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Henny Goedegebuure-Koelewijn (61) verzamelt graag verhalen. 
Vaak gaat het om gewone dagelijkse belevenissen, die ze bij 
het avondeten deelt met haar man Rob. ,,Zo blijven we goed op 
de hoogte van elkaars reilen en zeilen en de emoties die het le-
ven oproept. Regelmatig stilstaan bij positieve emoties brengt 
ruimte en geluk." Ze deelt ook graag verhalen met anderen. 
Haar maandelijkse kunstcolumn in deze krant is daarvan een 
goed voorbeeld. Vandaag lezen we het verhaal van Henny zelf. 
Wie ze is en hoe ze zo is geworden…

) Frieda van de Geest

Het lag niet voor de hand dat Henny 
kunsthistoricus zou worden. Na haar 
opleiding belandde ze namelijk in de 
financiële sector. De wereld waarin 
haar man als ondernemer nog steeds 
werkzaam is. ,,Rob is een echte finan-
cial en workaholic," vertelt ze. Bijna 
dertig jaar zijn ze samen, waarvan ze 
22 jaar in Huizen woonden. Blij wordt 
ze van alle ruimte en support die ze 
elkaar geven om hun ding te doen. 

Haar man komt hier niet vandaan, 
maar zijn vader die ook accountant 
was, had vroeger een aantal klanten 
in Spakenburg. Waaronder Jan Muijs, 
die zijn bedrijf had op de grond waar 
nu de appartementen aan de Zuider-
zeeboulevard zijn verrezen. Precies 
op die plek woont het stel nu bijna vijf 
jaar. ,,Rob heeft altijd voorspeld dat ik 
ooit terug zou gaan naar Spakenburg, 
mocht ik alleen overblijven. Maar 
een aantal jaar geleden besloten we 
toch om samen te gaan en dat is zo 
goed uitgepakt. Met aan de ene kant 
uitzicht op het Eemmeer en de andere 
kant op het oude dorp met mijn ou-
derlijk huis en de Noorderkerk. Het is 
voor het eerst dat ik denk; 'hier wil ik 
nooit meer weg!'" 

Bij dokter De Boer
We gaan even een stapje terug in de 
tijd, want hoe komt een zakelijke 
vrouw uit het nuchtere Spakenburg 
in de kunst terecht? ,,Toen ik 39 jaar 
was, belandde ik op een kruispunt in 
mijn leven", vertelt Henny. ,,Ik besloot 
rechten te gaan studeren en werd toe-
gelaten op de universiteit. Kort daar-
na was ik bij mijn huisarts Toos de 
Boer, die vroeg hoe het verder met me 
ging. Ik vertelde haar over mijn stu-
diekeuze. Of daar mijn hart lag, vroeg 
ze me. 'Nee, niet echt', zei ik. 'maar het 
sluit goed aan op wat ik tot nu toe ge-
daan heb'. Waarop dokter De Boer zei 

'Waarom ga je op jouw leeftijd niet iets 
studeren wat je echt leuk vindt?'. 'Ja, 
dat is kunstgeschiedenis,' zei ik direct, 
'maar daar kan ik mijn geld niet mee 
verdienen'. 'Is dat dan nodig?', vroeg 
ze me. 'Nee, eigenlijk niet', zei ik. En 
toen viel het kwartje. In plaats van te 
luisteren naar de redenen van mijn 
hart, had ik een optelsom gemaakt 
van rationele argumenten, waarbij ik 
weinig voelde. Dit kleine gesprekje 
gaf vervolgens zo'n wending aan mijn 
leven!"

