
 

 
 

‘Hij is al 40 jaar mijn vakantievriendje’ 
Dirk (58) en Larinda (56) Bok zijn veertig jaar samen, hebben drie kinderen 
en wonen in Bleiswijk. 

Larinda: “Mensen zeggen vaak dat vakantieliefdes niet lang duren, maar ik 
heb al veertig jaar een vakantievriendje! We zijn elkaars eerste liefde. 
Veertig jaar geleden verbleven we met twee gezinnen in dezelfde 
vakantieboerderij, omdat de boerin per ongeluk een dubbele boeking had 
gemaakt. Aan het eind van die week sloeg de vonk over.” 

Dirk: “Zijn we nu nog net zo verliefd als toen? Nee. Onze liefde is anders. 
Dieper.” 

Larinda: “Toen Dirk 27 was, kreeg hij kanker. Onze wereld stortte in. Maar 
zijn ziekte bracht ons ook dichter bij elkaar. We praatten veel en 
ondersteunden elkaar zoveel mogelijk. Ook nadat Dirk genezen was, 
hadden we het niet altijd makkelijk. Na dertig jaar op de groenteveiling 
gewerkt te hebben, raakte Dirk onverwacht zijn baan kwijt en een half jaar 
geleden belandde ik zelf in een naar arbeidsconflict. Ik kon in die tijd 
nauwelijks slapen, at bijna niets meer en verloor veel gewicht. ” 
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Dirk: “Nadat ik mijn baan was verloren, ben ik voor mezelf begonnen. 
Natuurlijk was het niet altijd makkelijk, maar weet je: sinds ik kanker heb 
gehad, weet ik dat de Heer mijn Herder is. Ik kan altijd terecht bij Larinda en 
bij mijn Vader in de hemel. Zij vormen mijn basis.” 

Larinda: “Het is voor ons erg belangrijk om in gesprek te blijven. De laatste 
maanden, toen ik veel wilde praten en moest uithuilen, steunde Dirk mij 
door dik en dun. Het was voor hem niet makkelijk om te moeten toezien 
hoe het proces verliep en ik eronder leed. Ik weet niet wat de bedoeling van 
dit alles was, maar ik weet wel dat God ons leven leidt.” 

Dirk: “Zelfs na veertig jaar blijft onze relatie zich verdiepen. Nu de kinderen 
volwassen zijn, hebben we meer gelegenheid om dagjes of weekendjes op 
stap te gaan. Eén zaterdag per maand houden we Dirk en Larinda-dag. 
Daarnaast hebben we een vaste avond in de week waarop we tijd voor 
elkaar reserveren.” 

Larinda: “Het helpt ook om samen te bidden. We beginnen de dag ieder 
apart met gebed en sluiten de dag samen af met God. Toen onze kinderen 
in de tienerleeftijd zaten, ontdekten we tijdens een cursusavond over het 
huwelijk dat we eigenlijk veel langs elkaar heen praatten. We hadden het 
bijna alleen maar over koetjes en kalfjes. Op die avond leerden we hoe we 
emoties met elkaar kunnen delen. Dat maakt onze relatie intiemer. Het 
klinkt nu misschien alsof we een ideaal stel zijn, maar ook wij lopen het 
risico dat we te veel met ons eigen ding bezig zijn. Daaraan moeten we 
blijven werken.” 

Dirk: “Waar wij steeds meer ervaren dat onze relatie zich verdiept, zien we 
veel stellen om ons heen uit elkaar gaan. Dat maakt me extra blij met de 
schat die ik heb. Wij weten dat ‘houden van’ meer is dan een zoet cliché.” 

 

Mei 2016 
Bron: EO Visie  
Tekst: Femke Taale 


