INTERIEUR

Het geluk

VAN WONEN AAN HET WATER
Het water met de zwanen en de meeuwen had altijd al een grote aantrekkingskracht
op Julian. Als hij samen met zijn vriendin Sarah langs het kanaal reed, riep hij telkens
weer: “Hier wil ik wonen.” Toen zich vorig jaar de mogelijkheid voordeed om er een
huis te kopen, twijfelde hij dan ook geen moment. Want naast zijn drukke leven als dj
verlangt Julian naar een plek waar hij heerlijk tot rust kan komen.
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Toen Julian en Sarah in hun nieuwe huis trokken,
hoefden ze er eigenlijk niets meer aan te doen. De
houten vloer bij de entree en het kurk dat boven ligt
verkeerden in goede conditie en voldeden ook zeker aan hun woonsmaak. De plek van de keuken op
de begane grond was bij de bouw eigenlijk boven
bedoeld, maar de vorige bewoners kozen ervoor
om hem beneden te plaatsen. Sarah: “We hadden
het geluk dat de mensen die hier voor ons woonden precies dezelfde woonsmaak hadden als wij,
waardoor zij het huis als het ware voor ons hebben verbouwd.” De eerste verdieping, die helemaal
als zitkamer in gebruik is, heeft achter een grote

loungebank waar Sarah en Julian bij de open haard
muziek luisteren en ontspannen. Aan de voorkant
vind je een heerlijk zitje waar televisie gekeken kan
worden. Julian: “Ik vind het grappig dat je je in dit
huis op verschillende plekken terug kunt trekken.
Ik ken dat niet, want vroeger bij mijn ouders thuis
hadden we slechts één ruimte waar we altijd zaten.
In dit huis zitten we tot een uur of acht ’s avonds
lekker aan tafel, daarna trekken we ons boven terug
bij de open haard, of we verkassen naar de zithoek
om televisie te kijken.”
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RUTGER
Rutger, een goede vriend van Sarah, nodigde hen
uit om naar Rofra Home te komen om daar meubels voor het huis uit te kiezen. Voor ze de winkel
in de ArenA Boulevard in Amsterdam bezochten,
kwam Hans, de stylist van Rofra Home, langs om
uitgebreid de wensen van Julian en Sarah in kaart
te brengen. Sarah: “Hans maakt heel veel foto’s en
trekt het huis dan in de computer op in 3D waar hij
vervolgens de verschillende meubels intekent. Zo
krijg je een ongelooflijk goede indruk van wat het
gaat worden. We hebben natuurlijk wel Rofra Home
in de ArenA Boulevard bezocht om op de banken te
zitten en de stoffen uit te kiezen.”
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Op de vraag of het bedrijf goede service verleent,
knikt het duo instemmend. Julian: “Er wordt echt
heel goed geluisterd naar wat je wil. Sarah: “Alles is

mogelijk. De bank in de televisiehoek is antraciet,
maar aanvankelijk hadden we een paarse kleur
uitgezocht. Toen we deze kleur in levende lijve zagen, was dat helemaal niet de kleur die we zelf voor
ogen hadden, maar daar werd totaal niet moeilijk
over gedaan. Zonder problemen konden we op het
laatste moment een andere kleur uitkiezen.” Groot
voordeel vinden Sarah en Julian dat er allemaal tekeningen gemaakt zijn waardoor je goed kunt zien
hoe het gaat worden. Sarah: “En daarna werd het
allemaal heel snel werkelijkheid. Natuurlijk zijn er
levertijden na het kopen van een bank, maar de
meubels kwamen relatief snel binnen.” Ze hebben
behalve meubels van Rofra ook meubels van de
dochteronderneming van Rofra, Nano, die gevestigd is in Apeldoorn. Sarah: “Handig aan Rofra in
de ArenA is dat ze beide collecties hebben staan.
Maar Nano heeft zeker ook een uitgebreide keuze.”
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LANDELIJKE KEUKEN
De landelijke keuken die ook door de vorige bewoners is uitgekozen, zien Julian en Sarah nu als een
voordeel. Als ze zelf een keuken hadden geplaatst,
zou dat hoogstwaarschijnlijk een wat strakkere, moderne variant zijn geworden, maar ze beseffen nu
heel goed hoeveel warmte deze keuken geeft. Julian:
“Ik vind een landelijke keuken bij nader inzien hier
ook heel goed passen. Zeker ook gezien de landelijke
omgeving waarin ons huis staat. Het zou anders allemaal heel strak zijn geworden. Ik ben daardoor heel
blij met de keuze van de vorige bewoners.” Sarah: “Ik
vind het ontwerp erg mooi, want er zijn geen bovenkastjes waardoor het heel ruimtelijk wordt. De keuken ademt echt heel veel sfeer uit.”
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Zowel de masterbedroom van Julian en Sarah als de
studio van Julian bevinden zich op de derde verdieping van het huis. Julian: “Ik vind het heel fijn om

vanuit huis te werken. Er zijn veel dj’s die dat niet
doen, maar ik vind het heerlijk om ideeën vanuit
mijn bed direct uit te werken in mijn studio.” Het
bedroom studio idee, dat betekent dat je niet eerst
met de auto naar de studio hoeft te rijden, werkt heel
goed voor Julian. Zodra ineens een spectaculaire melodie in hem opkomt, is de studio binnen handbereik. Op de vraag wat voor muziek Julian graag luistert, vertelt hij dat er niet echt een voorbeeld is van
specifieke muziek die hij mooi vindt. “Ik vind iets
fijn om naar te luisteren als ik merk dat er gevoel van
de componist in zit, waardoor ik van heel veel soorten muziek kan genieten. Als ik uitga luister ik naar
house of rap, of popmuziek.” Het hangt van de inspiratiemomenten af hoeveel tijd Julian doorbrengt in
zijn studio. “Ik probeer elke dag een paar uur bezig te
zijn. Meestal krijg ik op de meest rare momenten een
idee voor een melodie. Als dat het geval is, sluit ik me
af voor alles en iedereen om me heen.”
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DE STAD
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Van het centrum, dat zich niet ver achter het huis bevindt, maken Julian en Sarah veel gebruik. Ze hebben
allebei heel bewust voor een leven in een wat rustigere stad gekozen. Julian: “Al mijn vrienden wonen
hier nog waardoor ik het erg naar mijn zin heb. Als
ik zelf behoefte heb om uit te gaan, kies ik niet voor
een grote club waar ik normaliter voor mijn werk sta
te draaien, maar voor een kleine kroeg waar ik met
mijn vrienden kan praten. Want als je alle continenten afreist, is een rustige thuisbasis heel aangenaam.
Ik heb het geluk dat ik doordeweeks veel thuis ben.
Daarentegen ben ik in de zomer veel op tournee. Dan
mis ik mijn huis en vraag ik me weleens af waarom
ik altijd weg ben. Maar eenmaal thuis geniet ik daardoor zoveel meer van mijn huis en de plek waar wij
wonen. Hier in deze stad wil ik oud worden.” =

Met dank aan ROFRA HOME.
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