
Dick Smits (66) is dit jaar met pensioen gegaan, maar hij heeft de kwast nog lang niet neergelegd. Zijn zoon, 
die maar blijft verbouwen, en zijn dochter maken nu gebruik van zijn diensten. Dat vindt hij absoluut 
geen straf. De kinderen wonen dichtbij, dus dan kan hij op de fiets. Zo is de cirkel weer rond. Want dat is 
precies wat Dick ook deed toen hij als 15-jarig jochie zijn schildersloopbaan begon. Wat hij altijd ook het 
leukste vond: op de fiets en dan naar de mensen thuis. 

Ingerold
“Ik was bijna 15 jaar toen ik begon. Dat was in juli 1970”, 
zegt Dick. “Op school vonden ze dat ik timmerman 
moest worden, maar ik wilde het schildersvak in. Toen 
ben ik begonnen bij DB van Tilborg, bij ons in het dorp. 
Zo ben ik er ingerold. Ik heb het vak geleerd van mijn 
collega, Felix de Fijter, die mij altijd meenam. Helaas is 
hij een paar jaar geleden overleden. Felix heeft mij heel 
goed opgeleid. Daarna ben ik naar de schildersvakschool 
in Gorinchem geweest. Daar ging ik ’s avonds op mijn 
brommertje naartoe.”

Lachen
Bijna dertig jaar lang heeft Dick Smits in zijn woonplaats 
gewerkt, of in de dorpen rondom Giessen. Van Tilborg 
had meestal klussen bij particulieren. Gelukkig maar, 
want nieuwbouw lag Dick helemaal niet. “Dat moest 
allemaal snel, snel, snel, het ging niet om netjes. Ik 
kwam liever bij de mensen thuis. Op z’n tijd een bakkie 
koffie doen, een praatje maken. Het was ook hard 
doorwerken, hoor, maar je had meer eer van je werk.” 
Collega Felix moest het weleens ontgelden, herinnert 
Dick zich. “Ik had een klusje bij een kennis. Daar pakte 
ik een ei uit de koelkast. Die deed ik in de zak van Felix 
en – pats! – ik sloeg erop. Dat was lachen, natuurlijk.” 
Het lachen verging de buren van zijn ouders, toen Dick 
daar aan het werk was. “Er stond een pot verf op de 
vensterbank, maar ik wist niet dat die plank los lag. 
Toen ik er op leunde, stuiterde de pot door de hele 
kamer. Alles onder de verf, natuurlijk! Daar moest toen 
nieuwe vloerbedekking komen. Gelukkig hebben de 
buren het me niet kwalijk genomen.”

Prachtbedrijf
In 1998 is Van Tilborg overgenomen door Vink 
Schilderwerken en Bouwonderhoud. Hij werkte daar 
veel met collega’s Aart van Dalen en Cor van Tilborg 
(geen familie). Dick kreeg toen een auto van de zaak om 
bijvoorbeeld in Amsterdam te klussen. Hij werkte in 
historische huizen aan het Rokin, voordat de metro daar 
lag, en aan de mooiste grachtenpanden. Prachtig werk, 
maar ook altijd gedoe om een parkeerplaats te vinden 
en je stond vaak in de file. Liever werkte Dick dicht bij 
huis, zodat hij – net als vroeger – thuis kon lunchen.

Afscheid
“Bij Vink was alles top geregeld”, vindt Dick. “Het is een 
prachtbedrijf. Ik werkte eerst voor vader Vink en later 
voor zijn zoon en schoonzoon. Op 16 april ben ik met 
pensioen gegaan. Mijn officiële afscheid was in juni 
tijdens de jaarlijkse barbecue. Het is even wennen om 
met pensioen te zijn, maar ik heb genoeg te doen.” 

“Het grote voordeel van pensioen is: nu hóef je niks 
meer, maar je mág”, zo vindt Dick. Hij gooit ballen en 
zit in het bestuur van de jeu-de-boules vereniging die 
net is opgericht. Zijn vrouw en zijn dochter zijn ook 
fanatieke speelsters. “De jeu-de-boules-vereniging heet 
De Verbinding. Die heet zo omdat die precies tussen 
Giessen en Rijswijk in is. Mijn vrouw is ook fanatiek 

speelster en mijn dochter is het jongste lid. De vereniging 
groeit snel. We hebben nu zo’n zestig leden en spelen op 
vier banen. We jeu-de-boulen veel onderling. Je moet 
een appje sturen, want je kunt vanwege corona niet met 
veel tegelijk. Het moet op anderhalve meter afstand. 
We kunnen dus nog geen competities organiseren, maar 
dat komt straks.” 

Daarnaast fietst Dick veel met zijn vrouw Gerrie. 
En woensdag is hun vaste oppasdag. Dan zijn ze er voor 
de tweeling. “Dat is super”, glundert hij. Op vaste dagen 
komen ook zijn andere kleinkinderen eten. En in het 
weekend staat hij langs de lijn als zijn kleinkinderen 
voetballen bij GRC 14. Dick was daar zelf midhalf en 
heeft nog tegen Johan Cruijff gespeeld. Helaas verloor 
hij toen met 14-1.

Gezond
Dicks vrouw Gerrie werkt nog anderhalve dag in een 
tuincentrum in Rijswijk. Nu Dick met pensioen is, zijn ze 
‘wel een beetje gezakt in de financiële situatie’, zo legt 
hij uit. “Maar dat is helemaal niet erg. Ik hoef geen 
speedboot of dure camper. We kunnen prima 
rondkomen zo. We hebben het goed. We hebben een tuin 
en een vijver met vissen. Mijn vrouw en ik fietsen heel 
veel. Zolang we dat kunnen, vind ik het best. Als we 
maar gezond zijn.”

Dick Smits (66 jaar) uit Giessen
•  is getrouwd met Gerrie, heeft een zoon en 

een dochter en vier kleinkinderen 
•  werkte sinds 1970 bij Van Tilburg uit Giessen, 

in 1998 werd het bedrijf overgenomen door 
Vink Schilderwerken en Bouwonderhoud.

•  Dick Smits is in april met pensioen gegaan. 

" Ik kwam liever 
bij mensen thuis, 
dan had je eer 
van je werk"
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