
Paul van den Broek (Eindhoven, 1958) 

Groeit op in een katholiek nest met vijf broers en een zus. Doorloopt het 

voortgezet onderwijs in Eindhoven en Boxtel. Studeert sociale geografie aan de 

Radboud Universiteit (1977 – 1985), met afstudeerrichting Geografie van de 

ontwikkelingsgebieden.  

Richt in 1986 Aardrijkskunde Actueel op, tijdschrift voor actuele didactiek in het 

aardrijkskundeonderwijs. Is in die tijd ook mede-oprichter en reismaker van 

reisbureau Bimbo. Blijft verbonden aan de universiteit met het project Educlips, 

didactisch (video)materiaal over ontwikkelingsgebieden (tot 1989).  

Durft in 1989 eindelijk het vak te kiezen waar zijn hart ligt (de journalistiek), 

met toetreding tot het medewerkersteam van KUnieuws, weekblad van de 

Radboud Universiteit (vanaf 1991: redactielid). Maakt een zijsprong naar 

Tilburg, als redactielid van Univers (het Tilburgse KUnieuws). Keert in 1996 

terug naar het oude nest, als redactielid van KUnieuws (vanaf 2000: Vox), tot 

2018.  

 

Maakt in 2018 ruimte voor jong bloed in de redactie van Vox en verkast naar de 

centrale communicatieafdeling van de universiteit om het nieuwe 

wetenschapsportal Radboud Recharge in de steigers te zetten. Geniet samen 

met zijn vrouw een sabbatical met een reis van tien weken rondom de Zwarte 

Zee (voorjaar en zomer 2019). Hervat zijn werk bij de communicatieafdeling 

met werken in opdracht, om te beginnen bij de Radboud Academy (najaar 

2019) en vanaf najaar 2020 voor het Jaarverslag van de Radboud Universiteit. 

Zet daarnaast zijn krachten in (2020 – heden) voor het Titus Brandsma Instituut 

(www.ru.nl/titusbrandsmainstituut). Is intussen al die jaren coördinator van 

alumniblad Radboud Magazine (1996 – heden).  

Volmaakt het leven naast het werk met het vaderschap van drie kinderen 

(geboren in 1992, 1994 en 1998). En met bijrollen voor het hardlopen (lange 

afstanden), fotocollages maken en schrijven (fictie). Is in 2010 mede-oprichter 

van het vrijwilligersinitiatief H3LP, collectief voor media-ondersteuning van 

maatschappelijke organisaties. Een van de vruchten is de tentoonstelling Gek 

van Kunst in 2021, voor kunstenaars met een psychische beperking (in het Huis 

van de Nijmeegse Geschiedenis, www.gekvankunst.nl). Laatste kunstje (2019 – 

heden) is het mede-bedenken en -uitvoeren van het kunstproject De Nieuwe 

Nachtwacht (www.nieuwenachtwacht.nl).  
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