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BIJLAGE  III  

Inventaris van het archief van A.J. Meerburg en N.F.I.  Schwarz  

(D 1 66) zoals gedeponeerd aan het Documentatiecentrum Nederlandse 

Politieke Partijen. Opgemaakt door J.N.P. Neuvel 

Archief-Meerburg 

Map 1: bevat verzameling congresstukken 

- Leiden, sept. 1968 (congresnr. D'emocraat; congresrede Van Mierlo 

'De keuze van D'66') 

- Arnhem, dec. 1968 (congresmap) 

- Den Haag, mei/juni 1969 (besluitenlijst van de Algemene Ledenver- 

gadering te Arnhem -dubbel-, cOngresmap -2d1n.-, congresnr. D'emo- 

craat) 

- Amsterdam, dec. 1969 (PPR-boodschap, diverse moties) 

- Rotterdam, april 1970 (vlugschrift Groep Zeist, Demokrant jrg. I 

no. 3, D'emocraat febr., maart, mei 1970) 

- Haarlem, mei 1970 (discussie besluitvorming, D'emocraat april en 

mei 1970, vragenlijst) 

- Breda, dec. 1970 (Rede Van Mierlo in D'emocraat jan. '71, resoluties, 

contacten met KVP en PvdA, rapport regiovergaderingen van aug. 1970) 

- Amsterdam, febr. 1971 (resoluties, moties, D'emocraat juni) 

- Flevohof, nov. 1971 (brochure 'Vandaag D'66 morgen', D'emocraat 

sept. dec., jan., febr., draaiboek, diverse congresstukken) 

- Den Bosch, mei 1972 (progressieve samenwerking, D'emocraat maart, 

juni, sept., draaiboek, lijst van ingekomen stukken, congresstukken, 

rede N.F.I.  Schwarz,  agenda Algemene Ledenvergadering, artikel uit 

Haagsche Post over positie H. van Mierlo) 

- Utrecht en Den Haag, okt. 1972 (congresstukken Utrecht, ledenbrief 

met concept regeerakkoord D'66-PvdA-PPR, amenderingen hierop) 

- Breda, maart 1973 (voorbereidingsstukken,.congresstukken, persoonlijke 

gegevens van kandidaten voor Hoofdbestuur, rede J. Terlouw 24 nov. 

1973, D'emocraat april, mei, Extra D'emocraat maart 1973) 

- Tiel, maart 1974 (Rede Jan Terlouw, 9 maart, lijst van kandidaten 

voor commissies, congresstukken, D'emocraat jan., febr.) 
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- Amsterdam, sept. 1974 (D'emocraat juni, sept. 1974, rede Jan ten 

Brink, congresstukken, overzicht financile positie, Uitgangspun-

ten van het Progressief Liberaal Actie Centrum, vlugschrift over 

bestaansdiscussie) 

Map 2: bevat materiaal over verkiezingen, campagnes en evaluaties 

- campagne-stukken voor de Kamerverkiezingen van 1972 

- idem voor de Statenverkiezingen van 1974 (in het bijzonder van de 

campagne in Zuid-Holland) 

- draaiboek voor spreekbeurten in 1970 

- discussiestukken over strategie en tactiek 

- stukken over samenwerking met andere partijen, met name voor de 

kamerverkiezingen 1972 

- stukken betreffende interne evaluatie verkiezingen en partijorga- 

nisatie 

Map 3: stukken betreffende samenwerking met andere (progressieve) 

partijen 

- verslag derde, dertiende, vijftiende en 29ste vergadering van het 

overlegorgaan PvdA-D'66-PPR 

- congresresolutie (Breda) waarin besloten werd brieven te verzenden 

naar negen partijen (1971) 

- brief besturen PvdA-D'66-PPR aan ARP, CHU en KVP met antwoord; tevens 

afschriften brieven DS'70, PvdA, PPR en KVP aan D'66 

- programvergelijking PvdA-D'66-PPR I KVP-ARP-CHU / VVD 

- verslag confessionele en progressieve groep 

- financile consequenties van de verschillende politieke programma's 

voor de regeringsperiode 1971-1975 met hoofdlijnen van een regerings- 

program 

Map 4: bevat notulen 

- notulen van het dagelijks- en hoofdbestuur, juni 1969 - maart 1973 

Map 5: bevat stukken van commissie 

- stukken van geschillencommissie 
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Map 6: huishoudelijk, statuten en financile positie 

- stukken over begroting en financile positie 

- nota-Gruijters 'Profileren en organiseren' 

Map 7: stukken over regionale aangelegenheden 

- notulen hoofdbestuur betreffende regioverslagen 

Map 8: diversen 

- losse D'emocraten; juni/juli 1969, nov./dec. 1969, dec. 1969 

(congresnummer), nov. 1968 (congresnummer), jan. 1970 en extra 

nummer 'De Derde Kamer' 

- programma D'66, vierde, gewijzigde en geheel herziene druk 

- notulen fractievergadering 29 juni 1971; aantekeningen en beslui-

tenlijst fractieconferentie 17-18 juni 1971; notulen vergadering 

programma-commissie aug. 1972 (tevens conclusies) 

