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Ver schrijven
VOOR mijn dochter is een telex net zoiets als een pick-up, of 

een transistorradio. Een wat? Nooit van gehoord. Als ik het 
uitleg, is een schaapachtige blik mijn deel en richt de aandacht 
zich weer op de Blackberry.

Toen ik als redactie-assistent bij de Volkskrant kwam, was het 
telexhok zo ongeveer mijn belangrijkste verantwoordelijkheid. 
Naast het halen van grote hoeveelheden bier natuurlijk. 

De telexen, de verbinding met de wereld, waren gesitueerd 
in het hart van de redactie, vlak bij de redacties Binnenland en 
Buitenland. Het ratelende geluid  was onmiskenbaar voor een 
krantenredactie. 

De persbureaus spuwden continu hun nieuwsberichten op lange 
rollen papier, vaak met in kapitalen ‘++ URGENT + + URGENT’ 
erboven. Zo vaak dat je daar geen speciale aandacht meer aan 
gaf. Geregeld moesten de telexen worden ‘gescheurd’, en dan 

werden de nieuwsberichten verdeeld 
over de desbetreffende redacties. Het 
was aan de redactie-assistent te beoor-
delen op welke bureaus de afgescheurde 
berichten kwamen te liggen. 

Het scheuren ging het meest efficiënt 
met een geïmproviseerd scheurijzer, in 

feite niets minder dan zo’n stalen plaat waarmee je je bureaulade 
in compartimenten kon verdelen. Maar het vereiste nog wel enige 
handigheid. Redactie-assistent was ook een vak! 

Wee het onhandige gebeente van de ongeduldige buitenland-
redacteur die op klungelige wijze het ene bericht na het andere 
dwars doormidden scheurde. En die vervolgens ter reparatie ge-
woon naast de telex liet liggen. Henk Thomas, ik kom je nog wel 
tegen! 

Maar de telex was ook interactief. Je kon er echt mee ‘chat-
ten’, al bestond die term toen nog niet. Ik deed dat het meest met 
Harry Lockefeer, die toen als sociaal-economisch redacteur vaak 
ver weg een of andere derdewereldconferentie versloeg. Ik heb 
eigenlijk geen flauw idee of die ‘gesprekken’ destijds ook geld 
kostten, zoals nu een sms.

Lorenzo Ledel

Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. 
De Volksknar wijdt er 
een serie aan.
Deel 6: de telex

Poul Annema gehuldigd in De Rode Hoed

Poul Annema en zijn vrouw Corrie luisteren geroerd naar de toespraak van hun zoon 
Johan tijdens Pouls afscheid in De Rode Hoed in Amsterdam.  In zijn hand de speciale 
afscheidskrant van tien pagina’s. Achter hem John Volkers.            Foto Jacques de Jong

‘Dat ik zo’n enorme carrière heb ge-
maakt, dank ik aan jou’, verklaarde co-
lumnist Jan Mulder volmondig dinsdag-
avond 30 oktober bij het afscheid van 
sportredacteur Poul Annema in de Am-
sterdamse Rode Hoed. De twee kennen 
elkaar levenslang vanuit Winschoten en 
Poul had Jan al die tijd journalistiek ge-
volgd. Het was een van de talrijke com-
plimenten die Poul kreeg te incasseren 
op die avond, waarop vijf sportpromi-
nenten op uitnodiging van de Volkskrant 
een debat voerden over de Sportzomer 
van 2012. De vijf werden aangehoord 
door zo’n tweehonderd geïnteresseer-
den uit de sport, allemaal onderdeel van 
Pouls netwerk.

Spreker was onder andere hoofdredacteur 
Philippe Remarque, die Poul kwalificeerde 
als ‘verreweg de aardigste man op de re-
dactie, ontwapenend en collegiaal’. Maar 
hij noemde Poul ook ‘een monument in 
de journalistiek’, niet alleen vanwege zijn 
sportverslagen maar de laatste jaren vooral 
ook vanwege zijn beschouwingen over het 
maatschappelijke belang van de sport. ‘Hij 
heeft de sportcultuur in beeld gebracht’, 
vond Philippe.

