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Eén op de drie huwelijken sneuvelt. Deze stellen doen daar niet aan mee.
Ze zijn al ruim 25 jaar samen en nog steeds gek met elkaar.

Beatrix: ‘Hij bevrijdde mij van

de Belgische manier van denken’
Beatrix: “Midden jaren 70 kwam ik vanuit België
naar Nederland met mijn ex-man, die hier een
baan kreeg. Wat een drama, ineens tussen die
arrogante, betweterige kaaskoppen. Huub was
mijn buurman. Ik had hem al eens gezien omdat
hij loodgieterswerk deed bij ons, maar ik leerde
hem echt kennen toen we onze kinderen naar
school gingen carpoolen. Zijn vrouw zat in
een psychiatrisch ziekenhuis. Mijn huwelijk was

hopeloos. Ik voelde niets meer voor die man, het
was te ver gegaan. Tijdens de gesprekken met
Huub aan de keukentafel kwamen alle ellende en
verdriet naar boven, bij ons allebei. Ik was getroffen door zijn simpele, directe manier van denken.
Ik kom uit een familie waar je alles verborgen
houdt. Dat ik meer voor Huub ging voelen, komt
zuiver door hoe hij naar me luisterde, en door hoe
hij dacht. Hij vond dat ik moest ophouden met
Sla om voor de rest van haar verhaal

Huub: ‘Een verhouding krijgen

mocht absoluut niet, kon niet’
Huub: “Ze heeft klasse, stijl, ze is vlot. Sommige
vrouwen worden van die oma-types. Niks voor
mij.” (lacht) “De eerste keer dat ik haar zag, vond
ik haar heel gewoon. Ze was naast me komen
wonen en had een wastafel nodig, dus kwam ze
bij me in de showroom kijken. Ik had nogal wat
problemen in mijn huwelijk doordat mijn vrouw
ziek was. Telkens als zij werd opgenomen, zat ik

alleen met de kinderen. Beatrix hielp spontaan
mee om ze naar school te brengen. Ik had het heel
druk en Beatrix maakte vaak eten. Elke dag ging
ik naar haar toe. Zij werd eerder verliefd dan ik.
Ze was een klant, kom zeg. Een verhouding kon
absoluut niet.
Toch viel ik uiteindelijk op haar, omdat zij heel
a nders was dan mijn ex. Beatrix stond veel meer

Beatrix (1949) en Huub
(1943) Schouten werden in
1978 buren. Ze waren allebei gehuwd, maar werden
verliefd en drie jaar later
trouwden ze met elkaar.
Ieder hadden ze al twee
dochters (nu in de 40),
samen kregen ze een zoon
(nu 32). Huub runde een
installatiebedrijf, Beatrix
was huisvrouw en deed zijn
administratie. Beiden zijn
nu gepensioneerd.

Sla om voor de rest van zijn verhaal
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komedie spelen en de schijn ophouden. Dat ik
rechtstreeks moest praten. Die openheid was een
cultuurshock, maar ook fascinerend! Het paste
beter bij mijn karakter. Ik besefte dat Nederlanders niet direct waren uit betweterigheid, maar
uit oprechtheid. Al snel kon ik mijn verliefdheid
niet meer tegenhouden. Huub bevrijdde mij van
de Belgische manier van denken, van altijd alles
maar camoufleren. Alsof mijn wikkel eraf ging.
Hij is mooi lang en slank. We knuffelen veel.
Huub heeft dat nodig.” (bloost) “Als ik na twee
glazen champagne een beetje tipsy ben, voel ik
me verliefd. Dan zou ik het liefst direct met hem
naar bed gaan, haha! Hij kleedt zich goed. Eigentijds, fris. Had hij zich gekleed als een boerenpummel, dan had het absoluut niet gekund. Niets
zo erg als mannen met grijze C&A-broeken. Dat
muizige. Soms zeg ik: als ik ooit dood ben, denk
erom, vrolijke kleuren blijven dragen!
Iets met elkaar beginnen was heel moeilijk, voor
Huub dan. Omdat zijn vrouw ziek was, voelde het
alsof hij haar in de steek liet. Toen een vriend zei
dat hij niet kon blijven leven op schuldgevoel,
koos hij voor mij. Ik had die keus allang gemaakt.
Het leven met hem was zo anders dan ik gewend

