
De Volkskrant getroffen
door aanval hackers
AMSTERDAM–Dewebsite van de
Volkskrant is gisteren aanhet einde
van demiddag getroffen door een
DDoS-aanval. Daardoor lag de site
ongeveer een half uur plat. De aanval
is op Twitter geclaimddoor hackers-
organisatie Anonymous. De aanval
op de krant volgt na het twee keer
platgooien vanhet internet van Ziggo
in de afgelopen dagen. (ANP)
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‘Ik kanmensen geruststellen... of
teleurstellen,maar mijn uiterlijk
verandert niet’

BLAUDZUN, zanger

advertentie

GUDO TIENHOVEN

HILVERSUM–Depublieke om-
roepbetreurt het vertrek van ‘de
rijdende rechter’,meester Frank
Visser. Hij is vanaf volgend sei-
zoenbij SBS te zien. De rechter
zelf ziet zijn overstapwel hele-
maal zitten.

Alshet aandeNPO ligt, buigtmeester
Frank Visser zich nog jaren over het
recht van overpad, dubieus geplaats-
te schuttingen en ander klein burger-
leed bij KRO-NCRV. De 64-jarige rech-
ter ziet dat anders. Deze week dook
hij tot ieders verrassing op bij de na-
jaarspresentatie van SBS. Vanaf
maart zienwe Visser op de ‘camping-
zender’.
“Ik wilde het zelf,” zegt Visser. “Ik

ga sowiesoniet de rest vanmijn leven
pensioenpolissen nalezen. Maar na
twintig jaar bij dezelfde club dacht ik
wel: dit is hét moment voor iets an-
ders. Toen ik hoorde dat SBS mij wel
zag zitten, riep ik direct ‘ja’. Ik pas
daar helemaal. Zeker bij dít SBS, dat
zich richt op de gewone, werkende
mens.”
De overstap is de zoveelste domper

voor de publieke omroep. Meer kijk-
cijfergezichten kiezen voor een com-
mercieel avontuur. Zo verkast NOS-
coryfee Jack van Gelder binnenkort
naar Sport1. Ook de uitzendrechten
voor de Champions League is het
kwijt (aan SBS) evenals die voor de
Olympische Spelen (vanaf 2018 aan
Eurosport). Met Vissers vertrek ver-
liest NPO 1 het gezicht van een vast

kijkcijferkanon. Dit alles bracht de
rechter niet aan het twijfelen. “Het
lijfeigenschap is toch allang afge-
schaft?”
Over zijn nieuwe programma is nog

weinig bekend. “Ik blijf uitspraken
doen waarmee men het zal moeten
doen.Erkomtwelmeeraandachtvoor
zaken tussen burgers en gemeenten.
Konden wethouders voorheen nog
zeggen: ‘Ik doe niet mee aan die rij-
dende rechter’, nu zal ik ze stevig aan-
spreken op hun verantwoordelijk-
heden.Métde cameranatuurlijk.”
Ook een motivatie voor zijn trans-

fer: SBS ziet mogelijkheden voor
meerdere programma’s. Visser: “Ze
zullen wel altijd een juridisch tintje

hebben. Je laat Peter R. de Vries ook
geen kookprogrammapresenteren.”
De NPO laat in een reactie weten:

‘Visser zorgde twintig jaar lang op
zijn eigen bijzondere manier ervoor
dat mensen weer met elkaar in ge-
sprek kwamen. Daarvoor bedanken
wij hem.’ De NPO ziet overigens geen
reden de stekker uit de tv-hit te trek-
ken. “We gaan met KRO-NCRV in ge-
sprek over een nieuwgezicht.”
Vanaf september brengt NPO 1 de

laatste serie De rijdende rechter mét
Visser.

Nieuwedomper
voorHilversum

Blaudzun: ‘Ik wil niet de energie van buiten erop loslaten. Ook een positieve mening heeft invloed.’ FOTO ANDREAS TERLAAK

CLARISSA VAN DEVENTER

Singer-songwriterBlaudzun (40) is
metproducerDavidDouglas een
geheimzinnigproject begonnen:
HatyHaty.Deeerste liveshow is te
zienopAmsterdamDanceEvent.

