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In memoriam PIERRE HEIJBOER: 
Vóór alles krantenman

Pierre Heijboer

PIERRE Heijboer was vasthoudend, 
soms op het irritante af. Zelfs ik, 
zijn naaste collega toen we tussen 

1986 en 1988 voor de Volkskrant samen 
aan de verslaggeving rond de ABP-affaire 
werkten, beet wel eens op mijn tong als hij 
een van onze bronnen onderwierp aan een 
verzengend kruisverhoor. Spande je daar-
mee niet het paard achter de wagen?
Maar ach, echt boos worden op iemand 
die regelmatig ontbeet met twee Marsen 
en evenzovele shagjes kon ik dan ook 
weer niet worden. 

Bovendien leverde zijn spit- en speurwerk 
vaak mooie primeurs op over het gerom-
mel in de aannemerij en bij het grootste 
pensioenfonds van Nederland. Plus een 
helder beeld van de fijnzinnige codes die 
aan corruptie en omkoping ten grondslag 
kunnen liggen. 

Dat we voor deze zaak aan elkaar gekop-
peld werden, was een curieuze speling van 

het lot. Pierre was correspondent in Lim-
burg, ik in Brabant. 

Toen Pierre in de gaten kreeg dat de mis-
standen bij het ABP met de dag omvang-
rijker werden en hij dus versterking nodig 
had, werd ik naar het front geroepen. De 
argumenten daarvoor waren verbluffend 
banaal: ik was een jonge hond die er wel 
tegenaan zou willen en Eindhoven lag het 
dichtst  bij Maastricht.  

‘Hou er wel rekening mee dat Pierre be-
hoorlijk eigenwijs kan zijn’, toeterde toen-
malig chef nieuwsdienst Piet van Seeters 
door de telefoon, waarna hij mij omstan-
dig gelukwenste met de samenwerking. 

Daarmee zei hij geen woord te veel. In 
het begin opereerde de tandem daarom 
moeizaam. Later slaagden we erin een mo-
dus vivendi te vinden. Om en om schreef 
de een het artikel en fungeerde de ander 
als eindredacteur. We boekten mooie jour-
nalistieke resultaten. Uiteindelijk vormde 

onze berichtgeving de basis voor de eerste 
parlementaire enquête naar bouwfraude. 

Echte vrienden werden we nooit. Daar-
voor liepen onze interesses en persoonlijk-
heden te ver uiteen. Maar we werden wel 
een hecht professioneel team. Eenmaal in 
de week streken we neer in een stemmig 
etablissement ergens in het bronsgroen 
eikenhout om samen onze ABP-dossiers 
door te ploegen op nieuwe onderwerpen 
en invalshoeken. Steevast kwamen dan de 
uitsmijters en flesjes Brand-bier op tafel 
en Pierre strooide met smakelijke anekdo-
tes over de meest uiteenlopende aberraties 
van Limburgse notabelen, afkomstig uit 
familiekring, want zijn moeder kwam uit 
een vooraanstaand Limburgs geslacht. 

Toen ik deze week van Pierre’s overlij-
den hoorde, gingen mijn gedachten vooral 
terug naar die momenten waarin we bijna 
méér waren dan collega’s. 

Hans Horsten

Het ratelen van de schrijfmachine 
was voor de kinderen van Pierre 
Heijboer, Saskia en Marijn, ‘een 

geruststellend slaapliedje’. Zo waren ze 
het gewend: vader die aan ’t schrijven was. 
Tijdens de crematieplechtigheid klonk dat 
getik onder de toespraak die de familie liet 
uitspreken. Alsof Pierre nog niet was op-
gehouden.

In elk geval had het schrijven het groot-
ste deel van zijn leven gevuld. Eerst, vanaf 
1968, als verslaggever bij Het Parool en 
vanaf 1980 bij de Volkskrant. Daar was hij 
niet alleen een gewetensvolle bureauredac-
teur, die in de vrije tijd van zijn nachtdienst 
kans zag ook allerlei boeken te schrijven. 
Hij was ook een hardnekkige verslaggever, 
als correspondent in Maastricht, later ook 
in Amsterdam waar hij bijna ooggetuige 
was van de Bijlmerramp.

Zijn familie beschreef hem vorige week 
vrijdag op Westerveld als een aardig, leuk 
mens, een zorgzame echtgenoot  en een 
zachtaardige vader. Maar boven alles was 
hij een krantenman en schrijver. 

