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‘Congress shall make no law re-
specting an establishment of reli-
gion, or prohibiting the free exercise 
thereof; or abridging the freedom of 
speech, or of the press; or the right 

of the people peaceably to assemble, 
and to petition the Government for a 
redress of grievances.’

Het Eerste Amendement op de Ameri-
kaanse Grondwet werd in 1789 voorge-
steld door Congreslid James Madison, de 
Father of the Bill of Rights. Daarna werd 
Madison in 1801 Secretary of State en van 
1809 tot 1817 de vierde president van de 
VS. Het amendement is sinds 1791 van 
kracht.

Tekst en foto Bert Vuijsje

Dit is het tiende en laatste deel van 
een serie journalistieke uitspraken, 
uitgebeiteld in het plein van het Poynter 
Institute for Media Studies in Florida.

Harry van Seumeren gecremeerd

‘Het sociale geweten van de Volkskrant’
Gisteren, dinsdag 4 januari, is in Leiden 
Harry van Seumeren gecremeerd. Max de 
Bok en Nico Goebert spraken namens de 
collega’s uit het vak.

‘Hij was het sociaal-economisch 
geweten van de Volkskrant’, 
vond Nico Goebert in zijn 

toespraak namens de collega’s tijdens de 
crematieplechtigheid voor Harry van Seu-
meren, dinsdag in Leiden. Hij had het 
over 1976. Toen al was Harry een van de 
vedetten van de krant. Hij overleed op 29 
december, op 73-jarige leeftijd.

In crematorium Rhijnhof waren naast 
familie en vrienden ook vele journalisten 
uit de gloriedagen van Harry aanwezig. 
We zagen ook oud-Kamervoorzitter Dick 
Dolman, oud-staatssecretaris Elske ter 
Veld en de burgemeester van Hilversum 
Ernst Bakker, met wie Harry van oudsher 
nauwe banden onderhield. Oud-collega’s 
waren er ook.  Daar waren onder anderen 
Hugo Schneider, Riëtte Krapman, Ineke 
Noordhoff, Annegreet van Bergen, Bert 
Steinmetz, Peter van Bakkum, Jan Joost 
Lindner, allemaal namen uit een vrij ver 
Volkskrant-verleden.

Nico Goebert constateerde bij Harry 
twee belangrijke eigenschappen: hij was 
terzake kundig en hij schreef razendsnel. 
Het kon zijn dat Harry met een enigszins 
kwade dronk ’s avonds bij de redactie aan 
de lijn hing om te klagen over ingrepen 
in zijn stukken, maar de volgende morgen 
kon hij weer minzaam opmerken ‘dat het 
er netjes in stond’.

Nico over de tijd dat hij Harry in Den 
Haag ging opvolgen, begin tachtig:

‘Hij was in zijn Haagse nadagen, maar 
nog steeds in topvorm. ’s Morgens na bin-
nenkomst in het redactielokaal aan de 
Haagse Parkstraat en na een glaasje wa-
ter en een aspirientje was hij helemaal 

relaxed en klaar voor de strijd. 
Ademloos keek ik toe hij vanuit 
het niets een bruine enveloppe 
tevoorschijn haalde, waarvan de 
herkomst altijd geheim bleef. 
Vervolgens molk hij de geheime 
stukken vakkundig uit. Eerst een 
voorpaginastuk met gewoon hard 
nieuws en als de collega’s van 
andere media de volgende dag 
hard bezig waren met de follow 
up en de reacties, kwam Harry 
terug met nog harder nieuws uit 
hetzelfde stuk.

‘Zo maakte hij ze langzaam 
gek. En als de nieuwtjes op wa-
ren, maakte Harry de plank leeg 
met situationers, zoals de ach-
tergrondstukken toen heetten.
Gemiddeld was een bruine enve-
loppe, waarop de naam Maarten 
Engwirda onleesbaar was ge-
maakt, goed voor zeven tot acht 
openingen en sjieke duidingen. 
Allemaal geschreven in een mee-
dogenloos tempo.‘

‘In die tijd werd de kopij nog per 
fax, bediend door een bijschnab-
belende PTT’er, naar Amsterdam 
gestuurd. Harry slaagde er regel-
matig in de fax te verslaan. Dat 

wil zeggen: hij had zijn tweede velletje al 
vol als het eerste nog op de fax lag en dat 
apparaat deed  er zes minuten over om een 
velletje kopij door te schieten.’

