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Dagrapport: Piet van Seeters vindt 
de kop ‘Serieuze Limburger’ boven 
het profiel een typisch voorbeeld 
van randstedelijke minachting.

Ook last van 
Taai Ongerief?
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Continue Chef Nacht
Gerard van den Boomen, nu 87 jaar, 
was van 1956 tot 1963 de eerste chef 
Nacht die continu nachtdienst deed, vijf 
nachten per week, het weekeinde uitge-
zonderd. De afgelopen jaren is hij blijven 
schrijven, een boek, reportages, maar 
ook gedichten in de vorm van haiku’s. 
Bovenstaand gedicht schreef hij toen 
hij op Jan van Capel zat te wachten 
voor een interview over zijn tijd als chef 
Nacht.  Destijds de ‘plaatsvervanger van 
de hoofdredacteur op aarde’. 

Volgende keer de weemoedige kijk 
van Jan van Capel op de functie van 
chef Nacht, die eind deze maand 
definitief wordt vervangen door een 
‘Uit-figuur’.

Morgenuur 
bij Scheltema
Beneden straatniveau
verlichten de bloemlampen
intiem de duistere kuil
en aan de ronde gebarsten marmeren tafel
wacht De Lange op zijn eerste klanten.

In het stille morgenuur 
treed ik voorzichtig binnen
en hang traag mijn jas
aan een krulkapstok,
bang de vergane gesprekken 
van verleden journalisten 
die door de zaal dwalen 
en in de grote spiegel versterven,
met enig gerucht te verstoren.

Ik zijg neer op een van de stoeltjes,
leeg vier aan vier geschaard
rond de gesleten tafels 
met de waxinelichtjes,
en bestel een kop koffie.

Het zonlicht van de Nieuwezijds
draalt door de grote ramen
langs de bruine lambrisering,
de zilveren kachelpijp
en het oude plafond
neer op mijn krant,
en op een Amstelbierviltje
krabbel ik, overmand door nostalgie,
peinzend deze regels.

Gerard van den Boomen

Zie de pagina’s 2 en 3

Frits Campagne wordt de nieuwe direc-
teur/uitgever van de Volkskrant en Trouw. 
Een gouden greep?

door Bert Steinmetz

In die bedeesde 
jongeman van 35 
jaar, die 1 novem-
ber 1991 de Pa-
rool-redactie bin-
nenstapte, zal nie-
mand de directeur 
van een groot kran-
tenbedrijf voorzien 
hebben. Frits Cam-

pagne kwam van de 
Haagsche Courant, die toen leunde op een 
grote reputatie. Daarbij hoorden geduchte 
ego’s die met veel drukte hun stempel op 
de redactie drukten.

Zo’n type was Campagne bepaald niet; 
hij werd als plaatsvervangend chef geres-
pecteerd om zijn journalistieke vakman-
schap. Het maakte zijn vertrek uit Den 
Haag gemakkelijker om bij Het Parool 
chef van de centrale bureauredactie te 
worden.

Ook de eerste jaren op de Parool-redac-
tie posteerde hij zich niet luidruchtig in de 
voorste linie; liever  zat hij in een karak-
teristieke, weggedoken positie achter zijn 
beeldscherm, zonder poeha.

Toch kon ook deze Campagne wel dege-
lijk uit de band springen. Hij is nog steeds 
gepassioneerd liefhebber van automobie-
len, en dan vooral snelle en extravagante. 
Hij kwam voorrijden in een foeilelijke 
Subaru, met vierwielaandrijving. Wie wel-
eens met hem meereed, kwam bleek weg-
getrokken op de plaats van bestemming.

Bij Het Parool werd alles anders na het 
vertrek van Sytze van der Zee als hoofd-
redacteur in 1996. Matthijs van Nieuw-
kerk volgde hem op, maar die had drin-
gend adjuncten nodig voor de kennis van 
het actuele nieuws, en voor de feeling met 

zakelijk management. Hij stelde Erik van 
Gruijthuijsen en Frits Campagne aan.

