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Ad Overeem zevenentwintig jaar na afsluiten van loopbaan bij de krant 

‘Ik ben een geluksvogel, in elk opzicht’ 
Ad Overeem is nu 92 jaar, de 
oudste nog levende Volkskrant-
redacteur. Dat is hem een beetje 
aan te zien, maar verder klopt 
alles nog. Opgewekt, opgeruimd 
en opgemonterd. Niks aan de 
hand. 
  
 Hij bewoont sinds tien jaar een prachtig 
appartement in een bejaardenhuis met 
de toepasselijke benaming Vivaldi (van 
de seizoenen) aan de rand van Amstel-
veen, vlakbij het huis aan de Catharina 
van Clevelaan waar hij een groot deel 
van zijn leven met zijn vrouw en kinde-
ren heeft doorgebracht. Fantastisch uit-
zicht over het Amsterdamse Bos. Ge-
weldige zonsondergangen. Soms een 
beetje vliegtuiglawaai rond Schiphol en 
rumoer vanwege de nieuwbouw rond 
het complex, maar de vogels vergoeden 
veel. 
 ‘Na het overlijden van mijn vrouw heb 
ik nog een jaar of drie in ons huis ge-

woond, hier driehonderd meter verder-
op’, zegt hij als wij elkaar spreken. 
‘Toen at ik al in dit bejaardenhuis en 
maakte ik afspraken voor het geval er 
wat met mij zou zijn. Op een gegeven 
moment zeiden ze: waarom komt u niet 
hier wonen? Daar ben ik nog niet aan 
toe, zei ik. Maar toen zeiden zij: maar 
wij nu wel en later misschien niet. Daar 
heb ik een nachtje over nagedacht, en 
toen wist ik het. Ik heb het hier een 
week of zes niet gemakkelijk gehad, zeg 
het maar zo, en toen heb ik tegen mezelf 
gezegd: nu moet je ophouden! En toen 
was het over.’ 
 
 Ad Overeem heeft van 1933 tot 1978 
bij de Volkskrant gewerkt. Hij begon als 
eenvoudig redacteurtje en eindigde als 
chef van alles. Hij heeft in die periode 
veel vrienden gemaakt, weinig vijanden. 

Altijd every inch a gentleman. Geen 
natrapper. Bescheiden, altijd goedge-
luimd, alert op de dingen waarmee hij 
anderen kon helpen.  
 Hij kiest zijn woorden met zorg, want 
hij wil niemand voor het hoofd stoten. 
Met zijn gezondheid gaat het goed. 
‘Nog wel, ja. Ik ben een geluksvogel, 
een bofferd. In elk opzicht. Ik woon hier 
nu tien jaar en ik hoop er nog tien jaar te 
zitten.’ 
 
 Het initiatief om oude Volksknarren bij 
elkaar te houden waardeert hij zeer. ‘Ik 
vind het onderhouden van de band met 
de gemeenschap van de krant nog altijd 
de moeite waard. Ik heb er even tegen-
aan zitten hikken. Ik heb een hekel aan 
het kroegleven en het speelt zich af in 
een kroeg. Hesp. Nou ja, dacht ik, ik 

kijk wel een keer. Maar het bevalt me 
wel. Een reuze aardig initiatief. Een 
groot deel van de gesprekken gaat over 
de krant, wat er gebeurd is, over toen en 
zo. Dat houdt de band in stand en dat 
vind ik zeer de moeite waard. Jacques 
de Jong is in dit opzicht niet genoeg te 
prijzen.’ 

 

 

 
Hoe is het allemaal begonnen? 
 ‘Ik ben van 1913. Geboren in Amster-
dam. Dat was een gezegend jaar. Het 
laatste volle jaar voor de Eerste We-
reldoorlog. Van 1913 waren ook Ri-
chard Nixon, Willy Brandt, Conny Stu-
art, Simon Carmiggelt, Manus van 
Wordragen, Barend Woutman, Godfried 
Bomans. Een zeer goed bouwjaar. Zo 
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goed als toen zijn ze nooit meer ge-
maakt. Vier weken na mijn geboorte 
zijn mijn ouders verhuisd naar Oss. 
Mijn vader was PTT-ambtenaar en werd 
daarheen overgeplaatst. In 1932 zijn we 
naar Den Bosch verhuisd.’ 
 
