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eva simons
Jurk en schoenen (priJzen op 
aanvraag) van Marga WeiMans 
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JACKIE interview

eva simons
 living the american dream

Tekst Martine Bruynooge   Fotografie Allard Honigh

VAN zANgErEsJE IN EEN HOLLANdsE mEIdENbANd 

tOt tOpACt mEt WILL.I.Am – het ging snel met 

eva simons (28), WINNArEs VAN dE bmI LONdON 

AWArd EN gENOmINEErd VOOr dE mtV-AWArd 

‘bEst styLE’. ‘ik ga hier helemaal voor. niemand 

kan me tegenhouden.’
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JACKIE interview

De aanvraag voor dit interview ging van Amerika naar Enge-
land om vervolgens te belanden bij Eva’s agent in Nederland. 
Er verstreken enkele maanden voordat Jackie mevrouw Simons 
kon spreken. Ze had dan ook wel iets anders te doen. Terwijl 
wij wachtten op een go van haar management, beleefde Eva  
namelijk een piek in haar carrière. Zo stond ze voor een  
uitverkocht stadion in Maleisië en trad ze met Will.i.am op in 
America’s Got Talent, waarna hun single This is Love vijfenveertig 
miljoen keer werd gedownload. En dan te bedenken dat wij 
haar in Nederland vooral kennen van het meidenbandje Raffish 
en het televisieprogramma Popstars The Rivals. 
In 2005 besloot Eva – toen nog zonder hanenkam – Raffish te 
verlaten. ‘Iedereen verklaarde me voor gek,’ blikt Eva terug. ‘Ze 
zeiden: “Dat wordt het einde van je carrière.” Maar ik voelde 
dat ik meer kan dan zingen in een meidengroep.’
De eerste jaren van Eva’s solocarrière verliepen stroef. ‘Maar  
oefening baart kunst,’ vertelt Eva in de Amsterdamse studio 
waar we zijn voor de fotoshoot. ‘Je moet gewoon doorgaan. 
Ik heb zoveel mensen gezien die na één plaatje of één optreden 
al klagen dat het moeilijk en zwaar is. Ik weet nu dat het erbij 
hoort als je iets wilt bereiken.’

Je vindt dat je nog maar op tien procent van je kunnen 
zit. Hoe ambitieus ben je?
‘Ik wil doen wat ik leuk vind en waar ik goed in ben. Er is al-
tijd een weg naar je droom. Ook als je, zoals ik, soms een paar  
stappen terug moet doen.’

Wanneer was dat?
‘Toen ik met Raffish stopte. Raffish was voor even heel fijn  
omdat ik net van school kwam en nog te onzeker was voor een 
solocarrière. Op een gegeven moment was ik goed genoeg om 
alleen verder te gaan. Dat betekende wel dat ik weer bij nul 
moest beginnen. Ondertussen zei iedereen in de muziekwe-
reld dat het geen goed idee was om Raffish te verlaten. Maar ik  
wilde per se house maken, dat bleef lonken. Om geld te verdie-
nen gaf ik les op het conservatorium en in de avonduren schreef 
ik nummers. Ik ging gewoon dóór. Dat optimisme heb ik van 
mijn moeder. Als je in het achtergrondkoor bij Ik hou van Hol-
land een donkere zangeres met een heel grote glimlach op haar 
gezicht ziet, dan is dat mijn moeder. Ze lacht 24 uur per dag.’

En jij? 
‘Als ik mijn dag niet heb, kan ik humeurig zijn. Mijn moeder 
heeft dat nooit. Mijn vader is iets serieuzer. Hij is trompettist en 
heeft me meegegeven dat je moet werken als je iets wilt berei-
ken. Hij oefent nog steeds elke dag zijn toonladders. Niet voor 
niets, want hij treedt nog steeds op met wereldartiesten.’

Muziek maken is je dus met de paplepel ingegoten.
‘Er werd thuis altijd muziek gedraaid. Mijn moeder had de 

nieuwste cd’s en zo kwam ik in aanraking met alle soorten 
nieuwe muziek. Als je mij een piano of een radio gaf, zat ik 
helemaal in mijn eigen wereld. Ik had wel vriendinnetjes, maar 
ik kon mezelf altijd goed vermaken, was toen al best wel een 
dromer en een loner. Dat heeft er voor gezorgd dat ik me goed 
kan focussen en concentreren op wat ik wil doen.’

