University of Groningen

Archive Dutch Political Parties: Politieke Partij Radikalen (PPR), personal archive A.R.
Coppes (PPR), 1968-1988
Voerman, Gerrit

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Other version

Publication date:
1988
Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Voerman, G. (Auteur). (1988). Archive Dutch Political Parties: Politieke Partij Radikalen (PPR), personal
archive A.R. Coppes (PPR), 1968-1988., Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/collecties/archieven/ppr

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).
Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 26-01-2021

DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN (DNPP)
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van
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1968-1988
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Groningen, 2006
signatuur: IX.5

Collectie A.R. Coppes (PPR)
Plaatsingslijst behorende bij het persoonlijk archief van A.R. Coppes, betrekking hebbende op de politieke partij Politieke Partij Radikalen (PPR), 1968-1988; opgesteld door
A. Marchand, februari 2006.
In september 2005 werd door mw. R. Coppes het hierna op lijst gezette persoonlijke archief van wijlen haar vader aan het DNPP overgedragen.
Adolf Robert (Dolf) Coppes werd in 1925 geboren in Enschede. In 2001 overleed hij te
Amersfoort.
Na zijn studie theologie en filosofie werd Coppes in 1952 priester. Dertien jaar later legde hij dit ambt neer uit onvrede met de conservatieve koers die de katholieke kerk in zijn
ogen voer. In 1965 richtte hij de radio- en televisiehulpdienst Stichting Korrelatie op.
In 1968 was Coppes één van de oprichters van de Politieke Partij Radikalen (PPR), een
partij die voortkwam uit de Katholieke Volkspartij (KVP). Tussen 1971 en 1973 was
Coppes partijvoorzitter van de Radikalen. Daarnaast was hij vanaf 1972 lid van de
Tweede Kamer. Hij werd vice-voorzitter van de PPR-fractie. In de Kamer hield hij zich
men name bezig met ontwikkelingssamenwerking, welzijn en volksgezondheid. In 1977
stelde hij zich niet herkiesbaar, maar hij bleef tot 1989 betrokken bij zijn partij. In dat
jaar werd besloten tot de vorming van een gezamenlijke kieslijst van PPR, PSP, CPN en
EVP voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een jaar later vormden deze vier partijen
GroenLinks en in 1991 hief de PPR zichzelf op. Coppes trad nooit toe tot GroenLinks,
omdat daar naar zijn mening te veel CPN-ers hoog op de lijst stonden.
Voor serieus (wetenschappelijk) onderzoek, zulks ter beoordeling van het Hoofd van het
DNPP, zijn geen beperkende voorwaarden aan het raadplegen van dit archief gesteld.
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Plaatsingslijst van het persoonlijk archief van A.R. Coppes (PPR)
1.

Stukken betreffende de nota Nu is het meest radikale nog niet goed genoeg,
1972

2-3.

Stukken betreffende enkele werkgroepen, 1973-1976
2. werkgroep Visie, 1973-1976
3. werkgroep Welzijn, 1974

4.

Stukken betreffende het manuscript Eens zal het WEL zijn, 1975-1976

5.

Correspondentie, 1976-1988, onder meer betreffende:
- bijdrage aan de bundel Moet Marx?
- kandidaatstelling voor Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement
- progressieve samenwerking/toekomst PPR

6.

Knipselmap betreffende A.R. Coppes, ca. 1972-1977

7.

Diversen, 1968-1975
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