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Marc van den Broek (59) ontving het vorige nummer 
van de Volksknar op 3 juni ter hoogte van de Poolcirkel. Hij 
meldde zich spontaan om zijn belevenissen op de fiets tussen 
Amsterdam en de Noordkaap voor ons op te schrijven. Zijn 
dagelijkse avonturen noteerde hij onderweg als blog op 
http://broek250.home.xs4all.nl/noordkaap

Marc werkte tussen 1984 en 2010 voor de krant. Hij doet nu 
communicatie voor het AMC in Amsterdam. Hij is altijd een 
fervent  toerfietser geweest. Dit voorjaar reed hij naar de 
Noordkaap, het noordelijkste puntje van Europa waar je met 
de fiets kunt komen en waar het rond 21 juni altijd licht is.
Jacques de Jong mailde Marc een paar vragen terwijl die 
in Oslo nog zat te wachten op het vliegtuig naar huis.

Waar deed je het voor? Moest je jezelf 
bewijzen of was het voor de fun? Nieuws-
gierig naar een nieuwe omgeving of naar 
je eigen reactie als sportman?

‘Van alles wat. Fietsen is voor mij een 
mooie, natuurlijke manier van bewegen. 
Met een minimum aan techniek en gewicht 
kun je op eigen kracht een eind komen en 
dat fascineert me, meer dan wandelen. Ik 
heb in mijn jonge jaren aardrijkskunde 
gestudeerd en beroepsmatig veel boven 
landkaarten en globes doorgebracht. De 
fascinatie voor kaarten is gebleven. Ik 
blader graag door een atlas. Dan ben ik, zo-
als de Engelsen zo mooi zeggen, een arm-
chair traveller. Ik kan wegdromen bij een 
weggetje in Verweggistan en stel me voor 
daar te fietsen.

‘Een wensbestemming was de Noord-
kaap. Dat W.F. Hermans ook aardrijks-
kunde heeft gestudeerd en in Nooit meer 
slapen schrijft over Europa boven de Pool-
cirkel, zal ermee te maken hebben. Ik wil-
de de midzomernachtzon voelen. Ik wilde 
langzaam beleven hoe het duister het aflegt 
tegen de zon. 

‘Vandaar dat ik op mijn blog elke dag heb 
bijgehouden hoe laat de zon opkomt en on-
dergaat. In de eerste nacht midzomerzon in 
Finland ben ik opgebleven en het was bin-
go. Een vurige bol kroop vlak boven de ho-
rizon van links naar rechts. Knaloranje was 
de hemel. De foto die ik daarvan maakte, 

heb ik naar weerfoto 
van RTL gestuurd en 
die is zowaar uitge-
zonden.’

Maar waarom als 
bijna zestigjarige 
deze onderneming?

‘Waarom ik het 
deed, is aan anderen 
en mezelf niet goed 
uit te leggen. Ik word ouder en ik had het 
gevoel van: nu of nooit. En ik wil laten zien 
dat als je voldoende blijft bewegen, je ook 
op hogere leeftijd zonder problemen dit 
soort tochten kunt doen. 

‘Op de Noordkaap kreeg ik applaus, een 
glas sekt en een stroopwafel van volstrekte 
vreemdelingen. Dat was bijzonder. Dan fi-
ets je door de nacht terwijl de zon op je rug 
schijnt. Je doet het om dit soort ervaringen 
te hebben, die je je leven lang bijblijven. 

‘Ook was ik nieuwsgierig of ik na twee 
weken de fiets in een diep Zweeds meer 
zou gooien. Nee hoor, het bleef leuk met 
een dank-je-wel aan het weer. En ik wilde 
zien hoe het was om zo’n fysieke presta-
tie in je eentje te doen. Je moet alles zelf 
oplossen. Soms is dat een voordeel, want 
je hoeft niet te overleggen. Soms is het een 
nadeel, want twee weten meer dan een. 

Ik koos ook voor alleen omdat dan de kans 
van slagen van zo’n idiote tocht toeneemt. 

Je kunt geen ruzie maken onderweg, alleen 
met jezelf, maar dat lost meestal niets op.’

