Mr.Drs. H. (Harry) Langman - Parlement & Politiek

pagina 1 van 5

Mr.Drs. H. (Harry) Langman
'Scheepsbouwer' en hoogleraar, die in 1971 voor de VVD toetrad tot
het kabinet-Biesheuvel. Werd toen pas lid van die partij en was een
'vreemdeling' in Den Haag. Had wel in 1969 samen met Biesheuvel
geadviseerd over de toekomst van scheepswerf Verolme. Deed zich
snel gelden als een bekwame bewindsman, die met name impulsen gaf
aan het regionaal-economische beleid. Tijdens zijn ministerschap ging
Nederland deelnemen aan het omstreden Kalkarproject. Was na zijn
aftreden vele jaren een bankier, die tientallen commissariaten in het
bedrijfsleven vervulde. Tevens lange tijd voorzitter van het curatorium
van de Teldersstichting.
VVD
in de periode 1971-1973: minister

voornaam (roepnaam)
Hargert (Harry)

personalia
geboorteplaats en -datum
Akkrum (gem. Utingeradeel, Frl.), 23 februari 1931
levensbeschouwing
Gereformeerd

partij/stroming
partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf juli 1971
partij waarop werd gestemd
ARP, 28 april 1971 (stemde op Biesheuvel)

loopbaan
-

directiesecretaris grootwinkelbedrijf "Simon de Wit", van januari 1951 tot juli 1953

-

diverse leidinggevende functies bij Koninklijke Maatschappij "De Schelde", van 1955
tot 1967 (laatstelijk als onderdirecteur)

-

buitengewoon hoogleraar bedrijfshuishoudkunde, Nederlandse Economische
Hogeschool te Rotterdam, van 1 september 1964 tot 1 januari 1970

-

hoogleraar bedrijfskunde, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van
1 januari 1970 tot 6 juli 1971 (in het bijzonder de omgevingsproblematiek)

-

minister van Economische Zaken, van 6 juli 1971 tot 11 mei 1973

-

lid Raad van Bestuur ABN (Algemene Bank Nederland) N.V., van juni 1973 tot 28
februari 1991 (na fusie ABN-AMRO)
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partijpolitieke functies
vorige
voorzitter curatorium Prof.Mr. B.M. Teldersstichting, van november 1976 tot januari
2006

nevenfuncties
vorige
directeur Stichting Nederlandse Scheepsbouwindustrie, van 1967 tot juli 1971
directeur Stichting Maritieme Research, van oktober 1969 tot juli 1971
lid Centrale Plancommissie
-

decaan Interuniversitaire interfaculteit der bedrijfskunde, van 1 januari 1970 tot juli
1971

-

voorzitter Raad van Commissarissen uitgeversconcern N.V. "Kluwer"

-

lid Raad van Commissarissen N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigfabriek
"Fokker", vanaf 1988

-

voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigfabriek
"Fokker", tot 1 juni 1988

-

lid commissie advies inzake de aanwijziging van een kandidaat voor de lokatie van
de (eventueel) in Nederland te houden Olympische Spelen in 1992

-

lid Raad van Commissarissen uitgeversconcern "Wolters"

-

lid Adviescommissie Voortgang Industriebeleid (commissie-Wagner II), van 18
januari 1982 tot 1983

-

lid (plaatsvervangend voorzitter) Raad van Commissarissen Wolters-Kluwer N.V.

-

lid Raad van Commissarissen Bayer Capital Corporation N.V.

-

lid Raad van Commissarissen Hoechst Holland N.V.

-

lid Raad van Commissarissen Holland Amerika Lijn N.V.

-

lid Raad van Commissarissen Melchior Holland Holding

-

lid Raad van Commissarissen Oranje-Nassau Groep B.V.

-

lid Raad van Commissarissen Vede B.V.

-

lid Raad van Commissarissen Volkswagen International Finance N.V.

-

lid Raad van Commissarissen Volkswagen Overseas Finance

-

lid Raad van Commissarissen Orta N.V.