Muzikanten zijn meestal veel onderweg. Was jij vaak 
alleen thuis?
‘Het enige wat ik me kan herinneren is dat mijn ouders een 
keer samen een week weg waren omdat ze op tour waren. Maar  
verder was ik eigenlijk nooit alleen. Mijn moeder heeft tien 
broers en zussen die allemaal in Amsterdam woonden, de mees-
ten bij ons in de buurt. Mensen liepen in en uit, er was altijd wel 
wat te doen.’

Jij bent de laatste tijd alléén maar onderweg. Wat was tot 
nu toe het leukst om te doen?
‘Een van de coolste optredens was bij David Letterman. Ge-
woon het idee dat ik in de show van Letterman was. Hoeveel 
mensen in Nederland kunnen dat nu zeggen? Ook tof was de 
laatste tour die ik in Amerika heb gedaan, The Identity Tour. 
Toen heb ik samengewerkt met Doctor P, Hardwell, Paul Oa-
kenfold en Eric Prydz. En dat je dan de enige vocalist bent. 
Wow. Er stonden elke dag twintigduizend man voor m’n neus 
en dat zes weken lang. Als ik zei: “Jump!” begon iedereen te 
springen. Echt heel gaaf.’

Kun je nog normaal over straat in de VS?
‘Het is daar wat extremer dan in Nederland. Als ik hier mijn 
best doe er niet te leuk uit te zien, dan is dat geen probleem. Dus 
ga ik graag als een zwerver naar buiten, haha. Maar in de VS 
staan de fans al voor het hotel te wachten. Dan word ik heel snel 
naar de auto gebracht. Die beveiliging vind ik niet erg, trou-
wens. Whatever. Het is voor m’n eigen veiligheid, want je weet 
het maar nooit met sommige mensen.’ 

Is het wel eens uit de hand gelopen?
‘Ik heb een keer een meet and greet gehad waar iemand zich  
letterlijk aan me vastklampte. Toen moest er een bodyguard aan 
te pas komen. Tegelijkertijd voel ik me erg gewaardeerd als ie-
mand me herkent.’

Hebben we in Nederland enig idee hoe het eraan toe 
gaat in Amerika?  
‘Alles wat vanuit hier aan housemuziek komt vinden ze in 
Amerika top. Als ze horen wat wij allemaal hebben, zoals 
Sidney Samson (Eva’s vriend, red.), dan snappen ze dat dit 
andere shit is. Ze noemen ons The Dutch Sound. Amerikanen 
hebben respect voor je en het draait er om de muziek, de sound, 
niet om vijfhonderd danseressen en een grote show. Tijdens 
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Jurk en schoenen (priJzen op 

aanvraag) van Marga WeiMans 
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‘Vroeger ging ik naar concerten 

Will.i.am ineens met mij Werken. 
Van the Black eyed Peas, nu Wil 

Bizar!’
Jurk (priJs op aanvraag) van Jan Boelo; 

schoenen (€ 469) van United nUde
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JACKIE interview

‘Vroeger ging ik naar concerten 

Will.i.am ineens met mij Werken. 
Van the Black eyed Peas, nu Wil 

Bizar!’

mijn laatste tour had ik drie broeken bij 
me, meer heb ik in die drie weken niet 
gedragen. Het ging puur om de energie 
en de muziek.’

Hoe is je carrière na Raffish uitein-
delijk weer gaan lopen? 
‘Op een gegeven moment kreeg ik een deal 
aangeboden in Amerika bij een manage-
ment waar ik me verder kon ontwikkelen. 
Toen ging ik daar danslessen en zanglessen 
volgen en audities doen bij labels. Bij At-
lantic Records had ik succes. Ik sloot een 
gouden deal met platenlabelbaas Ahmed 
Ertegun. Ik was 22. Maar een week later 
overleed hij, dus werden alle projecten van 
tafel gegooid. Die American dream was op 
dat moment wel echt klaar voor me. Toen 
ben ik weer in achtergrondkoortjes gaan 
zingen en lesgeven. Maar het idee dat ik 
mijn eigen ding wilde doen is altijd blijven 
kriebelen.’