'VOOR INSPIRATIE 
GA IK VAAK NAAR 
MUSEA'

De liefde voor geschiedenis en lezen 
zat er altijd al in. Als jong meisje 
kwam Henny elke week in de biblio-
theek van Jo Dop om twee boeken te 
lenen. ,,Een magische plek, waar het 
naar boeken en avontuur rook. Met 
een goed boek ben je altijd op reis, 
op verkenning. Zelf schilderen kan 
ik niet, maar scheppen achter mijn 
beeldscherm door het schrijven over 
kunst, maakt me gelukkig. Ik hou 
van de schoonheid van taal, van een 
woord. Het ritme van een zin. Voor 
inspiratie ga ik vaak naar musea. Ge-
lukkig deelt Rob die liefde. In Parijs 
komen we graag. Vroeger vaak voor 
werk, nu meer voor tentoonstellingen 
en muziek. De vibe is zo anders in zo'n 
stad. Na een concert om 23.00 uur 
's avonds nog uit eten, dat geeft een 
boost aan energie en levenslust."

Eigen dorp
In Bunschoten is Henny onder andere 
actief binnen het Cultuur Platform. 
September is al jaren uitgeroepen tot 
kunstmaand. Het thema van dit jaar 
('Verhalen in de kunst'), is Henny op 
het lijf geschreven. ,,Op de openings-
avond voor het kunstrouteweekend, 

geef ik hierover een lezing. Daar maak 
ik dan een mooie beeldpresentatie bij. 
Ik denk vooraf goed na hoe ik het ver-
haal over wil brengen op mijn publiek. 
Als je dit goed doet, kun je echt een 
wereld voor hen openen. Het onder-
zoek naar het onderwerp, brengt mij 
zelf ook weer nieuwe kennis. Ik heb 
goeie hoop dat de kunstroute dit jaar 
door kan gaan op 10 en 11 september."

'ARCHITECTUUR 
SPEELT EEN GROTE 
ROL IN HET WELZIJN 
VAN MENSEN'

Naast beeldende kunst heeft ze ook 
liefde voor bouwkunst. ,,Misschien 
ga ik dat nog weleens studeren'', zegt 
ze. ,,Architectuur speelt een grote 
rol in het welzijn van mensen. De 
meesten van ons zitten graag op een 
sfeervol plein. Sfeer die vaak uitgaat 
van historische gebouwen. Het zijn 
nog steeds de bouwstijlen uit het ver-
leden die geborgenheid en veiligheid 
uitstralen. Dat zegt iets over hun 
enorme zeggingskracht. In welke stijl 
nieuwbouw verrijst is belangrijk. Het 
staat er immers voor lange tijd. In het 
centrum van Spakenburg is dat goed 
gelukt. Er is een speelse mix van his-
torie en nieuwbouw met historische 
stijlkenmerken. Dat alles blendt heel 
mooi met elkaar." Ook de nieuwe be-
drijfspanden op het industrieterrein 
langs de Amersfoortseweg spreken 
haar aan. ,,Stuk voor stuk eigentijdse 
en stoere gebouwen. Krachtige archi-
tectuur die past bij een dynamische 
omgeving. Alleen zo jammer dat er 
bijna geen groen omheen staat. Om-
lijsting van een gebouw met royale be-
planting is goed voor de luchtkwaliteit 
en geeft een gebouw extra cachet. Mis-
schien is daar nog iets aan te doen?"

Veerkrachtig en hecht
Behalve verhalen, zijn rituelen ook 
belangrijk voor Henny. Een daarvan 
is de zaterdagochtend, waarop ze 
steevast koffie drinkt bij haar zus 
Margriet. Om daarna gezellig over 
de markt te flaneren en standaard te 
eindigen met een kop koffie aan de 
bar bij Maggy's. ,,Dat doen we al jaren. 
De samenstelling aan de keukenta-
fel veranderde in de loop van de tijd. 
Eerst met Margriets kinderen en onze 
moeder erbij. Nu de kinderen groot 

zijn en mijn moeder in zorgcentrum 
De Haven woont, zitten we vaak met 
z'n tweeën. Al schuift mijn zwager 
vaak ook even gezellig aan. Heel wat 
zaken kwamen voorbij aan die tafel. 
We lachen en huilen. Bijvoorbeeld 
toen Margriets dochter Henriëtte 
ernstig ziek was. Het is het leven in 
het klein met alles erop en eraan. Dat 
samen te kunnen doorleven, is van 
onschatbare waarde. Als gezin hebben 
we een heel hechte band, ook met mijn 
broer Gert-Steven. We kunnen elkaar 
absoluut vertrouwen." 

