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Dit is Eric Vaarzon Morel

Flamencogitarist Eric Vaarzon Morel (1961) groeide op met een moeder die
flamenco danste en een vader die elke dag schilderde. Verliefd op het vrije
kunstenaarsleven van thuis trok hij al jong met zijn gitaar langs de podia.
Maar één hartenwens is nooit uitgekomen: kijken in de ziel van zijn vader.
TEKST: MINOU OP DEN VELDE | BEELD: BRENDA VAN LEEUWEN
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MOEDERSKINDJE

“Mijn moeder is tien jaar geleden
overleden. Haar castagnetten en
flamencoschoenen staan hier
nog. Ze was heilgymnaste, maar
ze stond vooral in dienst van het
gezin. Een prachtige vrouw, die
het leven omarmde. Haar hobby
was flamencodansen. Daarom
ben ik erin gerold. Zij danste op
feesten met Spaanse gitaristen,
en ik mocht mee. Zij noemden
haar een partybeest.
Ik ben een moederskindje. Zij
leefde mét mij. Omdat ik iets
deed waar zij mee begonnen
was. Ze was zo trots als een aap.
Haha. (glundert) Bij een première
bleef ze in de zaal rechtop staan
van: kijk, dit is mijn zoon. Vorig
jaar speelde ik in het Apollo in
New York. Ik dacht: fuck, kon zij
het maar zien.
Ze was een beresterke vrouw. Ze
reed drie Elfstedentochten. Zelfs
de laatste, in 1997. Toen had ze al
kanker. Ik denk heel vaak aan
haar. Vorig jaar schaatste ik op
de Oostvaardersplassen. Ik reed
daar in mijn eentje en schreeuwde de naam van mijn moeder.
Want daar hebben we samen
voor het laatst geschaatst.”

ERIC VAARZON
MOREL (1961)

EERSTE VRIENDIN

“Mijn eerste vriendin was mijn
G erundino-gitaar. We zijn al veertig jaar
gelukkig samen. Als ik om een uur of
twee ’s nachts thuiskom, plof ik in de
stoel voor de televisie. Ik kijk voetbalwedstrijden of slechte films, zet het
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geluid uit, en doe vingeroefeningen.
Je moet de boel bijhouden. Souplesse
is alles. Al mijn opnames en grote concerten speel ik op mijn Gerundino. Het
is de enige gitaar waar ik blindelings op
kan spelen met mijn ogen dicht, zonder
te kijken waar ik mijn vingers zet.”

Flamencogitarist en conservatoriumdocent Eric Vaarzon Morel (1961)
kreeg op zijn 16de les van Paco Peña.
Vanaf de jaren 80 tourde hij door
Zwitserland en Nederland. Hij
speelde tweemaal op het North
Sea Jazz Festival. Het Jazz Orchestra
of the Concertgebouw voerde zijn
composities uit. In 2010 bracht hij
een flamenco-opera rond de schilder
El Greco. Vanaf 8 maart tourt hij met
de voorstelling Five great guitars door
Nederland. Voor seizoen 2018/2019
staat een ode aan de Spaanse gitaar
op het programma.
Vaarzonmorel.com

‘Mijn moeder reed
drie Elfstedentochten.
Zelfs de laatste, in 1997.
Toen had ze al kanker’

