
Op hun trouwdag in Zandvoort, 8 maart 1978
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Doe het maar eens,  
zo lang gelukkig met 
elkaar zijn. Deze  
stellen lukt het aardig.  
Al gaat het niet altijd  
van een leien dakje.

ZIJ: “In juli 1977 ging ik stiekem – we hadden 
eigenlijk een andere afspraak – met mijn nichtje 
naar de bioscoop in Utrecht. Daar kwamen we 
Eef tegen, een bekende van het gezin van mijn 
nichtje. In ruil voor een biertje zou hij niet zeggen 
dat hij ons had gezien. Ik was ‘al’ 26 toen we iets 
kregen. Mensen in de buurt dachten vast: oei, die 
blijft over. Bij eerdere vriendjes had ik nooit het 
gevoel ‘dit is het’, bij Eef dacht ik: díe wil ik!
Nadat ik een jaar au pair was in South ampton, 
werkte ik bij een gezin in België. Bijna elk week
end ging ik terug naar Eef in Utrecht. Diezelfde 
zomer trok ik bij hem in, in december stopte ik 
met mijn werk in België en in maart 1978 zijn  
we getrouwd. Erg snel maar ik dacht: ik móet 
gewoon bij die man blijven. In december 1978 
gingen we voor anderhalf jaar naar Australië. Eef 
werkte als cowboy op een boerderij een paar uur 
land inwaarts vanaf Sidney waar ik voor de vijf 
kinderen des huizes zorgde. Later werkte ik in 
Surfers Paradise als coupeuse voor een modeont
werpster van badkleding. We maakten dingen 
mee die we nergens anders zouden meemaken.

Na terugkomst verbouwden we een huis in Rumpt 
en botsten we voor het eerst: dat was wel even 
schrikken. We waren zo snel verliefd geworden 
en naar Australië gegaan – eigenlijk ken je elkaar 
dan nog niet echt. Maar na een ruzie gingen we 
nooit slapen voor we het goed hadden gemaakt.
Op mijn 19de was mijn moeder onverwachts over
leden. Door de shock was mijn hormoonhuis
houding zo ontregeld dat ik niet meer ongesteld 
werd. Dertien jaar later was ik zó moe. Bleek er 
aan mijn hypofyse, belangrijk voor de aanmaak 
van hormonen, een gezwel te groeien. Eef was 
doodsbang dat ik niet meer bij zou komen van de 
hersenoperatie die volgde. Maar ik knapte op en 
werd eindelijk weer ongesteld.
Het is niet altijd huisjeboompjebeestje geweest. 
Eef is zeven keer aan zijn neus geopereerd omdat 
de plastisch chirurg het had verprutst, we zijn 
opgelicht door een bekende die ons bijna een 
botenmakelaardij had verkocht waar anderhalve 
ton schuld in bleek te zitten en we zijn tig keer 
verhuisd. Net nadat we weer waren verhuisd, 
bleek ik MS te hebben. We hadden al zóveel 

De verkering van Ineke en Eef begon in de bioscoop. Daarop 
volgde een avontuurlijk leven als in een film: met de nodige 
ups en downs maar uiteindelijk onoverwinnelijk samen.  
Nu, 40 jaar later, genieten ze nog altijd intens van elkaar.
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Ineke Berkhout (1951)  
en Eef Vernooij (1946) 
trouwden binnen een jaar 
nadat ze elkaar ontmoet-
ten en emigreerden al 
snel daarna voor ander-
half jaar naar Australië. 
Terug in Nederland bleek 
de liefde bestendig: de 
twee zijn al ruim 40 jaar 
samen. Ineke werkt als 
vrijwilliger, Eef is officieel 
met pensioen maar klust 
nog geregeld bij.