‘Integer en vasthoudend was hij altijd op 
zoek naar de waarheid. Hij was een luis in 
de pels van overheden, als die weigerden 

openheid van zaken te geven.’ In 1997 ging 
hij met vut – en bleef doorschrijven.

Een minder bekende loopbaan had Pierre 
als voetbalkeeper. In zijn jonge jaren speel-
de hij bij Limburgia, dat ooit Nederlands 
kampioen is geweest.

Later werd hij gevraagd bij het veteranen-
gezelschap The Black Devils. De vertegen-
woordiger van deze club meldde dat Pierre 
de hoge ballen bij een penalty liet lopen, 
uit vrees zijn hoofd te stoten tegen de lat. 
‘Ik heb mijn hersens nog nodig voor mijn 
werk’, zo verontschuldigde hij zich dan. 
Vervolgens kon hij zich met levensgevaar 
op de schoenen van een tegenstander stor-
ten om de bal te stoppen.

Als rituele voorbereiding op de wedstrijd 
nam Pierre gewoonlijk een slok sherry.

‘Hij was eigenwijs en niet zo’n beetje’, 
erkenden ook zijn vrouw Marianne en de 
kinderen. ‘Maar dat gaf hem de volharding 
om door te gaan met de dingen waarmee hij 
bezig was.’ Ook in de laatste fase van zijn 
leven was die eigenwijsheid zijn kompas, 
viel te beluisteren tijdens de plechtigheid 
op Westerveld. Toen hem voor de zoveelste 
keer enkele behandelingen werden voorge-

steld ter bestrijding van zijn ziekte, zei hij: 
‘Dokter, ik ben 76, ik heb een mooi leven 
gehad, waarom nog verder?’ 

Zijn gezin was getuige van het ‘dappere 
besluit om te stoppen met de medicatie’.’ 
Hij kon zijn laatste dagen thuis doorbren-
gen. Zelf stelde hij het tijdstip van overlij-
den vast. 

‘Nu is het stil, de typmachine zwijgt, Pier-
re heeft zijn deadline gehaald.’

Jacques de Jong

Vasthoudende collega, op het irritante af
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In Appel en Boom vragen we kinderen 
van Volksknarren naar de invloed van 
hun journalistieke ouder op huiselijk 
leven en beroepskeuze. Jazzjournalist 
en algemeen verslaggever Jeroen de 
Valk (55) raakte níét in het vak door 
zijn vader Wim (85), die vanaf 1959 
in verschillende disciplines bij de krant 
werkte. Misschien laat zich raden welke 
knar hem wel dat duwtje gaf.

Wim begon als fi nancieel-economisch 
redacteur.

‘De dag dat ik één jaar werd verhuisden 
we naar Amsterdam, later Diemen. Na de 
fi nanciële redactie werd hij chef Nieuws-
dienst. Dat ‘cheffen’ beviel hem minder.  
Zijn goede vriend Ad Odijk, chef Kunst, 
waarschuwde hem: Wim, moet jij dat blij-
ven doen? Het was een rare tijd: iedere 
stagiair wilde inspraak, terwijl er toch ook 
een krant moest komen. Daarna werd het 
sociaal-economische redactie. Toen Open 
Forum, met Suzanne Baart. 

‘Mijn moeder Riet heeft zich altijd inge-
zet als remedial teacher voor Marokkaanse 
vrouwen en kinderen. Eén zus is com-
municatie-adviseur bij de SER, de andere 
studeert verpleegkunde na bosbouw, mijn 
broer is wiskundige. Mijn ouders wonen nu 
in Zoetermeer.

‘Als jongetje ging ik wel mee naar de 
Nieuwezijds. Iedereen rookte, overal lagen 
bierfl esjes, mannen met stropdassen. Mocht 
ik bij oom Harry Rodenburg op schoot, 
deed ’ie ‘Damespaard, herenpaard, boeren-
paard’. Altijd sterke verhalen, primeurs die 
helemaal geen primeur waren. Het tegenge-

stelde van mijn vader, die wel met genoe-
gen over Harry sprak. Mocht ik op de type-
machine, werd ik boos: Papa, ik kan de ‘r’ 
niet vinden. Wim schreef 
sinterklaasgedichten 
op kopijpapier. Ik: Sint 
heeft het papier van pa-
pa’s werk gepikt. Wim: 
Nou nou, waar moet dat 
heen, zeg.

