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ter herdenking
van Ad Overeem

Zijn wereld kleiner,
zijn geest bleef
ongebroken

EEN vroege herinnering aan Ad. Ik zat nog niet zo lang bij 
de krant. Die avond zou er een pensioenvergadering zijn 
in de kantine. Het zou onder andere gaan over de leeftijd 

waarop journalisten met pensioen konden. Dat was voor mannen 
65 jaar en voor vrouwen 60 jaar. Ik deed er al feminisme bij, dus 
ik wist wat dat voor vrouwen zou betekenen: minder opbouw en 
dus veel minder pensioen. Ik maakte me er kwaad over, maar ik 
was niet van plan ’s avonds naar de vergadering te gaan. Mijn 
pensioen was nog ver weg. 

Ad daagde me uit. Als ik het er niet mee eens was, moest ik 
gaan en het spreekgestoelte beklimmen, vond hij. Ik had geen 
keus. Bovendien was Ad de grote chef Nieuwsdienst, voor wie 
ik veel respect had en heimelijk ook een beetje bang was. Ik uitte 
mijn bezwaren die nog groter waren geworden toen een grijze 

heer van het pensioenfonds vaderlijk uitlegde hoe goed die vrou-
wen het voor elkaar hadden. Wat dat ons zou kosten, werd er 
niet bij gezegd. Ik vertelde Ad onlangs deze herinnering, maar 
hij wist het niet meer. Ik zag wel weer die tevreden grijns op zijn 
gezicht.

Hij vertrok bij de krant in 1978. Hij begon direct aan een stu-
die rechten, haalde zijn kandidaats en begon aan zijn doctoraal. 
Maar, legde hij me uit: ‘Het werd steeds zwaarder en ik viel in 
slaap boven mijn boeken.’ Hij gaf het op. 

Onze contacten intensiveerden pas, nadat ook ik bij de krant 
weg was. In het begin was ik vooral zijn chauffeur: ik reed hem 
naar en van de Knarrenborrel. Ad woonde immers bij mij om de 
hoek. Hij kwam lunchen op onze volkstuin (van Ineke Jungschle-
ger en mij), Victor Lebesque kookte verse asperges. Dat vond 
hij leuk, net als alle aandacht die hij kreeg van oud-collega’s (de 
actie ‘stuur een verjaardagskaart’ op zijn 95ste bijvoorbeeld) en 
van mensen als Pieter Broertjes, die pas bij de krant kwam toen 
hij al weg was. 

Nadat Wim de Valk was verhuisd van Diemen naar Zoetermeer, 
deden we elk jaar in mei ‘een dagje provincie’. Onderweg kwa-
men de verhalen: over zijn mobilisatie en de oorlog en over zijn 
kinderen en kleinkinderen op wie hij zo trots was.  

DE laatste jaren werd Ads wereld kleiner. Hij knipte geen 
kranten meer voor familie en anderen. Maar zijn geest 
bleef ongebroken. Hij leefde volop mee met de krant, bel-

de me regelmatig om te horen of ik nog verhalen uit de redactie 
had en hoe die nieuwe hoofdredacteur was. 

Ik zag Ad niet meer langs mijn huis fietsen, maar fietsen deed 
hij nog wel om boodschappen te doen. Op dringend advies van 
zijn kinderen op een damesfiets. De eerste keer naar Albert Heijn 
ging het, waarschijnlijk door onwennigheid, meteen mis: Ad 
maakte een smak voor de deur van de supermarkt. Ad: ‘Toen ik 
mijn ogen opendeed, zag ik allemaal aardige vrouwen die zich 
om mij bekommerden.’ 

Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar hem niets ernstigs 
bleek te mankeren. Hij kon wel weer naar huis. ‘Dacht het niet,’ 
zei Ad. Hij wilde een nacht opgenomen worden, want hij ver-
trouwde het niet. Een knappe dokter of verpleegkundige die hem 
dan tegenhield. Ad bleef. Ik was niet de enige die diep onder de 
indruk was van zijn persoonlijkheid.

De laatste keer belde hij me om te zeggen dat ik moest komen 
theedrinken: Riet en Wim de Valk zouden ook komen. Bij ons 
afscheid spraken we af, dat we - als de winter inviel - de thee 
zouden inruilen voor drank.  Ad dronk nog maar weinig, maar 
een glaasje port of een advocaatje ging er nog wel in.

Het heeft niet zo mogen zijn. Ik zal mijn advocaatje alleen moe-
ten drinken. 

