
‘Onder de mensen’ is een serie over 
de manier waarop pensionado’s zich nog 
maatschappelijk nuttig maken. Niet ach-
ter de geraniums, maar buiten, onder de 
mensen. Derde in de rij: Ruud Gortzak, 
(78) van 1978 tot 1996 gevreesd recen-
sent van cabaret en toneel. 
Redactie: Adriaan de Boer.

IemaND uit mijn rode verleden belt 
me op. Ik heb hem sinds 1958 niet 
meer gesproken. Hij is tegenwoordig 

huiswacht in een Natuurvriendenhuis van 
het Nivon. Daar las hij in het blad van de 
afdeling Hilversum/amersfoort dat ik een 
lezing hield over revolutionaire liederen 
uit de Spaanse burgeroorlog. Of ik die le-
zing wilde houden voor een groepje rode 
rakkers van weleer. 

Zo ontmoette ik grijs geworden leef-
tijdsgenoten. Zij luisterden en zongen de 
bekende liederen van de Duitse zanger 
ernst Busch volop mee. Ze verbaasden 
zich erover dat zelfs de zogeheten trots-
kistische schrijver Jef Last, lid van de 
Internationale Brigade in Spanje, zo’n 
mooi strijdlied geschreven had. Het was 
een leuke avond. Bijzonder ook. Vijfen-
vijftig jaar persona non grata, nu samen 

‘Spaniens Himmel breitet seine Sternen’ 
zingend.

Ik houd voor het Nivon, links en lastig, 
regelmatig lezingen. De onderwerpen 
lopen uiteen, maar ze kenmerken zich 
door het gebruik van muziek. Lezingen 
over klezmer, partizanenliederen uit 
heel europa, de Duitse invloeden op het 
Nederlandse cabaret, duo’s in de Neder-
landse amusementswereld, amerikaanse 
vakbondsliederen, Nederlandse steden 
bezongen door verschillende artiesten,  
protestliederen en dergelijke, lenen zich 
hiervoor. Zonder muziek zouden mijn 
lezingen zijn als een krant zonder foto’s. 

Het zal duidelijk zijn dat ik mij danig 

dien voor te bereiden. er gaat veel tijd 
zitten in het verzamelen van informatie en 
de daarbij behorende muziek. Vanwege 
mijn achtergrond ken ik heel veel strijd-
liederen en ook veel cabaretteksten, maar 
het is altijd weer een aangename puzzel 
om zoveel te lezen en te beluisteren dat 
er uiteindelijk een kloppend geheel ont-
staat.

Ik ben, als lid van de programmacom-
missie van het Nivon, een ooit door Koos 
Vorrink opgerichte club met veel oud-
aJC- leden, overigens niet alleen bezig 
met het houden van lezingen. Ik zoek ook 
inleiders voor onze bijeenkomsten. Dat 
kost tijd. Historici als Herman Pleij, Den-
nis Bos, Jan Willem Stutje, Koen Vossen, 
Peter Paul de Baar, prof. Prak en vele an-
deren, laten zich niet zonder argumenten 
strikken. Ik vind dat spannender dan het 
beschrijven van ‘lieux des mémoires’ in 
het Gooi, of  van historische figuren in het 
Gooi, voor boekjes, die door de stichting 
Tussen Vecht en eem worden uitgegeven. 
Dat doe ik ook. Net als het schrijven van 
artikelen voor het blad van deze stichting, 
een samenbundeling van historische ver-
enigingen. 

Ruud Gortzak
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Strijdliederen zingen ze nog volop mee

Ga naar Persmuseum.nl. 
Klik helemaal rechts 
onderin op Inschrijven 

in het hokje De Persmus en u 
bent abonnee, gratis. ‘Lees de 
Persmus, als u op de hoogte 
wilt blijven van het reilen en 
zeilen van het Persmuseum 
maar ook de serieuze en wat 
meer frivole aspecten van de 
persgeschiedenis.’

En:‘Als u Vriend wordt van 
het Persmuseum verschijnt 
de rijk geïllustreerde Persmus 
zo’n tien keer per jaar automa
tisch  in uw mailbox. Vriend 
worden is heel eenvoudig: 
voor 25 euro per jaar bent u 
het al. U krijgt ook wat terug: 
gratis naar het Persmuseum, 

uitnodigingen voor openingen 
en speciale activiteiten, tien 
procent korting op uitgaven 
van het museum, en uiteraard 
de Persmus in uw mailbox.’

