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‘De laatste jaren groeide mijn onzekerheid’ 
Harry van Seumeren werkte van 1962 
tot 1998 voor de Volkskrant. In Rotter-
dam, Den Haag en Amsterdam. Vorige 
week vertelde hij over zijn aanloop naar 
het vak, in Rotterdam. 
 
Hoe ben je van Rotterdam in Den 
Haag terechtgekomen? 
 ‘De weg van Rotterdam naar Den Haag 
leidde via Amsterdam. Ik zou  komen 
als verslaggever, maar werd bij binnen-
komst op de burelen aan de Nieuwezijds 
onmiddellijk op buitenland geplaatst. 
Daar heb ik een week als een gek stuk-
ken zitten te vertalen, voordat ik door 
Ad Overeem werd ‘gered’ en aan zijn 
bureau werd gedeponeerd, als binnen-
landman.’ 
 
Wat trok je in het Haagse wereldje? 
 ‘Den Haag was een idee van Lücker. Ik 
was nog geen halfjaar bij de Volkskrant, 
toen hij me meenam voor een broodje. 
Dat was in een pijpenla naast De Tele-
graaf, die toen naast ons zat, op de 
Nieuwezijds. Een broodje met een grote 
beker cola. Lücker was gek op cola. Ik 
wilde eigenlijk helemaal niet naar Den 
Haag, wist absoluut niets van politiek 
af, las er ook nooit over. Maar ik was 
jong en kneedbaar genoeg.  
 ‘Op 1 april 1963 begon ik op het kan-
toor in de Wagenstraat bij chef Jos van 
Schaveren. Ad Langebent ging eind 
1964 naar Brandpunt en had besloten 
dat ik zijn opvolger werd. Zelden is een 
aankomend economisch redacteur beter 

voorbereid op zijn nieuwe vak. Inmid-
dels was ik ook op het Binnenhof be-
land, want onze parlementaire man 
Henri Faas wilde altijd hulp bij econo-
mische onderwerpen. “Van geld weet ik 
niks”, zei hij altijd. Faas werd mijn 
belangrijkste mentor. En van lieverlee 
kreeg ik de smaak te pakken.’ 
 
Maar heb je al antwoord gegeven op 
de vraag? 
 ‘Langebent had mij al voorgehouden: 
voor een journalist begint of eindigt 

alles dat van belang is in Den Haag. 
Eind 1981 ging ik naar Amsterdam, 
want mijn pensioen halen als Haags 
redacteur zag ik niet zitten. Ik heb altijd 
gezegd dat ik de spannendste Haagse 
jaren heb meegemaakt, de jaren zestig 
en zeventig. Het was natuurlijk ook wel 
verslavend. Naast het parlementai-
re/politieke werk was ik ook sociaal-
economisch redacteur. Met als belang-
rijkste besognes de werkgevers, de SER, 
centrale loononderhandelingen en nog 
zo wat. Ik kon dus af en toe het Binnen-
hof ontvluchten en me met meer realis-
tische zaken bezighouden. Dat heeft me 
fris gehouden.’ 
 
Heb je weleens gedacht dat je - poli-
tieke - invloed kon uitoefenen? 
 ‘Ik denk dat veel Haagse journalisten 
een keer hebben gedacht:  “Wij kunnen 
de politieke gang van zaken beïnvloe-
den met onze commentaren en onthul-
lingen”. Dat is echter doorgaans te hoog 
gegrepen. Henri Faas en Jan Joost Lind-
ner hadden wel een zekere invloed. 
Henri Faas ging op een gegeven ogen-
blik zelf politiek bedrijven in de PPR. 
Daardoor naderde voor hem het moment 
dat hij niet meer bruikbaar was voor de 

krant. Faas begreep dit goed en ging dan 
ook weg. Jan Joost had soms invloed 
omdat hij zeer goed geïnformeerd was. 
Hij kwam weinig op het Binnenhof en 
bewaarde zo de nodige distantie.’ 

 

 
In april 2002 heb je voor aankomende 
journalisten gezegd dat journalisten 
zich veel te arrogant gedragen.  
 ‘Discussie over het reilen en zeilen van 
de pers is er altijd geweest, maar tegen-
woordig is ze veel breder. Hoe gaan de 
journalisten daarmee om? Ik heb nogal 
wat discussies meegemaakt over de 
pers, en wat mij altijd opvalt, is de felle, 
ongenuanceerde en vaak zelfs schreeu-
werige manier waarop kritiek wordt 
neergesabeld.   
 ‘Er is nooit een dialoog, nooit een echte 
discussie. Journalisten zijn niet bereid 
onder ogen te zien dat op hun handel en 
wandel kritiek kan zijn.’ 
 
Je hebt ook weleens voor Duisenberg 
gewerkt. Wat deed je voor hem? 
 ‘Dat was in 1976. Duisenberg had het 
kabinet min of meer ervan overtuigd dat 
de groei van de collectieve uitgaven. 
Zie verder pagina 2 
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aan banden gelegd moest worden. Het 
bleek niet eenvoudig dat uit te leggen 
aan de achterban.  
 ‘Ze kijken me glazig aan’, beklaagde 
hij zich bij mij. Zeker in die tijd was ik 
zeer overtuigd van mijn bijzondere 
vaardigheden als scribent. ‘Je kunt alles 
uitleggen’, zei ik altijd. ‘Dus laat mij 
maar een stukje voor je maken.'  
 En ik schreef een A-4’tje voor hem. 
 ‘En?’, vroeg ik toen hij weer eens van 
het platteland terugkeerde.   
 Duisenberg: ‘Ze kijken me nog steeds 
glazig aan.’ 
 
