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Op zoek naar
de melancholie
van klassiekers

Voor haar album Old Powder New Guns liet Lilian Hak zich inspireren
door de muziek bij oude films. Ze gebruikt samples die ze dermate
onder handen neemt dat ze niet meer te herkennen zijn.
Door Pablo Cabenda

‘K
en je die scène in The
Postman Always Rings
Tw i c e ? Lana Turner en
John Garfield komen
net van het strand terug

en plannen in de auto hun toekomst
na de moord op de man van Cora, Tur-
ners personage. Ze raken verwikkeld
in een gepassioneerde kus en als Tur-
ner even door de voorruit kijkt, zie je
die ontzetting op haar gezicht in die
extreme close up, en weet je dat ze zul-
len verongelukken. Zo’n mooie com-
positie!’

Of anders Catherine Deneuve in Bel -
le de Jour. Lilian Hak heeft er een
plaatje van bewaard ter inspiratie.
Een licht verontruste Deneuve die
zich dicht tegen de deur aan drukt en
half het spionnetje in kijkt. ‘Je voelt
die spanning. Het is iets heel intuï-
tiefs.’

Misschien is het de beeldtaal van
klassieke films, dat zorgvuldig breed
uitgemeten drama op celluloid
– traag maar veel stijlvoller, verleide-
lijker en aantrekkelijker –waarin Hak
inspiratie vond voor haar personage
op haar album Old Powder New Guns.

Personage ja. Want de onlangs ver-
schenen cd roept als een soundtrack
beelden op waarin de Utrechtse zan-
geres schittert als een actrice. Waarin
ze als een femme fatale – liefst in
zwartwit maar ouderwets technico-
lor mag ook – bevallig door haar lied-
jes schrijdt. Er is een vleugel waarover
ze zich uitstrekt, een blazerssectie
waarmee ze flirt maar er zijn ook ner-
veuze strijkers die haar angsten on-
derstrepen als ze beseft dat ze in een
web van intriges is gevangen. De lied-
jes hebben de donkere melancholie
van een film noir, Hitchcocksuspense
of de bravoure van Morricone. En Hak
is Doris Day, Rita Hayworth, Vera Lynn
en Catherine Deneuve.

Maar nergens bijft het steken in
gratuite nostalgie. Daarvoor zijn de
liedjes te goed, te origineel én op een
te moderne manier, met de laatste
technieken, gemaakt. Hak gebruikte
voor haar conceptalbum een sample-
bibliotheek van muziekfragmenten
uit soundtracks van films die de jaren
dertig tot zestig bestrijken en heeft
die aangevuld met een elfkoppig or-
kest.

Van kinds af aan had ze al een voor-
liefde voor oude films. ‘Zondagmid -
dag rond één uur, twee uur jezelf hele-
maal verliezen voor de tv. En op die

leeftijd heb je het nog niet zo door,
maar later realiseer je je dat de mu-
ziek helemaal meebeweegt, je door
het verhaal meeneemt en zo deel uit-
maakt van het verhaal.’

Zo worden ze dus niet meer ge-
maakt. Hysterisch krijsende violen
die een onschuldige meisje vermoor-
den onder de douche (Psycho) of een
mondharmonica als voorbode van
naderend onheil (Once Upon A Time In
The West).

Het merendeel van moderne films,
vaak met een soundtrack van pop-
liedjes, haalt het daar niet bij. ‘Maar
zelfs de soundtrack van bijvoorbeeld
Schindler’s List heeft niet de melancho-
lie van die klassiekers.’

Voordat ze aan Old Powder New Guns
begon, had de zangeres/componiste
al een beetje aan het concept gero-
ken. Hak, afgestudeerd aan het con-
servatorium, deed tweeëneenhalf
jaar geleden op de Parade al een voor-
stelling waarvan het hoogtepunt be-
stond uit een vier minuten durend ja-
renveertig/Vera Lynn-achtig liedje,
helemaal in elkaar geknutseld uit
samples. Het sloeg aan.

Old Powder is daar het verlengstuk
van. Een album dat ze heeft kunnen
maken met de steun van productie-
huis Oost Nederland dat eerder ook al
aan de wieg stond van het succes van
Ky t e m a n .

