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BIJLAGEE I 

Repertoriumm kleine politieke partijen 1918-1967 

Hett voornaamste probleem bij de bestudering van kleine politieke partijen 
iss de onduidelijkheid over de beschikbaarheid van materiaal. De eerste fase 
vann dit onderzoek is dan ook volledig gewijd aan de inventarisatie van 
kerngegevenss en algemene documentatie over alle kleine partijen die tussen 
19188 en 1967 aan verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben deelgenomen. 
Hett uiteindelijke resultaat van de inventarisatie is verwerkt in een database-
systeemm met de naam Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967. Dit 
repertoriumm is raadpleegbaar via www.inghist.nl. 

InIn de databank zijn verschillende velden opgenomen. De belangrijkste 
zijn: : 

1.. Kroniek. Van iedere partij is een korte schets van de geschiedenis opgeno-
men.. Aan de orde komen de ontstaansreden, de behaalde verkiezingsresulta-
ten,, het ledental (voor zover bekend) en de programmatische speerpunten. 
Dee lengte van deze kronieken kan sterk variëren, afhankelijk van de bete-
keniss die aan de partij moet worden gehecht, haar periode van bestaan en 
dee beschikbare informatie. Bij sommige eenmanslijsten is de kroniek niet 
langerr dan één alinea, bij meer serieuzee kleine partijen kan zij twee pagina's 
bedragen.. Bij partijen die al vaker onderwerp van studie zijn geweest, zoals 
dee CDU, de SGP en de CPN, is volstaan met een korte samenvatting van de 
bestaandee literatuur. 

2.. Personen. Bij iedere partij zijn van de voornaamste personen biografische 
gegevenss opgenomen zoals geboorte- en eventuele sterfjaar, politieke en 
maatschappelijkee functies en de rol binnen de partij. Daarbij is onder 
meerr gebruik gemaakt van verschillende biografische woordenboeken en 
naslagwerken,11 van het Centraal Bureau voor de Genealogie te Den Haag en 
vann de gegevens in het Verenigingenregister van het ministerie van Justitie 
enn in de databank van de Centrale Inlichtingendienst. Net als bij de kroniek 
geldtt ook hier dat de hoeveelheid informatie die is opgenomen, afhankelijk 
iss van de betekenis van de partij. 

http://www.inghist.nl
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3.. Verkiezingen. Bij iedere partij zijn steeds de resultaten (absoluut en rela-
tief)) van de Tweede-Kamerverkiezingen opgenomen. Daarbij wordt tevens 
vermeldd in welke kieskringen de partij relatief het best uit de bus kwam. 
Hiervoorr is gebruik gemaakt van de uitslagen zoals vermeld in Parlementen 
Kiezer,Kiezer, Politieke Gids en in Keesing's Historisch Archief. Voor zover bekend 
en/off  relevant zijn ook de resultaten van verkiezingen voor de Provinci-
alee Staten en gemeenteraden opgenomen. Vanaf de jaren zestig zijn cijfers 
hieroverr opgenomen in Keesing's Historisch Archief, voor die tijd zijn de uit-
slagenn van Provinciale-Statenverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen 
alleenn te achterhalen door onderzoek in kranten. 

4.. Bronnen. Per partij is een korte schets van het beschikbare bronnenmate-
riaall  opgenomen. Dit verschilt sterk per partij. Van ongeveer vijfti g partijen 
iss geen enkel spoor teruggevonden, terwijl over partijen als de PSP, de CPN en 
dee NSB zoveel bronnenmateriaal beschikbaar is dat het ondoenlijk is hiervan 
eenn volledig overzicht te geven. Bij deze partijen wordt dan ook verwezen 
naarr reeds bestaande bibliografische naslagwerken en archiefgidsen. 

Eenn overzicht van het beschikbare bronnenmateriaal is op aparte scher-
menn voor boeken, artikelen, brochures, partijbladen en archieven raad-
pleegbaar.. Standaard wordt tevens vermeld of de partij is opgenomen in 
hethet verenigingenregister van het ministerie van Justitie, gedeponeerd op het 
Nationaall  Archief. Deze dossiers zijn aangelegd als een partij koninklijke 
goedkeuringg van haar statuten wenste. 

Relevantee secundaire literatuur, artikelen, brochures en partijbladen wa-
renn via de zoeksystemen Picarta, de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), 

Historiee in Titels (HIST) en de on-line-catalogi van het HSG en het KDC rela-
tieff  eenvoudig te achterhalen. Daarbij is behalve op partijnaam ook gezocht 
opp de namen van bij de partij betrokken personen. Moeilijker was het om 
relevantt archiefmateriaal te achterhalen. Veruit de meeste partijarchieven 
-- ook van de grote partijen - bleken verdwenen of vernietigd tijdens de 
Tweedee Wereldoorlog. Wel bleken op verschillende plaatsen relevante per-
soonsarchievenn aanwezig, terwijl verschillende archieven uitgebreide pam-
flettencollectiess in hun bezit hadden. De zoektocht naar materiaal leidde 
alduss naar tal van gemeente- en rijksarchieven, bisschoppelijke archieven, 
institutenn en documentatiecentra.2 Van de naoorlogse kleine partijen bleek 
veell  materiaal zich te bevinden in de archieven van de Kiesraad op het 
ministeriee van Binnenlandse Zaken. Op basis van de gevonden gegevens 
iss ook onderzoek gedaan in verschillende kranten en tijdschriften. Vooral 
inn de 'neutrale' kranten bleek in de weken voorafgaande aan de Tweede-
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Kamerverkiezingenn veel informatie over kleine partijen te vinden in de 
vormm van advertenties en verslagen van verkiezingsbijeenkomsten en ver-
gaderingen.. Naar deze gegevens wordt in de databank alleen verwezen als 
vann de desbetreffende partij geen ander materiaal is gevonden. 