Opmerkelijker duo heeft de Nederland-
se krantengeschiedenis niet gekend. De 
luidruchtige en charismatische Erik naast 
de verlegen Frits. Samen vormden ze een 
gouden koppel.

Matthijs van Nieuwkerk, dolgedraaid 
door PcM-topman Cees Smaling, stapte 
eind 2000 op en Erik van Gruijthuijsen 
werd zijn opvolger. Hij en Campagne 
schreven geschiedenis, toen Smaling aan-
kondigde Het Parool op te heffen.

Frits Campagne rekende Smaling voor 
hoe winstgevend Het Parool kon zijn als 
de krant níét al die PCM-overhead hoefde 
te betalen. Dat zou miljoenen besparen.

De PCM-topman stemde uiteindelijk in 
met het verzelfstandigingsplan van Cam-
pagne en Van Gruijthuijsen, omdat hij er-
van overtuigd was dat het die snotneuzen 
toch niet zou lukken. Het lukte wel. En zo 
vond Campagne zichzelf ineens terug als 
directeur/uitgever van Het Parool. Dat is 
hij zeven jaar geweest. 

Na de overname van het AD door de 
Persgroep werd hij door Chr. van Thillo 
aan het hoofd van die Rotterdamse krant 
gezet. 

En nu diezelfde Van Thillo heel PCM 
heeft ingelijfd, is het voor de Parool-
mensen helemaal geen verrassing dat 
Frits Campagne directeur wordt van de 
Volkskrant en Trouw en in de raad van be-
stuur komt van De Persgroep Nederland. 
De plek van Cees Smaling, inderdaad.

Frits Campagne: directeur 

Frits Campagne
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‘IK VOEL ME minstens zestig jaar 
jonger nu ik hier zit’, vertrouwt Ge-
rard van den Boomen de ober toe. 

Hij is 87, opgewekt, leest nog zonder bril 
en tennist nog zonder racket, om een uit-
spraak van wijlen Jeanne Roos van Het 
Parool aan te halen. 

We zitten voor het raam in café Schel-
tema, Nieuwezijds Voorburgwal 242 in 
Amsterdam. 

In de tweede helft van de vorige eeuw 
was Scheltema hét journalistencafé. Ook 
voor de Volkskrant van toen. Gerard was 
er destijds vaak te vinden. Hij begon in 
1948 bij de Volkskrant. Eerst Binnenland, 
toen Buitenland en tot slot zeven volle ja-
ren fulltime chef Nacht. 

Van 1956 tot 1963 was hij ‘s avonds en 
‘s nachts de baas op de krant. Hoofdre-
dacteur Joop Lücker had bedacht dat een 
chef voor alle nachten goed zou zijn voor 
de krant en of mijnheer Van den Boomen 
bereid was deze functie te aanvaarden. 
‘Als ik niet op zondag hoef te werken, 
anders zitten mijn vrouw en kinderen ‘s 
avonds alleen.’

Mijnheer Lücker ging zonder dralen ak-

koord. Hij was een man van snelle beslis-
singen. ‘Ik heb vijftien jaar bij de krant 
gewerkt en Lücker sprak mij al die jaren 
aan met “mijnheer Van den Boomen”, en 
ik zei onveranderlijk “mijnheer Lücker”.’ 
De chef Nacht werd in die tijd beschouwd 
als de plaatsbekleder van de hoofdredac-
teur op aarde.’

Mooi verhaal, waaruit blijkt dat Lücker 
zelf in ieder geval ook die mening had:

‘Ik word thuis gebeld door Lückers se-
cretaresse Carry Karvink. Gerard, de baas 
gaat twee weken naar Amerika. Wil jij 
vanmiddag even naar Schiphol gaan?  Hij 
wil je wat vertellen. Ik kom op Schiphol, 
geeft Lücker me een briefje: ‘Steek dit in 
uw binnenzak.’

