
COLLECTIE DS'70 

Plaatsingslijst behorende bij het archief van de politieke partij Democratisch 
Socialisten '70 (DS'70), 1970-1983; opgesteld door G. Voerman, januari 1987. 

In 1984 werden de archieven van het Hoofdbestuur en het Secretariaat van 
DS'70 uit de periode 1970-1983 overgedragen aan het DNPP door het daartoe 
gemachtigde laatst zittende Dagelijks Bestuur van DS'70, bestaande uit de 
heren Z. Hartog (oud-voorzitter), R. Nijhof (oud- secretaris), A.J. Werteler 
(oud-vice-voorzitter) en J. Poot (oud- penningmeester). 

Op 4 april 1970 werd in Den Dolder de politieke partij Democratisch Socia-
listen '70 (DS'70) opgericht. DS'70 kan worden beschouwd als een afsplitsing 
van de Partij van de Arbeid. De oprichters van DS'70 waren uit de PvdA 
gestapt uit onvrede over het optreden van Nieuw Links binnen deze partij en 
het streven van de PvdA naar progressieve samenwerking, De afsplitsing kreeg 
op parlementair niveau een vervolg toen in mei 1970 drie leden van  dc  Tweede 
Kamerfractie van de PvdA uit de fractie traden en aansluiting zochten hij 
DS'70. 

In april 1971 nam DS'70 voor het eerst deel aan de Tweede Kamerverkiezingen. 
Onder leiding van lijsttrekker W. Drees jr, werden acht zetels behaald. Samen 
met de confessionele partijen en de VVD vormde DS'70 het kabinet-Biesheuvel, 
dat echter een jaar later door toedoen van de DS'70-bewindslieden ten val 
kwam. Bij de op de breuk volgende Kamerverkiezingen van november 1972 
bleek dal DS'70 over haar hoogtepunt heen was.  Dc  partij verloor twee zetels 
en kwam daarmee op zes uit.  Dc  neergang zette zich voort in mei 1977, toen 
na de parlementsverkiezingen alleen R. Nijhof, die W. Drees als politiek leider 
had opgevolgd, voor DS'70 zitting kon nemen in de Tweede Kamer. De 
ondergang van DS'70 tekende zich af bij de Kamerverkiezingen van mei 1981. 
DS'70 verloor haar ene parlementszetel en slaagde er een jaar later, in 
september 1982, niet in deze terug te winnen.  
Dc  electorale achteruitgang van DS'70 ging vergezeld van een daling van hel 
aantal leden. In 1972 telde  dc  partij naar schatting 2.100 betalende leden. Vijf 
jaar later, in 1977, zou dit aantal tot ongeveer 1.500 teruggelopen zijn. Aan 
het eind van 1978 zouden er nog maar 500 betalende leden ingeschreven staan. 
De teleurstellende resultaten van DS'70 leidden binnen de partij regelmatig tot 
bezinning over de koers die moest worden gevaren. Commissies werden 
ingesteld die de partij van advies moesten dienen, in 1975 leidde onenigheid 
over  dc  politieke lijn tot een crisis, waarna een deel van het Hoofdbestuur en 
de Kamerfractie de partij verliet. Na verloop van tijd konden steeds meer 
stemmen worden vernomen die de opheffing van DS'70 bepleitten. Uiteindelijk 
werd hiertoe door het partijcongres van 15 januari 1983 besloten, waardoor er 
formeel op 31 maart 1983 een einde kwam aan het bestaan van DS'70. 

Bij de ordening van het archief van DS'70 is zoveel mogelijk de door de partij 
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zelf gevolgde indeling intact gelaten. Het gevolg hiervan is dat de inhoud van 
verschillende mappen elkaar in tijd ten dele kunnen overlappen. Indien  dc  
originele ordners of mappen door de partij zelf van een titel waren voorzien, 
is deze achter de inhoudsomschrijving en de datering tussen haakjes 
opgenomen.Het archief van DS'70 is niet geheel volledig. Zo ontbreekt het 
overgrote deel van de ledenadministratie en vertoont het archief hier en daar 
enige hiaten. Aan het partijarchief is toegevoegd de schenking in februari 1985 
van J.G. Zeekant, geruime tijd Hoofdbestuurslid van DS'70 en tevens secretaris 
van de Stichting Politiek Jongerenwerk DS'70 (zie nummer 9A). Eveneens is 
toegevoegd een schenking in december 1985 van H, Staneke, partijvoorzitter in 
de periode april 1975-november 1977 (zie nummer 165A). 