was. Wij ondernamen veel. Hij was fanatiek zeiler,
’s zomers zaten we elk weekend op de boot, in de
winter gingen we uit eten of naar een jazzclub.
Zijn persoonlijkheid is zo geweldig, hij wil veel
doen met zijn leven, pluk de dag!
Dat ik bij Huub introk, was voor mijn familie in
België een groot drama. Mijn scheiding werd
angstvallig verzwegen, het was een schande in
onze familie. Ik kom uit een familie van brouwers
en politici. Mijn moeder zei in het begin tegen de
familie dat Huub ingenieur was, want een loodgieter kwam bij ons niet binnen. Dat was juist wat
ik leuk vond, dat ik zijn wereld niet kende. Het
arbeidersmilieu. Maar als het ordinair of plat was
geweest, dan had ik er niet in kunnen verkeren.
Zijn ouders bleken juist lieve, nette mensen. Zijn
moeder ging prachtig gekleed, Huub hield van
reizen. Daar lette ik op, hoor! Ik ben opgevoed
met etiquette, dat is hier niets! Toen ik hem leerde
kennen, sprak hij nog met ‘hep’, en ‘kenne’. Dat
moest hij afleren. Ik weet wat zoiets betekent in
Nederland. Dat je weinig naar school bent geweest
en men je kan bestempelen als het minste van het
minste. Ik wil tot een categorie vrienden behoren
die hun taal goed hebben en netjes eten.

Mooi aan haar:
haar lieve gezicht
Dit doe ik graag
samen met haar:
reizen en de
natuur in
Zij windt zich op
over: mijn vlugge
manier van eten
Ik maak haar blij
met: zeggen dat we
op vakantie gaan
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vervolg Huub

Huub: ‘Ik vond het heerlijk in dat Bourgondische
in het leven. Bij mijn ex was alles moeilijk en
zwaar. Geen zelfvertrouwen, ze leunde helemaal
op mij. Nou, Beatrix heeft mij echt niet nodig, die
redt zich wel! Ik had veel verdriet om de hele toestand, woog nog maar 60 kilo. Soms hield Beatrix
mijn hand vast. Langzaam groeide onze liefde,
en daarmee groeide ook mijn schuldgevoel. Het
mocht niet, het kon niet. Twee jaar lang knokte ik
vanbinnen. Vreselijk.
Ik ben geen mens om alleen te zijn. En Beatrix
was altijd zo vrolijk. Een heel andere manier van
leven bracht ze mee. Ik ben best onzeker, dat
kwam vanuit mijn opvoeding. Mijn ouders mopperden veel op elkaar. Mijn moeder vergeleek ons
kinderen altijd met anderen die beter waren: kijk
eens wat die voor zijn moeder doet, en wat die
voor goed rapport heeft. Dat deed pijn. Mijn moeder was vreselijk netjes en precies. Zo’n moeilijke

jeugd neem je mee in de relatie. Beatrix heeft ook
vaak op- en aanmerkingen, maar dat wil ik niet
meer horen. Afwassen en opruimen doe ik niet
goed, in haar ogen. Maar ik doe het gewoon op
mijn manier! Als we het oneens zijn, houden we
ons niet in. Maar voor de toon ben ik gevoelig. Je
kunt kritiek geven op een verwijtende manier,
zoals dat in mijn jeugd gebeurde, of je zegt: joh,
doe het even anders. Meestal houd ik liever mijn
mond, anders krijg ik de wind van voren.
Ik heb zo’n rijk leven door haar gekregen, in
verhouding tot daarvoor. Het reizen, het wereldse,
haar kookkunst. Ik was alleen boerenkool, groene
kool, rode kool en zuurkool gewend. Beatrix
maakte kip met champignonroomsaus, heerlijk.
Ze komt uit een ander milieu dan ik. Haar overgrootouders hadden een bierbrouwerij en ik was
maar een gewone jongen. Mijn moeder zei altijd:

