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De firma Zalsman te Kampen

Een korte geschiedenis

door Jaap van Gelderen

In 1928 verscheen op initiatief van Philip Zalsman, boek- en steendrukker
te Kampen, de eerste aflevering van de Kamper Almanak. In 1936 nam de
Nutsspaarbank het initiatief over, maar de Almanak bleef tot op heden - en
hopelijk nog tot in lengte van jaren - gedrukt bij Zalsman Kampen BV, een
hypermodern bedrijf met landelijke uitstraling, onderdeel van Zalsman
Grafische Bedrijven BV.

G. Ph. Zalsman
In december 2007 zal het 150 jaar geleden zijn dat de firma Zalsman in
Kampen werd gevestigd. Voor de stichter, Gerhardus Philippus Zalsman
(1834-1910), lag de vestigingsplaats Kampen voor de hand. Hij had duide-

lijke ambities ‘boekhandelaar’ te worden en hij
stamde uit een ‘afgescheiden’ familie. Het cen-
trum van de kerken waartoe hij behoorde lag in
Kampen, waar sinds eind 1854 de Theologische
School was gevestigd. Zou hier geen werkveld te
vinden zijn voor hem? Theologen willen immers
publiceren en het kerkvolk heeft voorlichting
nodig. Nu was er al wel concurrentie binnen
Kampen: Simon van Velzen jr. was reeds begon-
nen met uitgeven en het houden van boekveilin-
gen. Veel later, in de jaren tachtig, zou schoon-

zoon Jan Huibert Bos dezelfde ambities koesteren en één van de mannen
die het vak bij Zalsman had geleerd, zou de oude patroon als uitgever gaan
overvleugelen: Jan Hendrikus Kok. Maar dat was pas in november 1894.
Destijds was boekhandelaar een weids begrip: naast de verkoop van oude
en nieuwe boeken, viel ook het uitgeversvak, al dan niet met inbegrip van
het zetten, drukken en binden, of het houden van boekveilingen, tot het
pakket van werkzaamheden. Zalsman begon als uitgever, gedrukt werd er
elders, zoals bij Thieme & Cie te Arnhem. De zaak - een boekhandel annex
boekbinderij - was aanvankelijk gevestigd aan de Slagjesmarkt (Botermarkt)
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aan de zijde van de Broederstraat. Maar al spoedig kocht Zalsman zelf een
drukpers (later een snelpers) en werd er gedrukt: theologische brochures,
stichtelijke werken, schoolboeken, kinderprenten, almanakjes in alle soor-
ten en maten. In 1872 werd het grote huis van de douairière Wttewaal van
Stoetwegen aan de Broederweg, deels aan de Vloeddijk gelegen, gekocht en
betrokken. Bij dit pand behoorde een koetshuis in de Groenestraat die tot
drukkerij werd ingericht. Hier konden de vleugels verder worden uitgesla-
gen en kon ook het moeilijkere werk worden opgelegd: een Hebreeuwse
spraakkunst en een aantal periodieken, zoals De Bazuin, het orgaan van de

Theologische School. Na
veertig jaar was Zalsman
de grootste leverancier
van christelijke schoollite-
ratuur in Nederland, niet
slecht voor een man die
door zijn vader, een onder-
wijzer uit de Achterhoek,
voorbestemd was voor het
christelijk onderwijs!
Binnen een dergelijke
loopbaan hoort ook een
positie in het bredere
maatschappelijke leven:

