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Even uitblazen op Fuerteventura

  ‘Chocolademelk en 
krentenbrood geven 
  mij het ultieme 
    kerstgevoel’

Door het zware fietsongeluk 
van HENNY HUISMAN in 
juni, waarbij hij op 32 plaat-
sen zijn arm brak en de ge-
nezing die tegen alle ver-
wachtingen in nog steeds 
niet is voltooid, heeft de pre-
sentator zijn vakantie meer-
dere keren moeten uitstellen. 
Met PRIVÉ en Corendon 
maakt hij nu voor het eerst 
weer een uitstapje naar het 
buitenland om te genieten 
van de zon op Fuerteventu-
ra. Al viel ook deze reis op 
het laatste moment nog bij-
na in het water.

Door FRANK WAALS
Foto’s ALBERT DEN ISEGER e.a.
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Terwijl Nederland zich onlangs 
voorbereidde op een aantal 
dagen hevige sneeuwval en 

code rood, verzamelden zich op 
Schiphol enkele BN’ers in alle 
vroegte om juist de zon en tem-
peraturen van boven de twintig 
graden op te zoeken. Onder hen 
HENNY HUISMAN (66) en  
zijn beste (jeugd)vriend REIN 
SLUIK (67). Het had echter niet 
veel gescheeld of ze hadden de 
door Privé en Corendon aange-
boden vakantie naar Fuerteven-
tura op een haar na gemist. 
‘Er waren vooraf wat logistieke 
problemen om op de luchthaven 
te komen, want hoe vroeg het ook 
was, de sneeuw en ijzel waren al 
wel op komst. Dat zorgde voor 

flink wat chaos onderweg. 
We konden dus niet 

wachten om de zon 
op onze huid te voe-

len,’ aldus Henny, 
die het ondanks 
zijn blessure als 
een waar pro-
fessioneel 
sprinter op 
een rennen 
zette en één 
minuut voor 
vertrek 
toch het 
vliegtuig 
nog bin-
nen-
stapte. 
‘Maar 
niet 
zon-
der 

eerst nog een grapje te maken. 
Goedemorgen, RON BRAND-
STEDER, hoe maakt u het? zei ik 
toen ik de stewardess vriendelijk 
maar uitgeput een handje gaf. Ze 
was zo ontzettend lief geweest om 
toch nog eventjes op ons te blijven 
wachten en met dit avontuur was 
de vakantie dan toch echt begon-
nen. Zo’n hobbelig begin had ik 
nog niet eerder meegemaakt, 
maar ook dat kan weer van mijn 
bucketlist afgestreept, haha.’

De timing van deze vakantie 
was, gezien je armblessure, 
misschien wel goed?
‘Jazeker. Door alles wat er bij die 
blessure is komen kijken, zijn mijn 
vrouw LIA (66) en ik al elf maanden 
niet meer weggeweest naar het 
buitenland. In januari kunnen we 
eindelijk weer eens samen naar 
ons geliefde Bonaire, maar nu 
gunde ze me een weekje Fuerte-
ventura met Rein. Het is absoluut 
een leuk eiland waarbij je het ge-
voel hebt ver van huis te zijn, zon-
der dat je er ook echt lang voor in 
het vliegtuig hoeft te zitten. We 
hebben met Corendon een per-
fecte vlucht gehad van maar vie-
renhalf uur. In dat korte tijdsbestek 
zaten we van de sneeuw al heel 
rap in de zon. Dat is toch gewel-
dig? Ik zou willen dat de reis naar 
Bonaire zo snel af te leggen was. 
Bovendien heb je hier geen tijds-
verschil van zes uur, waardoor je 
niet direct van slag bent als je aan-
komt. Fuerteventura is heel betaal-
baar en het H10 Ocean Suites Ho-
tel is werkelijk prachtig en van alle

‘Ik blijf natuurlijk een zenuwlijer’

Henny 
Huisman (66):

Henny brak zijn arm 
op 32 plaatsen.
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beeld van de man die zo graag wil. 
Maar ik ben inderdaad eindelijk het 
punt voorbij dat ik daar met ran-
cune naar kijk. Zo’n teleurstelling 
was nieuw voor mij, vooral omdat 
ik op zo’n rare manier bij RTL weg 
moest en ze niet eerlijk tegen me 
waren. Daarin heb ik moeten 
groeien om daar goed mee om te 
kunnen gaan en ik kan wel zeggen 
dat dit me is gelukt. Maar daar was 
tijd voor nodig, een ingewikkeld 
proces. Nu kan ik bijvoorbeeld  
ook vrij gemakkelijk zeggen dat ik 
sommige dingen in het verleden 
anders zou hebben gedaan.’

