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AD ODIJK in zijn glansrol van Sinterklaas 

 

 
 
ET Sintfeest was een jaar eerder 
op een blamage uitgelopen. Vk-
verslaggever Jan Lamers – een 

stevige drinker  - kreeg toen de hoofd-
rol toebedeeld  Hij kwam helaas al  op 
het middaguur beschonken het podium 
van de feestzaal op. Hij wuifde zo uit-
bundig naar de kinderen, dat de vol-
wassenen twijfelden of de Sint zo en-
thousiast was of dat hij niet al te stevig 
op zijn benen stond. Hun twijfel veran-
derde  in zekerheid toen Lamers de 
gekste dingen ging zeggen. De kinderen 
snapten er niets van, maar de grote 
mensen wel. Die vonden zijn teksten 
niet leuk. 
 De nieuwe Sint in de persoon van Ad 
Odijk  was van zichzelf al een spirituele 

man, dus dat zat wel goed. Hij was 
bijtijds naar Het Paleis van Sint 
Nicolaas (het voormalige Minerva-
paviljoen naast het Hilton-hotel) 
getrokken, om het Sinterklaaspak 
aan te trekken en een baard om te 
binden. Zijn vrouw Yolande en 
zijn drie kinderen (Bas, Letty , 
Chris) arriveerden wat later.   
 Toen Yolande de foyer doorliep 
zag zij het vrijwel complete team 
van de enorm populaire tv-serie 
Swiebertje in conclaaf bijeen om 
af te spreken welke fratsen zij 
tijdens de eerste helft van het feest 
zouden uithalen.  
Na de pauze kwam Sint pas het 
toneel op. De kindertjes Odijk 
betreurden het zeer dat hun vader 
er niet bij was. Die zou dus ook de 
voorstelling van Swiebertje mis-
sen. Yolande had hen echter ver-
teld dat pappa voor de krant op 
stap was. Dat kwam vaak voor in 
het weekeinde en het was niet eens 
gelogen.  

 Ad kwam als Sinterklaas niet gewoon 
lopend op, hij schreed over het toneel. 
Precies zoals nu nog prelaten doen bij 

een pauskeuze. De kinderen werden lief 
toegesproken. In het Grote Boek – 
waarin goed en kwaad werden geno-
teerd – was Sint geen misstappen te-
gengekomen. Nou ja, misschien had 
niet ieder kind elke dag zijn bordje 
leeggegeten, maar Sint had ook niet 
iedere dag evenveel trek. Sinterklaas 
zou best alle kinderen bij zich op het 

toneel willen roepen, maar er waren er 
zoveel, dan kon hij wel tot zijn volgen-
de verjaardag doorgaan. Hij zou er dus 
maar enkelen vragen hem een handje te 
komen geven.  
 
 Daar was ook Ads dochtertje Letty bij. 
Zij was namelijk goed voor een stunt. 
Zij kon een poosje op haar handen 
staan. Dat moest zij maar eens voor-
doen! Groot succes. Letty sprong om-
hoog en bleef op haar handen staan. Net 
zo makkelijk. Groot applaus. 
 Yolande: ‘Ik wist natuurlijk wat er 
komen ging en had ‘s ochtends tegen 
Letty gezegd dat ze een maillot moest 
aantrekken. Meisjes droegen toen nog 
bijna allemaal rokken; zij zou anders 
ondersteboven een grote witte onder-
broek aan het publiek tonen. Letty wou 
geen maillot, maar durfde toch niet 
ongehoorzaam te zijn, juist op de dag 
dat zij naar Sint ging.‘ 
 

adat de cadeautjes waren opge-
haald, ging iedereen tevreden naar 

huis. Yolande nu: ‘Weet je wat vreemd 
is? De twee oudsten, Bas en Letty, 
geloofden heilig in de echtheid van de 
Sint. Zij hebben geen seconde in de 
gaten gehad dat hun vader op het toneel 
zat. De kleinste, Chris, zei echter al in 
de zaal: ‘Dat is Sint niet. Dat is pappa.’  
 Bas bleef voorlopig een groot gelovi-
ge. Enkele dagen later kwam er bij hem 
op school een Sint op bezoek. Thuis 
vertelde Bas tegen zijn vader: ‘Die Sint 
die op school kwam, was niet de echte. 
Het was een hulpsinterklaas. Dat kon je  
zo zien. We waren zondag nog bij de 
echte Sinterklaas. Maar weet je wat gek 
is pappa? Dat onze meester niet eens in 
de gaten had dat er een hulpsinterklaas 
voor hem stond.’ 
 
Ad heeft genoten van zijn optreden. Hij 
heeft dan ook theaterbloed in zijn ade-
ren. Geërfd van zijn vader Bernard 
Odijk. Die was bakker, trompettist en 
tevens schrijver van een reeks stukken 
voor het volkstoneel die jarenlang veel 
werden gespeeld. 

 
Wim de Valk 

Toen de Volkskrant nog niet in een concern was opgenomen, organiseerden de 
directeur en de hoofdredacteur altijd een druk bezocht Sinterklaasfeest voor de 
gelovige kinderen van alle medewerkers. Voor de ouders was het iedere keer een 
verrassing te zien wie als dubbelganger van de heilige de kinderen zou toespre-
ken. Omstreeks 1962 werd kunstredacteur Ad Odijk hiervoor gevraagd. Ad is er 
thans (89 jaar oud) lichamelijk en geestelijk slecht aan toe en weet vrijwel niets 
meer van die periode. Wim de Valk, die indertijd met zijn oudste dochtertje Mariek 
het feest bijwoonde, is met Ads vrouw Yolande (87) gaan praten. Zij zorgde voor 
aanvullende informatie. 
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