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IX.1 DNPP plaatsingslijst archief H. Dekker (PPR), 1967-1971

Archief H. Dekker (PPR), 1967 – 1971
In 1975 werd het persoonlijk archief van H. Dekker overgedragen aan het DNPP. De plaatsingslijst werd
opgesteld door Ruud Koole.
Het archief van H. Dekker bevat stukken betreffende het ontstaan en de feitelijke oprichting van de
Politieke Partij Radikalen (PPR), met name stukken van de Werkgroep Christen-radicalen. Daarnaast
bevat het archief stukken uit de eerste jaren na de oprichting.
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 H. Dekker (PPR), 1967 – 1971, nr. …
Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling:
DNPP, archief Dekker, nr. …
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IX.1 DNPP plaatsingslijst archief H. Dekker (PPR), 1967-1971

Plaatsingslijst behorende bij het archief van H. Dekker (PPR), 1967 – 1971
Het archief bevat:
 persbericht Groep ‘Christen-radicaal’, 11 mei 1967
 brief 18 mei 1967, begeleidend het persbericht 11 mei 1967
 brief van de Werkgroep Christen-radicalen aan adhesiebetuigers, 21 juli 1967
 overdruk van artikel ‘Over Christelijke politiek en christelijke partijvorming’ uit Antirevolutionaire Staatkunde, 5 mei 1967
 lijsten van adhesiebetuigers no. 1-3 (juni-oktober 1967)
 tekst telegram van de Werkgroep n.a.v. het Vietnamdebat in de Tweede Kamer, 24/25
augustus 1967
 persbericht van de Werkgroep, 25 augustus 1967
 aankondiging documentatie ‘Van Spijtstemmers tot KVP-radicalen’, 28 augustus 1967
 inleiding van Bogaers op het programcongres van de Werkgroep Christen-radicalen, 10
november 1967 (12 pp.)
 samenvatting vergadering kerngroep Werkgroep, 2 maart 1968
 perscommuniqué van de Werkgroep, 2 maart 1968
 program PPR, 26 juni 1969
 program PPR, vastgesteld op partijcongressen 19 april en 7 juni 1969
 PPR: landelijke kommissie gemeentepolitiek: model gemeenteprogram, 1970
 PPR: advies Röntgencommissie, september 1970
 Stuk ‘De PPR in: 1970 en 1971’, 1970
 stencil schoolonderzoek verkiezingen
 krantenknipsels: Elseviers Weekblad: special over christen-radicalen (26 augustus 1967);
Trouw: oprichting PPR (29 april 1968); Trouw: “eilandhaven-plan" van de PPR (23 december
1969); Trouw: vertrek Bogaers (19 oktober 1970); ?: vertrek Bogaers (oktober 1970);
AH/NRC: gesprek met Jurgens (23 oktober 1970); ?: “Radicalen voorlopig program” (april
1968).
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