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PIM GRAFISCHE COMMU ICAT E 

'HET VAK OFFSETDRUKKE 
VERDWIJNT!' 
Pim van der Meer (53) vierde onlangs zijn zi lveren DOOR PETER ZW"ET !>l.OOT 

jubileum afs zelfstandig grafimedia-ondernemer. In HEr Gllo\RSCH VAK heèft Pim 'r3.D der 
Meer f'IIOrm z:ien \"1'2.ndcren. En ruet 

die periode zag hij 'het maken van drukwerk• vooral .&lleen !ec'hm...rli. De oorsprook.èlijk.è 
morue \'ëlll ZIJD dru:ileriJ is ook \"eran-

veranderen in 'het klanten helpen communiceren'. deni: ·1[1 bfot begin Wd!i bijna boo~rd 

Pim ~-ao dt-r Meer :kwam tt oa l1•tt jaar 
mulo xllter dat bij !!l'fn srudeoc was en 
\WTUikli: op z'n \'eertÎE'nde de schoolban
ken \'OOI' een plu~ un de .mbok bij ~ 
Leidy.."fle Col.lr.tnl . D.&1 brn.>ke~ YOor 

i'~ één da'? in de'ln.'ek rw.r ik Grafische 
Scbool in °"11 tw;e en \'Ïi.>r rU&"Jl in de 
pn);tijk bel \Û onder de knie- Krijgen. 
Leuerlif · z~ 'k'Ull h& begoo de l"trste 
da~ "'°'21 met ~ stun ah ~ling 
h.andzener io de y,-ereld \'èl\ het ban.ten· 
drullin. fa! ft'rid lli--a.arook: roentenijd 
al \'\'el ~beunk In de rijd d.11 Pic:i \<lil 

lltt ·.~erin di.e.rul W'-S, werd de roucie-
product1e •~rhuisd n.aar Sljt.hoff Pers in 
Rijs.wijk eo "·"'Id ook Ik n.mdebdrukkerlJ 
'~1'7.eïlSu.ndigd. \ 'aa der Mttr i;erbuisde 
mee met de tundelidrulierij, die latn 
wen! om.,,.~c ioc Delcaba.cb. n.ur 
ZMtent.'Oude. Httl lang rou zijo carrière 
mt lli CC COCE'J' d tlml, wa D [ hij koos op 
i'n nl'gelltieode 'oor Drullirij De 
t:l-mpe~ m ()egsCb'ftSl. Jo deze ldeiDe 
famil1edrukhTij "~lae hij rwaalfja.u eo 
i;rerd daar ttn tdne ~lroooder. Pim \(ID 

der Meer deed de cecboiscbe bnt \'ëlll her 
drukUrs\'3)( m e-M!e~ Piet B~oren 
fûdd zicb bezig met al.Je andere f.icettm. 
\';ut ~ Ml'('r kijkt. mee pl~ ll!ru:; op 
die periode en I~ da..u de bè;is mor 
zyn eigm drurd:.erij. cm ~00 in eerste 

in)~ue vanun de sdunrr. waar ttn 

~""ee<leba1~b. ~eloff~ stond o~ 
steld. 'J.h er gedru}a moest "''OTiidl, 
mot'5tt!fl de fid.Sftl enût', herïn.nm. hij 

zKft. lo 19::!>2 zegde bij bet \"aSCe diell51.'\'ef

hind bij zijn ~'l!~W op en Slapce op 

1 april naar de XJ:rr.er ~'3.Il 'Koopbaodd 

om 'Zich als ttllllU!bc.ulc Le l.itet1 n..-gir 
treren. Ba.n..:; \'OOI' die spro.,1rwa5 hij al.Jer· 
minsc en rijn \'f'OOYI' Hennie Hond acbLa
de be51is.:>iog 'Dal i$ na.Juurlijl h.eel !Je. 
langrijk'. Wl'et Pim \dil der Meer. '\\'e had
den niets ~ n~rliezen. Hennje bad een 
-goede baan bij l'en bank e1l -...-e bad.den 
toen ~ ~ 'kindere11. Bol"frulien ging 
ha nieJw~ d:tl Pim \"3.JJ lkr Meer een 

eigen drukterij ~"'Oooen wa5 als een 
lopend '11 unje door Ro..."lofarend..q'l'(:n CD 

Ornge\'Ïnl!:. Pim .,.-as Ul zijn !!"ëboortepbat:s 

\ooral bekend ab "wtb.l.llex. 11.ijoa twin
tig seiroe-nm s~e hij op het hoog"Sle 
ni\Ta bij de plaatselijke dub D.OSR. 

