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‘Vrienden voor het leven’ 
Donderdag is Ad Odijk begraven op Westgaarde in Am-
sterdam-West. Na een langdurige aftakeling was hij za-
terdag tevoren op 89-jarige leeftijd overleden. Maandag-
ochtend werd Odijk herdacht in de krant. Wim de Valk 
sprak in de kerk als vriend en collega. Hieronder enkele 
stukken uit zijn tekst. 
 ‘Toen ik –dat is nu 46 jaar geleden-- als financieel redacteur 
bij de Volkskrant was aangenomen, besloot ik op mijn eerste 
werkdag vroeg aanwezig te zijn. Ik arriveerde zelfs zo vroeg 
dat ik een leeg redactielokaal binnenstapte. Dan voel je je 
behoorlijk verlaten. Maar nee, in een hoekje van de zaal 
stond toch iemand. Het was Ad Odijk. Die kende ik een 
beetje uit de tijd dat Ad bij het weekblad De Nieuwe Eeuw 
werkte en ik bij de Rotterdamse Maasbode. Deze beide bla-
den gingen ter ziele en tot onze verrassing stonden we ineens 
als Volkskrant-collega’s  tegenover elkaar.  
 ‘Het klikte vanaf de eerste minuut tussen ons en later ook 
tussen onze vrouwen – Yolande en Riet. Wij werden letterlijk 
vrienden voor het leven.  
 ‘De deur bij Odijk stond ook permanent open voor de vele 
vrienden en vriendinnen van Bas, Chris en Letty. Mijn oudste 
zoon Jeroen werd dik bevriend met Chris, vooral om muziek 
te maken onder leiding van grote Bas. Een andere zoon van 
me, Vincent, al jong een fanatiek schakertje, probeerde zowel 
Chris als meneer Odijk van het bord te spelen. Er werden 
hele schaaktournooien georganiseerd. Het was een druk huis-
houden, temeer omdat opa Odijk nog vijf jaar bij hen in-
woonde.  
 ‘Over het krantenvak werd beperkt gepraat; ‘niet te veel 
shoptalk’, luidde het devies. 

Zie verder pagina 2 
 

Foto Wim Ruigrok 

 
Redactie Volksknar 
vernieuwt zich 
Vanaf 1 januari verschijnt de Volks-
knar eenmaal per twee weken, in 
plaats van eenmaal per week zoals 
sinds april het geval is.  
 De reden is dat zich geen reden aan-
dient om op de oude voet door te gaan. 
Bovendien hebben zich twee vrijwilli-
gers gemeld, Han van Gessel en Kees 
Los. Zij denken mee over de inhoud 
van het knarrenmemo, met andere 
woorden: zij vormen mede de redactie. 
 De wekelijkse Volksknar bleek zich-
zelf tot nu toe vrij gemakkelijk te vul-
len, maar er komt nu eenmaal een einde 
aan de roddels en broddels van Volks-
krant-pensionado’s. Dat einde willen 
we zo ver mogelijk uitstellen, want het 
blad blijkt zich in korte tijd een gewel-

dige populariteit te hebben verworven. 
Vandaar het besluit om tweewekelijks 
te verschijnen.  

 
Wim Ruigrok illustreert  
boek over biologische 
markt in Amsterdam 
Wim Ruigrok heeft de foto’s gemaakt 
voor het boek Watertanden op de Boe-
renmarkt, een portret van de biologische 
markt op de Noordermarkt in Amster-
dam.  
Het boek wordt op zaterdag 17 decem-
ber gepresenteerd in de Noorderkerk in 
Amsterdam. Het is geschreven door 
Addy Stoel en Marianne Swankhuizen.  
 Het eerste exemplaar wordt aangebo-
den aan Adri Vallentin, initiatiefnemer 
van de Boerenmarkt. Eerste Kamerlid 
Erik Jurgens, ook betrokken bij de start 
van de Boerenmarkt, reikt het boek uit. 

 De nieuwe redactieleden hebben zich 
ook bereid verklaard als sponsors op te 
treden. Dus wat dat betreft hoeft ook 
nog niemand zich zorgen te maken. 
 
 
Tweeluik Ad Overeem 
week uitgesteld 
Het overlijden van Ad Odijk, gere-
nommerd en sympathiek oud-collega, 
heeft het noodzakelijk gemaakt het 
aangekondigde tweeluik over Ad Over-
eem een week uit te stellen.  
 Het eerste deel van dit artikel over het 
rijke verleden van deze 92-jarige oud-
redacteur verschijnt daarom pas vol-
gende week. 
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Vervolg van pagina 1  
Odijk eerst dichter, dan journalist 
 
Dichter en journalist was Ad Odijk, volgens de rouwadver-
tentie eerst dichter, dan journalist. Mogelijk verklaart dat 
zijn ferme uitspraak als Kunst een bericht had gemist: ‘Wij 
laten ons door het nieuws niet dwingen!’ 
 
Kees Fens vertelde van de week aan Willem B. hoe hij 
Odijk heeft zien lachen, met de kroning van Beaxtrix. ‘Het 
Handelsbladgebouw was gekraakt en zijn dochter hoorde bij 
die krakers. Leest-ie lachend de kreet van die krakers voor: 
En daar zit Trix in haar blote reet, over zes paleizen breed! 
Dat vond Odijk zo geweldig! Hij was geloof ik trots op z'n 
dochter.’ 
 
