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Zij is de vrouw die 
Johnny de Mol op  
zijn knieën kreeg.  
Al duurde de verloving 
maar kort, Shima Kaes 
vindt het tijd te laten 
zien dat ze zo veel 
meer is dan ‘de ex van’.  
TEKST ANETTE DE VRIES  
FOTOGRAFIE SHAMILLA @ ERIC 
ELENBAARS AGENCY
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VRIENDSCHAP
“Doordat ik van jongs af aan veel heb 
gereisd, zijn er veel bijzondere mensen 
geweest die mijn pad hebben gekruist. 
Ik heb lieve en fijne mensen mogen 
ontmoeten met wie ik een speciale 
band heb. De meesten wonen abroad, 
maar afstand is geen issue. Ik zeg altijd: 
Je mag in je handen wrijven als je één 
goede vriendschap hebt, door dik en 
dun, waarbij het woord afgunst niet 
bestaat en de liefde centraal staat.  
Ik heb het geluk dat ik een paar van 
zulke mensen in mijn leven heb. Daar 
ben ik dankbaar voor. Maar ik moet 
ook toegeven dat ik het afgelopen jaar 
van twee serieuze vriendschappen, 

tenminste dat dácht ik, afscheid heb 
genomen. Tijdens mijn relatie met 
Johnny merkte ik hoe opportunistisch 
mensen zijn. Hoe ze proberen er een 
slaatje uit te slaan. Dat verwacht je 
niet van mensen die zich voordoen als 
beste vrienden, maar ondertussen niet 
het beste met je voor hebben. Dat was 
een heel pijnlijke ervaring. Misschien 
ben ik naïef en wilde ik het gewoon 
niet inzien. Maar kennelijk is de ugly 
truth dat je zelfs voor mensen die dicht 
bij je staan op je hoede moet zijn. Wat 
ik wel geloof, is dat mensen op je pad 
komen om een reden. Iedereen is een 
messenger, alleen is de één een toegevoegde 
waarde en de ander een wijze les. Nou, 

ik heb mijn lesje het afgelopen jaar wel 
geleerd. Maar ik zie het absoluut niet 
als een verlies, eerder als opgeruimd 
staat netjes.”

DJ ERICK MORILLO
“Erick en ik kennen elkaar al vijftien 
jaar, wij gaan way back. Hij is een van 
mijn beste vrienden. Afgelopen zomer 
op Ibiza ging ik door een moeilijke tijd 
na het beëindigen van mijn relatie. Hij 
heeft me opgevangen en me erdoorheen 
gesleept. Op Instagram heb ik gepost 
dat ik het erg waardeer dat hij voor me 
klaarstond. Dat is helemaal verkeerd 
geïnterpreteerd: de media maakten 
ervan dat hij mijn nieuwe vlam was. 
Haha, volgens mij hadden ze even de 
hashtag #friendshipforlife gemist.”

