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Lood
Was het nu de steen of het steen? Van Dale geeft aan bij de 

betekenis van druktafel de steen. Grafici en redacteuren 
werkten gewoon ‘aan steen’. 

Steen was op de zetterij een lange tafel (van ongeveer 15 
meter) waarop in het loodtijdperk de krantenpagina’s werden 
opgemaakt. De bovenkant was van metaal. Aan het begin van de 
avond lag de tafel vol met nog lege stalen ramen die gaandeweg 
muurvast met loden regels zouden  worden gevuld, van de voor-
pagina op de eerste plek tot de beurspagina helemaal achteraan.

Tot ongeveer vijfendertig jaar geleden werden kranten nog in 
lood vervaardigd. Daar was een batterij zetmachines voor nodig, 

plus een legertje koppenzetters, een 
kamer met correctoren en een tiental 
opmakers. Die laatsten stonden 
aan steen, aan de kant van de bak-
ken met loodzetsel. Tegenover hen 
de opmaakredacteuren. De kant van de 
zetterij was voor hen streng verboden 
terrein.

Vooral in de laatste uren voor het 
sluiten van de krant was het een drukte 
van belang. Vanaf de machines werden 
bakken met zetsel aangevoerd. De 
correctoren controleerden of de zetters 

hadden getikt wat de redacteuren hadden bedoeld. De koppen-
makers brachten vaak zelf hun gloeiend hete, loden brouwsels 
naar steen. De opmakers stouwden de pagina’s vol met als enige 
gereedschap een priem om tussen de loden regels te kunnen 
prikken. Het handvat gebruikten ze om de regels in de vorm te 
stampen.

Meestal werden de pagina’s opgemaakt aan de hand van een 
ruwe schets. De opmakers improviseerden naar hartelust. 

Pagina’s waren in die tijd daardoor allemaal lekker rommelig, er 
stond ook veel op. 

De foto’s waren klein, twee tot hoogstens drie kolommen breed, 
tekst was belangrijker. Tien nieuwsitems op pagina 1 was heel 
normaal. 

En voor het laatste nieuws rechts bovenin lag een speciaal vig-
net klaar, in kapitalen LAATSTE NIEUWS.

Jan van Capel

Talrijke gereedschappen 
en attributen die voor-
heen voor de journalist 
onontbeerlijk waren, zijn 
verdwenen of in onbruik 
geraakt. 
De Volksknar wijdt er 
een serie aan.
Deel 10: het steen

Foto Wim Ruigrok

Ze werkte een krappe zeven jaar bij de 
Volkskrant. Maar bij de collega’s die haar 
hebben meegemaakt, liet ze een onuitwis-
bare indruk na. Lydia Rood. 

Zij verscheen in 1985 op de redactie Bui-
tenland met in haar bagage de School voor 
de Journalistiek in Utrecht en een cum laude 
afgesloten studie Spaans. Ze verhuisde al 
snel naar de nachtredactie Binnenland, was 
nog even chef Dag in Dag uit en vertrok in 
1991 om voltijds schrijfster te worden.

In die tijd werkten er nog betrekkelijk 
weinig vrouwen op de krant. maar Lydia 
maakte dit gemis met haar 1.85 meter, lang 
blond krulhaar en vrolijke lach meer dan 
goed. Ze reed in een enorme Amerikaan, 
haar ‘turkenbak’. 

Als het in de nanacht extra gezellig was, 
klom ze weleens onbekommerd op tafel 
voor een striptease light. Als ze meevoet-
balde in het Volkskrant-elftal trok ze zich bij 
het omkleden wel terug in de wasruimte. 
Dat wel. 

In 1995 was Lydia voor even wereldnieuws 
toen ze bij een persconferentie op Tahiti 
samen met een Franse collega haar billen 
toonde aan de officials achter de tafel. Een 
enorme belediging in die contreien. Het was 

een protest tegen de Franse kernproeven in 
Moeroeroa. Ze werd bijna een etmaal in een 
cel opgesloten en als ongewenst persoon 
op het vliegtuig gezet.