Proost Ad, lieve buurman. Ik zal je heel erg missen. 
Suzanne Baart

Ad Overeem, vandaag op 97-jarige leef-
tijd overleden, was de laatste redacteur 
die nog de vooroorlogse tijd van de krant 
heeft meegemaakt. Zijn betrokkenheid 
heeft hij tot aan zijn dood behouden.

Ad Overeem tijdens zijn 40-jarig jubileum in 1973 onder een prent van 
Opland.           Foto Wim Ruigrok
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Ad Overeem was een 
harde werker, een prettige 
collega en een goede 
vriend. Zo gedenkt Wim de 
Valk hem in een terugblik 
op zijn lange en turbulente 
Volkskrant-tijd.

WANNEER onze oudste knar 
Ad Overeem een Volkskrant-
feestje bezocht, werd hij nogal 

eens begroet met de uitroep: ‘Hé, ben jij 
er ook?!’ Waarop Ad zei: ‘Ik meen een 
licht verwijt in je stem te horen. Ik had 
natuurlijk allang dood moeten zijn, maar 
ik denk dat mijn persoonskaart in de 
hemel zoek is geraakt. Ze kunnen me niet 
meer vinden. Hou het daar maar op.’

Die persoonskaart is nu dus gevonden. 
In een interview voor de Volksknar heeft 
hij eens gezegd dat hij in alle opzichten 
een geluksvogel is geweest, maar daar 
valt wel wat op af te dingen. 

Ad wordt op 17 juni 1913 - dus een jaar 
vóór het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog - geboren in Amsterdam. Kort 
na zijn geboorte verhuist het gezin naar 
Oss. Zijn moeder overlijdt als hij 9 jaar 
is als gevolg van een infectie na een gal-
steenoperatie. Een inwonende dienstbode 
neemt in het jonge gezin met vier jongens 
tussen de anderhalf en 9 jaar de moeder-
rol over. 

Op aandringen van zijn familie her-
trouwt Ads vader. Het jongste kind is dan 
3 jaar. ‘Dat huwelijk werd geen succes. 
Vooral omdat mijn vader zich te veel vrij-
heden veroorloofde’, zegt Ad tijdens een 
van de vele gesprekken met hem in de af-
gelopen jaren.

Wanneer hij in 1930 als 17-jarige van 
de hbs afkomt, is net de wereldcrisis van 
de jaren dertig begonnen. Het is de be-
doeling dat hij gaat werken om wat bij te 
dragen aan het gezinsinkomen. Maar nie-
mand heeft hem nodig. Daarom zoekt hij 
de schoolbanken weer op om de akte on-
derwijzer LO te halen. Daarna  gaat hij uit 
arren moede vervroegd in militaire dienst; 
dan ben je het ouderlijk huis tenminste 
niet meer tot last.

In 1933, als hij is  uitgediend, ziet de 
toekomst er beter uit. Het gezin Overeem 
was kort tevoren van Oss verhuisd naar 
Den Bosch. Daar heeft vader Overeem 
(rijksambtenaar) een goede relatie ge-
sproken: Jan Vesters sr., de eerste hoofd-
redacteur van de nog kleine Volkskrant. 
Die heeft binnenkort een redacteur extra 
nodig, omdat de editie Brabant gesplitst 
wordt in eentje voor West-Brabant en een-
tje voor Oost-Brabant. 

De 20-jarige Ad solliciteert met succes 
naar die baan. Een zegen voor hem en 
voor de Volkskrant. Er is een krantenman 
pur sang in huis gehaald.

Donderbrief
Ad heeft zijn baan mede te danken aan 

een donderbrief van de bisschoppen. 
Zij hadden kort tevoren een mandement 
gepubliceerd, waarin staat dat katholieken 
geen neutrale en zeker geen socialistische 
of communistische lectuur mogen lezen. 
Wie dat toch regelmatig doet, zullen de 
Heilige Sacramenten worden geweigerd. 

Die maatregel komt in het katholieke 
Brabant hard aan. Veel Brabanders met 
een ‘verkeerde’ krant stappen dan ook 
over naar de uit het RK Werkliedenver-
bond  voortgekomen Volkskrant. Onder de 
krantentitel staat niet voor niets ‘Dagblad 
voor het katholieke volk’. De vooruitzich-
ten voor de Volkskrant blijken gunstig ge-
noeg om in 1935 vanuit Brabant naar het 
centraal gelegen Utrecht te verhuizen. 

De Tweede Wereldoorlog leidt tot een 
dramatische ommekeer. Ad wordt als  
militair opgeroepen en staat in mei 1940 

aan de Peellinie, die snel door de Duit-
sers wordt doorbroken. In een vuurge-
vecht worden pink en ringvinger van zijn 
rechterhand aan flarden geschoten. Zo-
dra Ads verloofde (de 21-jarige Miep de 
Ridder) hoort wat er is gebeurd, komt zij 
haar vriend in het Brabantse ziekenhuis 
in Meijel opzoeken. De hoogbejaarde Ad 
praat daar nog geroerd over.