Was het afzien? Aan opgeven gedacht? 
‘Het was soms afzien, vooral op de dagen 

met wind tegen. Maar ik hield me voor: 
het hoort erbij. Je kunt niet vijf weken met 
wind in de rug fietsen. De voorlaatste, lange 
fietsdag ging over de hoogvlakte in de to-
endra in noord-Noorwegen. Sneeuw, geen 
bomen, wind tegen en kou. Verschrikkelijk 
afzien, maar ook genieten, want dit weer 
hoort bij dit land. Het ging me best gemak-
kelijk af. Na 85 kiolometer worstelen met 
wind en kou kwam er een café. ‘Neem net 
zoveel koffie als u wil’, zei de kroegbaas.

Daar kreeg ik het bericht dat vrienden een 
kaars voor me hadden opgestoken in Keve-
laer. 

Marc van den Broek bij de Noordkaap na 3580 kilometer fietsen.
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Marc van den Broek 3580 kilometer op de fiets

‘Op de Noordkaap kreeg ik applaus’
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Volkskrant-debutanten in de Hel van Waarland. Van links af: 
Menno van Dongen (Sport), Frank van Kalshoven (Argumenten-
fabriek), John Wanders (Eindredactie), Gerard Reijn (Economie) 
en Pieter Sabel (Internet).   Foto Jacques de Jong

De complete groep van 34 renners.      Foto Marion Volkers

Weer 120 kilometer in 4 uur 14 minuten

Gastrijder Erik van Lakerveld (van schaatsen.nl) kwam als eerste 
over de streep in Medemblik. Daar moest hij enige tijd wachten 
op de volgende finishers in de Hel van Waarland, zaterdag 14 juni, 
zoals Pieter Klok, Tjerk van Weezel en Pieter Evelein. 

Voor de fietsers achter hen was het bereiken van de lunch van 
groter belang. Met name voor Frank Kalshoven, debutant in de 
Hel, die naar eigen zeggen ‘op zijn tandvlees’ binnenkwam en on-
middellijk een sigaret opstak. Hij liet zich na de lunch door Bert 
Wagendorp in de bezemwagen terugrijden.

Zoals gebruikelijk kwamen de 34 deelnemers (onder wie zeven 
vrouwen) tijdens die 120 kilometer op de fiets voornamelijk zich-
zelf tegen. Tijdens de koffie in Anna Paulowna en de lunch in Me-
demblik konden zij de aandacht wijden aan elkaar – en natuurlijk 
ook na afloop in de tuin van regelaar John Volkers en zijn vrouw 
Marion. Daar was het immers allemaal om begonnen.

Prachtige rit, zoals altijd, door de Kop van Noord-Holland. Droog. 
Wind achter op de terugweg, zodat het gemiddelde uitkwam op 
28,3 kilometer per uur. Behalve voor veteraan Jan van Capel. Die 
kijkt bij het fietsen liever wat om zich heen.                       JqJ

Op de tv klonk toen het deuntje You ne-
ver walk alone. Dat was kippenvel. Ik heb 
geen moment overwogen af te stappen, een 
eindje met de bus te doen of smekend een 
kampeerauto aan te houden met de vraag 
of ik een stukje mocht meerijden.’ 

Had je wel genoeg vakantie? Je werkt 
toch nog? 

‘De tijd was geen probleem. Vorig jaar 
was de vakantie erbij ingeschoten, omdat 
mijn man Tim Dekkers een boek afrondde 
over de AZ-legende Kristen Nygaard. Ik 
had een boel dagen staan. Mijn baas in het 
AMC vond het best als ik zo mijn dagen 
opmaakte. Ik ben op 2 mei vertrokken, 
een dag na mijn verjaardag. De route was 

grofweg: Amsterdam-Hamburg-Kopenha-
gen-Stockholm-Umea en langs de Zweeds-
Finse grens naar Finnmark, de meest 
noordelijke provincie van Noorwegen.

‘Ik stond in de nacht van 9 op 10 juni bij-
na 3600 fietskilometers van huis naar de 
zon te staren op de Noordkaap. Op 13 juni 
was ik weer in Amsterdam, met het vlieg-
tuig terug. Tim en ik zijn op 21 juni 12,5 
jaar getrouwd en dan moet je toch thuis 
zijn.’

Was het een eenzaam avontuur?
‘Ik deed de tocht alleen, maar eenzaam 

heb ik me niet gevoeld, ook op dagen dat 
ik werkelijk geen woord met iemand wis-
selde anders dan het hoogstnoodzakelijke 
in winkel of hostel. Ik had wel de behoefte 
om te vertellen wat ik beleefde - en schrij-
ven is leuk, dus ik dacht: ik gooi er een blog 

tegenaan. Stop een laptop in de fietstas en 
vooruit. In de avonduren had ik meestal 
geen bal te doen. Het is heerlijk om alles 
van je af te schrijven, ondanks de vermoeid-
heid. Het publiceren op internet kostte 
weinig tijd. Bijna elke hostel heeft wifi en 
als dat er niet was, gingen mijn verhalen 
via het mobiele netwerk van de telefoon de 
wijde wereld in. 

