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Memo nr 35 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant       21 december 2005 
 

Overeem: ‘Ik kom écht uit Stenen Tijdperk’ (2) 
Ad Overeem (92) heeft in de naoorlogse 
periode een belangrijke rol gespeeld bij 
de opmars van de Volkskrant. Frank van 
Vree schrijft in zijn standaardwerk De 
metamorfose van een dagblad (1996) 
over hem als de man 'die als redactie-
chef de touwtjes strak in handen hield 
en fungeerde als 'de grote zeef'. Over-
eem, de onvermoeibare en hardnekkige 
organisator.' Hoe bekijkt Ad Overeem 
de laatste vijftig jaar? Een stem uit het 
Stenen Tijdperk.  
 
Lees je de krant nog? 
‘Grondig. Ik lees niet elk verhaal tot in 
detail, maar ik pluis de hele krant uit. Ik 
kijk nog altijd of anderen er wat aan 
kunnen hebben. Ik heb vier kinderen, 
twee in het buitenland en nog eentje 
half in het buitenland, en die voorzie ik 
met een zekere regelmaat van een pak-
ketje knipsels. Ik lees de Volkskrant en 
Het Parool. Daar gaan ettelijke uren 
per dag in zitten. Dat is geen taak, hoor, 
dat is een geliefde bezigheid. En geen 
woord kwaad over ons, wat in onze tijd 
gepresteerd werd, maar je ziet hoe in de 

loop van de jaren het vakmanschap is 
gegroeid.’ 
 
Wat vind je nu van de Volkskrant? 
  ‘Ik lees de krant met groot genoegen. 
Je ziet veel vakmanschap. Zo nu en dan 
zijn er uitglijders, maar ja. Wat hebben 
we ook weer pas gehad? Ik ben het 
alweer kwijt, natuurlijk, er hebben 
ettelijke brieven in de krant gestaan. 
Wat was dat ook weer? Zeg maar dat 
mijn kortetermijngeheugen mij in de 
steek laat. Ja, nu weet ik het weer, dat 
verhaal met al die details over de 
smeerlapperij die via internet toeganke-
lijk is, een paar weken geleden in de 
zaterdagkrant. Waarom moet je al die 
adressen erbij geven? Het is al erg 
genoeg dat je het moet signaleren. Nou 
ja, de lezers zijn er onmiddellijk pats 
bovenop gesprongen.’ 
 
Je hebt alle hoofdredacteuren ge-
kend. We lopen ze even langs. Van 
der Poel uit 1941 laten we buiten 
beschouwing (kortstondig NSB-
bewind). We beginnen met de oude 

Vesters. 
‘De oude Vesters. Een 

verbond. Vesters was een bijzonder 
aangename man, door en door fatsoen-
lijk.’ 
 
Lücker. 
 ‘Wat bij Lücker overheerst, is de tra-
gedie. Het was een man die journalis-
tiek zoveel kon en toch mislukte. Door 
zijn karakter. Lücker was te handhaven 
tot het moment waarop zijn fouten zijn 
kwaliteiten gingen overtreffen. Les 
défauts de ses qualités, zegt de Frans-
man. Dat heeft hem de nek gebroken. 
Maar het is een tragedie dat het zo 
moest aflopen.' 
 
Van der Pluijm. 
 ‘Die heeft de erfenis van Lücker aan-
vaard. Heeft ruimte gegeven aan de 
redactie en dat was iets waar de redac-
tie vreselijk op zat te wachten natuur-
lijk. Hij heeft aan de beperkingen waar-
aan de redactie onderhevig was geweest 
onder Lücker, een einde gemaakt. En 
de krant bloeide op. Dat zat ook een 
beetje in zijn karakter. Zo van: zo maar 
doen dan, hè? Hij durfde de ruimte te 
geven die de redactie nodig had.’ 
 

 

onvoorstelbare werk-
kracht. Hij deed in 
feite Binnenland en 
schreef, nadat hij zijn 
binnenlandse kopij 
had verwerkt, twee 
hoofdartikelen, eentje 
voor de Volkskrant en 
eentje voor Het Huis-
gezin, waar hij van-
daan kwam en waar 
hij al hoofdredacteur 
was geweest. Hij was 
door Teulings aange-
wezen om de Volks-
krant te gaan maken. 
Teulings was tot 1932 
eigenaar van de krant, 
die namens het RK 
Werkliedenverbond de 
Volkskrant op poten 
had gezet. In 1932 is 
de krant in volle ei-
gendom overgegaan 
naar het 

Werkliedenverbond. 

