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DE VERGELDING 
Leesclub 13.04.2015 

 

Jan Brokken groeide op in Rhoon, een Zuid-Hollands dorp dat sinds de 
oorlog een geheim met zich meedraagt. Door sabotage vindt in 1944 een 
Duitse soldaat de dood. De vergelding van de moffen is verschrikkelijk: 
zeven mannen uit Rhoon worden geëxecuteerd, hun vrouwen en kinderen 
uit hun huis verdreven, have en goed in brand gestoken. 
 Wie pleegde de aanslag op de Duitse soldaat? Waarom? Of was het toch 
een dom ongeluk met fatale gevolgen? Tot op de dag van vandaag maken de 
dorpsbewoners elkaar verwijten. 

  

 

Naam: Jan Brokken 

Geboren: 10 juni 1949, te Leiden 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biografie 

Jan Brokken werd op 10 juni 1949 in het Diaconessenhuis van Leiden geboren, niet lang na de 
terugkeer van zijn ouders uit Indonesië. Zijn vader, theoloog, had op Celebes en Salayer 
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar islamitische bewegingen. 'Mijn nieuwsgierigheid naar 
andere culturen en levenswijzen heb ik onmiskenbaar van mijn vader,’ zei Jan Brokken in een 
interview, ‘mijn reislust en de behoefte om mijn indrukken op papier te zetten van mijn moeder.' 
Met zijn grote kennis van de islam kon vader Brokken in het Nederland van de jaren vijftig weinig 
aan. Hij werd predikant van de Nederlands Hervormde Kerk. 

Het grootste deel van zijn jeugd bracht Jan Brokken in het Zuid-Hollandse dorp Rhoon door, het 
decor van zijn romans De provincie en Mijn kleine waanzin. Hij doorliep de middelbare school in 
Rotterdam, studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en aan het Institut d’Etudes 
Politiques van de universiteit van Bordeaux, Frankrijk.  

Jan was de jongste van drie kinderen. Zijn beide broers waren in Makassar geboren. ‘Als 
domineeszoon was ik een buitenstaander in het dorp. En thuis was ik ook een buitenstaander. Ik 
had als enige de oorlog niet meegemaakt, had als enige niet in een kamp gezeten en had als enige 
de tropenzon niet voelen steken. Vaak wordt gezegd dat ik zo goed kijken en luisteren kan. Dat 
komt omdat ik overal en altijd een vreemde was.’ 

In 1973 trad Jan Brokken in dienst van dagblad Trouw. Drie jaar later stapte hij over naar weekblad 
Haagse Post. Voor Trouw schreef hij reportages, voor HP interviews en portretten die zo markant 
waren dat ze gebundeld werden in Het volle literaire leven (1979), Schrijven (1980), Met musici 
(1987) en Spiegels (1993).  

In Bordeaux trouwde Jan Brokken met Marie-Claude Hamonic, die in 1972 haar studie in de Franse 
literatuur van de middeleeuwen afrondde. Frankrijk werd Brokken’s tweede vaderland; hij maakte 
er tal van reportages en interviews, die uitgeverij Atlas in 2004 bijeenbracht onder de titel Zoals 
Frankrijk was.  

In 1984 debuteerde Jan Brokken met de roman De provincie. Direct al werd zijn uitzonderlijk 
verteltalent geprezen. ‘Hier treedt een schrijver aan,’ constateerde Rob Schouten in Trouw, ‘die er 
geen enkele moeite mee heeft een verhaal tot de laatste pagina spannend te houden.’ De recensent 
van Vrij Nederland, Frans de Rover, vond De provincie zo beklemmend dat hij zich afvroeg of ‘met 
dit boek niet een oude schuld wordt ingelost.’ 

De volledige biografie vind je hier : http://www.janbrokken.nl/janbrokken.asp 
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