Ontslag
De Volkskrant is onder de Duitse bezet-

ter geen lang leven  beschoren. Hoofd-
redacteur Jan Vesters is niet volgzaam 
genoeg. De bezetters stellen hem voor de 
keuze: ontslag nemen of de krant wordt 
opgeheven. Jan Vesters sr. vertrekt. Er 
zijn dan nog zes redacteuren, onder wie 
Ad Overeem. 

Zij bieden ongeveer een maand later col-
lectief hun ontslag in. Dat wordt aanvaard 
met de mededeling dat de wachtgeldrege-
ling is ingetrokken en dat alle pensioen-
rechten zijn vervallen. Intussen loopt de 
bezorging in het honderd en de lezers zeg-
gen massaal hun abonnement op. Einde 
van de Volkskrant. Pas vier jaar later zal 
de krant  herverschijnen.

Vakbond
Hoe is de redactie, die brodeloos op 

straat staat, de oorlogsjaren financieel 
doorgekomen? 

´Dankzij hulp van de vakbond en de 
kerk heel redelijk’, vindt Ad. Hij krijgt 
zelf snel een baantje bij de Rijksdienst 

Een krantenman pur sang

Ad Overeem (midden) op bezoek bij Wim de Valk en diens vrouw Riet in Zoetermeer, 2009.
Foto Suzanne Baart

Zie verder pagina 3

door Wim de Valk
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voor Metalen in  Den Haag. Het salaris 
stelt niet veel voor, maar wordt aangevuld 
door de vakbond en door een uitkering uit 
het Bisschoppelijke Fonds voor Bijzon-
dere Noden. 

Die steun loopt door wanneer Ad in 
1943 trouwt met Miep de Ridder (over-
leden in 1993). Hij werkt dan bij een Be-
drijfsorganisatie in Utrecht die zich be-
zighoudt met de verdeling van schaarse 
metalen gereedschappen.

Miep brengt  een bijzondere ‘bruids-
schat’ mee. Zij is dochter van een mo-
lenaar. Dus kan zij altijd wel aan meel 
en andere voedingsmiddelen komen. De 
hongerwinter gaat zo aan hen voorbij. 
Kinderen zijn er nog niet. Na de oorlog 
worden er vier kinderen geboren. Geen 
groot gezin voor die tijd, maar hij krijgt 
er genoeg mee te stellen. 

Verrassing
Ad heeft al in 1944 aan zijn baas gemeld 

dat hij direct ontslag neemt, als de Volks-
krant weer kan verschijnen. Zodra het in 
1945 zover is, wacht hem en zijn collega’s 
uit 1941 een onaangename verrassing. 

Over hun hoofden heen heeft voorzitter 
A.C. de Bruijn van het RK Werklieden-
verbond (voorloper van de KAB) in nau-
we samenwerking met mr. C. Romme van 
de RKSP (voorloper van de KVP) beslo-
ten dat hoofdredacteur Jan Vesters sr. zal 
worden vervangen door Joop Lücker. De 
Volkskrant moet onder zijn leiding een 
nieuwe sprong voorwaarts  maken. 
Staatkundig hoofdredacteur wordt mr. C 
Romme. De krant verhuist van Utrecht 
naar Amsterdam. Daar zitten alle belang-
rijke kranten.  

Bij een eerste  kennismaking heeft Ad 
(31) al opgemerkt dat Lücker (30) een 
kille man is, maar dat hij wel wat van 
het krantenvak weet. Hij heeft in Enge-
land een serieuze journalistenopleiding 
gevolgd en een tijd bij een Engelse krant 
gewerkt. 

Dictator
‘Van het begin af ging het mis’, zegt Ad. 

De nieuwe hoofdredacteur heeft grote 
journalistieke kwaliteiten, maar mist ook 
enkele andere kwaliteiten. In de omgang 
met zijn redacteuren gedraagt hij zich als 
een dictator, die buitengewoon bot kan 
optreden. Hij heeft een kwaadaardig ka-
rakter. Zo komt hij  ’s nachts de redactie 
op lopen, waar de nachtchef de laatste 
hand legt aan de pagina’s. Hij pakt de 
dummies en begint onder kwetsend com-
mentaar enkele pagina´s om te bouwen. 
Vaak in het bijzijn van enkele gasten. Dan 
kan hij goed laten zien wie de baas is.

