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Riet (85) en Harry (86) Hoogers vieren diamanten 
huwelijk

Boxtel - Riet (85) en Harry (86) Hoogers vieren deze week hun diamanten 
huwelijk. Het tweetal leerde elkaar kennen op de detailhandelsschool in 
Limburg. Hij een slagerszoon, zij een kruideniers-/schildersdochter. Op 5 
november 1957, Pat Boone stond nog bovenaan de hitlijsten, trouwde het 
echtpaar voor de wet. Een paar dagen later, op 12 november, trouwen ze 
voor de kerk.

Natuurlijk was het niet altijd pais en 
vree, geeft het stel aan. Maar het is 
geven en nemen in een relatie. Én 
een spelletje spelen tussen de 
maaltijd en het toetje, zo geeft 
Harry aan. Want hij en Riet houden 
wel van een potje Rummikub of 
Triominos. “En om 17.30 uur gaat 
de televisie aan op Limburg 1”, zegt 
Riet.

Want Limburg, Beek om precies te 
zijn, daar komen Harry en Riet 
vandaan. Het echtpaar nam er de 
slagerij van Harry’s vader over. 

Beiden kwamen ze uit onderne-
mende gezinnen en die onderne-
mersdrift leidde ook tot hun 
ontmoeting op school, bij de 
middenstandscursus, en uiteindelijk 
hun huwelijk.

Ondanks dat het echtpaar op 5 
november trouwde, betekende dat 
nog niet dat ze meteen gingen 
samenwonen. De tijden waren toen 
nog anders. Harry legt lachend uit 
dat het het weekend tussen hun 
ambtelijke en kerkelijke huwelijk 
kermis was in Geleen, nabij Beek. 

“Maar ik moest haar om elf uur 
naar huis brengen!”

Harry en Riet kregen in Beek twee 
dochters: Léonne en Cécile. Begin 
jaren 70 verhuisde het echtpaar 
naar Boxtel, waar Harry een goede 
baan kreeg aangeboden bij wat nu 
VION is. Hij kon daar vleeskeu-
ringen uit gaan voeren. Omdat hem 
al duidelijk was dat zijn dochters de 
zaak niet zouden overnemen werd 
die verkocht en koos het echtpaar 
voor onze gemeente. “En daar 
hebben we nooit spijt van gehad”, 
geven ze beiden aan.

Ondanks hun gevorderde leeftijd en 
‘PHPD’ (”een pijntje hier een pijntje 
daar”) gaat het met de gezondheid 
van het diamanten paar goed. “Ik 
heb altijd gezegd: de 65 jaar halen 
wij nóóit”, lacht Riet. “Maar nu zijn 
we er toch echt bijna!” Dat bevestigt 
burgemeester Mark Buijs, die het 
stel woensdag kwam feliciteren met 
een grote fruitmand.

Ruim dertig jaar woonde het 
echtpaar aan de Rozengaard, totdat 
de Croon werd opgeleverd. Daar 
geniet het echtpaar nu alweer ruim 
zeven jaar van hun oude dag. 
Inmiddels hebben Riet en Harry ook 
zes kleinkinderen, waarvan de 
oudste alweer 28 jaar is. Het 
diamanten huwelijk hebben ze met 
het nageslacht al in september 
gevierd met enkele dagjes uit.

Feelwise focust...

Vorige week had ik intakes met 
twee nieuwe cliënten. Eén cliënte 
werkt al jaren bij haar werkgever 
en kreeg ooit het stempel 
‘communiceert niet goed’. En 
welke stappen ze ook maakt op 
communicatievlak, elk functio-
neringsgesprek weer ligt het 
thema op tafel. “Ik heb vakin-
houdelijk een mooie baan,” zei 
ze. “En tegelijkertijd lijk ik het 
stempel van ‘te voorzichtig 
formuleren’ voor eeuwig met me 
mee te dragen. Het maakt niet 
uit hoe ik iets zeg en hoe ik met 
cliënten omga, er is vaak iets niet 
goed. Ik voel me al tijden uitge-
blust en kan op mijn werk qua 
energie helemaal leeglopen. Ik 
heb al zo vaak gehoord wat ik 
niet goed kan, dat ik inmiddels 
niet meer weet wat ik wel goed 
kan.”
De andere cliënt komt dit oordeel 
tegen in zijn privéomgeving. Na 
gelukkige huwelijkse jaren 
ontstaat er steeds meer wrijving 
tussen hem en zijn partner. 
Steeds opnieuw krijgt hij het 
verwijt ‘dat dit en dat niet goed 
is.’ Jarenlang doet hij zijn best 
om ‘zijn tekortkomingen uit het 
zicht te houden’ en thuis de 
goede lieve vrede te bewaren. 
Om er op een dag achter te 
komen dat hij, naar zijn eigen 
gevoel, niets meer goed kan 
doen en zichzelf volledig is kwijt-
geraakt.