\'ao der ~fa!r. die ook tol de ~lectie "-an 
het .Sed.?Tlaod.s u.akoecbal~ 'lli'23 

doorgedroci~n. kon me1 E'ftl anu.1eur
ronrrxt h~p. maar k:o1h \'OOT njo 
dal> en zijn ~·'lng. llac ~de stut 
\'3n de drulienJ - die z:ij11 oa.am ~ -
Cf'Jl ~"· '\\~! '1' W<li al tt'Jl 2,'C)ede 
d.rullir in lloelofareri~"\ftf!. ED zo gJOOC 

"'·de\'ttn-. zoal~\\;j hier~ au ook 
Y,'t'ef 11îet. ltoelof°are!ld>Vttn li samm 
met Oude Wetering bt-t centrum r.m de 
lS.000 inwoners 1eUeode eemttnte 

.ill~- De !DttSl~ bed~"igbeid toren 

Wd5 lUÎOOO'JW't'JI in de re:;iO\WCttlc. ~iet 

dirra. de meest ia~~ <loel-,oepen 
\"0€W orue drukwerkproductie$. lnm.id
llels rijn er \\'el tlt nodi:;e andere b...'Ciri.f
'-u bijg1tl;<imen t>n blijkt ons •f.z.etgebK<I 
bin groot ge~ 0111 een geroode dru~
&...mj ~ laumea rurillttl. Al'*ttr ttn 

proceoc 't':to ornze acthitei1eo bec m.a.J(f'JJ 

\'all offiddruk· ... -erk... \'olndue dor dag 
\lo'Onh DO\! maximaal Ultig proceoc \'111 

oore omr.tl gere~bttrd door hei 1:radi-
1io:nell! druh.m. En ebi ~ wrhoudinl! 
d.: Jmm.eml.e jattn 00!? ~lttb-r zal rt"ran
dereî!. is m.ijo ~ellig\! Okrtotging. Op 
d~ duur ~ ik de officeproductie ui1 
dJ'ulli~n \"2D. OD.ll! OID\'aflg i.'etdwij

r.en. Ik: ]Nut:> scmieso \"J'U~ bij de 
coel>otml '\"all het \'ll •otf>ecdruil.t:r". 
lfEt L1l me ~t \l?tbalrn .i.b het \dt V21l 

de druiler uo de pel"\ '~wijnt. Nu al 
zie je 2mper bel.angs-:elling: o..,der ,oo~e
reo om bet ''»: in de klbs1t \WID et' 

gaao leren.. De jon~ren die wel l!t'n baan 
Îll de ~:ra.il medfabr.m che zien z:i ccen. 
~bbeo ~~e ~ndere interes'.M..'S Zij zijn 
opgegroeid mtt computer... en daardoor 
\'311 ~rutt reel m~ multimo=\11.l.gedre
'TIL Ons te41tl van zes mm..~ bcs.caac uit 
rwtt druk.kers aan de per.sen en drie 
JOllgt' mroewerkers aao de \'OOCJ:anl \'lllllo 

bet proces. Zelf zie il: daart'JS~m en ü; 

ervaar dal de \'l!randnio~n mei 1!'3ao. 
Da1 maakt tiet oanrur1ijl.: allemaal httl 
~.ud~ eo uicda!!"e:::d. Ik.mp me n.ic-c 
'"i:'.T~ tt ligt ttD f.mtastische toe

fJ:.omsr \'OOC Or!!'aDÏ:WÛf) zoo.b wij. M.u.r 
&Il niet zozeer als drukkerij. <mu 
botlam~tijkste ~mcieit b -~mes:i helpen 
l1J01I11.unicerea·. Medt> daarom hd>beo 
we mkebr j3l'fil ~ \êlD de naam "druk· 
keriT afscbèd geoomen. Dunoor in de 
plaanerJ heten wij ceeen·.roontig "Pim 
Grafische CommL1nkJ.1 ie". frar miJn \'OOr· 
naam wel O"ol:'reind gebll'\WJ is. was~ 
idee \'i!D coi;in medewfike~. ~t 'httft 
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natuurtiJI.: alles ce m2ken me-t de bekend· 

heid die ik hier in het doqi en "Wijde eo 
"'~idr.e· om~g geniet.· 

IN .DE LOOP DER jareo 11.tttc Pim i.';in der 
Meer ttn l:rttde kb..n!eokring \\~11 op ,e 
bouwen. Hre? '\'oonwoelijk door •.w-J 
periOOnlijl:e romacrrn en '~n boren :z.i.-g
gen. HîeI geld· \ooral: lo\"!l je in ik \'ttn 

