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In de studio van DJ Roog in Hilversum
liggen óveral platen. Stapels staan netjes
op rijen gesorteerd in de kasten, ook lig-
gen er veel platen verspreid over de
vloer. Roog excuseert zich voor “het
rotzooitje” en maakt snel een stoel voor
me vrij om op te kunnen zitten. Hij gaat
op de bank zitten en het interview kan
beginnen. Rogier van Bueren, zoals DJ
Roog heet, werd 34 jaar geleden gebo-
ren in Voorburg, een voorstadje van
Den Haag. Op zesjarige leeftijd kocht
hij zijn eerste platen en raakte hij in de
ban van muziek. Tegen de tijd dat hij
veertien was, draaide hij als DJ op feest-
jes en partijen. “Ik had zo’n eigen drive-
in-disco, heel schattig”, lacht Roog.
“Na mijn middelbare school wilde ik
eigenlijk een sound engineeringopleiding

volgen in Den Haag. Ik wist namelijk
zeker dat ik iets in de muziek wilde
doen, zoals een eigen platenmaatschap-
pij oprichten. Maar die opleiding was
vrij technisch en mijn wiskunde- en
natuurkundekennis was niet al te best.”
Roog besloot Rechten te gaan studeren
in Utrecht. “Rechten was een bewuste
keuze. Ik wilde me vooral specialiseren
in auteursrecht. Ik dacht: dat komt later
nog van pas.” De keuze voor Utrecht
was ook een bewuste. “In die tijd gingen
de meeste mensen voor Rechten naar
Leiden, maar, met alle respect, daar
vond ik niet zoveel aan. In Utrecht
stond Rechten ook goed aangeschreven.
Ik vind het een leuke stad. Ik woon nu
in Amsterdam, maar het is maar goed
dat ik daar tijdens mijn studie niet

Met 225 optredens per jaar, een eigen productiebedrijf,

boekingskantoor, twee labels én onlangs een nieuwe cd-

release, is DJ Roog een echte workaholic te noemen. Een

gesprek met hem gaat natuurlijk over zijn grote passie

voor housemuziek. Maar ook vertelt deze Meester in de

Rechten over zijn studententijd in een vrouwenhuis, dat

hij ondanks zijn succes nog onzeker is en waarom

Nederlandse vrouwen de mooiste van de wereld zijn.
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“DE MOOISTE TIJD WAS IN EEN STUDENTEN-
HUIS MET VIJF VROUWEN. GENIAAL!”

woonde. Dan was het helemaal niks
geworden met mijn studie, en was ik
alleen maar aan het uitgaan. Ik ging tij-
dens mijn studententijd zo’n twee keer
per week uit, dan ging ik met de trein
van Utrecht naar Amsterdam, meestal
naar de discotheek Roxy.”

VROUWENHUIS
Tijdens zijn studie draaide Roog veel in
discotheken en clubs. “Eigenlijk deed ik
mijn studie ernaast. Het ging me gelukkig
vrij makkelijk af. Ik leerde altijd alleen de
essentie van de stof. Er zaten veel meisjes
op mijn studie, en een groepje meiden
waar ik mee omging was altijd keihard
aan het blokken. Ik was meer bezig met
draaien, maar haalde wel hoge cijfers.
Dan werden die meisjes altijd een beetje
jaloers.” Roog heeft zes jaar over zijn stu-
die gedaan. “Dat was de ‘gouden tijd’
waarin dat nog kon. Kun je nagaan hoe
oud ik al ben!” In zijn studentenperiode
was Roog lid van de Europese studenten-
vereniging AEGEE. “Dat was heel leuk,
het was een vereniging met allemaal inter-
nationale studenten. We kwamen één
keer per week bij elkaar en hoefden
gelukkig geen ontgroening te doen.” In
Utrecht heeft Roog in verschillende hui-
zen gewoond. “De mooiste tijd was in een
huis met vijf vrouwen. Geniaal! Het was
een vrouwenhuis dat bezig was om te vor-
men tot een gemengd huis. Ik was de eer-
ste man die er kwam wonen, geweldig. Ik
kan het elke man aanraden.” >>
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voor.” Roog heeft een hechte band met
zijn familie. “Mijn ouders en oma steu-
nen me heel erg en zijn erg trots op me.
Mijn moeder gaat zelfs mee naar feesten.
Als ik haar niet zou tegenhouden zou ze
elke week meegaan, maar dat kan
natuurlijk niet als ik probeer de coole DJ
uit te hangen”, lacht hij.