De tekst is afkomstig van 
de Vrienden van het Pers
museum zelf. Ben Rogmans, 
voorzitter van de Vrienden, te
vens bestuurs lid van het Pers
museum, kan het niet genoeg 
bena drukken: het Persmuseum 
heeft alle mogelijke steun no
dig om te overleven. Hijzelf 
was journalist (onderwijs
redacteur bij de Volkskrant, 
hoofdredacteur van Interme-
diair, BN/De Stem en De Pers) 
en uitgever (Intermediair, 
Carp en De Pers), om voor

lopig een wervelende carrière 
te beëindigen als adviseur voor 
media en bedrijven. ‘De zake
lijke kant van het vak ligt me 
het best’, stelt hij vast.

Zo kijkt hij ook aan tegen 
het voortbestaan van het Pers
museum. Meteen merkt hij op 
dat de plek van het museum, 
daar ergens tegen IJburg aan, 
niet het meest bevorderlijk is 
voor de toeloop van publiek. 
‘Hoe maken we het museum 
meer toegankelijk?’ is zijn 
grootste zorg. 

‘De wetenschap weet ons wel 
te vinden, maar we trekken 
geen jong publiek. Middelbare 
scholen komen nog wel, maar 
we zien bijvoorbeeld weinig 

leerlingen van de scholen voor 
journalistiek.

‘Een andere plek zou mooi 
zijn, dichter bij de Amster
damse binnenstad. Maar daar

Voorzitter Ben Rogmans over voortbestaan Persmuseum 

Steun van Vrienden dringend nodig

Ben Rogmans.

Zie verder pagina 3
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In appel & Boom vertellen zelf in de 
media werkende kinderen van Volks-
knarren over de invloed van hun jour-
nalistieke ouder(s) op huiselijk leven 
en beroepskeuze. Natascha van 
Weezel (28), scenarioschrijver, film-
regisseur en  freelancer bij De Groe-
ne en de Volkskrant, is de dochter 
van twee doorgewinterde journalisten: 
Anet Bleich (De Groene, de Volks-
krant, freelance) en Max van Wee-
zel (Vrij Nederland, NPO), beiden uit 
1951. Maurits Schmidt stelt de vra-
gen. Aflevering 15.

Herman.
 ‘Opa Bleich. Jammer, hij overleed op 
mijn achtste. Lieve opa. Toen ik trollen 
spaarde, kocht hij de hele winkel leeg. 
Beroemd journalist, ontdekte ik, Nieuws-
poort opgericht. Ik heb veel bewondering 
voor mijn opa  opgegroeid in een Pools 
dorp bij zijn chassidische familie, waar
mee hij het niet kon vinden. Ik heb dat 
uitgezocht. Bijzonder hoe hij zich, dapper, 
altijd weer vrijvocht.’

Opa in onmin met zijn familie. Jij met 
je ouders, weten we uit je boekje Mage-
re jaren over je anorexia. Jouw moeder 
is verweten dat ze de nalatenschap van 
Herman slordig heeft verwerkt. Zijn 
jullie een beetje ruzieachtige familie?

‘Valt mee. Ik was tégen 
mijn ouders, als puber. We 
zijn nu eigenlijk te goed 
met elkaar. Ik ben enig 
kind. We zijn over en weer 
afhankelijk. Ik woon bo
ven ze. Misschien moet ik 
eens weg. Maar de diepe 
verbondenheid blijft. Ik 
kan explosief zijn, we zijn 
temperamentvol. Je kunt alleen ruzie ma
ken als je van elkaar houdt. Minder goed 
is dat we ons in de buitenwereld minder 
veilig voelen dan bij elkaar.’

Ofschoon jullie je alle drie zeer maat-
schappelijk uiten.

‘En dan kan je toch onveiligheid ervaren. 
Inderdaad, we mengen ons in het debat. 
Anderen helpen met de wereld veiliger 
maken. Daarmee ben ik thuis overstelpt.’

Grof gevraagd: moeten wij gojim dat 
verhaal van de oorlog blijven horen? 
Tientallen miljoenen indianen heb-
ben wij West-Europeanen vermoord 
in Amerika. Ik vraag me nu af: wat is 

het maatschappelijke belang van jouw 
persoonlijke queeste? Sommige mensen 
hebben ook andere problemen.