1.un1 kopen. b:lop je hier. De rand '.JD 

Lelden li;t op s:.Jechn iO minutro '~ 
hier. maM bet gemak mr. ("('eQ bjon.en te 
:m .ppm wer:h nu eenmaal iIJ Olb \'OOr· 

deel. ~ mkb-els zoeJ.zn 'RXlr drult.:· 
m ,.m oplos.ID!gen iD de buurt. Da: 

m<l.tt'Tl "''ij ook z.o. ~L zie je J.JJl oo.z.e 
ki.meen \'OM druh.~ Die 'komeo woo~ 
uit de regio.~~ ~n wij inmi<likl.s 
oo ' beboo:rl;k actief~• he1 'mopen 
\ia internet. \'\'e !bebbc'll et!D ~nt.a.I ipe
riale ...,,ebsîce;, •..raarr.111 spaod.oekert
~tun~er.nl en ikroU\\'ODlJ°Oll.Jll de beU!ld
~te zijn. We ZlE'll tta bttJ dtüdelij~ 

opmar,;; \ëUl !JoteJfien an.line. UM \"OOT 

ukelij'" miteriaaf. wals spandoeken. Ku 
al 'l\urdt 25 procent \"UI OOZt' onu:t·· !ret"e

alisttrd door oali~ ~en dac 
aaodttl zaJ .zrtn oog grow 'llo"Ordm. la 
bu~ineu \'JA internet ZJt een beW!grijk 

dttl \"30 OlllZe g;roe1. Daarnaast zien """f 
OOI.Ze omzet in diltit.»I dru.h'nJcjaarlijh 
n· rd ubbe lee. l.O\\~ in. !?JOOCföT1llaac all. 
m .'13' • in ki air. De techniek oorwiüelt 
zidl en bij JC\~nciers :Den we flec ten
rusnr.~u O'o"U printen ia gnfiscbe <>mb"" 
\"Ïn~ ~n.. Dat ~ ooic 'fl"Cl 2I1ders 
Er 21ttm 11u i.>eim:.aal in ~li.ngm 
\"OOT op kantoor of in de drukl;erijia!reld 
\ -eel W'JSC.hïlkn. \'o l geod j.ur rij a ,., ij 
"KWr aan de beun om oau -llooidpnn
lft'- ~ \'\!EYaoiren. da.an'Oor zijn vrij oru 

nu al aan he1 ooent.e.-e'Jl. Daardoor :z.ien 
.,.,-ede tt'lorme '~ceringeo tn cecbnick 
ni afüru"""-a11ceir d~ m reLa.uef kon~ 
UJd zi;a. ~-.ro: Pim 'raZl der .Meer 
\'Dl~ het gE'dre\'ell De 53:jar~ fi'3fuoe-

liü<Jn.dernemer hoop1 h.et 11.i bijna veer
ti2 jaar oog tte tijdje rol ce bouden. Pas 
op z•n .ze51lg>~ \'til hij bec rmti~ .un 
gaan doen. Hoe? Dur bet-fi hlj 110 nog 

geen coocrete j~ ''"''T Wel -...'e'e{ hij 
d.:lt zt,; n doch ttt m won andere- ambiues 
llebbl.'c. f'im het.>ft daar~eni.ek moei
te mee. "Komt ujd. komt raad'. is een 1'001 

zijn om~l!'ting coepa5osehjl:.e k-\\'oswi.j)· 
bE-id. \'oodcpî:; heeft llij er ma zlj11 

\TQ'lfü Hennre ab belangriJj.;e SJ:l'Wl eo 
t-Oe\"Hlaac opdeadlcern:roDd ttn zih~o 

cermijn ab kjeiDe zelfsuodige op ritten. 
Hij heeft er ~~luu1 geen jpijc ••an eo i> 
er ~pbl trocs op dac h.ij me< rijn ceam 
beeft Ia;en zien ebt er \'Oliop O\"er]C\io!!"~
b.n.sen \'OOr klei~ drukkerijen zijn. 
'Mits~ maar met je tijd meegaat ea durft 
Ie \1!'randeren.' Bij Pim Grafl.Sdle 
Commuruaûe u het eiod~'-.n d.atl'eT.Ul· 
denn:;sp~ \'OOcklplg nog me1 in z:idn. 
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