
BOEKEN MET EEN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST



COLOFON

Hollandse Roem is  

een productie van 

TheSign Merkenbouwer. 

CONCEPT / VORMGEVING

TheSign Merkenbouwer

Heerhugowaard

TEKST

Eric van Lunzen

FOTOGRAFIE

Cor Jaring

Herbert de Jong

Hermitage Amsterdam

Maria Austria

DRUK

SDA Print+Media

Amsterdam

“ VIA STORYTELLING WILLEN WIJ

  BIJZONDERE MOMENTEN, PRESTATIES 

OF GEBEURTENISSEN DE DIEPGANG  

EN LADING GEVEN DIE ZE VERDIENEN.  

WE WILLEN BEWONDERING EN TROTS 

CREËREN VOOR ORGANISATIES.”



DE RODE DRAAD  
IN EEN STERK 
(MERK)VERHAAL

 JUBILEUM LOGO

JUBILEUM HUISSTIJL

 JUBILEUM EVENEMENTEN



WIJ VERTELLEN 
WAAR EEN KLEIN 
LAND GROOT IN IS
Nederland is groot. Niet alleen in voetbal of schaatsen. Maar ook in schepen  

bouwen en beloodsen. In baggeren en bier. In chemie en agri... Op heel veel  

terreinen leveren Nederlanders prestaties om trots op te zijn. Sommige daarvan 

lezen als een spannend jongensboek, terwijl andere je doen verwonderen of  

verbazen. Wij kunnen dat weten, omdat wij die verhalen vertellen. In woorden  

en beelden. In boeken en magazines. Voor overheden, verenigingen, musea,  

organisaties en bedrijven. Wij vertellen waar een klein land groot in is.  

Dat is Hollandse Roem. Een 100% Hollandse organisatie.
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Hermitage    ó    Expeditie Zijderoute (2014)
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MEER GEZICHT, 
MEER KARAKTER, 
MEER BEZIELING...
Niet alleen achter elk mens schuilt een verhaal, maar ook achter elk bedrijf of  

organisatie. Want Hollandse Roem ziet bedrijven en organisaties - en met name  

dat waar ze voor staan en wat ze vertegenwoordigen - als een persoonlijkheid.  

En een persoonlijkheid krijgt nu eenmaal meer gezicht, karakter en bezieling als 

je er met passie een aansprekend verhaal over weet te vertellen. Zo’n verhaal is er 

altijd. Maar je hebt er wel een positieve instelling en een professionele kijk voor 

nodig. Want ook bij verhalen vertellen geldt: vakmanschap is meesterschap.  

En dat is waar Hollandse Roem voor staat. 
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ALTIJD EEN AAN-
LEIDING VOOR EEN 
GOED VERHAAL
Het uitgeven van een boek of magazine heeft natuurlijk een aanleiding nodig.  

Zo’n aanleiding kan zijn: een bijzondere gebeurtenis, prestatie, product of een  

jubileum. Daarnaast kan een magazine of boek ook prima worden ingezet als  

marketing- of managementtool. Een instrument om te inspireren of om meer  

engagement te bewerkstelligen bij suspects, prospects, klanten en personeel.  

Voor Hollandse Roem is elke aanleiding goed genoeg. Omdat wij met passie,  

creativiteit en vakmanschap in staat zijn om met een goed verhaal te komen dat 

voorzien is van een sterke rode draad, doorvertaald in tekst, beeld en vormgeving. 

Voor elke opdracht stellen we daarvoor een uniek team van specialisten samen. 
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De koperen Ploeg    ó    Amsterdam (2014)
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JUBILEUMBOEKEN

 JUBILEUMMAGAZINES

JUBILEUM BRANDING

JUBILEUM EVENEMENTEN

HOLLANDSE ROEM
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HET JUISTE TEAM 
VOOR UW MISSIE
Een accountantskantoor is geen voetbalclub. Een baggerbedrijf is geen bierbrouwer.  

Zo logisch als dit klinkt, zo logisch is het ook om voor elke opdracht een team samen 

te stellen dat geschikt is om de opdracht comform uw wensen en verwachtingen  

uit te voeren. Zo’n team bestaat onder meer uit: een art-director of vormgever,  

een auteur of copywriter en een fotograaf,illustrator of eventplanner. Naast eigen 

medewerkers beschikt Hollandse Roem over een netwerk van specialisten die  

ingeschakeld kunnen worden om elke opdracht tot in de puntjes te vervullen.  

