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LEVENSVERHAAL

De stijlkamer van het
kantoor aan de Keizersgracht.
Met vintage salontafels,
één van marmer en één van
palissander hout. Het houten
mobile is een vondst uit
Denemarken, het kleed is
van Maram Rugs en komt uit
Marokko. De messing stoelen
zijn vintage uit Portugal. De
grote plant is van Prinselijk
Gebonden, de favoriete
bloemenwinkel van Dax en
Joyce in Amsterdam.

HONDEN

die je alles gunt:

Nicemakers

Los van elkaar droomden Dax Roll en Joyce Urbanus ervan: mooie
plekken maken. Toen ze elkaar ontmoetten, gingen ze los. Inmiddels
kunnen ze het bijna niet bijhouden, zo veel opdrachten stromen er
binnen bij hun studio Nicemakers. Na The Hoxton en saladebarketen
SLA, zijn ze nu bezig met hotels in Parijs en Malaga. En ze zijn pas 32.
TEKST SIGRID STAMKOT FOTOGRAFIE BRENDA VAN LEEUWEN HAAR EN MAKE-UP MANOUS NELEMANS@MAISONMANOUS
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W

ie ooit in het Amsterdamse hotel The Hoxton is geweest, herkent vast
die sterke behoefte om het volledige interieur schaamteloos thuis over
te nemen. De leren wegzakbanken, bezaaid met gemêleerde kussens,
de grote zeshoekige spiegels aan de nachtblauwe muren, de leren headboards achter de bedden op de kamers, die met warme plaids bedekt zijn.
Een plek die net zo veilig en fijn voelt als thuis: dat was het idee van interior design studio
Nicemakers. En dat is gelukt.
Dax Roll en Joyce Urbanus van Nicemakers hebben hotelparadepaardje Hoxton op hun creatief cv staan en het fotogenieke SLA-concept. Projecten die internationaal bejubeld zijn; The
Telegraph beloonde The Hoxton met een 9, mede dankzij de ‘stylish interiors and buzzing
public spaces’. In de zeven jaar dat ze nu bestaan, is het hard gegaan. Soms misschien te hard,
maar de twee partners – in zaken en in de liefde – houden elkaar bij de les.

WHEN DAX MET JOYCE

Dax: ‘Acht jaar geleden zijn we aan elkaar gekoppeld door mijn moeder. “Ik ken toch zo’n
leuk meisje!” hintte ze. Maar ik vermaakte me prima, ik had mijn moeder echt niet nodig om
een vrouw uit te kiezen.’
Joyce: ‘Ik kende zijn moeder van de sportschool in Amstelveen, waar ik tijdens mijn
studie werkte. Ze bleef na het sporten altijd uren kletsen. Ze riep ook altijd: “Ik heb zo’n
leuke zoon!” Maar ik had al een relatie, dus reageerde altijd met een ongeïnteresseerd “oh,
leuk”.’
Dax: ‘Twee jaar lang hintte mijn moeder. Joyce ging vaak bij haar eten; er was inmiddels een
goede vriendschap ontstaan. Maar ik zag haar nooit.’
Joyce: ‘Toen het uitging met mijn relatie terwijl ik al in een zware tijd zat met een burn-out,
organiseerde Dax’ moeder een “Help Joyce de winter door”-lunch en wandeling. Ze nodigde
Dax ook uit. We raakten met elkaar aan de praat en het voelde meteen vertrouwd en veilig.
We hadden veel gemeen: dromen, ideeën en dingen waar we gemotiveerd en enthousiast van
raakten.’
Dax: ‘Na twee maanden woonden we samen. Tot op de dag van vandaag ontkent mijn moeder dat die lunch een vooropgezet plan was.’
Joyce: ‘We voelden allebei: dit is geen bevlieging. Ik had echt een rottijd, en juist dan herken
je het als het goed is. Ik wist het meteen.’

FREEDOM!

