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Voor dit boek voerde de auteur een groot aantal gesprek-
ken met Xandra Brood. Daarnaast sprak hij met haar 
familie, (jeugd)vrienden, collega’s en met mensen die 
Herman goed hebben gekend. Zo ontstond een zo com-
pleet mogelijk beeld van het leven dat Xandra en Her-
man Brood geleid hebben. De auteur heeft ervoor geko-
zen Xandra’s verhaal in de ikvorm op te schrijven. 
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Proloog

Als ik langs het Hilton kom, kijk ik altijd even omhoog. 
Negen verdiepingen en daarboven een betonnen rand. 
Hier maakte Herman op 11 juli 2001 een einde aan zijn 
leven. Aan zijn val wil ik liever niet meer denken. Ik 
hoop dat het snel is gegaan en hij geen pijn heeft gele-
den. Zie ik dat hoge gebouw, dan gaan mijn gedachten 
toch vooral naar zijn laatste minuten: hoe hij vanuit de 
bar naar boven is gegaan en via een lange trap en een 
branddeur op het dak is gekomen. Hij moet een harde 
windvlaag hebben gevoeld, het waaide flink die dag. 
Twijfelde hij nog of was hij vastberaden? Heeft hij naar 
ons huis gekeken? Het is angstwekkend hoog daarbo-
ven, ik heb er gestaan toen ik zelf wilde ervaren wat er 
door hem heen moet zijn gegaan. Eén ding weet ik ze-
ker: Herman zal zich verschrikkelijk eenzaam hebben 
gevoeld. Daar heb ik het nog steeds moeilijk mee. Had 
ik nóg meer voor hem kunnen doen? Waarom heb ik 
zijn wanhoopsdaad niet echt zien aankomen?
 Het was duidelijk dat het slecht met hem ging. En de 
mensen die dicht bij hem stonden, wisten dat het niet 
meer goed zou komen. Na een leven met te veel drank 
en drugs had zijn lichaam er de brui aan gegeven. Het 
was ontzettend zwaar: voor Herman zelf, maar ook voor 
zijn omgeving. Ik zag mijn stoere man veranderen in 
een zielig hoopje mens dat niets meer kon of wilde, en 
vierentwintig uur per dag verzorging nodig had. Onze 
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kinderen begrepen hun depressieve papa niet meer, 
maar waren te jong om de ernst van de situatie hele-
maal te doorgronden. 
 Herman en ik hadden vaker moeilijke tijden ge-
kend, maar die vielen in het niet bij wat er in die laatste 
maanden met ons gebeurde. Toch was die periode ook 
de meest intense uit ons huwelijk. Alle ellende en ver-
nederingen brachten ons heel dicht bij elkaar. Als hij 
weer eens gevallen was en niet meer kon opstaan, zich-
zelf bevuilend omdat hij de wc niet op tijd had gehaald, 
dan probeerde ik hem weer op zijn wankele benen te 
krijgen. En terwijl ik aan hem stond te sjorren, vech-
tend met de zwaartekracht en zijn onwillige lichaam, 
moesten we huilen en lachen tegelijk. Op die momen-
ten voelde ik een diepe verbondenheid en wist ik meer 
dan ooit dat Herman de liefde van mijn leven was.

Er is mij vaker gevraagd het verhaal over Herman en mij 
te vertellen. Ik heb daar nooit veel voor gevoeld. Herman 
is publiek bezit. Iedereen heeft een mening over hem en 
iedereen was zogenaamd zijn beste vriend. Mijn herin-
neringen aan onze relatie zijn het enige stukje Herman 
dat ik niet met de rest van Nederland hoef te delen. Ik 
heb hem meegemaakt zoals niemand hem kende. Dat 
wilde ik voor mezelf houden. Bovendien waren onze 
dochters nog jong. Mijn verhaal gaat over hún vader.
 De tijd gaat door. Anderen hebben over Herman ge-
schreven. Er zijn films en documentaires gemaakt. Na 
zijn dood is er wel een heel eenzijdig beeld van hem ge-
schetst. De rock-’n-roll-junk… Alsof Herman de hele 
dag met een naald in zijn arm zat en meisjes zijn bed in 
sleurde. Ja, dat deed hij ook. Maar hij was zoveel meer. 