Hoe raakte je verzeild in de journalis-
tiek? 
 ‘Ik deed eindexamen hbs toen ik 17 
was. Ik probeerde een plaats te krijgen 
bij de studie voor Indische ambtenaren, 
zo heette dat toen nog. De overheid se-
lecteerde daarvoor en er solliciteerden 
heel veel jongens. Ik werd afgewezen 
omdat ik niet fors genoeg was. Ik moest 
nog maar een jaartje in de wei lopen.’ 
 
En toen? 
 ‘Er was helemaal niets te doen. Een 
jaartje in de wei lopen kon ik me hele-
maal niet permitteren. Toen heb ik dat 
jaartje gebruikt om een akte onderwijzer 
LO te halen. Niet omdat ik graag het 
onderwijs in wilde, maar omdat ik 
dacht: misschien komt daar een baan 
uit. Ik was wanhopig. Ik heb toen een 
jaar rondgezocht, maar kon geen baan  
vinden. Toen ben ik vervroegd in mili-
taire dienst gegaan. Dan was je weer 
een jaartje onder de pannen. 
  Ik kwam er met 20 uit, dat was in sep-
tember 1933, en toen lag er een baan bij 
de Volkskrant klaar. De directeur van de 
Volkskrant was in gesprek geweest met 
mijn vader en had gezegd: in het najaar 
zoeken wij iemand. Ik ben toen naar de 
oude heer Vesters gegaan. Die woonde 
in Vught. Hij zei: ja, ik weet niet of je 
ervoor geschikt bent. Journalistiek had 
in mijn leven nog geen rol gespeeld. 
Kranten wel. Van jongs af aan was ik 
een fervent krantenlezer.  
 De oude heer Vesters zei: misschien 
stel je je wel van alles voor, maar denk 
niet dat je grote journalistieke taken 
krijgt, we gaan een nieuwe editie maken 
voor de krant. De Brabantse editie 
moest in tweeën worden gesplitst. Een 
West-Brabantse en een Oost-Brabantse, 
want de krant liep wel in Brabant. Hij 
zei: dan moet jij leesbare berichten ma-
ken van de kopij die komt van niet-
journalisten, mensen die banden hebben 
met de katholieke arbeidersbeweging en 
zo. 
 Dat is mijn eerste geluk geweest. Geluk 
twee: ik kreeg 60 gulden salaris per 
maand. Dat was in die tijd een onge-
kend hoog bedrag. Er waren vergelijk-
bare mensen die een baan kregen voor 
25 gulden in de maand, en er waren er 
die geld mee moesten brengen. Die trof-
fen een baas die zei: jij kost mij alleen 
maar geld, dus jij moet mij maar betalen 
voor de schade die ik lijd. Zo was de 

tijd in de jaren dertig. Vier maanden 
later werd het voor mij 70 gulden in de 
maand, een jaar later  90 gulden, weer 
een jaar later 110 gulden.’ 
 
Hoe zag de redactie er toen uit? 
 ‘De redactie bestond uit vijf mensen. Ik 
was de zesde. Ik begon op maandag 10 
september 1933. Kun je corrigeren, 
vroegen ze, want de proeven werden op 
de redactie gecorrigeerd. De krant werd 
gedrukt en voorbereid bij drukkerij Teu-
lings, de bakermat van wat nu de VNU 
is. Ik heb dat de eerste dag gedaan. In 
mijn herinnering werd ik daarna binnen 
de kortst mogelijke tijd door Jan Ves-
ters, de zoon van de oude Vesters, onze 
Jan Vesters, betrokken in zijn werk. Hij 
deed buitenland en sport. Ik zat al heel 
gauw met hem sport en buitenland te 
doen. Bij mij lag het accent op sport, 
dan kon hij zich beter concentreren op 
buitenland.’ 
 
Heeft je liefde voor sport zich toen 
ontwikkeld?  
 ‘Ja. Het werd me toegeworpen. Ik wist 
wel wat er in sport aan de hand was, 
maar ik had er verder niks mee te ma-
ken. Het was toen heel normaal dat je 
niks aan sport deed. Ik had journalistiek 
een duidelijke voorkeur voor wielren-
nen. Voetbal deed ik ook, en atletiek 
probeerde ik ook te doen.’ 
  
