
Recensent: Rob Houtepen 
 
Michel Szulc Krzyzanowski (foto’s), in samenwerking met Marjon Bolwijn (tekst): 
‘Henny - het zit best wel tegen’ Uitgeverij Lecturis, Eindhoven 2013. ISBN 978-90-
70108-86-1. (ADHD/ Autisme/ Heupslijtage/PO/1)  
Zie ook: http://www.lecturisbooks.nl/nl/webwinkel/henny-het-zit-best-wel-
tegen/19079 en voor alle boeken van Szulc en Henny: 
http://www.szulc.info/nlfotoboeken.html 
 
Soort boek / stijl / ziekte: 
Zeer openhartig fotoboek van 180 pagina’s met korte tussenteksten over Henny Arendse 
(1961) en haar gezin. Henny heeft zelf de diagnose ADHD. Sommige van haar 6 
kinderen ook en sommige hebben de diagnose autisme. Henny heeft al een heupoperatie 
achter de rug, maar het herstel vlot niet erg. Henny levert zelf de meeste teksten bij de 
foto’s van Michel Szulc, maar die zijn tot korte verhaaltjes gesmeed door Marjon 
Bolwijn. Henny en Michel worden tot slot kort geïnterviewd door journaliste Marjon 
Bolwijn. 
 
Over de fotograaf: 
Fotograaf Michel Szulc Krzyzanowski begon Henny al op haar 15e te volgen in het kader 
van een fotoproject over het leven van werkende jongeren. Ze sloten vriendschap en dit 
is, 36 jaar later, alweer het zesde boek waarin beide samenwerken. Szulc is een 
gelauwerd kunstfotograaf, vrijwel altijd op reis en al jaren thuis in Mexico. Henny heeft 
na het faillissement van haar sportschool altijd met schoonmaak- en horecawerk en een 
krantenwijk de kost verdiend voor haar grote en moeilijke gezin. 
 
Korte beschrijving: 
Dit boek over Henny Arendse (1961) en haar gezin is een uniek samenwerkingsproject 
dat gemiddeld elke 6 jaar tot een boek leidde: Neem nou Henny (1977), Henny, een 
vrouw (1983), Henny, 10 jaar van haar leven (1988) Henny, een nieuw leven (1993), 
Henny zelf (2001) en in 2013 dit boek. Oorspronkelijk had dit project niet speciaal met 
ziekte of handicaps te maken. Szulc stuitte op Henny toen hij het werk en dagelijks leven 
van een werkende jongere zou volgen. Hij werd getroffen door haar krachtige 
persoonlijkheid en haar doorzettingsvermogen in heel moeilijke omstandigheden. 
Henny heeft het nooit breed gehad en zal ook wel nooit welvaart kennen. Maar ziekte en 
handicap zijn een steeds groter rol in het leven van haar en haar gezin gaan spelen. 
Haar vader was al alcoholist (bleek in een van de latere boeken), haar eerste ex-man 
Petro kreeg multiple sclerose, 2e zoon Patrick een ernstige nierziekte en daarna uit het 
huwelijk met de ook al alcoholistische Arie nog vier kinderen met gedragsproblemen en 
diagnoses als ADHD, autisme, leerbeperkingen en verslaving. Bij Henny zelf werd op 
een gegeven moment ook de diagnose ADHD gesteld. Dat verklaart in elk geval deels de 
ongelooflijke energie die zij altijd in haar gezin heeft gestoken. 
Ondertussen zijn haar meeste kinderen ver in de tienerjaren en dat maakt het er bij hun 
leer- en gedragsproblemen niet makkelijker op. Door haar werk als schoonmaakster en 
als gastvrouw in het cultureel centrum van Waalwijk en door het rondbrengen van 
kranten en folders heeft zij altijd net de eindjes aan elkaar weten te knopen. Maar dat is 
er niet makkelijker op geworden sinds Arie door zijn alcoholisme werkloos is geraakt en 
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Henny van al het sloven en sjouwen een versleten heup heeft gekregen. Daar is ze aan 
geopereerd, maar het herstel loopt niet op rolletjes. Ze heeft er ook haar krantenwijk 
door op moeten geven. 
Het verbaast niet dat het een druk en rommelig huishouden is. Bureau Jeugdzorg heeft 
zelfs gedreigd haar kinderen uit huis te plaatsen als zij met Arie getrouwd zou blijven. 
Nu zijn ze officieel gescheiden en woont Arie om de hoek (dat is niet goedkoper), maar is 
hij nog steeds een dagelijkse gast in huize Henny. Hoe moet het met kinderen, geld en 
huishouden verder als Henny door haar heup de kost niet meer kan verdienen? Zeker 
nu van alle kanten de bezuinigingen op de zorg toeslaan. 
In de tweede helft van het boek wordt aan elk van de kinderen een stukje en een aantal 
foto’s gewijd. Aan het eind van het boek staan uit elke van de vorige boeken een aantal 
foto’s en een korte omschrijving van Henny’s situatie in die periode. Michel Szulc (1949) 
heeft al andere fotografen benaderd om het project voort te zetten door Henny’s 
kinderen te gaan volgen. 
 
