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III.5 Plaatsingslijst persoonlijk archief A. van Stuyvenberg (DS’70) 1968-1974

Archief van A. van Stuyvenberg (DS’70), 1968 – 1974
In 1991 werd door A. van Stuyvenberg via W. Drees het hierna op lijst gezette persoonlijke archief
aan het DNPP overgedragen.
A. van Stuyvenberg werd geboren op 28 januari 1928 te Zaltbommel. Hij studeerde economie aan de
Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam bij prof. dr. W. Drees jr. Achtereenvolgens
vervulde hij functies bij de gemeentelijke overheid, bij de Nederlands Hervormde Kerken en bij Philips.
Al vroeg was Van Stuyvenberg actief binnen de sociaaldemocratie. Zo richtte hij in zijn geboorteplaats
een afdeling op van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), de jongerenorganisatie van de SDAP. Later trad
hij toe tot de PvdA. Hij was onder andere een aantal jaren hoofdbestuurslid van de ProtestantsChristelijke Werkgemeenschap in de PvdA. In 1958 nam Van Stuyvenberg namens de PvdA zitting in
de gemeenteraad van Eindhoven. Van 1965 tot 1971 was hij wethouder. Tevens was hij voorzitter van
het PvdA-gewest Noord-Brabant.
Als aanvoerder van de groep binnen de PvdA-afdeling Eindhoven die zich afzette tegen Nieuw Links
en het streven naar een Progressief Akkoord, stond Van Stuyvenberg aan de basis van DS’70. Op 9
januari 1970 trad hij uit de PvdA. Samen met medestanders uit Eindhoven en andere plaatsen behoorde
hij tot de oprichters van DS’70, die formeel op 14 februari 1970 het licht zag. Van april 1970 tot oktober
1971 was hij partijvoorzitter. Toen DS’70 in juli 1971 toetrad tot het kabinet-Biesheuvel, werd Van
Stuyvenberg staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Na de val van het kabinet in juli 1972 trok hij
zich uit de actieve politiek terug.
Voor serieus (wetenschappelijk) onderzoek, zulks ter beoordeling van het hoofd van het DNPP, zijn
geen beperkende voorwaarden aan het raadplegen van dit archief gesteld.
Te citeren als: DNPP, archief A. van Stuyvenberg (DS’70) 1968-1974, nr. ...
Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling:
DNPP, archief van Stuyvenberg, nr.
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1

Correspondentie en andere stukken betreffende het conflict in de PvdA-afdeling
Eindhoven, 1969 – 1970

2

Convocaties en dergelijke van de DS’70-afdeling Eindhoven, 1970 – 1976

3

Correspondentie betreffende D’70, 1970 – 1982

4

Diverse concepten van redevoering, 1969 – 1977

5

Exemplaren van landelijke periodieken van de PvdA, 1969 – 1970

6

Exemplaren van het orgaan van de PvdA-afdeling Eindhoven, 1968 – 1969

7

Verkiezingsprogramma’s en andere publicaties van DS’70, alsmede enkele publicaties
van Democratisch Appèl, 1969 – 1974

8-14

Krantenknipsels betreffende (de oprichting van) DS’70, waaronder veel berichtgeving
met betrekking tot Eindhoven, 1969 – 1971
8
oktober – december 1969
9
januari – februari 1970
10
maart – april 1970
11
mei 1970
12
juni 1970 – januari 1971
13
februari – maart 1971
14
april – mei 1971

15

Spotprenten uit dag- en weekbladen betreffende DS’70, 1970 – 1971
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