‘Het was leuk om aanmoedigingen en re-
acties te krijgen. Heel wat vrienden hebben 
virtueel meegefietst. Eenzaam? Nee dus. 

‘Het had ook zonder de computer gekund. 
Maar dan had ik de Volksnar over de ver-
bouwing van het oude Volkskrant-gebouw  
boven de Poolcirkel niet kunnen lezen. 

‘En dan had ik ook iets meer boeken 
moeten meenemen. Nu heb ik alleen Ven-
toux van Bert Wagendorp gelezen. Hoe toe-
passelijk.’

Vervolg van pagina 1 
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Van wie was het idee voor de 
koker? Hoe werkte het sys-
teem?

‘Het is bijna onvoorstelbaar 
hoe primitief een halve tot drie-
kwart eeuw geleden elke dag 
de kopij van de eigen corres-
pondenten de redactie bereikte. 
Er bestond nog nauwelijks tele-
visie, nog geen buizenpost, laat 
staan satelliettelefoons, compu-
ters, internet, sms, apps, twit-
ter. De buiten- en binnenlandse 
correspondenten belden iedere 
avond via een gewone telefoon 
hun kopij door. Ze kregen dan 
iemand als Wim Salfischberger 
of Cor van Staveren aan de lijn, 
die huisden in een opkamer bo-
ven het redactielokaal aan de 
Nieuwezijds. 

‘De correspondenten lazen 
hun kopij voor, die werd vast-
gelegd op aan de telefoons 
gekoppelde wasrollen die luis-
terden naar de naam dictafoon. 
Cor en Wim waren dus onze 
‘dictafonisten’, die zo snel mo-
gelijk de kopij uittikten. 

‘Ze hadden de kopij natuurlijk 
telkens hollend via de trap naar 
beneden kunnen brengen, maar 

er was een raampje boven in de 
opkamer. Cor of Wim (of een 
andere slimmerd) is blijkbaar 
op het idee gekomen om de 
kopij in een van de dikhuidige 
kartonnen kokertjes waarin de 
wasrollen tegen beschadiging 
bewaard werden, aan een touw 
door dat raampje naar beneden 
te laten zakken. 

‘Het originele transportko-
kertje dat ik van Hans Beynon 
kreeg, draagt nog steeds - zij 
het door het gebruik bijna uit-
gewist - de Engelse firmanaam 
Dictaphone.’

Ging het laten zakken van de 
koker gepaard met een vaste 
kreet?
‘Niet dat ik me kan herinneren, 

al zal een dictafonist wel eens 
iets geroepen hebben als de ko-
pij te lang in het kokertje bleef 
hangen. Een redacteur zag de 
koker bungelen, haalde de op-
gerolde kopij eruit, die dan 
soepel werd verdeeld over de 
redacteuren Binnen- en Buiten-
land. Zij bewerkten de stukken 
en voorzagen ze van koppen en 
tussenkoppen.’

Wie zaten er overdag in dat 
opkamertje? Ik dacht filmre-
dacteur Bob Bertina, kunst-
redactrice Mélanie Cuypers 
en later verslaggeefster Ineke 
Jungschleger. Want de Volks-
krant was erg klein behuisd 
op de Nieuwezijds. Volgens 
mij zaten zelfs redacteuren 
op de gang. En er was geen 
kantine, want ik werd als 
redactiebediende geregeld 
eropuit gestuurd om belegde 
broodjes voor redacteuren te 
halen.

‘Klopt. Aanvankelijk zat bij-
voorbeeld de financiëel-econo-
mische redactie in een miniem 
hoekje van het centrale redac-
tielokaal. Later kreeg ze een 
eigen hok. De verslaggeverij, 
kunstredactie, stadsredactie, fo-
toredactie, documentatieafde-
ling hadden een eigen ruimte 
aan de rand van het, ook krap 
bemeten, centrale redactielokaal. 
In ons kleine gebouw hadden 
alleen hoofdredacteur Lücker 
en directeur Kolkman, later 
Grundmeijer, een eigen kamer, 
met hun secretaresses.’