Het briefje: ‘Hierbij verklaar ik dat ge-
durende mijn afwezigheid de heer G. van 
den Boomen verantwoordelijk is voor de 
inhoud van de krant.’ Getekend J. Lücker. 
‘U kunt dit briefje laten zien als er pro-
blemen zijn. En hier is de map Luxe. Ik 
wil dat de map leeg is als ik terug ben.’ 
Lücker beheerde deze map altijd hoogst-
persoonlijk en bepaalde wanneer en waar 
deze stukken in de krant kwamen.

Twee weken later. ‘Mijnheer Van den 
Boomen, komt u even? Nog problemen 
gehad?’ ‘Nee, mijnheer Lücker.’ ‘Mooi. 
Maar de map luxe is niet leeg. Er zitten 
nog twee verhalen in. Ik had toch gezegd 
dat de map leeg moest zijn.’ 

Van den Boomen bleef beleefd. ‘Mijn-
heer Lücker, ik heb in uw afwezigheid 
twee weken ’s nachts de kranten gemaakt, 
ik heb ruim contact onderhouden met de 
dagredactie, er zijn geen noemenswaar-
dige problemen geweest en de kleine heb 

ik soepel opgelost. Van de twaalf verhalen 
in de map Luxe hebben we er tien wegge-
werkt, laten we dus afspreken dat ik niets 
heb uitgevoerd.’ 

Lücker: ‘Nee, nee, mijnheer Van den 
Boomen, het is goed zo.’

GERARD kijkt in het café verge-
noegd om zich heen. Tegen de 
ober: ‘Ik kwam hier voor het eerst 

in 1948. Er is weinig veranderd. De ta-
feltjes en stoeltjes staan nog op dezelfde 
plek.’ Hij denkt alleen ergens een aqua-
rium waar te nemen, maar dat blijkt bij 
nader inzien een glazen vitrine met ap-
peltaart.

Het zal aan de sfeer van vroeger liggen, 
maar de stroom verhalen met anekdotes 
en belevenissen uit zijn krantentijd is niet 
te stoppen. Aanleiding is ook een klein fo-
toboekje dat hij kreeg bij zijn afscheid in 
1963. Een foto met de gehele nachtredac-
tie laat welgeteld tien mensen zien, dicht 
bij elkaar aan vijf bureaus. Gezichten van 
veertigers/vijftigers van toen: Ad Bevers, 
Bob Bertina, Jos Sterk, Ad Overeem, 
Theo Nolens, Herman van Wordragen, 
Hans Beynon, Jan Vesters. 

Opland kwam zijn tekeningen brengen, 
net als Wim Boost. Godfried Bomans 
leverde op vrijdag z’n column in, die de 
rechterkant van de voorpagina op zater-
dag grotendeels in beslag nam. 

Gerard van den Boomen: ‘De nacht-
diensten begonnen destijds rond half 

Gerard van den Boomen voor café Scheltema. 
Op de achtergrond het oude Volkskrant-ge-
bouw aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Am-
sterdam.            Foto Jan van Capel

Politiek tekenaar Opland komt zijn prent brengen bij chef Nacht Cees Gloudemans. Aan de overkant 
van zijn bureau zitten Jan Luijten en Henk Brandsma te werken.             Foto Wim Ruigrok

De functie van chef Nacht gaat de-
finitief verdwijnen bij de Volkskrant. 
In het tabloidtijdperk wordt het: chef 
Uit. Gerard van den Boomen was 
onder hoofdredacteur Lücker de eer-
ste chef Nacht, zeven jaar achtereen 
fulltime. Hij vertelt zijn verhaal over 
hoe het was en is gegaan.

door Jan van Capel

GERARD VAN DEN BOOMEN ALS CHEF NACHT

‘Plaatsbekleder van hoofdredacteur’

Zie verder pagina 3
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acht. Eerst het twaalfuursrapport lezen en 
dan eens kijken wat er op de nieuwslijst-
jes stond. Dan om acht uur met z‘n allen 
in een klein zijkamertje kijken naar het 
NTS-journaal. En dan echt aan het werk. 
De correspondenten Binnenland en de 
Haagse redactie belden hun verhalen en 
berichten door. De correspondenten in het 
buitenland belde ik zelf. Dat deed ik ook 
al toen ik chef Buitenland was. Dus dat 
was voor mij normaal.’

