Bij Brood blijven
Herman Brood speelde zelf altijd ‘Herman
Broodje’. Hoe zet je hem dan in vredesnaam
geloofwaardig neer op het toneel? Stefan
Rokebrand speelt de rock-’n-roll-junkie.
Het is try-outtijd, en de transformatie is al treffend: hetzelfde piekende,
ravenzwart geverfde haar, de afgebladderde zwarte lak op de nagels. Goed, hij
heeft een gezonde kleur en zijn ogen staan helder. Maar uit het keurig
gestreken overhemd van acteur Stefan Rokebrand (38) piepen brutaal de
tatoeages van Herman Brood. Hier, wijst hij, die ritssluiting heeft hij zelf
gemaakt, met stift. Dat Chinese teken ook. En dat dwergje daar is van collega
Rosa Reuten. De duimdikke ‘POP’, en Dr. Pepper op zijn bovenarmen zijn
stempels. „En elke avond kleur ik ze opnieuw in.”
Een jaar lang, sinds hij hoorde dat hij de rol van Herman Brood mocht
vertolken in de muziektheaterproductie Chez Brood, is Rokebrand, bekend van
onder meer Soldaat van Oranje, nu bezig zich de typerende kenmerken eigen te
maken: uiterlijk, stemgeluid, manier van bewegen, mimiek. Want, zegt hij, de
eerste vraag die iedereen zich stelt is: lijkt-ie erop?
Studiemateriaal waren, naast de vier romans die Bart Chabot aan zijn
liederlijke boezemvriend wijdde, de tientallen YouTube-filmpjes die er van
Brood bestaan. Rokebrand: „Als je wilt, kun je je daar weken mee vermaken;
het ene filmpje is nog leuker dan het andere. En er is véél: Herman was
natuurlijk hartstikke mediageil. Dat maakte het voor mij ook lastig, want wie is
hij als de camera uitstaat, als er niemand kijkt?”
Rockster, schilder, levenskunstenaar, junkie – even irritant (vaak) als
inspirerend (soms); Herman Brood mag in Nederland hoe dan ook tot het
culturele erfgoed gerekend worden. Iedereen heeft een beeld van hem. Maar
Rokebrand moest dieper graven, en een volwaardig en geloofwaardig
personage van hem maken. „Ik zie hem als een intens verlegen man. Hij is als
kind gepest en was sociaal heel onzeker. Dat zie je terug in zijn afkeer van
school. Hij hield zijn dochter Lola er weg, en dat is natuurlijk niet goed, maar
Herman beschouwde school echt als kindermishandeling.”
Op z’n negentiende krijgt Brood een pilletje amfetamine aangereikt – dat kon
je toen gewoon nog in de apotheek halen – om het moordende schema vol te
houden dat hij had als muzikant. „En opeens dúrft-ie! Toen heeft hij besloten:
dit doe ik morgen weer zo. En later: ik ga het nooit meer anders doen.”

Rokebrand moet twee uitersten spelen: de hemelbestormende bravoure van de
jonge rockster, en de teloorgang van een kapotte man. „Fysiek is hij heel
uitgesproken. Eerst trots, kop omhoog, borst vooruit, en later een
kromgebogen mannetje, hoewel hij altijd wel een jongensachtige brille hield.”
Hij wordt Brood, maar niet de junkie Brood

Herman Brood in februari 1978.

De acteur telt een imposante twee meter, maar Rokebrand heeft de
vriendelijke gewoonte zich kleiner te maken, verontschuldigend bijna. „Dat
gaat vanzelf. Ik ga niet zo (recht de rug en torent omhoog) met mensen
praten.” Op toneel speelt Rokebrand graag met dat contrast: kracht en
zachtheid; de kwetsbare reus. „In dat gebied voel ik me thuis. Ik had bij Soldaat
van Oranje zelfs moeite om voluit de held te spelen.” In die paradox voelt hij
zich verwant aan Brood, die „imposant, maar ook heel lief” was.
De junkie, dat was een brug verder. „Herman spoot twee gram speed per dag
en dronk twee flessen gedestilleerd. Hij was altijd beneveld, maar de speed
haalde het lodderige ervan af. Ik heb zijn gestiek goed bestudeerd, dat altijd
net iets te trage, het achter je blik aan bewegen, maar ik ben geen speed gaan
spuiten. Bij spelen put je uit eigen ervaring, en wat je niet kent vul je aan met
je fantasie. Ik heb genoeg geëxperimenteerd om de verlokking van de roes te
begrijpen. En iets van dat mateloze – je leeft vandáág! – snap ik ook, al is het
bij mij minder geworden sinds ik vader ben.”
Als vader van een dochtertje van tweeënhalf kan hij wel af en toe razend
worden op Brood. „Lola, nu dertig, vertelde dat ze hem geregeld uit de kroeg
mee terug naar huis moest nemen, als hij niet meer op zijn benen kon staan.

Op haar achtste. En dat ze dat normáál vond. Dat maakt mij woest. Maar zijn
vaderschap had ook mooie kanten: hij stimuleerde bij zijn dochters de
creativiteit, autonomie en zelfredzaamheid, hij leerde ze dat je niet altijd
volgens de regels hoeft te leven en dat ze zich nooit moesten schamen voor wie
ze zijn.” Brood was op zijn manier ook een familieman, zegt Rokebrand. Soms
werd ineens het hele gezin opgetrommeld voor een potje rummikub. Maar dan
wel om drie uur ’s nachts.
„En toch: hij heeft mij voor zich ingenomen. Ik kan niet iemand spelen die ik
niet mag. Ook bad guys hebben hun motieven, en een negatief motief bestaat
niet. Ik zie een man die gevangen zat in een rol die hij moest spelen. Af en toe
in z’n blote kont op z’n step in de Spuistraat garandeerde media-aandacht, dus
populariteit, dus inkomsten. De drugs gaven hem bravoure, de bravoure gaf
hem een heldenstatus, mensen geloofden daarin, dus werd hij zo. En hij moest
dat blijven, al wist hij zelf ook dat het vaak alleen maar ‘Herman Broodje
spelen’ was. Afkicken wilde hij absoluut niet, want hij was als de dood voor wie
hij zonder drugs weer zou zijn: een verlegen jongetje.”
Broods versie van Sinatra’s ‘My Way’ vormde de sleutel tot begrip. Rokebrand:
„Bij Sinatra vond ik dat altijd een arrogant, aanmatigend nummer, een lange
neus naar de luisteraar: fuck you, ik doe het lekker op mijn manier. Maar toen
ik het voor het eerst van Herman hoorde, begreep ik: het gaat over onkunde.
Ineens hoorde ik een man die zong: het spijt me, maar ik kan het alleen op
deze manier. Het doet mij ook pijn, maar er zit niks anders in; dit is waar je het
mee moet doen.”