ONTWIKKELINGSHULP
“Ik kijk niet in de toekomst, maar leef 
in het hier en nu. Ik ben geen dreamer, 
meer een doener. Dromen doe ik in 
mijn slaap. Maar ik fantaseer er de 
laatste jaren over om een gezinnetje te 
stichten en een kopietje van mezelf te 
zien rondrennen. Dus daar sta ik voor 
open. Ik ben levenslustig en ambitieus. 
Ik ben mijn hele leven al freelancer in 
verschillende branches. De hele week 
op een kantoor zitten, is niets voor mij. 
Mijn kwaliteiten benut ik het best als 
ik eropuit ga en in contact kom met 
steeds nieuwe mensen. Dat vind ik 
fijn. Toen ik in Londen woonde, deed 
ik de marketing van een fashionlabel  
van een vriendin. Sinds twee jaar run 
ik samen met mijn nichtje een zorg-
instelling voor mensen met verslavingen 
en psychische problemen. Wij bieden 
programma’s om ze uit de dagelijkse 
routine te halen, zoals yoga, meditatie 
en praatgroepen. Daarnaast werk ik 
voor IBIZA Xperience, dat onder 
andere de IBIZA Xperience Fair  
organiseert. Het eiland heeft zo veel 
meer te bieden dan de partyscene, 
drukke stranden en commercie.  
Maar mijn grootste drive haal ik 
momenteel uit Drop4Drop. Dat is  
een non-profitorganisatie van Simon 
Konecki, de man van Adele, die zich 
inzet om schoon drinkwater aan  
ontwikkelingslanden te leveren. Nog 
steeds hebben 750 miljoen mensen 
geen toegang tot schoon drinkwater.  
Ik ben drie jaar lang fundraiser geweest 
en sinds kort Europees ambassadrice. 
Dit jaar hebben we al driehonderd 
nieuwe projecten waarbij we meer dan 
een kwart miljoen mensen aan schoon 
drinkwater helpen. Zelf vertrek ik  
binnenkort naar India om daar projecten 
te bezoeken. Als je al die blije gezichten 

‘ IK HEB MIJN 
LESJE HET 
AFGELOPEN 
JAAR WEL 
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ziet na het aanleggen van een waterput, 
dan haal ik daar een kracht uit waarop 
ik maanden kan teren. Het voelt als 
een roeping en die wordt steeds sterker. 
Ik wil graag mijn steentje bijdragen 
om van de wereld een betere plek te 
maken. You have not lived today until you 
have done something for someone who can 
never repay you. Zo voel ik het echt.”

LIEFDEVOLLE ROOTS
“Ik heb Perzisch en Siciliaans bloed, 
maar ben opgegroeid in Rotterdam.  
Ik kom uit een liefdevolle, respectvolle 
familie. Mijn oma heeft zes kinderen, 
van wie mijn moeder de oudste is, en 
22 kleinkinderen. Voor mijn achttiende 
had ik al een groot deel van de wereld 
gezien. Mijn opa reisde veel voor zijn 
werk en mijn oma vergezelde hem vaak. 
In de zomervakanties namen ze mij mee. 
Daarnaast zijn mijn moeder en mijn 
stiefvader levensgenieters en net als ik 
gefascineerd door verschillende culturen. 
Reizen heeft mij gevormd tot de vrouw 
die ik nu ben. Ik ben gefascineerd door 
humanity en door verschillende culturen. 
Ik heb een grote liefde voor Ibiza, daar 
kom ik al mijn hele leven en ik zit er zes 
maanden per jaar. Nederland is mijn 
basis, Ibiza is mijn tweede thuis. Het is 
een magische plek, die me na al die 
jaren nog steeds verrast.”

JOHNNY
“Ik begrijp dat mensen zich afvragen 
waarom wij plotseling uit elkaar  
zijn gegaan, na zo’n korte verloving. 
We hadden serieuze trouwplannen, 
maar helaas mocht het niet zo zijn. 
Johnny riep vaak dat hij rustiger was 
geworden en dat dat wilde randje eraf 
was. Hij wilde zich graag settelen en 
met mij een gezin stichten. Wij waren 
tot over onze oren verliefd. Dan besluit 
je om te gaan samenwonen om elkaar 
beter te leren kennen. Dat ging dan 
ook goed, het eerste halfjaar, maar je 
leert elkaar pas écht goed kennen als  
je een tijdje met iemand samenleeft.  
Ik ben een vrouw met hoge normen en 
waarden, vooral in een liefdesrelatie. 
Eerlijkheid is zo belangrijk, ik zeg 
altijd: Let’s tell each other the truth and 
the rest will work out. Wederzijds  
respect behoort ons hoogste goed te 
zijn en verder is het een kwestie van 
elkaar dingen gunnen en áltijd blijven 
communiceren. Maar als je dat niet 
gewend bent, wordt het een moeilijk, 
dan wel onmogelijk verhaal om een 
harmonieuze liefdesrelatie te hebben 
en te houden. Ik begon te merken dat 
hij er niet klaar voor was, terwijl hij 
telkens bleef roepen van wel. Maar ik 

