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DE STANDAARD

WOENSDAG 3 APRIL 2013

BELGIE
Vandaag
Kans op neerslag: 15%
Wind: ONO 3/4 (5)

Waterstanden
Antwerpen
Hoogwater 09:48 / 22:29
Laagwater 04:17 / 16:40
Oostende
Hoogwater 07:02 / 19:44
Laagwater 01:13 / 13:49

Temperatuur zeewater: 5°

Efemeriden
Zon op: 07:14 uur
Zon onder: 20:19 uur
Maan op: 03:24 uur
Maan onder: 12:32 uur

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag

-1° 6°

-1° 6°

-3° 6°

-1° 6°

-4° 3°

-1° 7° -1° 7° 0° 8° -1° 10° 2° 10°

Efemeriden
Eerste kwartier: 18 april
Volle maan: 25 april
Laatste kwartier: 03 april
Nieuwe maan: 10 april

Barcelona 16

Bordeaux 16

Parijs 7

Nice 15

Rome 15

Tunis 22

Athene 20

Istanboel 19

A’dam 8
Berlijn 4

Moskou 4

Sarajevo 16

Boedapest 7
Wenen 2

Belgrado 9

Praag 0

Zürich 7

Frankfurt 6

Stockholm 7

Kopenhagen 6

Ajaccio 16

Palermo 17 Heraklion 19

Milaan 15

Lissabon 16

Dublin 6

Warschau 2
Londen 6

Madrid 14

Boekarest 12

Oslo 8

Helsinki 5

Canarische 
Eilanden 21

   EUROPAVANDAAG is het in de ochtend
zwaarbewolkt tot betrokken, het
is daarbij op de meeste plaatsen
droog, maar lokaal kan er een
verdwaald sneeuwvlokje voorko-
men. Na de middag warmt het
verder op en klimt het kwik tot
7 of 8 graden. Het beetje neer-
slag dat dan nog valt, zal meest-
al regen of motregen zijn. Er
staat een overwegend matige,
aan zee soms vrij krachtige wind
uit het oostnoordoosten.
VANNACHT is het eerst nog
zwaarbewolkt tot betrokken en
vooral over het zuiden van het
land kan er soms nog wat lichte
regen vallen. De minima liggen
landelijk tussen +1 graad en -5
graden. Er staat voortdurend
een matige, erg schrale oost-
noordoostenwind.
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Kans op wat neerslag
HET WEER

N
ummers uit het land van wa-
terig bier en broodjes kaas
met karnemelk’: Rick De
Leeuw gooit de Vlaamse cli-
chés over Nederland in de

ether voor iemand anders het kan
doen. Dat schiet lekker op, en de aanval is
sowieso de beste verdediging. In De noor-
derlingen op Radio 1 brengt de lange zan-
ger dertien dinsdagavonden lang Neder-
landstalige songs van artiesten uit Neder-
land.
De ‘welluidende barden en tegendraadse
rebellen’ die hij draait, variëren van rap-
per Typhoon tot Corry Brokken. Zo is ra-
dio eigenlijk altijd, in onze dromen: we
lusten het niet allemaal, maar over drie
minuten is er toch weer een ander num-
mer.
En wat we gisteravond niet allemaal ont-
dekt hebben! Kende u Alex Roeka? (Hij
schijnt zowaar twee songs over wielren-
nen te hebben geschreven, ontdek ik op
Wiki, en is dus een goede Hollander.) Of
Jeroen Van Merwijk? We moeten drin-
gend wat meer nummers van Ellen Ten
Damme horen, want ‘Ik hoop dat het
slecht met je gaat’ deed ons breed grijn-
zen. Ja, we wisten wie Ten Damme is: al-
weer zo’n actrice die zo nodig ook moet
zingen. Hebben wij even ons lesje ge-
leerd.

Elastiek

De Leeuw is dus geen purist, maar dat
hadden we ook niet verwacht. Net zomin
verbaast het dat hij de zangers verkiest die
virtuoos, of toch soepel, met taal omsprin-
gen, met een voorkeur voor wie het niet al
te klef maakt. Ten Damme dus, en ‘Het le-
ven is kut’ en ‘Positief lied’ van Van Mer-
wijk. ‘Elastiek is helemaal elastisch / Het
geeft een heel stuk mee wanneer je eraan
trekt’ – dat vinden wij nu eens onweer-
staanbaar grappig, met excuses aan de
collega’s die ons gehinnik van achter de
computer moesten aanhoren.
Wij luisterden namelijk op het werk, en
dat was wel zo handig om af en toe een
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naam te googelen, want De Leeuw hield
zijn aankondigingen kort en bondig; soms
zo kort en bondig dat titel of uitvoer-
der erbij inschoten. Zo kun je
meer muziek in één uur prop-
pen. In principe zijn wij daar
helemaal voor, er zijn al ge-
noeg radioprogramma’s waar
oeverloos in wordt geëmmerd. Of
waarin, o gruwel, mensen worden gebeld,
die dan vaak niet verder komen dan ‘ja’,
‘nee’, of ‘op mijn werk’.

Het was pas toen we De Leeuw hoorden
zeggen ‘tussen veel flauwe middelmaat
schreef Peter Koelewijn soms een song
waarvoor we diep moeten buigen, ik geef
het toe’, dat we dachten: De noorderlingen
kan iets meer Rick De Leeuw gebruiken.
De man heeft zelf een mooie lijst klasse-
songs geschreven, en een paar romans, en
heeft onmiskenbaar een eigen stijl. In die
stijl wil ik horen waarom hij ‘La mamma’
van Corry Brokken draait, een nummer
dat de meeste rockers als pure kitsch zou-
den afdoen, en wie die Typhoon is, enzo-
voort.
Maar mocht hij daar geen zin in hebben,
dan zijn we nog blij met De noorderlingen.
Elk programma dat onze held Drs P
draait, Koelewijns ‘Is dit alles’ en een paar
verrassingen, is een goed idee.

Rick De Leeuw verkiest
zangers die virtuoos
met taal omspringen,
met een voorkeur voor
wie het niet al te klef
maakt

De song van Ellen ten Damme deed ons breed grijnzen. © Harry Meijer/Hollandse Hoogte

Elke dag kijkt een redacteur met
grote ogen naar het kleine scherm

De radio van
onze dromen


