
Drs. H.J. van den Bergh 

In de jaren zeventig en tachtig één van de buitenlandspecialisten van de PvdA-

Tweede-Kamerfractie. Voor hij Kamerlid werd, was hij buitenland-secretaris van de 

PvdA. Specifiek hield hij zich bezig met handelspolitiek, het Midden-0osten en 

mensenrechten. Hij trok zich in het bijzonder het lot van joden in de Sovjet-Unie aan

en leidde een Kamercommissie die onderzoek deed naar de boycot van bedrijven met

joodse werknemers in de Arabische wereld. Hield zich later ook bezig met het 

aanschaffingsbeleid van defensiematerieel en was voorzitter van de commissie voor 

Defensie. Moest de Tweede Kamer verlaten nadat hij in opspraak was gekomen door 

dubieuze transacties in aandelen Fokker. Was als liefhebber actief in de wielersport. 
 

PvdA 

in de periode 1977-1987: lid Tweede Kamer  

 

Harry Jacob (Harry)  

 

geboorteplaats en -datum 

Amsterdam, 1 april 1942 

 

partij(en) 

PvdA (Partij van de Arbeid) 

 

 

vorige 

 

huidige 

-  wetenschappelijk medewerker Koos Vorrink-Instituut, van 1970 tot 1972

-  stafmedewerker PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1972 tot 1975

-  internationaal secretaris PvdA, van 1975 tot oktober 1977

-  lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 4 september 1987

-  adviseur ministerie van Economische Zaken, van 1987 tot 1988

-  lid stafdirectie telecommunicatie ALCATEL Nederland b.v. te 's-Gravenhage, vanaf 1 juni 1988

-  lid redactieraad tijdschrift "Socialisme en Democratie"

-  lid bureau van de Socialistische Internationale

-  lid dagelijks bestuur EVS (Evert Vermeer Stichting)

-  lid Federatie van socialistische partijen in de Europese Gemeenschap

-  lid partijbestuur PvdA

-  vicevoorzitter socialistische fractie Raad van Europa

-  voorzitter commissie inzake toekomst defensie, 1998

-  lid Raad van Commissarissen VHS/R&R Groep, vanaf 1991

-  voorzitter Stichting "de Nationale Sporttotalisator", vanaf juni 1992

-  voorzitter VluchtelingenWerk Nederland, vanaf april 2000

-  lid adviescommissie over de positie van de Chef Defensiestaf binnen de Defensie-organisatie, vanaf 

augustus 2001

voornamen (roepnaam)

personalia

partij/stroming

loopbaan

partijpolitieke functies

nevenfuncties
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Archief Philip Staal



 

vorige 

 

gedelegeerde commissies 

 

type of school en plaats middelbaar onderwijs 

 

academische studie en universiteit 

 

als parlementariër 

-  voorzitter raad van toezicht Joods Maatschappelijk Werk, vanaf februari 2005

-  lid Nationale Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking

-  lid bestuur Stichting "Volk en Verdediging"

-  lid Raadgevende Vergadering Raad van Europa en West-Europese Unie

-  lid Staatscommissie Personeelsvoorziening Krijgsmacht (commissie-Mommersteeg), van 1974 tot 1976

-  medewerker dagblad "Het Parool"

-  secretaris "International Shcharansky Committee on Human Rights"

-  voorzitter Stichting "Friends of Anatoly Shcharansky"

-  lid redactieraad "Nieuw Europa"

-  medewerker dagblad "Algemeen Dagblad"

-  lid bestuur "Links Europa"

-  voorzitter bewonersvereniging "De Boomgaard" te Nieuw-Vennep (N-H.)

-  vicevoorzitter Atlantische Commissie

-  lid bestuur Stichting "Maatschappij en Krijgsmacht"

-  lid bestuur "Stichting Joods Maatschappelijk Werk"

-  lid IISS (International Institute for Strategic Studies)

-  lid board of trustees "International Center for Peace in the Middle East"

-  lid Executive Committee "International Center for Peace in the Middle East"

-  lid bestuur Centrum voor Europese Veiligheid

-  adviseur Belbo Film Productions B.V.