‘Elke corresponent had zijn eigen ma-
nier van werken. Zoals Jan de Vries, cor-
respondent in Bonn. Belde ik: Jan heb je 
nog iets? ‘Nou nee, er is niet veel. Maar, 
ik zie hier op de telex… Ach nee, dat stelt 
niet zoveel voor.’ Zullen we dan maar een 
stukje van de telex maken? ‘Nou nee, ik 
kijk nog wel even.’ Kwam hij zo laat mo-
gelijk met een schitterend verhaal waar al-
les in stond. Zo ging dat bij Jan de Vries.

‘In Parijs zat in die jaren Cor de Groot. 
Schreef altijd te lang. We moesten dus 
altijd in zijn verhalen schrappen. Kloeg 
hij bij Lücker. Dus: ‘Mijnheer Van den 
Boomen, ik hoor dat u steeds schrapt in 
de verhalen van mijnheer De Groot.’ Dat 
klopt. ‘Gaat u eens naar Parijs om met 
hem te praten.’

‘Ik dus naar Parijs. We gingen lekker 
eten en ik logeerde bij De Groot thuis. De 
verhalen van Cor de Groot bleven veel te 

lang en wij bleven schrappen. Het was ge-
zellig geweest, maar er veranderde niets.

‘Nog zoiets. Op een avond stormde 
Lücker de redactiezaal binnen. Hij was 
met vrienden de stad in geweest en had 
iets opgevangen over spanningen rond 
Cuba. ‘Heren, hoe staat het in Cuba?’ Het 
nieuws was dat er Russische raketten wa-
ren geplaatst. Lücker in alle staten: ‘De 
Derde Wereldoorlog gaat beginnen!’ 

‘Herman van Wordragen, op zijn vaste 
plek in een hoekje aan de Buitenland-ta-
fel, lurkt aan zijn pijp: ‘Gelul!’ ‘Wat vindt 
ú daarvan, mijnheer Van den Boomen?’ 
‘Ik geloof, mijnheer Lücker, dat mijnheer 
Van Wordragen een beetje gelijk heeft. 
Lücker af.

‘De hoofdredacteur kwam praktisch elke 
avond op de krant, vaak in het laatste uur 
vóór sluitingstijd. Het gebeurde dan niet 

zelden dat ik nog 
niet wist waarmee 
we de krant zouden 
openen. We hielden 
nog wat opties over. 
Dan raakte hij in pa-
niek. Hij keek ook 
met afschuw naar de 
schemaatjes die ik 
had getekend van de 
pagina’s in wording. 

‘Daar stonden 
meestal slechts een 
paar lijntjes met 
hier en daar een kop 
erin geschreven. 
Aan steen, waar de 
pagina’s in lood in 
elkaar werden gezet, 
kon je op het laatste 
moment nog dingen 
omgooien. Soms liep 
ik zelf nog met be-
richten te sjouwen. 
En dan verbrandde 
ik m’n fikken aan het verse zetsel.’

Brouwerij
‘Om één uur ’s nachts uur moest de 

krant klaar zijn. De posteditie tenminste. 
Er was ook nog een stadseditie met meer 
nieuws uit Amsterdam en omstreken. Tus-
sen de edities in hadden we meestal wel 
even tijd om ergens wat te gaan drinken. 
Cafés genoeg in de buurt. En als ook de 
stad dicht was, was er nog altijd de por-
tiersloge van de Heinekenbrouwerij in de 
Van der Helststraat. Daar konden mensen 
van de pers voor twintig cent per fles bier 
drinken. Dat was traditie.’