Harry Lockefeer. 
 ‘Die heb ik niet meer meegemaakt, als 
hoodredacteur. Maar Harry zat er al 
tijden aan te komen en ik heb hem altijd 
graag gemogen. Ik ken alle kritiek die 
op Harry is geweest, maar ik zou niets 
kwaads over hem willen zeggen. Hij 
heeft de professionalisering van de 
krant goed op gang gebracht.’ 
 
Pieter Broertjes. 
 ‘Ik kan alleen maar zeggen dat hij een 
alleraardigste voorman van de krant is. 
Voor mij persoonlijk zeker. En hij zet 
de krant, wat je zo merkt, overal neer. 
Hij is voorzitter van het Genootschap 
van Hoofdredacteuren en als er iets is, 
is het altijd: Broertjes moeten we heb-
ben.’ 
 
Nu even over je manier van werken. 
Knippen en rondstrooien. Daar heb 
ik in ieder geval mijn hele leven ple-
zier van gehad. 
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 ‘Ik mag er nog wat bijzeggen: altijd 
aanwezig zijn. Lücker wilde mij op die 
plaats hebben, omdat hij wat vliegende 
vogels had gehad, die voor zichzelf 
bezig waren en niet voor de krant. Dat 
knippen en tips doorgeven was een 
bijzaak. Ik wist wel dat de collega's 
zich niet altijd voldoende op de hoogte 
hielden van wat zich op hun werkter-
rein afspeelde. Er waren mensen die 
nooit een krant inkeken. Ik vond het 
nodig dat de collega's het veld waarin 
zij werkzaam waren, beter konden 
overzien. Ik vond dat dat bij mijn taak 
hoorde, jazeker. Mensen die vonden dat 
zij genoeg aan zichzelf hadden, laten 
kijken hoe anderen het deden en wat er 
gaande was.’  
 
Hoe beleefde je dat? 
 ‘Nou ja, ik was daar neergezet. Ik weet 
nog dat ik mezelf moest overwinnen 
om daar de baas te gaan zitten spelen. 
En toen heb ik tegen mezelf gezegd: je 
wordt ervoor betaald en doe dat nou 
maar, neem maar aan dat de collega's 
het van je zullen accepteren. Niemand 
vindt het leuk als iemand anders zich 
met jouw werk bemoeit, maar het aan-
tal conflicten is nogal klein geweest. Ik 
herinner me eigenlijk geen grote con-
flicten. Er waren natuurlijk weleens 
botsingen. Ik was van de opvatting: je 
moet dat apparaat in de hand hebben, 
als je nu eenmaal op die plaats zit. Het 
was echt het centrale punt op de redac-
tie. Later is dat anders geworden met de 
komst van de chef Nieuwsdienst en de 
zelfstandigheid van de redactie-
afdelingen.’ 
 
Herinner je je nog bijzondere 
collega's? 
  ‘Ik heb met de meeste collega's erg 
plezierig samengewerkt. En bij degenen 
met wie het niet ging, heb ik weer ge-
dacht: je wordt ervoor betaald. Je moet 
met degene die niet willig is, toch sa-
menwerken. Maar je moet wel op je 
stuk staan. De krant vraagt dit en het 
moet gebeuren. Ik ga niet in op perso-
nen. Er zijn natuurlijk verdomd verve-
lende dingen gebeurd, maar daar ga ik 
verder niet op in.’ 
 
Op de deur van je kamer op de krant 
hing nog lang een papiertje met de 
mededeling: ‘Hier zat Ad Overeem’. 
Doet je dat wat? 
 ‘Dat wist ik niet. Heb je overigens dit 
gezien? Tekening van Opland: Le Duc 
d'Overeem-Chamballan. Aangeboden 
ter opluistering van het hokje waarin ik 

mijn laatste actieve jaren heb doorge-
bracht. Daaruit spreekt meer waarde-
ring dan ik gedacht had te zullen krij-
gen. Zeg het zo maar. Dat signaal is mij 
voor het eerst duidelijk gegeven toen ik 
veertig jaar bij de krant was, in 1973. 
Dat was geweldig. Een feest. De warm-
te die die hele bijeenkomst beheerste, 
dat kwam als een totale verrassing voor 
me. In dat opzicht verbeeldde ik me 
niets en verwachtte ik niets. Toen dat 
kwam, heeft het me aangegrepen. Dat is 
een groot woord, maar dat heeft het 
toch gedaan.’ 
 