De archieven zijn voor serieus wetenschappelijk onderzoek opengesteld met 
inachtneming van de volgende beperkende voorwaarden: 
a. voor de door het oud-Dagelijks Bestuur van DS'70 als niet-direct 
toegankelijk aangemerkte archiefstukken, in de plaatsingslijst gekenmerkt mei 
een asierix(*),  is voor raadpleging t.b.v. serieus wetenschappelijk onderzoek 
naast toestemming van het Hoofd DNPP tevens de schriftelijke toestemming 
vereist van de oud-secretaris van DS'70, de heer R. Nijhof. 

b. voor de overige archiefstukken geldt dat voor raadpleging ten behoeve van 
serieus wetenschappelijk onderzoek de toestemming is vereist van het Hoofd 
DNPP. 

Te citeren als: DNPP, archief DS'70, no. 
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I. BESTUURSORGANEN, COMMISSIES, WERKGROEPEN 

Hoofdbestuur 

1-2. Stukken betreffende vergaderingen van het Hoofdbestuur uit de periode 
november 1971-januari 1974 
1.* november 1971 - april 1973 
2.* april 1973 - januari 1974 

Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur 

3-9. Stukken betreffende vergadering van het Hoofdbestuur en het Dagelijks 
Bestuur uit de periode februari 1974- september 1981 

3* februari 1974 - december 1974 
4•* december 1974 - september 1975 
5. september 1975 - augustus 1976 6.*  augustus 1976 - december 1976 
7•* januari 1977 - maart 1978 
8K maart 1978 - september 1979 
9* september 1979 - september 1981 
9A Besluitenlijsten van de vergaderingen van het Hoofdbestuur uit de 

periode april 1975-december 1978, geschonken door J.G. Zeekant 

10.* Stukken van dr. F.L. Polak, partijvoorzitter van 30 oktober 1971 tot 7 
april 1973, uit deze periode (afkomstig uit de map "Vergaderingen 
Hoofdbestuur en Dagelijks Bestuur I. Polak - voorzitter") 

11-12. Stukken van jhr. mr. M.L. de Brauw, partijvoorzitter van 7 april 1973 
tot 8 maart 1975, uit de periode april 1973-december 1974 (afkomstig uit 
de map "H.B. en D.B. vergaderingen  II")  

I1. april 1973 - augustus 1973 
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12,* augustus 1973 - december 1974 

13-16. Correspondentie van het Hoofdbestuur uit de periode november 
1971-juni 1981; alfabetisch geordend 

13* november 1971 - december 1974 (A t/m E) 
14,* november 1971 - december 1974 (F t/m Z) 
15. januari 1975 - juni 1981 (A t/m G) 
16.* januari 1975 - juni 1981 (1-i t/m Z) 

17, Correspondentie en interne mededelingen van het Hoofdbestuur aan 
overige partijorganen en partijleden uit de periode september 
1976-september 1981 (afkomstig uit de ordner "Convocaties/Hoofdbestuur 
Mededelingen") 

Partijraad 

18-23. Stukken betreffende vergaderingen van de partijraad uit de periode mei 
'1971-november 1980 18. mei 1971- november 1974 (afkomstig uit de 
map 'Partijraadsvergaderingen") 

19. oktober 1971 - november 1974 (afkomstig uit de map "Partijraad 
1970-1975") 

20. november 1974 - september 1975 (idem) 
21. februari 1972 - maart 1975 (afkomstig uit de ordner "Partijraad") 
22. maart 1975 - oktober 1977 (idem) 
23. september 1975 - november 1980 (idem) 

24-25. Redevoeringen gehouden op partijraadsvergaderingen, congressen en 
kaderbijeenkomsten uit de periode augustus 1971-januari 1981 24. 
augustus 1971 - oktober 1975 (afkomstig uit deordner "Redes partijraad, 
congres, kaderdagen") 

25. oktober 1976 - januari 1981 (idem) 