Ineke  
& Eef 
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‘ We hebben het 
maar mooi  
geflikt samen’



“Toen ik Ineke voor het eerst bij het gezin 
van haar nichtje zag, dacht ik al: da’s een leuke 
meid. Na de bioscoopontmoeting gingen we aan 
de zwier in Utrecht. Vanaf toen hebben we veel 
lol gehad en ging het steeds verder.
Vóór Ien was ik nooit serieus, ik deed waar ik zin 
in had. Als jongste van negen kinderen werd ik 
thuis erg losgelaten. Toen ik op mijn 21ste nog 
thuis woonde en alle broers en zussen al waren 
gevlogen, dacht ik: ik moet toch ook eens de deur 
uit. Met een vriend emigreerde ik naar Australië 
waar ik vijf jaar heb gewerkt en rondgetrokken 
door het hele land. Daar heb ik geleerd hard te 
werken en dat je het leven zelf fijn moet maken.
Ineke wilde graag zien waar ik was geweest en 
samen vertrokken we naar Australië. Eerst werkte 
ik als cowboy op de boerderij, later bij de bouw 
van een wolkenkrabber in Surfers Paradise. In 
Australië waren Ien en ik op elkaar aangewezen. 
Maar wat ons het meest heeft gevormd, is de 
 verbouwing in Rumpt. Ik wilde groen, zij wilde 
paars: we moesten naar elkaar toegroeien. Toen 
hebben we leren geven en nemen.
De dag dat Ien werd geopereerd aan haar hypo
fyse vergeet ik nooit meer. Nadat ik haar op de 
intensive care zag liggen, heb ik een potje staan 

janken buiten. Nu pas, jaren later, heb ik een 
vriend die in zo’n situatie een arm om me heen 
zou slaan. Misschien omdat ik zo lang ‘lang leve 
de lol’ ben geweest. Nu heb ik meer diepgaande 
gesprekken, met Ien en een goede vriend. Na de 
operatie was het even diep ademhalen en weer 
doorgaan. Ik dacht: we zien het wel, als ze me 
nodig heeft ben ik er. Zo is het ook met de MS. Ien 
vroeg me eens om een propje op te pakken. Ik zei: 
‘Als je nog één stapje zet, kun je het zelf. Als ik er 
niet ben, moet je het ook zelf doen.’ Het is bewon
derenswaardig hoe ze het allemaal heeft gedaan. 
Als er iemand consequent is, is Ien het wel.
De verschillen tussen ons werken goed. Ik heb 
Ien nodig zodat ik niet te onbezonnen doe, zij mij 
omdat ze helemaal gek op me is. (lacht) Net nadat 
we bijna de bootmakelaardij kochten waar die 
schuld in bleek te zitten, begon ik een ijssalon. 
Een laatste stuiptrekking van mijn onbezonnen
heid. Ik werkte overdag in de ijssalon waar geen 
klant kwam, en ’s nachts bij de Albert Heijn. We 
bleven lachen maar wisten dat het niet goed zat. 
We hebben stormachtige tijden meegemaakt: 
onze trouwfoto in de storm is echt symbolisch.
Dat Ien geen kinderen wilde maakte voor mij niet 
uit. De kinderen uit het Belgische gezin waar  

Ien werkte hebben we vaak meegenomen naar 
Zwitserland en spreken we nog steeds. Op het 
multifunctionele centrum waar ik werk vliegen 
de kinderen op me af. En ik speel sinterklaas en 
de paashaas in de buurt, dat is te gek. Ik houd 
mezelf wel bezig met klussen, golfen en bridgen, 
soms tot ongenoegen van Ien. Maar nu gaat zij in 
dezelfde tijd ook vaak de deur uit, bijvoorbeeld 
om te zingen. Het heeft lang geduurd voor ze 
meer eigen dingen in haar vrije tijd had, dat zal 
ook met de MS te maken hebben. Maar ze groeit 
nog steeds, dat is mooi om te zien.
We houden van uitjes. Toen we laatst bij The 
Analogues zaten, liepen de rillingen over mijn 
rug: die muziek was er veertig jaar geleden óók. 
Ik ben er trots op dat we samen zo genieten. Voor 
Ineke voelde ik me voor het eerst verantwoor
delijk. Ze heeft ook zoveel voor mij gedaan, 
alleen zíj weet hoe ze voor me kan zorgen. Het 
belangrijkste is dat we elkaar vrij laten maar  
ons tegelijkertijd verantwoordelijk voor elkaar 
voelen. We zeggen vaak: toch ongelooflijk hoe 
goed we het samen hebben!” ■

