drukkerij den hoed

Dagelijks streven naar
harmonie en perfectie
Tastbare, visuele communicatie. Van visitekaartjes en folders tot posters voor
Theater Calypso, boeken van Wijkenaar Wim van Amerongen en levensgroot
fotobehang voor de Wijkse theaterproductie De Bloesembruiloft. Drukkerij Den Hoed
drukt het. Het familiebedrijf maakte sinds 1986 de ontwikkeling mee van offsetpers
naar digitale printer en van handels- en familiedrukwerk naar nieuwe producten
zoals fotobehang. Drukwerk op papier blijft bestaan, weten vader Piet (1943) en zoon
Timo (1971) zeker. In aanvulling op digitale media. Ontwikkelingen worden gezien als
uitdagingen en kansen, en er wordt elke dag opnieuw gestreefd naar harmonie en
perfectie. “We willen mooie dingen maken.” - door Marijke Dekker

Een eigen drukkerij. Piet en Corrie den Hoed hakken de knoop
door en beginnen in januari 1986 in een pand aan de Prins
Hendrikweg voor zichzelf. Even daarvoor zijn ze beiden, na
zeventien jaar loondienst, ontslagen bij drukkerij Hentenaar,
de voormalige drukkerij Vonk. Het was pure noodzaak om een
eigen bedrijf te beginnen, vertelt Piet den Hoed nu. “Het was
crisistijd en we hadden twee kinderen. Er moest brood op de
plank komen!”

Familiedrukwerk

Graficus én organist

In 1991 moet het bedrijf de binnenstad verlaten. Door aanpassing van het bestemmingsplan moeten er woningen op de plek
van de drukkerij komen, en omdat er al een drukkerij in Wijk zit,
moet Den Hoed uit de stad verdwijnen. Dankzij hulp van het
bevriende bedrijf Heraeus en de Rabobank, koopt Den Hoed
het pand Heraeus aan De Langkamp 1, en verhuist daardoor naar
het bedrijventerrein Broekweg.

Met de start van een eigen drukkerij gaat niet een jongensdroom in vervulling - integendeel. Kerkorgel studeren aan
het conservatorium, dát is Piets grootste wens. “Maar dat
mocht niet van mijn vader.” Zijn vader, eigenaar van een
krantenbedrijf in Ridderkerk, stuurt hem als tiener naar een
grafische school. Geen keus. Piet móet naar die school en móet
tegelijkertijd - tot 1964 - in het bedrijf van zijn vader werken.
Daarna is hij vier jaar lang mede-eigenaar. In zijn vrije tijd
studeert Piet echter stiekem alsnog kerkorgel en kunst
geschiedenis, en tegenwoordig bespeelt hij op zondag
tijdens twee kerkdiensten in Doorn en Veenendaal het
kerkorgel. De beginjaren van drukkerij Den Hoed in Wijk bij
Duurstede zijn financieel gezien niet rooskleurig. Vaak moet
het gezin met tien gulden per week zien rond te komen.
Corrie maakt van een gekregen mantel een jasje voor dochter
Marian. Piet: “Gelukkig sprong mijn schoonvader vaak bij.
Een fantastische man. Maar geld voor sport of muziekles
voor onze kinderen, Marian en Timo, was er in die tijd niet.”
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Corrie (overleden in 2003) is in die eerste jaren onmiskenbaar
het gezicht van de drukkerij. Zij gaat de bedrijven af om te
verkopen en kent, ook al omdat ze het familiedrukwerk onder
haar hoede heeft, heel Wijk bij Duurstede. En iedereen kent
haar. Het aantal door haar verkochte en gedrukte verlovings-,
huwelijks- en geboortekaartjes is nauwelijks te tellen. Ook is
ze te vinden op de bruidsbeurs in Wijk bij Duurstede.

