
Toen de publieke omroep niet meer met haar verder wilde, leek het 
even niet erger te kunnen voor presentatrice Hadassah de Boer (40). 

Maar de ramp bleek een zegen. Met haar eerste documentaire 
Kissing a dream hervond ze niet alleen haar passie, maar ook zichzelf. 

Een gesprek over tegenslag, moed, zelfvertrouwen en de 
hilarische ergheid van het leven.

TEKST Floor Bakhuys roozeBoom  foTografiE Bart Brussee
STyling ellen uyen   viSagiE annemiek Bohnenn
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‘A
naar huis. Tussen de schappen, zie ik sonja 
barend lopen. Ik verstijf. sonja heeft mij ooit 
als aanstormend talent aangewezen en heeft 
me daarmee geholpen aan mijn eerste baan bij 
de televisie. het laatste wat ik wil is emotio-
neel breken waar mijn grote voorbeeld bij is. 
Zo langzaam mogelijk sluip ik door de super-
markt. “Laat haar weggaan, laat haar weg-
gaan, laat haar weggaan”. als ik zeker denk te 
weten dat ze weg is, reken ik af. 
“hadassah, meid! hoe ís het nou met je?”klinkt 
het, zodra ik klaar ben met betalen. 
en daar, voor de albert heijn, tegenover sonja 
barend, barst ik in tranen uit.

de dag dat ik hoorde dat ik geen pro-
gramma meer kreeg, was een totale catastrofe, 
maar tegelijkertijd bedekt met zo’n geestige 
pijnlijkheid dat ik dacht: dit kan toch zo in een 
comedy? het is de hilarische ergheid van het 
leven. soms is een situatie zo vreselijk dat het 
weer grappig wordt. Ik kan me wentelen in de 
tragedie van zo’n moment, maar tegelijk ook 
de humoristische Bridget Jones-kant ervan 
inzien. Natuurlijk voelde ik me ontzettend 
afgewezen. Zoiets is een afwijzing in de zuiver-
ste vorm. daar krijgt je ego wel even een dreun 
van. Maar ik kon ook afstand nemen en den-
ken face it, hadassah, it’s all in the game. het 
ene moment hoor je erbij, het andere moment 
lig je eruit. 

als ik eerlijk ben, was ik bij de publieke 
omroep misschien wel nooit ultiem in mijn ele-
ment. Mensen zeiden in die tijd vaak: “Wat 
ben jij eigenlijk vrolijk en los,” als ze me net 
leerden kennen. alsof ze verbaasd waren dat 
ik een normaal gesprek kon voeren, zonder 
meteen in een soort intellectuele monoloog te 
vervallen. daar zat eigenlijk al iets niet goed. 
als je op televisie totaal anders overkomt dan 
in het echt, is dat een teken dat je niet op je 
plek zit. Voor de NPs presenteerde ik allerlei 
culturele programma’s van NPS Arena en TV3 
tot North Sea Jazz Festival. Maar ik ben geen 
tv-presentatrice in hart en nieren. Gerouti-
neerd filmpjes aankondigen en deskundigen 
naar de bekende weg vragen, haalt niet het 
beste in mij naar boven. Ik ben op mijn best 
als ik de touwtjes in handen heb. 

aT5 was mijn ding. dat voelde ik meteen. 
Toen ik daar in 1995 als stagiaire begon, was 
de lokale amsterdamse zender een groeiend 