‘In 1979 belandde ik 
in de journalistiek, maar 
dat staat los van Wim. Ik 
leek jonger dan ik was en 
ik stotterde. Na een jazz-
concert stond ik naast 
een leraar die stond te praten met een grote 
dikke man, enorme sigaar. Wat ik ervan 
vond? Ik gaf kritisch commentaar, begon 
met vaktermen te gooien. Wat ik speelde? 
Gitaar. Noemde een van mijn helden: Arv 
Garrison. Gooide er wat jazzboeken tegen-
aan, zoals van Bert Vuijsje. De man wees 
op zichzelf. Nee, ik kende hem echt niet. 

‘Ik mocht langskomen. Thuis liet hij pla-
ten horen, ik mocht de hoezen niet zien, 
maar moest ze wel benoemen. Na afl oop 
gaf hij me een stapeltje lp’s mee: “Muziek-
krant Oor, deadline twee weken, driehon-
derd woorden per stuk.” 

‘Ik vroeg: “Kan ik schrijven?” Hij: “Dat 
gaan we zien.” Bert is iemand die graag ge-
lijk krijgt en die als hij geen gelijk krijgt, 
jaren later een column schrijft waarin hij 
alsnog gelijk krijgt.’

Je stond al op onze lijst, maar los daar-
van heeft Bert je voor deze serie aanbe-
volen. Hij schreef ook dat hij je dochter 

begeleidde aan de Mas-
ter Journalistiek aan 
de Uva, dat ze bij San 
Francisco woont, een 
boek over Silicon Valley 
schrijft, en soms voor 
nrc.next. 

‘Klopt. En voor NRC, 
De Groene en Intermedi-
air! Eva, 29. Mijn zoon 
Arnold, 24, studeert – late 
roeping – journalistiek 
in Zwolle en is freelance 

voor de Amersfoortse Courant, kopblad 
van het AD, waar ik zelf nog net algemeen 
verslaggever ben. Dankzij de ook hier 
voortschrijdende bezuiniging ga ik nu an-
dere leuke dingen doen.

‘Ik zou Engelse taal- en letterkunde stu-
deren. Had wel aan journalistiek gedacht, 
maar de enige school, in Utrecht, was vol-
gens mijn vader een marxistisch bolwerk. 
Bij sollicitaties nam hij vaak het gesprek af, 
en had daaruit geconcludeerd: “Er komen 
hopeloze fi guren vandaan. Ze kunnen niet 
spellen en willen alleen de revolutie ontke-
tenen. Ga maar wat anders studeren.”

Tegelijk met Oor ging ik freelancen voor 
Jazz Nu en Het Parool. Daar zou ik even 

Zie verder pagina 3

Jeroen de Valk over zijn ‘onberispelijke’ vader Wim:

Gedegen, met een bescheiden ego

ter Journalistiek aan 
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boek over Silicon Valley 
schrijft, en soms voor 
nrc.next

De Groene
air
Arnold, 24, studeert – late 
roeping – journalistiek 
in Zwolle en is freelance 

Jeroen de Valk in de studio

Wim de Valk
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invallen voor Simon Korteweg, maar dat 
duurde tot 2000. Het werd een parttime 
baan. Ik had fulltime kunstverslaggever 
willen worden, maar kwam er niet tussen. 
Daarom pakte ik een paar jaar conserva-
torium. Verdiende toen – straks hopelijk 
weer – met mijn grote bas. Dit jaar komt er 
een jazz-cd uit waarop ik met onder ande-
ren John Engels speel.

‘Sinds 1987 woon ik in Amersfoort. La-
ter ben ik voor De Amersfoortse en het 
Utrechts Nieuwsblad gaan schrijven. Vanaf 
2000 als kunstredacteur, vast contract. In 
2005 algemeen verslaggever in Utrecht.  
De laatste vier jaar algemeen verslagge-
ver Amersfoort en omstreken, Nijkerk met 
sterretje, al is nieuws daarvandaan bijna 
een contradictio in terminis.’

Hoewel Wim jou ‘de’ School tegen-
maakte, was hij bij de krant, weliswaar 
nog met stropdas, niet echt rechtervleu-
gel.