Ik ken niemand die zo hard en geconcentreerd kon wer-
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ken als hij. Herman leek een losbol en chaoot, maar hij 
wist verdomd goed waar hij mee bezig was. Tot op het 
allerlaatste moment hield hij zelf de regie. Daarbij was 
hij de meest bijzondere, veelzijdige en boeiende per-
soonlijkheid die je je voor kunt stellen. Intelligent, lief, 
egoïstisch, grappig, bot, opgewekt, hard, betrokken, 
ondernemend, afstandelijk, warm, ongrijpbaar, cha-
rismatisch: Herman was het allemaal. En op goede da-
gen was hij het allemaal tegelijk.
 In het beeld van anderen herken ik mijn eigen man 
vaak maar ten dele. Ik mis zijn veelzijdigheid. En soms 
wordt hij zo negatief neergezet, dat ik denk: was Her-
man écht zo geweest, dan zou ik nooit met hem ge-
trouwd zijn en zeker geen achttien jaar met hem heb-
ben gedeeld. Er wordt een cliché van hem gemaakt en 
dat verdient hij niet. 
 Voor mij was Herman in de eerste plaats mijn echtge-
noot en de vader van mijn kinderen. Zijn gezin beteken-
de veel voor hem, zijn dochters waren het belangrijkste 
in zijn leven. De tijd die zij met hem hebben gehad, was 
veel te kort en dat doet nog steeds pijn. Maar ze hebben 
wel een vader gehad die intens van hen hield. Dat dra-
gen ze voor altijd met zich mee.
 Er is nog een andere reden waarom ik dit boek wil-
de maken. Toen we samenleefden, gebeurde er vaak zo 
veel en ging het allemaal zo snel, dat er voor bezinning 
weinig tijd was. Herman en ik leefden in het nu en ke-
ken niet achterom. De eerste jaren na zijn dood vond ik 
het nog te moeilijk, maar nu zijn sprong verder achter 
me ligt, is de tijd rijp om stil te staan bij wat er allemaal 
is gebeurd, wie hij werkelijk was en welke relatie wij 
hadden. Wat daarbij meespeelt, is dat onze dochters in-
middels volwassen zijn en eigen levens hebben. Hier-
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door zullen mijn herinneringen, die soms mooi maar 
soms ook pijnlijk zijn, hen minder raken dan toen ze 
jonger waren.
 In 1982 liet ik Breda achter me voor een onbekende 
toekomst in Amsterdam. Van ‘seks, drugs en rock-’n-
roll’ had ik toen natuurlijk al wel gehoord, maar ik had 
nooit kunnen vermoeden welke rol ze in mijn leven zou-
den gaan spelen. Ik stond op het punt de man te ont-
moeten die meer dan wie ook mijn leven heeft gekleurd 
en richting heeft gegeven.
 Als meisje van vierentwintig wilde ik van de daken 
schreeuwen dat ik gek was op Herman Brood. Zo voel ik 
het eigenlijk nog steeds.
 En dat is misschien wel de belangrijkste reden dat 
dit boek er nu is. 
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Hé, kontje!

Herman en ik leerden elkaar kennen in discotheek ‘36 
op de schaal van Richter’ in Amsterdam. Ik was als Bra-
bants meisje naar de grote stad gekomen omdat mijn 
oom Gert-Jan Dröge me daar een baan en woonruimte 
had aangeboden. Gert-Jan zou later bekend worden van 
het televisieprogramma Glamourland, maar begin jaren 
tachtig was hij nog vooral áchter de schermen actief. 
Hij was net bedrijfsleider geworden in een nog te ope-
nen exclusieve nachtclub. Hij zocht iemand voor achter 
de bar en belde mij op. ‘Jij bent veel te leuk voor Breda. 
Waarom kom je niet hier naartoe?’
 De Richter groeide in die dagen uit tot the place to be 
in Amsterdam, de favoriete uitgaansgelegenheid van 
snelle reclamemakers, jonge bankiers, modeontwer-
pers, journalisten, advocaten en andere succesvolle 
snelverdieners. Je zag er veel bekende Nederlanders en 
internationale sterren. Het was het begin van het yup-
pietijdperk. Veel drank. Veel drugs. Veel seks. In de 
Richter waren die ruim voorhanden. 
