cosmoINTERVIEW

Eva Simons
ik moet leren
loslaten

Met haar statement kapsel en killer attitude
verovert de Amsterdamse Eva Simons de wereld.
Ze scoorde een megahit met Will.I.Am (This is Love)
en stond in het voorprogramma van Beyoncé.
Gelukkig had ze ook tijd voor Cosmo.
interview wendy van poorten FOTOGRAFIE ANNE TIMMER sTYLING OZZY SHAH
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Hoe werkt het? De Cosmo Cards
zijn 52 kaarten met daarop fun en
fearless vragen. Degene die we interviewen
trekt net zo lang kaarten tot er een uur
voorbij is. Alle vragen moeten eerlijk
beantwoord worden. Ready? Set? Play!

Droomde je er altijd al
van om zangeres te zijn?
“Ja! Al van kinds af aan. Heel mijn familie zit
in de muziek. Niet dat ik het dan ook moest
hoor, maar ik wilde het gewoon. Toen ik op
de basisschool zat, waren al mijn vriendjes en
vriendinnetjes op woensdagmiddag buiten
aan het spelen, en dan liep ik met mijn
koffertje met bladmuziek naar pianoles.
‘Waar ga je heen Eva?’ ‘Naar pianoles.’ ‘Saai!’
Dan dacht ik: saai? Whatever. Ik vind het
vet leuk en ik ben er nog goed in ook.”
Ben je een streber?
“Niet met alles, maar wel op het gebied van
muziek. Als ik vroeger meedeed aan een
pianoconcours, wilde ik per se winnen. Maar
ja, ik was niet de enige die dat wilde. Toen
heb ik geleerd dat ik op zoek moest gaan
naar mezelf, naar mijn eigen persoon. Want
daar kan niemand beter in zijn: alleen jij kunt
de beste versie van jezelf zijn. En daar wil ik
dan ook erkenning voor. Ik kan er niet goed
tegen als mensen denken: jij bent maar een
zangeresje. Dan denk ik: wat loop je nou tof
te doen? Het nummer Take Over Control heb
ík bedacht!”
Waar zou je meer tijd
voor willen hebben?
“Om dingen te plannen. Ik ben heel kritisch,
en wil het liefst alles honderd keer repeteren.
Alleen is daar nooit tijd voor. Toen ik hoorde
dat ik het voorprogramma van Beyoncé

‘Ergens denk
ik gewoon dat
ik de beste ben
in alles’
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“Toen ik in de meidenband Raffish
zat, merkte ik dat ik steeds betere
liedjes ging schrijven. Maar daar
gebeurde niks mee. Toen ben ik
weggegaan, ik moest gewoon door.
Mensen verklaarden me voor gek,
maar wat moet, dat moet . Ik geloof
in mezelf.”

Slim

“Ik schrijf en produceer mijn eigen
platen. Ik zit achter de knoppen,
bewerk alles zelf. Ik ben een onwijze
nerd, dat technische gedeelte vind
ik zo leuk. Als ik met jongens in de
studio ben, en tegen ze zeg dat er
een knop niet goed staat, dan kijken
ze me echt zo aan van: hoe wéét jij
dat? Heel grappig.”

Sexy

“Ik ben niet zozeer bezig met hoe
mijn lichaam eruitziet, meer met
hoe ik me voel. Ik heb er echt schijt
aan wat mensen denken als ik in
bikini loop, ik ben allang blij als ik
een keer op het strand ben. Je moet
je plezier niet laten bederven door
wat anderen denken.”

mocht doen, dacht ik: wow. Maar ik vond het
ook heel spannend, want we hadden maar
twee weken repetitietijd – dat was heel krap.
En de soundcheck was maar één minuut. Dat
was echt van: oké, de microfoon doet het,
en toen moest ik het podium weer af. Dan
ontdek je pas tijdens de eerste show hoe het
podium er precies uitziet.”
Ben je een controlfreak?
“Ja, en daar ga ik heel ver in. Ik wil alles
onder controle houden. Niet alleen mijn
muziek en optredens, maar ook simpele
dingen. Ik wil bijvoorbeeld altijd zelf mijn jus
d’orange persen. Dat slaat helemaal nergens
op, maar ik denk gewoon dat ik de beste ben
in alles. Pure arrogantie. Dan zeg ik tegen
mijn moeder: ‘Ja, ik wil wel jus, maar ik pers

‘Kom je aan in
je Ferrari, dan
zie je de buren
kijken...’
het zelf.’ Dat is gewoon weird, dat zie ik ook
wel in. Ik moet leren loslaten.”

