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In je leven moet je alles minstens één keer 
proberen. Dat is het motto waarmee DJ Lindo 
Duvall door het leven raast. Letterlijk. ‘Soms,’ legt 
hij uit, ‘vraag ik me ineens af hoe warm 't in Parijs 
is. En dan wil ik daar dus ook meteen naartoe.’
TeksT Ilse RuIjteRs    FoTo’s BRIgItte HIelkema    sTyling  myRtHe scHaRn    visagie suzanne van DuIjn
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O
pdringerige fans? lindo duvall (38) komt 
ze nauwelijks tegen. Want het is vooral 
zijn stem die nederland kent. dertien jaar 
lang was lindo één van de top-dJ’s van 

Radio 538. op onze bank toont hij zich charmant, 
geestig en jongensachtig. Z’n ogen stralen. Hij 
lacht veel. Hij draagt baggy jeans en sneakers. 
Hoewel z’n houding nonchalance verraadt, is 
lindo duidelijk een man met lust in het leven. Hij 
vertelt enthousiast over radio maken, z’n grote 
hobby (achtbaan rijden) en het belachelijke van de 
nederlandse politiek.

Afscheid van 538
lindo is momenteel inbetween jobs: in mei van dit 
jaar verliet hij 538 en een nieuwe radiobaan heeft 
hij nog niet. verschillende nieuwssites melden dat 
er een burn-out in het spel is. ‘Mooi,’ grinnikt hij, 
‘weet ik tenminste wat er met mij aan de hand is! 
ach ja, internet. daar vind je zoveel leugens. Weet 
je, ik kon niet doorgroeien bij 538. ik wilde graag 
een doordeweekse show gaan doen en dat zat er 
niet in. We hebben even goed met elkaar gepraat. 
en zijn daarna uit elkaar gegaan.’ de dJ praat 
inmiddels met verschillende geïnteresseerden. 

‘Radio 538 was het eerste station waar ik 
professioneel draaide en daardoor zal ’t altijd mijn 
grote liefde blijven. nu is het tijd voor iets anders.’

Hij blijft altijd radio maken. dat staat als een paal 
boven water. lindo: ‘dat krijg je er bij mij dus niet 
meer uit. Radio maken is magisch! erik de Zwart 
zei ooit, dat radio 'theatre of the mind' is. die man 
heeft zó gelijk. de luisteraar hoort je. Hij ziet je niet. 
en dat is soms maar goed ook. onze mengtafel 
was in hoogte verstelbaar, en dat mechaniek was 
op een dag kapot. de tafel stond zo laag dat we 
op de grond moesten zitten om te presenteren. 
Tijdens een paar reclamespotjes verhuisden we 
gauw naar de noodruimte. geen luisteraar die 't 
doorhad! Zoiets krijg je op tv nooit voor elkaar.’
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Dat slaat nergens op!
Radio maken is een kunst, die de afgelopen jaren 
flink is veranderd. de zappende luisteraar laat 
zich steeds moeilijker grijpen. ‘vroeger had je 
Radio 3 en dat was ’t. vandaag heeft de luisteraar 
volop keus. vindt hij een plaat niet leuk, dan is 
hij weg. We - ahum, ze: ik ben er nog steeds niet 
aan gewend dat ik niet meer bij 538 zit - houden 
daar veel rekening mee met de programmering 
van de muziek. Maar ook bij presentatie krijgen 
nederlandse dJ's coaching. luister je wel eens 
naar de Belgische radio? dat is echt niet om aan te 
horen. daar praten ze rustig door het laatste stukje 
van de muziek heen. een halve minuut voordat een 
plaat is afgelopen, begint de dJ alweer te praten. 
Terwijl mensen juist die muziek willen horen!’

duvall volgde met zijn collega’s talloze radio-
seminars. onder meer in athene. Radiomakers uit 
de hele wereld moesten daar de fijne kneepjes van 
het vak leren. ‘Maar wij keken elkaar aan met een 
blik van: 'dit slaat nergens op. Wij kunnen hén iets 
leren in plaats van andersom'. een paar tips? nou, 
bijvoorbeeld dat je best over jezelf mag praten, 
maar dat het in essentie toch altijd om de luisteraar 
draait. Wat je vertelt moet interessant zijn.’

ook op het gebied van live-draaien is nederland 
de baas van de wereld. ‘ik ken buitenlandse dJ's 
die een nederlandse naam aannemen. Ze hopen 
dat ze dan vaker geboekt worden. kijk naar de dJ 
Mag Top 100. Bij de hoogste 20 vind je allemaal 
nederlanders: armin van Buuren, Ferry Corsten,  
Fedde le grand, noem maar op.’
 

vooR paRacHutespRIngen 
HeB Ik nog nooIt De moeD 
geHaD. HeT idee daT Je dan 
ZelF oveR daT RandJe Heen 
MoeT sTappen...