Het blijft een geheim-
zinnige gozer, die
Blaudzun. Toenhij
bezigwasmetPromi-
ses of NoMan’s Land
gold er een geheim-

houdingsplicht voor demeewerken-
demuzikanten. Over zijn nieuwe sa-
menwerkingmet producer David
Douglas, genaamdHatyHaty,wil hij
ook al bijna niks kwijt.
DatHatyHaty – eigenlijk hati hati–

Indonesisch is en ‘wees voorzichtig’
betekent, valt nog te achterhalen.
Verder is bekenddat Douglas en
Blaudzun samen indie-electroma-
ken en dat de eerste liveshow tijdens
AmsterdamDance Event (ADE) is. De
samenwerking zal begin volgend jaar
leiden tot een nieuwalbum.Verder
blijft het gissen naarHatyHaty.

Waarom toch die geheimzinnigheid?
“Ikvergelijkhetweleensmethet

makenvaneengoede stoofpot.Als je
telkenshetdeksel erafhaalt, krijg je
invloedenvanbuitenaf. Ik geloofdat
hetnodig is je terug te trekkenom iets
temaken. Jemoet je evenafsluitenom
het creatieveprocesopen tegooien.”

Komt die geheimzinnigheid vanuit on-
zekerheid of is het pure bescherming?
“Het is absoluut beschermdrang, ik

ben er niet onzeker over. Ik ben er
juist trost op. Ikwil niet de energie
van buiten erop loslaten. Ook een
positievemening heeft invloed. Zo-

dra het slot erop zit, zal ik hetmet
trots presenteren. De eerste liveshow
is tijdensADE endanwil ik ermet al-
le plezier over praten.”

Je staat niet bekend als iemand die
van samenwerken houdt. Hoe is het
samen tewerkenmet DavidDouglas?
“Ikmerk, als ik serieusmet eigen

muziek aan de slag ben, dat ik de lei-
dingwil. Douglas en ikwerken op
een organischemanier samen. Onze
samenwerking is gebaseerd op ver-
trouwen.”

Ga je nu je de electrokant opgaat ook
voor een nieuwe look?
“Mijn look is iets dat bijmij past,

het is geen artiestenlook. Ik vind het
prettig omer zo bij te lopen. Het is
geen verkleedpartij voor als ikmet

Blaudzun speel. Ik kanmensen ge-
ruststellen... of teleurstellen, het is
maar hoe je het ziet,maarmijn uiter-
lijk verandert niet. Alhoewel, één
kant vanmijn haar is er sinds een
half jaar af. Dat scheelt wel de helft
aan tijd voor de spiegel.”

Meisjes vanwie de verkering uit is ver-
anderen ook vaak van haarstijl. Is je
verandering inmuziekstijl niet samen-
gevallenmet je nieuwe haar?
“Hmm…dat zouwel eens kunnen.

Zo had ik er nog niet over nagedacht.
Na september speel ik nietmeermet
Blaudzun. Ik zeg niet dat ik helemaal

stop,maar het staatwel op een laag
pitje. Ikwil nietmeer twee jaar aan
een albumwerken en dan twee jaar
touren. Ik schrijf door voor Blaud-
zun,maar ik ben numeer bezigmet
HatyHaty.”

Ben je het spelen van Promises of No
Man’s Land zat?
“Ik benhet zeker niet zat. Liedjes

blijven levendewezentjes die zondag
in het Amsterdamse Bosweer heel
anders klinken dan in een zaal.
Waarschijnlijk kom ik zondag ook
met een aantal extra blazers. In het
bos kan je de intimiteit van een club-
show zoeken,maar toch het bombas-
tische van een festival houden. Ik
houd ervan omde juiste toon te zoe-
ken voor het juistemoment.As the
spirit leads us.”

As the spirit leads us, dat doet denken
aan je pinksterachtergrond. Ga je nog
wel eens naar een kerk?
“Ik vind hetmoeilijk om in kerken

te zijn. Het doetme denken aanhoe
georganiseerde godsdienst gedach-
ten en gevoelens gijzelt. Cultureel ge-
zien vind ik het bezoeken van een ba-
siliek nogwel interessant,maar ik
ben er niet graag. Toevallig sprak ik
laatst iemanddie onderzoek heeft
gedaannaar de invloed van kerken
oppopmuzikanten. Het iswel opval-
lend hoeveelmuzikanten roots in de
kerk hebben. Het zegtmisschien iets
over het slechtemuzikale onderwijs
op scholen. Religieuze gemeen-
schappen brengen kinderen toch op
natuurlijkewijze in contactmetmu-
ziek. Ikmoet Godwel de schuld ge-
ven vanmijnmuzikale opleiding. ”

Blaudzun speelt zondag op
Live at Amsterdamse Bos.

Blaudzun richt zich op
electrometHatyHaty

‘Blaudzun stopt
niet, maar staat
op een laag pitje’

‘In gesprek over
nieuw gezicht tv-hit
Rijdende rechter’