‘ JOHNNY RIEP 
VAAK DAT DAT 
WILDE RANDJE 
ERAF WAS’
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NAAM: Shima Kaes
LEEFTIJD: 31
STUDIE: Psychologie
CARRIÈRE: Is  
mede-eigenaar van een 
zorginstelling, werkt 
verder als account 
executive bij IBIZA 
Xperience en zet zich  
ook in als Europees 
ambassadrice voor 
liefdadigheidsorganisatie 
Drop4Drop.
PRIVÉ: Single. Woonde in 
Los Angeles en Londen, 
maar wisselt momenteel 
Amsterdam met Ibiza af.  
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die sterke buitenkant mannen 
afschrikt. Maar een beetje man hoeft 
zich daar niet door te laten afbluffen. 
Of ik een huwelijk nog aandurf? Voor 
mij hoeft het niet per se, maar zo 
dacht ik er ook over voordat ik met 
Johnny ging. Ik werd zodanig verliefd 
dat ik het gokje durfde te wagen.”

VREEMDGAAN
“Alles in het leven gebeurt met een 
reden, daar geloof ik heilig in. Ik ben 
niet iemand die in een hoekje gaat  
zitten kniezen als het tegenzit. Ik zie 
dat meer als toevoeging van mijn  
verdere ontwikkeling als mens en  
probeer overal iets positiefs uit te halen. 
Dat is een belangrijke key to happiness. 
Er is veel gebeurd in de afgelopen  
periode, maar het gaat goed met me. 
De breuk was pijnlijk, maar ik sta er 
sterker en minder emotioneel in dan 
een paar maanden terug. Dat is een 
kwestie van tijd geweest. Ik heb het 
geaccepteerd en heb nergens spijt van. 
We zijn nu negen maanden verder, ik 
heb mijn leven weer opgepakt. Of er 
bedrog in het spel was? Als je doelt  
op of ík ben vreemdgegaan, want deze 
speculatie ging ook rond: nee! Als er 
iemand trouw en loyaal is, ben ik het 
wel. Huwelijkse voorwaarden als  
dealbreaker? Daar heb ik zo hard om 
gelachen. Ik dacht: Mensen moesten 
eens weten. En nee, ik heb ook nooit 
mijn Facebook-account of andere social 
media-accounts gewist, dat hebben de 
media ervan gemaakt. Toen ik wat 
met Johnny kreeg, hebben wij onze 

social media-accounts gedeactiveerd. 
Puur omdat we aan het daten waren  
en geen zin hadden in pottenkijkers. 
De media weten dingen goed op te 
blazen en maken het groter dan het is. 
Ik lig er niet wakker van, zolang mijn 
dierbaren de waarheid maar weten.”

BEAUTYREGIME
“Om mooi te zijn, moet je je gelukkig 
voelen vanbinnen, want dan straal je 
dat ook uit naar buiten. Ik probeer de 
dag te beginnen met een uur yoga,  
wat niet altijd lukt vanwege mijn 
onregelmatige werktijden. En mijn 
personal trainer, Sander Thornhousen, 
neemt me drie keer per week goed te 
grazen. Mijn voedingsregime: zo veel 
mogelijk vers, gezond en biologisch. 
Eén keer per week heb ik een Alles Mag 
Dag, dan ga ik los op chocolade, suiker 
en koolhydraten. Om je huid mooi te 
houden is het belangrijk dat je ’m goed 
verzorgt. Mijn oma zei altijd: ‘Als je 
jong begint met het goed verzorgen 
van je huid, heb je daar later alleen 
maar profijt van’. Ik geef dan ook  
het meeste geld uit aan huid- en haar-
verzorging. Om de zes weken ga ik 
naar schoonheidsspecialiste Lindsay 
van der Looij voor een fruitzuurpeeling 
in combinatie met een koude laser, om 
mijn huid gezond te houden. Met botox 
heb ik weinig, ik hou van karakteristieke 
gezichten, die een verhaal vertellen. 
Misschien dat ik een facelift neem op 
mijn zeventigste, maar voorlopig ben 
ik van de puur natuur.”