Je werd uiteindelijk bekend toen uit-
lekte dat het liedje Silly Boy geen sa-
menwerking was tussen Lady Gaga 
en Rihanna, maar een liedje van jou.  
‘Ik heb ooit dat nummer ingezongen als 
demo bij een management om te laten zien 
dat ik een goede zangeres was. Ik dacht dat 
ze het zouden bewaren, maar het ging ze 
om het nummer zelf, dat ze pitchten aan 
Lady Gaga. Niet zo netjes. Maar ik ben er 
nu heel blij mee, want zo werd ik in één 
klap heel bekend en kreeg ik opeens heel 
veel deals aangeboden. De muziek van 
Silly Boy was niet mijn ding want ik wilde 
housemuziek maken, maar daar zag mijn 
platenmaatschappij geen geld in. Toen ze 
Take over Control niet wilden uitbrengen, 
ben ik weggegaan. Daar zullen ze nu wel 
spijt van hebben.’

En toen?  
‘Heb ik een jaar zonder label gezeten. En 
nu zit ik goed bij mijn huidige label. Zij 
waren meteen enthousiast, omdat Take 
over Control het goed deed. Dat nummer is 
echt van mij, ik heb het zelf geschreven. 
Ik heb nu de juiste mensen om me heen, 
werk in een heel andere vibe. Ik spreek 

wereldberoemde gasten, zoals Will.i.am, 
die ineens met mij wil werken. Wow! 
Vroeger ging ik naar concerten van The 
Black Eyed Peas, en nu sta ik samen met 
hem op het podium. Bizar en eng tegelijk.’

Hoe verklaar je je succes?
‘Doorzettingsvermogen, erin geloven en 
overtuigingskracht. Ik tolereer geen nega-
tieve energie in mijn proces. Dit is mijn 
visie, mijn muziek en ik wil dat het werkt, 
dus ik ga daar helemaal voor. Degene die 
mij probeert tegen te houden krijgt van mij 
geen kans.’

Dat klinkt heel Amerikaans.
‘Ja, maar ik ben wel realistisch. Ik zal nooit 
de nieuwe Mariah Carey worden. Die hoge 
noten, dat wil en kan ik niet. Of opeens de 
nieuwe dansmoves van Chris Brown laten 
zien doe ik ook niet. Ik probeer mezelf te 
zijn en daar kracht uit te halen.’

Het blijft een raar geval, die Eva Simons. In 
de VS rijdt ze in geblindeerde taxi’s, hier 
komt ze doodgewoon in haar eigen auto 
naar de Jackie-shoot, met twee koffers vol 
kleding op de achterbank en haar hondje 
Gabriël in een buggy. Tussen de shoot 
door wordt ze ook nog gefilmd voor Show-
nieuws en RTL Boulevard, want die avond is 
ze voor even wereldnieuws in Nederland 
vanwege haar nominatie voor de MTV 
European Music Awards. Voor haar is dat 
een meisjesdroom die uitkomt. ‘Ik ben er 
supertrots op dat ik Nederlander ben; ik zal 
me ook altijd als een Nederlander blijven 
presenteren.’ Ondertussen rent hondje Ga-
briël de hele studio door en verdwijnt soms 
onder de couturejurk van Marga Weimans 
die Eva voor de shoot draagt. Het is een 
soort stellage en Eva vindt de jurk helemaal 
te gek, hoewel vrij ondraagbaar. ‘Ik vind 
het cool om gestyled te worden, maar het is 
beter als mensen hetzelfde kunnen dragen 
als ik, dat mijn kleding gewoon te koop is. 
Lekker street.’

Wat vind je dan bijvoorbeeld van het 
‘concept’ Lady Gaga?
‘Ik denk dat zij heel veel van mode houdt. 
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Ze gaat er ook echt voor, tot aan haar na-
gels is ze op en top verzorgd. Ik ben een 
echte tomboy. Dol op mode, maar ik heb 
het geduld niet om iedere dag perfect ge-
styled te zijn. Zet mij maar in de studio.’

Vind je het ook niet leuk om lekker 
te shoppen?
‘Als ik tijd heb wel. Ik was laatst weer in de 
Jordaan en die zie ik allemaal nieuwe win-
keltjes. Daar ben ik dan niet weg te slaan. 
Maar het meeste koop ik online. Ik houd 
van Alexander Wang, Céline, Rick Owens 
en ook van ASOS en Topshop. En ik koop 
vaak kleding van stylistes bij een fotoshoot. 
Dan koop ik het hele rek leeg, haha. Scheelt 
mij weer een dagje shoppen.’