ERKENNING
In het begin van zijn carrière draaide
Roog veel in de underground house-
scène, maar sinds zijn optreden op
Sensation in 2001 is hij bekend bij het
grotere publiek. “Toen werd ik ook
bekend bij de mensen die nooit naar de
hippe house-clubs gingen”, vertelt hij.
Roog is de afgelopen drie jaar achter
elkaar verkozen tot beste House DJ van
Nederland. “Awards winnen doet je
natuurlijk wel wat”, geeft Roog toe.
“Het is fijn als je mensen kunt raken
met je muziek, want daar doe je het uit-
eindelijk voor. Ook is het prettig om
erkenning te krijgen, dat mensen zien
dat ik er zoveel tijd insteek en dat waar-
deren.” Roog draait op maar liefst 225
feesten per jaar, en is niet alleen in
Nederland populair, maar ook in de rest
van Europa, Azië en de Verenigde
Staten. Daar had hij zelfs een residentie
in club Cielo New York die in 2004
werd uitgekozen tot beste club van de
VS. “In Nederland is draaien heel pret-
tig omdat ik een sterke band met mijn

LIEFDE EN TOEWIJDING
“Toen ik afgestudeerd was, hadden mijn
ouders stiekem gehoopt dat ik advocaat
zou worden en dat DJ’en slechts een fase
was. Maar ik had al besloten dat ik pro-
fessioneel DJ wilde worden.”Maar dat
was niet het enige wat Roog wilde berei-
ken. Samen met zijn broer Greg vormde
hij het productieduo Hardsoul. Ook
richtten ze twee labels op: Hardsoul
Pressings en R&G Electronics. “Het is de
ideale combinatie: platen maken én
draaien. Doordeweeks maak ik muziek
en in het weekend kan ik het meteen uit-
testen.” De naam Hardsoul betekent vol-
gens Roog “dat je wanneer je succes wilt
hebben, iets met volledige liefde en toe-
wijding moet doen. We doen ons werk
met volle overgave en houden niet van
half werk.” De samenwerking met zijn
broer bevalt hem heel goed. “We kennen
elkaar zo goed dat we aan halve woorden
genoeg hebben. De samenwerking gaat
heel makkelijk en natuurlijk. Ik zie hem
zo’n zes of zeven dagen in de week. We
gaan gelukkig wel apart op vakantie.”
Ook de vader van Roog werkt sinds een
paar jaar bij het bedrijf. “Ik deed eerst de
administratie zelf, maar was een keer een
deel kwijtgeraakt waardoor ik veel geld
moest betalen aan de Belastingdienst.
Mijn vader was gepensioneerd en bood
aan ernaar te kijken. Sindsdien doet hij
de hele administratie en loopt het erg
soepel. Ik ben hem er erg dankbaar

NAAM ROGIER HUBERT VAN BUEREN (1971)

WOONPLAATS: AMSTERDAM

STUDIE RECHTEN, UNIVERSITEIT VAN UTRECHT

IK BEN DJ GEWORDEN OMDAT… 

“IK GEEN ANDERE KEUZE HAD.”

ALS IK GEEN DJ WAS GEWORDEN DAN.. 

“WAS IK MUZIEKPRODUCER GEWORDEN.” 

HET GROOTSTE MISVERSTAND OVER DJ’S IS.. 

“DAT WE ALLEMAAL DRINKEN EN DRUGS GEBRUIKEN.”

HET LEUKSTE VAN MIJN BEROEP IS… 

“HET DIRECTE CONTACT MET MENSEN.”

HET MEEST IRRITANTE IS… “DAT DE CLUBS IN

NEDERLAND SLECHT GELUID HEBBEN. OVERAL 

IN HET BUITENLAND IS HET GELUID VEEL BETER,

NEDERLANDERS ZIJN GEWOON ZUINIG.”

IN 2006 WIL IK ZEKER… “SPAANS LEREN.”
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achterban heb. Ik vind grote feesten heel
bijzonder, maar kleine clubs ook omdat
het daar veel persoonlijker is. In het bui-
tenland word ik altijd warm onthaald.
In Japan komen mensen in clubs naar
me toe om te vragen of ik een handteke-
ning op hun platen wil zetten. Het leuke
van optreden in het buitenland is dat je
nooit weet waar je terecht komt, en ook
niet zeker weet of de mensen je wel ken-
nen. Het is ook altijd leuk om naar een
land te gaan waar het warmer is dan in
Nederland, want ik kan slecht tegen de
winter. Toch zie ik mezelf niet zo gauw
Nederland voorgoed de rug toekeren,
want ik vind Nederlandse vrouwen de
mooiste van de wereld. Echt waar! Die
onafhankelijkheid, daar houd ik van.”