‘Harry had een grote kennis van zaken 
en een omvangrijk netwerk en verwierf 
zich groot gezag in Den Haag.  Hij was 
kind aan huis op de werkkamer van Wim 
Duisenberg, minister van Financiën in 
het kabinet-Den Uyl, waarbij het goed 
van pas kwam dat beiden van een borrel 
hielden. Maar daar werd ook bedacht hoe 
de ‘éénprocentsnorm’ - een ordinaire be-
zuiniging - als een ‘linkse’ maatregel aan 
het progressieve volksdeel kon  worden 
verkocht.’

Oud-collega en vriend Max de Bok stelde 
minstens één paradox vast bij Harry van 
Seumeren. ‘Hij drong zich nooit op, maar 
zijn mening deed er wel toe.’ Harry van 
Seumeren sprak nooit met stemverheffing, 
maar hij had een naturlijk gezag volgens 
Max de Bok, doordat hij goed kon luis-
teren en andermans mening serieus nam. 

Harry van Seumeren.             Foto Wim Ruigrok
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Weinig collega’s heb ik zo lang en zo direct meege-
maakt als Harry van Seumeren. Een goede en sympa-
thieke collega, nooit te beroerd om te helpen of iets 

uit te leggen. En ook buiten de directe werksfeer prettig en vaak 
interessant gezelschap.

Harry kwam op 1 januari 1965 op de Haagse redactie, waar 
hij Ad Langebent (die naar KRO’s Brandpunt overstapte) op-
volgde als sociaal-economisch redacteur. Een ‘passant’ bij de 
krant zou hij dus bepaald niet worden. 

Op diezelfde dag keerde ik na ruim een jaar militaire dienst 
terug op die redactie. Tot 1982 heb ik naast en met Harry daar 
gewerkt. Daarna was hij als opvolger van Harry Lockefeer 
enkele jaren chef Sociaal-economie in Amsterdam en sociaal-
economisch commentator. Als commentator binnenlandse poli-
tiek werkte ik in die roerige Lubbers-jaren (bezuinigingen!) nog 
directer met hem samen.

De sociaal-economische portefeuille in Den Haag is altijd 
een van de moeilijkste van de krant geweest. Die bestrijkt een 
ontzagwekkend breed en gecompliceerd terrein en vereist grote 
vakkennis en een onophoudelijk bijspijkeren. Alleen een zeer 

deskundig en tevens flexibel journalist kan de nieuwsgaring 
volhouden. 

Harry had, evenals zijn voorganger Ad Langebent en de grote 
Haagse newsgetter Han Hansen, aardig wat primeurs op zijn 
naam staan. Ik herinner me vooral de affaire rond premier Lub-
bers, die de zakelijke privébelangen met zijn broers nogal aan-
vechtbaar had geregeld. 

Harry’s grote kracht zat vooral in zijn vermogen gecompli-
ceerde beleidsproblemen exact en tegelijk zeer helder uit te 
leggen. Meer moeite had hij met evaluerende oordeelsvorming, 
het kiezen tussen conflicterende standpunten met hun politieke 
consequenties. Dit bemoeilijkte zijn latere commentatorschap.

Hij was vooral een goed ambachtelijk journalist, relatief be-
scheiden naast de grotere ego’s die een kwaliteitskrant nu een-
maal heeft. Hij had een gaaf inzicht en overzicht. Hij werd vaak 
geprezen omdat lezers en collega’s pas dankzij zijn schrijven 
begrepen hoe voorheen duistere verbanden samenhingen.

Zo herinner ik me hem als een waardevolle collega, en ik ben 
hem dankbaar.

Jan Joost Lindner     

‘Relatief bescheiden naast die grotere ego’s’

Vervolg van pagina 1
Max de Bok herinnerde ook aan Harry’s 
houding van solidariteit in sociaal-econo-
mische vraagstukken. Wat weinigen meer 
wisten was, dat Harry ook zijn verdien-
sten had in de NVJ als cao-onderhande-
laar en als bemiddelaar in conflicten.

De verhouding tussen Max de Bok (De 
Gelderlander) en Harry van Seumeren 
was zodanig dat zij samen goed eenzelfde 
politicus konden interviewen, hoewel ze 
feitelijk concurrenten waren. Max de Bok 
sprak over Harry als een ‘grote naam in 
de journalistiek’ en een ‘oprechte, trouwe 
collega’.

Ten slotte memoreerde Max de Bok 
Harry’s speciale hobby: het uitpluizen 
van stambomen. Vermoedelijk had dat te 
maken met het te vroege overlijden van 
zijn vader, van wie hij nauwelijks iets kon 
weten. Max de Bok: ‘Hij wilde zoeken, 
weten en erover vertellen.’

Jacques de Jong

Max de Bok, oud NVJ-voorzitter, links, en Henk Lichtenveldt voormaig politiek verslaggever en NOS 
presentator.          Foto’s Jacques de Jong

Oud-collega’s van de redactie Economie: Ineke Noordhoff (links) en Annegreet van Bergen. Op de 
achtergrond Peter van Bakkum. 