Ze trouwde met haar vriend Bert met 
wie ze al jaren samenwoonde. Kreeg een 
dochter, Roosmarijn. Ging scheiden en ont-
moette haar nieuwe vriend Mohamed, een 
Marokkaanse man, die meedeed aan een 
hongerstaking uit protest tegen de behan-
deling van illegalen. Ze trouwden en wonen 
nog altijd samen op Marken. 

En ze ging dus schrijven. De teller staat 
op dit moment op 110 boeken. Thrillers, 
licht erotische boeken, een prachtige en 
veelgeprezen biografie over haar autisti-
sche broer Job, een kookboek en een on-
gelooflijke hoeveelheid kinderboeken. Dan 
ook nog een paar toneelstukken, columns 
en losse verhalen. Ze reisde voor haar boe-
ken onder meer naar Marokko, Columbia en 
Nicaragua.

Wie schrijft die blijft, maar toch. Toen Jan 
van Capel Lydia onlangs in Amsterdam te-
gen het lijf liep, riep ze tegen hem dat al-
les goed met haar ging, ‘en ik ben aan de 
bedelstaf’. 

Hij stelde haar een serie vragen.

Die vrolijke lach van Lydia Rood

Interview op pagina 2

Lydia Rood.          Foto Jacques de Jong
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HOE belandde je bij de Volkskrant, 
sollicitatie of gevraagd? 

‘Toen ik zeventien was, besloot 
ik dat schrijver worden geen haalbare kaart 
zou zijn. Maar de journalistiek leek me 
minstens even spannend. Ik hoorde mezelf 
tijdens een lift tegen de bestuurder zeggen: 
‘En dan ga ik stage lopen bij de Volkskrant 
of de HP en dan blijf ik daar hangen.’ Hij 
knikte, dacht waarschijnlijk: wacht maar 
meisje, je komt de realiteit nog wel tegen. 

‘Later, toen ik echt op de School voor de 
Journalistiek zat, schrok ik me achteraf nog 
dood van die overmoed. Want daar zeiden 
ze: je kunt je maar beter niet opgeven voor 
een stageplek bij de Volkskrant, want dan 
moet je loten en kom je bij een of ander 
sufferdje terecht.

‘Maar ik was koppig. Gaf me wél op voor 
de Volkskrant. En ik bleek de enige te zijn.

‘De eerste ochtend van mijn stage deed 
ik de deur open bij de lift aan de kant van 
de zij-ingang. En op het moment dat ik de 
knop vastgreep – zo’n plastic blauwe van 
Ikea – zei een stem in mijn hoofd: ‘Deze 
deur doe je nog meer dan een jaar open.

‘En dat klopte precies. Want een jaar en 
ongeveer drie maanden later werd de re-
dactie verbouwd en verdween die deur.

‘In de tussentijd was andermans ongeluk 
mijn geluk geweest. Eerst mocht de jongen 
die ze hadden gevraagd voor vakantiewerk, 
niet van zijn ouders. Lag er toen ik van va-
kantie terugkwam een dringende brief of 
ik soms wou. Ik heb dus geen seconde last 
gehad van het zwarte gat waar zoveel van 

mijn studievrienden  –  de verloren genera-
tie – in vielen.

‘Daarna liep José van der Sman met een 
hete kop weg en kon ik op een contract blij-
ven hangen op de Buitenlandredactie. En 
toen – het is lullig dat ik daar zo van profi-
teerde – stierf Hendrik de Jong en mocht ik 
nog langer blijven.

‘Toen raakte ik zwanger. Geen vaste baan; 
vriend Bert vond het maar niks. Maar ik 
wachtte de voorgeschreven drie maanden 
en stapte bij Harry Lockefeer binnen.

‘Zo, en heb je daar ook een vader bij?’ 
vroeg die meteen.

