ker
Foto uit ca.1918.

Verhaal van de maand,
februari 2020

Krijgsman Drukwerk aan het Verdronkenoord
In dit verhaal van de maand is
Rick Bakkum aan het woord.
Rick runt ‘Krijgsman Drukwerk’
aan het Verdronkenoord.

De Korenschoof,
Luttik Oudorp ??

Hij is boven deze zaak geboren
en woont sinds 2000 weer in zijn
ouderlijk huis met zijn Zweedse

vrouw en hun zoon.

Hoe het begon...

Jan Krijgsman nam in 1941 drukkerij Alcmaria over van J. de Rooy. Het was niet meer dan
een voorkamertje in de Eerste Landdwarsstraat. Jantje Bakkum kwam er als jongetje van negen jaar elke dag langs op
weg naar school. Hij was gek op drukwerk en stond met zijn neus tegen het raam van de drukkerij. Hij mocht af en toe
een boodschap voor meneer Krijgsman doen en al gauw was hij er niet meer weg te slaan. Hij kwam er op elk vrij
moment om stapeltjes papier recht te leggen of te helpen met letters aangeven. Dan stond hij op een groentekistje met
zijn klompen aan, anders kon hij er niet bij.
‘Mijn vader kwam op zijn veertiende in dienst bij drukkerij Krijgsman. Hij werd bedrijfsleider en later vennoot,’ vertelt
Rick Bakkum. ‘Toen Jan Krijgsman terugtrad in 1978 nam mijn vader het bedrijf over en ik werd in 1998 vennoot.
Alhoewel het lijkt op een ‘gespreid bedje’ had ik eigenlijk heel andere plannen! Ik wilde na de Grafische MTS in
Amsterdam en mijn diensttijd bij de Luchtmacht de wereld in, naar Amerika….Ik ben uiteindelijk in Amsterdam gaan
werken en -ondanks de toen heersende werkloosheid - had ik al snel een baan bij Drukkerij Koggenschip. Ik wilde wat
meer de creatieve kant op, zoals ik dat toen noemde. Mijn vader haalde me uiteindelijk over om terug te keren naar
Alkmaar. Ik begon er in 1990 en heb het bedrijf uiteindelijk in 2000 overgenomen van mijn vader en ben boven de zaak
gaan wonen. Mijn ouders kochten het huis van de buren op nr.7, want mijn vader wilde het Accijnstorentje blijven zien.’

Twee Jannen
Rick Bakkum:
‘Ik ben in grote mate
schatplichtig aan Jan Krijgsman
en mijn vader Jan Bakkum. Het
netwerk en de klantenkring die
zij met grote inzet hebben
opgebouwd en gekoesterd is het
fundament van de zaak. We
bedienen nog steeds klanten
zoals Eriks, omdat zij het zo goed
hebben opgezet.’

Jan Bakkum

Jan Krijgsman

Rick Bakkum en zijn vader

1970

Verdronkenoord tussen nr. 7 en 9 is destijds opnieuw
opgetrokken, op de voorpui na. Hier was een tijd de zetterij
gevestigd met een verbinding binnenshuis.

Drukkerij Krijgsman was aanvankelijk
gevestigd op de Laat. In 1952 verhuisde het
bedrijf naar Verdronkenoord 112 en in
1969 naar Verdronkenoord 9.

Drukwerk, vakwerk
Krijgsman Drukwerk verzorgt zakelijk- en familiedrukEen jonge Jan
werk. Ook werd drukwerk voor horeca een specialisme;
menukaarten voor vele Alkmaarse restaurants worden
Bakkum in de
hier ontworpen en geproduceerd. De drukkerij heeft
drukkerij,
sinds jaar en dag veel Alkmaarse klanten, zoals het
Verdronkenmagazine Oud Alkmaar van de Historische Vereniging
oord 9
Alkmaar én het tijdschrift van Het geheugen van de
Binnenstad.
De naam Krijgsman en het logo zijn gebleven , maar de
tijden zijn enorm veranderd. Rick is meegegaan met de
digitalisering. ‘Het is de kunst nu al te zien welke kant L
u
het mogelijk op zal gaan in de toekomst. Van de
ongeveer 25 grafische bedrijven in Alkmaar zijn er nog
.
amper vijf over. Een goede vormgeving is en blijft
essentieel. En daar draagt medewerker Barry die ook
?
alweer 24 jaar in dienst is zeker aan bij.’
Wij kunnen dat bevestigen. Als we ons tijdschrift Het
(nu nr.??)
Geheugen van de Binnenstad laten zien, is de standaard
reactie: Wat ziet dát er mooi uit, wie heeft dit gemaakt?
‘Ik ben opgegroeid op een boerderij.
De krijgsman is altijd in het logo gebleven:
strijdlustig verder.
Waarbij het onveranderlijk draait om
snelheid en flexibiliteit.
In 2008 werd de naam veranderd van Drukkerij Krijgsman
naar Krijgsman Drukwerk.

Bronvermelding en fotografie:
Interview met en fotoalbum van Rick Bakkum (2020)
Regionaal Archief Alkmaar: beeldmateriaal
Fotografie2020: Friedel Nijman