‘Net als sommige sociale academies vond 
hij de school in Utrecht op hol geslagen. 
Ik liet mijn eerste stukjes – woonde nog 
thuis – wel altijd aan hem lezen. Belang-
rijk wat ik in ere heb gehouden: geen mo-
dewoorden gebruiken, zoals jazzgebeuren, 
huwelijkssituatie. Nee: jazz, huwelijk. Ik 
redigeer graag: nu het eerste boek van mijn 
dochter. Zoals mijn vader met mijn eerste 
teksten deed: korter maken, zinloze woor-
den eruit.’

Wim is vormelijk, maar daaron-
der broeit altijd iets pesterigs. Arendo 
Joustra noemde hem altijd liefdevol 

‘vuile rat’. Gnuivend genoot Wim daar-
van. Twee voorbeelden: in de bureaula 
van Harry Lockefeer stopte hij graag 
kleurenfoto’s van bloederige open won-
den waar Harry niet tegen kon. En op de 
housewarming bij Harry in Naarden nog 
prikte Wim meewarig maar met een sta-
len gezicht door de humbug heen: Zeker 
Jan des Bouvrie hè? En daar ging Harry: 
eindelijk iemand die hem begreep! Niets 
vermoedend van de eeuwige smaad die 
Wim over hem wierp.

‘Hij heeft een enorme afkeer van wat on-
zin is. Van dikdoenerij. Vertelde thuis over 
een belangrijke actiegroep op de krant: ‘Ik, 
Harry vooruit’. Dat vond mijn vader fout: 
je naar boven werken zonder zicht op de 
werkelijkheid van de dag, namelijk nieuws 
produceren.’

Jouw vader was een held in jaarversla-
gen, de jaarlijkse veranderingen in soci-
ale verzekeringen, onze belangenbehar-
tiger bij het pensioenfonds.

‘Wat ik probeer van hem over te nemen 
is het gedegene en het bescheiden ego. Zijn 
economische kant heb ik niet. Mij is een re-
geling aangeboden, maar ik krijg al hoofd-
pijn als ik denk aan wat ik straks met uitke-
ringen aanmoet. Dat laat ik me dan uitleg-
gen, maar vergeet het weer spontaan.’

De kunstenaar en de cijferaar, verbon-
den door zwarte, valse humor? Ik herin-
ner me ineens een eerste zin van Wim: 
“Ik mag graag over begraafplaatsen 
dwalen”. Hij is dus ook melancholicus.

‘Valse humor delen we, ja. Ik schrijf wat 
kleurrijker, bonter. Maar: geen modetaal, 
geen aanstellerij. Die grondhouding heb ik 
van huis uit meegekregen.’

Jij hebt naast je werk gezaghebbende 
boeken geschreven over Ben Webster en 
Chet Baker. Schnabbelde Wim ook?

‘Wim heeft mijn boek over Webster 
meegelezen, zoals ik nu het boek van Eva 
meelees. Opa mailt ook veel met Eva, over 
wat hij en oma zoal doen. In zijn jonge 
jaren schreef hij voor De Nieuwe Eeuw, 
een katholiek blad waarvoor Ad Odijk ook 
schreef. Mijn vader viel geleidelijk aan van 
zijn geloof, vanaf de Tweede Wereldoorlog 
al. Meneer pastoor riep: je kunt altijd bij 
een pastorie aankloppen. Dat viel op hon-
gertocht erg tegen. Dat katholieke hebben 
zijn voorouders uit Brabant meegenomen. 

‘Wij gingen tot mijn zestiende nog wel 
naar de kerk. Na een tijdje bij Huub Oos-
terhuis, tenslotte in de progressieve Do-
minicuskerk. Net als Odijk. Diens zoon 
Bas leidde het jongerenkerkkoor van de 
beatmis.’ (Ad Odijk is overleden in 2005, 
zoon Bas is nog steeds actief in de muziek, 
MS).

‘Wim was dan misschien geen uitgespro-
ken chef, hij wist veel van veel mensen. 
Kwamen ze bij hem op de biechtstoel. Bij 
zijn afscheid in 1989 kreeg hij een teke-
ning van Jos Collignon waarin hij in een 
biechtstoel zat. Daar kreeg hij te horen van 
buitenechtelijke relaties. Ik heb namen op-
gevangen, die ik nog niet mag noemen.’

In dat vertrouwenwekkende van jullie 
speelt moeder Riet ook een rol?