Sportcollega Mark Misérus noemde Poul 
zijn ‘journalistieke peetvader’. Hij roemde 

diens maatschappelijke betrokkenheid en 
zijn onuitputtelijke netwerk. 

Het grootste deel van de avond werd in-
genomen door een debat over de gerucht-
makende Sportzomer van 2012. De leiding 
hadden chef Sport Marije Randewijk en 
verslaggever Willem Vissers. Deelnemers 

waren voetbalcoach Leo Beenhakker, chef 
de mission 2012 Maurits Hendriks, zeil-
kampioene Lobke Berhout, volleybalcoach 
Joop Alberda en wielercommentator Maar-
ten Ducrot. Onder de toehoorders zat ook 
bondscoach Louis van Gaal.      
           JqJ
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Wio Joustra maakte de overstap naar de Leeuwarder Courant

Nog altijd happy in het noorden

Je ziet er niet uit als het prototype van 
een Fries. Voel je je nog steeds een 
Fries?
‘Haha! Ik heb geen idee wat je daarmee 

bedoelt. Hoe ziet een typische Fries eruit? 
Ik voel me wel een Fries, maar zonder de 
extreme opvattingen over taal en cultuur 
en dergelijke. Ik voel me een echte wereld-
burger.
‘Ik erger me bijvoorbeeld dood aan de dis-

cussie dat elke agent op de meldingspost 
van de politie in Drachten Fries moet kun-
nen spreken en verstaan. Omdat een man 
uit Bozum kortgeleden in het Fries had 
doorgegeven dat er een ernstige brand was 
ontstaan waarbij asbest vrij was gekomen, 
en dat de agent hem niet had verstaan. Tja, 
denk ik dan, man, je spreekt toch ook Ned-
erlands.’

Waarom ging je na het chefschap in Den 
Haag als Volkskrant-correspondent naar 
Groningen?

‘Ik wilde na mijn periode in Den Haag 
niet naar de Amsterdamse redactie, zoals 
de hoofdredactie aanbood. Ik vond het ook 
belangrijk om meer bij mijn gezin te zijn, 
bij mijn vrouw Stella en mijn tienjarige 
zoon. In Amsterdam vonden ze me eigen-
lijk te veel ‘senior’ om nog aan een corres-
pondentschap te beginnen, maar ik vond 
het heerlijk. Ik kon mijn eigen tijd indelen, 
mijn eigen agenda samenstellen. Dat kwam 
ook goed uit, toen mijn vrouw ziek werd en 
een jaar later kwam te overlijden.’

Wat ging je vervolgens doen bij de Leeu-
warder Courant?

‘Ik werd daar de journalistieke manager. 
Ik had meteen de behoefte om de krant 
meer nieuwsgericht te maken, newsier. Als 
middagblad moesten we niet langer het-
zelfde nieuws brengen als een ochtendblad. 
We moesten er een eigen slinger aan geven. 

Daarom zette ik de eindredactie meer aan 
het schrijven.

‘Aanvankelijk namen we alleen de  kopij 
over van de Gemeenschappelijke Pers-
dienst, maar toen gingen we ook zoeken 
naar een eigen aanpak. Als de GPD volgend 
jaar  is opgeheven, gaan we samenwerken 
met AD en Het Parool voor het landelijke 
nieuws.’

Heb je zo je stempel op de krant kunnen 
drukken?

‘Ja, daar ben ik niet ontevreden over.’

Hebben jullie ook last van een terug-
gang, zoals elke krant?

‘Ook voor de Leeuwarder Courant zijn 
de tijden enigszins ongewis. De redactie 
is van honderd naar tachtig teruggebracht. 

Het lezersaantal is sinds 2003 teruggelopen 
van honderdduizend naar tachtigduizend. 
Eigenaar ING-bank wil ervan af. 

‘Die ontwikkeling heeft mij ertoe gebracht 
uit de hoofdredactie te stappen. Ik ben een 
paar jaar geleden, toen Rimmer Mulder 
al weg was, naar de directie gegaan om 
te pleiten voor een jongere, meer digitaal 
georiënteerde opvolger. Buitendien wilde 
ik de laatste vijf jaar van mijn carrière toch 
weer de baan op en gaan schrijven. Wat dat 
betreft ben ik een echte krantenman.