Hoe kijk je terug op het werken in die 
beginperiode? 
 ‘Heerlijk, heerlijk. Ik wil wel één anek-
dote vertellen. Er was een man, ik zal 
zijn naam niet noemen, zijn kinderen 
leven nog, een Amsterdammer, dat was 
de eerste onder de redacteuren, althans 
hij gedroeg zich zo. Een luie flikker, die 
knipte gewoon alles. Ad Bevers had 
eens een toneelvoorstelling gedaan. Hij 
zat zichtbaar hard te werken aan een 
recensie en  toen die man hem aansprak, 
reageerde hij: ik ben druk bezig. Maar 
dat knip je toch, antwoordde die. Zo 
ging dat toen.’ 
 
Hoe ging het na de oorlog? 
 ‘Ik kwam na de oorlog in Amsterdam 
en er moesten twee chefs Nacht zijn. 
Dat werden Jan Vesters en ik. Jan Ves-
ters had Lücker - dat heb ik pas later 
gehoord - al gezegd: ik heb jarenlang 
prettig samengewerkt met ‘de heer 
Overeem’, ik zou het prettig vinden als 
die samenwerking nog jarenlang kan 
worden voortgezet.  
 In 1952 wilde Lücker me hebben als 
chef Dag, chef Binnenland, chef Repor-
tage, baas over alles dus. Zo stelde Lüc-
ker dat voor. Dat heb ik een paar maan-
den weten af te houden. Ik heb Lücker 

eerlijk gezegd waarom. Ik zei: als ik op 
die plek kom te zitten, moet ik heel 
nauw met u samenwerken, dat is on-
vermijdelijk; laat ik het maar eerlijk 
zeggen: wij liggen elkaar niet zo, ik zie 
daar erg tegenop. Hij heeft me koeien 
met gouden horens beloofd natuurlijk, 
en niet gegeven. Ik ben verder mijn ei-
gen gang gegaan.’ 
 
De verkiezingsavonden bij de Volks-
krant op de Nieuwezijds waren le-
gendarisch. 
 ‘Daar weet ik niets van. Ik had op die 
avonden de zorg voor het apparaat dat 
de uitslagen in de krant moest brengen. 
Ik weet van al die heisa op de redactie 
niets. Ik zat met een stel boekhouders 
ervoor te zorgen dat de uitslagen klaar 
werden gemaakt voor de zetterij en in 
de krant konden komen. Van het hele 
circus eromheen maakte ik vrijwel niets 
mee. Ja, je zag Romme weleens aanwe-
zig, maar ik heb daar niets van meebe-
leefd.’  
 
De watersnoodramp in 1953 veran-
derde alles. 
 ‘Nadat ik toch op die stoel terecht was 
gekomen, nam ik mijn nieuwe taak op 
me. Dat was in 1953, na de watersnood-
rampkranten die ik gemaakt heb. Ik zat 
toen in het hart van de organisatie. Van-
af zondagmorgen 1 februari vroeg. On-
ze stadsredacteur Hans Sternsdorff, die 
weekenddienst had, belde me voor dag 
en dauw op en vertelde wat er aan de 
hand was.  
 Ik kon alleen maar reageren: Oh.  
 Jan Vesters en zijn vrouw waren die 
zaterdagavond bij ons geweest en dat 
was een lange avond geworden. Ik heb 
meteen het hele circus in gang gezet. Ik 
ben ‘s morgens vroeg begonnen, om 
twee uur naar de krant gegaan en ‘s 
morgens om vijf uur was ik weer thuis. 
De rest van die tijd was ik chef Nacht.’  
 
Heb je ook de hand gehad in dat 
vliegtuig van Carel Enkelaar? 
 ‘Nee. Carel Enkelaar belde mij en zei: 
ik krijg van Willem van Veenendaal een 
voorstel om met een gehuurd vliegtuig 
van de KLM te gaan kijken. Ik ant-
woordde meteen: geweldig idee, dat 
moet je natuurlijk doen, bel Lücker 
maar, die zal dat wel willen hebben. Zo 
is het gegaan.’ 

Han van Gessel 
 
 
Aflevering 2: terugblik op de hoofdre-
dacteuren, de krant nu, perspectief op 
de toekomst, de geheime agenda van 
Ad Overeem, wat kunnen we nog van 
hem leren?
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