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POPULAIRSTE DJ TER WERELD

We mogen je feliciteren hè? Wat is je 
reactie?
‘Ja dank je wel. Bizar, ik sta op die lijst 
met mijn grote idolen. Ik ben begonnen 
met muziek maken dankzij Tiësto. Dat ik 
nu boven hem sta in die lijst zal nooit 
kloppen in mijn hoofd, maar ik ben 
super dankbaar voor de support.’  

 Wat valt er nog te dromen? 
‘Ik wil nog veel doen: een album uit-
brengen, � lmmuziek produceren en een 
toer opzetten waarbij ik niet in clubs, 
maar arena’s sta. We beginnen al dit 
weekend in Amsterdam met twee shows 
in de RAI. Verder wil ik mijn sound meer 
ontwik kelen en nieuwe dingen uit-
proberen. Uiteindelijk wil ik toe naar iets 
minder toeren en meer muziek maken, 
zodat ik een wat normaler leven heb. Ik 
ben nu tweehonderd dagen per jaar aan 
het reizen.’  

Is het een doel om de nummer één dj van de 
wereld te blijven?
‘Nee, ik heb ook nooit als doel gehad om 
het te worden. Wat ik wil is anderen blij 
maken en Martin Garrix als merk 

relevant houden. Ik kan mensen 
gelukkig maken door te doen wat mij 
gelukkig maakt.’

 Hoe blijf je met beide benen op de grond?
‘Dat ligt gedeeltelijk bij mij maar ik denk 
ook dat het goed gaat omdat ik een 
fantastisch team om me heen heb en 
mijn ouders en vrienden vaak meegaan. 
Dat is belangrijk voor me. Stel ik doe iets 
doms, dan zeggen mijn vrienden: “Joh 
Martijn, wat ben je aan het doen?”’ 

Hebben ze dat wel eens moeten doen?
‘Nee, maar als je elke nacht in de 
mooiste suites slaapt, zie je op een 
gegeven moment niets anders meer dan 
een bed. Als ik dan vrienden meeneem 
die de kamer zien en zeggen: “What the 
f*ck”, denk ik dat ook weer. Daarom is 
dat super� jn en leuk.’ 

Verlang je wel eens terug naar de tijd dat je 
nog gewoon Martijn uit Amstelveen was?
‘Ik probeer dat nog steeds af en toe: 
lekker bij mijn ouders eten en in mijn 
oude bed slapen. We gaan ook op 
wintersport tijdens kerst, dat soort 

De populairste dj van de wereld is… Martin Garrix (20)! Woensdag-
avond werd hij uitgeroepen tot de nummer één in de DJ Mag Top 100, 

als jongste óóit. 7Days sprak hem, tijdens een persconf erentie in Amsterdam. 
Door Govrien Oldenburger

© ANP

kaartjes winnen?
De allergrootste dj’s/ producers van de wereld verzamelen zich deze week in de hoofdstad 
voor het Amsterdam Dance Event (ADE). Tijdens ADE, nog tot en met zondag, draait het om 
elektronische muziek. Er zijn workshops, lezingen en demonstraties en ‘s nachts is het feest! Op 
zaterdag geeft Martin Garrix een feest voor alle leeftijden, in de RAI. Wij mogen 2x2 kaartjes 
weggeven! Winnen? Ga naar www.sevendays.nl/garrix en laat je gegevens achter. Doe dit vóór 
vrijdagmiddag 17 uur.

DJ MAG TOP 100
De DJ Mag Top 100 is geen vakjuryprijs, maar een populariteitspoll van het Britse blad 
DJ Mag. Vorig jaar stonden Dimitri Vegas & Like Mike op één (al gaan er geruchten dat 
ze stemmen ronselden door vrouwen in bikini met een iPad het strand op te sturen), 
Hardwell op twee en Martin Garrix op drie. De poll is omstreden, omdat alleen 
gekeken wordt naar het aantal stemmen dat via DJ Mag binnenkomt. 

dingen vind ik superleuk. Voor mij is het 
heel belangrijk om een goede balans te 
vinden tussen toeren, muziek maken en 
chillen met vrienden en familie.’   

Wat betekent Amsterdam Dance Event nog 
voor jou?
‘Het is mijn hometown, ik woon in 
Amsterdam. Mijn familie, vrienden en 
oude klasgenoten komen allemaal 
naar mijn show. Zelf heb ik superveel 
artiesten zien optreden in de Heineken 
Music Hall, Ziggo Dome en RAI. Om daar 

je eigen show te hebben is toch anders 
omdat het thuis is.’ 

Hoe kwam je op het idee om een all ages 
show te houden in de RAI? 
‘Toen ik minderjarig was, vond ik het zo 
erg dat mijn idolen naar mijn stad kwamen 
maar dat ik niet naar binnen mocht. Ik 
kreeg veel requests voor een all ages show. 
Ik vind het heel leuk en zie mezelf er zo 
tussen staan. Ik ben nu twintig en als ik in 
Vegas ben zou ik eigenlijk niet naar mijn 
eigen show mogen.’  