Wat heb je thuis het liefste aan?
‘Het liefst een one-piece, zo’n Teletubbie-
pak. Geweldig, zeker als ik een jetlag heb. 
Die heb ik regelmatig, vooral als ik heen 
en weer naar Amerika vlieg en het daar 
ook druk heb. Dat is echt kak. Ik heb adhd 
en dat zorgt voor veel energie, maar tus-
sendoor moet ik wel ontspannen, anders 
word ik ziek. Ik ben dol op badderen, met 
ladingen badolie en zout. Alles gaat mee de 
badkamer in: m’n laptop, telefoon, muziek. 
Ik heb al twee keer mijn iPhone in het wa-
ter laten vallen. Niet zo heel slim, haha.’

Hoe zorg je dat je de energie hebt om 
deze sneltreinvaart te leven?
‘Op dit moment ben ik niet echt fit. Tijdens 
The Identy Tour at ik alleen maar rotzooi. 
Je hebt geen tijd om te koken, dus je eet 
maar wat de pot schaft. Dat zijn cheesebur-
gers, soep of brood. Ik ben nu weer hard 
aan de slag met mijn trainer Roberto Da 
Costa van SYTYCD om fit te worden. 
Voor mijn gevoel was ik in de VS driehon-
derd kilo aangekomen.’ 

En dat is niet echt de bedoeling.
‘Niet dat ik heel dun wil zijn, als ik maar 
fit en vitaal ben. Daarom ben ik ook ge-
stopt met roken. In het begin haatte ik het. 
Maar nu word ik niet meer wakker met een 
rauwe stem en ik ben ook nauwelijks meer 
ziek. Ik wil altijd het ultieme uit mezelf te 
kunnen halen.’

Hoe sport dat trouwens, met zo’n 
hanenkam?  
‘Naar de sportschool doe ik m’n haar in 
een vlecht of een grote knot, dan gaat het 
prima. Zo’n hanenkam is handig hoor. Je 
hoeft het maar eens in de drie weken te 
wassen. Dat klinkt heel vies, maar ik ben 
er zo lang mee bezig om het omhoog te 
krijgen. En het valt ook steeds weer om.’

Ben je nog zenuwachtig voor een 
optreden? 
‘Soms. Laatst nog in Maleisië. Het is een 
moslimland, dus ze zijn heel streng. Put 
your fucking hands up of motherfucker is not 
done. Omdat ik niemand wil beledigen, 
moest ik opletten wat ik zei, maar daar ben 
ik niet echt goed in.’

Het lijkt doodeng, op een podium 
staan voor duizenden mensen. Hoe 
zorg je dat je toch relaxed blijft?
‘Ik wil het podium niet zien totdat het 
optreden begint. Je moet gewoon je ogen 
dicht doen en gáán. Soms schat ik het he-
lemaal verkeerd in; bij het eerste optreden 
van The Identity Tour bestond het publiek 
maar uit tien man. Ach, daar leer je van. 
Verder ga ik van tevoren altijd even touw-
tje springen. Dan spring ik ook beter op 
het podium.’

Hoe ziet de gemiddelde week eruit? 
‘De afgelopen maanden leefde ik in een 
tourbus. Dan had ik af en toe een optre-
den met Will.i.am en pakte ik het vlieg-
tuig weer naar L.A, nam ik de volgende 
dag een nummer op in New York, en zo 
ging het maar door. Ik leefde uit mijn kof-
fer, ben twee keer mijn paspoort vergeten, 
heb een keer mijn creditcard in een hotel-
kamer laten liggen…’

Toch zie je er niet gestresst uit.
‘Nee, want ik ga gewoon mee met de flow 
en zie wel. Mijn management plant af en 
toe rustdagen voor me in. En ik heb echt 
de tofste mentor ever. Ik vertrouw hem al-
les toe. Hij is ook mijn beste vriend en we 
schrijven alle nummers samen. Meestal 
schrijven we teksten met een boodschap. 
Ik houd niet van clichés. Het is mooi als 

teksten gaan over iets wat je meemaakt. 
Dat vind ik zo goed aan de nummers van 
Marco Borsato. Dat gaat wel over liefde, 
maar het zijn situaties die ik herken. Ik ben 
trouwens echt superfan van Bløf. Dat vind 
ik echt één van de beste bands ooit. Wat 
een teksten kan die man schrijven.’

Je schrijft zelf ook liedjes. 
‘Ja, dat vind ik een van de leukste dingen om 
te doen, het creëren van iets wat ik in mijn 
hoofd hebt. Liedjes, teksten, shows, van  
alles – alle creativiteit die ik heb moet naar  
buiten. Er zijn nog zoveel nummers te  
maken!’