‘Na zijn pensioen schreef mijn vader voor 
een historisch blad in Diemen. Mijn moe-
der ging dan mee naar de interviews. Zij 
had ook die oprechte belangstelling. Wim 
loopt wat slecht, maar verder gaat het ze 
goed. Ze zijn nu overgrootouders.’

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 2

Bloemen op het graf van Ad Bloemendaal. 
                                  Foto Rolf Bos

Ad Bloemendaal: veteraan Midden-Oosten
Ad Bloemendaal werkte nog maar een 
jaar voor de Volkskrant in Israël, maar hij 
had nog grote plannen, vertelde collega 
Rolf Bos, die uit Berlijn naar Tel Aviv was 
gevlogen om namens de krant een afs-
cheidstoespraak te houden bij de begrafe-
nis. Ad overleed plotseling op zondag 16 
maart, op 65-jarige leeftijd. Hij kreeg een 
joodse begrafenis in Hasharon. Zijn vrouw 
Myra is Israëlisch.

Rolf had hem voor het laatst gesproken 
tijdens de correspondentendagen in decem-
ber. Ad en zijn vrouw zouden enkele dagen 
bij familie in Nederland blijven – en daarna 
terug gaan naar zijn tweede vaderland Is-
raël, het land van zijn grote liefde Myra en 
hun twee kinderen Tom en Amy. Hij was 
van plan nog veel grote verhalen te schri-
jven.

Rolf noemde Ad Bloemendaal een Mid-
den-Oosten-correspondent van een spe-
ciaal kaliber, de generatie Eddo Rosenthal, 

Salomon Bouman, Ankie Spitzer en Con-
nie Mus. Hij kwam naar de Volkskrant juist 
toen Het Parool hem zou wegbezuinigen. 
Hij had in de regio gewerkt sinds de Ned-
erlandse amabassade zich in Jeruzalem had 
gevestigd. Alle grote spelers had hij in de 
ogen gekeken, Begin, Sharon, Peres Arafat, 
Olmert en Rabin. 

Hij zag de scud-raketten van Saddam 
Hoessein langs zijn appartement vliegen, 
hij was getuige van twee intifada’s en ver-
sloeg oorlogen in Gaza en zuidelijk Liba-
non. ‘Menig journalist zou er cynisch onder 
zijn geworden,’ aldus Rolf, ‘maar niet Ad.’ 
Hij was getuige van de euforie bij de Oslo-
akkoorden en hij was ter plekke toen eerste 
minister Rabin werd vermoord. 

Talrijke collega’s reageerden op zijn over-
lijden.  Rolf  Bos: ‘Sleutelwoorden in die 
reacties zijn: evenwichtig, met gevoel voor 
proportie, kalm, sportief, een verdomd goe-
de verslaggever. En altijd onberispelijk 
gekleed.’
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Waar zit je, wat doe je, gaat het lekker? 
‘Ik zit bij economie. Je kunt mijn bureau herkennen aan 
de grote verzameling laptops – meestal vier of vijf – en 

een teveel aan snoeren. Mijzelf herken je aan de oordopjes en een 
meedeinend hoofd. Ik heb muziek nodig om mijn energie in te 
dammen en te concentreren. 

‘Ik houd me bezig met de dingen waar menig journalist zich het 
liefst verre van houdt: programmeren en numbercrunchen. Er is 
steeds meer informatie digitaal beschikbaar. Aan mij is het de taak 
de interessante data te verkrijgen, op te schonen, te koppelen aan 
andere gegevens en te analyseren.

‘De grote uitdaging – en een van de gave dingen van 
mijn vak – is om dit soort taken zoveel mogelijk te 
automatiseren. Een voorbeeld: op dit zelfde moment 
is de laptop naast me bezig om alle 6000 lobbygroe-
peringen in Brussel in kaart te brengen. Het heeft me 
ruim een dag gekost om daarvoor een code te schrij-
ven, maar als ik dit met de hand moest doen, was ik 
weken bezig geweest.’

Was dit je droom: de Volkskrant?
‘Ik merk aan veel van mijn jonge collega’s dat ze al 

lange tijd met een heldere droom rondliepen: schrij-
ven voor een goede krant. Ik heb altijd meerdere dro-
men gehad. De Volkskrant was er een van. Een tweede 
droom was betrokkenheid bij politieke campagnes. Ik 
heb ooit voor Barack Obama gewerkt en dat was een 
ervaring die ik nooit zal vergeten. De derde droom 
was wijkmanager, believe it or not. 