‘De krant was puur katholiek. In handen 
van de KAB en via staatkundig hoofdre-
dacteur Romme politiek verbonden met 
de KVP. De bond wilde weleens lastig 
zijn. Lücker ging elke maand naar Utrecht 
om de bestuursvergadering bij te wonen. 
Ik moest ook eens mee. Daar werd erover 
geklaagd dat in de krant te weinig werd 
geschreven over wat de bond allemaal 
presteerde. Toen heb ik Lücker flink zien 
uithalen. ‘Heren, we zijn een landelijke 
krant en we kunnen geen verslag doen 
van alle vergaderingen van de bond.’ Hij 
was mooi fel.

‘Nogeens de vakbond. Joop Middelhuis 
werd als nieuwe voorzitter van de KAB 
door Lücker rondgeleid op de krant. ‘Dit 
is de chef Nacht: mijnheer Van den Boo-
men. Hij is wel een beetje links.’ Middel-
huis: ‘Dat komt goed uit, dat ben ik ook.’

Pil
‘Er ging weleens wat mis. Ik vergeet 

nooit de avond dat er heel laat een telex-
bericht verscheen waarin gewag werd ge-
maakt van een anti-zwangerschapspil. Ik 
las het en dacht: dat kunnen we toch niet 
zo in de krant zetten, zonder commentaar 

en uitleg van de bevoegde autoriteiten. 
De katholieke autoriteiten welteverstaan. 
We waren een rooms-katholieke krant en 
de kerk was tegen alle vormen van ge-
boorteregeling. 

‘Toen maakte ik me schuldig aan een 
ernstige vorm van zelfcensuur. Weet je 
wat ik gedaan heb? (Hij maakt het gebaar 
waarmee je tussen duim en wijsvinger 
een stukje papier in de prullenbak laat 
dwarrelen.) De dag daarna hebben we het 
nieuws wel gebracht uiteraard, met een 
orthodox katholiek commentaar. Het is 
meer dan een halve eeuw geleden, maar 
ik heb er nog spijt van.’

Het voorval tekent de positie van de chef 
Nacht in die tijd. Hij kon samen met de 
avondploeg de krant maken en breken. 

De Nieuwe Linie
In 1963 vertrok hij bij de krant. Hij werd 

hoofdredacteur van het katholieke week-
blad De Linie met de opdracht die om te 
vormen tot De Nieuwe Linie. Later kwam 
hij in dienst van de KRO, daarna ging hij 
naar de Radio Nieuwsdienst.

Gerard van den Boomen kwam enkele 
jaren geleden in het nieuws na het ver-
schijnen van een televisiedocumentaire 
en een boek met als titel Ik wil de kluts 
kwijt over de periode van dertien jaar 
waarin hij samen met de kinderen zorgde 
voor zijn demente vrouw Grietje. 

Hij schrijft nog steeds. Onder meer 
stukken voor een blad van het Mozeshuis 
in Amsterdam. Hij maakt haiku’s, kleine, 
speciale, aan strikte (Japanse) regels ge-
bonden gedichten.

En onlangs werd zijn rijbewijs voor vijf 
jaar verlengd.

Jan van Capel

Gerard van den Boomen als chef Nacht. Radboud Kuitenbrouwer reikt hem 
nóg een telefoon aan.    Foto: archief Van den Boomen

Vervolg van pagina 2
Van den Boomen

Lücker:
‘Derde Wereldoorlog
gaat beginnen!’
Van Wordragen:
‘Gelul!’
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Eind deze maand de Volkskrant op tabloid. 
Een avontuur. Hoe ging dat bij het Parool, 
zes jaar geleden?

