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‘Ik kan mensen geruststellen... of
teleurstellen, maar mijn uiterlijk
verandert niet’
BLAUDZUN, zanger

HILVERSUM – De publieke omroep betreurt het vertrek van ‘de
rijdende rechter’, meester Frank
Visser. Hij is vanaf volgend seizoen bij SBS te zien. De rechter
zelf ziet zijn overstap wel helemaal zitten.
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Blaudzun richt zich op
electro met Haty Haty
CLARISSA VAN DEVENTER
Singer-songwriter Blaudzun (40) is
met producer David Douglas een
geheimzinnig project begonnen:
Haty Haty. De eerste liveshow is te
zien op Amsterdam Dance Event.

H

et blijft een geheimzinnige gozer, die
Blaudzun. Toen hij
bezig was met Promises of No Man’s Land
gold er een geheimhoudingsplicht voor de meewerkende muzikanten. Over zijn nieuwe samenwerking met producer David
Douglas, genaamd Haty Haty, wil hij
ook al bijna niks kwijt.
Dat Haty Haty – eigenlijk hati hati –
Indonesisch is en ‘wees voorzichtig’
betekent, valt nog te achterhalen.
Verder is bekend dat Douglas en
Blaudzun samen indie-electro maken en dat de eerste liveshow tijdens
Amsterdam Dance Event (ADE) is. De
samenwerking zal begin volgend jaar
leiden tot een nieuw album. Verder
blijft het gissen naar Haty Haty.
Waarom toch die geheimzinnigheid?
“Ik vergelijk het weleens met het
maken van een goede stoofpot. Als je
telkens het deksel eraf haalt, krijg je
invloeden van buitenaf. Ik geloof dat
het nodig is je terug te trekken om iets
te maken. Je moet je even afsluiten om
het creatieve proces open te gooien.”
Komt die geheimzinnigheid vanuit onzekerheid of is het pure bescherming?
“Het is absoluut beschermdrang, ik
ben er niet onzeker over. Ik ben er
juist trost op. Ik wil niet de energie
van buiten erop loslaten. Ook een
positieve mening heeft invloed. Zo-

dra het slot erop zit, zal ik het met
trots presenteren. De eerste liveshow
is tijdens ADE en dan wil ik er met alle plezier over praten.”
Je staat niet bekend als iemand die
van samenwerken houdt. Hoe is het
samen te werken met David Douglas?
“Ik merk, als ik serieus met eigen
muziek aan de slag ben, dat ik de leiding wil. Douglas en ik werken op
een organische manier samen. Onze
samenwerking is gebaseerd op vertrouwen.”
Ga je nu je de electrokant opgaat ook
voor een nieuwe look?
“Mijn look is iets dat bij mij past,
het is geen artiestenlook. Ik vind het
prettig om er zo bij te lopen. Het is
geen verkleedpartij voor als ik met

‘Blaudzun stopt
niet, maar staat
op een laag pitje’
Blaudzun speel. Ik kan mensen geruststellen... of teleurstellen, het is
maar hoe je het ziet, maar mijn uiterlijk verandert niet. Alhoewel, één
kant van mijn haar is er sinds een
half jaar af. Dat scheelt wel de helft
aan tijd voor de spiegel.”
Meisjes van wie de verkering uit is veranderen ook vaak van haarstijl. Is je
verandering in muziekstijl niet samengevallen met je nieuwe haar?
“Hmm… dat zou wel eens kunnen.
Zo had ik er nog niet over nagedacht.
Na september speel ik niet meer met
Blaudzun. Ik zeg niet dat ik helemaal

AMSTERDAM – De website van de
Volkskrant is gisteren aan het einde
van de middag getroffen door een
DDoS-aanval. Daardoor lag de site
ongeveer een half uur plat. De aanval
is op Twitter geclaimd door hackersorganisatie Anonymous. De aanval
op de krant volgt na het twee keer
platgooien van het internet van Ziggo
in de afgelopen dagen. (ANP)

Nieuwe domper
voor Hilversum
GUDO TIENHOVEN

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

De Volkskrant getroffen
door aanval hackers

stop, maar het staat wel op een laag
pitje. Ik wil niet meer twee jaar aan
een album werken en dan twee jaar
touren. Ik schrijf door voor Blaudzun, maar ik ben nu meer bezig met
Haty Haty.”
Ben je het spelen van Promises of No
Man’s Land zat?
“Ik ben het zeker niet zat. Liedjes
blijven levende wezentjes die zondag
in het Amsterdamse Bos weer 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 clubshow zoeken, maar toch het bombastische van een festival houden. Ik
houd ervan om de juiste toon te zoeken voor het juiste moment. 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 het moeilijk om in kerken
te zijn. Het doet me denken aan hoe
georganiseerde godsdienst gedachten en gevoelens gijzelt. Cultureel gezien vind ik het bezoeken van een basiliek nog wel interessant, maar ik
ben er niet graag. Toevallig sprak ik
laatst iemand die onderzoek heeft
gedaan naar de invloed van kerken
op popmuzikanten. Het is wel opvallend hoeveel muzikanten roots in de
kerk hebben. Het zegt misschien iets
over het slechte muzikale onderwijs
op scholen. Religieuze gemeenschappen brengen kinderen toch op
natuurlijke wijze in contact met muziek. Ik moet God wel de schuld geven van mijn muzikale opleiding. ”
Blaudzun speelt zondag op
Live at Amsterdamse Bos.

Als het aan de NPO ligt, buigt meester
Frank Visser zich nog jaren over het
recht van overpad, dubieus geplaatste schuttingen en ander klein burgerleed bij KRO-NCRV. De 64-jarige rechter ziet dat anders. Deze week dook
hij tot ieders verrassing op bij de najaarspresentatie van SBS. Vanaf
maart zien we Visser op de ‘campingzender’.
“Ik wilde het zelf,” zegt Visser. “Ik
ga sowieso niet de rest van mijn leven
pensioenpolissen nalezen. Maar na
twintig jaar bij dezelfde club dacht ik
wel: dit is hét moment voor iets anders. 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 kijkcijfergezichten kiezen voor een commercieel avontuur. Zo verkast NOScoryfee 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 verliest NPO 1 het gezicht van een vast
advertentie

kijkcijferkanon. Dit alles bracht de
rechter niet aan het twijfelen. “Het
lijfeigenschap is toch allang afgeschaft?”
Over zijn nieuwe programma is nog
weinig bekend. “Ik blijf uitspraken
doen waarmee men het zal moeten
doen. Er komt wel meer aandacht voor
zaken tussen burgers en gemeenten.
Konden wethouders voorheen nog
zeggen: ‘Ik doe niet mee aan die rijdende rechter’, nu zal ik ze stevig aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Mét de camera natuurlijk.”
Ook een motivatie voor zijn transfer: SBS ziet mogelijkheden voor
meerdere programma’s. Visser: “Ze
zullen wel altijd een juridisch tintje

‘In gesprek over
nieuw gezicht tv-hit
Rijdende rechter’
hebben. Je laat Peter R. de Vries ook
geen kookprogramma presenteren.”
De NPO laat in een reactie weten:
‘Visser zorgde twintig jaar lang op
zijn eigen bijzondere manier ervoor
dat mensen weer met elkaar in gesprek kwamen. Daarvoor bedanken
wij hem.’ De NPO ziet overigens geen
reden de stekker uit de tv-hit te trekken. “We gaan met KRO-NCRV in gesprek over een nieuw gezicht.”
Vanaf september brengt NPO 1 de
laatste serie De rijdende rechter mét
Visser.