GLAMOUR
“Ik heb veel glamourous vrienden, dat 
zal ik niet ontkennen. Op z’n tijd houd 
ik zelf uiteraard ook wel van glamour. 
Johnny’s millionaire lifestyle? Wat zijn 
lifestyle betreft, daarin heb ik geen  
verschil gemerkt. Ik leefde al zo, nog 
wel meer misschien dan toen ik met 
Johnny ging. Want in dat opzicht heb 
ik zelf niets te klagen, voor mij was 
dat dus niets nieuws. Als je het over 
succes hebt, dat associeer ik niet met 
geld of roem. Daar hecht ik totaal geen 
waarde aan. Ik beoordeel mensen op hoe 
integer en lief ze zijn, niet op wie ze zijn 
of wat ze hebben bereikt. Maar mijn 
leven bestaat niet alleen maar uit glitter 
en glamour. De ene dag ben ik net 
terug van een weekje glamour en de 
volgende dag eet ik, in joggingoutfit, 
bij vrienden heerlijk boerenkool met 
worst en ben ik net zo gelukkig.” 

was enorm verliefd, voor het eerst in 
mijn leven. Voor het eerst heb ik mezelf 
helemaal gegeven aan een man. Dat 
was nog nooit eerder gebeurd. Dan ga 
je zo’n grote liefde ook niet zomaar 
opgeven om een paar schoonheidsfoutjes, 
zeker niet als je ziet dat de wil er is om 
het juiste te doen. Toen Johnny mij ten 
huwelijk vroeg ben ik ervoor gegaan, 
omdat ik er op dat moment in geloofde, 
in hem geloofde. Maar dan blijkt het 
weer niet goed te zitten: het was niet 
wat ik er in mijn periode van ‘verliefd 
zijn op’ van had voorgesteld. Dat was 
een grote teleurstelling. Toen ik met 
een aantal feiten werd geconfronteerd, 
was ik heartbroken. Ik kan je dit vertellen, 
we zijn niet op een heel chique manier 
uit elkaar gegaan en ik ben er lang 
kapot van geweest. Logischerwijs denk 
ik er nog regelmatig aan. Tot de dag 
van vandaag zijn we in ieder geval niet 
on speaking terms. Wat de exacte redenen 
zijn van onze breuk is een  
privékwestie. Het laatste wat ik kan 
zeggen: Je kunt wel iets graag willen, 
maar tussen iets graag willen en het 
ook kunnen, zat een grote afstand.”

NIEUWE LIEFDE
“Ik geloof nog in de liefde, maar ben er 
niet naar op zoek. Op dit moment is er 
geen nieuwe man in mijn leven. Ik sta 
ervoor open, maar zoiets overkomt je, 
dat kun je niet afdwingen. Ik val niet 
op een bepaald type, uiterlijk speelt 
helemaal geen rol voor mij. Ik kan 
alleen verliefd worden op iemands ziel. 
Voor mij zijn dingen als eerlijkheid, 
respect, wederzijds begrip, elkaar  
dingen gunnen en communicatie 
belangrijk. Ik ben een onafhankelijke, 
trotse vrouw met een eigen willetje, 
maar vind het ook fijn als een man 
tegen mij zegt: ‘Houd jij je mond eens 
dicht’. Want ik kan een grote mond 
hebben af en toe, haha. En soms doe ik 
me stoerder voor dan ik eigenlijk ben. 
Mijn moeder zegt altijd: ‘Shima, je 
bent een zachtgekookt eitje: hard van-
buiten, zacht vanbinnen’. Ik denk dat 
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