Congressen 

26-29. Bandopnames van (onderdelen van) congressen uit de periode april 
1970-oktober 1971, opgenomen in het DNPP-geluidsarchief (zie aldaar) 

26. oprichtingscongres in Den Dolder, 4 april 1970 
27. congres in Rotterdam, 11 april 1970 
28. rede fractievoorzitter J.J.A, Berger op congres in Utrecht, 30 oktober 

1971 
29. rede partijvoorzitter dr. KL. Polak op congres in Utrecht, 30 oktober 

1971N.B. zie voor het congres in Utrecht van30 oktober 1971 ook no, 
162 

30-40, Stukken betreffende congressen uit de periode november 1970-december 
1981 
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30.  augustus 1970 - november 1970 
31.  november 1970 - november 1973 (afkomstig uit de ordner 'Congressen 

1 ") 
32, oktober 1974 - november 1976 (idem) 
33.  februari 1971 - oktober 1972 (afkomstig uit demap "Congressen") 
34.  februari 1973 - november 1973 (idem) 
35.  september 1971 - oktober 1971 
36.  februari 1973 - april 1973 
37.  oktober 1974 - december 1974 
38.  april 1977 - december 1978 (afkomstig uit de ordner "Congressen 2") 
39.  januari 1979 - december 1980 (idem) 
40.  januari 1981 - december 1981 

Commissies 

N.B. zie voor de commissies die met betrekking tot Kamer-, Staten- of 
Gemeenteraadsverkiezingen in het leven zijn geroepen nos. 74-115 

41, Stukken betreffende de Beginselprogramcommissie uit de periode 
november 1971-juli 1973 (afkomstig uit de ordner "Commissie Afwegen 
en Beslissen") 

42. Stukken betreffende de Beginselprogramcommissie en de Commissie 
Afwegen en Beslissen uit de periode december 1973-november 1974 
(idem) 

43. Stukken betreffende de Statuten- en Reglementencommissie uit de 
periode december 1971- januari 1973 

44. Stukken betreffende de Adviescommissie Midden- en Kleinbedrijf uit de 
periode november 1971-mei 1972 

45. Stukken betreffende de Commissie DS'70 inzake Radio en TV, uit de 
periode december 1971-april 1972 

46. Stukken betreffende de Commissie Bestuurlijke Verbeteringen uit de 
periode april 1973-oktober 1973 

47. Eindrapport van de Commissie Inkomenspolitiek van maart 1974 

48-49. Stukken betreffende de Strategiecommissie uit de periode april 
1974-november 1974 (afkomstig uit de ordner "Strategiecommissie") 

48. april 1974 - juni 1974 
49. juni 1974 - november 1974 

50. Stukken betreffende de Cordinatiecommissie DAC (Democratisch Actie 
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Centrum) uit de periode oktober 1975-november 1975 

51. Rapport Energie. Hoeksteen van de samenleving van de 
studiecommissie 'Energie" (1975) 

52.* Stukken betreffende de Voortgangscommissie uit de periode januari 
1978-februari 1981 (afkomstig uit de ordner "Enquête 
voortgangscommissie") 

Werkgroepen 

53. Stukken betreffende de Werkgroep Gemeente en Provincie, vanaf 1972 
Werkgroep Regionale en Lokale Overheid geheten, uit de periode 
november 1971- december 1976 (afkomstig uit de ordner "Werkgroep 
Regionale en Lokale Overheid") 

54. Stukken betreffende de Stuurgroep Werving en Propaganda uit de 
periode november 1971-april 1976 (afkomstig uit de ordner "Stuurgroep 
Werving en Propaganda") 

55. Stukken betreffende de Werkgroep Werving en Propaganda uit de 
periode april 1978-november 1979 (afkomstig uit de ordner "Werkgroep 
Werving en Propaganda") 

56. Stukken betreffende de Werkgroep Identiteit en Strategie uit de periode 
april 1978-januari 1980 (afkomstig uit de map "Werkgroep Identiteit") 

H. INTERNE ORGANISATIE 

Secretariaat 

57-61 Correspondentie van het secretariaat uit de periode 1970-1971; 
alfabetisch geordend 

57* A tot en met De Boer 
58.* De Boer tot en met D 
59•* K tot en met L 
60.* M tot en met 0 
61.* P tot en met S 

