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Archivalia A.R. Coppes

Ten Geleide

A.R. Coppes (1925-2001) = Dolf Coppes
Adolf Robert Coppes werd geboren te Enschede als zoon van een arts. Hij volgde de HBS, studeerde theologie en
filosofie en koos voor het priesterschap. In 1952 werd hij in Utrecht tot priester gewijd. Als kapelaan in Wierden,
Amersfoort en Arnhem kwam hij in het jeugdwerk terecht. Hij leidde tal van jongerenconferenties. Vanaf 1960 verzorgde
hij dagsluitingen voor de KRO-TV. Thema's waren angst, onmacht en seksualiteit. Uit teleurstelling over de kerkelijke
moraal en het uitblijven van vernieuwing brak hij echter in 1963 met de katholieke kerk. Hij kon niet meer tegen het
veroordelen van mensen. Hij trouwde en kreeg kinderen.
De reacties op zijn KRO-dagsluitingen hadden hem de omvang van de behoefte aan therapeutische zorg doen inzien en
na zijn vertrek richtte hij samen met dominee Klamer de Stichting Correlatie op. Hij was ook oprichter van de Central
Latino Americano de Travajadores (CLAT) een vakbond voor arbeiders in heel Latijns-Amerika. Hij wilde iets aan de
structurele oorzaken van de menselijke nood doen en kwam in de politiek terecht. Hij werd voorzitter en kamerlid van de
Politieke Partij Radicalen. Hij was trouw aan zijn idealen maar niet geschikt voor het politieke spel van geven en nemen.
Later richtte hij in Amersfoort ‘Lichtpunt' op, een ‘werkplaats voor persoonlijke groei naar eenwording'. Hij bleef ook, op
een eigen manier, zielzorger. Dolf Coppes overleed in 2001 te Amersfoort.
Bron: KDC-knipselcollectie
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Archivalia A.R. Coppes

  
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 7 stukken
  
 1.Teksten van tv-epilogen, uitgesproken door D. Coppes. Met adreslijsten van

aanvragers van de teksten.  1959-1963
  
 2-3.Brieven aan D. Coppes n.a.v. tv-epilogen.  1960-1962

Bevat 2 stukken
  
  2.1960 - mei 1961.  1960-1961
  
  3.Juni 1961 - 1962.  1961-1962
  
 4.Brieven aan Coppes n.a.v. tv-uitzendingen. Brieven aan Coppes n.a.v. een radio- en

tv-uitzending betreffende zijn uittreden als priester en brieven n.a.v. radio-epiloog
1961.  1963-1964, 1966-1967

  
 5.Krantenartikelen n.a.v. epilogen van Coppes.  1961-1965
  
 6.Brieven aan Coppes n.a.v. artikelen van zijn hand.  1959-1969
  
 7.Brieven aan Coppes n.a.v. zijn artikel betreffende de film "Les Tricheurs" en

algemene brieven aan Coppes (d.w.z. waarvan de inhoud niet persoonlijk is).  1959
  
 8.Brieven aan Coppes met persoonlijke inhoud.  1959-1970
  
 9.Krantenartikelen betreffende de wederzijdse kritiek van KRO en #De Bazuin#

omtrent de godsdienstige uitzendingen van de KRO en enige afleveringen van het
blad #Karakter# voor jonge katholieken 1950.  1958

  
 10.Stukken betreffende de Pax-Christibeweging en Tochtgenotenbeweging.  1950-1952
  
 11.Cahier van Coppes betreffende preken, instructies, Mariacongregatie, toespraken,

lezingen en lijdensmeditaties en het boek #La vie spirituelle#.  1951-1953
  
 12.Gespreksstof van Coppes, suggesties voor gespreksbijeenkomsten.  1962
  
 13.Reportage, aan Coppes aangeboden door jongeren, ter herinnering aan de

jongerenconferenties.  1959
  
 14.Fotoplakboek betreffende de jongerenconferentie.  1963-1964
  
 15.Krantenartikelen betreffende de meditaties en vastenconferenties van Coppes.

  1955-1961
  
 16.Plakboek van Coppes betreffende de "Instuif" n.a.v. meditaties en

vastenconferenties (krantenartikelen).  1957-1964
  
 17.Plakboek van Coppes betreffende "Instuif".  1957
  
 18.Artikelen van de hand van rector Coppes.  1955-1965
  
 19.Artikelen uit het Amersfoorts katholiek dagblad #Het Centrum# onder de wekelijkse

rubriek Trefpunt, ontmoeting van jonge mensen.  1955-1956
  
 20.Artikelen, verzameld door Coppes, n.a.v. de encycliek "Humanae Vitae" betreffende

de geboorteregeling, het celibaat, de kwestie mgr. Bluyssen en de kwestie
Schillebeeckx én betreffende de kerk in het algemeen.  1968-1969

  
 21.Plakboek van Coppes betreffende zijn tijd als kapelaan in Wierden, o.a. foto's.

  1953-1956
  
 22-23.Stukken betreffende enquête m.b.t. de liturgie geplaatst in #Kennemer Dagblad# te

Beverwijk, #Nieuwe Haarlemse Courant#, #De Nieuwe Dag# te Hilversum, #De
Maasbode# en #Het Nieuwe Dagblad# te Rotterdam door Coppes. Registratie door
de heer J. Dijkers te Arnhem.  1965
Bevat 2 stukken

  
  22.Eerste deel.  1965
  
  23.Tweede deel.  1965
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