-  vertegenwoordiger Raadgevende Vergadering Raad van Europa en West-Europese Unie

-  lid algemene vergadering NOVIB (Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand)

-  lid raad van advies Investeringsmaatschappij Nederland

-  voorzitter Interparlementaire Unie voor Sovjet-joden, vanaf 19 februari 1987

-  lid Raad van Commissarissen Wereldhaven

-  freelance medewerker VARA's "Achter het Nieuws"

-  lid Raad van Commissarissen reisorganisatie NRV/Holiday

-  columnist dagblad "Nieuws van de Dag"

-  lid Raad van Commissarissen bedrijf Westhaven n.v. te Amsterdam

-  vicevoorzitter Defence and Armaments Committee West-Europese Unie

-  voorzitter Veilig Verkeer Nederland, van 16 juni 1989 tot 1 juni 1999

-  vicevoorzitter Stichting "de Nationale Sporttotalisator", van februari 1991 tot juni 1992

-  lid Board of Governors Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem, vanaf november 1999

-  voorzitter bijzondere commissie voor de Arabische boycot (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april

1978 tot oktober 1979 (onderzoek naar bedrijven die Israël boycotten vanwege de handel met Arabische 

landen)

-  voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van oktober 1981 tot 

oktober 1982

-  ondervoorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1982

tot oktober 1986

-  gymnasium tot 1961

-  politieke- en sociale wetenschappen Universiteit van Amsterdam, tot 1969

-  Was woordvoerder buitenlandse zaken (o.a. mensenrechten), handelspolitiek en defensie (materieel) in de

Tweede Kamer

-  Interpelleerde in 1980 minister Van der Klaauw en staatssecretaris Wallis de Vries over de deelneming van

opleiding(en)

activiteiten
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opvallend stemgedrag 

 

algemeen 

 

woonplaats 

Amstelveen 

 

verenigingen, sociëteiten, genootschappen 

 

hobby's 

 

publicaties 

 

literatuur/documentatie 

 

samenlevingsvorm 

gehuwd 

 

kinderen 

1 zoon en 1 dochter 

 

 

Gegevens hebben - zeker voor wat het recente verleden betreft - vooral betrekking op de periode waarin iemand politie

en bestuurlijk actief was. (Gemotiveerde) aanvullingen of correcties ontvangen wij graag. U kunt hiervoor de "reageer-

knop" gebruiken. 
 

 

  Interpelleerde in 1980 minister Van der Klaauw en staatssecretaris Wallis de Vries over de deelneming van

Nederland aan de miniwereldkampioenschappen in Uruguay

-  Diende in 1981 met zijn fractiegenoot Patijn een initiatiefvoorstel in over regels voor het toetsen van 

ontwikkeling, produktie, aanschaf en plaatsing van wapensystemen aan het belang van de 

wapenbeheersing; het voorstel werd later ingetrokken

-  Interpelleerde in 1981 minister Van der Klaauw over het opschorten van humanitaire hulp vanuit de EG 

aan El Salvador

-  Behoorde in 1980 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een Nederlandse boycot van de Olympische 

Spelen in Moskou was

-  Bedankte als Tweede-Kamerlid, omdat hij in opspraak was gekomen door mogelijke voorkennis bij 

beurstransacties. Van den Bergh zou in 1985-1987 gehandeld hebben in aandelen Fokker en in andere 

fondsen en daarmee grote bedragen hebben verdiend.

-  lid veteranen wielervereniging "Amsterdam"

-  lid wielerclub "De Bataaf" te Amsterdam

-  verzamelen van grafische kunst

-  wielersport

-  publicaties in "Socialisme en Democratie"

-  publicaties in "NRC Handelsblad"

-  nota ontwikkelingssamenwerking

-  nota E.E.G.-beleid

-  H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

-  NRC Handelsblad, 13 juni 1987

wetenswaardigheden

publicaties/bronnen

familie/gezin
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