luisTeR Je 
Wel eens 
naaR de 
BelgisCHe 
Radio? Dat 
Is ecHt nIet 
om aan te 
HoRen

Ze geven er alles voor op
Zelf draait duvall ook live. ‘Zo'n één tot twee 
keer per week en ik hou de zaak breed. Het gaat 
van feesttenten tot clubs, en van goede house 
tot Jan smit.’ Met een veelzeggende glimlach 
voegt duvall er aan toe, dat zijn voorkeur bij dat 
eerste ligt. ‘als mensen naar een show gaan van 
bijvoorbeeld afrojack of Tiësto, weten ze wat ze 
krijgen. voor mij is belangrijk dat ik me aanpas 
aan mijn publiek.’ Wil hij niet liever fulltime gaan 
draaien, nu zijn 538-carrière voorbij is? lindo: 
‘nuh. Met het draaien kan ik misschien nog wel 
meekomen, maar op gebied van produceren 
vliegen de grote namen mij aan alle kanten voorbij. 
Weet je, jongens als Quintino en afrojack geven 
er alles voor op. die zijn altijd op de hoogte, en 
houden alles nauwlettend in de gaten. ik weet niet 
of ik dat zou kunnen.’

Het gaat niet om mij…
Het grote verschil tussen radio maken en live 
draaien of televisiewerk is, dat je bij het eerste 
anoniemer bent. duvall wordt nauwelijks herkend 
op straat. ‘pas als ik m’n naam noem, vragen 
mensen: 'van de radio?'. Maar ik zal mijn naam 
nooit gebruiken om iets gedaan te krijgen.’ na een 
avond live draaien, dienen zich regelmatig dames 
aan die met hem op de foto willen. ‘Mijn vriendin 
vindt dat niet altijd even leuk. Maar goed, het 
gaat die vrouwen natuurlijk niet om mij. Het gaat 
om wat ik doe. Het is precies hetzelfde als met 
de geboortekaartjes die ik krijg. de populariteit 
van de naam lindo is sinds 1998 nogal gestegen. 
om ’t maar eens voorzichtig uit te drukken. Maar 
daarbij geldt: mensen vernoemen hun kind niet 
naar mij, ze vinden mijn naam gewoon leuk.’

Hoger, sneller, heftiger
eén van lindo’s grootste hobby's is achtbaan 
rijden. de python? Ja, ook wel. Maar hij is meer 

het type dat naar new Jersey vliegt voor een ritje 
in de kingda ka, de snelste (van 0 tot 206 km/u in 
3.5 seconden), hoogste (139 meter) en heftigste 
(met een vrije val van 127.4 meter) rollercoaster ter 
wereld. ‘nee, misselijk word ik nooit. of ik moet 
vijfentwintig keer achter elkaar in de goliath gaan 
of zo.’ die stunt heeft hij uitgehaald voor de TMF 
Challenge. ‘en ja, toen had ik ’t toch wel zwaar.’

Het gekke is dat duvall tegelijkertijd redelijk bang 
is voor hoogtes. ‘op de kermis van stuttgart ben 
ik in een reuzenrad van 40 meter hoog geweest, 
honderd meter minder hoog dan de kingda ka, 
en dat vond ik dus niet fijn. Bungee jumpen is mijn 
kryptonite en ook voor parachutespringen heb 
ik nog nooit het lef gehad. Het idee dat je dan 
zelf over dat randje heen moet stappen... Maar 
misschien is 't inderdaad alleen het idee. ik ben 
ooit abgeseild vanaf die grote reclamezuil langs 
de a6, die met die lichtkrant van de gemeente. 
dat moest omdat we een uitzending gingen 
maken vanuit een glazen portacabin bovenop een 
interbestzuil. Ja, dat was eigenlijk best eng. Maar 
goed, je moet alles een keer geprobeerd hebben. 
anders mag je er niet over meepraten.’

Stand-up comedy
eén van die dingen die nog op duvalls dat-
moet-je minstens-één-keer-gedaan-hebben-lijstje 
prijken, is stand-up comedy. ‘nu ik een tijdje 
vrij ben, probeer ik goede teksten te schrijven. 
Met de nadruk op proberen. Begin juni ben ik in 
Toomler geweest en heb ik een aantal optredens 
geanalyseerd. Wat gaat er goed, maar vooral: wat 
gaat er fout? ik probeer te leren van anderen.’ als 
grote voorbeelden noemt hij guido Weijers en 
youp van ’t Hek. ‘die mannen maken een show 
van anderhalf uur. ik heb tot nu toe vijftien minuten 
aan materiaal geschreven. Waar volgens mensen 
uit het vak ongeveer zeven-en-een-halve minuut 
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van overblijft, ha ha. Maar goed, ik wil het in ieder 
geval een keer meemaken. vanaf oktober heeft 
Toomler weer open Mike avonden - dan mag je 
dus gewoon op het podium gaan staan en de 
microfoon pakken - en ik kan 't ook gaan proberen 
bij de Comedy Club. Het grote verschil tussen 
radio en cabaret of stand-up comedy is, dat bij het 
tweede de mensen voor jou persoonlijk komen. in 
tegenstelling tot op de radio kun je op het podium 
gerust je politieke voorkeuren op tafel leggen.’