DE PAARDENSCHILDER

“Dit schilderij is van mijn vader. Hij
werd de paardenschilder van Nederland
genoemd. Deze hengst heb ik nog zelf
getraind als pikeurtje van 12. We woonden
in Amsterdam, in een groot huis tegenover
Artis. In de huiskamer stond een levensgroot opgezet paard en een oude koets
met tuigen eroverheen, die hij schilderde.
Mijn vader gaf les op de Rijksacademie in
Amsterdam. Drie keer per jaar toerden we
door Frankrijk. Mijn vader zette zijn ezel
bij een riviertje, en mijn drie broers en ik
zaten naast hem met onze tekenblokken.
Een heerlijk leven.
Nu is hij 86 en heeft parkinson. Elke
zondag gaat hij naar de manege om te
aquarelleren. Dat vind ik zo mooi. Ik ben
gefascineerd door het leven van schilders.
Ik heb voorstellingen gemaakt over El Greco
en Bosch. Nu begin ik aan Caravaggio.
Daar wil ik het graag over hebben met mijn
vader, maar hij gaat er niet vaak op in. Mijn
vader is een introverte, redelijk egocentrische man. Het ging altijd alleen maar over
zijn werk, nooit over zijn innerlijk. Ik lijk
meer op mijn moeder. Extravert, met het
hart op mijn tong. Op het podium speel ik
de guts uit mijn lijf. Een heetgebakerd
mannetje. Tijdens repetities kan ik heel
boos schreeuwen als ik me in het nauw
gedreven voel. Ik heb mijn hele leven in de
clinch gelegen met mijn vader. Hij was een
boom van een vent, ik was de kleinste
thuis. Ik ben de enige van de vier broers
die stevige klappen kreeg van mijn vader.
We zijn zelfs een keer vechtend door een
ruit gegaan. Dat ligt ook aan mij. Ik was
een opstandig, vervelend jongetje. Geen
idee waarom. Ik sloot leraren op in de kast
en schold mijn moeder uit. Toch stonden
we bekend als die hechte familie van de
Muidergracht. Mijn jeugd was geweldig,
totdat mijn jongste broer overleed door
een motorongeluk. Hij was 23, ik 30. Mijn
ouders zijn er nooit overheen gekomen.
Eén broer strookt niet met de wereld. Hij is
alcoholist, heel erg. Het leven van mijn
vader staat in het teken van die jongen, die
bij hem inwoont. Hij vraagt niet meer hoe

‘Mijn
trouwring
hangt al
25 jaar
tussen
mijn
borsthaar’
het met mijn kinderen gaat. Het gaat alleen
maar om die éne broer die er een potje van
maakt. Mijn oudste broer zie ik daardoor
ook niet meer. Ik heb nooit gedacht dat dat
zou gebeuren. Ik had zo’n leuk eind van
mijn leven, van ons leven, met die mooie
familie, voor me gezien.
Ik ben kunstenaar geworden. De jongere
broer, die alcoholist, zou fotograaf worden,
maar dat is nooit iets geworden. Hij
schreeuwt soms dat hij mij een vervelende
mafketel vindt. Jij met je succes! Mijn oudste
broer kon fantastisch schilderen, maar
begon een manege. Hij zegt nooit wat. Hij
heeft het over auto’s. En paarden. Terwijl
ik het over kunst wil hebben.
Ik heb veel van mijn vader geleerd, en
overgenomen. Ik geef ook les, en leef zoals
hij deed, als een troubadour, altijd onderweg. Maar we hebben nooit echt met elkaar
kunnen praten. Ik had het fijn gevonden
om dieper in zijn zielenroerselen te kijken.
Het is dubbel, ik hou heel veel van mijn
vader. Nog steeds. Ik denk dat hij van me
houdt, maar dat vindt hij moeilijk om te
laten blijken.”

SPAANSE MACHO

“Vroeger had ik allemaal
armbandjes en ringen om,
ik leek net een Spaanse
zigeuner. Vanwege het
gitaarspelen kon ik mijn
trouwring niet om mijn
v ingers laten, dus hij
hangt al 25 jaar t ussen mijn
borsthaar. Mijn overhemd
knoop ik nooit helemaal
dicht. Laatst was ik bij
omroep Max, met Eric
Vloeimans en Gijs Scholten
van Aschat. Louise zei
na afloop: ‘Je moet de
volgende keer wel je blouse
dicht doen hoor.’ Blijkt
dat het tegenwoordig not
done is om je borsthaar te
laten zien. Wat is dat nou,
ik ga me echt niet scheren,
dan krijg ik kriebel. Een
beetje een Spaanse macho
moet toch borsthaar
hebben, haha!”
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MIJN PAARD

INSPIRATIE

“Ik maak overal stillevens met dingen
die me inspireren. Als je ouder wordt,
en weleens een glaasje drinkt, ga je
daar naar kijken. Dat heb ik van mijn
ouders. Ons huis had allemaal hoekjes
vol kunst. Als je jarig was kreeg je een
mooi werkje, dat was traditie.
Dit is een altaartje rond Caravaggio
en de bekering van Paulus. Daar wil ik
een flamenco-opera over schrijven.

