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een mooi weblog toegestuurd. Daarin 
kun je gewoon een stukje tikken. Je vult 
verder de publicatiedatum in en je drukt 
op de verzendknop. Meer is het in wezen 
niet. Het aardige is verder dat andere 
bloggers op jouw stukje gaan reageren. 
Het is werkelijk een interactief medium. 
Mijn indruk is dat intussen veel mensen 
bloggers zijn.’

Wat is jouw rol?
 ‘Elke week, en wel op vrijdag, zet ik een 
verhaal van Botho Strauss in het weblog 
met mijn commentaar/recensie. En 
tussendoor zou ik ook nog wat moeten 
schrijven om de aandacht van de lezers/
bloggers levendig te houden. Maar daar 
moet ik nog een vorm voor vinden. 
Hopelijk komen er interessante reacties, 
waarmee ik wat kan.’

Hoe lang gaat dit duren?
 Vijftien weken dus, met een onderbre-
king gedurende de zomervakantie. Het 
laatste verhaal zal samenvallen met het 
verschijnen van Mikado midden oktober 
bij de Wereldbibliotheek.

Jacques de Jong

Jan Luijten 
bloggend
op site Vk
Een kleine maand geleden is Jan 
Luijten begonnen met een weblog 
van de Volkskrant waarin hij recensies 
schrijft over verhalen van de Duitse 
schrijver Botho Strauss. 
Zie
www.volkskrantblog.nl/blog/58216 
De publicatie van de verhalen op 
internet is een probeersel van de 
uitgever Bard van de Weijer. 

De uitgever legt in hetzelfde weblog 
uit: ‘Een uitgever kan voorpublicaties 
online op kweek zetten om te peilen 
hoe het publiek erop reageert, en om te 
ontdekken of er geïnteresseerden zijn.
Kranten en tijdschriften zijn natuurlijk 
ook prima dragers van voorpublicaties, 
maar het verschil met online is dat de 
papieren versies vaak beperkt blijven tot 
een enkel hoofdstuk. Ook ontbeert papier 
de mogelijkheden tot snelle interactie 
met lezers.
 Op internet is aan de reacties van lezers 
direct af te leiden of het gebodene wordt 
geapprecieerd.’ 
 Sinds 16 mei publiceert de krant op 
zijn website telkens een kort verhaal uit 
de nieuwe bundel Mikado van Botho 
Strauss. Vijftien van de 41 korte verhalen 
uit de bundel – die aan het eind van 
de zomer in papieren vorm verschijnt 
– worden online gezet. Elke aflevering 
wordt voorzien van commentaar door 
Volkskrant-recensent Jan Luijten, en 
vervolgens. kunnen lezers op de website 
hun visie geven.

Hoe kwam de krant ertoe jou te vragen 
voor deze weblog?
 ‘Dat moet je natuurlijk in eerste instantie 
de krant vragen. Ik vermoed dat de reden 
is geweest dat ik sinds enkele maanden 
weer in Cicero over Duitse literatuur 
schrijf. Toen ik in 2002 met de VUT ging, 
ben ik blijven schrijven over Duitse fictie 
en non-fictie, niet voor de krant want dat 
mag niet als vutter, maar voor De groene 
Amsterdammer en het Duitslandweb, 

de website van het Duitsland Instituut. 
Sinds ik 65 ben, mag ik ook weer af en 
toe voor Cicero schrijven.
 ‘In het weblog gaat het over verhalen van 
de Duitse schrijver Botho Strauss uit zijn 
bundel Mikado, waarvan de Nederlandse 
vertaling in oktober zal verschijnen. Het 
betreft hier een on line voorpublicatie 
van vijftien van de 41 verhalen in de 
bundel, en ik mag steeds commentaar 
leveren. En omdat Strauss een filosofisch 
en raadselachtig proza produceert, is dat 
leuk om te doen. 

Nogal bijzonder lijkt het, dat een 
pensionado hieraan meedoet, ook 
voor jou zelf, want nieuw terrein zo’n 
weblog?
 ‘Ja, dat ik ooit een blogger zou worden, 
had ik werkelijk niet gedacht. Meer 
iets voor de jongelui, maar dat is een 
gedachte die je snel van je af moet zetten. 
Je moet aan het medium wennen en ik 
had het geluk dat Geert-Jan Bogaerts 
me wegwijs kon maken. Ik volg nu het 
proces learning by doing, maar dat is 
me niet vreemd. Learning by doing is 
volgens mij een essentieel onderdeel van 
de journalistiek.’

Hoe werkt het eigenlijk?
 ‘Via de website van de Volkskrant kun 
je je eigen weblog aanmaken. Je wordt 
dan geregistreerd en vervolgens krijg je 
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Wat voeren oud-collega’s van de 
Volkskrant toch uit sinds ze achter 
de geraniums zijn gekropen? 
Niks? Of wroeten ze in hun volks-
tuin? In de politiek gegaan? In 
deze rubriek doen we een poging 
daar achter te komen. Roelf Rid-
derikhoff zoekt het avontuur, op 
het water en het schaakbord.