Wat viel op: 
Zoals elk van de vorige boeken is dit weer een heel indringend en ontroerend document 
van en over iemand die er in heel beroerde omstandigheden met meer dan haar 
krachten het beste van probeert te maken. Henny loopt nergens van weg in haar leven 
en haar reactie op tegenslag is altijd om nog meer de schouders er onder zetten en nog 
harder te knokken. Maar nu laat haar eigen lijf haar in de steek en blijkt helemaal hoe 
afhankelijk haar gezin van haar is. Dat is een tragische ontwikkeling die niemand die 
haar via de boeken heeft gevolgd in de kouwe kleren kan gaan zitten. 
Deze keer is heel duidelijk dat Henny een middelbare vrouw is geworden en in sommige 
opzichten al een (vroeg) oude vrouw. Het accent is naar de kinderen geschoven. De 
foto’s en het verhaal sluiten nu misschien nog wel strakker en wranger op elkaar aan 
dan in de vorige boeken, omdat de drukte en de rommel van het gezin een hoofdrol 
spelen in beide en voor Henny moeilijker te hanteren worden. Ook stemmen de foto’s 
van Arie en sommige van die kinderen tegen de achtergrond van het verhaal niet vrolijk.  
Eigenlijk moet iedereen alle boeken over Henny goed lezen en bekijken. Wie hart en 
verstand open zet voor haar lot en haar streven zal diep geraakt worden. Deze boeken 
zijn als weinig andere uit het leven gegrepen, ook in de zin van ‘leven met een 
aandoening’. Vooral alle profeten van eigen regie en zelfmanagement zouden zich 
daarna eens heel hartgrondig af moeten vragen of dat evangelie wel op iedereen van 
toepassing verklaard moet worden.  
Henny stikt van de eigen regie en zelfmanagement, al haar hele leven lang, maar dan 
nog kan zij amper het hoofd boven water houden. Zij is bepaald geen profiteur van de 
verzorgingsstaat, maar iemand die best wel wat meer echte steun had kunnen gebruiken 
om het te bolwerken zonder zichzelf over de kop te jagen. De serie van Michel Szulc, in 
steeds nauwer samenwerking met Henny zelf gemaakt, vormt een indrukwekkend 
monument voor al diegenen die aan de onderkant van de samenleving dagelijks 
knokken tegen armoede, ziekte en handicap. 
 
Citaten: 
Pag.6 : “Mij krijg je niet klein, ik heb een gruwelijke hekel aan afhankelijkheid.” 
 
Pag.8: “Ondanks alle problemen in ons gezin kan niemand tussen ons komen.” 



Pag. 8: “Ik was het eens met Jeugdzorg dat we hulp nodig hadden. Maar kinderen 
weghalen uit hun warme nest is geen oplossing voor een drinkende vader.” 
 
Pag. 14:“We hebben ook wel erg veel mannen in huis, die zien de rotzooi niet.” 
 
Pag.17: “Elke ochtend gaat om half 4 de wekker en sta ik op. Eerst slik ik mijn 
medicijnen: maagbeschermers. pijnstillers en Ritalin. Die pijnstillers slik ik al zo’n tien 
jaar. Zonder kan ik niet bewegen. Als ik alles heb ingenomen zit ik zeker drie kwartier in 
mijn badjas aan tafel om alle pillen in te laten werken. Pas daarna kan ik aan de gang.” 
Pag.24: “Ik heb er zelf voor gekozen zes kinderen te krijgen, ze zij mijn grootste schat. 
Maar ik heb er niet voor gekozen déze kinderen te krijgen. Makkelijk zijn ze niet. Ze 
hebben allemaal een gebruiksaanwijzing: adhd, autisme, moeilijk lerend, chronisch 
ziek.” 
 
Pag. 126: “De rollen zijn nu omgedraaid. Nu moet ik met alles worden geholpen: met 
wassen, aankleden, eten. Pietje precies moet alles overlaten aan haar slordige 
gezinsleden. De wereld vergaat voor mij als ik afhankelijk ben van anderen.” 
 
Pag.125: “Het is zo onrechtvaardig dat dit mij overkomt. Ik heb mijn lichaam letterlijk 
kapot gewerkt.” 
 
Pag.144: “Mijn kinderen vragen mij wel eens wat het project van Michel mij nou 
oplevert. Daar sta ik niet zo bij stil. Het mooie is dat ik vijf fotoboeken heb over mijn 
leven en mijn kinderen, dat is uniek.  
Bij elk boek mag ik iets uitkiezen. Mijn kinderen roepen nu: een flatscreen televisie! 
Maar dat vind ik onzin, we hebben al een tv. En mijn wil is wet, zo is dat geregeld bij mij 
thuis. Anders is de chaos compleet.” 
 
Recensies: 
Volkskrant: 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3389085/2013/0
2/06/De-zesde-van-Henny.dhtml 
Ouderschapskennis: http://www.ouderschapskennis.nl/recensie-henny-het-zit-best-
wel-tegen/1025616 
Focus: https://focusmedia.nl/review/henny-fotoboek.html 
 
Interview met fotograaf en hoofdonderwerp: 
Filmpje via: 
http://www.omroepbrabant.nl/?news/188304772/Zesde+fotoboek+verschenen+over+
bewogen+leven+van+Henny+door+fotograaf+Michel+Szulc-Krzyzanowski.aspx 
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