
Robin RB

Welk moment heeft jou doen besluiten om kunstschilder te worden?

Christa Bos

Was je als kind ook al zo creatief?

Marielle Heuft

Hoe ben je op het eendje gekomen?

Ron Fransen

Waar/hoe maak jij je mooie schilderijen? Met Kwasten, rollers?

Remco van Zwol

Heb je nooit gedacht om iets anders te gaan doen?

Sjef Kenniphaas

"Lieve Henk, fijne gozer. Je bent groot fan van Johan Cruijff. Maar er is een vriend van jou, die is net 

zo'n grote fan van Johan. Waar woont die vriend en wat is zijn hobby?"

Esther Nipperus

Wat voor schilderijen maak je het liefst, heb je een voorkeur of maakt het je niet uit?

Alvin Schimmel

Hoe diep zit Ajax in je hart en waarom?

Laura van der Horst

Is het misschien leuk om eens naar de studio te komen voor een radio interview en te vertellen over 

zijn werk? Zou dat ook helpen?
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Sanne Singels

Heb je ooit wel eens een idee gehad voor een schilderij dat helemaal mislukt was?

Richard van Smirren

Welke schilder/kunstenaar is nou jou inspiratie bron?

Wim van Meerveld

Wie is jouw voorbeeld en waarom is deze persoon jouw creatieve voorbeeld?

Ricardo Eshuis

Als je weer een auto zo mogen beschilderen: welke zou je dan kiezen?

Caroline Glas

Wat is de mooiste opdracht die je hebt gemaakt, wanneer was dat, en voor wie ..?

Corinne Melcherts

Ik ben geen fan van Ajax of Johan Cruijff maar ik vind je ' brillies ' en grachten van Amsterdam mooi. (

En natuurlijk 'mijn ' vogeltjesschilderij boven de bank.) De beschilderde flessen vind ik een vondst en 

vlgs mij heb je ook klompen beschilderd. Ik vind je enorm creatief dus ja waar haal je je ideeën 

vandaan???

Amadeo Modigliani

Wat voor object heb je (nog) niet beschilderd, maar is wel een wens van je?

Nora Darkaoui

Wat zijn jou lievelings kleuren waar je graag mee schildert?

Maja Boot

Wie vind je de lieste van de hele wereld?

2/8



Rob Koenders

Als ik een aanbouw wil, moet ik dan bij de gemeente een vergunning aanvragen?

Monique Heijligers

Wat is het mooiste moment uit jouw carrière?

Ernst Low

vertel nog eens over je ontmoeting met Herman...

Bedandbreakfast Gelderland - Robin

Voor een wit vlak met 2 lijnen van Mondriaan werden miljoenen betaald omdat de schilder er een 

verhaaltje omheen "breide " (mijn mening 😉). Wat is jouw definitie van kunst? 

Janine Westerveld

Als je de zijkant van de flat mocht beschilderen wat zou je maken?

Henka Bohlander-van Roo

Wanneer ben je begonnen met je kunst. En waarom?

Monica de Haan

Ik vind je dieren schilderijen geweldig. Hier in Australië heb je enorme silo's 3 naast elkaar die 

beschilderd worden door kunstenaars. Als je de kans zou krijgen wat zou je erop schilderen. Lijkt me 

best wel gaaf om een van je kunstwerken op zo'n silo te zien

Frank de Leeuw

Je hebt een geheel eigen stijl ontwikkeld. Heb je weleens de behoefte om in de stijl van een andere 

kunstenaar te werken?

Frank Basten

Wat staat je het meest bij van jouw tijd met Herman Brood en wat mis je het meeste van hem? ❤ 
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Ciska Brugts

Hoe krijg jij de strepen op je schilderijen doe je dat met een fles of een kwast? ❤

Robbert van Eijden

Waar komt jouw fascinatie voor Ajax vandaan? Noem eens 5 favoriete Ajacieden en vertel waarom 

jij fan van ze bent. Mag ook uit het verleden natuurlijk. Zet hem op!

Angela Kenzo

Heb gisteren nog heel even gebabbeld over jullie mooie kleinzoon. Misschien kan hij daar iets over 

vertellen. Hoe hij het vind om opa te zijn?

Ingrid Jahn-van Binsbergen

Henk waar komt jouw passie om te schilderen vandaan?

Alex Liefhebber

Vertel eens over hoe jij als kind was, bijvoorbeeld op de middelbare school?

Beryl van Praag

Is Ajax altijd je club geweest ?

Jacqueline Thomassen

Hoe heb je het avontuur "Keukenhof" ervaren?

Gerco Peters

Hoe heet het café op de Zeedijk waar we vaak gingen borrelen en op welke dag was dat meestal? 

