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We hebben afgesproken in de loods aan de 

Nijverheidsweg in Heinenoord. Het pand staat 

vol met materialen, keurig gestructureerd en 

opgeruimd. Wat me opvalt zijn de vele soorten 

gebruikte kwasten, bewaard in blikken met 

lijnolie. ‘Alleen over kwasten kunnen we het al 

uren hebben. Waar wil je beginnen?’, vraagt Arjo 

met een twinkel in zijn ogen. De vraag blijkt 

retorisch, want zonder mijn antwoord af te 

wachten krijg ik in no-time een lading 

vakjargon over me heen met een weergaloos 

enthousiasme. Ik krijg het niet bijgeschreven.

‘Synthetische verf, binnen mogen alleen water-

gedragen lakken, vast stofgehalte. Als consument 

mag je dingen die wij niet mogen. Wij scheiden 

water en verf en nemen verantwoording voor 

ons bedrijfsafval. Goudhaantje. Boonstoppel.

Lakken voor buiten. Oplosmiddelarm.

‘Ik mot geen kwasten waarvan de haren 

loslaten.’ We zetten ook glas en zijn goed in 

behangen, luxere schilderwerk, duurzaamheid, 

chemisch afval voeren we af, wij spoelen niets 

door de gootsteen, onze spoelinstallatie voor 

het milieu…’

Het duizelt me, maar in-the-end begrijp ik dat 

ik te maken heb met een vakman pur sang en 

heeft hij me overtuigd van het feit dat hij 

schildert en ik, als niet-schilder, verf.

‘Als jij zelf verft, dan moet je het over drie jaar 

opnieuw doen. Als wij het doen, dan zie je over 

tien jaar nog steeds dat het destijds door een 

vakman is gedaan. Wij werken met de beste 

verfsoorten, volgens de juiste technieken; het 

nieuwe airless spuiten beheersen we tot in de 

puntjes. Tevens bezitten en onderhouden we 

eigen hoogwerkers en steigermaterialen volgens 

de laatste veiligheidsnormen.’

Grappend, maar met een kritische ondertoon 

zegt Arjo: ‘Over mijn werk als schilder ben ik 

niet bescheiden.’ Zijn agenda zit vol -al tot 

einde 2021- maar uitbreiding van personeel 

ziet hij niet zitten. ‘Naast Kees, mijn rechter-

hand, wil ik geen medewerkers in dienst. 

Ik lever zelf het allerbeste werk. We zitten in 

het hoger segment, vertoeven vaak bij mensen 

in de privé-omgeving.

Integriteit is een belangrijk speerpunt.’ Zou die 

stelligheid voortkomen uit het hooghouden 

van de goede reputatie die zijn voorvaderen al 

jaren geleden hebben neergezet? ‘Zoals we het 

bedrijf nu hebben ingericht, past bij ons en brengt 

werkvreugde, elke dag weer en geeft een fijne 

balans tussen werk en privé. 

Wat wil ik dan nog meer?’ Een tevreden mens 

dus! Wat fijn om met die conclusie te kunnen 

eindigen. ‘Dus niet te veel reclame te maken hè,’ 

zegt Arjo nog aan het einde van het gesprek. 

Hij vindt het leuk om middels onze krant zijn 

klanten te bedanken voor de klandizie van het 

afgelopen jaar. ‘Én om ze fijne feestdagen, een 

leuk Oud & Nieuw en een gezond 2021 toe te 

wensen.’ Vooral het laatste benadrukt Arjo met 

een serieuze blik. ‘Corona heeft het speelveld 

voor velen veranderd en een goede gezondheid 

is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. 

Zorg daarom goed voor jezelf en wees lief voor 

elkaar.’
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 In 1866 start Arie Aardoom met het maken van zijn eigen lijnolieverf 

en schildert hij voornamelijk boerderijen en boerenwagens. In al die jaren 

is er veel veranderd, maar onveranderd lijkt het DNA van de Aardooms 

dat voor de liefde voor het schildersvak zorgt. Arjo is de vijfde generatie schilder, 

zoon van Teun Aardoom. Teun heeft het bedrijf dan wel overgedragen aan Arjo, 

maar is nog met enige regelmaat te vinden in zijn schildertenue. 

Tim, de zoon van Arjo, gaat in 2021 naar de Nationale Schilderschool in Utrecht 

om, traditiegetrouw, in de voetsporen van zijn vader te treden. 

‘Er zijn maar twaalf mensen aangemeld voor die opleiding. Je begrijpt dat echte 

schilders schaars zullen zijn. Zonde, want schilderen is écht een ambacht.’

‘In de verfindustrie 
geldt: Hoe duurder
 de verf, hoe beter, 

maar je hoeft minder 
vaak te verven

 en op termijn ben je 
goedkoper uit’
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