JOYCE EN DAX IN HET KORT

Joyce Urbanus (Uithoorn, 1985) studeerde in 2007 af aan de
Artemis Styling Academy. Na vier jaar voor Hoopman Interior
Projects te hebben gewerkt, begon ze voor zichzelf. In 2011
startte ze samen met Dax hun bureau Nicemakers.
Dax Roll (Amstelveen, 1985) haalde in 2004 zijn b
achelor
Advertising, Marketing and Communication aan de

Hogeschool van Amsterdam. Hij werkte ruim twee jaar freelance voor onder meer het duurzame Nederlandse merk
Kuyichi en bouwde in 2009 mee aan het Amsterdamse label
NMBR NINE, voor hij samen met Joyce Nicemakers startte.
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Dax: ‘Ik was bezig met het opzetten van een klein, nieuw modelabel. Samen met de eigenaars
daarvan deed ik alles wat een nieuw merk nodig heeft: marketing, sales, alles. Ik was niet
van plan de interior design-wereld in te gaan. Maar tijdens die eerste wandeling bleken we
dezelfde droom te hebben: de wereld over reizen, containers volladen met mooie spullen, en
er iets moois mee doen.’
Joyce: ‘Ik werkte bij een interieurarchitect, maar ben breder geschoold. Ik heb Artemis richting interieur, mode en vormgeving gedaan, en die andere facetten trokken me ook. Ik verlangde naar veelzijdigheid én vrijheid, dat had ik van de burn-out geleerd.’
Dax: ‘Het is spannend om je vaste baan op te geven voor het onzekere freelancebestaan. We
maakten een inventarisatie: wat hebben we nodig voor de vaste lasten? Weinig, zo bleek. Ik
hield mijn vaste baan, Joyce nam de stap.’ 

Op het kantoor werken inmiddels tien mensen. Rechtsboven werk van kunstenaar San Ming (links)
en Stichting Onterfd Goed. Midden de stijlkamer van het kantoor, aan de achterkant van het pand.
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Er bestaat geen Nicemakers-stijl.
Elk project is a nders
Links de stijlkamer op kantoor.
De schildpadschilden vonden
Dax en Joyce op antiekmarkten.
Het kunstwerk ernaast is van
San Ming. Het hoofd en het
houten kunstwerk op de kast zijn
vintage finds. Rechts de
koperen R is vintage; ernaast ligt
een messing deurknop die Dax
en Joyce ooit op hun toekomstige voordeur willen plaatsen.
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Joyce: ‘Ik kreeg interieuropdrachten, maar mocht ook een modecollectie ontwerpen: alles wat bij me paste, kwam op mijn pad. Dat mijn hart toch meer
uitging naar interieur, merkte ik toen ik aan een leuk klein hotel in Amsterdam
werkte. Met de scooter reden Dax en ik langs een antiekmarkt in Haarlem.
Tussen de troep vonden we een mooie spiegel uit de jaren zeventig en grappige
keramieken beeldjes, die daar perfect zouden passen. Daar ontdekten we dat
we hetzelfde oog hadden, en zo besloten we om samen verder te gaan.’

MOEITELOOSHEID

Dax: ‘We wilden mooie dingen maken, simpel, Nicemakers dus. Het is niet
“de” of “the” Nicemakers. Het gaat niet alleen om óns, maar ook om het werk
en het team.’
Joyce: ‘Er bestaat ook geen Nicemakers-stijl. Elk project is anders. Onze ontwerpen zijn uiteraard persoonlijk, maar ook functioneel. En ja, ook wel elegant
denk ik, doorleefd en effortless.’
Dax: ‘Trucjes passen niet bij ons. We gebruiken bijna nooit dezelfde items.
Daarmee maken we het onszelf niet altijd makkelijk ...’
Joyce: ‘SLA was een van onze eerste opdrachten. Eigenaren Jop van de Graaf
en Nina Pierson hadden een duidelijke visie. Dax dacht groter dan ik. Hij bedacht ontwerpen op maat, zodat het concept internationaal kon worden uitgerold. Ik waakte ervoor dat het zijn authenticiteit behield. Toen we de laatste
hand aan de details legden – Jop en Nina stonden in de keuken de slakommen
nog snel te stickeren – vóélden we dat het klopte.’

