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Appendix C: The Original Dutch for the  

Citations Taken from DJ Interviews

p.115
 Dus wat is er zo mooi aan mensen die los gaan?
Ja [lacht]. Dat is gewoon prachtig, dat is alsof je… (…) De magic touch de magic ding, dat kun 
je met muziek dus ook hebben en dan gaan mensen in een keer iets doen wat ze normaal niet 
doen. En dat is gewoon lekker de energie vrijlaten die ze in zich hebben. En lekker dansen en 
ja, zo mooi! [AF]

Maar een ander belachelijk voorbeeld is dat een keer op een undergroundfeestje hier in 
Utrecht was een aantal jongens een circle pit, mosh pit achtig iets dans flauwekul aan het 
doen. En drie meter verderop gaf een meisje haar vriend een lap dance. Op hetzelfde nummer 
op hetzelfde moment. Ja, als je daar dan staat te draaien, dat is zo’n kick, dat is belachelijk. 
Het spoort ook niet met elkaar en dat vrije, dat is ook wat ik er heel erg tof aan vind. [Tom]

p. 120
Sinds Ableton live bestaat is het echt kinderspel om muziek te manipuleren. Vroeger moest 
je eerst echt kei en keihard oefenen en vaardigheden opbouwen om het echt goed te kunnen. 
Dat is tegenwoordig niet meer. Vandaar ook dat er zoveel troep is, omdat er veel minder aan-
dacht wordt besteed aan de mixage en hoe het uit je speakers komt en… Ik bedoel, ja, je drukt 
op ‘render’ en het mp3tje, of wav filetje staat klaar voor je en that’s it. Vroeger zaten daar nog 
heel veel schakels tussen. Op die manier is het een beetje verloederd geraakt denk ik en heb je 
ook zo’n typische Ableton Live sound. [MS]

p. 121
Ja nee, er zijn legio voorbeelden en setjes die ik in clubs heb gehoord waarvan ik wist, nou, 
hele toffe producer, die wil ik wel eens live zien. En dan ging ‘ie deejayen en dan was het echt 
dramatisch. Het is natuurlijk een compleet ander eh… ander element. [Jar]

Ik heb het wel eens uitgezocht met BTW. Andere DJ’s die zetten zes procet op een factuur en 
ik negentien. En het is een beetje een grijs gebied, maar het bleek dat als je als plaatjes maakt, 
dan kan je zes procent rekenen. En als je gewoon plaatjes draait, dan lever je een dienst, en 
dan is het negentien procent. Dus dat is het verschil. Bij de ene ben je echt een artiest en bij de 
andere ben je een dienstverlener. [CR]

Maar dat zie je sowieso ook binnen de house scene, dat er maar een paar mensen zijn die echt 
de liedjes maken. En dat de rest vaak toch maar zijn naam erachter mag zetten. ‘Hee, jij kunt 
wel goed muziek maken, als ik jou zoveel geld geef en dan zet ik mijn naam eronder’. DJ Jean 
is toch wel het meest simpele voorbeeld. Die laat door een studio van de Klubbheads zijn 
muziek maken. En die zal wel even her en der zeggen van ja, dat klinkt wel goed en misschien 
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moet je dat effe zo doen en that’s it. En dan komt er weer een nieuwe plaat van hem uit. Maar 
zo zet hij zich wel goed in de markt. Zo blijft hij bekend en zo wordt hij geboekt. [HE]

p. 122
Iemand als Tiësto, bijvoorbeeld, die zit in de studio naast iemand die voor hem de muziek 
maakt (...) Dan zetten ze zijn naam erboven, Tiësto, want dan verkoopt het. En hij zit er alleen 
maar naast om aanwijzingen te geven. [KG]

Een jaar of acht geleden ben ik echt weer gegrepen door dat, hoe noem je het, een virus, het 
vinylvirus. (…) En zo ook in mijn cafeetje waar ik heel veel ben, daar hebben we ook allemaal 
dat virus. (…) Ja, het is in ons stamcafé zeg maar begonnen inderdaad en dat breidt zich lang-
zaam uit. Ja, dat is echt heel grappig. Dat zijn steeds meer mensen die erbij komen. (…) Ook 
qua publiek, maar ook qua mensen die willen gaan draaien. [Ste]