Onderaan de ladder

Ook dochter Marian (overleden in 2014) en zoon Timo zijn in die
beginjaren steeds vaker in de drukkerij te vinden of zorgen dat
thuis alles op rolletjes loopt. Al op zijn vijftiende doet Timo in het
bedrijf vakantiewerk. Natuurlijk begint hij onderaan de ladder: als
onderhoudswerker. Timo wil graag ondernemer worden en ziet
de drukkerij van zijn ouders wel zitten, maar ditmaal verspert
Piet de weg. “In het krantenbedrijf van mijn vader had ik ervaren
dat alles om het bedrijf draaide, en het gezin er in alle opzichten
onder leed. Door die slechte herinneringen leek het mij niet zo’n
goed plan dat Timo naar de grafische school zou gaan en in de
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zaak zou komen. Ik zag het eerlijk gezegd helemaal niet zitten.
Een soort angst dat het verleden zich zou herhalen.”

Timo en vader Piet den Hoed

Vakkennis

Enkele jaren later, na voltooiing van de mts Automatisering,
maakt Timo zelf de keuze om in het grafische vak te gaan
werken. Bij die beslissing speelt mee dat hij in de beide stage
perioden bij een verpakkingsbedrijf en een grote drukkerij heeft
gewerkt. Ook een beroepskeuzeonderzoek wijst toch in die
richting. Timo solliciteert in 1991 bij zijn moeder, tot verbazing
en zorg van zijn vader. Na een acceptatiegesprek worden
heldere afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden. Timo volgt een vierjarige grafische opleiding en zijn vader
geeft hem direct een degelijke praktijkopleiding. “Hij heeft
mij alle kneepjes van het vak geleerd. En alles moest perfect.
Geen gezeur, geen discussie, gewoon overdoen tot het goed is.
Ik ben blij dat ik al die vakkennis heb meegekregen.
Tegenwoordig leer je dat niet meer op school.”

Uitdaging

“Kennis van de offsetdruk is ook bij digitaal printen van belang.
Het gaat om de beginselen van het vak. Mensen die nu afstuderen weten niet meer wat de looprichting van papier is en wat
voor invloed dat heeft op het eindproduct. Of wat een aanleg is
of hoe ze zelf kleuren kunnen beoordelen. Het kleurprofiel wordt
tegenwoordig door de machineleverancier bepaald. Een knopje
indrukken en klaar. Maar papier is een levend product. Je hebt
onder meer te maken met luchtvochtigheid en temperatuur.
Niet honderd procent beheersbaar dus. Ik vind het een uitdaging
om zelf aan de slag te gaan met kleur, zodat het eindproduct een
nog betere kwaliteit heeft. Drukken en digitaal drukken is een vak
en er wordt te makkelijk over gedaan. Op scholen wordt nu nog
vooral ingezoomd op creativiteit. Het vakmanschap verdwijnt.”

Overname

Als Timo het bedrijf in 2003 overneemt, komt senior bij junior
in loondienst. Terwijl Piet het offsetdrukken levend houdt, breidt
Timo de digitale printafdeling uit en maakt het bedrijf geschikt
voor de toekomst. De administratie wordt geautomatiseerd en in
de drukkerij verschijnen de modernste digitale persen. Timo gaat
zich bovendien toeleggen op grafische vormgeving en opmaak,
en is initiatiefnemer van het Eigen Wijks Magazine, een ‘eigenwijs
en positief magazine voor en door nieuwsgierige bewoners van
Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede’, dat in juli 2015 door
het Houtense Bladenmakers bv wordt overgenomen. Ook is er
sinds 2010 een handboekbinder, flexiebinder, onder hetzelfde
dak gevestigd, waarmee het bedrijf samenwerkt. Voor heel
speciale opdrachten. “Zoals een gigantisch boek voor Jan Smit,
van zijn fanclub. Een uniek exemplaar!”