N.B. E tot en met J en T tot en met Z ontbreken 

62. Archief van S. Bonn, 2e secretaris in 1970-1972, uit de periode 
1970-1971 (afkomstig uit de map "archief 2e secretaris S. Bonn 
- documentatie jaren '70-'71") 
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Afdelingen 

63-64. Archief van P.A. Seij, secretaris van de afdeling Amsterdam, uit de 
periode september 1968- oktober 1971. Bevat tevens enige losse stukken 
betreffende het Democratisch Appèl 

63. september 1968 - september 1971 (afkomstig uit de map Documentatie') 

64. december 1968 - oktober 1971 (afkomstig uitde map 'Diverse 
circulaires") 

65. Enige losse stukken betreffende de afdelingen Amsterdam, Den Haag en 
Haarlem alsmede het gewest Rotterdam, uit de periode oktober 
1970-april 1971 

66. Correspondentie van de afdeling Amsterdam met de gemeente(-raad van) 
Amsterdam uit de periode januari 1972-februari 1979 

67-68, Correspondentie tussen de afdeling Amsterdam en het Hoofdbestuur uit 
de periode oktober 1972- november 1977 67.*  oktober 1972 - september 
1974 

68.* augustus 1974 - november 1977 

69. Stukken betreffende de afdeling Amsterdam uit de periode februari 
1976-mei 1980 

70. Stukken betreffende de afdeling Amersfoort uit deperiode 1971-maart 
1974 (afkomstig uit de map "afdeling Amersfoort")  

Ill.  PARTIJORGANISATIES 

71. Stukken betreffende de Stichting Politiek Jongerenwerk DS'70 uit de 
periode januari 1974- mei 1980 (afkomstig uit de map "S.P.J.W.") 

72. Stukken betreffende de Stichting Vorming en Scholing uit de periode 
maart 1977-mei 1980 

73. Rapport "Ruimte en inkomen" (april 1977) alsmede het rapport "Sociale 
dienstplicht, practische solidariteit?" (november 1979) van het 
Wetenschappelijk Instituut van DS'70  

IV.  VERKIEZINGEN 

Tweede Kamerverkiezingen 

28 april 1971 
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74* Stukken betreffende de kandidaatstelling, het verkiezingsprogramma en 
de verkiezingscampagne uit de periode januari 1971-april 1.971 

75. Bandopname van het DS'70-verkiezingslied Wij zijn de ware 
democraten, opgenomen in het DNPP- geluidsarchief (zie aldaar) 

29 november 1972 

76-78. Stukken betreffende de kandidaatstelling uit de periode augustus 
1972-oktober 1972 

76.* augustus 1972 - september 1972 (afkomstig uit de ordner 
Kandidaatstelling Tweede Kamer november 1972") 

77." september 1972 - oktober 1972 (idem) 
78.* september 1972 - oktober 1972 (afkomstig uit de map "Kandidatenlijst 

- samenstelling en persoonlijke gegevens - verkiezingen 1972") 

79-81. Stukken betreffende het verkiezingsprogramma uit de periode september 
1972-maart 1973 

79. september 1972 (afkomstig uit de map "Verkiezingen november 1972. 
Werkprogramma '73-'77") 

80, september 1972 - oktober 1972 (afkomstig uit de ordner 
"Verkiezingsprogram 1972") 

81. oktober 1972 - maart 1973 (idem) 

82. Stukken betreffende de Verkiezingscommissie uit de periode augustus 
1972-december 1972 (afkomstig uit de ordner "Verkiezingen november 
1972. Vergaderingen Verkiezingscommissie 1972") 

83. Stukken van jhr. mr. M.L. de Brauw, voorzitter van de 
Verkiezingscommissie, uit de periode augustus 1972- december 1.972 
(afkomstig uit de map "Verkiezingen november 1972. Aantekeningen en 
gegevens Heer De Brauw") 

84. Stukken betreffende de bijeenkomst van partijleden en de 
Verkiezingscommissie in Hotel Terminus in Den Haag op 14 september 
1,972 

85-86. Correspondentie betreffende de verkiezingen uit de periode augustus 
1972-maart 1973; alfabetisch geordend (afkomstig uit de ordner 
"Correspondentie verkiezingen november 1972") 