Vinyl zal langer blijven! Vinyl heeft een meer intrinsieke waarde dan… Een CD is een schijfje. 
Een plaat dat blijft iets. [AF]

p. 123
Nou ja, sowieso, met zo’n hoes kan je meer. Dus je kan dingen doen die je met een CD niet 
kan. Dus Led Zeppelin III waar je het kan draaien, met zo’n spirograph-achtig ding, dat kan 
niet. Sticky Fingers, met een rits, dat kan niet. Weet ik veel wat. Look at Yourself, met zo’n 
spiegel, van Uriah Heap, dat kan niet met een… nou ja… Dus er zijn dingen die je met een 
hoes kan. En het is niet voor niks, Andy Warhol en zo met die ontwerpen ook, dat zijn kunst-
producten, gewoon. En dat heb je met een CD-hoesje… nou ja, het is anders. [Rien]

Wat mij met name aanspreekt is de kwetsbaarheid van dat materiaal. Dus je moet er enorm 
goed voor zorgen en echt voorzichtig mee zijn. Een medeverzamelaar heeft ooit tegen mij 
gezegd toen ik hiermee begon: als je echt ziek wordt als net die ene plaat die niet mag breken 
breekt, dan moet je echt vingerhoedjes gaan verzamelen. Eens in de zoveel tijd gebeurt dat 
gewoon, dat net die ene plaat die niet mag breken, dat die dan breekt, toch. Zo denk ik nog 
terug aan Dizzy Gillespie Monteca de eerste persing, dat ik die in mijn handen had en dat ‘ie 
brak. Er zat klaarblijkelijk al een haarscheurtje in ofzo. Die dingen die gebeuren gewoon. [BF]

En het feit dat het geluid niet perfect is, bijvoorbeeld. Dat vinden mensen ook heel veel… Ja, 
herkennen ze ook een waarde in. Dus dat het ook duidelijk is dat het trans… Ik weet niet hoe 
ik het moet zeggen. Misschien wel dat het onvolmaakt is ofzo. Dat heeft ook wel weer wat. 
Het is ook muziek, ofzo. Muziek hoort ook niet volmaakt te zijn. Het leeft, hè? Muziek leeft. 
Vinyl leeft. [Rien]

Die muziek, die is gevangen, in de plaat, maar zodra je het afspeelt is het weer onzichtbaar 
in de ruimte. Muziek is een van de meest intense, maar ook een van de meest ongrijpbare  
kunststromingen die er is. [BF]
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p. 124
Ja, weet je, maar dat je… Ik heb me altijd verbaasd hoe dat ook werkt, weet je. Zo’n grote 
zwarte plaat met allemaal groeven erin. En je zet er dan iets op en dan komt er geluid uit. Ik 
vond dat iets fenomenaals ofzo wat dat dan heeft. [Bgl]

Het heeft natuurlijk wel te maken met de kraakjes en dat het zo groot is en dat er een mooi 
hoesje omheen zit en bij bijna iedere plaat weet ik ook nog wanneer ik hem kreeg en hoe 
dat ookalweer ging enzo. Ja, dat heeft toch wel echt te maken met, ja, gewoon echt pure  
nostalgie. Dat is gewoon echt gewoon de gedachten erachter enzo. Of dat je op een feest staat, 
dat die naald skipt, weet je wel, en dat gewoon in één keer dertig seconden van de track is 
overgeslagen, maar dat dat gebeurt omdat mensen zó hard aan het dansen zijn en dat ‘ie dat 
overslaat weet je wel. Nou, dat is gewoon prachtig. Enne, dat verbindt je dan allemaal met iets  
materialistisch. [Btf]

Bijvoorbeeld op die ska-singletjes zou ik dat nooit doen, die zijn 30/40/50 euro per stuk 
waard. En die zijn blijven hangen ergens en een andere DJ had die en die dacht die ziet mij 
nooit meer terug. Maar ik ben erachter gekomen wie die singletjes had, een doosje. En dat was 
ook een DJ, vinyl-DJ ook, en die heeft daar met een witte stift zíjn code op zitten schrijven. 
Nou, en toen ik ze terugkreeg voelde dat echt alsof een hond tegen mijn been had gepist of op 
mijn platen had gepist. Zo voelde dat en ik maakte me er heel kwaad om. [CR]