Welke beroemdheid was het leukst 
om mee te werken? 
‘Ik denk toch echt Will.i.am. Omdat we 
ook echt praten over muziek. We sky-
pen over ideeën, om hier of daar in het 
nummer nog een add lip of iets dergelijks 
te gooien. We hebben het ook over of we 
wel of geen reverb zullen gebruiken, wel 
of geen compressie of EQ, haha, als echte 
music geeks. Dat vind ik wel heel cool.’

Is je vriend Sidney weleens jaloers op 
de hechte band met al die mannen?
‘Nee, want ze kennen elkaar heel goed. 
Sidney maakt ook housemuziek. We zijn 
nog maar een paar weken samen, want ik 
was jaren single. Mannen leidden alleen 
maar af, geef mij maar een carrière, dacht 
ik altijd. Ik reis zo veel, ik ontmoet zoveel 
mensen, ik werk zo hard, dus als ik dan 
een keer in bed lig dan wilde ik gewoon 
slapen. Ik was echt een workaholic. Maar 
ja, op een gegeven moment dan word je 
geraakt door die pijl, daar kun je niks aan 
doen.’

Wat heb je van je eerste financiële 
klapper gekocht?
‘Laatst heb ik mezelf zo’n Louis Vuitton-
trolley cadeau gedaan. Ik dacht: dat is leuk. 
Maar het ding is veel te zwaar. Hij weegt 
zonder spullen al acht kilo. Haha. Verder 
koop ik niet zoveel. Ik vind het leuker om 
van dat geld met vrienden uit eten te gaan. 
Je moet trouwens niet verwachten dat je 
het na één succesvol jaar voor de rest van 
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Jurk van marga Weimans grote metalen en houten constructies op wieltjes, onmogelijke killer heels en 
bizarre, kolossale jurken. dat zijn typische kernmerken van de ontwerpen van de Nederlandse marga Weimans, 
internationaal geroemd om haar expressieve creaties waarin ze fashion en architectuur combineert. Na haar 
studie aan de royal Academy of Fine Arts in Antwerpen, exposeerde ze haar werk in het groninger museum. 
Alle monden vielen open op de afgelopen Amsterdam Fashion Week toen marga’s pieces of art voorbij kwamen.

Jurk en schoenen (priJzen op aanvraag) 
van Marga WeiMans; BriL (€ 395) van 

Mykita Mylon 
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‘ik had geen zin meer om drie uur 

hanenkam hoef je maar eens
met m’n haar Bezig te zijn. zo’n 

in de drie Weken te Wassen’ 
je leven goed voor elkaar hebt hoor. Ik zie 
dat bij heel veel artiesten fout gaan, die 
gaan opeens heel veel spenden en dan 
zijn ze het jaar daarop meteen blut.’

En een huis, heb je dat al gekocht?
‘Nee, ik heb juist mijn eigen huis op-
gegeven. Ik wilde niet bezig zijn met 
huur enzo. Nu woon ik bij mijn moe-
der. Heerlijk om samen in een bed te 
slapen, haha. Dat vinden we gezellig. 
Mijn meisjeskamer is nu een muziek-
studiootje geworden.’

Waar ben je het meest trots op?
‘Op alle nummers die ik heb gemaakt. En 
op het feit dat ik nu mijn eigen ding kan 
doen. Maar ik ben pas geslaagd als ik mijn 
eigen concerten geef en zelf de hoofdact 
ben. Ik wil het gelukkige gevoel dat ik 
nu heb voor altijd behouden. Zodra dit  
werk me dat niet meer biedt, ga ik iets  
anders doen.’

Bereik je ooit de status van Lady 
Gaga, denk je?
‘Zij is zó beroemd, daar moet je wel heel 

veel voor opgeven. Dat doe ik ook, maar 
ik heb ook nog een gewoon leven. Ik wil 
graag heel succesvol worden, maar wereld-
beroemd zijn is toch echt iets anders. Maar 
je weet nooit hoe het gaat.’

Superster Eva pakt haar hond, stopt ’m in 
de buggy en loopt met haar bagage rich-
ting haar sportautootje. En dan is haar 
sleutel zoek. Uiteindelijk blijkt ze de sleu-
tel de hele dag in het contact te hebben 
laten zitten. ‘Kijk, in Nederland kan dat 
nog. Heerlijk land, toch?’ s
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Jurk (priJs op aanvraag) van Jan Boelo; 
schoenen (€ 469) van United nUde