Ook in Zin? Heeft of kent u een bijzondere 
relatie? Mail naar redactie@zin.nl

Ineke over Eef:
Sexy aan hem: 
Zijn vrije, blije, gekke 
 uitstraling
Ergernis: 
Meer geduld met  
anderen dan met mij
Typisch: 
Met een kwinkslag  
maakt hij dingen ‘zachter’ 
en  leuker

Dit zeiden ze  
na afloop: 
Ineke: “Wat een 
 ‘spannend’ leven  
heb ik toch met mijn 
‘moppie’! En het is  
nog lang niet voorbij.”
Eef: “Zo teruglezend bof 
ik maar met dit leven 
samen met mijn ‘bolle’!”

Eef over Ineke:
Sexy aan haar: 
Alles eigenlijk. Wijs ik  
één ding aan, dan doe ik 
alle andere dingen tekort. 
Maar haar borsten…
Ergernis: 
Het antwoord is er al voor 
de vraag is gesteld
Typisch: 
Ze heeft het hart op de 
tong – maar wel een klein 
hartje

Beklimmen van de 

Zwitserse Scex Rouge  

in juli 2007

meegemaakt dat ik dacht: MS, komt u 
maar. Ik heb acht jaar in een scootmobiel 
gezeten, kon nog geen stukje lopen. 
Maar ik ben er tegenaan gegaan en doe 
weer van alles. Eef dwong me ook op 
mijn zwakke momenten actief te blijven. 
En hij bewaakt mijn grenzen. Als het 
niet meer gaat, is hij degene die zegt: we 
gaan naar huis want jij moet naar bed. 
Ik zei laatst nog tegen hem: we hebben 
het maar mooi geflikt samen. 
Kinderen heb ik nooit gewild. Uit onze
kerheid over wat ik ze mee moest geven 
maar ook omdat ik ze niet in een nare 
wereld terecht wilde laten komen. Eef 
heeft zich laten steriliseren omdat hij 
mij met niemand anders wilde delen. 
Wel zijn we allebei gek op kinderen en 
hebben veel met ze gewerkt.
Nu begeleid ik als vrijwilliger bij het 
Thomashuis iemand met een verstande
lijke beperking. Ook zorg ik in het 
bejaardentehuis voor degene die mij op 
mijn dieptepunt van de MS als thuis
zorgmedewerker heeft verzorgd. Een 
verrijking van mijn leven; er is geen 
betaald werk te vinden waarvan je zó 
veel voldoening krijgt. Ik zing graag, 
doe aan yoga en kaart met vriendinnen 
maar kan ook met Eef nog veel delen. Zo 
hebben we een cursus theosofie gedaan. 
En we gaan er graag op uit, lekker uit 
eten en naar het theater. Laatst zagen we 
The Analogues het White album van The 
Beatles spelen. Het was alsof we veertig 
jaar terug in de tijd waren, toen we in 
Australië rondreden en keihard met de 
liedjes meezongen.
We zijn een goed team omdat we heel 
verschillend zijn. Ik heb Eef leren praten, 
en weer van hem geleerd eerst even na 
te denken voor ik iets zeg – soms ook 
wel zo handig. Eef is een vrije, blije 
vogel. Een gekke vent, altijd al geweest. 
En de leukste sinterklaas van de hele 
buurt. Met een man als Eef weet ik: het 
komt altijd goed.”

Kerst vieren in Anzère, Zwitserland in 1984

Lol op de verjaardag van Eefs zus in 2008
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‘ Ik heb Ien  
nodig om niet 
onbezonnen  
te doen’

‘ Met een man  
als Eef komt alles 
altijd goed’

Ineke

Eef

HIJ:
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