Zoals?
‘Het programma Surprise Sur-
prise op SBS 6 met DO als pre-
sentatrice en mij in een bijrol had ik 
natuurlijk nooit moeten doen. Dat 
lijkt me duidelijk. Ik heb absoluut 
niets tegen Do, maar dit was na-
tuurlijk gekkenwerk. Dat hoorde 
niet. En toch deed ik het omdat ik 
zo graag met m’n gezicht op die 
buis wilde. Nu kan ik daar weer 
kritischer naar kijken en zeg ik niet 
zomaar overal nog ja op. Sterren 
springen? Gevraagd, maar niet 
gedaan. Oh, wat een jaar! Ge-
daan, maar dat had ik beter ook 
niet kunnen doen. Niet als sneer 
naar LINDA DE MOL, maar ik ben 
gewoon geen spelletjesman. Ran-
king the stars? Deelgenomen, 
maar achteraf toch echt maar een-
malig. Toen ik bij de vraag ‘met wie 
zou je het liefst een avond uit wil-
len?’ SYLVANA SIMONS op de 
laatste plaats zette omdat ze me 
eerlijk gezegd nogal saai lijkt, werd 
ik na afloop direct door haar aan-
gesproken dat ik een racistische 
opmerking had gemaakt. Zou ik 
haar soms saai vinden omdat ze 
een kleurtje heeft, vroeg ze zich af. 
Sylvana vergat echter dat ik de 
eveneens donkere zangeres 

SHIRMA ROUSE helemaal 
boven aan de lijst had gezet, 
dus waar hebben we het dan 
nog over?’ 

Waarom wilde je geen punt 
achter je carrière zetten?
‘Omdat ik heb gezien dat een 
dip doormaken iets heel nor-
maals is. Zelfs GERARD JO-
LING en ANDRÉ VAN DUIN 
hebben tijden gekend waarin 
ze minder succesvol waren, 
waarna ze toch weer opkrab-
belden. Gerard met zijn reali-
typrogramma’s en André le-

ren we nu ook op televisie als een 
serieuze man kennen in Het ge-
heime dagboek van Hendrik 
Groen. Ik kan zo verschrikkelijk 
veel beroepen opnoemen waarbij 
mensen zitten af te tellen naar hun 
pensioen. Maar die hebben dan 
heel lang in de bouw gestaan of 
een of andere rotbaan gehad en 
gaan dan na hun 67ste treintjes 
verzamelen op zolder, hardlopen 
of fanatiek postzegels verzamelen. 
Maar die postzegelverzamelaar 
ben ik altijd al geweest. Dat was 
mijn werk als tv-maker en dat is 
wat ik altijd gedaan heb. Nu mag ik 
zogenaamd geen postzegels meer 
verzamelen omdat ik 66 ben.’ 

Je vrouw Lia moet in dit alles 
een belangrijke steun voor je 
zijn.
‘Ze is echt alles voor me. Als zij er 
niet meer zou zijn, dan hang ik me 
het liefst de dag erna op. Zij vindt 
dat idioot klinken en weet zeker dat 
ik ook dan wel weer een leuke 
vrouw kan vinden, maar ik meen 
het echt. Ik ben heel aanhankelijk. 
We zijn even oud. We hebben zelfs 
naast elkaar gelegen bij de zuige-
lingenzorg. Onze beide moeders 
kenden elkaar van onze beider 
geboortes, dus we lagen vanaf 
dag één al in ons blootje bij elkaar. 
Lia en ik zijn heel erg verschillend. 
Ik ben gelovig, zij niet. Lia is spor-
tief, ik absoluut niet. En ik sta graag 
in de belangstelling, terwijl zij liever 
de schaduw opzoekt. En dat is 
maar goed ook. Je moet verschil-
len van elkaar, elkaar niet claimen 
en geen maatjes van elkaar willen 
zijn. Geen broer en zus. Verval je 
daarin, dan kun je ook niet meer 
opgewonden raken van elkaar. 
Voor ons werkt dat heel goed, 
want we zijn inmiddels 42 jaar ge-

Henny HuismanVervolg

gemakken voorzien. Een lekker 
zwembad voor de deur, helemaal 
prima.’

