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Rebelse journalist rukt aan Roomse kluisters
Gerard van den Boomen, redacteur bij de Volkskrant 
van 1948 tot 1962. Nu 82 jaar, alive and kicking. We 
legden hem tien vragen voor. 

Hoe en wanneer ben jij begonnen bij de Volkskrant? 
Eind 1944 werd ik (in Eindhoven) redacteur van de 
nieuwsdienst van Radio Herrijzend Nederland, ‘de eerste 
zender op vrije vaderlandse bodem’. Drie jaar later hoorde 
ik (in Hilversum, waar we toen met de radio weer zaten) 
dat bij de Volkskrant nog plaats was. Omdat ik  bij de 
radio maar geen opslag kreeg en er niet om wilde vragen, 
schreef ik een wat nonchalant briefje aan Joop Lücker, 
kreeg een gesprek van enkele minuten met hem en begon 
op 1 januari 1948 als Volkskrantredacteur op de 
Nieuwezijds. 
 
Aan wie van de toenmalige redacteuren heb je de beste 
herinneringen? 
Aan Mélanie Cuypers. 
 
Aan wie de slechtste? 

Aan Joop Lücker. Ik heb geen spijt vijftien jaar onder hem 
gewerkt te hebben, integendeel,  maar ik ergerde me aan zijn 
verdeel-en-heers-politiek en andere rare streken. 
 
Welk (eigen) verhaal herinner je je het best? 
Tja. Moeilijk. Ik denk aan grote reportages die ik maakte in 
Afrika, maar ook aan een kort verslag op pagina 1 van mijn 
schaatstocht over de Gouwzee naar Marken bij de jaarwisseling 
1950-1951. 
 
In welke functie ben je geëindigd? 
Chef Nacht. 
 
Wanneer ben je bij de krant vertrokken en waarom? 
Na zoveel jaar was ik toe aan een nieuwe uitdaging.  In 1962 
kreeg ik de uitnodiging hoofdredacteur te worden van een nieuw 
opinieweekblad, dat de door jezuïeten gerunde Linie zou 
kunnen opvolgen. Daarmee startte ik mei 1963. 
 
De Nieuwe Linie was een uitgesproken katholiek blad. Had 
je daar zoveel affectie mee? 
De oude Linie was uitgesproken katholiek. De Nieuwe Linie 
echter kreeg veel aanvaringen met de katholieke overheid, in 
Utrecht en Rome. Ik heb me altijd geïnteresseerd voor  
religieuze zaken en doe dat nog. 
 
Wat beschouw je als je grootste verdienste bij dit blad? 
Dat er flink gerukt werd aan de Roomse kluisters. We schreven 
toen voor een blad van katholieken huize vrijmoedig over hete 
hangijzers als kerkelijke censuur, celibaat, seksualiteit, 
democratie in de kerk, nieuwe theologie. Time noemde in 1964 
De Nieuwe Linie een ‘levendig’ weekblad en oordeelde: ‘Het is 
een van de uitdagendste van Europa geworden.’  
Maar we stonden ook ons mannetje in andere vernieuwings-
processen in de jaren zestig en zeventig: studentenbeweging, 
progressieve politiek, milieu, feminisme.  
In 1972 kregen we voor één dag de beschikking over het 
Tweede Kamergebouw, inclusief de grote vergaderzaal, voor 
een Nieuwe Linie-congres over de macht in Nederland. 
 
Wat ben je daarna gaan doen? 
Terug naar de radio. Van 1982 tot 1985 was ik redacteur van de 
actualiteitenrubriek Echo van de KRO. In de afgelopen kwart 
eeuw heb ik ook een flink aantal boeken geschreven (onder 
meer Een kat heeft negen levens over De Nieuwe Linie) en ik 
publiceerde enkele gedichtenbundeltjes (in 2003 samen met 
Mélanie Cuypers de haikubundel In een oogopslag). Eind dit 
jaar komt de haikubundel Solo uit.  
 
Waaruit bestaat op dit moment de binding met je 
journalistieke verleden? 
Het is nog steeds geen verleden tijd. Ik schrijf nog altijd 
artikelen en interviews voor enkele periodieken.

JqJ 
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Moeder van Marc overlijdt op de dag van zijn afscheid 
Tot ontsteltenis van iedere betrokkene is gisterochtend 
plotseling de moeder van Marc van den Broek overleden, 
juist op de laatste dag dat hij op de krant zou zijn. De 
afscheidsborrel die hem gistermiddag op de kamer van de 
hoofdredactie zou worden aangeboden, is daarom afge-
last.  
 Secretaresse Mieke van den Heuvel zei gisteren dat niet 
iedereen die op de borrel was uitgenodigd, bijtijds gewaar-
schuwd kon worden. ‘Het was nogal hectisch hier’. Vandaar 
dat sommige genodigden pas op het secretariaat te horen 
kregen wat er aan de hand was.  
 Of de redactie op een ander moment nog afscheid neemt van 
Marc, was gisteren nog niet duidelijk. Vooralsnog heeft hij-
zelf de handen vol aan het afscheid van zijn moeder. En hij 
wil op 1 november naar Australië vertrekken waar hij met 
partner Tim Dekkers gaat freelancen. 
 In Sydney vestigen zij hun mediabureau Onderste-Boven 
vanwaaruit zij kopij gaan leveren aan Nederlandse kranten, 
weekbladen en omroepen. 
 Pieter Broertjes in de uitnodiging voor de afscheidsborrel: 
‘Ruim twintig jaar is Marc redacteur van de Volkskrant ge-
weest. Hij kwam in 1984 binnen op de sportredactie, maar 
werd na een jaar toegevoegd aan de redactie Wetenschap. In 
de daarop volgende tien jaar hield hij zich bezig met milieu-
zaken, hetgeen in 1992 culmineerde in de toekenning  (samen 
met Piet van Seeters) van de prestigieuze Europese Milieu-
prijs voor de serie De Afvalrace, die ook in boekvorm ver-
scheen. Van 1996 tot 2001 was Marc stadsverslaggever, om 
vervolgens terug te keren naar de wetenschapsredactie waar 
hij zich specialiseerde in medische onderwerpen. 

 We zullen Marc’s goede humeur en jongensachtige verschij-
ning - al ver voor Prins Claus had hij een hekel aan stropdas-
sen – beslist gaan missen.  In de kolommen van de krant gaan 
wij hem gelukkig nog af en toe tegenkomen.’ 

Henny Stoel, vroeger bij de VARA nog Henny Hes geheten, komt zijdelings voor 
de Volkskrant te werken. Mooie carrière: van de administratie bij de VARA-radio, 
via Dingen van de Dag en politiek radiocafé de Rooie Haan, als  
anchorwoman naar het Journaal – en in de vut dan óók nog naar Volkskrant/Max. 

 

 

 

Herinneringen 
aan 

Henk Huurdeman 
 
Melchior Huurdeman is 
op zoek naar mensen 
die nog iets hebben 
van, of nog iets weten 
over zijn vader,  
Henk Huurdeman. 
 
Wie heeft foto’s of her-
innert zich anekdotes 
of gebeurtenissen?  
  
 
Neem contact op met 
mail-adres 
 

M.Huurdeman@vpro.nl 
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