Hoe ontspan jij?
“Ik zou graag willen dat ik daar wat meer tijd
voor had. Ik ben dol op koken, dat is voor mij
ontspanning. Als ik naar het buitenland ga,
neem ik m’n eigen blender mee. Dan koop
ik bakken met fruit en daar ga ik dan mee
aan de slag.”
Eet je dan zo gezond?
“Ik heb een jaar lang alleen maar getourd,
vooral in Amerika. En dat eten daar, dat is
enorm bewerkt. Ik kwam ineens tien kilo
aan. Toen dacht ik echt: wat is dit?! Ik ben
dingen gaan veranderen wat betreft mijn
voeding en merkte de verandering direct. Ik
werd kalmer, kon beter met dingen omgaan,
sliep lekkerder, had meer energie. Nu ben ik
vegetariër. En ik eet heel veel rauw. Veel fruit
en groente. Al die bewerkte shit, daar ga je je
alleen maar rot van voelen. Ik heb ook al een
half jaar geen druppel alcohol gedronken.
Ik vind het fijn om clean te zijn, I live life
on energy.”
Heb jij een geheim talent?
“Ik kan heel goed autorijden. Nee, maar echt!
Ik weet dat iedere vrouw dat van zichzelf
vindt, maar ik ben écht een automeisje.
Ik ben dol op snelle bakken: Maserati’s,
Lamborghini’s, Ferrari’s – ik word daar wild
van. De eerstvolgende keer dat ik in Las
Vegas ben, ga ik naar zo’n parcours waar je
allemaal dikke auto’s mag uittesten.”
Wat heb je zelf voor auto?
“Ik heb een BMW Z3, zo’n kleintje. Maar ik
rijd steeds vaker in de auto’s van m’n vriend
(dj Sidney Samson, red.), want die is ook
auto-gek. Hij heeft pas geleden een Ferrari
gekocht. Dat ding gaat zo hard, dan vlieg je

Witte blazer, €77,35,
pantalon, €38,10,
oorbellen, €77 alles
River Island, top,
Topshop €38,10,
Sounds of Happinessring, Wearing Memories
via Harrods.com
€232,14, schoenen,
Kat Maconie €273,81
Katmaconie.com

www.cosmopolitan.nl

AUGUSTUS 2013 COSMOPOLITAN 51

cosmoINTERVIEW

‘Ik ben een
controlFreak,
wil altijd zelf
m’n jus persen;
dat slaat
nergens op’
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Hoe ben jij als je
verliefd bent?
“Dan ben ik nog blijer dan ik al ben. Maar
in het begin kan ik het wel heel verwarrend
vinden. Dan moet je nog uitzoeken of het
liefde is, of dat je gewoon een beetje vlinders
voelt. Sidney en ik zijn nu een jaar samen, en
ik ben nog steeds verliefd. Het is bij ons echt
gegroeid van vriendschap naar verliefdheid.
Op een gegeven moment waren we samen
aan het touren, en toen hadden we zo veel
lol. Toen dacht ik: jij bent écht leuk. Maar
ook: nee, Eva, niet verliefd worden, je hebt
het druk! Later sloeg op Ibiza de vonk pas
echt over.”
Wat is het meest romantische wat hij
voor je heeft gedaan?
“Hij is heel attent, echt een gentleman. Hij
denkt altijd twee stappen vooruit. Ben ik even
niet lekker? Bám, fruitmand op tafel. Ben
ik een paar dagen in het buitenland? Bám,
bloemen op m’n kamer. Het meest bijzondere
wat hij heeft gedaan, was nog niet zo lang
geleden. Ik moest naar Monaco voor een
belangrijke afspraak, en hij wilde mee. Hij zei
dat hij de tickets wel zou regelen. Stond er
ineens een privéjet. En daarna een helikopter.
Hij weet dat hij dan een risico neemt, want ik
vind het héél moeilijk om zulke dingen te
ontvangen. Maar hem geeft dat een kick.
Dit kon ik wel waarderen hoor…”
En wat is het meest romantische dat jij
ooit voor hem hebt gedaan?
“Uhhmm… Een boterham gesmeerd? Haha...
Ik ben niet zo. Maar ik ben wel zorgzaam. Als
je met mij bent, ga ik voor je zorgen. Ik zorg
ervoor dat je lekker te eten krijgt, ik zorg
ervoor dat je kleding schoon is. En als Sidney
op reis gaat, dan pak ik z’n koffer in. Dat is
toch ook lief?”
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gewoon. Maar het is ook wel een beetje raar
in Nederland. Kom je aan in je Ferrari bij je
huis. Dan zie je de buren kijken…”

