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TECHNISCH LEIDER BOEKBINDERIJ JAN VAN DEN BOOGAARD

Toen Jan van den Boogaard in de

jaren zeventig bij binderij Hexspoor

binnenkwam, hoorde hij weinig

toekomstmuziek in het Puffen en

knarsen van een handjevolsnlj_,

naai- en vouwmachines. Het

Otabind-systeem veranderde dat.

zit in de liim
rr eem het sooorboekic virr de NS.0f !e

N nou Lrn ln d. n ersr amÍerdrm Den

tlaa g of in die van Doetinch em-Winie$
wijk, waarje het opslaat blijft hct openlig-
gen. NormaaL? Zonderhet vemufi van de

ou.le heerHexsfoor en de bijna alchemisti

sche insparninge n van Jan van den Boog-

aard hàdden wii misschien nu nog ie kam-

pen gehad met tnaplende boekruggen en

een belcmmed leesgenot

Her is alwes 28jaar geLcden, maarVan den

Boogaard praainog stecds graag over de

nodcrn isering van het ambachtwaaraan
Hexsloor zijn faan ondeent. tlet begon ir
rirland, veíelt hij, "bii uitgcverij/dru[e
íj otava- De gewonc Hotmelt-liim omher
papieÍ in.le ruggentc plakken, darhield
nier in die koude strekn. Als dekinderen

door de sneeuw naar school waren geloptn

en daarlun boeken oPendeden. vlogen alle

bladzijden door de luclrr. '
Otava bcgon te experimenteren meton
breekbare toudliim en omsLagen die nlet

aan de nrg maar aan de ziikantenwerden
gelijnd. oud directeur Gcrard Hexspoor

zag d€ voordeLen van een soepele rug, ont

wikkclde eenbindsiÉarcn vroeg, met in

stemmlng van Otàva, latcnt aan. Vanaldie
dag is de nieuwe bindwijze, het Otabind

syÍeen, een gcweldige vlucht gaan renen.
DirecteurHexspoor en techni.us Van den

Boogaard reisden de hele wereld ovcr, toi in
Singapore, on hct te lromoten. Naaí be

wondenng oogstten ze vemondenng.
"Vooral Ame kancn snaptcn er niets vàn

dai zij zoiets goeds njer zelfhaddenuitge

Jan heeft mooie lrednneringen aan dic lio
nie6dagen, maar ook minderflooie. "l-tet

eerstelralrjaar, zegthij, luklehetmaaÍ
nictom de omslag aàn dezijlanrte houden.

ceen lijm v as ste* genocg, ikkrecg erg j
zcharenvan.Tocnben ik op een dag svee

sooden lijn metelLaargaan mengeni een

zachte en cen plaklerige. Eetwerktc.. maar

ik hcb let nicl slin aargepall."De liimfà
bnkant, in schiinheiligeverontwaardiging
overde paniculiere nergpraktiiker, ging er

net ziin vondsl vandoo r. Nu wordi de liim
nict alleen in de bockb indindustrie gc-

bruikt, naar ook als plakrand in luier en

inlegkruisjes. De tans van zijn lsen ge

misi? Inmiddels haali de uilvjnder cr zij n

schouder over op. Wat is geld? lk ga nog

eLke dag met plezier naarmiin we*

Blijven stimuleren
Binderij Hexspoor groeide uh tot ccn bedrijf
van tachtig krachten. Dc productie verloolt
volgens de nomen van hei gercslecteerde

kwalitcilsslstecm lS0 2000, in ccn hal20
groot, dat Jan afen ioe dc fiets pakt om van

voornaar àchter t€ gaan- De bindervan
toen draagt nu de verartwoordelijkneid
voor circa zevenduizend eindprodu«en per

uur perbindsrraat, van dam€sroman iot

0nderhoud van màclines en opleiding van

personecl maken deel uit van zijn taal'
maar het belaugrijkste vindt hij ziin ml in
desamenNerking. Druklen is eenvak,

maar alsjc afen toe ziet wat.ie van dc druk

ker krijgt aàngeL€verd allcs ult het kader
gedrokt, ongelijkc scloon- €n weerdNl

dan lveetje dat afwerkenzekerzo ingewlk

ketd is. Voor vcrL mensen is hel to c ner

nict re bereikcn. rochmoetie jenensen

blljven stimuleren, and.rseeven zc er de

bruiaan.Als erproblcme. zijn, moet ie
daaroverpralen. Jemoelelkaa. altijd in de

ogen kunncn blijven kijlefl."
rcn sociaLe weíkgever hclpl veel. Dc oude

dir(teur en opriclre.van het bedrijl en nu

zijn zoon SilvanHexsloor. datztn sociale

we*gevers, vindt Van denBoogaard. Ze

voeLcn aan alsiets niet 1n ordeis,Iebbcn
oog voorlrun mensen.ln dc tiid van dc

nicuwe cao- tocn ik vooritrer was van de

ondernemlngsraàd, hebbcn we samen heel

vccl voor elkaar gekregen. Scluifdiensten
en d€ beloning daaNoor, onschoung cn

bijscholjng, dat werd allemaal prinagcre
ge1d. Watme alleei weL tcgtnviel, was dal

de àchterban hrL zovanzclfsprekend vond.'
Janvan denBoogaard íaal nietmcerop de

baricades. Dagen van zes toi n€gen, zo àls

in delregintiid van otabind, ztnhcm Ie

lars eeworden. "Mijn vrouw heeft he1 heel

Lang v€rdngen, naaro! ecn gegeven mo

mcntkwan ze vngen oïze hier mijn bcd

naar neer moest zetten. Toch heb ik het

dankijhaarvolkunnenhouden, lvant,t
bleefme allrjd Íeunen. Als ik mcl deat
ben? Wehebben c€h mooi huis, nooie s!xl_
len, genoeg geLd. een pÍma gezii, dusvat
dat beteft heb ik niers mecrtewersen.
MaaÍ wat ik echt troop, is.lat ik mijn vrouw
nog eens al die pietken kanlaten zienwaar
ik in diejàren zonderlraar ben geweest."
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