ls de telefoon gaat twijfel ik nog even of ik hem 
op zal nemen. Ik werp een blik op mijn zoon 
naast me in de auto. ach, dat kan wel even 
tussendoor. het is mijn baas bij de NPs. of hij 
stoort. en dan meteen die vraag: of ik naar 
hilversum wil komen om het slechte nieuws te 
horen of dat hij het meteen maar moet vertel-
len? “doe maar nu meteen”, zeg ik dapper. en 
daar, met in mijn ene hand het stuur, in de 
andere hand de telefoon en naast me de sta-
rende ogen van mijn zoon, krijg ik het slechte 
nieuws. 
Ze gaan niet met me verder. 
Ik krijg geen programma meer. 
Ik doe mijn werk goed, heus, daar ligt het niet 
aan. Maar ik heb gewoon niet genoeg persoon-
lijkheid. Zes keer herhaalt hij die woorden: 
“niet genoeg persoonlijkheid”. Ze echoën door 
mijn hoofd. Tijd om in te storten heb ik niet. 
dus: kin omhoog, borst vooruit en blijven 
lachen. aan het eind van die ellenlange dag 
sjok ik op mijn tandvlees naar de supermarkt. 
Nog even boodschappen doen en dan eíndelijk: 
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succes en een bruisende broedplaats van jong 
talent. Ik begon achter een bureau, maar voor 
ik het wist stond ik met een camera in mijn 
handen op straat. Moest ik een nieuwsitem 
schieten, kwam ik terug met een diepte-inter-
view, zonder beeld om het mee te monteren. 
Wist ik veel. dat was echt het oude aT5: niet 
lullen, maar doen. en er werkten alleen maar 
jonge, creatieve mensen, die overliepen van de 
ideeën en barstten van de energie. Ik heb in 
die periode echt alles kunnen doen: presente-
ren, regisseren, maar ook nieuwe programma’s 
verzinnen en ontwikkelen. Ik vond het waan-
zinnig om alles wat we bedachten, meteen zelf 
te kunnen uitvoeren. hadden we zin om te 
gaan skiën? hup, dan verzonnen we een pro-
gramma over amsterdamse dj’s in winter-
sportgebieden. binnen een paar dagen stonden 
we te draaien in de sneeuw. Keihard werken, 
nauwelijks slapen. en geen dag geskied 
natuurlijk. Maar wat vónd ik het geweldig. dat 
aT5-gevoel van lef, creativiteit en doorzet-
tingsvermogen is voorgoed onder mijn huid 
gekropen. het past bij me: roeien met de rie-
men die je hebt en overal het beste van 
maken.

het leven nemen zoals het komt heb ik 
vroeg geleerd. als jong meisje werd ik al gecon-
fronteerd met de grilligheid van het lot. Ik 
groeide op in de jaren zeventig, als dochter van 
een bekende moeder (politica en actief femi-
niste hedy ‘d ancona, red.). Mijn ouders 
scheidden toen ik zes was. en na die tijd had 
mijn moeder verschillende langere relaties met 
vooraanstaande mannen, zoals (oud-)burge-
meester ed van Thijn, tv-presentator berend 
boudewijn en tot op heden kunstenaar aat 
Veldhoen. Nee, dat was geen gemakkelijke tijd. 
steeds weer wennen aan iemand anders, 
steeds weer deel moeten worden van een nieuw 
gezin. Maar ik leerde me aan te passen en van 
iedere verandering de positieve kanten te 
omarmen. Natuurlijk zijn er momenten 
geweest dat ik woedend was. oh man, gebrúld 
dat ik heb. Vooral de dag waarop mijn moeder 
me vertelde dat mijn broer een andere vader 
had dan ik. Ik moet toen ongeveer elf geweest 
zijn. het voelde alsof de grond onder mijn voe-

ten werd weggeslagen. In al die nieuwe gezin-
nen was mijn eigen grote broer altijd mijn hou-
vast geweest. hij was degene met wie ik me 
identificeerde. Want hij was deel van mij en ik 
van hem. dus toen ik hoorde dat hij niet hon-
derd procent mijn broer was, voelde het alsof 
mijn lifeline abrupt werd doorgesneden. alsof 
de wereld zoals ik die kende niet langer 
bestond.

Nee, mijn jeugd was bepaald niet rimpel-
loos, maar er waren ook hele leuke kanten aan 
al die veranderingen. Twee keer op vakantie, 
twee keer sinterklaas vieren. dat vond ik als 
kind fantastisch. en als volwassene koester ik 

nog altijd al die interessante mensen die des-
tijds in mijn leven zijn gekomen en deel van 
mijn familie zijn geworden. Zij hebben mij 
gevormd tot wie ik ben. Wat dat betreft vind ik 
traditionele familiebanden eigenlijk niet zo 
belangrijk. Mijn zoon noemt de kinderen van 
mijn goede vrienden zijn nichtjes en neefjes. 
die vertrouwdheid en geborgenheid, dáár gaat 
het uiteindelijk om. dat je uit een warm nest 
komt. dat je je als kind veilig en geborgen 
voelt. en dat heb ik altijd gehad.