-

lid algemeen bestuur Maritiem Research Instituut Nederland

-

lid algemeen bestuur Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde

-

lid financiële controlecommissie AVRO

-

voorzitter dagelijks bestuur Europese Liga voor Economische Samenwerking,
afdeling Nederland

-

lid Raad van Commissarissen Eerste Rotterdamsche Commerciële Compagnie B.V. te
Roosendaal

-

lid Raad van Commissarissen IHC Caland N.V. te Schiedam, vanaf mei 1990

-

lid Raad van Commissarissen Vendex International N.V., vanaf juni 1991

-

lid Raad van Commissarissen Getronics B.V., vanaf mei 1991

-

voorzitter Raad van Commisssarissen Neon (Electriciteits-produktiemaatschappij
Oost- en Noord-Nederland), vanaf december 1993

-
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voorzitter Commissie Noord-Nederland, van 4 juni 1997 tot 11 september 1997
(bracht het rapport "Ruimtelijk-Economisch Perspectief van Noord-Nederland" uit)

opleiding
voortgezet onderwijs
gymnasium-a, "Christelijk Lyceum" te Harderwijk, 1947
academische studie
Nederlands recht, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1947 tot 2 november 1950
(cum laude)
-

economie, Vrije Universiteit te Amsterdam, tot juli 1951

activiteiten
als bewindspersoon (beleidsmatig)
Bracht in 1972 samen met de ministers De Brauw, Stuyt en Boersma de Nota
Kernenergie uit. In 2000 moet de helft van de behoefte aan energie worden bereikt
via kernenergie. Kerncentrales zullen vrijwel hoofdzakelijk worden ingezet voor
elektriciteitsproductie. Het bedrijfsleven moet bijdragen in de bouw van centrales.
-

Bracht in 1972 samen met de minister Udink de Nota over het Noorden des Lands
uit. Het Noorden krijgt een grotere rol bij het ontlasten van de overvolle Randstad,
onder andere door vestiging (spreiding) van rijksdiensten. Er komt geld (f 900
miljoen) voor de herstructurering van Oost-Groningen en de Gronings-Drentse
veenkoloniën en er komt geld voor onder meer verbetering van de haven van
Harlingen.

-

Bracht in 1972 samen met staatssecretaris Rietkerk de Nota herstructurering ZuidLimburg uit. De mijnsluitingen zijn definitief. Van de 10.000 werkende in de
mijnindustrie moeten er nog 2500 aan een andere baan worden geholpen. Het
bestaande herstructureringsbeleid voor Zuid-Limburg wordt voortgezet.

-

Bracht in 1972 samen met minister Boertien een nota uit over de Nederlandse
reactie op UNCTAD III. Nederland zal streven naar betere toegankelijkheid van
grondstoffen uit de Derde Wereld op de Europese markt.

-

Diende in 1972 het wetsvoorstel Wet selectieve investeringsregeling in. Dit voorstel
werd in 1974 door minister Lubbers in het Staatsblad gebracht.

-

Was in 1973 verantwoordelijk voor het besluit om het Centraal Bureau voor de
Statistiek deels naar Limburg over te plaatsen

als bewindspersoon (wetgeving)
Bracht in 1972 de Wet financiering ontwikkeling snelle kweekreactor (Stb. 246) tot
stand. Het betreft de Nederlandse deelneming in de financiering van het
Kalkarproject (met natrium gekoelde snelle Kweekreactor).

wetenswaardigheden
algemeen
Premier Biesheuvel kende hem, omdat in 1969 door minister De Block aan hen
beiden was gevraagd te adviseren over de toekomst van het scheepsbouwconcern
Verolme
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Wees bij de formatie van 1971 twee keer een aanbod om minister van Economische
Zaken te worden af, maar Geertsema haalde hem op 30 juni alsnog over

uit de privésfeer
Voltooide als elfjarige het gymnasium en was al op zijn negentiende cum laude
afgestudeerd jurist
-

Zijn vader was onderwijzer

anekdotes en citaten
Was bij zijn aantreden als minister nog geen lid van de VVD en kende in die partij
ook bijna niemand. Toen hij kwam kennismaken met de Tweede Kamerfractie van
de VVD ontmoette hij op het Binnenhof H.J.L. Vonhoff. In het besef dat hij met een
lid van de VVD-fractie te doen had, zei hij vriendelijk: "Goedemorgen meneer
Wiegel, kunt u mij ook zeggen waar ik moet zijn"?
-

Hij had een opmerkelijk geheugen voor de standplaats van gereformeerde
dominees

-

Tijdens de ministerraadsvergaderingen hield hij soms al lopend zijn betoog

niet-aanvaarde politieke functies
lid Eerste Kamer, maart 1976
woonplaats
Waskemeer
ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 8 juni 1973
Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 28 februari 1991
militaire dienst
dienstplichtig soldaat, van 1953 tot 1955

publicaties/bronnen
archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin
huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd
kinderen
2 zonen en 2 dochters
vader
R. Langman, Roelof
moeder
F. Snijder, Femia
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Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum
(PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of
was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de
rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801,
2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.
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