 Ook Herman Brood was er een vaste bezoeker. Meest-
al kwam hij pas diep in de nacht binnen, na een optre-
den ergens in het land. Dan zat hij aan de bar, een beetje  
op zichzelf, al hingen er altijd mooie meiden om hem 
heen. Ik merkte al snel dat Herman vooral mij leuk 
vond. Hij keek vaak naar me als ik achter de bar bezig 
was en zocht oogcontact. Soms vroeg hij of ik na werk-
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tijd met hem mee wilde gaan. Ik ging niet op zijn avan-
ces in. Ik vond Herman wel aantrekkelijk, maar zag 
hem niet echt zitten en had ook niet het idee dat het 
hem menens was. ‘Ga eens iemand anders vervelen,’ zei 
ik dan. Ergens was het wel leuk, die aandacht van een 
man tegen wie veel vrouwen meteen ja zouden zeggen. 
Ik zei nee.
 Op een avond gebeurde er iets bijzonders. Het was 
waanzinnig druk, de discotheek was afgeladen vol. 
Herman zat aan de bar en nipte van zijn drankje. Van-
uit mijn ooghoeken zag ik dat hij me de hele tijd zat aan 
te staren. Maar ik had geen tijd voor hem. ‘Hé kontje,’ 
zei hij ineens, met zijn gebruikelijke koosnaam voor da-
mes die hij leuk vond. ‘Zal ik de lege glazen voor je opha-
len?’ Hij grijnsde en keek me aan, met die aandoenlij-
ke loensende blik in dat prachtige krachtige hoofd van 
hem. 
 Ik stopte met waar ik mee bezig was. ‘Lege glazen op-
halen? Jij? Gaat het verder wel goed met je?’
 ‘Nee echt, ik meen het,’ hield hij vol. 
 Zijn grijns was verdwenen. Hij keek heel serieus. Pas 
toen ging mij iets dagen. Herman Brood, de rocker die 
bijna elke vrouw kon krijgen, bood aan mij een handje 
te helpen. Zou-ie dan meer willen dan alleen seks? Vond 
hij mij echt leuker dan al de meisjes die om hem heen 
hingen? Was hij werkelijk verliefd op mij?
 Die avond gaf ik me gewonnen. ‘Goed hoor, Her-
man,’ glimlachte ik. ‘Haal jij de lege glazen maar op.’ Zo 
gezegd, zo gedaan. Het was de eerste en waarschijnlijk 
de laatste keer dat ik Herman iets huishoudelijks heb 
zien doen. Kort daarop bleef ik voor het eerst bij hem 
slapen. Ik was 24 en stortte me in een avontuur waarvan 
ik de afloop nooit had kunnen vermoeden.
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Ik ben opgegroeid in Ulvenhout, iets ten zuiden van 
Breda. Dat mijn wieg daar stond, was min of meer toe-
val. Mijn vader kwam uit Venlo, mijn moeder uit En-
schede. Ze trouwden begin 1956 en zochten een woon-
plaats die niet al te ver van Rotterdam lag, de havenstad 
waar mijn vader vaak moest zijn voor zijn werk. Hij was 
kapitein op de grote vaart.
 Precies negen maanden na hun kerkelijk huwe-
lijk werd mijn zus Eline geboren. Tijdens de zwanger-
schap van mijn moeder zat mijn vader op zee. Hij was 
heel handig en aan boord van zijn schip zette hij een 
prachtige houten wieg in elkaar. Alleen had mijn va-
der geen flauw idee hoe klein baby’tjes zijn en mijn zus 
en ik hebben onze eerste maanden doorgebracht in een 
gigantische wieg. Daar hadden, bij wijze van spreken, 
wel vijf baby’s in gepast. Het leuke is dat ook zijn klein- 
en zelfs achterkleinkinderen erin hebben gelegen. Deze 
wieg is echt een familiestuk geworden. 
 Een jaartje na de geboorte van Eline raakte mijn 
moeder opnieuw in verwachting. En opnieuw stond ze 
er grotendeels alleen voor. Om onverklaarbare redenen 
vond de huisarts dat de baby te snel groeide en hij wek-
te de bevalling een maand te vroeg op. Zodoende kwam 
ik op 8 augustus 1958 ter wereld. Een mooie geboorteda-
tum, ‘8-8-58’, met zoveel achten moet het geluk je wel 
toelachen. Maar daar zag het in mijn eerste levensda-
gen niet naar uit.