‘Ik heb er nooit van gedroomd om voltijd bezig te 
zijn met computers, data en code. Ook ik droomde 
liever van een lui leven onder de zon, waar het succes 
me, met zicht op de oceaan, kwam aanwaaien. Maar nu ik dit doe, 
en nu ik hier zit, wil ik niet meer weg. Ik wil wat bijdragen aan 
de wereld, goed zijn in mijn werk, trots zijn op mijn werk en met 
leuke, interessante mensen werken. Dat lukt hier.’

Wat is je grootste ambitie?
‘In ruime zin wil ik innoveren bij de krant en transparantie op-

eisen bij overheid en bedrijfsleven. Ik wil bijvoorbeeld met Mir-
jam Leunissen (zij doet sinds kort de interactieve graphics voor de 
website) iets dusdanig gaafs bouwen dat zelfs The New York Times 
en The Guardian er jaloers op worden. Ook droom ik er stiekem 
van om ooit mee te mogen werken aan een onthulling van het ni-
veau Snowden en Wikileaks (wie niet?).
‘Daarnaast zou ik graag op een dag betrokken worden bij Volks-

krant Plus. Met een kleine groep technische, creatieve mensen 
voortdurend de website innoveren. Iets minder Kobbegem en iets 
meer pientere nerds op de redactie. Dat lijkt me een mooi voor-
uitzicht.’

Je mooiste wapenfeit tot dusver?
‘Ik heb het afgelopen anderhalf jaar vaak in het diepe moeten 

duiken. Dan moest ik iets doen wat ik nooit eerder had gedaan 
en waarbij ik ook geen collega kon aanspreken hoe ik zoiets zou 
kunnen aanpakken. Zo heb ik voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen een flinke enquête uitgestuurd naar alle gemeenten en samen 

met Mirjam Leunissen een speciale interactieve web-
site gebouwd. Dat had ik allebei nooit eerder gedaan. 
Maar ik ben het meest trots op mijn verhalen over 
belastingontwijking. Ik werkte hier nog maar enkele 
maanden en moest nieuwe manieren bedenken om de 
schaal en structuur van belastingontwijking in kaart 
brengen. Dat is aardig gelukt.’

Hoe denk je over je toekomst?
‘Volgens mij willen ze nog niet van me af op de 

krant, dus daar maak ik me niet zoveel zorgen over. 
Het gaat ook goed met de krant. De concurrenten heb-
ben het nakijken. 

Ik hoop alleen dat we de omslag naar het internet op 
een goede manier gaan maken. Er liggen kansen om 
ook digitaal genoeg geld te verdienen om een deel van 
de redactie te onderhouden. Het moet niet zo zijn dat 
de concurrenten dat beter gaan aanpakken. Ik hoop 
dat ze dat in België ook zo zien, maar meer nog hoop 
ik dat we op termijn de kennnis zelf in huis mogen 
halen om ons digitaal door te ontwikkelen.’

Wat vind je van de koers van de krant van nu?
‘Volgens mij past de krant zich goed aan de veranderende wensen 

van de lezer aan. Als je op je mobieltje op nu.nl al de headlines 
hebt gelezen, is het kale nieuwsverhaal in de krant volstrekt over-
bodig. In de krant wil je de kritische analyse van de feiten en de 
duiding bij het nieuws lezen. Dat doen we steeds beter. Met Vonk 
bieden we een alternatief voor De Correspondent: de kritische dui-
ding van het nieuws, het anti waan-van-de-dag en de verdiepende 
verhalen over thema’s waar niet genoeg over wordt geschreven.
 Alleen Sir Edmund moet zich wat mij betreft nog bewijzen. 

Waarom begin je een magazine dat ‘op de toppen van ons denken’ 
moet zijn, met een feestje van de week? Ik heb nog niet het gevoel 
dat Sir Edmund een duidelijk profiel heeft.’

Sybren `Kooistra

In de serie jong talent bij de Volkskrant: Sybren Kooistra (27). 

Hij zit bij Economie te ‘numbercrunchen’. Met vier of vijf laptops 

zoekt hij naar interessante data.

Sybren Kooistra, redacteur Economie

Mijn laptop registreert

6000 lobbygroepen


