Lily
Allen

She’s back! Lily Allen
(30), de zangeres met
de scherpe teksten. Als
het nieuwe gezicht van
Vero Moda. Maar vooral
als zichzelf. Na een
huwelijk, twee kinderen
en een vers album. Aan
Glamour’s Floor vertelt
ze: ‘Ik voel me eindelijk
een beetje de oude Lily.’

‘Ik heb mijn stem weer gevonden’
Interview Floor Bakhuys-Roozeboom
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k moet je waarschuwen.” Ik sta
bij de receptie van een trendy
ingericht kantoorpand aan
Fashion Street, Londen. De
pr-mevrouw tegenover me kijkt
ernstig. “Lily is erg verlegen.
Heel teruggetrokken. Ze is al
in het gebouw, maar niemand
heeft haar nog gesproken.”
Ze zegt het zachtjes, bijna
fluisterend. Alsof ze het niet over
Britain’s most outspoken popstar
heeft, maar over een zeldzaam wild
dier dat in de verte is gesignaleerd
en bij het minste geluid weer in
de bosjes dreigt te verdwijnen. Ik
luister aandachtig en knik beleefd.
Het is moeilijk voor te stellen dat
deze vrouw het echt over Lily Allen
heeft. De jonge zangeres met haar
messcherpe liedteksten, uitgesproken mening en extravagante

Interview
“Sorry als ik nog ergens curry
op mijn gezicht heb.” Lily komt
de kamer binnen, waar een
bescheiden gezelschap – drie
journalisten en vier pr-lady’s –
in nette opstelling op haar wacht.
“Wagamama’s,” zegt ze met
een verontschuldigend lachje,
doelend op het restaurant waar
ze net vandaan komt. Ze scant
even snel de kamer. Gaat zitten.
Lacht wat met een vriendin die
is meegekomen. Luistert beleefd
naar het voorstelrondje. Praat
enthousiast over de samenwerking met modemerk Vero Moda,
waarmee ze binnenkort een eigen
collectie zal uitbrengen. “Het
is een heel goede match. Ik heb
meegedacht over vormen, stijlen,
kleuren, stoffen. Nog niet alles is
af. Maar ik denk dat er wel een paar

‘Dromen over de toekomst? Ik vind
zonder kleerscheuren de dag doorkomen
al een hele prestatie’
kledingstijl. Met haar flap-uitinterviews en twitter-tirades.
Lily Allen die in 2009 na een hartverscheurende periode – (ze kreeg
een miskraam en verloor daarna
ook nog eens haar zoontje na zes
maanden zwangerschap) plotseling verklaarde genoeg te hebben
van de showbizz en zich terugtrok
op het Engelse platteland. Maar
die vorig jaar met haar album
‘Sheezus’ net zo plotseling weer
terug was. Om geheel in haar
stijl meteen weer een paar mediarelletjes te veroorzaken. (Google
de woorden ‘Lily Allen’, ‘Hard out
here’ en ‘debate’ en je bent weer
helemaal op de hoogte). Getrouwd
en moeder van twee kinderen
inmiddels, maar nog altijd niet te
beroerd om te zeggen wat ze vindt.
Die Lily Allen dus. Verlegen? Het
lijkt me sterk.

nieuwe favorieten tussen zitten.”
Van de voorspelde teruggetrokken
houding is vooralsnog weinig te
merken. Lily praat wat zachtjes,
maar oogt ontspannen. Opgewekt zelfs. Maar bij de eerste wat
serieuzere vraag openbaart zich
de gereserveerdheid waar de
pr-dame eerder zo indringend
voor waarschuwde. Onderwerpen waar ze in de pers voorheen
buitengewoon uitgesproken over
was, worden koeltjes afgekapt.
Met welke uitdagingen artiesten
zoal te maken krijgen in de snel
veranderende muziekindustrie?
Next question: niet relevant.
Haar boodschap voor meisjes die
onzeker worden van het onrealistische lichaamsbeeld in Hollywood?
Heeft ze niet. Volgende vraag. Ze
kijkt de kamer rond, naar de tafel,
dan weer omhoog. “Weet je. Ik kan

Een blonde bob voor
Lily in de campagne
van Vero Moda.

Lily Allen &
Vero Moda

We kenden Lily Allen tot nu
vooral in high fashion creaties
van haar modebeschermheer
Karl Lagerfeld. Maar vanaf dit jaar
omarmt Lily volop de high streetlook. De zangeres is namelijk het
nieuwe gezicht van Vero Moda.
Ook ontwierp ze samen met het
label een capsulecollectie voor
de herfst. Volgens het merk is de
lijn zoals Lily Allen zelf: “Creatief,
krachtig en je verliest er snel je
hart aan.” De collectie ligt vanaf
november in de winkels.