‘Hij werd wel eens afgeschilderd als een 
seksist die geen vrouwen moest, en al he-
lemaal geen zwangere. Maar ik werd aan-
genomen, waarschijnlijk omdat er iets aan 
vooraf was gegaan. Op de dag dat ik exa-
men deed, met Henri Faas als gecommit-
teerde, moest die ook op de Wibautstraat 
zijn. Ik zat zelf braaf ‘kortjes’, kleine be-
richten, te tikken. Volgens het verhaal dat 
Lockefeer later vertelde, ging het als volgt. 
Faas vroeg: ‘Ik zie daar dat meisje zitten, 
die Lydia Rood. Dat is een goeie, die moet 
je zien te houden.’ En Harry zou toen ge-
zegd hebben: ‘Man, die heb ik allang bin-
nenboord.’

‘Henri Faas vertelde het zelf anders, maar 
ik wil deze best on the record hebben.’

Waarom ging je zo snel van Buitenland 
naar Binnenland? 

‘Dat was wel een drama, voor mij. Bui-
tenland, en met name Latijns Amerika, was 

mijn doel. Als stagiaire had ik me opge-
werkt tot chef Indianen - was ik nog best 
trots op ook. Maar correspondenten als Jan 
van der Putten en Cees Zoon, en later ook 
nog eens Loucky Content, hadden veel ou-
dere rechten op dat continent. 

‘Ik kreeg een vaste aanstelling, maar 
moest natuurlijk dat kind werpen. En toen 
bleek dat Kees Los al met de belofte op zak 
liep dat hij naar Buitenland mocht. Ik ver-
ving hem op Binnenland, dacht: als ik maar 
eenmaal binnen ben. 

‘Ik kreeg ontzettend veel plezier in het 
eindredactiewerk. Ik heb er mooie herin-
neringen aan, vooral aan de avond. Maar 
intussen bleef ik azen op een plaatsje bij 
de buren van Buitenland. Bob Groen en 
Maarten Jan Hijmans, mijn enige vrienden 
nog daar sinds Jos Klaassen verkast was, 
hebben nog te vuur en te zwaard voor me 
gestreden. Maar tevergeefs. 

‘Toen Bob Groen stierf en Paul Brill naar 
Amerika ging, was mijn kans verkeken. Jan 
Luijten kende mij niet en ik vond het te ver 
gaan om te hopen dat Loucky Content het 
veld zou ruimen.’

Heb je specifiek leuke of vervelende her-
inneringen aan de krant? 

‘Pff... heb je even? Ik heb duizenden 
waanzinnig mooie herinneringen aan de 
krant en eigenlijk maar twee vervelende. 
Die eerst maar doen?

Lydia Rood (links) op het afscheidsfeest 
voor Harry Lockefeer (zittend). Rechts Pie-
ter Broertjes en Mirjam Schöttelndreier.  
   Foto Rob Josselet

‘We wisten zoveel van elkaar
en vergaven elkaar zoveel’

Lees verder op pagina 3
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‘De eerste was toen een van de chefs 
Nacht, met wie ik het verder heel goed kon 
vinden, zonder overleg ingreep in mijn met 
veel moeite in elkaar geknutselde Dag in 
Dag uit. Hij vond een stukje niet kunnen, 
en dat was natuurlijk zijn goed recht, maar 
het was mijn rubriek en hij had me moeten 
bellen. Ik zag het de volgende ochtend bij 
het ontbijt en toen voelde ik me even héél 
erg de jongste bediende. 

‘Ja, nou niet vragen wie die chef Nacht 
was, want dat weet je nog best. 

‘Van de weeromstuit wilde ik het bijltje 
erbij neergooien. Daar wilde Lockefeer, 
maar vooral eigenlijk adjunct Henk Huur-
deman niet van horen. Toen heb ik de 
hoofdredactie nog drie maanden proeftijd 
gegeven. 