‘Die hebben wij ook. En ja, ook zonder 
oorlogsproblemen kun je depressief wor
den. Maar zo’n structurele massamoord 
op jouw volk, sterker nog: op jouw fami
lie, wordt van generatie op generatie door
gegeven. Via gedrag. Door angsten. Mijn 
grootouders waren zó bang: “Ze komen 
terug!” Wie dan? “De nazi’s”. Die her
haalde verhalen doen wat met je. 

‘De oorlog speelt nog dagelijks een rol 
bij ons. Jouw idee van die 
indianen relativeert niets, 
het laat juist zien dat het 
gebeurt en blijft gebeu
ren. Zoals nu in Soedan 
en Rwanda. Waarom leert 
de wereld nooit iets? Dat 
trek ik me meer aan dan 
de gemiddelde 28jarige. 
De meeste leeftijdgenoten 

denken er even aan op 4 mei, en daarna is 
het okéhetwaserg. 

‘Omdat ik niet heb geleden, doe ik niet 
mee aan machtsspelletjes wie het meest 
geleden heeft. Maar opmerkingen als “het 
is al zolang geleden” of “hou nou toch 
eens op over die Joden...”. Wat wil je van 
me?’

Dat hoor je terecht in mijn vragen. Er 
komt wel bij: kind, laat het toch eens 
achter je. Geniet, ga leven!

‘Ik kan wel genieten hoor! Misschien 
gaat het er in mijn werk over om het er in 
mijn persoonlijk leven niet over te hoeven 
hebben. In mijn werk ben ik altijd met de 
oorlog bezig, dat klopt. Zo kan ik er iets 

constructiefs mee doen. De rest van de tijd 
kijk ik slappe tv, ga uit. Intussen probeer 
ik iets bij te dragen aan de samenleving.’

Vertel over je werk.
‘Ik wilde actrice worden. Afgewezen in 

Maastricht en Amsterdam. Dat bleek niet 
mijn talent. Grote teleurstelling. Daarna 
wilde ik media en cultuur studeren. Het 
werd Filmacademie: schrijven, voor film. 
Ik ontdekte dat ik liever non-fictie dan 
fictie deed. Dus neigde ik meer naar jour
nalistiek. Afgestudeerd als scenarioschrij
ver, op Lost and found, een film over een 
Joodse jongen die op zoek is naar zijn 
identiteit, via een oma met Alzheimer in 
Israel. Die jongen was ik natuurlijk zelf. 
Voor mijn eerste film op de academie ging 
ik, als derde generatie, naar Auschwitz. 
Kreeg ik een 9 voor. Jaargenoot: “Tuurlijk, 
gooi Auschwitz erin en je krijgt een 9.” 

‘Zó pijnlijk!’

En zoveel jaar later krijg je dat gezeur 
van mij er nog steeds overheen.

‘Het ligt eraan hoe het gezegd wordt. Ik 
heb daarna maar een comedy geschreven. 
Vond ik niks aan. Na de academie maakte 
ik een documentaire over hoe de derde ge
neratie de holocaust oppikte: Elke dag 4 
mei. M’n eerste echte film. Inmiddels zijn 
de drukproeven van mijn nieuwe boek 
bijna af. Het heet De derde generatie. 
Kleinkinderen van de Holocaust. Mede 
gebaseerd op interviews met de derde ge
neratie in Amerika en Israël. Komt eind 
januari uit. Primeurtje voor de Volksknar.’
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Natascha, dochter van anet Bleich en max van Weezel

Oorlog gebeurt en blijft gebeuren

Natascha van Weezel.              Foto Jacques de Jong



‘Bij de Volkskrant werk ik een paar da
gen per week voor ‘Cultuur en Leven’ op 
de websiteredactie. Bij De Groene schrijf 
ik vooral reportages. Nog een primeurtje? 
Ik ben bezig met een film over het Mid
den-Oostenconflict. Politiek, vanuit een 
persoonlijke invalshoek. Men noemt mij 
hierom wel een zelfingenomen diva, maar 
dat is het niet. Grote verhalen worden be
hapbaar door ze zo klein mogelijk te ma
ken. Een producent en een omroep zijn al 
geïnteresseerd. 

