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COLLECITE VAN DEN BREE 

Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijke archief van R.A.P. van den 
Bree, betrekking hebbende op de Evangelische Volkspartij {EVP) (1979-
1986), opgesteld door R.A.P. van den Bree en G. Voerman, 1987. 

In juli 1987 werd door R.A.P. van den Bree zijn hierna door hemzelf op 
lijst gezette persoonlijke archief aan het DNPP overgedragen. 

R.A.P. van den Bree (1932- ), woonachtig te Usselstein, werd aan 
het begin van de jaren zestig lid van de ARP. In 1978, na vele 
kaderfuncties te hebben vervuld, bedankte hij voor zijn lidmaatschap 
vanwege de op handen zijnde fusie van ARP, CHU en KVP in het CDA. 
In 1979 trad hij toe tot de werkgroep 'Niet bij brood aileen', die van 
binnenuit de partijlijn van het CDA poogde te bei'nvloeden. Uit het 
conflict in deze werkgroep over de vraag of met het CDA moest worden 
gebroken, ontstond in 1980 de werkgroep 'Alternatief voor het CDA', 
die de oprichting .van een nieuwe partij wenselijk achtte. Deze 
werkgroep, waar Van den Bree deel van uitmaakte, vormde in 1981 
samen met de Evangelisch Progressieve Volkspartij (EPV) de 
Evangelische Volkspartij (EVP). Ook in de Tweede Kamer was hij in 
verschillende functies actief. Nadat de EVP in de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1986 haar ene zetel verloren had, trad hij uit de 
partij vanwege het geringe perspectief. In mei 1987 werd Van den Bree 
lid van de PPR. 

Voor serieus (wetenschappelijk) onderzoek, zulks ter beoordeling van 
het Hoofd van het DNPP, zijn geen beperkende voorwaarden gesteld. 
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Inventaris van het persoonlijk archief van R.A.P. van den Bree 

I. Werkgroep "Niet bij brood aileen" 

1. Algemene stukken 1979 
2. Algemene stukken 1980 
3. Landelijke Stuurgroep (Algemeen Bestuur) 1979-1981 
4. Kerngroep (Dagelijks Bestuur) 1980 
5. Commissie Organisatie en Coordinatie 1979-1981 
6. Werkgroep Ruimtelijke Ordening!Volkshuisvesting 1979 en verder 
7. Congres te Dronten d.d. 15 maart 1980. Bandopnames van dit 

congres zijn opgenomen in het DNPP-geluidsarchief 
8. Huishoudelijk Congres te Utrecht d.d. 8 november 1980 
9. Stukken betreffende de brochure "Daar gaat het om" 1979-1980 

10. Bijzondere opdrachten en/of ideeen 1980 
11. Ledenlijsten 

IT. Werkgroep "Altematief voor het CDA" 

12. Diverse stukken 1981 
13. Congres te Utrecht d.d. 14 februari 1981 
14. Algemeen dossier (ontbreekt) 

ill. Evangelische Volkspartij 

15. Algemene stukken 1980 en verder 
16. Algemene stukken 1983-1984 
17. Algemene stukken 1985 
17a. Algemene stukken 1986 
18. Stukken Partijraad 1981-1983 
19. Stukken Partijraad 1984-1986 
20. Dossier campagne-team Tweede Kamerverkiezingen 1981 
20a. Evaluatie-formulieren campagne 1981 
21. Dossier campagne-team Tweede Kamerverkiezingen 1982 
21a. Evaluatie-formulieren campagne 1982 
22. Dossier campagne-team Tweede Kamerverkiezingen 1986 
22a. Stuurgroep Uitbouw Partij (STUIP) 1982 
23. Reglementen-commissie 1981-1985 
24. Partijblad 1981-1986 (zie de partijbladencollectie van het DNPP) 
25. Stukken afdeling Utrecht 1981-1985 
26. Stukken afdeling Utrecht 1986 
27. Stukken basisgroep IJsselstein 1981-1986 
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N. Diversen 

28. Politieke kranteknipsels 1982 
29. EVP - losse stukken en knipsels 
30. EVP - bundel basisgegevens voor spreekbeurten 
31. EVP - map brochures, folders etc. 
32. Politieke kranteknipsels 1973-1986 
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AANWINSTENLUST 1987 

Overzicht van de door het DNPP aangeschafte werken en verworven 
schenkingen, opgesteld door Lidie Koeneman 

Het materiaal is als volgt ingedeeld: 

1. boeken en brochures (voor zover niet onder 2): chronologisch op jaar 
van uitgave: binnen hetzelfde jaar alfabetisch op hoofdwoord (auteur of 
eerste woord van de titel) 

2. boeken en brochures van of over partijen en/of verwante 
instellingen: per partij geordend; daarbinnen chronologisch op jaar van 
uitgave 

3. tijdschriften 

4. overig materiaal (geluidsopnamen, verkiezingsprogramma's, e.d.) 

De aanwinsten zijn deels verworven door schenkingen, deels door eigen 
aanschaf. Schenkingen ontving het DNPP evenals in de voorgaande jaren 
van alle politieke partijen en van enkele instellingen en particulieren. 
Deze schenkingen zijn in de lijst van een (*) voorzien. 

1. BOEKEN EN BROCHURES - algemeen 

Beumer, E.J. De evenredige vertegenwoordiging. Rotterdam: Libertas, 
1917. 51 p. 

Vaderlandsch Verbond. 's-Gravenhage: Staatkundige Vereniging, 
[ca.1925]. 10 p. 

Eigeman, J.A. De liberale gedachte: een nieuwe tijdgeest en een nieuwe 
groepering der partijen. 's-Gravenhage: Leopold, 1927. 140 p. (*) 

Statistisch overzicht verkiezingen 1935: inhoudende gegevens omtrent de 
verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Gemeenteraden. 's
Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij/Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 1936. 89 p. (*) 
Reves, Emery. Een democratisch manifest. [vert. H. van den Bergh]. 
Amsterdam; Brussel: Elsevier, 1947. 137 p. 
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