Klaar voor de toekomst

Voor papier geen plaats in de toekomst? Jazeker wel! Er blijft
behoefte aan papier, meent Timo. “De wereld kan niet zonder
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Bedrijf: Drukkerij Den Hoed Quality Printing bv >
Aard bedrijf: Allround drukkerij / printbedrijf >
Oprichters: Piet en Corrie den Hoed > Opgericht
in: 1986 > Huidige eigenaar: Timo den Hoed >
Gevestigd in: Wijk bij Duurstede > Aantal werk
nemers: 1 > Website: www.drukkerijdenhoed.nl
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1. Een nog jonge Timo en vader Piet bedienen de drukwerkapparaten
2. Reclame voor de opening van de nieuwe drukkerij aan de Prins Hendrikweg (1986)

papier. Papier heeft een functie. Het is toch heerlijk om gewoon
te kunnen bladeren, een papieren krant of boek te lezen?
En wat te denken van posters bij theaters en in bushokjes,
aankondigingen van evenementen langs de weg?”
Papier en digitale media vullen elkaar aan, zegt Timo. “Het is een
wisselwerking. Dankzij een visitekaartje weet ik het webadres
van een relatie, en als ik een foto van een behangwand op
Facebook plaats, bereik ik meer mensen dan zonder Facebook.
Goed om het beste van beide werelden te gebruiken.”

Bloesembruiloft

De drukkerij heeft bovendien het assortiment uitgebreid met
nieuwe producten. Zoals banners (spandoeken) en behang
voor zowel binnen als buiten. “Voor de Wijkse theaterproductie
De Bloesembruiloft mochten wij het decor leveren: reusachtige
panelen met ‘behang’ van foto’s die door André van Zwieten
waren aangeleverd. De vellen waren zelfs zo groot - twee
panelen van zes bij negen meter en twee van vier bij zes meter
- dat we ze niet in één keer konden printen en zelfs niet in ons
pand konden uitleggen. Zodra een vel geprint was, rolden we
het op. Pas in de tot theaterzaal omgebouwde sporthal hebben
vrijwilligers alle vellen tegen elkaar geplakt, en wisten we of het
resultaat goed was. Dat was spannend. Het is de hoogste
behangwand die we ooit hebben geleverd.”

Lef

Drukkerij Den Hoed valt een paar maal in de prijzen. Zo wint
het bedrijf in 2009 de FD Gazellen award, een jaarlijkse prijs
voor de snelst groeiende ondernemingen. De drukkerij hoort
tot de eerste honderd bedrijven én staat als enig grafisch bedrijf
in de lijst. Behalve een oppepper betekent de erkenning ook
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een katalysator voor meer klanten: “Succes trekt succes aan.
Het heeft ons veel nieuwe klanten opgeleverd.”
Het bedrijf komt bovendien in aanmerking voor een subsidie
uit het potje van het project Mijn bedrijf 2.0, een overheidstraject
dat tot doel heeft ondernemers in de regio Utrecht te helpen
slimmer te werken. “Eerlijk gezegd voldeden we niet aan de
eisen, maar men vond ons bedrijf en onze werkwijze zó leuk
dat we toch subsidie hebben ontvangen. Vooral ons lef werd
geroemd. We hebben toch tijd en energie gestoken in het
zoeken naar nieuwe mogelijkheden en technieken. Zeker in
die beginperiode een heel kostbare zaak.”

Sponsoring

Den Hoed doet veel aan sponsoring in de gemeente Wijk bij
Duurstede. “Misschien wel te veel”, lacht Timo. Hij schudt ze
uit de mouw: Calypso Theater, Stichting Binding, Dit-is-het,
Lekkodagen, Singelloop, de Voedselbank, het hospice, om er
maar een paar te noemen. “Voor het nieuwe hospice is eens
een sponsortocht naar Noorwegen georganiseerd. Wij hebben
de auto beplakt met logo’s van het hospice en de andere
sponsors. Mooi om te doen. En grappig om de auto met logo’s
plots op tv bij Hart van Nederland te zien. Mensen weten ons
vaak te vinden met verzoeken om plaatselijke activiteiten te
sponsoren. En ik zeg niet snel ‘nee’. Ik vind het belangrijk dat
Wijk in leven blijft. Er wordt veel gestart, maar er gaat helaas
ook veel weer verloren.”

