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De populairste dj van de wereld

Gefeliciteerd! Wat is je eerste 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,
klopt niet in mijn hoofd, maar ik ben er super
dankbaar voor.’
Wat valt er nog te dromen voor jou?
‘Ik wil nog veel doen: een album uitbrengen,
filmmuziek produceren en optreden in grote
arena’s. Vorig weekend had ik twee grote shows

in de RAI in Amsterdam. Uiteindelijk wil ik iets
minder toeren, zodat ik wat normaler kan leven.
Ik ben nu tweehonderd dagen per jaar op reis!’

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

Hoe blijf je met beide benen op de grond?
‘Ik heb een fantastisch team om me heen en mijn
ouders en vrienden gaan vaak mee. Voor mij is
dat heel belangrijk. Als ik iets doms zou doen,
zeggen mijn vrienden: “Joh Martijn, wat ben je
aan het doen?”’

Waarom gaf je afgelopen weekend een show voor álle
leeftijden?
‘Toen ik minderjarig was, vond ik het zo erg dat
mijn idolen kwamen maar dat ík niet naar binnen
mocht. Ik kreeg ook veel aanvragen voor een
show voor alle leeftijden. Ik vind het heel leuk en
zie mezelf er zo tussen staan. Ik ben nu twintig en
als ik in Las Vegas ben zou ik eigenlijk niet eens
naar mijn eigen show mogen!’

Is dat weleens nodig geweest?
‘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 verbaasd zijn om zo’n kamer, ben
ik dat zelf ook weer. Dat is superfijn en leuk.’

DJ Mag Top 100
De DJ Mag Top 100 is geen juryprijs, maar een
populariteitspoll van het Britse blad DJ Mag. Op

Verlang je soms 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. Voor

de website van het blad konden lezers stemmen
op hun favoriete dj. Dimitri Vegas & Like Mike
eindigden op nummer twee (vorig jaar nog de
winnaars) en Hardwell staat op nummer drie.
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Oldenburger
Door Govrien
is…
ld
re
e dj van de we
De populairst
m:
(20, echte naa
ix
rr
a
G
in
rt
a
M
vorige
sen)! Dat bleek
Martijn Garrit
ag, een
poll van DJ M
n
ee
it
u
k
ee
w
de
jdschrift. Hij is
ti
ts
ri
B
k
ij
gr
belan
r één staat
die op numme
it
o
o
j
d
te
gs
n
sprak
jo
100. Kidsweek
p
To
g
a
M
J
D
in de
ntie
n persconfere
hem, tijdens ee
.
in Amsterdam

