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Memo nr 51 van het Genootschap van Ouwe Knarren van de Volkskrant                

Ad Overeem en het grote verkassen 
De Volkskrant gaat binnenkort ver-

huizen van de Wibautstraat naar 

Amsterdam-Oost (het Paroolge-

bouw). Ad Overeem, inmiddels 93 

jaar jong, kan erover meepraten. 

Hij werkte van 1933 tot 1978 bij de 

krant. Hij heeft heel wat verhuizin-

gen doorstaan.  ‘Het is voor mij de 

achtste keer in de geschiedenis van 

de Volkskrant.’ 
 
We beginnen bij het begin: Den 
Bosch.  
 ‘We zijn begonnen - dat heb ik niet 
meegemaakt - op Emmaplein 2, bij 
Teulings. In 1932 zijn we verhuisd naar 
de villa ernaast.’ 
‘Emmaplein 4. Dat is de eerste zelf-
standige vestiging van de Volkskrant 
geworden. Het was, denk ik, oorspron-
kelijk een woonhuis. Op Emmaplein 2 
zat Teulings met zijn koninklijke druk-
kerij. Je kwam op nummer 4 binnen, 
rechts was de kamer van de directeur, 
in mijn tijd was dat mr. C. Ch. van 
Kessel. Aan de linkerkant zat de redac-
tie, zes man sterk. En dan kwam er een 
klein kamertje, daar zat de hoofdredac-
teur. De oude heer Vesters, hoofdre-
dacteur vanaf 1921.’ 
 
Daarna naar Utrecht. 
 ‘In 1934 besloot het RK Werklieden-
verbond dat we naar Utrecht moesten 
komen. In Utrecht had de katholieke 

arbeidersbeweging een eigen drukkerij, 
Lumax. En die had een daadkrachtige 
directeur, Oosterbaan. Hij zei: ik kan 
hier ruimte maken aan het Ondiep voor 
de Volkskrant, dat is toch veel mooier. 
Dus gingen wij verhuizen van Den 
Bosch naar Utrecht, Ondiep 6. Daar 
vonden wij in plaats van de vertrouwde 
zetterij en drukkerij van Teulings een 
prachtige zetterij met mooie zetmachi-
nes en een stype-afdeling met een 
schitterend stype-apparaat, en met een 

nieuwe drukpers van Wifag, waaraan 
we altijd trouw zijn gebleven.’ 
 ‘We hadden een redactiezaal waar we 
met ons zessen makkelijk plaats kon-
den vinden. We zaten daar ruim van el-
kaar af. Daar hebben we gezeten tot in 
1941, toen eerst onze hoofdredacteur 
Vesters van Max Blokzijl ontslag 
moest nemen en wij vervolgens niet 
wensten te werken onder de nieuwe 
NSB-leiding.’ 
 
Even tussendoor: die Van der Poel, 
de nieuwe NSB-hoofdredacteur, wat 
was dat voor man? 
 ‘Een onaangename man. Ik weet er 
verder niks van. Ik heb hem weggewist. 
Hij was voor ons onaanvaardbaar. Wij 
hebben in augustus 1941 het werk neer-
gelegd. Twee maanden later waren de 
abonnees weg. De krant was leeggelo-
pen omdat wij ervoor hadden gezorgd 
dat de lezers wisten dat wij waren op-
gestapt.’ 
 
Gaan we naar 1945. De wederopstan-
ding van de Volkskrant. 
 ‘Met Kerstmis 1944 werden ons, de 
redactie,  in Utrecht gevraagd om met 
de heer A.C. de Bruijn, voorzitter van 
het RK Werkliedenverbond, te komen 
praten. Na de hoogmis, ik denk dat het 
Eerste Kerstdag is geweest.  Jan Ves-

ters, Ad Bevers, Philip Somers, G. Hol, 
zijn voornaam weet ik niet meer, Ben 
Wilbrink en ik. Toen deelde de heer De 
Bruijn ons mee dat de eigenaren van de 
krant hadden besloten tot herverschij-
ning van de krant zo snel mogelijk na 
de bevrijding.’ 
 ‘Dat moest in Amsterdam gebeuren. 
Het moest een spraakmakende krant 
worden. Die kon alleen uit Amsterdam 
komen. Het moest een ochtendblad 
worden, onder leiding van Joop Lücker 
en met belangrijke mensen als directeur 
Asberg, van uitgeverij De Spin en 
Sleeuwe, directeur van de krant. We 
gingen naar de Nieuwezijds. Dat ging 
eigenlijk automatisch, want daar zaten 
de zetterijen. Bij ons in Utrecht was al-
les geroofd. Onze mooie Wifag-pers 
was naar Duitsland versleept.’ 
 
Dinsdagavond 8 mei 1945 verscheen 
weer de eerste Volkskrant. 
 ‘Vrijdag 4 mei ‘s avonds hoorden we 
dat we bevrijd waren. Zaterdag 5 mei 
ging ik met Fons van Spaendonck, 
hoofd van de administratie, op de fiets 
naar Amsterdam. Dat hadden we met 
Lücker afgesproken: dat we een krant 
gingen maken. Met onze blote handen 
hebben we toen de krant van de grond  
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‘Die NSB-hoofdredacteur 
Van der Poel 
heb ik weggegewist’ 

Ad Overeem tijdens de receptie na de opening van het gebouw aan de Wibautstraat met zijn 
vrouw Miep, Jan van der  Pluijm, Cees Nooteboom en Liesbeth List. Foto: Wim Ruigrok. 
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Jan van Capel fietst voor Kenia 

Het zweet gutst van zijn gezicht als Jan van 
Capel (net 64) zich de benen uit de naad 
‘spint’ voor een inzameling ten behoeve van 
een weeshuis in Kenia. (Spinnen is je wezen-
loos fietsen op een stilstaande fiets). 
 

