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Archivalia F.H.J.M. Daams

Ten Geleide

Fredericus Henricus Josephus Maria Daams (1920-2001)
Frits Daams werd in 1920 geboren te Vught. Hij studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werkte kort na de
oorlog bij het Provinciaal Militair Gezag Noord-Brabant, daarna bij de Raad van Arbeid te 's Hertogenbosch, de
Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond in het bisdom 's-Hertogenbosch, en bij het ministerie van
Economische zaken.
Hij behoorde tot de ‘doorbraak-socialisten' dwz. katholieken die tegen de wil van het episcopaat lid werden van de Partij
van de Arbeid. Als zodanig was Daams secretaris en later voorzitter van de Katholieke Werkgemeenschap in de PvdA
(KWG). [Zie ook het KDC-archief van G.J.M.N. Ruygers.] Van 1956 tot 1969 was hij kamerlid voor de PvdA. Hij was
voorzitter van de Sectie Maatschappelijk werk van de Dr. Wiardi Beckman stichting.
Na zijn kamerlidmaatschap heeft Daams zich in diverse functies ingezet voor de kinderbescherming en de
gehandicapten- en zwakzinnigenzorg. Van 1975 tot 1995 was hij voorzitter van de Sociaal Pedagogische Dienst in de
regio Den Haag.
Hij was lid van het algemeen en dagelijks bestuur van de Mariënburgvereniging; secretaris van het Tyltylcentrum van het
Haagse Mytylvormingscentrum. De archivalia hebben grotendeels betrekking op zijn werk bij deze twee instellingen en
voor de gehandicaptenzorg.
Daams overleed in 2001 in 's Gravenhage.

Bron: KDC-knipselcollectie
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Archivalia F.H.J.M. Daams

  
 1.Correspondentie in verband met de Mariënburgvereniging. Chronologisch

geordend.  1984-1991
  
 2.Verslagen van vergaderingen van de begeleidingscommissie van het Tyltylcentrum

te 's-Gravenhage, in verband met De Draailier, De Schakel en 't Zomerse Hof.
  1986-1991

  
 3.Adviesnota door de stuurgroep inzake de planning van voorzieningen voor de

gehandicapte jeugd in 's-Gravenhage.  1976
  
 4.Rapport "Federatie in Perspectief" van de Nederlandse Federatie

Voorzieningscentra lichamelijk gehandicapten, van een werkgroep onder leiding
van A.J. Rinkel te Utrecht.  1988

  
 5.Correspondentie met betrekking tot de afdeling 's-Gravenhage van de

Mariënburgvereniging (MBV). Chronologisch geordend.  1989-1992
  
 6.Verslagen van bestuursbijeenkomsten van de afdeling 's-Gravenhage van de

Mariënburgvereniging (MBV).  1989-1991
  
 7.Verslagen van ledenvergaderingen van de afdeling 's-Gravenhage van de

Mariënburgvereniging (MBV).  1990-1991
  
 8.Stukken betreffende de Mariënburgvereniging.  1990-1991
  
 9.Adressenlijsten van contactpersonen van de Mariënburgvereniging (MBV).  1990
  
 10.Stukken betreffende het symposium "De identiteit van katholieken in een

sekulariserende wereld", in de Beurs van Berlage te Amsterdam.  1989
  
 11.Stukken betreffende het Landelijk Pastoraal Overleg (LPO).  1989-1990
  
 12.Stukken betreffende de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving (KRKS) te

Vught.  1987-1989
  
 13.Stukken betreffende de Acht Mei Beweging.  1986-1989
  
 14.Jaarrekening van de Mariënburgvereniging te Utrecht.  1989
  
 15.Brief van mgr. J. M. Gijsen, bisschop van Roermond, aan de priesters, diakens en

religieuzen in zijn bisdom. Met brief aan L. Stael-Merkx, voorzitter van de Acht Mei
Beweging, te Utrecht. Kopieën.  1990

  
 16.Statuten en Huishoudelijk reglement van de Mariënburgvereniging. Kopie.  1986
  
 17.Jaarrekening van de Mariënburgvereniging (MBV).  1990
  
 18.Redactiestatuut van de Nieuwsbrief, een uitgave van de Mariënburgvereniging

(MBV). Ontwerp.  1991
  
 19.Lezing "Achthonderd jaar later" voor de algemene vergadering van de

Mariënburgvereniging (MBV), door L.G.M. Winkeler, secretaris.  1991
  
 20.Verslagen van vergaderingen van de Mariënburgvereniging (MBV).  1989-1991
  
 21-22.Stukken betreffende de gesprekken van de Mariënburgvereniging (MBV) met mgr.

