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Inleiding
De afdeling Wageningen van de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) is opgericht op
10 oktober 1958. Na een bloeiende periode in de jaren zestig en zeventig, ging het in
de jaren tachtig van de twintigste eeuw geleidelijk aan minder goed met de afdeling,
zodat zij op 10 februari 1991 werd opgeheven.
Het archief van de afdeling, of althans wat daarvan kon worden achterhaald, is in
december 1991 door Rik Eweg en Frans de Bree aan het Gemeentearchief Wageningen
geschonken.
De omvang van het archief bedraagt 0,38 m.

Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar.

Wageningen,
augustus 2010

Inventaris
Organisatie
1.

Stukken betreffende het beleid, 1982-1988. 1 omslag

Verslagen en notulen
2.

Jaarverslagen 1961 en 1968. 2 stukken

3.

Notulen van de oprichtingsvergadering, 10 november 1958. 1 stuk

4.

Notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen, 8 sep. 1960 - 2 okt. 1961.
1 katern

5.

Notulen van bestuurvergaderingen, met agenda's, bijlagen, en interne mededelingen, 1975-1980. 1 pak

Correspondentie
6.

Ingekomen stukken, 1957-1964, met hiaten. 1 omslag

7.

Ingekomen stukken, 1980-1981. 1 pak

8.

Ingekomen stukken betreffende de gemeenteraadsverkiezingen van 1974,
1978 en 1982, verkiezingen voor Provinciale Staten van 1978 en voor de
Tweede Kamer van 1981 en 1982. 1 pak

Leden
9.

10.

Ingekomen stukken betreffende lidmaatschap van de afdeling, 1972-1976. 1
pak
Stukken betreffende lidmaatschap van de afdeling, 1981-1983. 1 omslag

Samenwerking
11.

Stukken betreffende samenwerking met andere politieke partijen (leidend tot
o.m. de PPC en de PPCE, zijnde samenwerkingen tussen PSP, PPR, CPN en
EVP), 1969-1989. 1 pak

12.

Stukken betreffende samenwerking tussen PSP, PPR en CPN, 1981–1982. 1 pak

13.

Ingekomen stukken betreffende activiteiten van andere organisaties, 19771982. 1 omslag

Documentatie
14.

2

"Inlichtingenboekje voor afdelings- en gewestelijke funktionarissen", offset,
Amsterdam 1963. 1 stuk

