
Heb je een favoriete groep/zanger/zan-
geres?
Dat moeten PJ Harvey en Nick Cave zijn. 
Beiden volg ik sinds begin jaren negentig. 
Het eerste concert dat ik ooit bijwoonde, 
was dat van PJ Harvey in de Vooruit in 
1993, de nacht voor mijn allereerste exa-
men aan de universiteit. Het eerstvol-
gende concert dit jaar wordt dat van Nick 
Cave in Den Haag.

Naar welk genre gaat je voorkeur uit?
Meer nog dan over een groep of 
zanger(es) kan ik lyrisch worden over gen-
res. Dat gaat dan met periodes. Zo denk 
ik met plezier terug aan mijn gangsta-
rapfase. Toen heb ik eens een fuif ge-dj’d 
met afwisselend Eastcoast en Westcoast. 
Restanten daarvan in mijn cd-collectie: 
Ice Cube en Notorious B.I.G. Bovendien 
vergaan oude liefdes niet. Zo luister ik 
momenteel graag naar Franse hardcore 
rap, onder meer Psy 4 de la Rime en 
Kenny Arkana uit Marseille. Ik bestudeer 
daarbij graag de teksten over het leven in 
de banlieues. Verder heb ik een lange trip-
hop-, electro- en technoperiode achter de 
rug, waarnaar ik nog geregeld teruggrijp: 
Massive Attack, Portishead, Underworld, 
Leftfield, The Knife, Autechre ... Tijdens 
een trektocht op Cuba ontdekte ik reg-
geaton. Ook van dat genre staat er een en 
ander op het cd-rek. Kortom, alle genres 
kunnen, zolang er maar een wild kantje 
aan zit. Lieflijke singer-songwriternum-
mers zullen me doorgaans maar matig 
bekoren. 

Ook bepaalde geluidseffecten en klanken 
kunnen maken dat iets me aanspreekt. 
Zeker de helft van de nummers in mijn 
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top 100 aller tijden bevat een flinke par-
tij distortion. Die vervorming kan je vin-
den in de muziek van 2nd Gen of Aphex 
Twin, in de noise van Sonic Youth of The 
Raveonettes, of meer recent in de garage-
rock van The Kills. Daarnaast ben ik gek 
op industriële klanken zoals je die aan-
treft bij Einstürzende Neubauten, Ministry 
en vooral Nine Inch Nails. Ook dubstep is 
in die zin boeiend. Die muziek laat zich 
prima analyseren en in de meer agres-
sieve brostepvariant gebruikt men weer 
gretig distortion plugins.

Wat is je favoriete album aller tijden?
Na het geweld van hierboven kom ik nu 
toch aanzetten met iets meer ‘roman-
tisch’. Natural History van Talk Talk kan ik 
blijven beluisteren: stuk voor stuk songs 
die net voldoende experimenteel zijn. Elk 
nummer leidt regelrecht naar een oor-
gasme.

Heb je een ‘guilty pleasure’? 
Ik luister wel eens naar Madonna en 
George Michael. Madonna’s Live to tell is 
een fantastische slow en George Michael 
is simpelweg een begenadigd zanger. Zijn 
cover van Roxanne vind ik fenomenaal.

Wat was het eerste plaatje dat je ooit 
kocht?
Dat zullen cassettes geweest zijn, en als 
ik het me goed herinner waren dat toen 
samen Out Of Time van R.E.M. en Royalty 
in Exile van The Scabs (I gave you hard 
times, baby!).

Welke artiest zou je willen aanraden aan 
de META-lezers?
Ik kan iedereen Mon-o-Phone en Too 

Tangled (foto) aanraden. Dat zijn twee 
duo’s van eigen bodem met als grootste 
gemene deler: rauwe, ongepolijste songs 
met een flinke dosis punk.

Daarnaast wil ik de META-lezers graag 
uitnodigen op een feestje met TLP aka 
Troubleman. Nog niet zo lang geleden 
kwam ik onbedoeld op zo een party 
terecht. De dansvloer stond letterlijk in 
vuur en vlam. Zonder meer de beste DJ 
die België kent.

Hoe kom je aan je muziek? 
Ik luister vooral via YouTube, en als ik inte-
resse heb in een volledig album, dan koop 
ik het op cd.

Wat is je meest gespeelde nummer in 
iTunes?
Momenteel is dat Golden Brown van The 
Stranglers: heerlijk klavecimbel, heerlijke 
wals.

Hoe en waar luister je naar muziek?
Dat is of in bed met de ogen dicht, of aan 
bureau met de ogen open, of in de auto, 
ook met de ogen open. 

Eva Simon:

“Alle genres kunnen, zolang er maar 
een wild kantje aan zit”
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