Werken aan de ontwerpschetsen
van de collectie.

hier wel weer van alles over zeggen,
maar dat heeft in het verleden
nooit zo goed voor me uitgepakt.
Dus...” Het voornemen voor dit
interview is helder: geen uitspraken meer die op wat voor manier
dan ook tot mediarelletjes kunnen
leiden. Voor Lily wel zo rustig. Voor
de journalisten even schakelen.
Gekuch. Gestreep op blocnotes.
Angstvallig geritsel van papiertjes.
Oké… Mode dan maar? Want deze
nieuwe terughoudendheid lijkt
ook in haar stijl door te werken. De
glamour.nl
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Interview
voormalige modemuze van Karl
Lagerfeld draagt geen baljurk met
sneakers, maar een zwart-witte
top en een simpele zwarte broek.
Geen paardenstaart of uitbundige
regenbooglokken, maar een strakke blonde bob. Misschien dat ze
het daar wél over wil hebben? We
wagen het erop.
Ben je je anders gaan kleden
sinds je moeder bent?
Het blijft even stil. Dan lacht ze.
Thank god.
“Moederlijker bedoel je? Nee.
Nou ja,” zet een overdreven deftig
accent op: “Het kan zijn dat ik
tegenwoordig een ietwat subtieler
palet omarm. Ik denk nu net wat

En bij je muziekcarrière ervaar
je die druk wel?
“Ja, ontzettend. Helemaal nu ik
kinderen heb. Toen ik begon met
muziek was ik tweeëntwintig. Ik
had geen gezin. Hoefde met niemand rekening te houden. Ik was
totaal vrij om te doen waar ik zelf
zin in had. Niet dat ik egoïstisch
was. Maar mijn drive kwam toch
vooral voort uit mijn eigen ego.
Nu voel ik een heel ander soort
verantwoordelijkheid. Ik heb een
man, een huis, een hypotheek.
Twee kinderen die ik te eten moet
geven. Zij zijn nu mijn drive. Mijn
reden om ’s ochtends op te staan
en de studio in te gaan. Ik werk
voor mijn gevoel nu meer voor hen

‘Ik hou van mensen die vrij durven
zijn in hoe ze zich kleden. Miley Cyrus
bijvoorbeeld. Ik vind haar te gek’
vaker bij een kledingstuk: misschien toch maar niet. Mijn man is
gelukkig genadeloos eerlijk. Dan
kom ik de trap af en zegt hij: really?
Dan heb ik me weer eens als een
tiener uitgedost. Hij vindt het ook
fantastisch om samen naar een
Chanel-event te gaan. Dan zie ik er
tenminste uit als een volwassene.”
Wat is jouw grootste liefde:
mode of muziek?
“Mode gaat me gemakkelijker af
dan muziek. Muziek is meer een
labour of love. Het is leuk en bevredigend als het lukt om iets goeds
te maken. Maar het is ook altijd
weer een worsteling om daar te
komen. Mode is voor mij iets waar
ik lol mee kan hebben. Juist omdat
het niet mijn primaire beroep is.
Als ik een carrière zou najagen als
professioneel modeontwerper, zou
het misschien anders zijn. Maar
nu is mode iets wat ik erbij doe.
Daardoor ligt er minder druk op.”
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dan voor mezelf. En dat bedoel ik
niet negatief. Het is gewoon een
volwassener perspectief. Ik denk
dat het heel goed is om duidelijk
voor ogen te hebben waar je het
allemaal voor doet.”
Over volwassen gesproken:
je bent dertig geworden. Wat
vond je ervan om die mijlpaal
te passeren?
“Verschrikkelijk. Nee, grapje. Maar
ja, het is wel een dingetje, hè? Er
kleven nogal wat connotaties aan
die leeftijd. Als je zegt dat je dertig
bent, kijken mensen anders naar je
dan wanneer je zegt dat je negenentwintig bent. Echt. Van de ene
op de andere dag. Alsof je ineens
verbannen bent naar een ander
koninkrijk. Terwijl ik me helemaal
nog geen dertig voel.”
Hoe oud voel je je dan?
“Vijftien. Op z’n hoogst. Soms kan
ik amper geloven dat ik moeder

ben. Het voelt de helft van de tijd
nog steeds alsof ik een rol speel.
Als ik met mijn kinderen in de trein
zit, bijvoorbeeld. Dan zie ik mezelf
soms ineens van een afstandje.
En hoor ik mezelf allemaal van die
moederachtige dingen zeggen.
Dan wil ik tegen mezelf schreeuwen: waar ben je in godsnaam mee
bezig? Geloof je het zelf? Stop met
doen alsof je bij de grote mensen
hoort!” Ze grinnikt, zwijgt even.
Dan: “Het is toch ook het moeilijkste wat er is: ‘volwassen’ zijn?”