Fijn zeker dat je je weer beter 
kunt bewegen?
‘Ach man, ik heb inmiddels zo veel 
middagen Netflix achter de rug dat 
het een verademing is om nu weer 
eens iets anders te kunnen doen. 
Ook al moet ik dan binnenkort 
weer onder het mes. Ik ben geen 
man om stil te zitten en ik wil ook 
niet dat mensen mij zo zien. Toch 
gebeurde dat nadat ik alleen nog 
maar in het nieuws kwam met 
deze blessure en daarvoor met die 
vervelende operatie aan mijn 
been, die behoorlijk wat tijd in be-
slag nam, en de kanker aan mijn 
nier, waaraan ik geholpen moest 
worden. Misschien dat ik me daar-
om ook wel altijd zo uitsloof in ge-
zelschap en mensen continu pro-
beer te entertainen, want er begon 
meewarig naar mij gekeken te wor-
den. Alsof ik alleen nog maar ziek 
en zielig was. Ik ben echter verre 
van dat, maar zit wat dat betreft 
gewoon even in een pechjaar nu. 
Zie mij maar als een emotionele, 
maar eerlijke zenuwlijer met gevoel 
voor humor.’

Maar wel een die nog steeds zijn 
onzekerheden heeft…
‘Net als ieder ander toch? Maar 
daardoor kan ik mezelf inderdaad 
behoorlijk overschreeuwen en 
voer een soort wedstrijd in mijzelf. 
Dat is altijd zo geweest. Stel je voor 
dat ze niet om me lachen, wat 

dan? Ik ben nooit honderd procent 
tevreden met de dingen die ik doe. 
Altijd op zoek naar verbetering en 
dat gecombineerd met heel erg 
bezig zijn met wat anderen van mij 
vinden of hoe ze naar me kijken. Ik 
ben nu bijvoorbeeld op Fuerteven-
tura een week opgetrokken met 
alle mensen die ook met Corendon 
zijn meegevlogen en na afloop 
hoopte ik dat iedereen bij zichzelf 
dacht: ‘Dat was wel lachen met 
die Henny.’ Ik probeer dat te be-
werkstelligen door veelvuldig aan 
het woord te zijn, al zorgt dat er 
ook weleens voor dat vrienden 
tegen mijn vrouw zeggen: ‘Heeft 
hij geen uitknop?’ haha. Maar het 
werkt nu eenmaal goed voor mij. 
Voel ik me sip, dan zoek ik gezel-
schap op en voel ik me al snel weer 
beter. Onder de mensen zijn, is 
dan mijn medicijn voor een beter 
humeur.’

Waar komt dat vandaan?
‘Het is een karaktertrek die ik van 
mijn moederskant heb, de familie 
DIJKSTRA. Dat waren allemaal 
vertegenwoordigers en echte 

pleasers. Die konden niet op een 
verjaardag een half uur lang hun 
mond dicht houden zonder dat 
iemand op een gegeven moment 
zei: ‘Is er iets met hem aan de 
hand? Hij is zo stil.’ Toch is het 
belangrijk hier ook de juiste balans 
in te vinden en daar waakt Rein wel 
voor. In een sinaasappel moet je 
niet oneindig vaak blijven knijpen 
dat er geen sap meer uit komt en 
enkel nog een droge schil ligt. Dan 
is het te laat, iets wat voor een an-
der net zo goed geldt als voor mij. 
Het is me ook wel een aantal keren 
overkomen dat ik vrienden niet 
alleen op een natuurlijke manier 
verloor, maar ook door jaloezie of 
oneerlijk gedrag. Ik heb hen dingen 
gegeven, maar vervolgens nooit 
meer iets van ze gehoord. Dat is 
spijtig.’

 Je lijkt nu het punt voorbij waar-
op je verbitterd naar de tv-we-
reld keek. Je lijkt er nu beter 
mee om te gaan. 
‘Eerst was er het grote succes, 
toen de tegenslag dat ik minder 
programma’s kreeg en daarna het Lees verder op de volgende pagina.

‘Vreemdgaan 
ligt altijd 
op de loer’
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Suites hotel op Fuerteventura  
hebben, zodat ze wist waar ik zat. 
Hartstikke aandoenlijk en lief na-
tuurlijk, maar zo moet het ook zijn. 
Andersom draagt zij dan weer een 
polsbandje met daarop onze ge-
gevens in het geval er iets met haar 
gebeurt. We staan dan in een mum 
van tijd voor haar deur. Dat zijn de 
consequenties als je op die leeftijd 
nog op jezelf wilt blijven wonen.’