🤔😘

Miriam Eijkenaar-Veen

Vraagje voor Henk: Wat is je mooiste herinnering aan Johan Cruyff?
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Rebecca Brouwer-Wijnmaalen

Schilder jij ook met textiel verf op bijvoorbeeld kleding

Greet Bakker

Op welke leeftijd had je door dat je Kunstenaar wilde zijn? Dus , hoe is het begonnen? 

Laura van Amsterdam

Lieve Henk, wat gebeurd er met je als je bezig bent, hoe wordt je geïnspireerd en hoe ga je aan de 

slag, wat gebeurd er dan verder en wat doet het met je ?

Marian Staps

Nou ik heb je toen bezig gezien in Amsterdam was ontzettend gaaf. Ook vertelde je dat herman 

brood je voorbeeld was. Als je herman niet ontmoet had wat had je dan willen doen. 

Terry Davelaar

Henk, als je voor je vrouw een persoonlijk schilderij mag maken,wat komt er dan op het doek.

Anita Dieke van Tatenhove

Hoi Henk, jij hebt in het verre verleden ook slechte tijden gekend omtrent gebruik, ik vraag me af of 

dit jou creativiteit in die tijd positief- of negatief heeft beïnvloed? 

Estrella Egas

Gelukkig is Koen in jullie leven gekomen!🤔

Hoe was het om hem voor het eerst vast te houden? 

Hoe voelt het om opa te zijn van lieve Koen? Wat een rijkdom moet dat zijn...

Betty Hamstra-Veldman

Heb je wel eens een aanbieding gehad v.d.televisie o.a. van omroep max, npo.
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Jacqueline van Brummelen

Ik heb wel eens gehoord dat zingen heel goed is voor het brein.

Zou je dat leuk vinden?

En ik waardeer je kunst en kijk er graag naar.

Heb je al eens een zelfportret gemaakt?

Sylvia Teer

Had je dat creatieve al op de bos en lommer school ? 

Andre Linde

Met wie zou je het allerliefste eens samen willen schilderen?

Mark De Vries

Heb je altijd geleefd van de kunst of ook een andere carrière gehad? 

Elly Vandervliet

Hoe vind hij het werk bij Kleinhout?

Harry Snippe

De vraag is:  henk wat denk jij van Erik ten hag die naar Barcelona gaat eind seizoen

Nog een vraag . Wat vind je van kleinzoon

En wat vind je van je lieve vrouwtje.

Martijn Hazebroek

Welk project is je het meest bijgebleven?

André Dik

Wat weet je nog van Royal Relation en Assen?
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klant Henk Veen

Henk, hoe vond jij het om mijn van/voor/door schilderij te maken en hoe kwam jij erbij om : te vrij 

dat zeg jij erbij te zetten?

Aquia Heja

Lieve Henk wat zijn je 3 beste/slechtste herinneringen sinds dat 1e Keukenhof avontuur? 

Wat is je fav schilderplek/tijd vd dag? 

Hoe ziet je allereerste herinnering eruit? 

Hoe zou jij je de komst en de 46 jaar aanwezigheid van Suris in NL verbeelden? 

Wat zie je als je aan Afrika denkt ...als kind of nu en over 10 jaar? 

Wat vindt jouw penseel van de Klimaatcrisis? Nu en na info? 

Maak eens een beeld van je Kei- Kanjervrouw alsof je een Afrikaan was wil je??? 

Rob Veen

In welk jaar begon je met het maken van je creaties in je tuin aan de Nieuwendammerdijk?

Jan Weijenborg

Hoe kom je aan de ideeen voor je schilderijen?

Frida Badoux

Je hebt kennelijk zo’n geweldige vrouw verdient. Wat heb je daarvoor gedaan?

Mike de B

Wat ga je met Koen schilderen ? Wat wordt jullie eerste schilderij samen ?

Coby Zwaneveld

Wat zijn je leukste herinneringen aan Herman Brood?
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Rachel Stewart

Tell us about the best (worst) argument you ever had with a gallery owner or exhibition venue

Tilly Kouw

Weet je nog Henk dat je bij ons in de keuken piano speelde als je je zoon op kwam halen bij Sam 

( lagere school) toen wilde je nog mijn grote kast in de keuken beschilderen! Nooit gedaan, jammer

😪

Jan Van Prooijen

Nog een vraag aan Henk: Ben je benieuwd naar de eerste tekening van Koen? En denk je dat hij het 

talent van opa heeft? Als hij op de basisschool zit heeft hij vast een shirt met 4 sterren! Fijne dag 

verder.

Cher Stam

Hey Henk weet je waar die geschilderde/gespoten auto van toen (Buikslotermeerplein) is gebleven? 

Miranda Nienhuis

Vraag: op welk kunstwerk ben je het meest trots en waarom? 

José Komin

Wat is jouw meest memorabele moment tot nu toe?

Martin Jacobs

Welke voetbaltrainer die je ontmoet hebt vind je het leukst!
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