NA zijn vut is Roelf Ridderikhoff 
zich gaan verdiepen in het schaken. 

Al veel langer was hij een enthousiaste 
zeiler.

Vanwaar de passie voor het water?
 ‘Ik ben altijd een enthousiast zeiler 
geweest. Als jochie al was ik kluivermaat 
op de boot van mijn vader. In het vinkennet 
boven de boeggolf leerde ik wind en 
water kennen. De terminologie van de 
zee is me met de paplepel ingegoten. 
Ik kom uit een zeemansgeslacht. Het 
zit in de genen. De drang tot avontuur 
werd nog eens aangewakkerd door de 
Paroolstrip over kapitein Rob. Ik heb de 
oorspronkelijke boekjes nog in oblong-
formaat. Mijn huidige bootje, een Tuca-
no, polyester kajuitjachtje (twee kooien), 
heet dan ook de Vrijheid. En de hond, 
een witte labrador, heette Skip.’

Wat is voor jou de 
aantrekkingskracht van 
het water? Vrijheid?
 ‘Het varen van wedstrijden 
heeft mij nooit zo geboeid. 
Het ging mij altijd om het 
avontuur. Op het roekeloze 
af. Uitvaren met storm is 
vragen om moeilijkheden. 
Een test voor jezelf en voor 
je boot. Soms gaat het mis. 
Er breekt een lijn, er scheurt 
een zeil, of je loopt aan de 
grond. Soms moet je overboord. Een 
keer ben ik overboord gesprongen en 
op een steen terechtgekomen met mijn 
scheenbeen, waardoor dat scheurde. 
Dan moet je wel even doorbijten. Maar 
verder gaat het bijna altijd goed.

 ‘De tijden dat ik de grondzeeën van 
de Stortemelk trotseerde, of werd 
gesjanghaaid (dronken gevoerd en 
geronseld) door vissers in Den Oever 
zijn voorbij. Tegenwoordig laat ik de 
wind de koers bepalen. Zwerf dan over 
het IJsselmeer en onderga de sensatie 
van vrijheid. De wind doet het voor je. 
Op de plas is rust en ruimte. Achter de 
horizon is de chaos.’

Altijd een beetje een avonturier 
geweest? In de praktijk of in de 
geest?
 ‘Avonturenzin heb ik altijd al gehad. 
Misschien sterker dan doorsnee. Zo 
ben ik eind jaren zestig, na een jaar van 
actievoeren en demonstreren als pers- en 
actiesecretaris van de ASVA, op de dag 
dat het Maagdenhuis bezet zou worden, 
aan de kant van de weg gaan staan, heb 
mijn duim opgestoken en ben pas een 
jaar later teruggekomen. Liften door de 

Sahara, leven bij de Touaregs en verder 
Afrika in. Met nagenoeg niks. Ik ben als 
werkend passagier op een schip thuis 
gekomen. Misschien dat ik het nog eens 
allemaal opschrijf.’

Naast het zeilen is schaken je andere 
passie?
 ‘Na mijn vut zes jaar geleden heb ik 
me op het schaken gestort. Ook zo’n 
jeugddroom. We schoven op de krant 
dan wel menig partijtje in de nanacht,  
als we uitgewerkt waren, maar dat was 
puur vermaak. Ik ben lid geworden van 
een flinke club, Caissa-Hoorn met ruim 
tachtig leden, en behoor landelijk gezien 
bij de middenmoot. Ik speel competities 
(helaas altijd op dinsdag, vandaar mijn 
afwezigheid op de borrel) en toernooien. 
Dit jaar heb ik voor het eerst aan de 
tienkamp bij Corus meegedaan. 
 
 ‘Bovendien bestaat er een zeer 
uitgebreide schaaklectuur. Ik speel, ik 
lees, ik studeer. Mede daardoor kan ik 
niet zo vaak naar ons stulpje in Frankrijk. 
En als ik daar dan toch ben, valt er altijd 
veel te doen. Voor je het weet, is de 
boel weer overwoekerd en dan moet ik 
met zeis, kapmes, bijl, motorzaag en 
debrousailleuses aan de slag. 

  ‘Daar staat tegenover dat de stilte en 
de rust daar uitnodigen tot mijmeren, een 
bezigheid waar ik aan de wal in Nederland 
nog te weinig toe kom. Gelukkig heb ik 
nu een kleinzoon van bijna drie jaar, die 
niets liever wil dan met mij voetballen. 
En dat is wederkerig.’

Wat waren jouw specialismen bij 
Sport ook alweer?
 ‘Mijn specialismen bij sport waren, niet 
toevallig, zeilen en de denksporten.’

 ‘Misschien is het aardig nog te 
vermelden dat ik drie dagen geen eten 
van de Touaregs heb gekregen, toen ik 
ze vertelde dat er mensen op de maan 
waren geland - ze geloofden me niet.’

Roelf Ridderikhoff altijd nog
een beetje kapitein Rob