‘Aan het eind kwam een prachtige proef 
op de som. Ik had onze tekenaars een te-
kening laten maken die ze altijd al hadden 
willen maken, maar die ze niet zouden dur-
ven inleveren. Ik wilde laten zien hoe zelf-
censuur werkt. Het resultaat zou een Dag in 
Dag uit zijn geweest bestaande uit prenten 
die net iets te ver gingen, met een inleiding 
erbij waarin dat werd uitgelegd. 

‘Er was iets  van Zak met Jezus aan het 
kruis, en een mooie van Waldemar Post 
met Henk Hofland die gepijpt werd onder 
het bureau (of zat hij er zelf onder?). En 
Den Uyl, die toen al dood was, werd te 
kakken gezet. Die Jezus van Zak kon Harry 
Lockefeer niet verkroppen en grappen ten 
koste van Den Uyl waren Bert Vuijsje te 
gortig. Dus het ging niet door. 

‘En zo kwam ik toen dus voor de twee-
de keer op de Binnenlandredactie terecht. 
Daar ging ik maar op bureaus dansen en 
sleutelboeketreeksromannetjes schrijven met 
de overgebleven hersenruimte.

‘Uit wraak heb ik die tekeningen gehou-
den trouwens. Die worden na mijn dood 
goud waard. Gestolen goud.’

En mooie herinneringen? 
‘Het heerlijkst vond ik altijd de ver-

kiezingsavonden. Dat harde werken, die 
saamhorigheid, die spanning en het gevoel 
dat je er écht bij was. Het eerste proefje 
daarvan kreeg ik toen Indira Gandhi werd 

vermoord. Collega Hans 
‘Boeng’ Beynon moest 
stante pede naar India 
en ik mocht hem in de 
redactieauto naar Den 
Haag rijden voor een 
visum, en naar zijn huis 
voor een koffertje, en 
toen naar Schiphol. In-
eens was ik deel van het 
wereldnieuws. En later, 
toen Ceaucescu voor 
onze ogen viel, en we 
allemaal om dat scherm 
stonden – dat waren de 
momenten dat mijn we-
reld ineens veel groter 
werd.

‘En dan dat huiskamer-
gevoel, met dat heerlijke 
nazitten als de krant ge-
zakt was, met slobber-
wijn van Jan Kees Huls-
bosch erbij. 

‘Luisteren hoe Truus 
Knoop eerst op haar dic-
tafoon Jan van der Put-
ten en Jan Blokker be-
speelde, en daarna met 
Wies Samplonius over 
haar liefdesleven begon. 
Me bedwingen als Kees 
Fens weer eens u tegen me zei. Of als hij 
iets ging uitleggen dat al glashelder in zijn 
stukje stond, en dan mij ging bedanken 
voor mijn oplettendheid. Pieter Broertjes 
ervan langs geven omdat hij weer eens een 
totaal onbegrijpelijk stukje had afgeleverd 
– en dat hij dat dan pikte. Elkaars geheime 
afwijkingen bespreken. 

‘Het was allemaal zo vertrouwd, alsof de 
krant mijn echte leven was en de rest er 
maar zo’n beetje bij kwam. Man en kind 
als sluitpost.

‘Dick Slootweg stuurde me voor Het Ver-
volg naar Miriam Makeba. Die interviewde 
ik in de trein van Brussel naar haar volgen-
de optreden in Den Haag, want meer tijd 
had ze niet. En toen ze uitgepraat was, zei 
ze: ‘En nu ga ik uitrusten’. En opeens be-
gint ze te zingen, in die afgesloten coupé, 
en haar achtergrondkoorvriendinnen vallen 
in, en ik zit daar stil van ontzag bij te luiste-

ren. Miriam Makeba zong – nee, niet voor 
mij, ze zong om uit te rusten – maar ik was 
de enige die ernaar mocht luisteren en ik 
moest moeite doen om niet te trillen.