‘Ik wil het doen met Volkskrantcollega 
Sakir Khader, Palestijn, wiens droom 
het is films te maken over zijn land. Hij 
liet zich fotograferen met twee rabbijnen 
en een Palestijnse vlag. Ik naar hem toe, 
zeg: ik ben Joods. Hij: dat zie ik. Ik: ik 
wil al lang een film maken over het Mid
den-Oostenconflict, zullen we dat samen 
doen? Hij: ik wacht al twee jaar op jou. 
Hij gelooft ook in vrede en dialoog. Dus 
dat gaat gebeuren! Mijn punt is nog de 
veiligheid van onze onderneming. Tijdens 
de reis door de Westbank en Israël zullen 
we zien of onze vriendschap standhoudt.’’

Werk jij bij De Groene omdat je de Vrij 
Nederland van je vader niet links ge-
noeg vindt?

‘Nou nee. Het speelt wel een rol dat ik 
links ben, maar ook de sfeer bij De Groe-
ne bevalt me. Geeft diepgang die ik elders 
mis. De Volkskrant, waar ik ook werk, is 
zeker niet links. Die is erg midden. Anet 
zat bij De Groene, van 1978 tot 1990, op 
de linkervleugel. Linkser dan ik. Zij heeft 
moeten wennen aan de andere koers die de 
Volkskrant, waar  ze werkte op buitenland 

van 1990 tot kort 
geleden, is  gaan 
varen. Nu schrijft 
zij boeken. Mijn 
vader is meer van 
het midden.’

Ik herinner me 
hem van vroeger 
als werkpaard, 
een adept van 
Joop van Tijn. Hij presenteert veel ra-
dio, daar hoor ik hem vaak en graag.

‘Werkpaard niet. Van Tijn en hij hadden 
meer een vaderzoon, baaswerk nemer
relatie. Ze haatten elkaar en hielden van 
elkaar. Joop de allure, mijn vader jong. Hij 
werkt nog voor VN, al zijn ze gestopt met 
zijn column, wat hij uitdrukkelijk ‘niet 
leuk’ vindt na meer dan 35 jaar. VN wil 
restylen naar een jonger publiek. Maar dat 
is er niet. VN is de eigen identiteit kwijt. 
Bij de radio heeft hij het naar zijn zin.’

Op een dag werd je wakker en bedacht: 
vader, moeder en opa journalist, wat zal 
ik later eens worden?

‘Geen journalist, hou op. Het waren er 
trouwens vier: overgrootvader Alex van 
Weezel was ook journalist, in Indië nog. 
Al die kranten in huis, rode wijn, sigaret
ten, verschrikkelijk. Ik wilde normaal, als 
andere kinderen, ouders om vier uur thuis 
met thee en koekjes. Mijn ouders hadden 
een deadline, moeder moest naar Polen, 
vader naar Den Haag. Ik haatte het, voelde 
me miskend als kind.

‘Toch ontdekte ik snel dat ik verhaaltjes 
schrijven leuk vond en goed kon. Omdat ik 
was afgewezen op de toneelscholen, was 
ik op mijn achttiende de weg kwijt. Ik had 

vanaf mijn veer
tiende een dagboek 
bijgehouden. Mijn 
vader las dat, ik had 
het laten slingeren. 
Bóós was ik! Hij 
kwam huilend naar 
me toe: dit moet jij 
publiceren.’

Dapper, want hij 
en Anet kwamen er slecht vanaf.

‘Ik rebelleerde hevig tegen ze, als puber. 
Mijn anorexiaperiode duurde zelfs van 13 
tot 22 jaar. Inclusief behandeling, opna
me. Dertig kilo. Ik ben nu vijftig kilo; let 
op mijn gewicht, maar helemaal genezen! 

‘Goed, niemand had het mogen lezen, 
maar ik vond het toch spannend het naar 
buiten te brengen. Ook om te helpen: al 
zouden twee meisjes weer gaan eten, dat 
al was het me waard.’

‘Daarna wilde ik meer schrijven. Ik moest 
mezelf opnieuw uitvinden. Reisde op mijn 
negentiende drie maanden door Australië. 
Ver weg, down under. Om  te controleren 
of ik zou eten, moest er iemand mee, von
den de artsen. Mijn vader: dan ga ik mee. 

‘Het werden de drie beste maanden 
van mijn leven. Boos geweest, alles uit
gepraat. Zoals mijn moeder trouwens de 
hele periode mijn letterlijke steun, mijn 
boksbal heeft willen zijn.’