BURN-OUT
Roog reist voor zijn werk de hele wereld
over, maar heeft vaak maar weinig tijd
om de landen echt te bezoeken.
“Meestal moet ik na het draaien in een
club meteen weer door naar de volgen-
de locatie of terug naar Nederland.
Daardoor heb ik weinig tijd om wat van
de landen te zien. Dat is soms wel jam-
mer, vooral omdat ik vaak lang in het

vliegtuig zit, maar ik kan ook niet over-
al blijven hangen. Dan zou ik meer op
vakantie zijn dan werken.” En werken,
dat is iets waar Roog verslaafd aan is.
“Ja, ik ben een echte workaholic. Ik heb
kort voor de release van de nieuwe cd
(Hardsoul The Sound of Love and
Dedication 3) bijna een burn-out gehad.
Ik had het ongelooflijk druk en geen
energie meer. Ik heb me laten onderzoe-
ken en ik had te veel stress. Ik probeer
nu één keer per week een dag vrij te
nemen en nog maar zes dagen te werken
in plaats van zeven. Het is soms best
zwaar, want er ligt veel druk op me. De
nieuwe cd heb ik uitgebracht onder
mijn eigen label, dus moest ik alles zelf
regelen: van het aanvragen van licenties
voor de platen tot het artwork en
ervoor zorgen dat de cd in de winkel
komt te liggen. Voor zo’n release denk
ik wel eens: stel dat niemand de cd leuk
vindt. Dat klinkt misschien vreemd,
want ook al ben ik nu succesvol, ik ben
nog vaak onzeker. Ik heb namelijk, voor
mijn doorbraak, jarenlang gedraaid
zonder dat die sound populair was. Ik
weet dus heel goed hoe het is als nie-
mand je muziek leuk vindt.”

BALANS VINDEN
Doordat Roog zoveel werkt, moet hij
goed op zijn gezondheid letten, wil zijn
lichaam het vol kunnen houden. “DJ’en
is eigenlijk topsport, dus daar moet je
naar leven. Ik probeer dus heel gezond
te leven: vitamines innemen, niet roken
en niet drinken. Vaak zie je DJ’s drinken
tijdens het draaien, ik begrijp niet hoe
ze dat volhouden. Ik slaap nooit voor
drie uur ’s nachts en sta op rond twaalf
uur ’s middags. Dan ga ik eerst trainen
en daarna naar de studio. Ik fitness, dat
is eigenlijk pure noodzaak om het werk
lichamelijk aan te kunnen.” Momenteel
heeft Roog geen goede balans tussen
werk en privé in zijn leven, vindt hij
zelf. “Ik heb weinig tijd voor vrienden
of een relatie. Ik ben nu single, maar
heb natuurlijk wel vriendinnen gehad.
Dan merkte ik dat het toch lastig was,
omdat ik een heel ander levensritme
heb. Ik hoop daar in de toekomst een
betere balans in te kunnen vinden en
meer tijd te kunnen maken voor vrien-
den en familie. Ook zou ik Spaans wil-
len leren, want ik draai veel in
Spaanstalige landen. Maar als je de
wereldtop wilt bereiken, moet je bepaal-
de dingen opgeven. Ik streef echt naar
de absolute top, en wil dus nog één tree-
tje hoger komen. Hoe ik dat denk te
bereiken? Tja, dat is Hardsoul’s
bedrijfsgeheim…” <<

ROOG OVER ZIJN NIEUWE CD
HARDSOUL THE SOUND OF LOVE AND DEDICATION 3

“HET IS EEN DUBBEL-CD, DUS DE MEN-

SEN DIE ‘M KOPEN KRIJGEN WAAR VOOR

HUN GELD. DE EERSTE CD IS INGETOGEN,

VOL NUMMERS VOOR ALS JE MET JE

GELIEFDE OP DE BANK LIGT OF IN BED.

DE TWEEDE IS ECHT VOOR OP DE DANS-

VLOER. DE NUMMERS ZITTEN VOL ENER-

GIE EN ALS JE ‘M OPZET, WORDT HET

VANZELF EEN GEKKENHUIS!”

“MIJN OUDERS HOOPTEN STIEKEM DAT IK ADVOCAAT ZOU 
WORDEN EN DAT DJ-EN SLECHTS EEN FASE WAS.”


