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Harry de Hoogh sluit deuren HEC: Toen ik 13 was
bouwde ik mijn eerste versterker
Nog een kleine maand en dan sluit hij de deuren voorgoed. Harry de Hoogh (62) van Hoogh Electronic Components (HEC).
De elektronica winkel is al 38 jaar een begrip in Delft maar nu de omzet terugloopt, stopt hij ermee. ,,Mijn generatie vindt
het leuk om speakerboxen en versterkers te bouwen, maar de jeugd doet dat niet meer.”
Naomi Defoer 04-06-19, 14:19

Moeders zouden spreken van een ‘uitdragerij’, maar liefhebbers van een waar elektronisch walhalla. Met als hoogtepunt de
allereerste televisie (1950) in de etalage. Toch is de elektronica-winkel op z‘n retour, zo weet ook De Hoogh. ,,Voorheen telde ZuidHolland 38 winkels”, legt hij uit. ,,Nu zijn het er nog maar twee, waarvan ik er één ben. Als je iets nodig hebt, moet je naar
Amsterdam of Eindhoven.”

Als je echt iets wilt en je gaat ervoor, dan moet het lukken
- Harry de Hoogh

Wild plan

Leunend over de toonbank vertelt De Hoogh over het bestaan van zijn ‘kindje‘. Hij is de winkel begonnen met een ‘wild plan van
één nacht‘. ,,Ik had zelf een jaar in zo‘n winkel gewerkt en het leek mij wel leuk om er zelf een te beginnen”, vertelt hij. ,,Ik besefte
toen nog niet wat het inhield. Maar als je echt iets wilt en je gaat ervoor, dan moet het lukken.”
En het lukte. In november 1981 opende hij de deuren. ,,Ik ben 38 jaar niet naar m’n werk gegaan, omdat ik mijn winkel niet als werk
beschouw”, legt de elektronica-man uit. ,,Ik vind elektronica interessant en winkeltje-spelen vind ik ook leuk. Behalve dat je iets
verkoopt, ben je voor klanten ook een biechtvader of vertrouwenspersoon. Net kwam er nog iemand langs om alleen even gedag te
zeggen.”
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Speakerboxen en versterkers
Een aantal dingen in de winkel heeft hij zelf gebouwd. ,,Deze klok is gemaakt van Nixie-buizen”, legt hij uit. ,,Dat was nog voor de
tijd van het lcd-scherm en de ledjes. Hij projecteert de tijd op het schermpje.” Hij loopt naar de volgende kast. ,,Deze versterkers heb
ik ook zelf gebouwd”, vertelt De Hoogh enthousiast. ,,Heb ik ze nodig? Nee! Maar als je ervan houdt, is het gewoon leuk. Mijn
generatie vindt het leuk om speakerboxen en versterkers te bouwen, maar de jeugd doet dat niet meer. De mensen van mijn
generatie gaan dood of naar het verzorgingstehuis, dus mijn klantenring wordt kleiner.”
Het leukste aan elektronica vindt hij de ‘onbegrensde mogelijkheden’. ,,Het is net een virus”, legt hij uit. Toen ik 4 jaar oud was, zat ik
al te knoeien met stekkers en lampen. Toen ik 13 was bouwde ik mijn eerste versterker.”
Zijn vrouw vindt het interessant wat haar man doet. ,,Als ik bezig ben met mijn draai-, freesbank of zaagmachine, dan komt ze
kijken”, vertelt De Hoogh. ,, Zelf is ze nu ook handig. Dan kom ik thuis en heeft ze het probleem zelf verholpen.” In een van de vitrine
staat een recente foto van haar. Een slanke vrouw in een zwart-blauw balletpak, op spitsen en haar grijzige haar in een nette
knot. ,,Ze is opnieuw begonnen met ballet”, vertelt hij. ,,Ze heeft tot haar 23ste ballet-opleiding gedaan, maar is gestopt vanwege de
aanslag op haar lichaam. Vijf jaar geleden begon het opnieuw te kriebelen en nu geeft ze ballet-les in de avonduren.”

Koken en schilderen
Nu de winkel dichtgaat, is De Hoogh niet van plan om stil te gaan
zitten. ,,Naast dat ik technisch ben, houd ik ook van koken en
schilderen”, vertelt hij. ,,Nu heb ik de tijd om een cursus te volgen
om de technieken te leren.”

Harry Hoogh stopt met HEC electronica op de Molenstraat. Grappig momentje. Ik hoorde op
geven moment een student zeggen, mooi kan ik het maandag ophalen?. 'Nee' klonkt het
antwoord, 'dan zijn we gesloten' © Fred Leeflang