Kijk, een plaat is en dat loopt en zeker als je een LP opzet, dan loop je de nummers af. Terwijl 
bij een CD-speler kun je heel makkelijk skip skip skip. En dat is juist datgene, dat je een plaat 
luistert en dat je… voor een plaat neem je rust. [AF]

Dat maakt een single voor mij, van begin tot eind… als hij afgelopen is dan gebeurt er ook 
niks meer. Dus in het begin, dan begint ‘ie, en daarna is het af. [BA]

p. 125
Omdat je je bewust bent van dat het iets is wat maar in een beperkte tijd gemaakt is, net als 
postzegels. Het zijn gewoon grote postzegels eigenlijk. Het hoesje ziet er mooi uit. Het is een 
tijdsbeeld. Je kunt het draaien. Ik vind het tien keer leuker dan postzegels verzamelen, vind 
ik. [BvD]

Nou kijk, qua geluid zal vinyl ook altijd anders zijn dan een CD, natuurlijk. Het heeft gewoon 
een wat warmer geluid, weet je. Ik bedoel, men kan natuurlijk zeggen dat een CD ‘beter’  
geluid heeft, maar de warmte van vinyl krijg je niet zo gauw uit een CDtje [TLM]

Ja, een single dat is één liedje. Dus één parel, het vertegenwoordigt één kleur en één gevoel. 
Tenminste, voor mij, een album, ik vind dat nummer leuk of dat nummer, maar een single is 
een totaal op zichzelf staand ding. (…) En dat maakt het ding absoluut uniek, omdat het is één 
nummer op één plaatje op één zwart dingetje. (…) Je kunt het niet combineren zoals dat je 
meerdere nummers van een artiest op een CDtje kunt branden om vervolgens af te luisteren, 
dat kan niet. Je hebt een uniek apparaat nodig om hem op af te spelen, wat veel mensen niet 
meer hebben. En het is over het algemeen het hitnummer van een album of een artiest. Dus 
het is een soort… het is het mooiste meisje van de klas, zeg maar…. [BA]
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Ik heb het gevoel dat als je het op singletje hebt, dan heb je het echt. [BvD]

p. 126
Ik verklap wel bij de Balkansets heb ik wel alle nummers die ik verzameld had op vinyl ook 
op CD gezet. Puur voor het gemak van het draaien, zodat je sneller kan inspelen. Bovendien, 
ik drink tijdens het draaien en dan wil vinyl zo na drie uur wel lasting worden. En het gemak 
van CD is gewoon veel groter. [Tom]

Voor mij persoonlijk heeft een draaitafel, met vinyl, heeft iets wat een CD-speler nooit zal  
hebben. En dat is namelijk, hoe zal ik het zeggen… Als ik als DJ of turntablist met een 
draaitafel bezig ben dat zie ik toch bijna als een soort organisch iets. Want het beweegt echt. 
Ik heb mijn hand op iets wat beweegt. Ik manipuleer het. En met een CD-speler druk ik op 
een paar knopjes. En beweeg ik mijn hand over een stilstaand plakje rubber. Voor mij voelt 
zo’n CD-speler als iets doods, terwijl een draaitafel voor mij iets levends inhoudt. [TLM]

Maar het feit dat je gewoon een singletje hebt, ja, dat zegt gewoon wel dat je het gewoon… je 
best hebt moeten doen, anders kun je geen singletje vinden van iets dat je mooi vindt. [Bgl]

p. 127
Ik heb in een artikel al ooit gezegd dat ik vroeger altijd archeoloog wilde worden en dat is ook 
zo. Ik hou nog steeds van geschiedenis. En dan is het gewoon onvermijdelijk dat je gewoon 
heel erg diep graaft.(…) En als je 78-toerenplaten verzameld dan zit je net die ene laag dieper 
in de tijd. Ja, als je dan bijvoorbeeld echt pianorollen gaat verzamelen dan is het helemaal… 
Dat is bijna detectivewerk is dat. Maar dat wordt dit ook al bijna. [BF]