 Zoals de meeste kinderen uit Ulvenhout kwam ik 
ter wereld in de katholieke kraamkliniek Moederheil 
in Breda. De bevalling was voorspoedig verlopen, maar 
vlak na de geboorte kreeg ik twee vieze ontstekingen 
achter mijn oren. Die waren me zeker fataal geworden, 
zo heb ik later gehoord, als mijn moeder me niet direct 
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naar huis had gehaald. Thuis werden de zweren door-
geprikt en genas ik. Mijn vader heeft me als pasgebo-
ren baby nog even in zijn armen gehouden, maar ging 
daarna voor twaalf maanden naar zee. Hij zag me pas 
terug toen ik een jaar oud was. Ik schijn vreselijk ge-
bruld te hebben toen die vreemde, gebruinde man me 
oppakte en zo lief tegen mij begon te praten.
 Ongelooflijk. Je hebt net een kind gekregen en moet 
voor een jaar afscheid nemen. Het lijkt me verschrikke-
lijk, maar mijn ouders legden zich erbij neer. Dit was 
het leven waarvoor ze hadden gekozen. Mijn vader was 
gemiddeld negen maanden per jaar van huis. Daarna 
woonde hij drie maanden bij ons in Ulvenhout en wa-
ren we een normaal gezin, tot hij weer vertrok. Het was 
fijn als mijn vader thuis was, en ook goed wanneer hij 
er niet was. We waren het zo gewend.
 Maar helemaal normaal was het natuurlijk niet. Mijn 
vader had een avontuurlijk leven en zag veel van de we-
reld, maar als je zo lang van huis bent, verlies je het ech-
te contact. Mijn moeder regelde de financiële zaken en 
had haar eigen dingen, waarbij hij niet betrokken was. 
Ze deed ook de opvoeding alleen en had geen behoefte 
aan zijn inbreng. Kwam hij terug van zee, dan probeer-
de hij de rol van man des huizes op zich te nemen. Maar 
zij zat daar niet op te wachten. Mijn vader moet zich een 
buitenstaander hebben gevoeld, was te veel van huis om 
in Ulvenhout vriendschappen op te bouwen. En hij mis-
te veel van het gezin. Voor hij het wist waren zijn doch-
ters volwassen en gingen ze de deur uit.
 Ook ik zou later bepaald geen ‘normaal’ huwelijk 
krijgen. Herman Brood was er de man niet naar om  
’s avonds met pantoffels voor de haard te zitten. Hij 
ging volkomen zijn eigen gang en zijn omgeving moest 
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zich daarbij neerleggen. Maar er is één groot verschil 
met hoe het vroeger bij mijn ouders was. Anders dan 
mijn vader heeft Herman zijn kinderen bewust zien op-
groeien. Hij maakte altijd deel uit van het gezin en wil-
de dat zelf ook graag.
 Herman Brood als vader en echtgenoot: veel mensen 
zullen zich er weinig bij kunnen voorstellen. Zijn leven 
was seks, drugs en rock-’n-roll, en dat werd in de me-
dia nog eens extra uitvergroot. Hij speelde dat toneel-
stuk graag mee en bevestigde zo expres het beeld dat ie-
dereen van hem had. Maar Herman had ook een andere 
kant die hij in de pers veel minder liet zien. De echtge-
noot, de huisman, de lieve vader, de in zichzelf gekeer-
de kunstenaar die in zijn eigen wereld leefde en het ge-
lukkigst was als hij iets met zijn enorme fantasie kon 
doen: een tekening of schilderij maken, een grappige 
tekst bedenken. Herman-de-bekende-Nederlander was 
verslaafd aan aandacht. De Herman zoals ik hem kende 
en het liefst zag, was anders. Dat was de man die thuis 
tot rust kwam in een ligbad met veel schuim, aanschoof 
bij een diner met vrienden, piano speelde met zijn doch-
ters, uren met hen zat te tekenen of een spelletje deed. 
Brenda, Lola en Holly zagen hun papa bijna dagelijks. 

Hans Jansen heette mijn vader. Hij werd geboren op  
4 maart 1923 en groeide op in een welgesteld gezin met 
drie zusters. Het katholieke leven in Limburg met zijn 
vele tradities en gebruiken was hem veel te voorspel-
baar en na de middelbare school meldde hij zich aan 
voor de koopvaardijschool. Maar toen werd het oor-
log en moest hij stoppen met zijn studie. Hij rolde in 
het verzet en sloot zich in 1944 aan bij het oprukkende 
Amerikaanse bevrijdingsleger. 
