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H
et had zomaar de slotscène
van een film kunnen zijn,
het afstudeeroptreden van
Luna Zegers (40) gister-
avond in Barcelona. Hoe-
wel; dit scenario zou onge-
loofwaardig geweest zijn. Te

dramatisch. Te veel tissue-momenten.
Overdreven.
En toch is het allemaal echt gebeurd.
Hoe hard, rauw en wonderlijk ook.
Als eerste niet-Spaanse afgestudeerde
flamencozangeres verliet Zegers gister-
avond het Catalaanse conservatorium.
Dat is op zichzelf al heel bijzonder.
Dat zij haar optreden helemaal zelf be-
dacht, de teksten schreef, de muziek
componeerde en arrangeerde, is uniek.
,,Dat gebeurt nooit in de flamenco-we-
reld, laat staan door een buitenlander,’’
grinnikt Zegers.
Bij haar optreden zaten acht Neder-
landse vrienden in de zaal. Geen naaste
familie. ,,Die vrienden zijn nu mijn
naaste familie,’’ vertelt Zegers door haar
tranen heen. Het zijn rare dagen. Mooi.
En tegelijkertijd ontzettend confronte-
rend.
Ze groeide op in het Brabantse Over-
loon. Eindeloze bossen. Muzikale ouders,
Theo en Mieke. Lieve zus, Marieke. Lang
leve de zorgeloosheid.
Tot haar 10de. Haar vader werd als eer-
ste ziek. Een hersenaandoening, verge-
lijkbaar met vroege dementie. Binnen
een paar jaar stierf hij. Marieke kreeg
dezelfde ziekte en was evenmin te red-
den.
Luna Zegers deed ondanks alles het vwo
en vertrok naar Amsterdam om politico-
logie te studeren. Maar het noodlot sloeg
opnieuw toe. Haar moeder kreeg baar-
moederkanker.
,,10 dagen voor haar overlijden vertelde
ik dat ik overwoog om van studie te ver-

anderen, auditie te doen bij het conser-
vatorium. Zij heeft mij haar zegen nog
gegeven, dat vind ik zo mooi.’’
Zegers werd aangenomen. Sterker, ze
studeerde cum laude af als jazzzangeres.
,,Maar ik heb wel een studiestop van een
paar jaar in moeten lassen, omdat het
niet meer ging. Ik ben in therapie ge-
weest, wilde op reis. In India kwam ik
Spaanse flamenco-muzikanten tegen.
Toen merkte ik dat in die muziek de oer-
schreeuw was gegoten die ik zocht, maar
niet vond in scubadoe-jazz.’’
Ze reisde naar Spanje. Naar Sevilla en
naar Barcelona. Leerde de taal, het klap-
pen op de muziek met handen en voe-
ten. Ze liep recht in de armen van de Ca-
talaanse Jordi, die nog altijd haar vriend
is en haar gisteravond op de gitaar bege-
leidde tijdens het afstuderen. Ze geeft nu
optredens, workshops aan middelbare
scholieren uit Nederland die op werk-
week naar Barcelona gaan en wil de
Spaanse en Nederlandse theaters in met
haar eigen repertoire.
En als het hun gegeven is, wil ze nu wel
kinderen met haar Jordi. Net zo’n liefde-
vol gezin stichten als dat van haar, dat zo
onbegrijpelijk bruut uiteen werd gesla-
gen.

Zonnestraal
Haar stem, aan de andere kant van de
lijn, trilt. Ze zegt: ,,Ik weet natuurlijk
niet zeker dat ze meekijken tijdens zoiets
als mijn afstudeeroptreden. Ik ben ook
niet gelovig, in de klassieke zin. Maar wij
wonen hier op een zolderverdieping en
hebben een dakterras. Soms zit ik daar
en zie ik ineens een zonnestraal door de
wolken heen schijnen. Dan denk ik: ‘zijn
jullie daar? Kijken jullie met me mee,
vanuit de kosmos - in één of andere
vorm?’. Ik denk het eigenlijk wel, ik ben
via de muziek met ze verbonden.’’

Nederlandse studeert af als flamencozangeres in Barcelona

Als eerste buiten-
landse studeerde

de Nederlandse fla-
mencozangeres

Luna Zegers giste-
ren af aan het presti-

gieuze conservato-
rium van Barcelona.

In die muziekvorm
kan Zegers de ‘oer-
schreeuw’ kwijt die

ze moet uiten, na het
overlijden van haar

vader, moeder en
zus. Acht Neder-
landse vrienden

waren gisteren aan-
wezig bij het optre-
den. ‘Dat is nu mijn

naaste familie.’
JEROEN SCHMALE

Luna’soerschreeuw
voorhaargestorven
vader,moederenzus

Z Luna Zegers: ‘In India kwam ik Spaanse flamenco-
muzikanten tegen. Toen merkte ik dat ik in die muziek
vond wat ik in scubadoe-jazz miste.’

Topstaptopbij
DeutscheBank
FRANKFURT | De twee be-
stuursvoorzitters van Deut-
sche Bank, Jürgen Fitschen
en Anshu Jain, stappen op.
Dat maakte de grootste bank van
Duitsland gisteren bekend.
Jain stopt eind deze maand,

maar blijft tot januari volgend
jaar aan als adviseur. Fitschen
vertrekt na de algemene aandeel-
houdersvergadering in mei 2016.
De functie van bestuursvoorzit-
ter zal per 1 juli worden overge-
nomen door John Cryan, voor-
malig financieel bestuurder van
de Zwitserse bank UBS.
Het vervroegde vertrek van

Fitschen en Jain heeft mogelijk
te maken met de schandalen
waarbij Deutsche Bank de laatste
tijd betrokken is geweest, waar-
onder het gesjoemel met het in-
terbancaire rentetarief Libor. De
bank wordt ook verdacht van
manipulatie van wisselkoersen
en misstanden bij de verkoop
van aan hypotheken gerelateerde
producten. (ANP)