In 1945 heeft Lücker toch wel al in de 
gaten dat Ad een man is die zowel kennis 
van zaken als organisatietalent heeft. Hij 
biedt hem spoedig diverse leidende func-
ties aan en belooft gouden bergen, maar 
Ad is niet van plan permanent aan zijn 
nukken blootgesteld te staan. 

Ad: ‘Ik heb hem gezegd dat ik een dui-
delijke lijn in het krantenproces zal pro-
beren te brengen. En verder moeten we 
maar een beetje uit elkaars buurt blijven 
want we liggen elkaar niet.’ 

Een mooie beginselverklaring.

Spanningen
Er dreigt weer eens een conflict 

wanneer voor het eerst een redac-
tiecommissie  wordt gekozen. Die moet 
toezien op de juiste naleving van sociale 
wetten en cao-bepalingen door directie en 
hoofdredacteur. Lücker denkt dat hij als 
voorzitter van de oprichtingsvergadering 
kan optreden. Ad legt hem uit dat dit niet 
kan. Lücker neemt zijn verlies en verlaat 
de voorzitterszetel. Ad wordt gekozen als 
een van de commissieleden. 

Over de hoog oplopende ruzie tussen 
Lücker en een groot deel van zijn redactie 
is veel geschreven. Daarnaast leeft Lüc-
ker al lange tijd in onmin met directeur J. 
Grundmeijer. 

Tijdens de nieuwbouw aan de Wibauts-
traat nemen de spanningen toe. Lücker 
heeft lak aan de directeur en geeft buiten 
hem om dure opdrachten tot wijzigingen. 
Bijvoorbeeld de verplaatsing van muren 
en de aanleg van een eigen toilet voor de 
hoofdredacteur. 

Ze haten elkaar en hebben alleen nog 
contact per memo. Behalve als ze elkaar 
op de zetterij tegenkomen en elkaar bele-

digingen toeschreeuwen. Lücker: ‘Jij ligt 
elke avond beschonken in je bed!’ Grund-
meijer: ‘Maar ik lig dan wel naast mijn 
eigen wijf!’, noteert Martin Sommer in 
zijn boek Krantebeest.

Deze dramatische periode eindigt in 
1964 met het ontslag van Lücker en de 
opvolging door Jan van der Pluijm. Die 
begint met puinruimen en het uitzetten 
van nieuwe lijnen.  Hij voelt zich ge-
steund door de stabiele en ervaren chef 
Nieuwsdienst Ad Overeem. 

Discussies in overvloed. Jarenlang zal 
regelmatig worden gepraat over een aan-
passing van het redactiebeleid  in verband 
met grote veranderingen op politiek, so-
ciaal en religieus gebied. Volgens Ad 
zijn die debatten voor het overgrote deel 
steeds bevredigend verlopen. 

Ad heeft tot op bijna de laatste dag van 
zijn leven de Volkskrant kritisch gevolgd. 
Hij had een grote belangstelling voor wat 
er iedere dag weer gebeurt en een scherp 
oog voor details, de formulering, de op-
bouw en de presentatie van een stuk. 

De Volkskrant heeft niet alleen een op-
merkelijke zeer oude knar verloren, maar 
ook zijn beste lezer. De oud-collega’s die 
hem trouw bezochten, hebben tevens een 
goede vriend verloren.          

Wim de Valk

Vervolg van pagina 2
Ad Overeem

Ad Overeem tijdes de receptie bij de opening van het nieuwe krantengebouw in 1965. Naast hem, 
rechts, zijn vrouw Miep, links Liesbethe List en Cees Nooteboom, op de rug gezien Jan van der 
Pluijm.                  Foto Wim Ruigrok

‘Vanaf het begin
ging het mis
met Joop Lücker’
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Ad Overeem dwong bij mij op zijn minst ontzag af toen ik in 
1965 op de redactie kwam te zitten. Met de hele dag kranten 
voor zich op het bureau,  knipte hij naar hartelust en schreef 
opwekkende plaknotities naar ieder die het aanging. Niet om 
een collega te wijzen op een misser  - wat ik altijd dacht -, maar 
alleen ter informatie over hetgeen andere kranten hadden te 
melden.

Pas lang na zijn vertrek leerde ik hem beter kennen en waar-
deren. Dat was toen ik hem (per post, want hij had geen compu-
ter) de Volksknar begon toe te zenden. Hij had na zijn pensioen 
weinig of niets meer van de krant gehoord, behalve bij grote 
feesten of  bij begrafenissen. De Volksknar bood hem weer 
enige binding met het krantenverleden waaraan hij het grootste 
deel van zijn leven had gewijd – en met onuitputtelijke inzet.