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 Dit heb ik pas veel later gehoord, want zelf sprak hij 
niet over de oorlog. Als kind wist ik alleen dat hij tegen 
de Duitsers had gevochten. Ik vroeg weleens: ‘Papa, 
heb jij mensen doodgeschoten?’ Daar kreeg ik nooit 
antwoord op. Zelf was hij trouwens ook bijna dood ge-
weest. Daar hoefde ik niet naar te vragen, dat kon ik 
aan hem zien. Er zat een groot litteken in zijn hals. Er 
was een kogel dwars door zijn hoofd gegaan en was de 
baan van het schot een paar millimeter hoger geweest, 
dan had hij het niet overleefd. 
 Pas in 1985 kwam aan het licht wat mijn vader alle-
maal had meegemaakt. Een journalist was hem op het 
spoor gekomen en interviewde hem. Het bleek veel er-
ger dan ik had gedacht. Als onderdeel van de Zevende 
Amerikaanse Pantserdivisie vocht mijn vader mee bij 
de bevrijding van een aantal dorpen rondom Venlo. Het 
was er heftig aan toegegaan. Toen de Duitsers waren te-
ruggedrongen, werd zijn divisie naar de Ardennen ver-
plaatst, waar de geallieerde opmars tot staan was ge-
bracht. In de buurt van Sankt Vith stuitte mijn vaders 
eenheid op de vijand. Ze moeten totaal verrast zijn ge-
weest en er braken zware gevechten uit. Het was een 
ongelijke strijd. De Duitsers waren veel sterker en ne-
gentig procent van mijn vaders kameraden kwam om 
het leven. Ik kan me nauwelijks voorstellen hoe trau-
matisch dat voor hem moet zijn geweest. Zelf heeft hij 
met een bazooka een Duitse tank kapotgeschoten. Zo 
redde hij het leven van een aantal jongens, maar hij 
kwam zelf onder vuur te liggen en werd door zijn hals 
geschoten. 
 Meer dood dan levend belandde hij in een veldhospi-
taal. Daar dachten ze dat hij bij de Duitsers hoorde, dat 
hij een verrader was. Hij kon door zijn verwondingen 
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niet praten en dus ook niet uitleggen dat hij een Neder-
lander in Amerikaanse dienst was. Door met een krijt-
je op een lei te schrijven, wist hij te voorkomen dat hij 
krijgsgevangen werd gemaakt.
 Het krantenartikel bracht het pijnlijke verleden 
naar boven en mijn vader begon er, mondjesmaat, 
meer over te vertellen. Maar het was door de aanhou-
dendheid van zijn kleinzoon Sjoerd dat hij werd voorge-
dragen voor een hoge Amerikaanse onderscheiding, de 
‘Purple Heart’, voor soldaten die op het slagveld gewond 
zijn geraakt. Mijn vader is een van de weinige Neder-
landers met die onderscheiding. In 2011, drie jaar voor 
zijn dood, heeft hij ook het Mobilisatie-Oorlogskruis 
gekregen. De hele familie was bij die plechtigheid aan-
wezig. Het was een emotionele dag, waar ik Herman 
graag bij zou hebben gehad. Of hij met ons was mee-
gegaan valt te betwijfelen, maar hij zou zeker trots zijn 
geweest op zijn dappere schoonvader.

Vroeger dacht ik dat ik vooral op mijn vader leek en zijn 
avontuurlijke karakter had geërfd. Maar hoe ouder ik 
word, hoe meer ik besef dat ook mijn moeder me heeft 
gevormd. Ze was heel zelfstandig in een tijd dat vrou-
wen nog een ondergeschikte rol speelden in de maat-
schappij. Ze had al snel een rijbewijs en ik herinner 
me vakanties in Frankrijk en Spanje waar mijn moe-
der zelf, zonder mijn vader, naartoe reed. Zou ik zonder 
haar voorbeeld drie kinderen grotendeels in mijn eentje 
hebben kunnen grootbrengen? Zou ik mij staande heb-
ben kunnen houden met een echtgenoot die mij bij de 
opvoeding eerder voor de voeten liep dan hielp? In mijn 
jeugd had ik gezien wat het betekent om als vrouw een 
gezin te runnen met een man die vooral afwezig is.



