
Zijn loopbaan 
klinkt bijna als een 
muziekstuk van de 
componist met wie 
hij zijn achternaam 
deelt. Snel rijzende 
ster binnen de 
interieurarchitectuur, 
Jacu Strauss, verliet 
een prominente 
positie van senior 
designer bij Tom 
Dixon, om als  
Creative Director het 
oer-Amsterdamse 
Pulitzer hotel opnieuw 
vorm te geven. Dan 
moet deze man wel 
stijl hebben, dachten 
we zo. 
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  WIE IS JACU STRAUSS?  Ik ben in 
Zuid-Afrika geboren en woon sinds 
twaalf jaar in Londen. Daarvoor 
heb ik ook nog vijfeneenhalf jaar in 
Nieuw-Zeeland gewoond omdat ik 
daar mijn studie architectuur begon, 
welke ik aan de Bartlett School for 
Architecture en Westminster Univer-
sity in Londen heb afgerond. Al van 
kinds af aan wist ik dat ik iets crea- 
tiefs of kunstzinnigs zou gaan doen. 
Het scheelde niet veel of ik was siera-
denontwerper geworden. Ik had een 
fascinatie voor het creëren van din-
gen: klein of groot. In mijn middelba-
re schooltijd maakte ik al mijn eigen 
houten meubels. Geleidelijk vormde 
mijn beroepskeuze zich richting ar-
chitectuur, wat voor mij de ultieme 
vorm van creatie is. Het omvat name-
lijk veel meer dan enkel het ontwer-
pen van gebouwen; het is toepasbaar 
in vele creatieve disciplines. Vandaag 
mag ik mijzelf interior designer noe-
men, een functieomschrijving waar 
ik mij comfortabel bij voel.

  SMAAKMAKERS  Er is niet één spe-
cifiek persoon die ik bewonder of die 
mij inspireert. Het verspreidt zich 
over diverse sectoren zoals mode, sie-
raden, boten, auto’s... Iets tegendraads 
zal eerder mijn aandacht vangen. Ik 
heb wel een lijst favorieten wiens werk 
ik uitzonderlijk waardeer. Bovenaan 
prijkt: Tony Duquette (Amerikaanse 

kostuum-, sieraden-, en decorontwer-
per, schilder, beeldhouwkunstenaar 
-GW). Hij creëerde een complete be-
leving. Zijn werk is rijk, opulent, en 
op dit moment relevant omdat het 
compleet tegengesteld is aan het mi-
nimalisme. Verder zie ik ook graag de 
werken van modeontwerpers Viktor 
& Rolf, en Dennis Diem, en binnen 
mijn eigen vakgebied: Piet Hein Eek, 
Maarten Baas, Lee Broom... en Tom 
Dixon natuurlijk.

  INSPIRATIE  Inspiratie haal ik uit 
verschillende bronnen en is niet -zo-
als vaak wordt gedacht- een soort 
vanzelfsprekendheid. De ene keer 
komt het direct binnen, soms vergt 
het meer onderzoek en geduld. Het 
klinkt natuurlijk als een cliché, maar 
inspiratie komt écht overal vandaan. 
In het geval van dit project (het op-
nieuw vormgeven van het Pulitzer 
hotel -GW) heb ik me vooral laten 
inspireren door wat ik op straat zag. 
De panelen van deze muur (wijzend 
op de muur achter hem) zijn geïn-
spireerd door het vormenspel en 
de structuur van de deuren van de 
grachtenpanden. Het Rijksmuseum 
en de schilderijen van de oude mees-
ters hebben mij weer geïnspireerd 
voor het kleurenpalet.