‘Dus nu houd ik me bezig met interviews, 
commentaren en essay-achtige stukken. 
Tot mijn pensioen in 2015 blijf ik gewoon 
doorgaan met wat ik nu doe. En net toen 
ik onlangs dacht dat het geluk voor mij 

Oud-Volkskrantcollega Wio Joustra (62) is sinds 2001 verbon-
den aan de Leeuwarder Courant. Eerst als adjunct-hoofdre-
dacteur, op uitnodiging van hoofdredacteur Rimmer Mulder, 

maar sinds twee jaar gaat hij weer als verslaggever de baan op.
Als Fries van geboorte had hij wel oren naar Rimmers aanbod. 

Dat kwam na een jarenlange journalistieke carrière die hem onder 
meer voerde langs de Volkskrant als correspondent in Australië en 
Londen, en als politiek redacteur in Den Haag.

Hij heeft nooit een moment spijt gehad van zijn overstap. ‘Mijn 
hele loopbaan heb ik eigenlijk altijd tamelijk impulsief gereageerd. 
Ik houd van het Noorden van het land. De kwaliteit van het leven 
staat me erg aan: ruimte, geen files, gemoedelijkheid, meer ont-
spannen dan in de Randstad, net een tandje minder. Daar houd 
ik van. En hier in Leeuwarden weet je zeker dat je altijd een lezer 
tegen het lijf loopt.’

Collega’s bij de Leeuwarder Courant zaten aanvankelijk enigszins 

raar te kijken, toen Wio daar als adjunct binnenkwam. Ze kenden 
wel collega’s die van een regionale krant naar de Volkskrant waren 
overgestapt, zoals Bert Wagendorp en Wybren de Boer. Maar de 
gang van de Volkskrant naar de regio zagen ze als een ‘omge-
keerde carrière’.

Zijn journalistieke loopbaan begon in 1976 in Australië, toen hij 
emigreerde nadat hij eerst met het land kennis had gemaakt als 
medewerker op de Nederlandse ambassade in Canberra. Hij ging 
na zijn studie bestuurskunde als 22-jarige bij Buitenlandse Zaken 
werken. Daar bloeide zijn liefde voor Australië op, vanwege de 
weidsheid en de rust. Hij kreeg belangstelling voor de taal, die net 
even anders klinkt dan het Engels. En hij leerde daar zijn eerste 
vrouw kennen. 

Nu weer terug in zijn geboortestreek. ‘Ik vind het hier heerlijk,’ 
vertelt hij de Volksknar in café-restaurant Wouters tegenover het 
station in Leeuwarden. 

Wio Joustra voor het station in Leeuwarden.              Foto Jacques de Jong

Zie verder pagina 3
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Met schuiftrompet op het herentoilet

Henk Z. Strabbing (71) draagt al zijn leven lang – ach! – twee 
zielen in zijn borst. Bijna veertig jaar sprak de journalistenziel 
het luidst. Sinds negen jaar voert zijn muzikantenhart weer 
de boventoon.

ook wel zo’n beetje op was, kreeg ik een 
lat-relatie met een in Groningen wonende 
Achterhoekse, directeur van een havo-
vwo- school.’

Maar nu de journalistiek?
‘Op de ambassade in Australië ontdekte 

ik ook dat ik wilde schrijven in het Engels. 
Dat gebeurde pas later. Toen mijn tijd erop 
zat bij Buitenlandse Zaken, besloot ik te 
emigreren. Eerst ben ik in Australië huizen 
gaan verkopen, daarna wordprocessor ma-
chines voor Olivetti, maar toen  kreeg ik 
een kans om radio- en tv-verslaggever te 
worden bij de omroep ABC in Canberra. 

‘Het parlement was daar mijn werkter-
rein. Toen duurde het niet lang of ik kon bij 
de landelijke krant The Australian in dienst 
komen als politiek redacteur. Avontuurlijk 
was het wel. Ik deed het allemaal een beetje 
op de bonnefooi.’