Hoe bevielen jou de laatste jaren op 
de krant? 
 ‘Die kenmerkten zich eerlijk gezegd 
door een groeiende onzekerheid. Ieder 
jaar komen er jongere mensen bij. Die 
gaan geleidelijk hun aandeel en inbreng 
opeisen. De krant verandert, niet altijd 
tot jouw genoegen. Er wordt minder 

prijs gesteld op jouw oordeel. Dat gaat 
er niet altijd zachtzinnig aan toe.  
 ‘Aardig’ vond ik niet de meest geëi-
gende omschrijving van het sociale 
klimaat. Maar misschien is dat beter dan 
dat ze zeggen: “laat hem maar zitten en 
stoor hem niet”.  
 ‘Je gaat je meer en meer ontheemd 
voelen. Eigenlijk zie je dat pas scherper 
lang nadat je de deur achter je hebt 
dichtgedaan.’ 
 
Doe je nog wat in ‘het vak’?  
Het enige is het lidmaatschap van de 
Raad van Uitvoering, een soort recht-
bank die uitspraken doet als de journa-
list en de hoofdredacteur er niet meer 
uitkomen. Dat heb ik bijna dertig jaar 
gedaan met Frank Kuitenbrouwer van 
de NRC. Frank is gestopt (65) en ik doe 
het nu met Victor Lebesque. Als die is 
ingewerkt, en dat duurt niet lang bij Vic, 
stap ik er ook uit. Hoogste tijd, vind ik.’ 
 

A
V
n
d
D
t
H
K
g
r

 
 

Wie? 
In januari 1973 geboren in Utrecht, 
maar getogen in Rosmalen. Mijn jour-
nalistieke carrière begon bij Trouw. De 
enige krant die toen een student alge-
mene letteren (met als specialisatie 
internationale betrekkingen) een plekje 
gunde op de (sport-)redactie. Na mijn 
afstuderen ben ik begonnen bij het 
Brabants Dagblad. Vervolgens kon ik 
me zeven jaar ontwikkelen bij Het 
Parool. Inmiddels werk ik bijna twee 
jaar bij de Volkskrant. Op de sportre-
dactie met als specialisatie (onder 
meer) wielrennen. Vorige week kreeg 
ik de Hard Gras Prijs voor mijn jour-
nalistieke werk. Een hele eer.  
 

Wat? 
Na het winnen van de prijs werd mij 
gevraagd of mijn carrière nu geslaagd 
was. Ik was daar volledig door verrast. 
Hoe kan iemand dat denken? Natuurlijk 
is dat niet zo. Is een journalistieke 
loopbaan ooit geslaagd? Ik heb gewoon 
mijn werk gedaan. Dat heeft een mooi 
verhaal en vervolgens een nog mooiere 
prijs opgeleverd. Dat iedereen mij die 

prijs heel erg gunde --wat bleek uit de 
talloze reacties die ik ontving-- was me 
veel meer waard. Het betekent dat mijn 
werk ook door directe collega’s wordt 
gewaardeerd.  
 

Waar? 
Bij het honderdjarig bestaan van de 
Tour de France heb ik het boek De 
vergeten Tour geschreven. Het zijn tien 
portretten van Nederlandse wielrenners 
die in de ronde hun moment van glorie 
en roem op bizarre wijze zijn misgelo-
pen. Dat zoiets me naast mijn dagelijk-
se werkzaamheden bij Het Parool is 
gelukt, is misschien wel mijn mooiste 
en moeilijkste prestatie geweest. 
 

Wanneer? 
Ik heb de eer gehad te worden gevraagd 
of ik bij de Volkskrant wilde komen 
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Knarrendag 20 december 
De eerstvolgende dag waarop de
ouweknarren elkaar weer ontmoeten
is de derde dinsdag in december, de
20ste dus. Bij Hesp, vanaf 16 uur. 
Het ziet ernaar uit, gezien de talrijke 
reacties op de inhoud van de Volks-
knar, dat vele oude bekenden zich 
zullen laten zien. 
anvullingen 
an verschillende kanten kregen we 
og aanvullingen op de lijst van overle-
en collega’s van vorige week. 
e namen: Fred van Schaik (fotoredac-

ie), Piet van Kempen (Binnenland?) 
erman van der Zande (management), 
ees Bastianen (Den Haag en verslag-
everij), Hendrik de Jong, Art van Ipe-
en (buitenland), Theo Koomen  (sport). 

erken. Dat aanzoek kon ik niet af-
laan. Het is de krant waarmee ik ben 
pgegroeid. Ik vind het bijzonder in de 
oetsporen te mogen treden van de 
annen die hun liefde voor de wieler-

port op mij hebben overge-dragen, en 
 vind het een uitdaging de mooie 
ielertraditie van de krant voort te 

etten. Met mijn stijl voel ik me er ook 
eel erg op mijn gemak. 

aarom? 
k heb een bijzondere fascinatie voor 
port. Dat zal ook altijd wel zo blijven. 
an mijn tiende tot mijn 25ste heb ik 
ezwommen, tot in de nationale selectie 
an de KNZB toe. Tegenwoordig doe 
 aan hardlopen en wielrennen. Vol-

end jaar hoop ik een marathon te lo-
en. 

 