Maar voordat er werd geprodu-
ceerd, moest er huiswerk worden ge-
maakt. En dat gebeurde consciënti-
eus. Hak maakte voor haar project
een moodboard waar ze alles opplakte
dat ter inspiratie kon dienen. Een
prikbord met een mozaïek aan plaat-
jes die verwezen naar een stijlvol film-
verleden. En met een koffer vol dvd’s
reisde Hak naar Bangkok om een
maand op het appartement van een
vriend te passen en zich onder te
dompelen in de cinematografische
historie.

Een bibliotheek aan samples kwam
mee terug. ‘Maar er is een groot ver-
schil tussen hoe bijvoorbeeld een dj
zijn samples gebruikt en hoe ik ermee
omga. Voor mij is het materiaal dat ik
naar believen gebruik en aanpas. Ik
speelde ze na op de piano om de mu-
zikale mogelijkheden ervan te ver-
kennen. Ze dienen als middel om
ideeën over wendingen in melodieën
en harmonieën toe te passen waar ik
anders nooit op gekomen zou zijn. Ik
heb ze nooit letterlijk gebruikt.’

Never Speak To Strangers bijvoor -
beeld. Er stond sampletje aan de basis
van het liedje, volgepompt met ver-
metele blazers en wilde percussionis-
ten. Hak verkortte het fragment, mo-
duleerde het naar een andere toon-
hoogte en bouwde er vervolgens het
nummer om heen. Het oorspronkelij-
ke sampletje is met geen mogelijk-
heid meer te herkennen.

Het bekende lijstje van artistiek
schatplichtig en financieel verschul-
digd ontbreekt dan ook in het boekje
van Old Powder. En het nummer Gone
With the Wind dan. ‘Nee, nee. Het heeft
echt niets met de filmklassieker te
maken. De titel paste gewoon goed bij
het nummer.’

M
aar denk vooral niet dat
Hak zich drenkt in nos-
talgie. Voordat ze aan
haar project begon,
maakte ze al electroni-

sche popmuziek. Ze had al twee al-
bums op haar naam staan en heeft
zelfs getoerd met T. Raumschmiere,
de Duitse punktechnoproducer die in
2003 een hit had met Monstertruckdri -
ver. Er lijkt een onoverbrugbare kloof
te gapen tussen zwijmelen bij soft fo-
cus en een tourbus delen met een
bende drugs consumerende techno-
beesten.

Hak: ‘Maar de manier waarop ik

Voor mij zijn samples
materiaal dat ik naar
believen gebruik
en aanpas

 
INTERVIEW ZANGERES LILIAN HAK

heb gewerkt, verschilt niet zo heel
veel in beide gevallen. Ik ben geen
componist die achter de piano gaat
zitten en denkt: O, ik voel me goed en
ga daarover schrijven. Ik componeer
altijd op een sample-achtige manier.
Laat me inspireren door wat ik vind.’

Die tweedeling in muzikaal avon-
tuur heeft ze een beetje gemeen met
de Britse zangeres Alison Goldfrapp
die zowel film-noir-achtige albums
maakt als electrodisco. En in de prak-
tijk blijken de wereld van de filmmu-
ziek en de electronische pop van Hak,
die ook muziek voor theater schrijft,
soms zelf samen te komen. Ze heeft
net te horen gekregen dat Tom
Tywker, de regisseur van onder ande-
re Lola Rennt en Perfume haar pop-
nummer Nuclear Bedtime Story wil ge-
bruiken voor zijn nieuwe film.

En jezelf laten inspireren door het
verleden is een mooi goed, maar het
moet niet opgelegd of historiserend
worden. ‘Je hebt artiesten die voor
een vals soort authenticiteit zelfs ou-
derwetse naaldkraak in hun muziek
verwerken.’ Dan, met gevoel voor iro-
nie: ‘Daar bestaat zelfs software
voor!’

Lilian Hak – Old Powder New Guns
(Rough Trade).
Lilian Hak speelt 14 oktober in het
Burgerweeshuis in Deventer.

Ik ga niet achter de
piano zitten en denk:
O, ik voel me goed en
ga daarover schrijven

Lilian Hak: ‘Samples dienen als middel om ideeën toe te passen waar ik anders nooit op gekomen zou zijn.’
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