DE LOFT

Dax: ‘We zeggen regelmatig nee, die luxe hebben
we inmiddels. Als de connectie er niet is, of de
agenda te vol, doen we het niet. Als we een locatie
bekijken, zien we in ons hoofd al het resultaat, met
de muziek en kaarsen aan, de mensen aan de bar, de
cocktails. Vaak voelen we het allebei meteen, maar
we zijn niet altijd tegelijk overtuigd. Zie ik de potentie, voelt Joyce het niet, of andersom. In zo’n geval
praten we erover. We moeten er allebei achterstaan,
anders doen we het niet.’
Zo ging het ook met een woning, een 650 m2 groot
penthouse in Maastricht. Dax wilde het niet doen.
Niet uit desinteresse, maar uit tijdgebrek. Joyce was
juist geïntrigeerd door de briefing. Het was net een
scenario, met scènes als ‘eenmaal uit de lift klinkt er
muziek, en met een whisky in de hand loop je binnen in een Mad Men-achtige setting.’
Joyce: ‘Ik werd nieuwsgierig naar de mensen
erachter.’
Samen met de twee opdrachtgevers, een creatief
stel, reisden ze naar Parijs, Milaan en New York,
om bij de favoriete adressen van Nicemakers unieke
items te verzamelen voor de woning. Het duurde
anderhalf jaar tot het helemaal perfect en af was.
Joyce: ‘Bij de housewarmingparty bedankten
ze ons geëmotioneerd voor “het creëren van hun
droomplek”. Ik krijg er nu bijna weer tranen van
in mijn ogen.’

Het kunstwerk aan de muur is van San Ming.
De bank kregen ze cadeau
van Dax’ ouders.

SUCCES

Dax: ‘We waren jong en hadden de gunfactor, we
werken hard en hebben plezier. Nu zitten we in
een volgende fase – hebben we die gunfactor nog?
Maar je moet ook geluk hebben. Kwamen we op
een avond uit net die ene persoon tegen, waardoor
er weer nieuwe kansen op ons pad kwamen.’
Joyce: ‘Voor The Hoxton pitchten we tegen een
bedrijf met vijftien en een bedrijf met veertig man.
We dachten dat we geen schijn van kans zou- 
Tegenover de ronde tafel van Martin Visser
uit de jaren 60 hangt een vintage wandlamp
van de Italiaanse ontwerper Gaetano Sciolari.

‘Op een markt,
op een beurs, op
reis: we staan
altijd “aan”. Dat is
best vermoeiend’
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De ronde eettafel is
een ontwerp van Martin
Visser uit de jaren 60.
De zeshoekige spiegel is
een ontwerp van Dax en
Joyce, en lieten ze maken
door David Derksen
en Lex Pott. Het is een
eerste sample van de
spiegels die nu in The
Hoxton hangen.

‘We zijn gekoppeld door
mijn moeder. “Ik ken zo’n
leuk meisje!” hintte ze’
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Hans:
‘We trouwden
in 1968. Puck
droeg een broek
van crêpestof
met wijde pijpen
en een
paillettenvest,
ik droeg een
roomwit pak’