  KLEREN MAKEN DE MAN  Ik ben 
een echte verzamelaar. Daarnaast 

spelen mijn lengte en slanke postuur 
ook een rol in mijn kledingkeuze. 
Ik zoek naar items die ik mooi vind, 
maar moet er tegelijkertijd op letten 
of ik het pas. Mijn vintage jasje heb 
ik tien jaar geleden op Ebay gekocht 
en is één van mijn favorieten. Ik heb 
werkelijk geen idee van welk merk het 
is, maar het heeft over de hele wereld 
met mij meegereisd. Shirts haal ik bij 
Richard James op Savile Row, omdat 
ze daar standaard langere armlengtes 
in de collectie hebben. Mijn sokken 
zijn daar ook van. Gekleurd, want dat 
brengt weer leven in de brouwerij. Ik 
ben brildrager, en dit montuur is van 
Viktor & Rolf. De spijkerbroek die 
ik aan heb is merkloos maar is lang 
genoeg en zit goed. Voor schoenen 
heb ik een voorkeur voor leer. Leren 
chelsea boots, en schoenen van ver-
weerd leer. Ik wil niet steeds voor-
zichtig hoeven zijn met wat ik draag, 
en ben daarom niet zozeer gebonden 
aan merken. Zolang het maar past en 
aansluit bij mijn stemming van die 
dag.

  ARMCANDY  Horloges zijn prachtig, 
en ik bezit een aantal mooie exem-
plaren, waaronder twee Cartier hor-
loges. Het probleem is echter dat ik 
veel op reis ben en makkelijk spullen 
kwijtraak. Dan draag ik liever geen 
horloge of juist een gek, gekleurd ex-
emplaar wat niet zo kostbaar is.T

E
K

ST
 K

ar
in

e B
lo

em
   

 F
O

T
O

 J
A

C
U

 E
m

ily
 A

nd
re

w
s

    ZIJN STIJL

103

    ZIJN STIJL

102_HisStyle.indd   103 12-05-16   09:45



Een horloge waarvan ik nooit heb 
gedacht dat ik ‘m ooit zou willen is 
een vintage Rolex met een zachtroze 
wijzerplaat. Ik betrap me erop dat ik 
regelmatig even een blik werp in de 
etalage bij de overburen (de Amster-
dam Watch Company- GW), want 
daar liggen heel fraaie klokken. 

  MIRROR, MIRROR  Ik ben me altijd 
zeer bewust geweest van een goede 
verzorging. Mijn moeder keek daar 
streng op toe want ik ben opgegroeid 
in de Kalahari-woestijn, dus zonbe-
scherming was een must. Mijn haar 
hee�  uiteenlopende stijlen gekend... 
Op school mochten we nooit lang 
haar hebben. Zodra ik 
van school was mocht 
de schaar er niet meer in. 
Een kapsel moet nu voor-
al makkelijk in onderhoud 
zijn. Ik heb al jaren dezelfde 
kapster in Notting Hill. 
Ze heet Jordan en ze is 
geweldig! En vertrouwd. 
Ik heb namelijk iets 
geks: zodra iemand aan 
mijn haar zit, raak ik een 
beetje gehypnotiseerd... 
en val in slaap, haha! 
Om mijn haar te sty-
len gebruik ik Label. M 
Matte Paste. Het is licht 
en niet vettig met een 

matte � nish. Droogshampoo vind ik 
wel handig voor op reis om weer wat 
volume te creëren.

Mijn signature fragrance is 
Tuscan Leather van Tom Ford. Die 
wissel ik af met Patchouli van Le 
Labo. 

  THUISHAVEN  Mijn thuisbasis is 
Notting Hill in Londen, maar ik ver-
blijf sinds 2,5 jaar een paar dagen per 
week in Amsterdam. Het re-design 
project van het Pulitzer vereiste dit 
ook. Ik heb in bijna elke kamer in het 
hotel geslapen, en inmiddels logeer ik 
in een appartement in de Reestraat.
In Londen heb ik op bijzondere plek-

ken gewoond, zoals de 
watertoren van Tom 
Dixon. Nu woon ik in 
een Victoriaans huis. 