Ook bij het afscheid van Harry van Seumeren: 
oud-staatssecretrais Elske ter Veld (rechts ) en 
Piet Bouwmeester, voorheen chef politieke re-
dactie van het AD.
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PLENAIRE VAN VEERTIG JAAR GELEDEN

Deze foto van goed veertig jaar geleden toont Harry van Seumeren (mid-
den) tijdens een plenaire vergadering in de jaren zeventig. Rechts van 
hem Jos Sterk, links Redmar Kooistra en Eric Hendriks. Verder onder an-
deren op de achterste rij van links af: Hans Beynon, Joris Cammelbeeck, 

Kees Bastianen, Willem Ellenbroek, Riet Lina, onbekende collega, Ben 
Haveman, Theo Klein, Gijs van den Heuvel. Middelste rij: Martijn van 
Calmthout, Annegreet van Bergen, Peter van Bueren, Peter van Bakkum, 
Eric Beenker.         Foto Wim Ruigrok

HARRY vwas geen uitbundig type. 
Dat is de eerste typering die bij me opkomt, 
als ik terugdenk aan veertig jaar geleden, toen 

ik als groentje binnenkwam bij de Haagse redactie. 
Hij zag er - met zijn colbertjasje in een gedekte kleur, 
grijze (?) broek, geen stropdas geloof ik - weinig 
opvallend uit tussen de meer uitgesproken, soms 
sloddervosserig geklede, Haagse Volkskrant-redac-
teuren en gedroeg zich veel rustiger. 

Zoals de altijd drukke Han Hansen met zijn on-
navolgbare taalgebruik, waarvan de hele redactie 
meegenoot. Jan Joost Lindner, de beschouwer die zo 
misleidend quasi-cynisch uit de hoek kon komen (waar niet ie-
dereen tegen kon, onder wie Kees Bastianen, de onvermoeibare 
politieke nieuwsjager). De slimme Marjolijn Uitzinger, altijd 
loyaal aan Kees. De onberekenbare Paul Bulterman. 

Riëtte Krapman, ikzelf, later ook Marieke Aarden en de (eer-
ste) secretaresse, wier naam ik ben vergeten, gedroegen zich wat 
kalmer, geloof ik. En ome Jos van Schaveren, dik, grijs (ook 
zijn pak) en monumentaal, die het zootje vanuit zijn hoek bij het 
raam in het gareel probeerde te houden. 

Harry boezemde mij in die begintijd het meeste vertrouwen in. 
Niet alleen door zijn uiterlijk, maar ook doordat hij alles wist 
van fi nanciën, economie en sociale zaken, waar ik toen nog min-
der van snapte dan nu. Hij zat rustig te tikken, zei niet zo veel, 
was niet luidruchtig. Niet in vrolijkheid. Het leek alsof hij altijd 

een beetje gedempt was, zelfs al hij lachte, en ook niet als 
hij kwaad was. 

Hoewel, later ontdekte ik dat hij ook behoorlijk cha-
grijnig kon zijn. Waarom weet ik eigenlijk niet precies. 
Je vermoedde soms dat er meer achter zat dan de ogen-
schijnlijke aanleiding. Zo was het nu eenmaal. 
In het hectische Den Haag van de jaren zeventig en be-

gin tachtig, het decennium van Den Uyl, was er ook niet 
veel tijd voor persoonlijke bespiegelingen. Eindelijk zou-
den de socialisten aan de macht komen, er moest genet-
werkt worden (ook al heette dat toen  niet zo) en de kroeg 

was daarvoor toen misschien wel belangrijker dan nu.

In die tijd bestond er een diepe kloof tussen de Haagse redactie 
- in elk geval een deel daarvan - en ‘Amsterdam’. Men kende 
elkaar en het eigen karakter van het werken in Den Haag niet 
goed, dus er was angst en wantrouwen in de Wibautstraat en ir-
ritatie daarover in Den Haag. Harry nam daarin geen prominente 
positie in, in mijn herinnering. Ik denk dat het hem typeerde. 

Zeker in die begintijd was het buffelen geblazen in Den Haag. 
We poepten elke dag meters kopij. Veel werk voor wat vaak een-
dagsvliegen waren. Harry vond de formulering voor die para-
dox: ‘Wij schrijven elke week een boek’, zei hij. 

Zo was het. Ik ben hem altijd dankbaar gebleven voor die rela-
tiverende en tegelijk respectvolle uitspraak. 