zo was Zalsman vanaf 1888 lid van de Kamper gemeenteraad en vanaf 1890
vooraanstaand lid van de Kamer van Koophandel. Uit het huwelijk met
Johanna Rutgera van de Ven (1832-1908) uit Den Bosch werden zes dochters
en een zoon geboren. De dochteren Zalsmans waren onder het theologen-
volk en bij de ópstrevende middenstanders gewild. Zoon Philip zou, op
geheel eigen wijze, het bedrijf voortzetten.
Bij het dertigjarig bestaan was het getal werknemers geklommen tot ruim
twintig, wat lange tijd de normale bezetting zou zijn; velen werkten tien-
tallen jaren bij de firma. De bedrijfsvoering was patriarchaal, maar één dag
per jaar werd er gezamenlijk een tocht ondernomen bij wijze van vakantie;
men had voor deze trip wel zelf gespaard. De overlevering wil dat er
omstreeks 1900 wel vijftig werkers waren, maar dit getal is niet gecontro-
leerd; de meesten waren handzetters. De drukpersen werden via een stoom-
generator aangedreven.
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Personeel Zalsman ± 1887.
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Kamper Boekhandel en Steendrukkerij Ph. Zalsman
Philippus Zalsman (1870-1954) leerde het vak spelenderwijs. Zijn vader liet
hem zijn ambitie volgen en zo heeft hij enkele jaren de nieuwste druk-
technieken kunnen bestuderen in Duitsland (Keulen en Leipzig). Wel was
de lithografie altijd in beperkte mate een onderdeel van de firma geweest,
maar na zijn terugkeer in 1893 bouwde Philip de steendrukkerij onder
eigen verantwoordelijkheid verder uit, wat geheel strookte met zijn aange-
boren artisticiteit. Toen de vader in 1910 overleed, werd de naam van de
firma definitief de Kamper Boekhandel en Steendrukkerij Ph. Zalsman. De
boekhandel bleef gehandhaafd, de uitgeverij werd beperkt, de nadruk
kwam nu te liggen op fraai verzorgd drukwerk; zo rolden er studentenal-
manakken en jaarboekjes van de militairen - de twee vlottende bevolkings-
groepen die leven in de Kamper brouwerij brachten - van zijn persen.
Verder verschenen er prachtige plakkaten en affiches in steendruk, zo nu
en dan ook een muziekpartituur of een liederenbundel. Dat laatste hing
natuurlijk samen met de grote muzikale hartstocht van Zalsman, in zijn
woning klonk altijd pianomuziek. Na een echtscheiding hertrouwde hij in
1916 met Lydia Lauffs uit Elberfeld. Haar zuster Meta Lauffs voerde pension
in het grote huis aan de Vloeddijk 97. Dit was ook het aanloophuis, soms

Het pand aan de Vloeddijk, hoek Broederweg.
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zelfs de tijdelijke woonplek en het logeeradres voor de vele neven en nich-
ten van Zalsman, onder wie de artistieke jongens van Scheltens en de
Wielenga’s. Een oomzegster, Willemien Beusekamp
(1894), zou jarenlang in de firma werken. De huwelij-
ken van Zalsman bleven kinderloos.
Maatschappelijk gezien heeft Zalsman jr. zijn grootste
sporen verdiend in het culturele leven van de stad
Kampen, met name op het terrein van de muziek-
beoefening. Zo was hij dirigent van een aantal gezel-
schappen en koren en gaf hij leiding aan volkszang-
feesten. Maar ook ‘De Stichting Campen’, een kring
van burgers die zich beijverde voor het behoud van de
materiële cultuur, vond in hem een warm voorstan-
der. Hij nam het initiatief tot de Kamper Almanak, die
hij tot een vraagbaak op sociaal- en cultureel gebied in de Kamper samen-
leving wilde maken. Het faillissement van de Boaz-bank in Kampen - die de