Hoe bekijk je de toekomst van de 
kranten? Het wordt nooit meer wat 
het geweest is.  
 ‘Met zorg. Je ziet duidelijk dat de 
opgroeiende generaties steeds minder 
belangstelling voor de krant hebben. 
Het wordt nooit meer wat het geweest 
is, daar kun je wel eens gelijk in heb-
ben. Ik zeg niet: daar heb je gelijk in, 
want dat is onzin natuurlijk. De positie 
van de krant wordt nooit meer de posi-
tie die de krant gehad heeft, al was het 
alleen maar omdat taken van de krant 
via andere media  worden overgeno-
men. Vroeger kon je een avond beste-
den aan je krant en kon je 's morgens 
bij de koffie je krant lezen. Er wordt 
tegenwoordig blijkbaar zo hard gewerkt 
dat dat niet meer mogelijk is.’  
 
De krant gaat nooit verloren? 
 ‘Ik geloof niet dat de krant dat terrein 
zal herwinnen. De krant raakt het kwijt 
en steeds meer kwijt. De tijd ontbreekt 
om het anders te doen. Punt 1: de voor-
ziening is anders geworden. De krant 
voorziet niet meer alleen in een behoef-
te. Er zijn ettelijke andere media. En 
punt 2: mensen die toch wel graag via 
de krant het in zich op willen nemen, 
hebben de tijd niet meer die ze er vroe-
ger aan konden besteden.’ 
 
Maar we hadden het over: de krant 
gaat nooit verloren. 
 ‘Dat is onzin. Natuurlijk kan de krant 
verloren gaan. Ik hoop het niet en ik 
verwacht het niet. Maar als je ziet hoe 
ver de kranten al terug moeten en er 
ontwikkelingen gaande zijn die alleen 
maar ten nadele van de kranten kunnen 
zijn, zeg je: ja, dat baart me wel zorg. 
Natuurlijk heeft de krant een maat-
schappelijke functie, maar als wij graag 
kranten maken van tachtig, negentig 
pagina's, dan moet je terug naar tien, 
twaalf pagina's om datgene waar nog 
ruimte voor is,  te kunnen brengen. 

Daar kun je geen tachtig, negentig 
pagina's aan besteden. En dat is natuur-
lijk ook een teruggang voor de krant. 
En dat is ook een teruggang voor het 
aantal mensen dat bij kranten werkt.’ 
 
Hoe beleef jij zo'n ontwikkeling? 
Jammer? 
 ‘Ja. Ik vind het natuurlijk wel jammer, 
maar ik heb zelf niets van die troep in 
huis. Ik voel heel duidelijk dat ik uit het 
Stenen Tijdperk stam. Weet je wanneer 
ik dat echt beseft hebt? Jan van Capel 
gaf bij een of ander afscheid op de 
krant aan de jongere collega's een uit-
eenzetting over hoe vroeger de krant 
gemaakt werd. En dat was nog het 
stadium na het stadium waaruit ik 
kwam.  
 ‘Ik kwam uit de tijd dat er nog een 
echte steen was waarop we de krant 
maakten. Dat was zo'n blauwe steen, 
daarna kwamen die stalen tafels. Dat 
was een blauwe, granieten steen, een 
groot stuk natuursteen, dat vlak gepo-
lijst was en waarop de krant werd ge-
maakt. En dan werd die volgezet met 
alle mogelijk los en vast spul. Een open 
raam en dat werd onder spanning gezet 
en dan probeerden ze eerst even voor-
zichtig of die het hield. Of de zaak 
genoeg was aangedraaid. Je moest altijd 
uitkijken of ‘ie het hield. 
 Eens in de paar jaar kwam het voor dat 
die hele boel eruit donderde. In pastei 
gevallen, heette dat toen. Dan moest die 
hele pagina weer in elkaar worden 
gezet uit die onvoorstelbare chaos van 
letters.  
 Later kwam de Ludlow-zetmachine en 
dat was al een hele vooruitgang. Toen 
Jan van Capel dat verhaal stond te hou-
den tegenover de computergeneratie, 
dacht ik: ik kom echt uit het Stenen 
Tijdperk, hoor!' 
 
Heb je nog een stichtelijk woord tot 
slot? 
 'Ik ben begonnen met te zeggen dat ik 
een bofferd ben geweest. Ik ben blij dat 
ik deze loopbaan heb mogen hebben. Ik 
zou hem zo over willen doen. Dankbaar 
tegenover de krant klinkt zo pathetisch, 
maar ik voel heus een grote dankbaar-
heid tegenover de krant en de gemeen-
schap van de krant. Het is begonnen 
toen niemand in mij geïnteresseerd was 
en ik het gevoel had: wat doe ik hier op 
aarde? En toen kwam daar opeens, na 
mijn militaire dienst, de mededeling: ze 
willen je daar wel hebben!’  

 

Han van Gessel
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