20

 Angeline Dröge heet ze. Ze is geboren in 1933. Haar 
vader was tandarts in Enschede en had praktijk aan 
huis, in een prachtig pand met veel marmer tegenover 
het station dat jammer genoeg is gesloopt. Net als mijn 
Limburgse grootouders hadden deze opa en oma dienst-
meisjes. Boven de tafel hing een lamp met een belletje 
en als je daarop drukte, kwamen ze eraan om te vragen 
wat ze voor je konden betekenen, iets wat veel indruk op 
me maakte. Mijn grootmoeder was lief en trok mij een 
beetje voor, maar ze was niet mijn echte oma. Die was 
al op haar 49ste overleden aan astma. Mijn moeder was 
zestien toen ze haar eigen moeder verloor, haar jonge-
re broer Gert-Jan pas zes. Mijn opa hertrouwde met een 
meisje uit Venlo. ‘Ga eens mee naar het carnaval,’ zei 
ze tegen Angeline, die begin twintig was en nog thuis 
woonde. In een Venloos café ontmoette ze mijn vader 
en zo kregen ze een relatie.
 Het Ulvenhout van mijn jeugd was aan de ene kant 
nog een echt boerendorp, met een grote katholieke kerk 
aan een plein en een Dorpsstraat. Maar er was ook een 
rijker gedeelte, waar de mensen uit de betere milieus 
woonden. In 1962 lieten mijn ouders in deze wijk een 
groot vrijstaand huis bouwen. Het stond aan de rand 
van het bos waar wij ons speelterrein hadden. Om de 
hoek woonde burgemeester De Kort met zijn vrouw en 
negen kinderen. Mijn zus en ik speelden vaak bij hen 
in huis. Een vriend van burgemeester De Kort was mi-
nister Luns. Een heel grote, grappige man, met een lan-
ge jas met diepe zakken waar hij van alles uit toverde 
en ons mee vermaakte. Op een middag werd ik vreselijk 
misselijk van te veel aardbeien met slagroom. Ik kotste  
alles voor hem op tafel eruit, natuurlijk niet weten-
de dat deze man bij de koningin op bezoek ging en nog  
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eens de hoogste baas van de Navo zou worden.
 Een rustige en landelijke gemeente, midden tussen 
bossen en heidevelden. Het was de streek waar Vincent 
van Gogh was opgegroeid, zo leerden we op school. Had 
ik toen geweten dat ik later met een schilder zou trou-
wen, dan had ik wel iets beter opgelet. Al hield Herman 
eigenlijk niet zo van Vincent van Gogh. Meer van Theo 
van Gogh, de interviewer.
 Die school was de Mariaschool, waar alleen meisjes 
op zaten. Het was er ouderwets katholiek, met gewone 
onderwijzers maar ook met nonnen. De kinderen uit de 
betere milieus zaten links in de klas en de boerenmeisjes 
rechts. Eigenlijk schandalig als je erover nadenkt, dat er 
op basis van afkomst onderscheid werd gemaakt. Mis-
schien had het ook wel te maken met naar welke mid-
delbare school je later zou gaan, al maakt dit op zich 
weinig verschil. Het stond bij voorbaat vast dat de rijke-
re kinderen zouden doorleren, terwijl de boerenmeisjes 
in de meeste gevallen naar de huishoudschool gingen.
 Er werd veel gehandwerkt en we moesten voortdu-
rend breien. Een van de eerste breiwerkjes die ik maak-
te, was een vlag. Lekker makkelijk: gewoon rechtuit en 
af en toe een draad met een andere kleur erdoorheen. Ik 
liet veel steken vallen, waardoor er een groot gat in de 
vlag zat. De non bekeek mijn lap afkeurend en zei: ‘Nou, 
ik weet één ding zeker: handig ben je niet! Daar zul je 
later nooit iets mee gaan doen!’ Het was gemeen en heel 
erg onterecht. Ik was juist wél handig en zat thuis uren-
lang te handwerken. Van mijn moeder mocht ik al heel 
jong haar naaimachine gebruiken. Terugkijkend had 
ik best naar de modeacademie gewild. Wat had ik dan 
kunnen bereiken?
 Nee, dan Herman. Als kind bleek hij kleurenblind. 



22

De schoolarts zei: ‘Je kunt alles worden, behalve kun-
stenaar.’ Zoiets moest je vooral tegen Herman zeggen. 
Misschien dat hij alleen al om die reden is gaan schil-
deren: om te laten zien dat die man uit zijn nek kletste. 
Hij trok zich niets aan van wat anderen zeiden en koos 
altijd voor zichzelf. Iedereen kon hem wat. Die houding 
heeft hem ver gebracht, maar was voor zijn directe om-
geving soms een regelrechte ramp. Want je kon op die 
manier natuurlijk nooit op hem bouwen. Maar goed, 
het was juist ook die eigenzinnigheid waar ik later zo 
voor zou vallen.


