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Oude volksverhalen op muziek
‘T ZANDT – Geboeid door ou-
de sagen en legendes heeft de 
19-jarige Luna Hamelink uit ‘t 
Zandt een cd met negen num-
mers gemaakt. Ze heeft bij-
zondere volksverhalen uit het 
Noorden op bestaande muziek 
gezet en houdt zo de herinne-
ring aan die herinneringen in 
stand. Heel vroeger waren het 
rondreizende muzikanten die 
de verhalen ‘in leven’ hielden. 
De jonge Noord-Groningse doet 
het wat moderner door ze op 
cd uit te brengen. ,,Het is echt 
mijn project”, zegt ze trots, met 
de nadruk op mijn. Ze zingt 
alle nummers solo, zichzelf 
begeleidend op gitaar of piano. 
,,Het is nu een achtbaan waarin 
ik terecht ben gekomen. Onge-
looflijk gaaf.”

door Peter Fokker

Als kind van twee ouders die in 
het basisonderwijs werkzaam 
zijn, kreeg ze de belangstel-
ling voor verhalen van huis 
uit mee. ,,Ik heb altijd al veel 
van sprookjes gehouden”, legt 
ze uit. En dat haar muziek als 
basis de folkmuziek heeft, is 
ook niet vreemd. ,,Mijn vader 
is een groot liefhebber van 
de Amerikaanse folk, zoals 
Arlo Guthrie, Johnny Cash en 
Woody Guthrie. Daar groeide 
ik ook mee op, maar ik hou ook 
van andere muziek hoor, zoals 
rock en symfonische metal en 
musicals vind ik ook mooi.”
Afkomstig uit de stad Gronin-
gen mag ze zich sinds enkele 
jaren inwoonster van ‘t Zandt 
noemen. ,,Ik ging toen nog 
naar het Werkman College, 
kon ik mooi met mijn ouders 
carpoolen.” Daarna ging ze 
naar Leeuwarden om daar 
theater en muziek te stude-
ren aan de Academie Voor 
Popcultuur. De cd die ze nu 
klaar heeft, was een project 
van zes maanden en mag ze 
gebruiken voor haar opleiding. 
,,Echt heel gaaf, want ik kreeg 

daarom de complete vrijheid. 
Maar je moet wel een deadline 
stellen en jezelfs soms een 
schop onder je kont geven.”

Verhalende liedjes
Ze probeert zoveel mogelijk 
zelf te doen. ,,Af en toe is het 
wat te veel maar dat geeft 
niet omdat het helemaal mijn 
ding is. Ik hou van verhalen-
de liedjes. Het is leuk om die 
verhalen door te vertellen. 
Veel mensen hebben er half 
en half iets van gehoord maar 
kennen niet het hele verhaal. 
Het was de bedoeling om in 
Leeuwarden een festival te 
organiseren: het Fanarcos-festi-
val met daarbij aandacht voor 
Fantasy, Art en Cosplay. Corona 
gooide echter roet in het eten. 

Aan de hand van dit festival 
heb ik een eigen sprookjes-
bundel met zelf verzonnen 
verhalen geschreven, die in 
een iets moderner jasje wer-

den gestoken. Meisjes hoeven 
niet altijd gered te worden en 
niet alle draken zijn slecht.”
Vervolgens kwam het idee om 
iets met lokale cultuur te doen. 

Dat was niet tegen dovemans-
oren gezegd. Het idee om een 
lied over de ‘witte wieven’ te 
maken, vormde het begin van 
het project. ,,Het lied Mary 

of the Wild Moor van Johnny 
Cash vormde daar de perfecte 
muziek bij. Ik heb mijn gitaar 
gepakt en zo is het eerste ver-
haal ontstaan. Het verhaal van 
de Zeewiefkes gaat over vrou-
wen in mistbanken die mensen 
van hun pad afleiden. Ik heb er 
mijn eigen interpretatie van ge-
maakt en het geschreven vanuit 
het oogpunt van de vrouw van 
een zeeman, die hoopt dat haar 
man heelhuids thuiskomt. “
Andere bekende nummers die 
ze van een eigen tekst heeft 
voorzien, zijn Scarborough 
Fair van Simon & Garfunkel, 
Streets of Londen van Ralph 
McTell en The times they are 
a-changin van Bob Dylan. En 
dankzij TikTok zijn de seashan-
ty’s momenteel heel populair. 
Friesland leverde haar inspira-
tie dankzij Het vrouwtje van 
Stavoren en Grutte Pier, terwijl 
in Drenthe het verhaal van 
Ellert & Brammert tot de ver-
beelding spreekt. En dichtbij 
huis leverde natuurlijk Lubbe 
van Leermens een mooi voor-
beeld voor een volksverhaal, 
net als de Hellehonden van 
Delfzijl. ,,Een spannend ver-
haal, maar het was wel lastig 

om daar een passende melodie 
bij te vinden. Uiteindelijk is 
dat God’s gonna cut you down 
van Johnny Cash geworden.”
Ze heeft de begeleiding ‘klein’ 
gehouden door alleen gitaar 
en piano te spelen bij haar 
nummers. ,,Een bewuste keuze, 
want zo ging het begin 1900 
ook in Amerika met de folkmu-
ziek”, legt ze uit. ,,Bovendien 
moet je het uiteindelijk ook 
live kunnen spelen”, lacht ze. 
De eerste optredens dienen 
zich al aan en als het goed mag 
ze straks, als corona definitief 
op zijn retour is, optreden 
tijdens de Museumnacht in 
Groningen. Ze verwacht niet 
dat deze negen nummers de 
laatste zijn die ze over volks-
verhalen gaat maken. ,,Er zijn 
zoveel verhalen, niet alleen in 
het Noorden maar ook in het 
midden en het zuiden van het 
land zijn natuurlijk legendes 
die het waard zijn om verteld 
te blijven worden. Het is leuk 
om dingen te ontdekken op 
basis van die verhalen en het 
dan om te zetten naar muziek.”
Van haar eerste cd worden 
voorlopig 100 stuks geperst. De 
eerste bestellingen heeft ze al 
binnen. Dat kan via haar web-
site www.lunahamelink.nl. Als 
titel heeft de cd De Reiziger 
en het Witte Wief gekregen. 
Bij de voorintekening krijgt 
men als ‘early bird’ korting op 
de aanschaf. De cd is voorzien 
van een boekwerkje waar iets 
wordt verteld over de achter-
grond van de verhalen. Het 
hoesje heeft ze ook zelf ont-
worpen en digitaal getekend.
Ze heeft nog twee jaar te gaan 
voor haar opleiding tot zelf-
standig kunstenaar is afgerond. 
Ze combineert daarin muziek 
maken, schrijven en schilderen.

	� Luna Hamelink heeft negen volksverhalen op muziek gezet. 

	� Ze begeleidt zichzelf op gitaar en piano op de cd De Reiziger en het  Witte Wief.

Eerste cd van 19-jarige 
Luna Hamelink uit
‘t Zandt op komst


