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Plotseling is Blaudzun
echt overal aanwezig

ALBUM Presentatie van Sigmonds derde plaat voor uitverkocht Tivoli

De uit Amersfoort afkomsti-
ge singer-songwriter Blaud-
zun staat op dit moment
volop in de belangstelling
met zijn derde album.
„Ik geloof niet in leuk.”

door Peter Bruyn

AA ls bloemen op hun
mooist zijn, dan is hun
verval ook nabij. Dat is
zo ongeveer de themati-

sche gedachte achter het album
Heavy Flowers van singer-songwri-
ter Blaudzun. Hij lijkt deze dagen
plots alom aanwezig, Blaudzun,
alias Johannes Sigmond.
Bij De Wereld Draait Door, in vrij-
wel alle kranten en muziekbladen
en dit weekend op het Noorderslag-
festival. Bij de presentatie van Hea-
vy Flowers, begin januari, verkocht
hij het Utrechtse Tivoli uit. Het is
Sigmonds derde album. De eerste

twee kregen in de verste verte niet
zoveel aandacht. Een verklaring
voor die plotselinge belangstelling
is niet zo eenduidig. Er spelen onge-
twijfeld allerlei factoren mee. Dat
Heavy Flowers een stuk uitbundiger
gearrangeerd is bijvoorbeeld. Want
van zichzelf zijn de Blaudzun-lied-
jes behoorlijk introvert.
Persoonlijke bespiegelingen van Sig-
mond, gevat in Snow Patrol-ach-
tige melodieën, maar gezongen
met een nadrukkelijke hartstocht
die aan Sixteen Horsepowers David
Eugene Edwards herinnert. En niet
zelden met overslaande stem.
„Mijn muziek helpt mij om dingen
op een rijtje te zetten. Zoals kunst
in het algemeen dat doet. Jarenlang
heb ik een soort traditie hoog ge-
houden om op oudjaarsdag naar
het Kröller-Müller Museum te
gaan. Om tot rust te komen bij het
werk van Van Gogh aldaar. Dat was
voor mij een manier om het jaar af
te sluiten en weer verder te kun-
nen gaan.” Het is aan de pinksterge-
meente te danken dat Sigmond al
jong met muziek in aanraking

kwam. Net zo goed als die verwij-
zingen en beelden in zijn liedjes
verklaart, zoals de song Flame in
my Head op zijn nieuwe album.
37 jaar is hij inmiddels. Jarenlang
zong en speelde hij in bands en
werkte hij mee aan tal van muzika-
le projecten zonder boven het maai-
veld uit te komen. Totdat hij een
jaar of vijf geleden het roer omgooi-
de.
„Bij al die groepen kwam ik ook
zelf met liedjes, die dan door de de-
mocratische molen gingen. Uitein-
delijk herkende ik dan nooit meer
mijn oorspronkelijke liedje terug.
Daarom besloot ik alleen door te
gaan, omdat ik helemaal zelf wilde
bepalen hoe en wat. Als er iets is
wat ik niet wil, dan is het ‘leuk’
zijn. Dan moet ik onmiddellijk aan
allerlei televisieprogramma’s den-
ken. Er is tegenwoordig al zoveel
dat altijd maar weer ‘leuk’ of ‘grap-
pig’ moet zijn.”

Concerten: 28/1 Eindhoven (Effe-
naar), 1/3 Nijmegen (Doornroosje) en
9/3 Sittard (Fenix).
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