Mijn eigen scheiding voelde voor mij als de 
ultieme mislukking. We waren dertien jaar 
samen, ouders van een zoon. de liefste wens 

‘DAAr StonD ik 
DAn, in De 
Albert Heijn, 
uit te Huilen bij 
SonjA bArenD’
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steeds aan een ander te moeten hechten. dat 
wil ik mijn zoon niet aandoen. bovendien ken 
ik daarvoor mijn eigen wispelturigheid te 
goed. Zoals ik eerder al zei: ik ben op mijn best 
als ik zelf de touwtjes in handen heb. 

het einde van mijn werk voor de NPs heeft 
me mijn leven teruggegeven. het klinkt mis-
schien dramatisch, maar zo voelt het. Ik hoefde 
van de één op de andere dag niet meer te vol-
doen aan de verwachtingen van anderen. Ik 
werd niet meer geleefd. Vanaf dat moment 
werd ik gedwongen na te denken over wat ik 
nou écht wilde. anders was ik misschien nog 
jaren door blijven gaan met iets waar eigenlijk 
mijn passie niet lag. Zo blijkt iets dat op het 
moment zelf aanvoelt als een ramp achteraf 
vaak een zegen. soms moet je leven eerst 
omgewoeld worden, voordat er iets nieuws kan 
ontstaan. de grootste creativiteit wordt uit 
chaos geboren. 

Weer eens helemaal zelf iets maken, dat 
wilde ik eigenlijk het allerliefste. overal bij 
betrokken zijn en me als een pitbull ergens in 
vastbijten. Ik wilde die aT5-rush van onbezon-
nen creativiteit weer voelen. en bij het maken 
van mijn eerste eigen documentaire heb ik dat 
hervonden. eindelijk heb ik weer volledig op 
mijn eigen gevoel kunnen afgaan, zonder me 
door anderen van de wijs te laten brengen. 
Kissing a dream gaat over rockzanger barry 
hay die op zoek gaat naar zijn vader. het was 
een verhaal dat verteld moest worden. door 
mij en door niemand anders. dat voelde ik in 
elke vezel van mijn lichaam. 

Natuurlijk was het eng om aan iets te begin-
nen waar ik geen enkele ervaring mee had. 
om andere mensen mee te sleuren in mijn pro-
ject, terwijl ik nog niet eens de financiering 
rond had. Ineens moest ik een subsidieplan 
maken en een scenario schrijven. en hup, op 
een vliegtuig naar Curaçao springen om de 
eerste opnames te gaan maken. en dat alle-
maal omdat ík zo nodig mijn intuïtie moest 
volgen. Ik vond het doodeng. doodeng, maar 
heerlijk. Want voor het leven is nu eenmaal 
moed nodig. Je moet jezelf steeds opnieuw 
overwinnen. Niet terugdeinzen, maar de geva-
ren van het leven tegemoet treden. Met opge-
ven hoofd, zowel kwetsbaar als onverschrok-
ken. en juist die dingen doen, waar je diep in 
je hart het bangst voor bent.’ ¶

van ieder kind is dat papa en mama voor altijd 
samen blijven. dat wist ik als kind van 
gescheiden ouders zelf maar al te goed. 
daarom vond ik het ook zó ontzettend slap van 
mezelf. Ik had hopeloos afgedaan en jammer-
lijk gefaald. Maar uiteindelijk was het een 
keuze tussen twee kwaden. of mijn kind ver-
driet doen. of een leven lang chagrijnig rond 
blijven lopen. Want geloof me, ik ben niet neer-
slachtig van aard, maar op het laatst liep ik 
alleen nog als een soort norse zombie door het 
huis. het ging gewoon niet meer. en dan heeft 
het geen zin om elkaar van alles te verwijten. 
We tilden elkaar gewoon niet meer op, haalden 
niet meer het beste in elkaar naar boven. Nog 

altijd zijn we goede vrienden en delen we de 
zorg voor onze zoon. Maar ik zal niet snel meer 
trouwen. daarvoor koester ik mijn hervonden 
onafhankelijkheid teveel. 

Ware liefde. ach, ik vind het moeilijk om er 
nog in te geloven. Ik heb me nooit goed kunnen 
voorstellen dat ik me mijn hele leven aan 
iemand zou binden. Ik zie het gewoon niet voor 
me. Natuurlijk zijn er mannen. Ik zit heus niet 
al vier jaar op een houtje te bijten. en die man-
nen komen ook wel over de vloer. Maar we 
gaan geen gezinnetje spelen, ofzo. sommige 
mensen vinden dat vreemd, maar ik ben 
daarin gewoon heel beschermend naar mijn 
kind. Ik weet zelf hoe moeilijk het is om je 

‘nAtuurlijk 
zijn er wel 
mAnnen.mAAr 
we Spelen geen 
gezinnetje’ 
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