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Herman Nicolaas Nusmeier

(Kampen 1 december 1933 – Kampen 7 september 2014)

door Herman Harder

Afgelopen jaar overleed Herman Nusmeier, bij veel Kampenaren bekend 
als drogist en eigenaar van de firma Poortenaar aan de Oudestraat. 

Poortenaar
In 1933 werd Herman Nicolaas Nusmeier in Kampen geboren. Hij volgde on-
derwijs aan de Muntschool en de Gemeentelijke HBS. Van jongs af aan was 
Herman een fervent zeiler; bijna elke dag was hij te vinden op de roei- en 
zeilvereniging of ging hij ‘kribje varen’ op de IJssel. Zijn ouders stimuleer-
den dit door hem een nieuwe jol te geven. Later bouwde hij er zelf één boven 
zijn zaak. 
Vader Frederik Bernhard Willem Nusmeier was eigenaar van de drogisterij 
Poortenaar, gevestigd aan de Oudestraat 134-136, recht tegenover het raad-
huis. Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht kwam Herman ook in 
de zaak en in 1955 richtten vader en zoon Nusmeier de Vennootschap onder 
Firma Poortenaar op. Herman volgde cursussen voor het drogisterijdiploma 
en behaalde het middenstandsdiploma bij het Economisch Instituut voor de 
Middenstand in Arnhem. Gaandeweg nam hij de zaak van zijn vader over.
Nusmeier richtte zich op de verkoop van drogisterijwaren, maar dreef daar-
naast ook een groothandel in verfwaren. Een grote uitslaande brand legde 
op 9 maart 1959 de winkel aan de Oudestraat volledig in de as. 
Een jaar later werden de panden herbouwd en modern ingericht. De firma 
sloot zich aan bij de Nederlandse Drogisten Coöperatie en ging, ondanks de 
scepsis van Nusmeier, homeopathische middelen verkopen. Hij wilde graag 
met zijn tijd meegaan. Behalve de winkel aan de Oudestraat waren er nog 
twee filialen, één aan de Venestraat 6 en één aan de Noordweg 15. In 1980 
besloot Nusmeier de zaak over te doen.
Herman was erg blij met het artikel in de Kamper Almanak 2012 over zijn dro-
gisterij Poortenaar. Het stuk was gebaseerd op een interview met Herman 
door Willem van Halem.1 
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’t Speelwerk
Na zijn periode bij Poortenaar, werd Herman Nusmeier begin jaren tach-
tig financieel directeur van Creatief Centrum ’t Speelwerk, inmiddels op-
gegaan in Quintus, gevestigd aan de Burgwal. Begin jaren negentig ben ik 
in dit centrum begonnen als docent grafische technieken, in deze periode 
leerde ik Herman kennen. Bij ’t Speelwerk maakte hij het begin van het com-
putertijdperk mee. Herman was erg geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelin-

Herman Nusmeier. Begin 2000. Foto: familie Nusmeier.
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gen en maakte graag gebruik van de boekhoudkundige mogelijkheden op 
zijn computer en had er veel plezier in zijn computerkennis over te dragen. 

Maatschappelijke betrokkenheid
Herman Nusmeier was actief in tal van maatschappelijke organisaties, zoals 
VVV-Kampen, de Willem Kolff Stichting en de Tuberculosebestrijding. Hij 
vond dat verrijkend en inspirerend en deed zijn bestuurswerk integer, met 
een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en betrokkenheid.
Herman toonde veel belangstelling voor de financieel-economische kant 
van het leven en was lange tijd Commissaris van het Bestuur van de Nuts-
spaarbank Kampen. Naast dit commissariaat was hij zeer betrokken bij het 
aan de Nutsspaarbank gelieerde Frans Walkate Archief en lid van de Com-
missie van Toezicht. Hij was niet alleen uit op  behoud van het Archief, maar 
stimuleerde ook een actieve voortzetting van het werk van Frans Walkate. In 
het eerste jaar van zijn voorzitterschap (1979) maakte hij zich sterk voor de 
financiële gezondheid van het Archief. Hij creëerde fondsen voor zowel aan-
koop als conservatie van kunst en archivalia. De belangen van de bank wer-
den daarbij nauwlettend in de gaten gehouden. Herman vond bijvoorbeeld 
dat de door het Archief uitgegeven Kamper Almanak een meer ‘bancaire uit-
straling’ zou moeten hebben: ‘Op iedere bladzijde van de Almanak minstens 
een S-je’ was zijn credo. In het verleden werd ieder jaar een avond georga-
niseerd voor schrijvers en redactie, met als hoogtepunt zijn bespreking van 
de artikelen in de nieuwe Kamper Almanak. Dat Herman oog had voor details 
moge blijken uit de notulen, waarin staat vermeld dat hij bij het lezen van 
de editie 1987, niet minder dan 37 foutieve afbrekingen had geconstateerd. 
Op 8 april 2011 nam Herman Nusmeier afscheid van de Commissie van 
Toezicht. Daarmee kwam een eind aan zijn bestuurslidmaatschap van 37 
jaar, waarvan 33 als voorzitter! Tot op het laatste moment heeft hij zich zeer 
 betrokken gevoeld bij het Frans Walkate Archief. Hij liet een aantal winkel-
objecten uit zijn periode als drogist na aan het Archief.

Familie
Herman en zijn vrouw Ida Kroese (Pum) kregen twee kinderen, zoon Nico en 
dochter Mariëtte, en acht kleinkinderen. Tot op hoge leeftijd woonden zij 
aan de Simon Stevinstraat. De vakanties bracht Herman graag, samen met 
zijn gezin, in Frankrijk door. Het huis in de Morvan bracht veel onderhoud 
met zich mee en hij deed dat het liefst zelf. Hij was zeer betrokken bij het wel 
en wee van zijn kinderen en kleinkinderen en leerde ze: openheid,  vorming 
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van gebalanceerde meningen, en een positieve kijk op het leven. Hij werd 
hockeycoach toen zijn zoon Nico bij de jeugd speelde en hoewel Herman 
zelf nooit had gespeeld haalde hij toch het diploma Jeugdhockeyleider. Dat 
was typisch voor zijn serieuze aanpak van de dingen.
De wijze waarop Herman met het verlies van Pum, in het vroege voorjaar 
van 2014, en zijn toenemende fysieke problemen is omgegaan dwong in zijn 
omgeving veel respect af. Met een groot doorzettingsvermogen heeft hij 
steeds geprobeerd er het beste van te maken en de regie zo lang mogelijk 
zelf in handen gehouden. Na een kort ziekbed, maar nog scherp van geest, 
overleed hij op 7 september 2014 in verpleeghuis Myosotis.

Noten

1. W. van Halem, ‘Herman Nusmeier, bestuurder en drogist’, Kamper Almanak (2012) 51-58.