‘En de hilarische momenten. Zo’n och-
tend dat er een redacteur Binnenland ont-
brak, omdat hij op de Wallen is kwijtge-
raakt. En dat hij dan om twaalf uur komt 
binnenstappen, met één sok aan, omdat hij 
in de andere driehonderd gulden had, waar-
mee de hoer was gaan lopen in wier bed 
hij in een dronken stupor was gevallen. We 
lagen helemaal slap omdat ze de sok erbij 
had gejat. En daarna met z’n allen naar de 
leugens luisteren toen hij zijn popje belde. 

‘Heerlijk! We wisten zo veel van elkaar, 
en we vergaven elkaar zo veel.’

Jan van Capel

Deel 2 in het volgende nummer

Vervolg van pagina 2

De lezers van het tijdschrift 
Onze Taal hebben ‘plofkip’ 
gekozen tot woord van 2012. 
Maar het woord bestaat al vele 
jaren. Wouter Klootwijk, des-
tijds bij de Volkskrant, gebruik-
te het voor het eerst. 

’Ik noemde de plofkip voor 
het eerst in de kookrubriek 
Volkskeuken, weet niet meer 
wanneer, maar lang geleden. 
Het woord moest verbeelden 
dat de kip in een recordtijd ex-

pandeert, bijna ontploft als het 
ware. In zes weken van een 
paar gram tot twee kilo.

‘Er is later heel verschillende 
uitleg aan het woord gegeven. 
Ik hoorde iemand in een tv-pro-
gramma zeggen dat de kip zo 
heet omdat er water in gespoten 
is.’
Had je er geen copyright op 

willen hebben?
‘Kreeg ik voor elk gebruik 

van het woord een cent, dan 
was ik rijk. Maar taal is geluk-
kig geen televisie. Wat je ver-
zint, is daarna onmiddellijk van 
iedereen.’
Heb je meer van dergelijke 
vondsten?

‘Het begrip culi heb ik be-

dacht. Iemand die meer dan 
gemiddeld bezig is met bij-
zonder eten en het er graag met 
anderen over heeft of erover 
schrijft. Collega Mac van Din-
ther beschouwde het later als 
een scheldwoord. Maar zo heb 
ik het nooit bedoeld 

‘Echt leuk vind ik het woord 
aanrechtkasteel. Voor alle groot 
uitgevallen apparaten in een 
keuken. Zoals koffiemachines 
die zelf bonen malen.’         JqJ

Plofkip
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PRACHTIG, die herinne-
ringen aan  oude appara-
tuur,  bedoeld als handig 

en vooruitgang maar met 
de kennis van nu vooral het 
bewijs  dat vroeger niet alles 
beter was. 

Wat een gedoe,  bijvoorbeeld 
als je op reis was.
Ik heb het nu over 1968, de 

eerste keer dat ik naar Cannes 
mocht (per trein, dertien uur 
onderweg  toen). Dat was nog 
voor dagblad De Tijd, maar 
zoals het ging, gold voor elke 
krant. Je belde je stukken door, 
wat niet gemakkelijk was door 
de slechte verbindingen, het 
regelmatig uitvallen van de 
stroom en het gegeven dat er in 
je hotel alleen maar een tele-
foon bij de receptie stond, met 
een rij mensen die ook wilden 
bellen. Om dat te omzeilen 
maakte je gebruik van de te-
lex. Je  schreef in  de perszaal 
en daar was  het vaak lang 
wachten tot er een plaatsje vrij 
kwam  tussen honderd andere 
zwetende  journalisten, die met 

hun dikwijls heftige onderlinge 
discussies van zichzelf meer 
lawaai maakten dan al die luid-
ruchtige typemachines.  
Een helder  stuk schrijven 