De inrichting re� ecteert 
mijn persoonlijkheid; het is 

rommelig, er staan teveel 
meubels. Het is bezaaid 
met spullen die ik door 
de jaren heen bij elkaar 
heb gesprokkeld of heb 
gekregen. Ik ben een ver-
zamelaar en mijn huis is 
een soort opslag. Mijn 
eettafel is bijvoorbeeld 
voor vier personen maar 
er staan tien stoelen om-
heen. Het is eclectisch; 

oud en nieuw. Soms kan ik een kleur 
of structuur lelijk vinden maar werkt 
het weer heel goed met een ander 
materiaal of object.  Interieur design 
is een levenslang leerproces en mijn 
huis is de school. Het onderzoekslab.
Binnen mijn verzamelwoede zijn er 
nog wel wat meubels die ik graag ooit 
zou willen bezitten: de Burnt Chair of 
Smoked Chair van Maarten Baas, en 
mijn ultieme wens is de set van een 
sofa en fauteuil van Warren Platner, 
genaamd ‘Steelcase’.
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  WHEELS  Autorijden vind ik ge-
weldig. Ik bezit zelf geen auto, maar 
mijn jongensdroom is een champag-
ne-gouden Mercedes SLK cabrio uit 
eind jaren negentig. In totaal contrast 
met deze staat de schattigste auto ooit 
uit de jaren zestig: de BMW Isetta. 
De enige auto die ik ken met de deur 
aan de voorkant. Het lijkt me geniaal 
om te zien hoe mensen reageren als 
ik met mijn lange lijf aan de voorkant 
uit de auto zou klimmen...eh kruipen.

  AAN DE DIS  Met eten en drinken 
ben ik best wispelturig, en toch heb 

tijd een dikke steak voor me, en ik 
heb een speciale pan die goed heet 
wordt om de steak in te bakken. Een 
paar van mijn to-go adressen op het 
moment zijn: 
- Granger & Co in Notting 
Hill (van Australische tv-kok 
Bill Granger -GW): voor ont-
bijt of brunch in het weekend. 

ik een vrij traditionele smaak. Het 
eten, het interieur, de sfeer en de 
service zijn van het grootste belang. 
Daar hoeft het geen chique eetge-
legenheid voor te zijn. Het geldt 
evengoed voor een kleine eetwinkel 
om de hoek. Ik kook zelf ook graag; 
pasta en steak (Zuid-Afrikaanse 
roots hè) zijn mijn specialiteiten. 
Het vlees haal ik bij een speciale 
slager, Provenance Village Butcher. 
Het is al een traktatie an sich om 
daar vlees te kopen. Ze snijden al-

- Barrafina in Soho: je eet er moder-
ne tapas aan de counter. 
- Essenza op Portobello Road: hier 
eet ik de lekkerste pasta aglio e olio. 
Het beste comfort food!

  REISLUST  Inmiddels reis ik zoveel 
dat ik bijna zelf een vliegtuig kan 
besturen, haha! Wekelijks ga ik op 
en neer naar Amsterdam, en deze 
stad heeft echt mijn hart gestolen 
met haar charme, geschiedenis, ar-
chitectuur en authenticiteit. Deson-
danks is het geen museum. Azië, en 
met name de grote steden, vind ik te 
overweldigend.

New York is ook een favoriete 
bestemming en eigenlijk elke ande-
re plek waar ik vrienden heb wonen. 
Een stad moet wel karakter en au-
thenticiteit hebben. Zoiets mis ik bij-
voorbeeld in Dubai. Het is allemaal 
té nieuw. Rome werd ook niet in één 
dag gebouwd... 

Als ik op vakantie ga probeer ik 
steeds een nieuwe bestemming te be-
zoeken. Ik wil naar Mexico en ik ben 
nog nooit op Capri geweest. Daar 
wil ik de Casa Malaparté bezoeken; 
een villa gebouwd op een metersho-
ge klif, en een voorbeeld van mo-
derne Italiaanse architectuur. Heel 
abstract. (De villa vormde het decor 
voor de Franse film ‘Le Mépris’ met 
Brigitte Bardot - GW). 
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