- brochure 'Open deelneming en internationale gerichtheid' dec. 1968; 

brochures 'Wat wil D'66' van 1969 en 1970 en 'Appèl' 

- notitie over programma/beleidsplan i.v.m. vervroegde verkiezingen, 

overzicht voorkeurstemmen, 29 nov. 1972 

- uitnodiging van de 'groep 24-juni' voor een vergadering, verzend-

lijsten werkgroepen, brief over 'geschil Zeevalking' 

- rede H. van Mierlo, algemene beschouwingen 10 okt. 1972 

- verkiezingsmanifest van de CRU (1967), verkiezingsprogram van de 

KVP (1966) notitie over samenwerking met confessionelen 1972 

- verklaring van het partijbestuur van de PSP met reactie; beschrij-

vingsbrief voor het buitengewoon congres van de PvdA te houden op 

5, 6 en 7 okt. 1972 

- werkstuk 'Politieke partijen in Nederland' van L. Vleugels en een 

verslag van stage-activiteiten van H. de Geus en M. Akkerman 

Archief-Schwarz 

Map 1: bevat verzameling congresstukken 

- Leiden, sept. 1968 (besluitenlijst Algemene Ledenvergadering) 

- Den Haag, mei/juni 1969 (brief van N.  Schwarz  aan beheerders 

Congresgebouw n.a.v. slechte service enz. tijdens het congres) 
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- okt. 1969 (congresreglement opgesteld door H. Dijsselblom) 

- n.a.v. A'dam, dec. 1969 (gedragslijn voor congres van H. Dijssel- 

bloem) 

- Noordwijkerhout, jan. 1973 (Discussiestuk met aantekeningen) 

- Breda, maart 1973 (rede J. Terlouw) 

- Utrecht, nov. 1973 (voorbereiding Algemene Ledenvergadering met 

o.a. congresbegroting) 

Map 2: bevat materiaal over verkiezingen 

- reglement voor het aanwijzen van kandidaten tijdens de regionale 

voorverkiezingen voor de verkiezing van kandidaten voor de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal 

- lijst van gemeenten waarin D'66 zal meedoen aan de gemeenteraads- 

verkiezingen, opgemaakt per 1 aug. 1969 

- over verkiezingen en het financieringsprobleem 

- voorbereiding Provinciale Staten- en gemeenteraadsverkiezingen in 

1969 

- lijst van provinciale verkiezingscommissies 

Map 3: progressieve samenwerking 

- D'66 en de vooruitstrevende volkspartij 

- waarom doet D'66 niet mee aan het PAK? 

- verklaring van het alternatief kabinet van de progressieve combi- 

natie 

- akkoord bereikt door de PvdA, D'66 en de PPR voor de periode 1970- 

1974 

- toelichting op een aantal thema's uit het regeringsprogram 

- nota samenwerking werkgroepen PvdA, D'66 en PPR 

- advies van de 'commissie van zes' aan het permanent overlegorgaan 

van D'66, PPR en PvdA met een communique-vergëlijking 

- preambule Keerpunt '72 

- Na-Denk-Krant en brief aan deelnemers aan het Noordwijkse beraad 

- notities over enkele organisatorische zaken door G. Klein 

Map 4: bevat notulen 

- notulen van het dagelijks- en hoofdbestuur, nov. 1967 - dec. 1969 
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Map 5: bevat stukken van werkgroepen en commissies 

- stukken van de sociaal-economische, de sociale en de fiscale werk-

groep, van de werkgroep sociale verzekeringen en belastingen en de 

hoofdgroep Sociale Zaken en Financin, van de werkgroepen onderwijs 

en justitie, van de sub-groepen sociale verzekeringen (met verzend-

lijst) en geestelijke welzijnszorg 

- adreslijst sub-groep sociale verzekeringen en werkgroep ruimtelijke 

ordening 

- stukken over de panel- en enquête-commissie en de commissie '70 

over de verkiezingscampagne van 1970; tevens stukken van de filoso-

fenclub en de formatie van de stuurgroep 'integrale ontwikkelings-

inspanning' 

- materiaal over discussie kinderbijslag en/of kinderaftrek 

- de commissie-Hofstra en de werkende gehuwde vrouw en een artikel 

over de fiscale lasten van de werkende vrouw, tevens een Kamerstuk 

over de successiewet van 1956 

- verder een aantal artikelen uit week- en dagbladen en andere perio-

dieken 

Map 6: huishoudelijk, statuten en financile positie 

- stukken betreffende beleidsplan en statuten 

- stukken over huishoudelijke zaken en financi'n 

Map 7: stukken over regionale aangelegenheden 

- regioversiagen en rapporten jan.-nov. 1969 

- memo over D'66 in Brabant en materiaal over het conflict in de 

gemeenteraad van Rotterdam 

Map 8: diversen 

- losse D'emocraten; nr. okt., dec. 1971, verkiezingsuitgave nov. 

1972, nr. okt, en nov. 1973 

- aantal perspublicaties en communiqus 

- informatie over wetenschappelijk bureau en notitie over Zoutendijk- 

groep 

- stukken betreffende internationale contacten 

- materiaal over uittreden W. Draayer, lid Eerste Kamer 

I 