Hoe kwam je bij de Volkskrant?
‘Voordat ik emigreerde, had ik me gemeld 

bij de Volkskrant. Ik had een gesprek met 
buitenlandredacteur Hans Beynon, die mijn 
medewerking wel zag zitten. Ik schreef zo 

nu en dan een verhaal voor hem, naast mijn 
werk voor The Australian. Doordat mijn 
naam in de Volkskrant verscheen, kreeg ik 
ook aanbiedingen van de Wereldomroep en 
van de VARA. Daarmee kon ik mijn win-
keltje uitbreiden.’

Hoe verliep jouw overstap naar de 
Haagse redactie?

‘Dat was in 1983. Mijn eerste huwelijk 
liep op de klippen en na een lang denkpro-
ces kwam ik erachter dat ik in Australië 
niet oud wilde worden. Te veel gehecht ook 
aan mijn Nederlandse wortels. Ik wilde me 
persoonlijk ook niet meer binden met het 
risico levenslang in Australie te blijven.

‘De Haagse redactie van de Volkskrant 
had een vacature en ik kon er terecht als 
politiek redacteur. Dat was heel leuk. Ik 
werkte met Oscar Garschagen, nu NRC-
correspondent in China, en met Bob Groen, 
intussen al vele jaren geleden overleden. 

‘Ik moest wel weer wennen, ook aan de 
politiek. Maar ik was op de hoogte door-
dat ik in Australië elke dag de Volkskrant 
toegestuurd had gekregen. Dat had ik be-
dongen bij hoofdredacteur Jan van der 
Pluijm, voordat ik vertrok. Dat was een 
dure grap, elke dag die krant over de post.’

Vervolgens Londen?
‘Twee jaar later kwam de post Londen 

vrij, doordat Peter Brusse vertrok. Londen! 
Zo’n kans krijg je maar eens in je leven. 
Ik was nog vrijgezel, ik beheerste de taal 
en ik kende het politieke systeem. Ik heb 
daar geweldig veel ruimte gekregen voor 
het schrijven van verhalen. 

‘Maar in 1989 viel de Berlijnse Muur en 
het begon te rommelen in oostelijk Euro-
pa. Daar kwam al het nieuws vandaan en 
ik kreeg haast niks meer in de krant. Het 
leuke was er toen wel van af.’

Daarna vijf jaar chef van de Haagse re-
dactie.

‘Een boeiende periode in journalistiek 
opzicht met buitenlands beleid en defen-
sie in portefeuille. Een onstuimige periode 
waar het de verhouding met de hoofdredac-
tie betreft En dan: politiek Den Haag was 
een soort booreiland, waar de mensen niet 
veel met de werkelijkheid van het leven te 
maken hadden.’ 

Uiteindelijk correspondent voor de Volks-
krant in het noorden des lands.

‘Opgelucht. Terug in mijn geboorte-
streek.’            Jacques de Jong

Vervolg van pagina 2

Henk Strabbing maakt 

naam als jazztrombonist

Zebedeus, Zacharias of Zeno?
‘Zeno. De andere grootvader. Mijn ouders noemden me Henk-

Zeno, maar zo wilde je niet heten op een boerenschooltje in Al-
melo.’

Met Elly ben je ook al eeuwen samen.
‘Sinds 1975. Onze zoon Hendrik, 25 jaar,  ‘laat schot in de herfst’, 

woont hierboven.’

Jij ging nog echt met de vut.
‘Na 39 jaar in 2003, op m’n 62ste. Op papier veertig jaar, afge-

dwongen, vanwege de premie. Ik begon in 1964. Mocht van Manus 
van Wordragen op Buitenland komen, 1966. Gebleven tot Bonn, 
1979. Ik deed Noord- en Zuid-Amerika, vóór Jan van Wieringen en 
Jan van der Putten. Heel vaak de deur uit.’ 

Hoe kwam je als Amerika-deskundige in Bonn terecht?
‘Ik zou naar Amerika gaan, voor de Volkskrant en de KRO. Over-

speelde mijn hand door mijn toenmalige salaris in dollars te vragen. 

