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In een gloednieuw bedrijfspand loopt nog een 
schilder rond om de laatste details van het 
kantoor- en productiepand aan de Wateringweg 
te voltooien. Met gepaste trots geven vader Hans 
en zoon Danny de Wilde een rondleiding. “Van de 
plinten tot het toilet; alles is nieuw aangebracht. 
En er zit geen cent van de bank bij!” 

Dertig jaar geleden begon Hans het bedrijf. Hij 
lacht: “Ik werkte voor een andere onderneming. De 
accountant van dat bedrijf zei: ‘Je bent een goede 
verkoper, maar het is beter om niet voor jezelf te 
beginnen of de zaak over te nemen’. Dus begon ik 
een eigen onderneming met een compagnon, nam 
de zes beste mensen mee uit het bedrijf, waar ik 
voor werkte en alle klanten volgden.” 

Uiteindelijk vertrok de compagnon en Hans vroeg 
zijn zoon Danny om bij te springen. Danny: “Ik werkte 
op dat moment bij een bedrijf, waar ik niet mocht 
blijven. In het begin deed ik de werkzaamheden van 
die compagnon, maar dat was niet al te veel. Dus 

vertelde ik: ‘We moeten méér activiteiten opzetten 
en producten leveren, voor de toekomst van het 
bedrijf.’ Danny kwam met het idee om ook te printen. 
Zijn vader was in het begin sceptisch: “Hij was 
lithograaf en stelde, dat printen nooit zo mooi kon 
worden als drukwerk. Maar door het digitaal printen 
is het eindresultaat alleen maar beter gegaan.”

Verhuizen

Lithografen Haarlem bestaat inmiddels dertig 
jaar en dit familiebedrijf heeft zich in die drie 
decennia ontwikkeld tot een onderneming, die 
gespecialiseerd is in print-, sign- en drukwerk. Niet 
alleen voor de grote aantallen gedrukte folders, 
boeken, vlaggetjes en visitekaartjes, maar ook voor 
de print-on-demand opdrachten.  Dertig jaar lang 
was Lithografen Haarlem gevestigd in een pand 
in Velserbroek. De ruimte werd veel te klein. “We 
huurden er twee garageboxen bij en ook hadden we 
steeds meer apparatuur nodig. Danny kwam met 
het idee om te verhuizen.”

'Wat maken we niet?'

Lithografen Haarlem staat er 
al dertig jaar gedrukt op
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Hans is natuurlijk trots op zijn zoon. “Ik word 71 
en ben eigenlijk al met pensioen. Ook al kom ik 
hier iedere dag. Maar Danny moet het doen en hij 
doet het goed. Met z’n tweeën weet je meer dan 
wanneer je zelf alles moet bedenken.” Danny vult 
grappend aan: “Vaak wel, pa!” Serieus vervolgt hij: 
“Het is fijn om met mijn vader te sparren. Natuurlijk 
botst het wel eens; dat is logisch. Maar het is 
niet erg om andere inzichten te hebben. Je kunt 
elkaar afremmen of juist stimuleren. Dat geeft een 
bepaald soort kracht.”

Lithografen Haarlem is op veel vlakken actief:
papier, stickers, textieldoeken, maar ook 
freesletters: op kunststof, staal of rvs uitge-
sneden letters. Ondernemers weten zoon en 
vader te vinden voor het produceren van bedrijfs-
publicaties, maar ook ‘signs’: reclame op auto’s 
ramen en abri’s en speciale flesverpakkingen. 

Ontwerpen

Danny vult aan: “Dat is dus alles wat met drukwerk 
te maken heeft; de aankleding op het pand, 
vlaggetjes op een tafel, de menukaart van een 
restaurant, SDN gepersonaliseerde bordjes, 
stickers met een QR-code; alles kan door ons 

worden gemaakt. Daarnaast ontwerpen we ook 
voor ondernemers. Een hele tijd hebben we dat 
een beetje op afstand gehouden. Maar we hebben 
nu drie mensen erbij, met onder meer een dtp-
opleiding, en deze ontwerp-service is een extra 
dienstverlening van ons bedrijf.” 

Wat is het DNA van jullie bedrijf? 
Daar hoeft Danny niet lang over na te denken. 
“Ons DNA is waar mensen ons op aanspreken; 
de servicegerichtheid richting de klant. Zoals ik 
behandeld wil worden, behandel ik de klant ook. Als 
ik onaardig behandeld wordt, kom ik er nooit weer. 
Als iets niet geregeld wordt, baal je ervan. Dat is 
ook slechte mond-tot-mond-reclame. Daarom 
staan bij Lithografen Haarlem de service en 
klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.”

Waar staat jullie onderneming over vijf jaar? 
Danny: “De ontwikkelingen in de grafische wereld 
gaan hard. Maar wij willen niet vijf keer zo groot 
worden. we willen onszelf blijven. Onze klanten 
mogen geen nummertje worden. Dat is niet onze 
kracht. We willen onze klanten blijven kennen.” 
Hans is het daar helemaal mee eens: “Als je groter 
wordt, verdien je niet automatisch meer. Je hebt 
alleen maar meer sores.”  Op vrijdag 24 juni 2022 organiseert  

De Lithografen een Open Huis. Belang-
stellenden zijn van 14.00 - 18.00 uur van 
harte welkom in Unit B05 in het bedrijven 
verzamelcomplex THE VIEW HAARLEM.

Open Huis
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'Ik behandel klanten zoals ik 
behandeld wil worden'