Voor Het Parool was de overstap naar 
tabloid - de eerste betaalde krant op dat 
formaat - zo’n goede zet dat de krant er 
niet alleen abonnees mee won, maar ook 
al snel internationaal opviel. Het Parool 

werd voor zijn 
nieuwe opmaak 
beloond met de Eu-
ropean Newspaper 
Award 2004, ter-
wijl ze in dat jaar 
op 31 maart pas 
omgegaan waren.

De collega’s had-
den ervoor moeten 
zwoegen, want met 
vijfentwintig man 

minder dan ze bij PCM gewend waren. 
Maar het publiek kon het waarderen. Na 
de overgang op tabloid meldden zich dui-
zenden abonnees. Voor zowel oudere als 
jongere lezersgroepen bleek tabloid pret-
tiger te lezen dan broadsheet.

De adverteerders eveneens blij. ‘Ook in 
een kleinere krant krijgen adverteerders 
waar voor hun geld’, concludeerde bu-

Tabloid voor Het Parool: succes alom

Boek Maria Hendriks aan derde druk toe
Maria Hendriks laat weten dat vrijdag 12 maart in het Helen 
Dowlinginstituut, Utrecht de derde,  herziene druk wordt gepre-
senteerd van haar boek Een lichaam van lood. Tien jaar geleden 
was dit het eerste boek voor het grote publiek over vermoeid-
heid na kanker. Dit vernieuwde boek biedt uitleg over deze 
vermoeid heid en de gevolgen voor het dagelijks leven. Verder 
hoofdstukken over revalidatie en over een behandeling tegen 
vermoeid heid. 
Zie ook haar website http://www.mariahendriks.nl/.

reau Veldkamp. De krant was wel dikker 
geworden, maar meer lezers bekeken alle 
pagina’s, ook de laatste. Voor het eerst 
sinds vijfentwintig jaar boekte Het Parool 
weer winst. 

Aan het uiterlijk van het nieuwe Parool 
is grote aandacht besteed. De vormgeving 
is van de Amerikaan Mario Garcia en zijn 
Duitse partner Jan Kny. In een toelichting 
liet Lucy Prijs (oud-Volkskrant, bij Het 
Parool werd ze chef Opmaak) de helder-
heid als groot pluspunt te zien. ‘Je moet 
een krant in de berm kunnen herkennen, 
terwijl je in een rijdende trein zit. Het Pa-
rool heeft dat: duidelijk, met kleurige tus-
senkopjes die houvast geven. Meest op-
vallend zijn de lettertypes en de rubrieks-
openingen op de linkerpagina, die de lezer 
de weg te wijzen.’ De beloning: Europa’s 

best designed newspaper.
Na het vertrek van Garcia ging de op-

maak verder met de ontwikkeling. Lucy 
Prijs: ‘Wij zijn steeds meer in spreads 
gaan denken, met stukken en foto’s die 
over de vouw heen gaan.’

Hoofdredacteur Erik van Gruijthuijsen 
liet destijds weten: ‘Het is een genot om 
met iemand als Garcia te werken aan een 
classy tabloid.’ Maar Van Gruijthuijsen 
keek niet alleen naar de award. ‘Ik kijk 
ook naar de Prijs voor de Dagbladjour-
nalistiek, die we dit jaar ook hebben ge-
wonnen. Dat een redactie die op leven 
en dood heeft gehangen en zo gesaneerd 
is, de veerkracht opbrengt in één jaar tijd 
twee prijzen te winnen - daar ben ik onge-
loofl ijk trots op.’
Bronnen: Het Parool, bureau Veldkamp en Designws.com

In december 2008 krijg ik een brief 
van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf 
Amsterdam dat ik me als oudje kan 
aanmelden voor een gratis proef van 
drie maanden met de ov-chipkaart. Om 
er alvast aan te wennen. In de zomer 
van 2009 kan ik in de metro alleen nog 
maar reizen met de ov-chipkaart, luidt 
de waarschuwing.