Maar als 100% Hollands bedrijf werken we altijd samen met specialisten, bedrijven en 

organisaties uit eigen land of regio. Omdat we het bedrijfsleven in ons eigen land en 

regio een warm hart toedragen. Dit is waar Hollandse Roem voor staat.
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Amsterdamse Droogdok Maatschappij     ó    Cor Jaring (1957)
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MEDIA KOMEN  
EN GAAN, MAAR 
HET BOEK BLIJFT 
BESTAAN
De Ilias van Homerus en het Oude testament zijn tastbare bewijzen dat je met  

boeken heel goed geschiedenis kunt schrijven. Duizenden jaren oud zijn ze nog  

immer tastbaar én leesbaar en maken ze op heel veel mensen indruk. Nieuwe media 

zijn daarentegen veel vluchtiger. Een 100-jarig jubileum dat op video is geregistreerd, 

zal weinig meer bekeken worden. Omdat iedereen afscheid heeft genomen van 

de videospeler. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken van (bedrijfs)historisch 

belangrijke registraties die verloren zijn gegaan of zullen gaan, omdat het medium 

vervangen is door een nieuwere versie. Het gedrukte boek zal altijd blijven bestaan. 

Via Augmented Reality - zoals toevoeging van een Layar App of een QR code - kan 

een brug gemaakt worden naar nieuwe media. Via smartphone, tablet, laptop of 

desktop kan zo interactieve communicatie tot stand worden gebracht. Ook dat is de 

eenvoud en kracht van Hollandse Roem.
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ÉÉN PLUS ÉÉN  
IS DRIE 
Een jubileum is maatwerk dat begint met het bedenken van het concept. De visuele 

en tekstuele rode draad die door de hele productie loopt en de aanleiding ervan 

verduidelijkt en versterkt. Van een kleurrijk logo, een slimme Branding tot een fees-

telijk evenement en fraai jubileumboek of magazine. Ook geldt hier de formule van 

‘hond bijt man of man bijt hond’. We bedoelen dat met creativiteit en vakmanschap 

elk verhaal interessant verteld kan worden. Zeker als tekst wordt aangevuld met 

juiste fotografie of illustraties. Dan wordt ‘één plus één drie’. Op deze wijze haalt  

Hollandse Roem meer uit een opdracht dan wie ook. 
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ORIGINEEL CONCEPT

FRAAIE VORMGEVING

HUISSTIJL - MANAGING 

INSPIREREND VERHAAL

STERKE BEELDTAAL

KWALITEIT DRUKWERK

HOLLANDSE ROEM
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HET VERHAAL  
ACHTER UW  
VERHAAL 
Hollandse Roem is een coproductie van experts uit de grafische industrie en het 

creatieve vak. Van vaderlandse professionals waarvan een ieder op z’n eigen terrein 

een goed verhaal te vertellen heeft, maar waarbij door samenwerking nog een  

beter verhaal verteld kan worden als het gaat om bedenken, creëren en uitgeven  

van boekwerken en magazines. Met professionele normen en waarden zoals  

vakmanschap, gedrevenheid, enthousiasme en passie realiseert Hollandse Roem  

de hoogste kwaliteit. Kijk voor het complete verhaal op www.hollandseroem.nl  

als u meer wilt weten over prestigieuze boekwerken en magazines.
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“ HOLLANDSE ROEM IS EEN

 100% NEDERLANDS PRODUCT.  

EEN OPTELSOM VAN VADERLANDS  

VAKMANSCHAP, GEDREVENHEID,  

ENTHOUSIASME EN PASSIE.”  

 KIJK VOOR HET COMPLETE VERHAAL OP WWW.HOLLANDSEROEM.NL
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LEVERT EEN  
VERHAAL VAN  
A TOT Z ALS  
HET GAAT OM 
Redactie

Coproductie met opdrachtgever

Conceptontwikkeling

Copy (tekstschrijvers en auteurs)

Fotografie

Vormgeving en opmaak

Ook succes boeken? Neem dan nu contact op met Hollandse Roem.

072 - 576 19 71 of stuur een e-mail naar info@hollandseroem.nl

Drukwerk en afwerking

Distributie 

Jubileumlogo

Uitnodigingen

Consistente huisstijl-managing

Invulling evenementen
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HOLLANDSE ROEM

Rustenburgerweg 89
1703 RV Heerhugowaard

072 - 576 19 71
info@hollandseroem.nl

www. hollandseroem.nl

SAMEN MET ONZE PROFESSIONALS STAAN WIJ KLAAR OM VAN  
UW JUBILEUM EEN BIJZONDERE GEBEURTENIS TE MAKEN.