Uit het bundeltje Muziek uit het luchtruim dat verscheen in 
1997 toen hij nog een vitale bejaarde was, citeren we onder-
staand gedicht. In dat boekje worden twaalf vogels in even 
zoveel sonnetten getypeerd.  
  

De mus 
  
Schelle fluiters, snelle snuiters: die mussen! 
Dat moet ook wel: ze leven van de straat, 
waar duizend hebberige broers en zussen 
géén wet erkennen dan de eigenbaat. 
  
Maar ook een mus blijft wel ‘ns dromerig dralen, 
hij kruipt in een heg waar hij het vechten mijdt, 
en denkt aan oma-mus met haar verhalen 
hoe mooi het allemaal was in vroeger tijd. 
  
Toen elke vogel, en toen zonder strijd, 
driemaal daags een vijg kreeg toebereid, 
  
walmend nog en vol van warme haver, 
gul geschonken door zo’n brave draver. 
 
Stad met straten vol van verse vijgen, 
Is dat ooit voor mussen terug te krijgen? 
 
 

 
‘Ad werd door zijn collega’s zeer 
gewaardeerd als een kundig en veel-
zijdig journalist. Alleen tijdens het 
hoofdredacteurschap van Joop Lücker 
had hij het af en toe moeilijk. Lücker 
wordt in een biografie ‘het kranten-
beest ‘ genoemd. Dat typeert goed de 
onredelijke manier waarop Lücker in 
de dagelijkse redactievergadering 
soms tekeer ging  tegen Ad.   
 ‘Deze zachtmoedige en intellectuele 

man leed zeer onder die vernederingen voor het  front  van de 
troep. Hij  zei eens tegen mij: “Ik lig er ’s nachts van wakker 
en dan weet ik allemaal voortreffelijke antwoorden.’ Ad was 
niet ad rem als hij mentaal ontregeld werd. Onder de volgen-
de hoofdredacteuren, zoals Jan van der Pluijm, hervond hij 
zijn evenwicht. Het In Memoriam dat de Volkskrant afgelo-
pen maandag publiceerde, toont nog eens aan hoe hoog hij 
staat aangeschreven bij de Volkskrant.  

 

 
 ‘Toen de kinderen eenmaal de deur uit waren gingen Ad en 
Yolande het liefst naar een plaatsje in Griekenland. Jaar in, 
jaar uit. Toen het reizen bezwaarlijk werd, gingen Ad en 
Yolande er meer en meer toe over elkaar boeken voor te 
lezen. Een van de laatste werken was Buddenbrooks van 
Thomas Mann.  
 ‘Daarna stokte ook deze activiteit. Zelfs de krant inkijken 
werd te veel. Alleen klassieke muziek beluisteren kon hem 
nog bekoren. Maar intriest was dat Ad zijn eigen aftakeling 
lang bewust heeft meegemaakt. Op familiebijeenkomsten 
waar hij de feestredenaar placht te zijn, kon hij niet meer uit 
zijn woorden komen. Aan gesprekken kon hij nauwelijks 
deelnemen. Ad zei eens heel langzaam pratend tegen mij: 
‘Toen ze het over de crisisjaren hadden, wist ik een mooi 
verhaal, maar voordat ik mijn tekst had bedacht, spraken ze al 
over iets heel anders.  
 ‘Nog zieliger vond ik het dat Ad vaak zo angstig voor zich 
uit zat te kijken. Dat hij de laatste dagen in een ziekenhuis 
lag, kon hij af en toe begrijpen. Dat er kans bestond dat een 
verdere verzorging alleen in een verpleeghuis terecht zou 
kunnen, was een schrikbeeld. Niet meer terug naar zijn eigen 
huis, naar zijn Yolande die hij eigenlijk geen uur kon missen. 
Die beproeving en een verdere aftakeling zijn hem bespaard 
gebleven.’ 
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Waar gebeurd (1) 
Henk Strabbing herinnert zich na de 
beschrijving van Jos Sterk in het vori-
ge nummer:’Jos Sterk ging als adjunct 
ook over de "spullen". Toen ik als cor-
respondent naar Bonn ging, maakte ik 
me zorgen over het schots en scheve 
typescript van mijn oude Royal. Daar 
kon je, vond ik, geen officiële corres-
pondentie met Duitse hotemetoten op 
voeren.  Adjunct Sterk had de oplos-
sing. Hij diepte uit zijn onderste la een 

forse kniptang op en nam me mee naar 
een van de werkcellen. Daar knipte hij 
met enig ceremonieel zo'n wc-ketting 
door waarmee een kleine, fraaie Olym-
pia tegen diefstal was beveiligd.  
 "Asjeblieft," zei de adjunct trots, "ik 
zal ervoor zorgen dat er hier een nieu-
we komt." Toen ik enkele maanden 
later op de krant een stukje kwam tik-
ken, belandde ik in diezelfde cel waar 
meteen duidelijk werd waarom hij 

vacant was: daar stond dus géén tikma-
chine.’  
 
Waar gebeurd (2) 
Jos Sterk sloeg zich altijd zorgelijk 
tegen zijn voorhoofd wanneer de pro-
blemen zich opstapelden.  
Zijn standaardtekst daarbij: "Thuis 
schrijf ik nog geen giro'tje uit en hier ga 
ik met miljoenen om."  

 

 