 Het gebeurde donderdag 14 september 
tussen 9 en 18 uur. Initiatiefnemer was 
Telfort en er deed een flink aantal be-
drijven mee. PCM had dankzij Ina 
Ruijter een afvaardiging van drie 
teams, van elk tien deelnemers. De 
Volkskrant had ingeschreven met een 
compleet team: Willum Morsch, Bert 
Wagendorp, Bart Jungmann, Anne van 
Driel, Pieter Klok, Weert Schenk, John 
Volkers, Martin Kettelarij. Pensiona-

do’s Jan van Capel en Jacques de Jong 
waren uitgenodigd als ouweknarren 
(met de beste conditie).  
 Bij het begin van de actie bleek dat 
twee werkende redactieleden zich op 
het laatste moment hadden teruggetrok-
ken. ‘Dat doen ook altijd lui van de re-
dactie’, foeterde Jan, nadat hij zijn 
rondje (van een uur) had gedraaid.  
 Jacques de Jong was hem voorge-
gaan —om negen uur ‘s morgens 
(‘godbetert’) begonnen, maar als com-
pensatie beschouwde hij de aanwezig-
heid van Gretha Smit, naar zijn mening 
de leukste schaatsster van dit moment. 
 Jan van Capel vertelde nog dat hij de 

week tevoren had meegedaan aan de 
Kennedy-loop van 80 kilometer.  
 ‘s Avonds om tien uur begonnen en 
Jan bereikte de finish om twee uur ‘s 
middags. Lyrisch over zijn wandeling, 
met de maan ‘s nachts en de mist ‘s 
morgens en de zon overdag, of de re-
gen. (Zie ook plaatje onder: Jan als 
ochtendmens.) 
 Tijdens het fietsen voor Kenia werden 
steeds de calorieën opgeteld die de 
deelnemers bij hun inspanning hadden 
verbruikt. Hoeveel totaal? Geen idee. 
Vééél van Jan, want die viel later op de 
dag nog eens in voor een collega (Bart 
J. of Bert W.) die het had laten afwe-
ten. 

‘Dat gebouw is niet zo solide als het eruit ziet’ 
Vervolg van pagina 1 
getild. Dinsdag 8 mei werd de eerste 
Volkskrant afgeleverd, met hulp van 
een generator die de stroom voor de 
pers leverde.’ 
 ‘We trokken uit het gebouw van het 
Handelsblad naar de helft van een van 
de twee panden die naast het Handels-
bladgebouw aan de Nieuwezijds Voor-
burgwal staan. Beneden zat De Waar-
heid, boven zaten wij.’ 
 ‘Dat pandje was al gauw te benauwd, 
te klein. We hebben eerst nog apart van 
De Waarheid een pandje gehad, en 
daarna verhuisden we naar de overkant. 
De pers van het Handelsblad kon onze 
oplage niet meer aan en toen gingen we 
naar de zetterij van De Telegraaf, die 
verboden was en vrijwel leeg stond. 
 ‘Wij kwamen in het gebouw Concor-
dia, het verlaten gebouw van het 

Nieuws van de Dag. Dat was onze vijf-
de verhuizing. Daar hebben onze oude 
vrienden van Lumax later ook een zet-
terij neergezet, dan hoefden we niet 
meer gezet te worden bij De Tele-
graaf.’ 
 
In 1964 volgde de verhuizing naar de 
Wibautstraat.  
 ‘Kerstmis 1964 zijn wij verhuisd. De 
Wibautstraat was nog volop in aan-
bouw. Alleen de redactie en de adver-
tentie-afdeling konden er gaan werken. 
De directie zat er ook. Dat was onze 
zesde verhuizing. Je moet ze even 
nummeren. De eerste was het hoofdge-
bouw van Teulings in Den Bosch, de 
tweede was Emmaplein 4, de derde 
was het Ondiep in Utrecht, de vierde 
was naar Amsterdam, pandje 1, vervol-
gens naar pandje 2 en daarna naar Hui-

ze Concordia. En toen naar de Wibaut-
straat. In september 1965 werd het hele 
gebouw officieel in gebruik genomen. 
Dat was onze zevende verhuizing.’ 
 
En nu naar Amsterdam-Oost. 
 ‘Daar wil ik niet al te veel woorden 
aan vuil maken. Ik zou maar bitter wor-
den. Wat ik nog wel wil zeggen is dit. 
De klachten die er komen over de kwa-
liteit van het gebouw aan de Wibaut-
straat, zijn misschien wel overdreven. 
Het is met zo’n kleine beurs gebouwd 
en er is zo geknepen. Maar toch: dat 
gebouw is lang niet zo solide als het er-
uitziet, zei Piet van der Vliet me eens. 
En die weet van wanten. Ik prijs me ge-
lukkig, zei hij, dat het niet in elkaar is 
gevallen. Dat is natuurlijk onzin, maar 
toch.’ 

Han van Gessel 