Lily over…

• Stijl “Veel sterren kleden
zich te braaf in de stijl van één
merk. Ik hou van mensen die vrij
durven zijn in hoe ze zich kleden.
Miley Cyrus vind ik te gek.”
• Hamsteren “Als ik echt weg
ben van een kledingstuk, dan
koop ik er hele stapels van. Uit
angst dat ik ooit zonder kom
te zitten. Die bewaar ik dan in
dozen. Voor het geval dat. Best
raar eigenlijk, besef ik nu.”
• Eigen modemuseum “Ik heb
een enorme modeverzameling
opgebouwd, maar het was één
grote chaos. Als verrassing heeft
mijn man onze oude schuur
omgebouwd tot een soort
modemuseum. Gearchiveerd en
op paspoppen. Zo fantastisch.
Ik moest huilen toen ik het zag.”
• Social media “Als ik op
Instagram een foto zie van
iemand die ik niet mag, vind
ik het hele gebeuren meteen
walgelijk. Maar als ik zelf cognac
aan het drinken ben met Michael
Jordan vind ik Instagram ineens
weer een briljante uitvinding.”
• Controversiële teksten
“Ik vind mijn teksten helemaal
niet controversieel. De teksten
van anderen zijn gewoon saai.”
• Dromen “Over de toekomst?
Doe ik niet aan. Ik vind zonder
kleerscheuren de dag doorkomen al een hele prestatie.”

goed om weer met iets van mezelf
bezig te zijn.”
Je zei eerder dat jouw comeback
in de muziekwereld ook een
manier is om een deel van jezelf
terug te winnen.
“Ja, zo voel ik dat echt. Ik was
vierentwintig toen ik zwanger
raakte. Ik ben nu dertig, mijn
jongste is bijna drie en ik begin me
nét pas weer een beetje normaal
te voelen. Ik wil niet zeggen dat ik
op mijn vierentwintigste in slaap
ben gevallen en op mijn dertigste
pas weer wakker werd. Dat is te
sterk uitgedrukt. Maar het voelt
wel alsof ik op mijn vierentwintigste abrupt ben gestopt met ‘Lily
Allen’-zijn. Ineens was ik alleen
nog Lily Cooper: vrouw van Sam
Cooper, moeder, kinderverzorgster, eten-klaarmaakster. Na een
tijdje begon ik toch de behoefte te
voelen om weer meer te zijn dan
alleen die moederfiguur. Om weer
de oude Lily te zijn.”

Je combineert je zangcarrière
met het moederschap. Hoe gaat
jou dat af?
“Ik probeer mijn tijd zo goed
mogelijk te verdelen. Ik ben zo veel
mogelijk bij mijn gezin in Engeland.
Maar creatief gezien ben ik op mijn
best als ik in L.A. ben. Er hangt
daar zo’n totaal andere sfeer.
Iedereen leeft daar veel gezonder,
dus het is eenvoudiger om in vorm

te blijven. Ik schrijf daar bijvoorbeeld ook makkelijker. Dus vlieg
ik veel heen en weer. Maar ik probeer nooit langer dan een week van
mijn kinderen weg te zijn. Negen
dagen is echt mijn absolute max.
Dan loop ik alleen nog maar als
een soort labiele zombie rond.”
Ze imiteert een hysterische huilbui. “Het is soms moeilijk om bij ze
vandaan te zijn. Maar het voelt ook

‘Mijn man heeft onze oude schuur
omgebouwd tot museum. Daar hangt mijn
enorme modeverzameling’

Die oude Lily, hoor je die nu ook
weer terug in je muziek?
“O zeker. Honderd procent. Als ik
mijn laatste album terug luister,
dan merk ik dat ik toch nog niet
helemaal mezelf was. Misschien
omdat ik net kinderen had gekregen, ik weet het niet. Nu draai ik
alweer een tijdje mee in de buitenwereld. Ben op tour geweest (met
Miley Cyrus, red.). Weet wat meer
waar ik sta in het grotere geheel.
Dat hoor je terug in mijn muziek.
Die klinkt weer een beetje als
de muziek op mijn eerste album
(‘Allright, Still’, 2006). Ik heb zelfs
nog niemand er iets van laten
horen. Dus wat uiteindelijk op
het nieuwe album terechtkomt,
is alleen wat ik zélf goed vind.
Dat is doodeng. Maar ik vind het
belangrijk dat wat ik maak uit
mezelf komt. De liedjes die ik nu
schrijf, zijn weer van mij. Dat zit
vooral in de taal. Het voelt alsof ik
mijn stem weer gevonden heb.”
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