Zie verder pagina 4 Henk Strabbing met trombone.   Foto Jacques de Jong
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Een jongen uit Venezuela, Jan van Wieringen, wilde als stringer 
naar de VS. Ik heb – dom – gezegd: tuurlijk, goed. Zo kwam híj 
later in vaste dienst. Dat kostte namelijk geen verhuisgeld. Voor 
Duitsland was totaal geen belangstelling. Jan Luijten zat er al hon-
derd jaar. Hij had zelfs het Bundesverdienstkreuz gekregen. Na vijf 
jaar Bonn wilde ik in 1985 zelf terugkomen. Lockefeer stelde chef 
Vervolg voor. Daar had ik geen zin in. Dus verslaggeverij.’

Waar wij nog een mooie coproductie hebben gemaakt.
‘Ja, er was gedonder over straatmuzikanten: of dat nog mocht. 

Wij namen, trombone en sax, de proef op de som. Participerende 
journalistiek. Geel jasje gekocht, rood strikje, strooien hoed. Dap-
permarkt. Den Bosch, Utrecht, Almere. Veel geld opgehaald. Heb 
ik met zoon Hendrik uitgedeeld aan echte straatmuzikanten, waar 
het natuurlijk thuishoorde.’ 

In 1989 stuurt je buitenlandbloed je naar Londen.
‘Vanwege de Val van de Muur moest er plotseling iemand naar 

Berlijn. Op de avond voor mijn 
verhuizing naar Londen belde 
Lockefeer: ga naar Berlijn, ik 
houd Londen een half jaar voor 
je vrij. Maar wat wilden wij 
thuis: dat Hendrik over vijf jaar 
vloeiend Duits dan wel Engels 
zou spreken? Daar waren we snel 
uit. Londen dus. Heb ik nooit aan 
Harry verteld.’

Jij bent altijd ‘gewoon’ journa-
list gebleven. Welk ambitieniveau had je?

‘Mmm… dít. Nooit belangstelling gehad voor chefbaantjes. 
Broertjes wilde me, terug uit Londen, chef Sport maken toen Ben 
de Graaf wegging. Hij wilde de sporten terug die Ben verboden 
had: auto- en motorsport en boksen. Auto en motor had ik jaren 
gedaan.

‘Het verbod was zelfs mede reden om uit te wijken naar Bonn. Ik 
had geen zin dat daar nog weer eens een keer uit te gaan vechten 
met Van Wissen, die er nog zat en ook zo tegen was. De uitruil 
werd dat Marcel van Lieshout van RTV naar Sport ging, en ik tv-
recensies ging schrijven. Ook daarin had ik eigenlijk geen zin.’

Dat las ik in een interview met jou in De Groene.
‘Dat was mijn boze opzet. Ik dacht: als ik dit hardop roep, ben 

ik binnen de kortste keren ervan af. Dat klopte. In 1997 ging ik 
Sporen doen, internationale geschiedenisrubriek op maandag die 
het tot 2001 heeft volgehouden. Fantastisch werk, maar in dat jaar 
viel die pagina als eerste in de krimp van de krant. De laatste twee 
jaar was ik verslaggever toerisme.’

Heb jij, in weerwil van je pretoogjes, niet altijd iets gehad van 
koppige nijdas?

‘Dat is wat mensen zeggen, hè? Ik was allergisch voor hoofdre-
dacteuren en chefs. Vond het niet in de haak dat iemand iets over 
mij te vertellen had, die ik zelf maar een beperkt journalist vond. 
Vanuit Londen droeg ik bij aan de interne rubriek Mede, die ik 
altijd als grap opvatte, wat ’ie ook was. Gezagsdragers namen die 
verschrikkelijke dingen serieus. Dus zagen zij een klootzak terug-
komen uit Londen die ze als aardige jongen weg hadden zien gaan. 
Dat heeft zeker aan die beeldvorming bijgedragen.’

Uiteindelijk zijn we vooral benieuwd naar je jongste carrière, 
als jazztrombonist.

‘Ik heb altijd getwijfeld: word ik journalist of muzikant? Ik speel 
trombone vanaf m’n zestiende. Schoolbandjes, dixieland. Ook op 

m’n zeventiende al in Duitsland, vanuit Almelo. Nee geen fanfare, 
wel symfonieorkest: twee maten tadàm en dan zestig maten niks. 