Kerst is voor jou dus familie?
‘En natuurlijk ook de geboorte van 
JEZUS. Hij is ooit echt geboren en 
heeft ook echt bestaan, daar zijn 
alle bewijzen voor. Zijn komst is 
een manier waarop wij nu bijzon-
dere dingen aanduiden. Hij was 
een godswonder dat ter wereld 
kwam en als je nu zelf een kindje 
krijgt of je hebt bij wijze van spre-
ken heel lekker gegeten, dan noem 
je zoiets ook goddelijk. Ik ben gelo-
vig, maar dan wel op z’n Henny’s. 
Ik vertel het niet als een soort we-
tenschap, maar op de manier zo-
als ik het prettig vind om ermee om 
te gaan. Net zoals een ander het 
weer op een andere manier prakti-
seert. Iedereen is gelijk in GOD’s 
ogen. Of je nu blank bent of zwart, 
met spleetogen rondloopt of een 
kromme rug hebt en op hetzelfde 
geslacht valt of juist het andere. 
We zijn allemaal Gods kinderen, zo 
heeft hij ons stuk voor stuk zelf ge-
maakt. Daar valt geen speld tus-
sen te krijgen, maar toch veroorde-
len we elkaar allemaal op dat soort 
kenmerken. Na je overlijden komt 
je ziel op een andere plek terecht. 
Dat weet ik honderd procent zeker. 
Op het sterfbed van mijn vader zag 
ik na zijn laatste adem letterlijk iets 
grijs opstijgen uit zijn lichaam dus 
ik weet dat het waar is. Dat geeft 
me rust.’

Corendon vliegt het hele jaar 
door en meerdere keren per 

week naar Fuerteventura, het 
op één na grootste eiland van 
de Canarische Eilanden. Van 
noord naar zuid is het ongeveer 
twee uur rijden. Het eiland heeft 
de mooiste en de langste stran-
den van de Canarische Eilan-
den, schitterende strandduinen 
en grote vulkanen. Boek een ex-
cursie zoals een eilandtour of 
boottocht bij de Nederlands 
sprekende reisleider, bezoek 
een van de vele dorpjes, eet de 
lekkerste tapas of leer surfen; er 
is genoeg te zien en te beleven 
op Fuerteventura. Op het eiland 
heeft Corendon een veelzijdig 
aanbod aan appartementen en 
hotels. Van het all inclusive SBH 
Playa hotel gelegen aan het 
strand van Costa Calma tot het 
chique H10 hotel in het bruisen-
de badplaats Corralejo. Een 
achtdaagse vakantie naar Fuer-
teventura boek je bij Corendon 
al vanaf 299 euro per persoon. 
Dit is inclusief retourvlucht, 
transfer en verblijf.  
www.corendon.nl

Met Corendon naar 
Fuerteventura

Henny HuismanVervolg

trouwd en hebben voor prachtige 
nakomelingen gezorgd.’

Heb je nooit eens gedacht: die 
andere vrouw is wel interes-
sant?
‘Tuurlijk!’

Maar dan bedoel ik: die vrouw is 
wel HEEL ERG interessant…
‘Absoluut. Natuurlijk heb ik dat 
weleens gedacht. Maar bedenk 
wel, behalve echtgenoot ben ik 
ook nog eens vader en opa. Dat 
speelt ook allemaal mee. Stel je 
voor dat ik ooit vreemd zou zijn 
gegaan, wat niet zo is, dan had ik 
ook mijn kinderen en kleinkinderen 
bedrogen.’

Hoe dicht heb je er ooit tegen-
aan gezeten?
‘Tja, het ligt altijd op de loer. Dat is 
gewoon zo. Zeker als je bekend 
bent, want dan ben je ineens inte-
ressant voor sommigen. Maar zo 
extreem als rijke voetballers die 
bloedmooie vrouwen voor het op-
rapen hebben omdat ze achter hun 
geld aan zitten, is het bij mij nooit 
geweest. Ik heb met Lia grote ar-
moede gekend, waarbij we lege 
flessen moesten inleveren om een 
brood te kunnen kopen. We heb-
ben het met bijna niets samen 
moeten rooien. Dus toen het later 
goed met me ging, was er ook 
maar één die het verdiende om 
daarvan mee te profiteren en dat 
was Lia. Zo’n ‘tussendoor-griet’ 
zou dat dan even van haar afpak-
ken zodat ze met me over de rode 
loper kan paraderen omdat ik Hen-
ny Huisman ben? Nou, mooi niet 
dus! Die gedachte was uiteindelijk 
altijd sterker dan de snelle verlei-

dingen die uiteindelijk niets met 
liefde te maken hebben. Lia zal 
dezelfde verleidingen ook hebben 
gehad, maar dat zijn de schouders 
van weelde. Die zijn zwaar. We 
hebben ze gelukkig altijd kunnen 
dragen. Maar dan moet het thuis 
ook wel in orde zijn, want als het 
daar niet botert, dan begint het 
gelazer vanzelf een keer.’