Beide cliënten weten heel goed 
hoe het is om zich aan te passen 
en in te houden. Hoe het is om 
zich niet uit te spreken (anders 
gezegd; in te slikken) over wat de 
weinig opbouwende kritiek van 
de ander met hen doet. Beide 
cliënten kennen het pijnlijke 
gevoel van niet gezien en positief 
bevestigd te worden. En beide 
cliënten zijn heel hard aan het 
werk om de relatie met de ander 
in stand te houden. Beiden 
overigens tegen beter weten in. 
Hun loyaliteit staat voorop ... ‘je 
kunt de ander immers toch niet 
in de steek laten?’ Het is een 
verantwoordelijke gedachte 
waarmee ze, en dat is het pijnlijk 
opvallende aan deze situaties, 
zichzelf faliekant in de steek 
laten.

Als ik beide cliëntsituaties vanuit 
de theorie bekijk, dan kom ik uit 
bij hechtingspatronen. Beide 
cliënten zijn, zoals dat heet, 
onveilig gehecht. De ene cliënt 
komt uit een gezin waarin de 
ouders hun handen vol hadden 
aan hun eigen sores, en na een 
ruzie een aantal dagen niet met 
elkaar spraken. Over gevoel 
werd dus niet gesproken, en 
tegelijkertijd was de broeiende 
sfeer in huis zo voelbaar. Bij de 
andere cliënt thuis werd er heel 
vaak negatief over anderen 
gesproken en hadden de ouders 
veel ruzie met de mensen om 
hen heen. Wat doet het kind in 
zo’n situatie? Dat gaat, letterlijk 
en figuurlijk, op de tenen lopen, 
om niet nog meer gedoe te 
veroorzaken. Dat houdt de 
mond, uit angst voor een nieuw 
oplaaiend woordenvuur met de 
oorverdovende unheimische 
stilte daarna. Dat maakt zich 
klein en zet zichzelf op de tweede 
(of verdere) plaats. En tegelij-
kertijd verlangt het er zo naar 
om veiligheid, troost en gebor-
genheid te ervaren. In een 
omgeving te zijn waarin mensen 
positief over zichzelf en anderen 
denken. In zo’n omgeving kan 
het kind een mooie balans 
ontwikkelen tussen zelfstan-
digheid en afhankelijkheid (van 
de ander). Het leert om stevig op 
eigen benen te staan vanuit de 
basisgedachte ‘Ik ben goed zoals 
ik ben en anderen zijn te 
vertrouwen’.

Terug naar de beide cliënten in 
hun volwassen-2017-zijn. Ja, zij 
nemen de ervaringen uit hun 
jeugd mee in het nu. Ja, zij voelen 
zich onveilig als zich situaties 
voordoen die heel erg lijken op 
toen. En ... ja, zij hebben de 
mogelijkheid om alsnog te 
werken aan hun eigen hechting 
en stevigheid. Voorzichtig en op 
hun hoede tonen ze de moed om 
zichzelf stap voor stap opnieuw 
te leren kennen. Ja,dat brengt 
tranen. En tegelijkertijd is er het 
grote verlangen naar het gevoel 
van vrij kunnen leven en werken 
vanuit hun eigen ik. Alsof hun 
leven opnieuw begint... en deze 
keer ècht!

Birgit Vandermeulen heeft sinds 2008 
haar coachpraktijk Feelwise. Vanuit 

haar HR-achtergrond, coachopleidingen 
en -ervaring geeft zij met veel passie & 
professionaliteit haar praktijk vorm. Het 
is haar missie om mensen te inspireren 

tot ontwikkeling en meer regie over 
werk en leven te geven.

XziXzi Photography

aanvoelend | altijd in beweging | 
levenservaren | trotse mama | gek op 
woorden | energiegevend | tikkeltje 

filosofisch | lekker praktisch | positief | 
integer.
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Als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.

Het echtpaar Hoogers met zittend Riet (rechts), naast haar Harry en links 
burgemeester Buijs. Staand dochters Léonne (in het roze) en Cécile. (Foto: 
Sander van Kasteren)