Wanneer kwam jij bij de 
Volkskrant? Wie was je tegen-
voeter als chef Nacht?

`Ik kwam op 1 januari 1948 
als redacteur in dienst van de 
krant, werkte even op Binnen-
land en werd nog even chef 
Buitenland. In die tijd alter-
neerden Jan Vesters (zoon van 
de eerste vooroorlogse hoofd-
redacteur van de krant) en Ad 
Overeem om de veertien dagen 
als chef Nacht. Toen Overeem 
de dagelijkse chef Nieuws-

dienst werd, nam ik zijn plaats 
in de nacht in. Tot Lücker me 
in 1955 vroeg permanent chef 
Nacht te worden. 

‘Ik bedong toen om behalve 
op zaterdag ook zondags vrij 
te zijn, anders zouden mijn 
vrouw en jonge kinderen me 
zes avonden in de week moe-
ten missen. Lücker zei meteen 
oké, benoemde Herman Leenes 
tot zondagse chef Nacht en zo 
werd ik misschien wel de eerste 
Nederlandse werknemer met 
een vijfdaagse werkweek.’

Wat deed je na je Volkskrant-
tijd?

In 1963 nam ik ontslag om 
hoofdredacteur te worden van 
het opinieweekblad De Nieuwe 
Linie. Die functie heb ik een 
kleine twintig jaar uitgeoefend. 
Ook was ik enkele jaren redac-
teur van Echo, de actualiteiten-
rubriek van KRO-radio. Daarna 
heb ik nog her en der artikelen 
en ook boeken en dichtbundels 
gepubliceerd. Dat doe ik nog 
steeds.´

Waar blijft het kokertje 
straks?
`Ik ben bang dat mijn kinde-

ren, van niks wetend, het ver-
fomfaaide ding na mijn ver-
scheiden weggooien. Dat mag 
natuurlijk niet en aannemende 
dat in het Volkshotel toch wel 
een vitrine, hoekje of kast zal 
zijn met relicten uit de vroege 
historie van de krant, wil ik het 
dictafoonkokertje graag daar zo 
snel mogelijk laten onderbren-
gen.’

Adriaan de Boer

Kartonnen relikwie

uit de tijd van

de Nieuwezijds

Het is een ding van niks, een door de tand des tijds 
aangevreten, kartonnen kokertje aan een paar me-
ter gerafeld, gedraaid henneptouw. Het is in gebruik 
genomen toen de Volkskrantredactie tussen 1945 
en 1965 huisde aan de Nieuwezijds Voorburgwal. 
In het kokertje, een prehistorische mini-buizenpost, 
kwam jarenlang kopij van de dictafoonafdeling naar 
de redactie. Hans Beynon redde de relikwie bij de 
verhuizing naar de Wibautstraat maar gaf haar la-
ter in bewaring aan Gerard van den Boomen, de 
chef Nacht uit die tijd. 
Adriaan de Boer, die zich de koker herinnerde uit 
zijn tijd als redactiebediende, vroeg Gerard van den 
Boomen (92) naar de historie.

Gerard van den Boomen met Dictaphone-koker. 
Foto Jacques de Jong



In de serie over jong talent bij de Volkskrant deze keer 
Hilde Harshagen (25), fotoredacteur bij het katern V. 
‘Niet veranderen, maar toevoegen.’

Waar zit je, wat doe je? Gaat het lekker?
‘Momenteel op het puntje van mijn bureaustoel, aan de centrale 

tafel van het katern V, als fotoredacteur.
‘Het gaat heel goed. Ik ben sinds kort in vaste dienst, daarvoor al 

een tijdje freelancer.
‘Ik ben begonnen als stagaire bij het magazine, onder leiding van 

Theo Audenaerd. Ik heb ontzettend veel kunnen leren van onze 
beste man.

‘Ik ben opgeleid als grafisch vormgever en vervolgens doorge-
stroomd naar de fotoacademie, waar ik stages bij fotografen heb 
gedaan, maar mijn wens was een stage te doen bij Theo. Hier kwa-
men mijn beide opleidingen samen. Ik mocht blijven, 
nog langer blijven, toen nog langer, en vervolgens ging 
ik nooit meer weg.

‘Tijdens mijn afstuderen ben ik Kaj van Ek drie da-
gen in de week gaan bijspringen, zij is veteraan in het 
vak. Ze heeft tijd en energie in me gestopt en daar 
werden mijn enthousiasme en interesse alleen maar 
groter van.’
 