Hoe denken jullie over de  
toekomst?
‘We praten zo nu en dan over de 
dood, want het is met onze gelijke 
leeftijden niet te voorspellen wie er 
eerder zal gaan. Als ik eerder ga, 
dan staat zij bij een begrafenis die 
ze vreselijk vindt en waarbij je door 
de wormen wordt opgevreten. En 
als zij eerder gaat, dan sta ik bij een 
crematie die ik vreselijk vind omdat 
ik dan naar een grote brand sta te 
kijken. Ik hoop echt dat zij mij over-
leefd, hoe egoïstisch dat ook 
klinkt. Ik zou het andersom simpel-
weg niet aankunnen. Door mijn 
leeftijd ben ik al bewust lijstjes aan 
het afwerken, zoals veel tijd door-
brengen met mijn kleinkinderen. Al 
moet ik ook wel zeggen: stel dat ik 
nog een jaar zou hebben, dan zou 
ik dat hele jaar besteden aan het 
maken van een mooi tv-program-
ma. Op reis? Nee, hoor. Ik zou er 
mijn vaste bestemming Bonaire 
voor afzeggen. Sterker nog, we zijn 
nu een nieuw programma aan het 
ontwikkelen waarin Rein en ik 
mensen niet langer meer naar de 
studio laten komen, maar waarin 
wij ze zelf bezoeken. Men zal niet 
meer afhankelijk zijn van rokende 
liften en draaiende stoelen, maar 
van confronterende zaken die let-
terlijk voor hun neus staan. Alle-

maal heel dichtbij, tot op het per-
soonlijke aan toe. Vlak voor je snuf-
ferd. Een eerste proefaflevering is 
al gemaakt en die ziet er goed uit.’

Dat is van later zorg. Eerst maar 
eens kerstmis vieren. Ben je 
daar fanatiek in?
‘O, ja! Ik ben een echte traditieman 
die gek is op sinterklaas, kerst, ou-
dejaarsavond en alle verjaardagen 
in de familie. Bij die van mezelf 
hang ik de avond ervoor altijd zelf 
mijn slingers op in de woonkamer, 
zodat ik ze zie hangen als ik ’s och-
tends weer beneden kom. Grote 
onzin, aldus Lia, maar dat is toch 
beregezellig? Een feestje moet je 
altijd aankleden met de juiste sfeer, 
iets wat ik van huis uit heb meege-
kregen. Met kerst is dat niet an-
ders. In mijn perceptie sneeuwde 
het vroeger altijd tijdens deze da-
gen en op kerstavond gingen we 
met het hele gezin naar de kerk 
voor de kerst-mis. Mannen en 
vrouwen, en dus ook pa en ma, 
gescheiden van elkaar. We droe-
gen er een lint met daarop in gou-
den letters afgedrukt ‘Eerbied in 
Gods huis’. Dit hangt nu in mijn 
eigen museum. Na afloop moch-
ten we altijd laat opblijven en 
maakte mijn moeder midden in de 
nacht nog chocolademelk en kren-
tenbrood met spijs. Dat geeft mij 
het ultieme kerstgevoel. Of er nu 
veel voorhanden was of niet, mijn 
ouders zorgden altijd voor huise-
lijke gezelligheid. Ook al betekende 
dat soms het optuigen van de ficus 
met slingers en ballen omdat er 
voor een echte kerstboom geen 
geld meer was. De beelden die 
samen een kerststal vormden wa-
ren echter wel altijd vaste prik. Ze 
stonden in de woonkamer toen ik 
nog een klein kereltje was, later 
tijdens het opgroeien van mijn  
kinderen ook en nu met onze klein-
kinderen nog steeds. Letterlijk een 
tastbare herinnering aan mijn 
jeugd.’

Geniet je extra van je  
moeder (88) nu de jaren voor 
haar beginnen te tellen?
‘Ze zit tweede kerstdag uiteraard 
bij ons aan het kerstdiner, net als 
de rest van de familie overigens. 
We zijn bijna ziekelijk hecht en wo-
nen ook allemaal in een straal van 
één kilometer bij elkaar in de buurt. 
Ma is nog altijd erg verzorgend en 
waakzaam. Zo wilde ze bijvoor-
beeld het adres van het H10 Ocean 

‘Ik overschreeuw 
mezelf geregeld’

EXCLUSIEF
Henny met zijn vrouw Lia 

en hun kleinkinderen.
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