over soms moeilijke films was  
in die omgeving een heidens 
karwei, maar als het toch af 
was, legde je het op  een grote 
stapel bij de dames van de te-
lex-service. Je vroeg wanneer 
het klaar was en moest dan 
meestal zo’n twee uur later te-
rugkomen, als je bofte. Lange 
rij en nog niet klaar, weer te-
rug. Steeds twintig minuten op 
en neer naar je hotel. Als het 
klaar was, kreeg  je een kopie, 
die volledig onleesbaar was, 
want de dames van de telex 
konden dat rare Nederlands 
natuurlijk niet lezen. In nage-
noeg elk woord  stond wel een 
tikfout, woorden en soms halve 
zinnen ontbraken, bepaalde 
passages kon je zelf nauwelijks 
ontcijferen. Dus weer naar het 
hotel met die kopie en de krant 
bellen. Af en toe zat er iemand 
op de telefooncentrale die de 
fouten  redelijk kon ontcijfe-

ren, maar  toch  moest het hele 
stuk worden doorgenomen en 
veel opnieuw gespeld, zonder 
de  garantie  dat alles foutloos 
in de krant kwam.  Het schrij-
ven en doorsturen van een stuk 
kostte  een halve dagtaak en 
dan moest je  toch ook nog 
films zien.
Omdat ik me nooit zo druk 

maakte om tikfouten en de 
contacten met het thuisfront 
uitstekend waren, raakte ik niet 
zo gefrustreerd als enkele  col-
lega’s van andere kranten, met 
minder welwillende vrienden 
thuis. Zoals Boy Wallagh, film-
redacteur van het AD, die op 
voet van hevige  vijandschap 
leefde met zijn collega Van 
Duinhoven. Deze nam speciaal 
dienst als Boy in Cannes was. 
Van Duinhoven verstond  Boy 
zogenaamd nooit. Na elke zin 
vroeg hij: ‘Wat zeg je, Boy?’ 
en Boy moest alles twee of 
drie keer luidkeels herhalen. 
Huilend kwam hij ’s avonds Le 
Petit Carlton binnen en dronk 
zich binnen een kwartier lam, 
alleen maar  schreeuwend: 

‘De klootzak, De Klootzak , 
die Godvergeten Klootzak’. 
Dat was zodanig een dagelijks 
ritueel, dat de obers, als Boy 
de kroeg naderde, riepen:  ‘Et 
voilà, monsieur Klotjacques 
arrive, une bière, une!’

Vanwege het doorbellen is het 
me vanuit het buitenland zel-
den gelukt de naam Federico 
Fellini heelhuids in de krant te 
krijgen. Of de telefooncentrale 
of de eindredacteur veranderde 
Federico  in Frederico, hoe 
vaak ik ook spelde. Toen Fel-
lini  overleed, schreef ik mijn 
In Memoriam zondagavond 
op de krant, maar toen kwam  
de ‘verbetering’ alsnog van de 
dienstdoende eindredacteur bij 
de kunstredactie, de alleswe-
tende Michael Zeeman. 
De hoorfout waar ik nog altijd 

om kan lachen, stamt uit 1969, 
toen in Cannes een nieuw pro-
gramma kwam, de Quinzaine 
des Realisateurs. Kop in de 
krant:  ‘Mooie films in de ka-
zerne van Cannes’.

Peter van Bueren

‘Et voilà, monsieur Klotjacques arrive’

Michel Maas (midden) in gesprek met Ben 
de Graaf. Rechts Peter van Bueren.

Joost Ramaer en Kees Los aan het bier.

Weer zo’n beste borrel

Nogmaals heel hartelijk bedankt voor het organiseren van de borrel op 3 januari bij Scheltema.
Ik heb ervan genoten. Ik was ontroerd zoveel oud-collega’s te zien die hun warme huisjes hadden 

verlaten om mij te zien.
Het warme Volkskrant-gevoel mag dan bij de krant zelf langzaam maar zeker verdwijnen, bij de 

Volksknarren is het nog ijzersterk aanwezig. Ik was een paar uur helemaal ‘thuis’, bij mijn Volkskrant-
familie. Het was een warm bad in een koud crisisland.

Dank aan iedereen die is gekomen. 
Michel Maas en Yulivia, Guusje en Hugo               Foto’s Jacques de Jong