firma Zalsman hard trof - en de door-
zettende economische crisis noopten
hemmet bloedend hart te stoppen met
deze uitgave. Gelukkig was hij dat de
Nutsspaarbank zijn geesteskind over-
nam; aan deze bank was Frans Walkate
verbonden, die al zijn energie gaf aan
het behoud van Kamper archieven.
Zalsman bleef wel de drukker van de
almanak. Het jaarlijkse ritueel - komt
alles in orde op tijd, ziet alles er ver-
zorgd genoeg uit, is de inhoud boeiend
voor een breed en geïnteresseerd
publiek - kon hij tot op vergevorderde
leeftijd niet missen. Bij zijn dood in
1954 werd opgemerkt dat deze ‘bemin-
nelijke en diep religieuse figuur’ een
mens geweest was ‘die stijl aan onze
stad gaf’ (Kamper Almanak 1954-1955, 243-
244). De leiding van de firma was toen
al vele jaren in andere handen overge-
gaan.
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Crisis- en oorlogstijd
Na de crisisperiode in het begin van de jaren dertig en een zware ziekte
met operatie, zag Ph. Zalsman om naar iemand die hem kon opvolgen. Dit
werd Bruin Vierbergen (1897-1982) die zijn sporen in de drukkerij en boek-
handel toen al ruimschoots had verdiend. Deze trad
op 1 januari 1937 in dienst. Het 80-jarig bestaan werd
eind van dat jaar groots gevierd, ‘een festijn omrand
door veel bezoek, bloemen en veel muziek’. Door niet
minder dan vier muziekcorpsen was de oude heer
Zalsman een serenade gebracht.
Bij het 100-jarig bestaan schreef de Kamper krant over
deze periode: ‘Allengs voltrok zich in de zaak een ver-
andering. Er werden goedkoper en meer efficiënte
methodes ontdekt tot het reproduceren van tekenin-
gen. De dure steendruk werd verdrongen door het
vele goedkopere cliché, en later door de offsetdruk.
Het lithografisch atelier ging aan de kant. De uitgeverij raakte zoetjesaan
op de achtergrond, al bleef men boekdrukken in opdracht.’ De oude machi-
nes werden verkocht. Zij hadden nog wel dienst gedaan bij het drukken van
het Kamper noodgeld in de Tweede Wereldoorlog. De oorlogstijd bracht
eigenaardige moeilijkheden: een deel van het personeel moest worden ont-
slagen bij gebrek aan orders, anderen waren ineens verdwenen of moesten
onderduiken. Vast staat in ieder geval dat de persen van Zalsman ook ‘ille-

gaal’ hebben gedrukt, zoals de verzets-
krant Strijdend Nederland en illegale
pamfletten. Enkele personeelsleden
werden, verdacht van dergelijke acti-
viteiten, in de loop van 1944 gear-
resteerd. Twee van hen, H.Th.Kalter en
J.M.J.Warnars, kwamen in kamp
Amersfoort terecht. Vierbergen noemt
het in een terugblik een wonder dat de
firma overeind is gebleven in deze tijd.

Boek- en Handelsdrukkerij Zalsman
Na afloop van de oorlog werd het bedrijf voortgezet als Boek- en
Handelsdrukkerij waar het lood nog een belangrijke rol speelde. De oude
heer Zalsman was nog bijna dagelijks op kantoor te vinden. Na zijn overlij-

B. Vierbergen.
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den in 1954 ging de firma in eigendom over
in handen van de heer Vierbergen. De naam
Zalsman bleef behouden. Voor de administra-
tie en de klantenservice werd de heer G.
Schreuder aangesteld. Het pand aan de
Broederweg werd - waarschijnlijk om financi-
ële redenen - verkocht. Sober, maar blij en
dankbaar dat Zalsman alle woelige tijden had
overleefd, werd in 1957 het 100-jarig jubi-
leum gevierd. Het bedrijf had een hechte rela-
tiekring, van voornamelijk bedrijven en
instellingen in Kampen. Bekende namen als
de Berk (BK)-fabrieken, Kanis & Gunnink,
Rijksdienst IJsselmeerpolders, Theologische
Hogeschool (Broederweg), en Siebrand waren

klant. Uit het voorgaande rijtje mag blijken dat de leiding van de firmamet
de ‘vrijmaking’ binnen de gereformeerde kerken van 1944 was meegegaan.
De almanak van de studenten aan de Oudestraat werd voortaan gedrukt bij
Kok. De Kamper Almanak bleef een geliefde periodiek. Toen Vierbergen om
ging zien naar een opvolger - hij was zo’n zestig jaar werkzaam in de grafi-
sche sector - moest echter worden geconstateerd dat het bedrijf niet met de
tijd was meegegaan, er waren nog acht man personeel en er werd nog
slechts gedrukt voor de plaatselijke marktbehoeften. De uitdaging om de
firma Zalsman een nieuwe tijd in te voeren was dan ook groot. De hand-
schoen werd opgepakt door de graficus Herman Verlind (1939).