Op school lukte het niet, ik kreeg een kantoorbaantje bij wij-
len het Dagblad van het Oosten. Zag de journalisten bezig, dacht: 
díé jongens hebben het goed! Mocht ik voor vier cent per regel 
berichtjes maken in het weekend. Dus voordat ik het wist was 
ik journalist, geen muzikant. Geen conservatorium, geen School 
voor de Journalistiek. Ik ben nog honderd procent journalist. Maar 
ik ben wel altijd muziek blijven maken.

‘Nee, schuiftrompet mag je niet zeggen. Trombone dus. Lastig 
instrument. Je moet echt elke dag oefenen. Dat geldt voor alle ko-
perinstrumenten, vanwege de embouchure. Daar heeft een rietbla-
zer, zoals jij, minder last van. De grote J. J. Johnson heeft gezegd: 
er komt nooit een dag dat je níét hoeft te oefenen. 

‘In de vakanties blijft de doos dicht. Maar ik heb wel het mond-
stuk bij me, loop ik op straat mee te pielen. ‘Die is gek’, zie je ze 
denken. Thuis oefen ik echt elke dag gemiddeld twee, drie uur, 
soms vijf. Desnoods met m’n kop in de klerenkast om de omge-

ving te sparen. En op de krant 
vroeger in het herentoilet, na de 
nachtdienst als ik overdag geen 
tijd had gehad. 

‘Bob Bertina kwam  eens op de 
wasbak zitten luisteren en krak, 
daar ging ‘ie.

‘Inmiddels ben ik beroepsmu-
zikant, want ik doe niets anders. 
Ik heb als tweede trombonist in 
een big band gespeeld. Maar ik 
speel desgevraagd ook op straat. 

Al met al toch gauw twee, drie keer per week. Ik val veel in. Ieder-
een kan me bellen.

‘Ik zou ook een boek kunnen schrijven, maar ik wil niet binnen 
de kortste keren bij De Slegte liggen.’

Je hebt keelkanker gehad. Had dat invloed op je spel?
‘Nee. Ik kan alleen niet meer zingen. Dus geen Icecream meer. 

Het is tien jaar geleden. Genezen verklaard dus.’ 

Je hebt me nog eens een flageolet gegeven, met zilveren ringen. 
Hier is ‘ie.

(Schrikt) ‘Echt zilver? Nee toch! Die had ik op de krant in een 
laatje liggen. Frits Müller en Max Woiski speelden er hun latin 
nummers op. 

‘Zelf heb ik er nu een vederlichte rood-plastic trombone bij, uit 
China. Echte hype om mee op straat te spelen. Speelt niet eens 
slecht. En ik handel wat in trombones, ook via Ebay, over de hele 
wereld. Ik houd wat ik lekker vind spelen. Zoals, voor tweehon-
derd dollar van een oud dametje uit Texas, een toeter waarvan ie-
dereen op tilt sloeg. Een echte Martin Committee, die op de maand 
af zo oud is als ik zelf ben. Die mag dus nog even blijven.’

Ik heb dierbare herinneringen aan gezamenlijke optredens in 
diverse Volkskrant-gelegenheidsorkesten.

‘Een hoop lol! Met Bert Vuijsje op saxofoon; Henk Huurdeman, 
piano; Ad de Boer, basgitaar; Wim Wirtz, trombone; Louis Houët, 
accordeon; Martin Ruyter, viool; Ben Haveman, zang.’

Is het geen tijd voor een revival?
‘Ik heb laatst nog met Louis gespeeld. Nou ja, ach nee. Op uitno-

diging, tegen vorstelijke betaling wellicht? Ze hebben bovendien 
iets op de krant. Ernst Clowting op gitaar, Lidy Nicolasen altsax, 
Cor Speknijder slagwerk. Maar wat voor muziek het is? Ik kwam 
er niet precies achter toen ik het laatst hoorde.’ 

Maurits Schmidt

Vervolg van pagina 3            Henk Strabbing

‘Ik oefen elke dag

twee, drie uur,

soms vijf.’