Je hebt bijna een… kun je dat zeggen… een archeologisch ding in je hand, zeg maar. Het is 
tastbaar. [CR]

De drager van de muziek herbergt ook een belangrijk gedeelte van het gevoel. (…) En om iets 
in handen te hebben wat uit negentien, wat is het?, negentiendriënzestig… Ja, dat is toch echt 
elf jaar gemaakt voordat ik geboren ben. En de muziek dan waarschijnlijk nog een of twee 
jaar eerder. En om dat dan in handen te hebben en… als fysieke drager… en het nummer, 
dat je herkent. (…) Het is een muzikale foto van een gevoel van toen, of waar mensen op dat  
moment mee bezig waren. [BA]

p. 128
Het is in zekere zin een verslaving. Nou, bij mij speelt de behoefte, dat was bij de radio ook 
een… mensen platen te laten horen van… Nou, moet je dit nou toch eens horen dan. Er-
voor te zorgen dat bepaalde onbekende muziek niet helemaal in het niet verzinkt. Is het een 
roeping? Ach. Een roeping is het onderzoek dat ik hier doe, maar goed. Maar misschien is het 
ook een roeping. [CP]

Ja, als we het dan voornamelijk over dat 78 toerenverhaal… als vinyl-DJ zag ik mezelf de  
laatste jaren vooral als entertainer, dus dat je mensen vermaakt. En met het 78 toerengebeuren 
zie ik mezelf ook wel als iemand een beetje ook met een missie. Dat klinkt misschien een 
beetje eng, maar ja, ik hou zoveel van die oude muziek, en ik zou het zo jammer vinden als 
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sommige dingen gewoon verloren gaan. Dat iemand die in de jaren negentig eigenlijk gewoon 
alleen maar in de toekomst keek en wilde vernieuwen nu tien jaar later eigenlijk iemand is die  
probeert dingen die verloren dreigen te gaan eigenlijk weer boven te brengen. [BF]

Ik vind niet dat het iets educatiefs is wat ik doe, maar het heeft wel iets van conserveren. 
Een beetje alsof je een museum aan het maken bent. (…) Kijk, vanaf het moment dat ik ze 
heb worden singletjes niet meer slechter. Terwijl alles wat er circuleert, zeg maar, op rom-
melmarkten enzo, dat wordt alleen maar beroerder. Dus ik heb wel het idee dat ik dingen 
conserveer, ja. [BvD]

p. 129
[Ik draai] zoveel mogelijk echte hitjes (…) Omdat het vermakelijk is voor veel mensen om 
naar te luisteren, omdat ze het herkennen en op kunnen dansen. (…) Het is ook een heel sterk 
tijdsbeeld. (…) Mensen hebben dan een, hoe noem je dat, gemeenschappelijk geheugen ofzo. 
Iedereen weet, oh, da’s dat nummer. Da’s leuk. [BA]

Die retro-muziek heeft ook een groot ‘oh ja’-gehalte [Ste]

In principe ben je als DJ in dienst van de muziek. En in dienst van het publiek. Beide. Als 
DJ is het jouw taak, verplichting, idee om de muziek die gemaakt is hoorbaar te maken aan 
mensen, opvoeden vind ik wat te ver gezegd, maar wel in ieder geval laten kennismaken-met. 
[P.S.]

Ik ben meer iemand van… je kunt dan beter iemand omringen met een warme handdoek dan 
dat je met een koude handdoek in hun gezicht slaat. En zeker als je mensen iets mooi wil laten 
vinden, dan werkt dat gewoon veel beter. [Slo]

Ik vind het altijd boeiend om mensen dingen te laten horen die ze nog niet kennen die ze 
zonder jouw DJ-context misschien helemaal niet zouden waarderen, maar dat dan binnen de 
context die jij schept het kwartje valt [J.S.]