Caravaggio was een voorbeeld voor
Rembrandt met zijn clair-obscur,
en leefde aan de zelfkant van Rome.
Nadat hij voor moord ter dood werd
veroordeeld, vluchtte hij naar Sicilië.
Dat is een mooi gegeven, een leven
op de vlucht. Volgend jaar wil ik
een reis maken vanaf Rome, via
clair-obsc
Napels en Sicilië naar Malta, waar
zijn
schilderijen hangen. Daarna begin ik
met schrijven.”

EROTISCH GELADEN

“Mijn linkerhand is één grote
eeltplek, voel maar, het is
keihard. De nagels moeten
natuurlijk kort zijn, want
anders kun je de snaren niet
goed indrukken. Kijk, de muis
van mijn rechterhand is
een heel mooie spierbal. Dat
betekent dat je heel erotisch
geladen bent. (schatert)
Rechts heb ik heel lange
nagels, want ik gebruik ze
een beetje als plectrum. Als
flamencogitarist let je de hele
dag op dat je nagels niet stuk
gaan. Mijn oma raadde me
vroeger aan om laurierzalf op
mijn nagelriemen te smeren,
daar worden je nagels sterker
van. Maar als ik op tournee
ben met Spaanse danseressen, moet ik zo hard spelen
dat ze slijten. Doe je niks aan.
Mijn duim is de enige nagel
die ik niet gebruik, want hij
zit achter de hals. Die laat
ik expres lang groeien zodat
ik de nagel steeds af kan
k nippen. Ik bewaar ze in
een potje. Daar maak ik een
nieuwe nagel van met superlijm. Dat heb ik in Spanje
geleerd.”

“Ik wielren het liefst in mijn eentje. Het
eerste halfuur denk ik nog aan de sores
van mijn werk. Daarna raakt mijn geest
leeg en komen de goeie ideeën op. Ik
hou van Hollandse luchten en wind
tegen. Vrijheid.
Mijn Colnago is mijn Ferrari. Mijn paard.
Je zou het niet zeggen, want ik moet
die hele buik meetorsen, maar ik doe de
Mont Ventoux elk jaar, zonder afstappen.
Ik hou te veel van lekkere wijn en eten.
Louise zegt altijd als ik veel concerten en
tv-optredens heb, dat ik moet zorgen dat
ik niet te dik ben. Dan ga ik wielrennen
of schaatsen. Ik fiets zo 160 km naar
mijn schoonouders, onder Breda. De
sportschool haat ik. Brrr, al die jongeren
met hun stampmuziek en de stank van
opgepompte gebotoxte figuren.”

‘Je zou het niet zeggen,
maar ik doe de Mont Ventoux
elk jaar, zonder afstappen’
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MUZE