‘Met Sakir wil ik straks samen non fic
tie regisseren. Door mijn ogen de wereld 
begrijpen en voor anderen begrijpelijker 
maken, dat wil ik.’

Maurits Schmidt

bij moet je ook  een verhaal 
hebben. Dat gaat over het be
lang van goede journalistiek 
en het belang van persvrijheid. 
Laten we alleen maar de ge
schiedenis zien in stapels oude 
kranten of werken we actief 
aan het begrip voor het belang 
van de media.’

Ideeën daarvoor heeft Ben 
Rogmans genoeg. Het liefst 
werkt hij toe naar iets als het 
Newseum in Washington waar 
de bezoeker op tachtigduizend 
vierkante meter in vijftien 
theaters, veertien expositie
ruimten en twee eigentijdse 
omroepstudio’s wordt getoond 
hoe nieuws ontstaat en zich 
verspreidt. ‘Een Huis voor de 
Journalistiek’, noemt Rog
mans het idee voor het Pers
museum, waarin alle clubs op 

het gebied van media kunnen 
meedoen.

De rol van de Vrienden is 
die van pure ondersteuning. 
Wat de vierhonderd leden op
brengen, is helemaal bedoeld 
voor de extra activiteiten die 
het Persmuseum onderneemt, 
en waarvoor het zelf geen geld 
heeft. Exposities, documentai
res, speciale activiteiten – elk 
verzoek dat het museum bij de 
Vrienden indient, wordt geho
noreerd. ‘Maar’, constateert 
Rogmans ook, ‘wat de Vrien
den opbrengen, is lang niet 
genoeg voor het verhuizen van 
het museum. Daar moeten dus 
meer fondsen voor komen.’ 
Sponsors kunnen zich melden. 

Een verhuizing is urgent, 
volgens Rogmans. Het huidige 
museum ligt niet alleen op een 

ongelukkige plek, het is ook te 
klein voor allerlei activiteiten. 
Bovendien verwacht hij dat 
‘Den Haag in 2017 niet in de 
situatie verkeert dat het muse
um nog zonder moeite subsi
die krijgt.’ Dat wordt knokken, 
denkt hij. 

Aangezien alle kleine beetjes 
helpen, doet hij ook een be
roep op collega’s die zich als 
Vriend willen melden. Ze zijn 
broodnodig, volgens Ben.

Geheel buiten dat kader toont 
hij zich erkentelijk voor een 
opmerkelijke bijdrage van de 
Volksknar: de verfomfaaide, 
kartonnen koker (foto) die nog 
op de Nieuwezijds Voorburg
wal diende als voorloper van 
de buizenpost. Dictafonisten 
lieten in die koker hun uitge
tikte kopij naar de redactie 
zakken, die ze dan verder kon 

bewerken. De merknaam staat 
er nog op: Dictaphone, Made 
in Eng land.

‘Dit soort artefacten hebben 
we graag’, dankt Ben de Volks-
knar. Hij belooft er een goede 
plek voor te vinden.

Jacques de Jong
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Anet Bleich en Max van Weezel

Vervolg van pagina 1         Ben Rogmans



Hoe bevalt de plek waar je nu zit?
‘Sinds september, werk ik twee dagen in de week voor de re

dactie Economie als onderzoeker, en twee dagen in de week als 
de nieuwe onderzoeker wet openbaarheid van bestuur (wob). Ik 
maak deel uit van de datadesk samen met Sybren Kooistra, de 
datajournalist, en Mirjam Leunissen, die gespecialiseerd is in 
datavisualisatie. 

‘Voor Economie doe ik bijvoorbeeld onderzoek naar de aan
delen en opties van bestuurders van bedrijven. Als wobonder
zoeker dien ik verzoeken in bij verschillende overheden en ik 
werk de procedure af. Dat gaat meestal gepaard met 
onderhandelingen.

‘Elke journalist kan naar me toe komen met een 
idee voor een wobverzoek. Ik verdiep me dan in het 
onderwerp en schrijf een verzoek, bewaak de termij
nen, en onderhoud het contact met overheden.

‘Ik zit hier echt op mijn plek. Ik zoek dingen uit 
tot op de bodem. Dat ik blij word van dingen tot op 
de bodem uit te zoeken, is niet raar. Op de middel
bare school en op de universiteit (Tilburg University, 
communicatieen informatiewetenschappen, speciali
satie data journalism) wilde ik altijd het naadje van 
de kous weten. 