Drukkerij Zalsman - Zalsman Grafisch Bedrijf BV
Herman Verlind vertelt er zelf over: ‘De heer Vierbergen bood zijn bedrijf
via een advertentie onder nummer te koop aan. Als productieman op een
reclamebureau in Bussum viel mijn oog op
deze advertentie en ik begon de drukkersinkt
weer te ruiken. Via een bevriende relatie die bij
de krant werkte kon ik het adres van het bedrijf
bemachtigen en zo heb ik rechtstreeks contact
gelegd. Het klikte in één keer. Pas getrouwd, 27
jaar jong en vol ambities zette ik het bedrijf
vanaf 1 april 1967 voort. Te laat volgens som-
migen, want de hoogconjunctuur was voorbij. H. Verlind.
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Met hard werken had ik dat jaar een omzet van
fl.177.000,-, een omzet waar we nu in Kampen
vier dagen over doen!’
Het bovenstaande werd geschreven in … 1998.
Het geeft wel aan dat de doorstart geslaagd
mag worden genoemd. De introductie van
nieuwe druktechnieken, de samenwerking met
en participatie in andere bedrijven, de overna-
mes van soortgelijke bedrijven, het nemen van
nieuwe initiatieven in de sector; de werving
van nieuwe klanten over heel Nederland; de
verhuizing naar nieuwbouw op het Kamper

industriepark (1980) en de verdere uitbouw daar; dit alles gepaard gaande
met een modern personeelsbeleid en alles onder leiding van Herman
Verlind: er zal een dynamisch verhaal over te vertellen zijn - straks in 2007.
Typerend voor de goede verhoudingen was dat de oude heer Vierbergen in
1980 de eerste paal kon slaan voor de nieuwbouw en de toespraak hield bij
de opening van het bedrijf aan de Haatlanderdijk, waarbij hij herinnerin-
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gen ophaalde uit de geschiedenis van de firma. Bij het 125-jarig bestaan
werd een grote tour naar Parijs gemaakt met heel het personeel inclusief
‘aanhang’.

Zalsman Grafische Bedrijven - Zalsman Kampen BV
In de loop van de tijd zijn de verschillende vestigingen in Kampen,
Rotterdam, Haren (Gr), Nieuw Amsterdam en Ruurlo als Zalsmangroep op
de grafische markt gaan opereren onder leiding van holdingdirecteur
Herman Verlind sr. Nu, na bijna 35 jaar werkzaam te zijn geweest binnen
Zalsman is deze bezig zijn belangen binnen de bedrijven af te stoten. Zo
werd Zalsman Huisstijl CV, voortgekomen uit het ‘Drukwinkeltje’ aan de
Broederweg 7 overgedragen aan zijn zoon Hugo Verlind. Per 1 januari 2000
zijn de aandelen van Zalsman Kampen BV overgedragen aan zijn zoon
Herman H. Verlind en de huidige directeur Ramon (R.J.) Olaria. Deze laatste

bracht 20 jaar grafische ervaring mee en bovendien
was hij werkzaam als financieel manager. Als belang-
rijkste doel formuleert hij dat Zalsman van een ‘pro-
ductgericht bedrijf een meer klantgericht bedrijf
moet worden’. Elke order dient van het begin tot het
eind door een ‘klantvaste’ orderbegeleider te worden
bewaakt, die als het ware als ambassadeur voor de
klant moet functioneren. Maar daarvoor moet het
bedrijf dan vervolgens wel de modernste grafische
technieken in huis hebben, zodat duidelijk wordt dat
grote en technisch moeilijke opdrachten kunnen
worden uitgevoerd.
Als een kostbaar overblijfsel uit het verleden is één

van de orders bij Zalsman Kampen nog steeds de Kamper Almanak. De hui-
dige redactie van deze almanak spreekt haar dank uit voor de plezierige
begeleiding die zij nu reeds 75 jaren lang door de wisselende stafleden en
het verantwoordelijke personeel van Zalsman heeft genoten. Wij zien de
toekomst met vertrouwen tegemoet, ook van onze, weliswaar bescheiden,
maar veeleisende en altijd zo voortreffelijk uitgevoerde jaarlijkse order!

Met dank aan de heer H. Verlind en antiquariaat J. Poutsma voor het beschikbaar
stellen van illustratiemateriaal.

R.J. Olaria.