Henny's vader overleed eind 2013. 
,,Mijn vader was visser. Totdat hij op 
zijn 46ste bij het binnenhalen van de 
netten een verwoestend herseninfarct 
kreeg. Hij overleefde, maar wel met 
een rechtszijdige verlamming en een 
ernstige spraakstoornis. Mensen zei-
den in die tijd weleens goedbedoelend 
tegen me, 'was je vader maar over-
leden'. Maar ondanks dat zijn leven 
voorgoed ingrijpend veranderd was, 
hield hij er hartstochtelijk veel van. 
Dat klinkt misschien onwaarschijn-
lijk, want het was zwaar, maar tegelij-
kertijd was er veel plezier en humor. 
Laatst las ik de koningspreek van 
Sigrid Kaag, die zij vorig jaar uitsprak 
in de remonstrantse kerk in Bussum. 
Daarin gaat het over Micha 6:8 waar 
de profeet zegt: 'Je weet, mens, wat de 
Heer van je wil. Niets anders dan recht 
te doen, trouw te betrachten en nede-
rig te wandelen met je God.' Nederig 
wandelen met God. Dat is wat mijn va-
der al die jaren gedaan heeft. Ondanks 
zijn ernstige beperkingen hield hij 
hoop. Bleef hij zijn geest en lijf trainen 
tot het einde. 81 jaar werd hij…" 

'DOOR JE STEENTJE 
BIJ TE DRAGEN AAN 
HET GELUK VAN 
ANDEREN GEEF JE 
OOK ZIN AAN JE 
EIGEN BESTAAN'

,,Van zijn optimistische levenshou-
ding en geloof heb ik veel geleerd. We 
bleken als jong gezin veerkrachtig te 
zijn met mijn moeder als krachtige 
spil. In die 35 jaar hebben we altijd 
steun ontvangen uit de gemeenschap. 
Dit is een van de redenen waarom ik 
zo van dit dorp houd. Zelf tob ik met 
mijn gezondheid, sinds een auto-im-

INTERVIEW

'Mijn leven kreeg een andere wending, 
dankzij een klein gesprekje'
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muunaanval in beide longen in 2019. 
Het is superfijn dat mensen nu ge-
woon even aanwippen, iets wat in Hui-
zen minder snel gebeurde vanwege de 
afstand. Doordat mijn broer, zus en ik 
al op jonge leeftijd geconfronteerd zijn 
met leed en moeite krijg je al vroeg 
mee hoe belangrijk het is om iets voor 
anderen te betekenen. Je krijgt er ook 

iets voor terug. Door je steentje bij te 
dragen aan het geluk van anderen geef 
je ook zin aan je eigen bestaan." 

KOESTEREN
Nu Henny ouder wordt, merkt ze dat 
ze wat vaker terugkijkt. ,,Op de din-
gen die ertoe doen in het leven. Mijn 
huwelijk met Rob, familie en vriend-

schappen. Vroeger stond ik niet zo 
stil bij de waarde ervan, zag ik ze als 
iets vanzelfsprekends, nu koester ik 
ze echt. In elke vriendschap vind ik 
iets van mezelf terug. Bijvoorbeeld 
de liefde voor interieurs, voor kunst 
en muziek, voor literatuur, mode, 
en reizen. Zelf heb ik nooit kinderen 
gekregen, dat is gewoon zo gelopen, 

maar via Robs zoons ben ik wel oma 
van zes kleinkinderen. En ik heb zes 
neefjes en nichtjes waar ik gek op ben. 
Mijn broer en zus hebben hun kinde-
ren altijd met me gedeeld. Ik heb dus 
gewoon twaalf kinderen om me heen. 
Ik ben er voor mijn dierbaren en zij 
voor mij. En die wetenschap is mij al-
les waard!"

# Henny Goedegebuure: ,,Het is voor het eerst dat ik denk; 'hier wil ik nooit meer weg!'"
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