25

gedragen’
Ik heb me aangepast aan de Hollandse gewoonten.
In de ochtend koffiedrinken bijvoorbeeld. Huub
ergert zich dood aan mijn manier van koffiezetten,
de schat. Ik kan het nog steeds niet. Maar ik ben
een kameleon. Zodra ik onder Belgen ben, ga ik
mee met hun humor: ach die Hollanders! Zo
bescherm ik mezelf, want voor hen is Huub nog
steeds die Hollander, die zij nooit echt zullen
accepteren. Ze zouden het liefst zien dat hij gierig
is, maar dat is hij niet! ’s Winters wonen we in ons
appartement in Spanje. Je moet zorgen dat je niet
in een vast stramien terechtkomt van per se om
zes uur eten en daarna voor de televisie zitten.
Ik ben spontaan. Dat komt hem goed uit, want hij
moet zich op zijn gemak voelen om te kunnen
praten. Zodra hij toch met glimmende oogjes zit te
vertellen, denk ik: wat zie je er nog goed uit op je
71ste. Je golft nog, je tennist, je rijdt nog auto en zit
niet achter de geraniums. Als hij die verschijnselen krijgt, knap ik op hem af. Hij mag 100 worden,
maar ik laat niet toe dat hij zich oud gedraagt, hij
moet niet gaan zeuren dat alles hem te veel wordt.
We hebben zo’n leuk leven. Dit jaar zijn we in een
camper door de woestenij van zuidelijk Afrika
getrokken. Leuk hè, dat we dat nog doen!” ■

Brussel’
jij komt later met veters en lucifers langs de deur,
van jou komt niks terecht. Nou, ik heb er toch wel
wat van gemaakt. Ik reed al in een sportwagen
op mijn 19de. Ik vond het heerlijk bij haar familie
in Brussel. Die stad, dat bourgondische... Mijn
introductie in die kring was lastig. Nee, zo prettig
vond mijn schoonmoeder het niet: haar dochter
met die Hollander. Maar ik had een grote boot en
een goede zaak, dat maakte het misschien een
beetje beter. Inmiddels is ze heel lief en kan ik
geen kwaad meer doen.” (lacht).
“We hebben een heel leuk leven. We reizen graag,
houden van avontuur. We willen nog naar NieuwZeeland. Oh, kon het maar zo blijven. Ik ben 71,
kruip naar de 80. Op de meetlat van het leven heb
ik nog maar een klein stukje over, dat vind ik wel
moeilijk. Daar denk ik maar niet aan. Ik kan niet
buiten haar.” ■

tekst: Minou op den Velde. beeld: Anne Timmer. visagie: Corinne van der Heijden

Mooi aan hem:
zijn slanke,
bruine benen
Dit doe ik graag
samen met hem:
reizen met
onze camper
Hij windt zich
op over: politiek
Ik maak hem
blij met: zelf
gemaakte soep

vervolg Beatrix

Beatrix: ‘Hij mag 100 worden, maar zich niet oud
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Dit zeiden ze na afloop:
Beatrix: “Bij het lezen van het interview kwamen er mooie
herinneringen boven. Ik heb een boeiend en liefdevol leven
met Huub opgebouwd. Ik teken voor nog 25 jaar erbij!”
Huub: “Ik vind het leuk dat wij over een heleboel onderwerpen hetzelfde denken. Na 32 jaar kan ik nog steeds zeggen
dat ik toentertijd de allerbeste beslissing heb genomen
door met deze ‘Belgische’ te trouwen!”
Ook
in 25+?

Heeft of kent u een bijzondere relatie,
mail naar redactie@zin.nl
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