Versiering in lamp door Frans Piek,
ter gelegenheid van Hans’ verjaardag
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den 
maken. Bloedzenuwachtig waren we, maar
ook zo fanatiek! Dat heeft de eigenaar gezien.
Die voelde dat we jonge honden waren die alles zouden geven. Hij nodigde ons uit voor een
glas wijn om elkaar beter te leren kennen. Konden we het wel aan? Het was een weloverwogen
risico voor hem.’
Dax: ‘Dit was de briefing: kom naar Londen, ervaar het en creëer de Amsterdamse versie. Zonder
restricties. Dat gaf vertrouwen!’
Joyce: ‘Krijgen we te veel restricties, dan gaat het
fout. Als blauw de beste kleur is, gebruiken we
blauw – maar niet omdat het moet. Dat is geen arrogantie. Kleuren moeten passen bij de geschiedenis van het pand, of de lichtinval. Niet omdat het de
kleur van volgend jaar is.’
Zelf wonen ze in een licht appartement in de Amsterdamse Jordaan. Uiteraard vol vintage vondsten,
zoals het Italiaanse lichtobject en de ronde tafel van
Martin Visser, die ze na láng zoeken op Marktplaats
vonden. Kleur komt van de kunst, onder meer van
de Amsterdamse San Ming, en de zwart/groen geverfde entree. De rest is wit.
Vaak zijn ze er trouwens niet. Projecten van het moment zijn een hotel in Parijs met 84 kamers, in het
tiende arrondissement; een boetiekhotel in de buurt
van Malaga; drie Vondel Hotels – een voormalig
klooster in Maastricht, een monumentaal gebouw
in de Amsterdamse Rozenstraat en een oude houthandel aan de Amsterdamse Overtoom.
Dax: ‘In het begin deden we alles samen. Inmiddels
hebben we tien man in dienst, en kan dat niet meer.’

Joyce: ‘Omdat we een relatie hebben, konden we zo hard werken. We waren
altijd samen, konden intensief en gefocust werken.’
Dax: ‘Je hebt mensen die blij zijn als ze even los van elkaar op hun werk zijn.
Dat hebben wij niet. We zijn graag samen.’
Joyce: ‘Natuurlijk zijn we weleens geïrriteerd. Maandag had ik een rotdag. Dan
maakt Dax een grap: “Ga je lekker, donderwolk van me?” Soms moeten we
onszelf inhouden. We hebben afgesproken dat onze relatie altijd voor gaat. Stel
dat een van ons niet meer kan, en de ander redt het niet alleen, dan is het tijd
voor een ander plan.’
Joyce: ‘We nemen niets voor lief. Het gevoel van dankbaarheid went nooit.’
Dax: ‘Natuurlijk is het soms zwaar. Maar we zien alles van de wereld en ontmoeten zulke fantastische mensen. Dat blijft bijzonder. Op vakantie in Portugal ontmoetten we een leverancier die mooie spullen verkocht die perfect bij
een project pasten. Het was veel; het moest in containers. Ineens wisten we
weer: wow, dit is wat we wilden doen!’
Joyce: ‘Mogelijk zie ik in de toekomst een meer consultancy-achtige rol voor
me. Advies geven en weer verder. Niet meer verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.’
Dax: ‘Een museum staat nog op de wishlist! Het is nooit onze ambitie geweest
om met tien man in een groot kantoor op de Keizersgracht te zitten. Het doel
was: doen wat we leuk vinden.’
Joyce: ‘En dat is het nog steeds.’ 

Het dagbed hebben Dax en Joyce zelf bedacht en gemaakt. De tafel kochten ze op de
Noordermarkt. De lamp is vintage en heeft een voet van goudkleurig glas.

ALTIJD SAMEN

Dax: ‘Waar we ook zijn – een markt, een beurs, een
reis – we staan altijd “aan”. Dat is best vermoeiend.’
Joyce: ‘Begin dit jaar waren we in de bergen van
Italië: twee weken geen mail en telefoon. Het jaar
ervoor waren we naar Sri Lanka: een prachtige reis,
maar veel te intens als je zo moe bent.’
Dax: ‘In de begintijd waren we op vakantie op Ibiza. De telefoon bleef maar gaan. Was dit wel wat we
wilden? Het is soms best een struggle geweest. We
werkten iedere avond, ieder weekend.’

‘We waren
bloedfanatiek.
The Hoxton
zag twee jonge
honden die álles
zouden geven’
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