Fluitend naar ‘t werk

Vanaf het eerste moment dat Timo met het ondernemerschap
begon, ziet hij de toekomst rooskleurig in en hij gaat nog elke
dag fluitend naar zijn werk. “Ik heb het hier ongelooflijk naar
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mijn zin. Met mijn medewerker Hans Oosterhagen, die uit
hetzelfde hout is gesneden, werk ik heel prettig samen. Hij had
een vergelijkbaar bedrijf, maar heeft het tijdens de crisis niet
gered en is op een bijzondere manier op mijn pad gekomen.
Ik zie dat als werk van boven.”

Ook privé is de familieband hecht. Elk jaar gaat de familie rond
Hemelvaartsdag een weekend weg, een nog door Corrie ingestelde traditie. “Heel gezellig”, vertelt Piet. “En we praten dan
niet over de zaak. Sterker nog: Timo en ik gaan vier keer per jaar
samen uit eten en dan praat hij mij weer even bij.”

Zijn drijfveer? “Ik vind het belangrijk om iets moois te maken.
Het is mijn passie om met grafische vormgeving en drukken en
printen mooie producten voor klanten te maken en het maximale uit technische mogelijkheden te halen. Prachtig. Ik houd
van mijn vak. Laatst heb ik op een nationale vrije dag hard
gewerkt aan een opdracht, maar hoorde een dag later dat de
klus toch geannuleerd werd. Ik mocht de gewerkte uren factureren, maar daar gaat het niet om. Ik baalde er zo van. Het gaat
niet om het geld, het gaat om het creëren. En om te zien dat de
opdrachtgever er tevreden mee is. Zelf leg ik de lat overigens erg
hoog. Altijd dat streven naar perfectie.... Echt een familietrekje.
Een heel enkele keer is een klant bijzonder enthousiast over het
resultaat, en ben ik zelf toch nog niet helemaal tevreden.”

Noodgreeppersoon

Den Hoed senior blijft tot zijn zeventigste in de drukkerij werken,
en altijd in de offset. Met Piets afscheid verdwijnt ook de offsetdruk definitief uit de drukkerij. “Ik vind het geweldig wat Timo
doet en het is een prachtig bedrijf. De laatste tien jaar heb ik in
loondienst bij hem gewerkt. Financieel waren dat de mooiste en
minst stressvolle jaren. Ik ben ook blij dat ik de basis heb mogen
leggen en altijd nog kan binnenlopen. Soms ook als noodgreeppersoon wordt ingezet. Leuk om af en toe nog even bij te
springen. Het is het enige wat ik nog heb.”
Ondanks alles blijven de beide mannen bescheiden. “We slaan
onszelf niet op de borst, zitten graag achteraan”, zegt senior.
“Behalve als Daniël Wayenberg, de beroemde pianist, in het
Calypso Theater optreedt. Dan zit ik vooraan. En geniet ik.”

Perfectie

Dat streven naar perfectie loopt als een rode draad door het
familiebedrijf. Evenals het koesteren van goede relaties met
klanten en harmonie in de samenwerking. “We werken op
een heel prettige manier samen. Altijd in harmonie, nooit ruzie.
Natuurlijk hebben we wel eens een meningsverschil, maar dan
gaan we met respect voor elkaars ideeën een discussie aan.
Bovendien hadden we elk ons eigen gebied, onze eigen taken
en verantwoordelijkheden. Dat helpt ook.”

Uitdagingen

In de toekomst wil Timo mooie dingen blijven maken:
“Ontwikkelingen zie ik niet als bedreigingen, maar als nieuwe
kansen, als uitdagingen. De enveloppe verleden tijd? Misschien
komt de enveloppe wel weer terug, nu als luxeartikel. In een
kleinere oplage, met een ander doel. Ik blijf leuke, creatieve
dingen maken. Waarbij vakmanschap altijd nodig blijft.”

3. Achtergrond (wallpaper) verzorgd door Den Hoed voor de theaterproductie De Bloesembruiloft in 2013 in de sporthal op Mariënhoeve
4. Drukkerij Den Hoed na de verbouwing in 2015

3.

4.
Drukkerij Den Hoed
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