LACHEN, HUILEN EN FEESTVIEREN

“Ik begon te spelen op mijn 9de.
Je snelheid, je vingervlugheid,
moet je jong ontwikkelen. Mensen
die na hun 40ste gitaar gaan spelen,
dat wordt nooit meer wat. De
souplesse is er al uit. En is er ook
nooit in geweest.
We woonden aan de overkant van de
Scapino balletacademie. Op een dag,
ik was 12, viel daar een gitarist uit.
Vanaf dat moment was ik gegrepen
door flamenco. De vlam sloeg
helemaal over toen Paco de Lucía een
nachtconcert gaf in Carré. Ik was 16.
Als je flamencogitarist wil worden,
moet je in Spanje de sfeer hebben
geproefd. En Spaans spreken. Dus
op mijn 19de vertrok ik naar Madrid,
en dook de flamencoclubs in. De
machocultuur vond ik soms gek.
Kun je nagaan, want ik ben totaal
geen feminist. Ik zag er best leuk uit
met lang blond haar. Spanjaarden
vroegen zich af wat al die meiden
bij mij deden. Als zij met een vrouw
uitgingen wilden ze meteen met haar
naar bed. Ik was daar voor de gitaar.
In Madrid woonde ik bij een schilder
en zijn vrouw. Zij stuurden mij naar
Sevilla, naar Paco Lira. In een oude
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kolenschuur runde hij een flamencobar, La Carbonería, waar iedereen
kwam: beeldhouwers, stieren
vechters. Ik heb daar nooit les
genomen, ik speelde gewoon mee.
De aandenkens uit die tijd zal ik
nooit w
 egdoen – een foto van de bar
en een oude aansteker.
Paco werd mijn tweede vader. Ik
werd opgenomen in het gezin en
sliep boven de bar op zolder, met
vader, moeder en zeven kinderen.
Soms hoorde ik midden in de nacht
ineens zang, geklap, of een gitaar,
door de vloer heen. Het was zo goed
dat ik weer naar beneden ging. En
dan zat daar een jongetje van 12
gitaar te spelen.
Paco nam me mee naar zigeuner
bijeenkomsten, waar we de enige
niet-zigeuners waren. Hij zei altijd
dat ik niet moest denken dat ik kon
meeklappen of meespelen. Gewoon
luisteren. Vlak voor mijn moeder
stierf, zijn we met zijn tweeën gaan
slapen in La Carbonería. Elk jaar
ga ik terug met mijn gezin. Ik heb
daar bijna alles geleerd. Vooral hoe
je gevoel legt in je noten. Je moet
lachen, huilen en feestvieren met die
mensen, nachtenlang.”

Eric: “Louise is al 25 jaar mijn muze.
Ze is heel mooi, dus ik hoef me niet
druk te maken om andere vrouwen.
Haha. We trouwden in 1994. Ik ben
nog steeds verliefd. We kunnen
overal over praten. Ze heeft een heel
ander karakter dan ik, ze beredeneert
de zaken meer. Ze is erudiet en leest
twintig keer zo veel boeken als ik.
We ontmoetten elkaar tijdens een
optreden in het Vondelpark, waar ze
in het publiek stond met een vriendin. Ze vertelde me later dat ze tegen
haar zei: ‘Hé, die man is leuk!’”
Louise: “Nee, het zit heel anders!
(hilariteit) Ik was oppas van de
zoontjes van je collega-gitarist. Eén
jongetje was 4. Hij zat vaak boos
onder de tafel en dan keek niemand
naar hem om. Toen kwam jij binnen
en je zei: ‘Hé wat doe jij onder die
tafel?’ Hij riep: ‘Ga weg!’ Toen ging
je op je knieën zitten en zei: ‘Doe
niet zo raar. Kom onder die tafel
vandaan.’ Achteraf besef ik dat ik
toen voor je ben gevallen.”
Eric: “Een half jaar later overleed
mijn broer. De grootste schok in mijn
bestaan. Ze had kunnen schrikken:
wat is dit? Maar ze bleef bij me en
steunde me. La más guapa del mundo
entero schreef ik voor haar. De
mooiste van de hele wereld. L
 ouise
zegt dat ik in de vorige eeuw leef. Ik
zou het liefst op mijn paard naar het
werk gaan, ergens in de 16de eeuw,
in Rome. Die nieuwe dingen, internet
en computers, vind ik vreselijk.”
Louise: “Jij houdt van menselijk
contact, niet van machines. Je hebt
een natuurlijke weerzin tegen alle
technologische vernieuwing.”
Eric: “Ik speel vaak een stuk over de
laatste Moorse koning van Spanje,
in het Alhambra. Dan zeg ik tegen
het publiek: ‘Stelt u zich voor dat
u in de paleistuinen zit, 600 jaar
geleden.’ En ja hoor, dan gaat er
weer een telefoon af. Daar kan ik me
zo over opwinden.” ■

‘Louise is heel mooi, dus ik
hoef me niet druk te maken
om andere vrouwen’