Belachelijk!
en zomaar ineens zitten we tot over onze nek in 
de politiek. lindo: ‘in het verkiezingsprogramma 
van de sp stond dat 70% van ons inkomen naar 
de belasting zou moeten. dat is toch gewoon 
communisme! Begrijp me goed, het nederlandse 
verzorgingsstelsel vind ik uitstekend, maar de sp 
gaat gewoon te ver.’

lindo’s vader was gemeenteraadslid voor de vvd 
en politiek is hem met de paplepel ingegoten. ‘ik 
vind het belangrijk dat je een beetje weet wat 
er speelt. er gebeuren af en toe rare dingen in 
nederland. neem Wilders. die man roept dat hij 
hoofddoeken wil verbieden... dat kán toch niet? 
Het is niet allemaal - letterlijk - zo zwart-wit. en 
als je dan de filmpjes bekijkt van de pvv na hun 
overwinning in almere. Belachelijk! ik weet zeker 
dat de helft van die lui kazachstan niet eens kan 
aanwijzen op een landkaart.’

’en dan de partij voor de dieren,’ gaat hij verder 
met een ondeugende twinkeling in zijn ogen. ‘die 
partij moeten we ook onmiddellijk afschaffen. 
Marianne Thieme is een hartstikke aardige 
meid, maar om in de Tweede kamer acht uur 
lang te gaan praten over het wel of niet toestaan 
van ronde vissenkommen? Tja…’ op de vraag 

Het neDeRlanDse veRzoRgIngs ‑ 
stelsel vInD Ik uItstekenD, MaaR de 
sp gaaT Te veR.

alMeRe MisT 
HieR en daaR 
nog WaT 
sFeeR, maaR 
Het BegInt te 
komen.

of duvall niet de politiek in zou willen, schudt 
hij zijn hoofd. ‘dat is weer zoiets, dat me leuk 
lijkt voor een keertje. Maar serieus de politiek 
in? nee, daarvoor heb ik er te weinig verstand 
van.’ Hij lacht ondeugend. ‘Zou toch leuk zijn als 
mijn mailbox straks vol zit met reacties op die 
uitspraken. nou ja, dan heb ik meteen mijn punt 
bewezen.’

Het is hier geen Lelystad…
We ronden het gesprek af met: hoe bevalt ’t 
in almere? ‘perfect,’ antwoordt hij. Hij woont 
samen met zijn vriendin in Tussen de vaarten 
en noemt almere een stad met veel voordelen. 
‘alles kan hier nog. architecten zijn hier zó vrij. 
een paar jaar geleden klaagden de winkeliers 
dat het centrum te klein was. nou, toen heeft de 
gemeente het centrum gewoon uitgebreid. Zo 
werkt het dus in almere. de stad mist hier en 
daar nog wat sfeer, maar het begint te komen. 
de grote Markt en de Havenkom zijn plekken 
waar ik graag kom. ik eet regelmatig bij Bij 
Brons, sasa lounge en Bakboord. uitgaan in 
de zin van stappen doe ik praktisch nooit. Bij 
één van de laatste keren dat ik dat deed, werd 
ik bij een club op de grote Markt trouwens 
geweigerd, omdat ik witte sneakers droeg. na 
een bijdehante opmerking kwam de portier zelfs 
achter me aan. Wat was ik toen blij dat ik op 
gympen liep...’ over mensen die almere maar 
niets vinden, haalt hij zijn schouders op. ‘vaak 
hebben ze al een mening, terwijl ze nog nooit 
in deze stad zijn geweest. almere heeft de 
naam van een slaapstad. ik denk omdat veel 
almeerders ex-amsterdammers zijn. die steden 
worden ook met elkaar vergeleken. onterecht. 
dat is hetzelfde als ajax vergelijken met een 
amateurclub. almere is geen amsterdam. Maar 
het is ook zeker geen lelystad.’

To the max
een normale draai-
avond duurt tot een 
uur of half drie. niets 
lekkerders voor lindo 
duvall om dan terug 
naar huis te scheuren 
in zijn Mazda 3. ‘ik rij 
heel veel en het liefst 
zo hard mogelijk. 
daarom heb ik ook 
geen motor. ik zou 
ècht 300 km/u gaan 
rijden. af en toe rij ik 
naar duitsland om 
daar plankgas te gaan. 
Je moet het maximale 
eruit halen.’
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