85* A tot en met G 
86,* H tol en met L 

N.B, M lot en met Z ontbreken rI 

87. Afschriften van uitgaande brieven van jhr. mr. M.L. de Brauw, 
voorzitter van de Verkiezingscommissie uit de periode augustus 
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1972-december 1972 (afkomstig uit de map Verkiezingen november 1972. 
Afschriften uitgaande brieven (chronologisch)") 

88. Interne mededelingen van de Verkiezingscommissie aan de afdelingen uit 
de periode september 1972-november 1972 (afkomstig uit de map 
"Verkiezingen november 1972. Berichten aan Afdelingen en informatie 
t.b.v. sprekers") 

89. Financiële stukken (rekeningen, offertes en overige correspondentie) 
betreffende de verkiezingscampagne uit de periode augustus 
1972-november 1972 

90. Stukken betreffende opinie-onderzoeken uit de periode augustus 
1972-november 1972 (afkomstig uit de map "Verkiezingen november 1972. 
Opinie-onderzoeken t.a.v. verkiezingen in verk. tijd '72") 

91. Documentatie ten behoeve van de verkiezingen van J.J.A. Berger uit de 
periode 1971-1972 (afkomstig uit de map "J.J.A. Berger. Verkiezingen, 
Documentatie") 

92, Documentatie betreffende andere aan de verkiezingen deelnemende 
partijen uit 1972 (afkomstig uit de map "Verkiezingen november 1972. 
Materieel en gegevens betr. andere partijen") 

93. Propaganda en redevoeringen uit de verkiezingscampagne uit de periode 
augustus 1972-november 1972 

94, Kranteknipsels betreffende de verkiezingscampagne uit de periode 
oktober 1972-november 1972 

95. Notitie van jhr. mr. M.L. de Brauw van januari 1973 betreffende de 
evaluatie van de verkiezingscampagne alsmede het rapport van de 
Commissie Evaluatie Verkiezingscampagne 1972 van februari 1974 

25 mei 1977 

96. Stukken betreffende de kandidaatstelling uit de periode september 
1976-maart 1977 (afkomstig uit de map "Samenstelling en inlevering 
kandidatenlijsten Tweede Kamer 1977") 

97. Stukken betreffende het verkiezingsprogramma uit de periode september 
1976-december 1976 (afkomstig uit de ordner "Verkiezingsprogramma 
1977") 

98. Stukken betreffende de Campagnecommissie uit de periode november 
1976-mei 1977 (afkomstig uit de ordner "Campagne Kamerverkiezingen 
1977") 
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99. Los propagandamateriaal uit de verkiezingscampagne 

26 mei 1981 

100. Stukken betreffende de Commissie Voorbereiding Kandidatenlijst Tweede 
Kamer uit de periode juli 1980-november 1980 

101.* Stukken betreffende  dc  kandidaatstelling uit de periode juni 
1980-oktober 1980 

102. Stukken betreffende de Vrkiezingsprogrammacommissie uit de periode 
februari 1980-juni 1980 

103. Stukken betreffende de Campagnecommissie uit de periode november 
1980-mei 1981 

104. Los propagandamateriaal uit de verkiezingscampagne 

8 september 1982 

105. Verkiezingsprogramma en los propagandamateriaal uit  dc  
verkiezingscampagne 

Provinciale Statenverkiezingen 

27 maart 1974 

106. Stukken betreffende de Commissie Raads- en Statenverkiezingen uit de 
periode maart 1973- januari 1974 (afkomstig uit de ordner Commissies - 

Raads - Staten") 

107, Stukken betreffende de Campagnecommissie Raads- en 
Statenverkiezingen 1974 uit de periode februari 1973-augustus- 1974 
(afkomstig uit de map "Campagne Raads- en Statenverkiezingen") 

108. Stukken betreffende het provinciale en gemeentelijke raamprogramma 
1974 

109. Enige provinciale verkiezingsprogramma's alsmede  lo  
propagandamateriaal uit de verkiezingscampagne 

29 maart 1978 

110.* Verkiezingsprogramma en stukken betreffend de kandidaatstelling in 
Noord-Holland uit de periode november 1977-maart 1978 
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Gemeenteraadsverkiezingen 

