
Dirk van Mourik (68) en zijn vrouw Hennie (67) maken een moeilijke tijd door. Op 10 december 2021 zakte 
Hennie onverwacht in elkaar. Lymfeklierkanker, met als gevolg een dwarslaesie. Hennie herstelde van haar 
ziekte, maar raakte invalide. Dirk werd honderd procent mantelzorger. Ondanks de grote tegenslag – zo 
hadden ze zich hun pensioen niet voorgesteld – voelt het echtpaar zich gezegend. “Ik ben ontzettend trots 
dat ik vijftig jaar heb volbracht als schilder bij Weijman Vastgoedonderhoud. Het is een zegen dat ik nu 
volledig voor mijn vrouw kan zorgen.”

Dirk van Mourik (68) uit Opheusden
• is getrouwd met Hennie (67)
•  werkte bij Weijman Vastgoedonderhoud B.V.  

in Veenendaal

“ Het is een zegen 
dat ik nu voor 
mijn vrouw kan 
zorgen”

Als kind wist Dirk al snel: de schoolbanken zijn niks 
voor hem. “Ik was altijd buiten. Boompje klimmen, 
gras plukken voor de konijntjes, een fiets opknappen. 
De groenteman uit het dorp had genoeg werk in zijn 
tuin, dus ik had snel een baantje. Later mocht ik met 
de groentewagen mee door de buurt. Dat was prachtig, 
maar altijd in het weekend. Ik kon nooit stappen met 
vrienden. Ik wilde op andere tijden werken, maar wel 
lekker buiten en onder de mensen zijn. Dus ging ik 
langs bij de timmerman in het dorp. Die was niet thuis, 
waarna ik bij schilder Barend Weijman aanklopte. 
Hij had werk voor mij, maar ik moest eerst naar school. 

Moet dat echt?, vroeg ik geschrokken. Maar uiteindelijk 
was het de beste keuze ooit. Ik heb vijftig jaar bij 
Weijman gewerkt, van mijn 16e tot 66e, in verschillende 
functies: van schilder en specialist spuitwerk, 
behangwerk, glaswerk en renovaties tot voorman en 
uitvoerder. Het waren volle dagen, met Hennie als 
mijn rustpuntje.”

Om 5:00 uur op
Dirk en Hennie woonden in Opheusden, samen met hun 
zoon Henri en dochter Egberdina, inmiddels 46 en 42 
jaar oud. De werkdagen begonnen vroeg voor Dirk. Om 
5:00 uur ging de wekker, om vervolgens keurig op tijd, 
rond 7:15 uur, bij de klus te verschijnen. Bijvoorbeeld in 
Den Haag, Utrecht of Arnhem. “Ik trok het werk naar me 
toe, genoot ervan, was plichtsgetrouw, leergierig en nam 
graag verantwoordelijkheid”, omschrijft Dirk zichzelf. 
“Zo groeide ik snel door binnen het bedrijf. Als voorman 
en uitvoerder werkte ik ook vaak in de avonden en 
weekenden. Dan werd je gebeld voor een spoedje en 
stond je ergens op zaterdagavond glas te zetten. Ik dronk 
niet, dus dat was geen probleem voor mij.”

Te gast
Dirk genoot ervan om onder de mensen te zijn. “Toen ik 
voor de woningbouwvereniging werkte, fietste er elke 
dag een man voorbij met een herdershond. Hij droeg 
altijd een T-shirt, had lang haar, zat onder de tattoos en 
bulderde het uit. Op een dag moest ik bij hem aan de slag. 
Ik vond het maar niks. Tot hij boven kwam en zei: ‘Het is 
etenstijd en jij bent onze gast. Ik zou het fijn vinden als je 

met ons mee eet.’ Ik heb vervolgens een fantastische tijd 
gehad met deze man, waarbij ik de mens achter het lange 
haar en het alcoholgebruik leerde kennen.”

Prinses Christina en Jorge Guillermo
Een ander hoogtepunt was de verbouwing van de 
Stadsschouwburg Utrecht, waar Dirk als uitvoerder 
werkte. “Daar vierde ik mijn 25-jarige jubileum en 
deelde ik 120 gevulde koeken uit. Ook was het bijzonder 
om schilder te zijn van de Andrieskerk in Amerongen, 
waar ik zelf nog als baby ben gedoopt. Maar het meest 
unieke was mijn opdracht als voorman bij landgoed Ter 
Horst in Wassenaar van prinses Christina en Jorge 
Guillermo. Op mijn eerste dag zei Jorge Guillermo: ‘Ik 
kom niet uit Nederland, dus ik wil graag Engels met u 
praten.’ Ik antwoordde: ‘Dan moet ik u teleurstellen, 
want ik ken geen woord Engels.’ Hij waardeerde mijn 
eerlijkheid. We gaven elkaar een hand en hadden een 
goede klik, ondanks de taalbarrière. Ook prinses 
Christina toonde belangstelling. Soms stond ze tien 
minuutjes naast me, om zich te verdiepen in het werk.” 

Pensioenzaken vond ik ingewikkeld
Tijdens zijn loopbaan was Dirk niet bezig met zijn 
pensioen. “Dat was iets voor later. Wel was ik altijd 

goed verzekerd. Misschien heb ik soms teveel betaald. 
Pensioenzaken vind ik ingewikkeld. Iets rustig lezen of 
doornemen, is echt niks voor mij. Ik heb vast weleens 
iets weggeschoven en belangrijks over het hoofd gezien, 
waarmee ik mezelf tekort heb gedaan. Maar ach, we 
hebben het financieel altijd prima gehad. Het is maar 
net wat je gewend bent. Daar leef je naar.”

IJsje op de dijk 
“Uiteindelijk draait het leven niet om veel geld, maar 
om gezondheid en geluk”, vindt Dirk. “Iets voor de 
maatschappij betekenen. Daarom ben ik na mijn 
pensioen actief zwerfvuil-verzamelaar geworden. Toen 
Hennie ziek werd, kon dat niet meer. Ik ben dankbaar 
dat ik nu alle tijd heb om honderd procent voor haar te 
zorgen. We zijn inmiddels verhuisd naar een 
gelijkvloerse woning. Hennie heeft haar nieuwe huis nog 
niet helemaal gezien, want ze mag haar bed nog niet uit. 
Maar we zijn positief en vertrouwen op een goede 
toekomst. Als Hennie straks in de rolstoel zit, laat ik haar 
de woonkamer zien. Dan drinken we samen weer een 
bakje koffie aan de keukentafel. Ik koop een rolstoelauto 
en neem Hennie mee naar de dijk. Dan kijken we samen 
naar het hoge water en eten we een ijsje. Ik kijk ernaar 
uit. Zo simpel en mooi kan het leven zijn.”

MIJN PENSIOEN - MAART 2023