Jet Bruinsma

‘Wij schrijven elke week een boek’
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Paul Beugels begim jaren zestig aan het woord tijdens een lunchgesprek met (van links af) Opland, Jan van der Pluijm en Martin 
Ruyter. De persoon op de voorgrond is ook de fotograaf onbekend.                  Foto Wim Ruigrok 

WIE heeft hem nog gekend op de 
Volkskrant-redactie? Paul Beu-
gels werkte er tot 1970. Hij is 

20 december overleden. Plotseling. Hart-
stilstand. Hij werd 75 jaar. Dinsdag 28 
december is hij begraven.

Ik heb Paul nog gekend en ik heb zelfs 
aan hem te danken dat ik nu in een mooi 
huis in Amsterdam woon. In 1964 - ik was 
getrouwd en we woonden op één kamer 
in een huis van bedenkelijk allooi - bracht 
hij me in contact met de verhuurder van 
een leegstaande etage aan de Weesper-
zijde. Daarmee was de kiem gelegd voor 
mijn latere ‘grootgrondbezit’.

Paul Beugels (Limburger uit Oirsbeek; 
oom van de wielrenner Eddy Beugels) 
is eind jaren vijftig bij de Volkskrant be-
gonnen. Voorzover ik weet heeft hij altijd 
op de Kunstredactie gewerkt, maar zijn 
stapvrienden waren de flitsende Amster-
damse stadsverslaggevers Jan Heinemans 
en Wim Klein (twee gelouterde kroegtij-
gers) en zijn chauvinistische provinciege-
noot Theo Kohl van de redactie Buiten-
land (‘in Roermond schijnt de maan toch 
mooier’).

Paul Beugels schreef in de Volkskrant 
voornamelijk over podiumkunsten en 
verwierf daarmee een zekere faam. Niet-

temin stapte hij in 1970 uit de journalis-
tiek. Hij belandde in de politiek. Over de 
betrouwbaarheid van wat ik daarover kan 
berichten, heb ik zelf mijn twijfels omdat 
ik in korte tijd niet alles voldoende kon 
checken.

Beugels had eerst een politieke flirt met 
de uitgetreden KVP’er Dick de Zeeuw, 
daarna was hij fanatiek lid van de PPR, 
ook een uit ontevreden KVP’ers bestaand 
nieuw politiek gezelschap. PPR-kop-
stuk Harry van Doorn werd minister van 
CRM in het kabinet-Den Uyl (1973) en 
Paul Beugels werd politiek adviseur van 
CRM-staatssecretaris Wim Meijer. 

In de jaren tachtig was Paul lid van de 
Raad van Beheer van de NOS. Daarvoor 
had hij verschillende functies bekleed in 
de culturele sector. Ook na zijn NOS-tijd 
was hij een cultuur-bobo. Hij was vooral 
actief op het gebied van Vlaams-Neder-
landse culturele samenwerking. Hij be-
kleedde een diplomatieke functie als lid 
van de Commissie van het Belgisch-Ne-
derlands Cultureel Verdrag. Tot zijn dood 
was hij voorzitter van het Comité Buiten-
lands Cultureel Beleid. 

In de jaren negentig was Paul Beugels 
een aantal jaren voorzitter/directeur van 
hogeschool De Horst in Driebergen. 

Hij kreeg twee lintjes: Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau en Officier in de 
Kroonorde van België.

Hij had een opgewekte aard en er viel 
altijd wel wat met hem te lachen. Hij kon 
als de beste meedoen met kwajongens-
streken, maar bleef desondanks een heer 
in donkerblauw kostuum. Een tikkeltje 
vroeg oud ook, maar naarmate hij ouder 
werd, begon hij jonger te lijken. 

Toen hij in het NOS-bestuur zat, was ik 
mediaredacteur voor de krant en ik kwam 
weleens op zijn kamer. Daar zat hij aan 
een bureau met aan de linkerzijde een sta-
pel papieren van een meter hoog en aan 
de rechterzijde idem. ‘Paul wat doe je met 
al die papieren?’, vroeg ik hem eens. ‘Die 
rechter stapel gaat vanavond mee naar 
huis’, zei hij. ‘Morgenochtend schuift die 
linker stapel op naar rechts en ligt er links 
een nieuwe.’ 

En dan zag ik hem aan het eind van de 
middag met twee loodgieterstassen zeulen 
naar de auto met chauffeur die hem naar 
huis bracht, naar zijn zorgzame en trotse 
vrouw Hanna en zijn kinderen Ruben, Es-
ther en Rachel. 

Ik had dan diep medelijden met hem, 
maar hij bleef er vrolijk bij.

Victor Lebesque

Paul Beugels: kunstredacteur 
werd cultuur-politieke bobo


