Schilder(s) Langenberg, Luttik Oudorp
Mijn broer Rob is
kunstschilder en toen mijn
bedrijf 75 jaar bestond,
heeft hij een schilderij
gemaakt van drie generaties

huisschilders: mijn opa,
mijn vader en ik.
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Jaap Langenberg is een jaar of acht als hij samen met zijn ouders aan het Luttik Oudorp komt wonen.
Naast het vele werken in het schilders-familiebedrijf was er gelukkig ook tijd voor
vrijetijdsbesteding: de ouders Langenberg waren betrokken bij de Halterrevue. De brandweer was
voor zowel vader als zoon belangrijk. Aan deze ‘brandweerverhalen’ besteden we later aandacht.
‘Ons adres was toen Zaadmarkt 24. Dat kan je zien op de
oude rekeningen van ons schildersbedrijf. De naam Luttik
Oudorp werd in de tijd blijkbaar niet gebruikt.
Je had de graanbeurs, pal naast ons huis. Vroeger was dat in
de open lucht en later werd dat overkapt: De Korenbeurs.
Toen mijn opa en oma het kochten was het een gewoon
herenhuis. Een bevriende aannemer heeft er voor hen een
winkel met een schilderswerkplaats van gebouwd.
Mijn vader en moeder huurden het pand vanaf 1952 van
mijn opa en oma. Wij woonden erboven.
Opa had een VOF met mijn vader en zijn broer en samen
hadden zij de Verfpot aan de Laat en het schildersbedrijf op
het Luttik Oudorp.’

Ik was net 21 jaar geworden toen mijn vader plotseling overleed. Ik moest de zaak overnemen.
Ik was verloofd en we zijn eigenlijk hals over kop getrouwd, omdat die zaak moest draaien.
Sinds 1924 was het een familiebedrijf.’
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Moeilijke jaren
‘Die eerste jaren waren best moeilijk. Ik had wel alle diploma’s die nodig waren,
maar ik had nog helemaal geen ervaring om een eigen zaak te leiden. We hebben
een lastige tijd gehad. Om te zorgen dat de centjes allemaal klopten. Dat deden
mijn vrouw en ik samen.
De wekker stond op zeven uur en ik was de hele dag aan het schilderen en ’s
avonds na het eten ging ik verder studeren of moest de administratie gedaan
worden.’
Marijke, de vrouw van Jaap Langenberg, vult aan: ‘In het begin hadden we ook nog
de winkel aan huis. Daarvoor moest ik de hele dag thuis blijven. Als Jaap dan thuis
kwam, had ik nog een uurtje om gauw boodschappen te doen.’

Meesterknecht
Marijke: ‘Van Jaap’s moeder leerde ik de omgang met het personeel: alleen de
meesterknecht mocht ‘boven’ (in huis) komen, het gewone personeel bleef
beneden.’
Jaap: ‘Het bedrijf bestaat nu niet meer. Ik heb het langzaam afgebouwd van zes man
personeel totdat ik alleen werkte voor een aannemer. In 2007 ben ik ermee
gestopt.’
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