3 juni 1,970  

ill.  Stukken betreffende het verkiezingsprogramma en  dc  
verkiezingscampagne in Amsterdam uit de periode maart 1970-juni 
1970 (afkomstig uit de map 'Raadsverkiezingen 1970") 

6 september 1972 (tussentijdse raadsverkiezingen in Alkmaar) 

112. Stukken betreffende het verkiezingsprogramma en de 
verkiezingscampagne in Alkmaar uit de periode juni 1972-augustus 
1972 

29 mei 1974 

N.B. Zie ook nos. 106-108 

113,* Enige naar het partijsecretariaat opgestuurde kandidatenlijsten uit de 
periode maart 1974-mei 1974 

114. Enige verkiezingsprogramma's alsmede los propagandamateriaal uit de 
verkiezingscampagne 

31 mei 1978 

115. Enige verkiezingsprogramma's alsmede los propagandamateriaal uit de 
verkiezingscampagne 

V. TWEEDE KAMEItFRAKTIE 

116. Kamervragen van de Groep-Goedhart uit de periodeseptember 
1970-maart 1971 

117. Kamerstukken betreffende de inbreng van H. Pors jr, uit de periode 
mei 1971-november 1972 (afkomstig uit de map "H. Pors") 

118-119. Inbreng van de Kamerfractie uit de periode januari 1972-december 
1974 

118, januari 1972 - juni 1973 
119. mei 1973 - december 1974 

120-121. Kamerstukken, documentatie en correspondentie betreffende de 
"Drievan Breda" uit de periode september 1971-maart 1972 
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120. september 1971. maart 1972 (afkomstig uit demap  "Dc  Drie van 
Breda") 

121. februari 1972 - maart 1972 (afkomstig uit eenenveloppe zonder 
opschrift) 

122.* Kamerstukken, documentatie en correspondentie betreffende het 
wetsontwerp "Fiscale oudedagsreserve" Uit de periode mei 1972-
september 1972 (afkomstig uit de map "Fiscale oudedagsreserve, J. 
Berger/W. Drees") 

123. Documentatie betreffende het wetsontwerp "Fiscale oudedagsreserve" 
uit de periode 1971-1972 

124. Kamerstukken en documentatie betreffende het wetsontwerp "Wijziging 
van de Wet op de omroepbijdragen" uit de periode september 
1972-maart 1973 

125.* Kamerstukken, documentatie en correspondentie betreffende de 
wijziging van de "Telegraaf en Telefoonwet 1904" uit de periode 
maart 1973- augustus 1974 

126, Kamerstukken en correspondentie betreffende  dc  nota's "Noorden des  
Lands  1972", "Herstructurering Zuid-Limburg 1972" en  "Dc  
ontwikkeling van de Haagse agglomeratie" uit de periode september 
1972- december 1976 

127-129. Correspondentie van de Kamerfractie uit de periode 1971-oktober 
1974; alfabetisch geordend 

127.* A tot en met B 
128. C tot en mei J 
129* K tot en met Z 

130-131. Correspondentie van de Kamerfractie uit de periode november 
1974-1977; alfabetisch geordend 

130.* A tot en met D 
131,* E lot en met Z 

132, Correspondentie betreffende de aanvrages van partijrapporten, II  
beginsel- en verkiezingsprogramma's bij het fractiesecretariaat uit de 
periode augustus 1971-december 1972 (afkomstig uit de map 
"Aanvragen voor beginselprogr./verkiezingsprogr. en rapporten") 

133,* Correspondentie van dr. J.Z.  Baruch  uit de periode oktober 1971-maart 
1973 (afkomstig uit de map "J.  Baruch")  
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34,* Correspondentie van jhr. mr. M.L. de Brauw uit de periode januari 
1973-maart 1975 

135-137. Correspondentie van dr. W. Drees jr, uit de periode augustus 
1972-juni 1974 

135. augustus 1972 - augustus 1973 
136.' september 1973 - januari 1974 
137, februari '1974 - juni 1974 

138.* Correspondentie van dr. W. Drees jr, inzake het voorstel lot 
"Distributie van benzine per persoon" uit de periode december 1973 

j39* Correspondentie van mr. K.A. Keuning uit de periode augustus 
1971-juni 1975 

