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Archief H.J.G. Waltmans (PPR), 1970 – 1983
In 1985 werd het persoonlijke archief van H.J.G. Waltmans overgedragen aan het DNPP. De
plaatsingslijst werd in 1990 opgesteld door Gerrit Voerman.
Hendrik Jan Gerardus (Henk) Waltmans werd op 28 maart 1930 geboren in Brunssum. Hij studeerde
bestuurswetenschappen aan de Katholieke Hogeschool Tilburg en promoveerde in 1962 op het
proefschrift De Nederlandse politieke partijen en de nationale gedachte. Tussentijds was hij onder
andere werkzaam als docent en journalist. In 1963 richtte hij de Stichting Europa Huis in Nederland op,
waarvan hij tien jaar directeur was.
Waltmans was aanvankelijk lid van de Katholiek Volkspartij (KVP). Toen deze partij aan het einde van
de jaren zestig samenwerking met de Anti-Revolutionaire Partij en de Christelijk-Historische Unie
zocht, maakte een deel van de progressieve vleugel van de KVP zich los omdat het vreesde voor een te
behoudende koers. Deze en andere ontwikkelingen leidden tot de oprichting van de Politieke Partij
Radikalen (PPR), waarvan Waltmans vanaf het begin lid was. In de jaren 1968-1969 was hij politiek
secretaris en in 1969-1970 voorzitter van de PPR-Limburg. Voor de PPR had hij tussen 1970 en 1974
zitting in de Provinciale Staten van Limburg. In 1972 werd hij tot lid van de Tweede Kamer verkozen,
wat hij met een korte onderbreking tot 1982 zou blijven. In de periode 1976-1977 was hij tevens lid van
het Europees Parlement. Vervolgens was Waltmans tussen 1984 en 1994 burgemeester van de NoordHollandse gemeente Landsmeer en in 1986-1987 lid van de Eerste Kamer. Toen de PPR in 1990 opging
in GroenLinks sloot Waltmans zich niet aan bij deze nieuwe partij. In het begin van de eenentwintigste
eeuw publiceerde hij enkele boeken, onder andere over het Nederlandse koloniale verleden. Waltmans
overleed in 2013.
De persoonlijke collectie Waltmans bevat voornamelijk vergaderstukken van de Tweede Kamerfractie
van de PPR. Het archief beslaat de periode 1970-1983.
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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Stukken betreffende vergaderingen van de Tweede Kamerfractie van de PPR,
voornamelijk notulen, per zittingsjaar, 1972 – 1983
1
december 1972 – juni 1973
2
augustus 1973 – juni 1974
3
augustus 1974 – september 1975
4
augustus 1975 – september 1976
5
september 1976 – maart 1977
6
juni 1977 – september 1978
7
september 1978 – september 1979
8
september 1981 – augustus 1982
9
september 1982 – september 1983
10
oktober 1983 – december 1983
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Stukken betreffende voorstellen van Waltmans tot wijziging van de kieswet, 1970 – 1973,
1977 – 1978
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Stukken betreffende het rapport ‘De PPR gaat verder’, 1983
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Diversen: o.a. brief van Waltmans aan het partijbestuur, congresstukken, persberichten,
1976 – 1983, z.j.
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