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Vraag & antwoord
In gesprek met de hoofdredacteur van
Het Financieele Dagblad

In het vorige Pictogram-nummer stond een artikel over de
nieuwsredactie van de Groningse studenten Journalistiek. Deze keer
een kijkje in de keuken van een échte redactie, namelijk die van Het
Financieele Dagblad (FD). Hoofdredacteur Ulko Jonker vertelt over
het reilen en zeilen van de redactie, en over het antwoord van Het FD
op de crisis in krantenland.
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