140-142. Correspondentie van S. Keuning uit de periode augustus 1971-april 
1975 

140.* augustus 1971 - november 1972 
141.* december 1972 - februari 1974 
142.* maart 1974 - april 1975 

143, Correspondentie van H. Pors jr. uit de periode januari 1971-januari 
'1974  

VI  REGERINGSDEELNAME 

Kabinet-Biesheuvel, juli 1971-juli 1972 

144. Kamerstukken betreffende het optreden van drs. J. van Stuijvenherg, 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, uit de periode september 
1971-mei 1972 

145. Kamerstukken en kranteknipsels betreffende de "Wet op het 
wetenschappelijk onderwijs (inschrijfgelden en collegegelden)" alsmede  
dc  "Machtigingswet inschrijving studenten" van jhr. mr. M.L. de 
Brauw, minister van Onderwijs en Wetenschappen, uit de periode april 
1972-juli '1972 (afkomstig uit de map "Collegegelden. Machtigingswet") 

146.' Stukken betreffende het uittreden van DS'70- bewindslieden uit het 
kabinet-Biesheuvel uit de periode juli 1972-augustus 1972 

147. Kranteknipsels betreffende het uittreden van DS'70- bewindslieden uit 
het kabinet-Biesheuvel uit de periode juli 1972-augustus 1972  

Vii. PROPAGANDA 
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148 Correspondentie betreffende propaganda-aktiviteiten van het 
partijsecretariaat uit de periode februari 1972-juni 1977; alfabetisch 
geordend, Bevat tevens artikelen aangaande DS'70 uit de landelijke 
pers (afkomstig uit de ordner "Pers en Propaganda") 

149-151. Persberichten van en artikelen over DS'70 uit deperiode februari 
1973-mei 1981 

149.  februari 1973 - mei 1977 (afkomstig uitde ordner "Pers en 
Propaganda") 

150.  maart 1977 - mei 1979 
151.  oktober 1978 - mei 1981 

152. Correspondentie betreffende uitnodigingen aan fractieleden voor 
spreekbeurten en bijeenkomsten buiten de partij uit de periode 
augustus 1972- juni 1974 (afkomstig uit de map "Uitnodigingen voor 
spreekbeurten en bijeenkomsten buiten de partij  II")  

153-155. Correspondentie en stukken betreffende redevoeringen en artikelen 
van fractieleden buiten de partij uit de periode augustus 1971-januari 
1977 

153. augustus 1971 - januari 1972 
154. september 1971 - oktober 1972 
155. juli 1974- januari 1977 

156-157. Teksten van radio- en t.v.-programma's, uitgezonden in het kader van 
de zendtijd voor politieke partijen, uit de periode februari 1971-maart 
1981 

156. februari 1971 - december 1974 
157. januari 1975 - maart 1981 

158-176. Beeld- en geluidsbanden van t.v.-programma's, uitgezonden in het 
kader van de zendtijd voor politieke partijen, uit de periode februari 
1971- april 1981 

158. uitzending 17 februari 1971; "Drees en Goedhart" 
159, idem, werkcopie 
160, uitzending 1 april 1971; "interview Drees" 
161. uitzending 23 juni 1971; "Veenendaal en Drees" 
162, uitzending 17 november 1971; "Berger/Polakcongres Utrecht" (31) 

oktober 1971) 
163, uitzending 17 mei 1972 
164. uitzending 25 november 1972; "Drees" 
165. uitzending 18 december 1974 (2 exemplaren) 
165A. uitzending 7 mei 1977; "interviews met drie Europese 

sociaaldemocraten" (schenking van H. Staneke) 
166. uitzending 14 september 1977 
167, uitzending 23 november 1977 
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uitzending 27 juni 1979 
uitzending 4 juni 1980 
uitzending 30 april 1981 
uitzending van onbekende 
uitzending van onbekende 

datum; 'interview Verolme" 
datum. 

168.  
169.  
170.  
171.  
172.  
173.  
174.  
175.  
176.  

uitzending I februari 1978 
uitzending 12 april 1978 
uitzending 21 juni 1978 
uitzendinsz 1 november 1978 

194 