Hij zag regelmatig aanleiding mij te bellen en van zijn bewon-
dering blijk te geven. ‘Jullie hebben het weer eens geflikt!’

Het bewees dat hij - over de negentig, dertig jaar na zijn ver-
trek - nog altijd betrokken was bij zijn geliefde krant en bij ons, 
zijn collega’s. Hij was ook de eerste donateur van de Volksknar, 
uit spontaan medeleven.

Op die manier werkte hij net zo stimulerend als toen met zijn 
plaknotities. Maar de rollen waren omgedraaid. Hij liet zijn 
ontzag blijken voor onze bezigheden. 

Zelfs al zouden we de Volksknar alleen voor Ad Overeem heb-
ben gemaakt, dan was het  nog helemaal de moeite waard. Ik ga 
hem missen als onze meest betrokken abonnee.                   

Jacques de Jong

Onze meest betrokken lezer en donateur

Mijn eerste werkdag als redactiebediende aan de Nieuwezijds viel niet, zoals was 
overeengekomen, op 1 september 1963 (een maandag), maar de donderdag erna. 
Verkeerd kroketje gegeten, verwittigde mijn moeder de redactiechef mijnheer 
Overeem telefonisch. 

De taken van ‘zijn’ bediende bleken overzichtelijk: persbijeenkomsten, openin-
gen en vernissages inschrijven in een foliantachtige agenda. Luikje openen naar de 
gang als een belletje een bezoeker aankondigde. Telexberichten afscheuren en sor-
teren. Post verdelen. Lege flesjes verzamelen en de melkboer helpen (twaalf melk, 
één karnemelk voor mijn chef). Colaatje inschenken voor Lücker. Niet onplezierig, 
de afwisseling. 

Irritant was alleen Overeems luide uitroep als de uitgaande papierwinkel zich 
ophoopte: ‘Bakje!’ 

Met initialen gaf hij aan voor wie een invitatie of persbericht bestemd was: RA 
(Richard Auwerda), HL (Herman Leenes), BB (Bob Bertina). LL stond voor ‘laten 
lopen’. 

De nieuwbakken stadsverslaggever Louis Lutz kende die code niet. De eerste da-
gen bezocht hij een pluimveetentoonstelling, de tewaterlating van een jacht en een 
jaarvergadering van muntenverzamelaars. Zijn verslagen haalden alleen de pin.

Adriaan de Boer

‘LL’ op notitie betekende ‘laten lopen’

Overeem voert het woord tijdens een beraad over het adjunctschap van Harry Lockefeer, 1975. 
Lockefeer werd afgewezen. Op de voorgrond onder anderen Hans Goessens, Bob Bertina, Ben 
Haveman, Ad Odijk. Links op de achtergrond Harry Rodenburg en Henk Huurdeman, geheel rechts 
Wim Ruigrok en Victor Lebesque.                  Foto Daniël Koning

‘Zo.’
Monsterende blik. 
‘Ga hier maar zitten. Wij (nadruk op 

WIJ) beginnen hier om negen uur.’

Maandag 3 september 1962, kwart 
over negen.

Het centrale blok. Rechts van mij, in 
de rug gedekt door een muur, Meneer 
Overeem.

Tegenover mij een kabouterachtige 
man, bril met ronde glazen, waarachter 
goedmoedig twinkelende ogen.

‘Trek je er maar niets van aan’, zei 
hij. ‘Als je er maar bent vóór de twaalf-
uursvergadering.’ En hij gaf een ferme 
mep op een stuk hout. Later bleek dat 
de microfoon van zijn gehoorapparaat 
te zijn. Jo van Mastrigt.

Er was geen twijfel over mogelijk. 
Iedereen zei ‘Meneer Overeem’. Zelfs 
Lücker, maar die noemde iedereen me-
neer. Geen mevrouw. Voor zover het 
Lücker betrof, waren er geen vrouwe-
lijke redacteuren op de redactie.

Toen Overeem met pensioen ging - in 
1978, eindelijk, want we dachten dat 
er voor hem geen pensioenleeftijd be-
stond - nam hij me terzijde, om de hoek 
van de kamer van Pluijm, waar zijn af-
scheidsfeestje werd gehouden.

‘Zo’, zei hij, net als toen, en keek me 
monsterend aan.

En dan, alsof hij een geheim verklap-
te: ‘Zeg maar Ad’.

‘Ja, meneer Overeem.’

Harry van Seumeren

‘Zeg maar Ad’
‘Ja, meneer 
Overeem’

WOORDVOERDER VOOR DE REDACTIE


