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Hans Emans terug ?! 
‘De Volkskrant en Palezzina zitten 
nu in een joint venture om samen 
programma’s te maken. Per 1 janua-
ri hopen we bijvoorbeeld bij de  
KRO met een ontbijtshow te starten.’ 
Voor Hans Emans lijkt dat vanzelf-
sprekend te klinken, in tegenstelling 
tot de ouweknar die slechts bedrukt 
krantenpapier en enig Internet  kent. 
 Het betekent de terugkeer van Emans 
naar de Volkskrant die hij in 1973 ver-
liet om zijn stem bij de VARA te laten 
horen en later daar ook zijn gezicht te 
laten zien. 
 Hij had slechts enkele jaren op Binnen-
land gezeten, weinig spraakzaam aan 
het bureau. Bij de radio daarentegen 
bleek hij in het bezit van een ware 
spraakwaterval. En nu heeft hij al he-
lemaal geen moeite met uit te leggen 
hoe zijn samenwerking met de krant 
eruit ziet. Joint venture, business plan, 
digitale tv, multimedia,  tv op je mo-
bieltje, themakanaal, het klinkt bij hem 
als gesneden koek, terwijl hij in vakan-
tiekleding met zijn motorscheepje ge-
naamd Pier in het Spaarne ligt te dob-
beren.  
 Inderdaad -- toeval laat zich niet dwin-
gen en het nieuws ligt op straat--  
Emans werd gesignaleerd in de Haar-
lemse supermarkt waar ook uw Volks-
knar-redacteur zich met grote regelmaat 
en frisse tegenzin pleegt op te houden. 
Scheepje om de hoek in het Spaarne. 

En aangezien hij in de map zat 
met nog te plaatsen tekeningen, 
was een afspraak meteen ge-
maakt. 
 
 Stomme verbazing dus dat 
deze oud-collega zich nu in 
gesprekken met Pieter B. (‘hij 
is de grote initiator van al die 
nieuwe plannen’) zich buigt 
over multimediale toekomst-
plannen. 
 De verklaring. Na de VARA 
begon Hans E. een zelfstandig 
tv-productiebedrijf onder de 
naam Cinemedia. Twee jaar 
geleden heeft hij als voorberei-
ding op zijn pensioen de aande-
len verkocht aan Palezzina. 
Blijft nog een jaartje werken en 
houdt er dan mee op, voorzover 
hij niet als adviseur blijft door-
gaan.  
 Hijzelf: ‘De Volkskrant had 
Harry de Winter ingeschakeld 
om te onderzoeken met welk 
bedrijf de krant het best in zee 
kan gaan voor de nieuwe media. Palez-
zino kwam daar als beste uit.’ 
 Daarom zit hij de laatste tijd met een 
groepje plannen te bedenken. Het ziet 
ernaar uit dat de huidige Volkskrant-
redactie binnenkort geregeld meewerkt 
aan het samenstellen van programma’s 
op televisie (ontbijtnieuws, weten-

schapsprogramma, docusoap) en andere 
media.  Wat dat betreft lijkt de krant op 
internet nog maar een bescheiden voor-
teken van al hetgeen er multimediaal 
nog gaat gebeuren. 
 Hans Emans –grijs maar nog steeds 
met krullen-- is een van de aanstichters. 
Het is maar dat u het weet. 

 

Henk Strabbing zingt
Nooit geweten dat Henk S. kon zingen. Van zijn trombo-
ne wisten we het wel, maar tijdens de Haarlemse Jazzda-
gen hoorden we hem onverwacht ook een nummertje 
vocaal doen, I can’t give you anything but love. Hij speelt 
oude jazz bij de Haerlem Jazzmen, elke laatste vrijdag 
van de maand in café Het Wapen van Bakenes, Korte 
Begijnestraat. Volgens Cees Gl. een typisch Haarlems 
café.  
De Haerlem Jazzmen zijn een meer of minder geregeld 
stel onder leiding van de kleurrijke aannemer, hypnothe-
rapeut en blaasmuzikant Jozeph Vlaar (rechts op bijgaan-
de foto). 
Tijdens de Jazzdagen kwam de groep zelfs prominent in 
beeld in het Haarlems Dagblad. 
Henk S.: ‘Ik noem me tegenwoordig maar beroepsmuzi-
kant. Muziek maken  is ongeveer het enige wat ik doe’ 

 

 