p. 130
Het leuke is dat je nu ziet dat de DJ meer als artiest wordt gezien. En dat is ook eigenlijk wel 
terecht. DJ’s die produceren en dergelijke, dat is… in feite trekken die alleen maar de lijn door 
dat deejayen altijd al meer was dan alleen plaatjes draaien. (…) Dat deden ze in het verleden 
ook al maar niemand zag het zo. [Rien]

Nou, je bent niet als artiest bezig. En zo voelt het ook niet.
 Waarom niet?
De artiest is degene die de plaat gemaakt heeft. Ik ben alleen degene die het wereldkundig 
maakt aan het publiek wat er naar wil luisteren. En dan ben je eerder iemand in dienst van de 
plaat en van het publiek dan dat de plaat in dienst is van jou. [P.S.]

een zeer tijdelijk kunstwerk[CP]
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 Mensen maken zich binnen de dance scene weinig zorgen over al die termen, hè?
Heel weinig. [M.S.]

p. 131
Ik bedenk heel veel vantevoren, alleen de ervaring is, dat komt nooit tot uitvoering. (…) Ja, 
dan past die plaat toch beter op dat moment dan wat ik bedacht had, zeg maar. (…) Nee, 
daarom heb ik ook altijd een verschrikkelijke hekel aan tenten waar ze met computers draai-
en. Ja, er staat daar een computer aan en die kan niks. Die staat wel muziek te spelen, maar die 
kan niks met gevoel doen. Die ziet niet wat voor mensen er in de zaal zijn. [Ste]

 Hoe schat je de kans in dat DJen over 10 – 20 jaar als praktijk nog bestaat?
Oh, dat zal nog wel blijven bestaan. Een computer kan technisch hele mooie overgangen 
maken, kan technisch hele mooie sets maken, maar wat een computer niet kan is de sfeer 
van een zaal of een feest inschatten. En dan heb je toch altijd menselijke handelingen nodig 
om sets in te starten, of om te selecteren. Want een computer met emotie is er nog niet. [P.S.]

Nee, maar improviseren is eh… Je moet natuurlijk wel een beetje weten wat je in je koffer hebt 
zitten, dat weet je toch wel denk ik. Je moet altijd plaatselijk besluiten: nu is de zaal hier aan 
toe. En niet je riedel afdraaien. [CP]

Ik heb wel eens DJs gezien en die hadden thuis bij wijze van spreken al een hele set  
uitgeschreven. Maar zo werkt het gewoon niet. Het is aanvoelen. [JS]

[H]et is voor mij heel erg sfeerwerk. Heel erg hier en nu.[Slo]

p. 132
 Want je hebt wel DJ-software die de beat voor je bepaalt en liedje synchroniseert en 
dergelijke.

Klopt. En zelfs met die software zou je nog het onderscheid kunnen maken tussen een goeie 
en een slechte DJ, want, al zou de software voor jou mixen, jij moet nog steeds degene zijn 
die ervoor zorgt dat de plaatkeuze correct is om het feest in een bepaalde lijn bijvoorbeeld 
van opbouw naar, ja een wat hyper niveau tot aan een hoogtepunt te brengen. En dat niet dat 
programma niet voor jou. [TLM]

Maar dat is het mooie, vind ik ook, van muziek. En dus van… wat dat vind ik dan als DJ ook 
het leuke eraan. Dat wat je als DJ kan is mensen echt in brede zin al die werelden die muziek 
kan creëren voortoveren, zeg maar. Daar waar je dat als artiest, als muzikant gewoon nooit 
zou kunnen. Omdat je nooit een band of iets kan maken (…) wat zo totaal divers kan zijn. Die 
hele regenboog, die kun je als band nooit maken. [Rien]

In Jamaica had je selectors. Da’s natuurlijke een leuke. Heb ik ook op mijn site: record  
selector. [CR]