‘Ik bijt me vast in een onderwerp totdat ik het ant
woord heb. Die eigenschap komt me goed van pas als 
onderzoeker voor economie en als wobonderzoeker.’  

Het werk? De collega’s?
‘Het werk is heerlijk afwisselend. Iedere dag leer ik nieuwe din

gen bij. De ene dag moet ik beloningen uitzoeken in de (semi)pu
blieke sector en de andere dag ben ik een bezwaar aan het schrijven 
omdat ik het niet eens ben met de beslissing over een wobverzoek. 
‘Bij de datadesk hangt een goede sfeer. We werken allemaal 
hard, maar er is ook zeker tijd voor een praatje en een lolletje.’

Hoe ben je hier terecht gekomen?
‘Er was geld binnengehaald via het Stimuleringsfonds voor 

een wobonderzoeker, en Xander van Uffelen (chef Economie) 
wilde mij de kans geven om me te bewijzen als wobonderzoe
ker. Sinds vorig jaar september was ik al twee dagen in de week 
werkzaam als onderzoeker voor economie. Ik was bezig mijn 
studie af te ronden en ik wilde graag ervaring opdoen op een 
redactie. 

‘Nadat mijn contract was afgelopen, kwam Xander naar 
mij toe met de vraag of ik wilde gaan freelancen als wob

onderzoeker voor twee dagen in de week. Dit is een mooie 
kans voor mij en ik ben meteen die uitdaging aangegaan.’  
 
Was dit een ideaal, werken bij de Volkskrant?

‘Ik ben niet iemand die als klein meisje al zei, dat ik bij de 
Volkskrant zou gaan werken, of überhaupt op een redactie. Tij
dens mijn studie kwam ik erachter dat ik onderzoek doen inte
ressant vond. Ik kreeg daar energie van en van het analyseren 
van de data. Ik wilde ook mensen informeren, vertellen hoe iets 
in elkaar steekt. In mijn master heb ik daarom gekozen voor de 

richting data journalism.

‘Verhalen maken met data, dingen tot op de bodem 
uitzoeken, dat past bij mij. Ik heb mijzelf altijd als 
een onderzoeker gezien, en niet als journalist. Dat 
ik onderzoek kan doen en daarnaast mensen kan in
formeren, is natuurlijk ideaal. En beginnen als on
derzoeker bij de Volkskrant is natuurlijk stiekem een 
droombaan.’

 
Wat wil je bereiken, wat is je ambitie?

‘Momenteel ben ik druk bezig om mijzelf te speci
aliseren als wobonderzoeker, en dat is meteen ook 
mijn ambitie. Ik wil mijzelf verder ontwikkelen en 
specialiseren als onderzoeker op een redactie. De 
spanning dat je iets te weten komt wat nog niet open
baar is, geeft mij energie.’

Heb je al een of meer wapenfeiten op je naam 
kunnen krijgen? Zo ja, welke?

‘Het verhaal over de grootste werkgevers van Nederland is dit 
jaar erg goed opgepakt door de media. Daarnaast heb ik ontdekt 
dat de directeur van de Limburgse omroep L1 een bonus heeft 
ontvangen, die nu onderzocht wordt door het Commissariaat 
voor de Media. 

‘Verder vond ik het verhaal over beschermingsconstructies bij 
de AEXbedrijven erg interessant om uit te zoeken. Het bleek dat 
de meeste van die bedrijven een constructie hebben waardoor zij 
niet kunnen worden overgenomen door andere bedrijven.’ 

Hoe denk je over de huidige Volkskrant? De inhoud?
 ‘De Volkskrant belicht kanten van verhalen die je niet zou ver

wachten. Daarnaast investeert de krant steeds meer in onderzoek. 
Daarmee onderscheidt de krant zich van andere. Tegenwoordig 
kan iedereen overal het nieuws lezen, maar met eigen onderzoek 
bied je de lezer informatie die niet op elke site te vinden is.’
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marlies de Brouwer, data-journalist

Onderzoek voor krant
steeds belangrijker

In de serie over jong talent bij de Volkskrant deze keer 
Marlies de Brouwer (23), onderzoeker, met als speciali-
teit de wet openbaarheid van bestuur. ‘met eigen onder-
zoek bied je de lezer meer exclusieve informatie.’ Foto mark Vogels