Aardige zet van het bedrijf, dus ik stap 
erop in. Formulier invullen, benodigde 
paperassen bijvoegen en hup, de brie-
venbus in.

Krijg ik een brief terug dat mijn pa-
perassen niet deugden. Dus ik verbaasd 
bellen (10 eurocent per minuut, 20 
minuten in de wacht), en dan krijg ik 
te horen: ‘Ja, u moet ook een kopie van 
uw paspoort van de voorzijde meestu-
ren.’

Ik doe dat braafjes. Nooit meer wat 
van gehoord. Navraag (10 eurocent per 
minuut, twintig minuten in de wacht) 
levert niets op. Laat maar, denk ik, krijg 
het heen en weer.

Maar ja, ik wil die ov-chipkaart toch 
wel hebben.

Krijg ik in september een brief van 
de fi rma OV-chipkaart met de mede-
ling: ‘Aanvraag voor het automatisch 
opladen van uw ov-chipkaart ontvan-

gen’ Maar ik héb nog helemaal geen 
ov-chipkaart! Ik leg de brief gelaten 
terzijde. Ik wacht wel af.

Kom ik in december op NS-station 
Sloterdijk. Als ik er toch ben: even aan 
het loket vragen hoe dat zit met die 
NS-voordeelurenkaart plus chip. Geen 
probleem, u hoeft hem alleen maar te 
activeren. Maar ik wil een persoons-
gebonden budget. ‘Dan moet u een 
formulier invullen. U krijgt binnen twee 
weken antwoord.’

Invullen dus en opsturen, met bijbeho-
rende paperassen.

Na twee weken nog niets gehoord. 
Dus ik ga weer bellen. Eerst met de 
NS (10 eurocent per minuut, twintig 
minuten wachttijd). ‘Ja, het is op het 
ogenblik ontzettend druk met de ov-
jaarkaarten van studenten, dus het zal 
nog wel een weekje duren. Als u meer 
wilt weten, moeten we u naar de ov-
chipkaart in Amersfoort verwijzen.’

Oké, ik dus maar even (nou ja even, 
10 eurocent per minuut, 20 minuten 
wachttijd) bellen met Amersfoort. Of ze 
in het systeem kunnen kijken hoe mijn 
gegevens ervoor staan. Dat kunnen ze 
dus niet, want daar is een andere afde-
ling voor. Of ik in de wacht wil gaan 
staan. Nou, dat wil ik niet meer. 

Toch later nog eens 
gebeld (10 eurocent 
per minuut, twintig 
minuten wachttijd). 
Ik krijg te horen dat 
ik het ook via internet 
kan regelen. Oké, maar ik ben er niet 
handig in. Ik ga aan de slag en krijg zo-
waar via de computer meteen een ont-
vangstbericht terug, maar enig houvast 
hoe nu verder te handelen: homaar.

Krijg ik eind januari een vrij raadsel-
achtige brief van de fi rma (details laat 
ik achterwege) met de mededeling dat 
ik de door mij gewenste ov-chipkaart 
(NS-voordeelurenkaart) kan laten acti-
veren bij het dichtstbijzijnde NS-loket. 
Ik bagger door de sneeuw ernaartoe.  

 Tot mijn grote verbazing is alles bin-
nen vijf minuten gepiept. Met mijn 
zojuist verworven innovatie wandel ik 
opgeruimd de moderne wereld in.

 
Dan krijg ik op 4 maart een dreigende 

mail van de NS (‘Laatste oproep’). ‘We 
hebben u er enkele keren aan herinnerd 
dat u kunt activeren. U heeft dit nog 
niet gedaan.’

Dat wordt weer bellen met de ‘Klan-
tenservice’ (10 eurocent per minuut).

Han van Gessel

Erik van Gruijthuijsen

Het oudje en de ov-chipkaart

 maar ik ben er niet 


