
Eind 2019 hing Han Vos (69) uit Dordrecht zijn schildergerei aan de wilgen. Na een loopbaan van maar 
liefst vijftig jaar vond hij het mooi geweest. In zijn werk heeft hij altijd het meest genoten van het coachen 
en opleiden van startende schilders. “Het is geweldig om jonge mensen iets te kunnen leren, ook omdat je 
tegelijkertijd zoveel van hén leert.”

Gepensioneerd schilder Han Vos uit Dordrecht
• is getrouwd met Adri (73) 
• werkte o.a. bij Elk Zwijndrecht B.V.
• is sinds eind 2019 met pensioen

" De jonkies het 
vak leren, dat 
vond ik het  
allermooist”

In zijn tienerjaren kwam Han op de LTS terecht. 
Oorspronkelijk met het idee om automonteur te worden. 
Maar al snel bleek dat hij niet echt warmliep voor dat 
vak. “De lessen timmeren en schilderen spraken me 
veel meer aan. En hoewel ik hogere cijfers haalde voor 
timmeren, heb ik toch voor het schildersvak gekozen. 
Het leek me een divers beroep waar ik heel veel kanten 
mee op zou kunnen.”

Decorateur
Dat idee bracht hem op vijftienjarige leeftijd naar  
de decoratieafdeling van de V&D. Etalages stylen, 
afdelingen inrichten: Han vond het allemaal even leuk. 
“Maar”, zegt hij, “na een tijdje kwam ik erachter dat de 
baan toch wel erg slecht betaalde. Als schilder zou ik per 
week vijf gulden meer kunnen verdienen. Voor die tijd, 
en voor een jongen van die leeftijd, een wereld van 
verschil. Ik besloot op zoek te gaan naar een baan bij 
een schildersbedrijf en kwam terecht bij Schellenbach 
in Dordrecht.”

Militaire dienst
“Daar was mijn eerste klus het schilderen van een 
bankgebouw. Met z’n drieën werden we op pad gestuurd. 
Al in de eerste week viel een van m’n collega’s van de 
steiger. En toen waren we nog maar met z’n tweeën ... 
Toch slaagden we erin de klus naar tevredenheid te 
klaren. Dat gaf een goed gevoel. Het werken bij 
Schellenbach beviel me sowieso goed. Helaas werd ik  
al vrij snel opgeroepen voor militaire dienst. Mijn baan 
– en m’n verkering – moest ik vaarwel zeggen.”

Postkantoor De Blaak
“Helaas kon ik na mijn dienstjaren niet meer 
terugkomen bij mijn oude werkgever. Na wat 
omzwervingen kwam ik terecht bij de Firma Derksen. 
Hier heb ik me kunnen ontwikkelen tot all-round 
schilder. We deden van alles, maar het ‘priegelwerk’  
aan monumentale panden was favoriet. Ik kan me een 
opdracht herinneren in het oude postkantoor De Blaak 
in Rotterdam. Om zo’n mooi pand weer te zien stralen 
na al dat harde werk, dat geeft veel voldoening.”

Meester-schilder
Waar Han in zijn werk nog meer van genoot, was het 
opleiden en coachen van jonge schilders. “Blijkbaar had 
ik er het geduld voor,” lacht hij. “Ik vond het geweldig 
om deze jongeren iets te leren, maar om tegelijkertijd 
ook van hén te leren. Dit is een groep die net van school 
komt en bekend is met nieuwe technieken en inzichten. 
Anders dan sommige collega’s vond ik dat niet 
‘bedreigend’, maar juist zeer leerzaam. Met een van 
mijn leerling-schilders, Tommie Nijhof, heb ik nog 
steeds contact. Hij is nu succesvol ondernemer.  
Dat maakt me wel trots, ja.”

Met pensioen
Na 23 jaar bij de Firma Derksen maakte Han de overstap 
naar zijn laatste werkgever, Elk Zwijndrecht (voorheen 
Pijl Vastgoedonderhoud, red.). “Een fijne werkgever 
waar ik het tot mijn pensioen goed naar mijn zin heb 
gehad. Vooral met de collega’s. Sommigen zie ik nog 
steeds. Met mijn vaste schildersmaatje van 22 jaar 
biljart ik bijvoorbeeld elke week.” 

Samen met zijn vrouw Adri (73) kan Han prima rond-
komen nu hij met pensioen is. Al merkt hij dat het met 
onder andere de stijgende gasprijzen wel minder wordt. 
“Ons inkomen is al jaren hetzelfde, maar de uitgaven 
stijgen. Op een gegeven moment ga je dat merken. 
Gelukkig hebben we niet veel nodig, maar een vetpot  
is het niet.”

Vrije tijd
Zoals gezegd is biljarten een belangrijke hobby van Han. 
De actieve Dordtenaar zit in verschillende competities 
en daarnaast speelt hij het minstens één keer per week 
‘gewoon voor de lol’. Volgens Han is biljarten de perfecte 
combinatie tussen tactisch spel en ontspanning.  
Als hij niet rond de biljarttafel staat, bezoekt hij graag 
wedstrijden van Feyenoord. Ook móet hij minstens één 
keer in de maand naar de sauna. Meestal is dat sauna 
Elysium in Bleiswijk, het grootste wellnesscentrum van 
Nederland. “Voor mij is de sauna de ultieme vorm van 
ontspanning. Nu ik met pensioen ben, trek ik er 
regelmatig een dag voor uit.”
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