R.P. Bär, bisschop van Rotterdam.  1989-1992
  
 23.Brief van J. van Kemenade, burgemeester van Eindhoven.  1985
  
 24.Stukken betreffende de kring Leiden van de Mariënburgvereniging (MBV).

  1985-1988
  
 25.Stukken betreffende de regio Rotterdam van de Mariënburgvereniging (MBV).

  1981-1987
  
 26.Stukken betreffende de landelijke organisatie van Open Kerk.  1983-1986
  
 27-29.Verslagen van vergaderingen en andere bijeenkomsten van het Tyltylcentrum van

het Haagse Mytylvormingscentrum te 's-Gravenhage.  1986-1992
  
 30.Stukken betreffende de Mariënburgvereniging (MBV).  1986-1988
  
 31.Stukken betreffende verschillende plaatselijke afdelingen van de

Mariënburgvereniging (MBV). Alfabetisch geordend.  1984-1986
  
 32-33.Stukken betreffende de Mariënburgvereniging (MBV).  1986-1989
  
 34.Correspondentie met betrekking tot de Mariënburgvereniging (MBV). Alfabetisch

geordend.  1985-1989
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Archivalia F.H.J.M. Daams

  
 35-39.Stukken betreffende verschillende afdelingen van de Mariënburgvereniging (MBV).

  1985-1989
Bevat 5 stukken

  
  35.Dekenaat Alphen aan den Rijn.  1987-1989
  
  36.Delft.  1987-1988
  
  37.Westland.  1987
  
  38.Dordrecht.  1987-1989
  
  39.Dekenaat Gouda.  1985-1989
  
 40.Stukken betreffende het secretariaat van de Mariënburgvereniging (MBV) te Etten-

Leur.  1984-1986
  
 41-44.Stukken betreffende verschillende afdelingen van de Mariënburgvereniging (MBV).

  1985-1990
Bevat 4 stukken

  
  41.Rotterdam.  1985-1988
  
  42.Dekenaat Schiedam.  1986-1988
  
  43.Voorschoten.  1986-1988
  
  44.Vlietstreek.  1987-1990
  
 45.Stukken betreffende Marga Klompé, eerste vrouwelijke minister (katholiek).

  1985-1986
  
 46.Verslagen van vergaderingen van de kerngroep van de Mariënburgvereniging (MBV)

te Etten-Leur.  1984-1986
  
 47.Stukken betreffende het dagelijks bestuur van de Mariënburgvereniging (MBV).

  1987-1988
  
 48.Artikelen over de Mariënburgvereniging (MBV), uit verschillende kranten en

tijdschriften.  1985, 1987-1988, 1990
  
 49.Stukken betreffende de Mariënburgvereniging (MBV), onder andere enkele

verslagen van vergaderingen.  1986-1988
  
  50-1."Aggiornamento en Lekenbeweging".  1987-1988
  
 50.Artikelen van Walter Goddijn, te Diessen.  1987-1988

Bevat 3 stukken
  
  50-2."Fundamentalisme in het Christendom als sociaal verschijnsel".  1987-1988
  
  50-3."No nonsens politiek in de kerk".  1987-1988
  
 51.Correspondentie van P. Jansen, voorzitter van de Mariënburgvereniging (MBV), te

Diessen, met verschillende personen, onder andere met kardinaal Simonis te
Utrecht.  1987-1988

  
 52.Brief van de Mariënburgvereniging (MBV) aan mgr. A.J. Simonis, aartsbisschop van

Utrecht, met betrekking tot het ontslag van abt A. Baeten van Berne als lid van het
adviescollege van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de BBK.  1986

  
 53.Artikel getiteld "De ontwikkeling van het aantal priesters in Nederland", van M.M.J.

van Gemert namens het KASKI te 's-Gravenhage.  1985
  
 54.Artikel getiteld "Vrede en alle goeds", van de werkgroep Conciliair Proces van de

Franciskaanse Samenwerking te Leiden.  1987
  
 55.Correspondentie van L. Rooij te Leende met L. Stael-Merkx te Utrecht. Kopieën.

  1985-1986
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