Ik zie ook veel meer een analogie naar de reggae-DJ. Heb je vaak sound systems waar dan 
meerdere DJ’s tegelijkertijd draaien, waarvan je de MC hebt, degene die over de platen heen-
praat. Je hebt dan de echte DJ, dat is degene met de skills, die draait de ene plaat over in de 
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andere plaat. Maar wat uiteindelijk denk ik het belangrijkste is, in iedere geval voor de feesten 
waar ik draai, is de selector, degene die de platen uitzoekt en in de juiste volgorde op de 
avond klaarlegt. En dan, tuurlijk, de technische skills horen er ook bij, want om de hele tijd 
slechte mixen te maken, dat breekt iets af op een avond, maar het is niet essentieel. Het is geen  
essentiële voorwaarde. En de selector is dat wel voor mijn gevoel. [Tom]

p. 133
Het gaat mij er meer om dat ik een bepaald gevoel kan creëren, ofzo, in een club. Gewoon 
waar mensen zich prettig bij voelen. En dan is het ook weer heel bepalend wat voor tijdstip je 
staat te draaien natuurlijk. Ja, wat ik zeg, als je de eerste twee uur van de avond draait, dan vind 
ik het heel lekker om juist warmte te brengen, zodat mensen lekker binnenkomen, gewoon 
lekker relaxed, lekker een beetje inkomen op de avond. En dan daarna gaan we knallen. [Jar]

Ik heb in een paar café’s hier in Zwolle waar ik ook wel eens draai, daar weet je gewooon, daar 
wordt niet gedanst, dat zijn gewoon meer restaurant/bar-achtige dingtjes. (…) Maar als je ziet 
dat mensen met het hoofd meeknikken op de muziek weet je: voor hier is dat voldoende. Maar 
zoals gisteravond, dan is mijn avond niet compleet voordat het dak eraf gaat. Dan moeten ze 
allemaal van voor naar achter gewoon lekker staan te dansen. [Ste]

Als ik de muziek hoor die ik aan het draaien ben, dat is de muziek die ik ook leuk vind, dan 
geeft dat mij al energie. Dan kan ik al niet als de een of andere zoutzak achter die draaitafels 
staan. [TLM]

p. 134
Okee, nou dan heb je in ieder geval, als die mensen dus ontvankelijk zijn dan voel je… ja dit 
is heel stom maar misschien zul je het wel vaker horen, dan voel je een energie voel je door 
die zaal gaan. Het is actie en reactie. Ik draai een plaat, mensen reageren, het komt weer 
terug naar mij, dat geeft mij weer een gevoel, dat bepaalt bij mij welke plaat ik vervolgens ga  
draaien. En dat bepaalt ook de opbouw, eh, de volgorde van een set. Als ik merk dat ik teveel 
piek en dat de mensen moe beginnen te worden dan krijg ik dat terug want dan krijg je dus 
minder energie terug. Dus dan weet je dat je minder energie moet gaan uitdelen. Dat je even 
moet gaan inzakken en dan weer de volgende golf maken, maar dat is allemaal puur gevoel. 
[BF]

Nee, ik kan het nog beter zeggen: wat belangrijk is, en als het goed gaat gebeurt het ook, is 
dat je heel veel energie terugkrijgt van je publiek. Zoveel zelfs dat je gewoon zelf echt weer 
helemaal hype ervan wordt. Weet je, als je die wisselwerking hebt, dan geeft het je zo’n goed 
gevoel. Ik geef jullie iets en jullie geven mij weer iets terug, waardoor ik jullie alleen maar nog 
meer wil geven en jullie geven mij gewoon ook nog meer terug. Ik heb gigs gehad waar ik even 
hard achter mijn draaitafel stond te springen als het publiek in de zaal, gewoon omdat je zelf 
ook zo enthousiast wordt door de energie die je terugkrijgt. En ja, dat is gewoon heerlijk, weet 
je, dat is echt heerlijk! [TLM]

Ja, het groepsgevoel, met zijn allen, weet je wel! Dat zei ik ook… ik noem het maar even met 
de kerk, weet je, vroeger ging iedereen naar de kerk voor dat groepsgevoel en dat is nu een 
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beetje, ja, al twintig jaar wordt dat steeds minder. Maar mensen zoeken toch nog wel iets om 
met zijn allen te kunnen doen. [HE]

p. 135
Ja, als je heel ver gaat, je geeft gewoon een liefdesboodschap mee. Peace! Dat is toch de essentie.
 Ja? Als je de juiste platen draait dan komt er wereldvrede?
Jaah. Nu ga ik even 26 stapjes nemen, maar dat is toch wel… mensen bij elkaar brengen… dat 
je het samen hebt beleeft… [AF]