Was dit je droom: de Volkskrant?

‘Tja, droom, ik ben ermee opgegroeid, had nooit dur-
ven dromen dat ik hier ooit zou mogen werken. Dat 
klinkt cheesy, maar niets is minder waar.

‘Toen ik klein was, was ik met een vriendje aan ‘t 
vissen in de sloot van de buurman, een beetje verstopt 
achter de bosjes natuurlijk, want het mocht echt niet. 
Op een gegeven moment werd ik in mijn kraag gegre-
pen door de buurman en het erf af gegooid. Een week 
later stond er een gigantische foto, genomen vanaf 
de achterkant, van mijn nekkie met de hand van buurman op de 
voorpagina van de Volkskrant. Met een kop erboven als  ‘… kin-
dermisbruik’. Wat er op de plaats van de puntjes stond, weet ik niet 
meer. Ik schrok me het lazerus.

‘De foto is destijds gemaakt door Cor de Cock. Hij woonde in 
hetzelfde dorp, niet de leukste fotograaf die er rondloopt.

‘Mijn moeder geloofde me niet, maar ik zal het nooit meer ver-
geten. Vanaf die dag ben ik de foto’s in de Volkskrant gaan scan-
nen. Dat ik nu uitgerekend de functie heb van iemand die de keus 
maakt welke foto er in de krant komt, is natuurlijk te gek.’
 
Wat is je grootste ambitie?

‘Het kan altijd beter, groter, meer. Er zijn eindeloze mogelijk-
heden, en ik wil ze allemaal kennen. Ik heb niet één grote ambitie, 
maar verschillende, kleinere ambities die goed haalbaar zijn. En 

zodra er een binnen is, begin ik aan de volgende.
‘Zo was mijn ambitie om hier te komen werken. Nu ik binnen 

ben, gaan we knallen. Op het moment ligt mijn ambitie bij het 
samenwerken met de beste mensen uit het vak, ze beter te leren 
kennen, zowel nationaal als internationaal.

‘Er bestaan zo veel prachtige beeldverhalen, illustraties en ont-
werpen. Ik zoek de beelden die binnen de stijl en het concept van 
de Volkskrant passen.’
 
Je mooiste wapenfeit tot dusver?

‘Ik houd er niet van om te pochen met mijn werk. Covers maken 
is mijn lievelingsbezigheid, daarnaast vind ik het 
prachtig om samen te werken met fotografen en illus-
tratoren. Ideeën bedenken bij een verhaal, en samen tot 
een resultaat komen. Apetrots ben ik dan. 

‘Wekelijks maak ik samen met Antonia Hrastar de 
illustratie voor de column van Arjan Peters. Het werk 
is zo enorm divers, dat verveelt nooit. 

‘Bijvoorbeeld de V rond laten draaien op het exterieur 
van Ziggodome, dat heeft een hoop energie gekost, 
maar het is verdomme wel gelukt. Het verhaal ging 
over de vraag waardoor Ziggodome zo succesvol is. 
Voor de cover van V proberen we altijd iets bijzonders 
te doen.

‘In dit geval heb ik kunnen regelen dat de V een half 
uur lang ‘ronddraaide’ op de grote schermen van Zig-
godome. Dat kon ik vervolgens fotograferen, voor de 
cover. En ik heb er een filmpje van gemaakt voor de 
Facebook-pagina.’
 

Maak je je zorgen over je toekomst?
‘Nee. Ik kom altijd op mijn pootjes terecht. Mocht ik hier ooit de 

deur uit lopen zonder terug te komen, dan klop ik ergens anders 
aan om nieuwe projecten op te starten. Maar als het aan mij ligt, 
zijn jullie nog lang niet van me af.’
 
Wat vind je van de koers van de krant van nu?

‘De Volkskrant is de innovatiefste krant van Nederland, wellicht 
Europa. Werknemers krijgen ruimte om te stoeien en te spelen en 
dat resulteert in prachtige projecten.

‘We dúrven en dat vind ik knap. Vonk werd gelanceerd, nu Sir 
Edmund, en ja kritiek zal er altijd zijn, maar daar worden we beter 
van. We hebben iets in handen en dat moeten we ontwikkelen. 

‘Niet veranderen, maar toevoegen, dat is voor mij de sleutel.’

Hilde Harshagen.      Foto Kaj van Ek

Hilde Harshagen, fotoredacteur bij V:
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Eindeloze mogelijkheden
en ik wil ze allemaal 
leren kennen