[H]et publiek heeft een bepaalde vraag. Heel vaak weten ze het zelf nog niet, maar daar kom 
je meestal bij je eerste drie of vier platen kom je daar achter. Je gooit je eerste plaat erop en 
je kijkt gewoon hoe er wordt gereageerd. En je merkt dus ook in iedere club merk je wie 
dominant is. Wie in het publiek is bepalend voor hoe anderen erop reageren. Want de grap is, 
mensen zijn gewoon schapen, hè? Ik bedoel, ze reageren meer op elkaar dan op de muziek. 
Dus als één iemand als een gek begint te springen en er gaan nog vier anderen meedoen, dan 
voelt de rest hun energie, en daar voeden ze zich op. En dat stimuleert hun om ook los te gaan 
en mensen mee te trekken. Dus het is altijd heel erg belangrijk om te weten wie is relevant 
in het publiek, wie móet je mee hebben, wie kan er voor zorgen dat als zij vertrekken, dat de 
rest denkt, oeh, zo heel erg leuk is het nou ook weer niet? En daar kom je meestal in de eerste 
paar nummers achter. Dus eigenlijk die chemistry die ik bedoel is dat ik creatief bezig ben 
met het verweven van nummers van anderen en die van mezelf, en tegelijkertijd dat ik dat 
op een dusdanige manier moet doen dat die chemistry tussen die tracks en de reactie van het  
publiek, dat dat goed samenwerkt tot een, ja, tot een geheel. En ja, da’s op zich wel een kunst.
[Btf]

Dat is natuurlijk ook een stukje gevoel zit erbij. Heb ik het gevoel dat mensen meegaan met 
wat ik wil en blijven ze ook dansen. Is het druk op de dansvloer en dan wordt het weer leeg op 
dansvloer, is het weer druk op de dansvloer. Wordt er ook gejuicht tijdens bepaalde platen? 
Het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes. Ook gewoon een lach op het gezicht. Hebben 
mensen het naar hun zin? Ik bedoel, of als mensen met elkaar staan te kletsen, wel staan te 
dansen. Of staan ze eigenlijk heel erg geluidloos zonder te kletsen te dansen? Dat is natuurlijk 
weer heel anders. Je kunt wel dansen en lekker kletsen, maar dan komt de muziek blijkbaar 
toch heel anders aan dan als mensen helemaal in de muziek zitten. [HE]

p. 136
Maar kijk, ik zou ook in dat publiek kunnen staan dansen. Want dat doe ik ook op andermans 
feestjes. Of als die andere DJ draait dus. Het overlapt mekaar heel erg. Je denkt ook, je koppelt 
het weer terug naar jezelf, wat zou ik nu leuk vinden om te horen? [CR]

Mensen komen binnen. Nou, ik ga altijd uit van hoe wil ik zelf een club inkomen of op een 
feest komen. Nou, ik heb geen zin om meteen keiharde techno aan mijn hoofd te horen als 
ik om twaalf uur ergens naar binnen kom wandelen. Dan wil ik lekker gewoon in de avond 
getild worden door degene die aan het draaien is, zodat ik lekker in de stemming kom. [Jar]

En dat zie je wel bij mensen die niet vaak DJ-en of net beginnen, dat ze… zeg maar elf uur 
gaat de deur open en vanaf tien over elf klinkt me al een partij beukmuziek die komt uit die 
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zaal, terwijl er niemand is behalve barpersoneel. Ja, dat moet je wel heel erg leren denk ik. 
Dus dat je rustig begint en niet, eh, ja dat je mensen de tijd ook geeft om in de stemming te 
komen enzo. [KG]

Nee, je moet het juist al weten te breken…. Het afkappen voor je klaarkomt zeg maar.
 Een muzikale coïtus interruptus.
Ja, dat is echt, dat vind ik moeilijk, want je zit zelf ook in die flow van gaan we er nog over-
heen? En dan moet je het lef durven hebben en gewoon nú even… [AF]




