
Stichting Jacob Campo Weyerman: terugblik 2009 
In het 32ste jaar van haar bestaan telde de Stichting Jacob Campo Weyerman twee evenementen die als 
een hoogtepunt van het jaar kunnen worden beschouwd. 

Op zaterdag 10 januari vond de jaarlijkse grondvergadering plaats. Deze keer niet in de Gevangenpoort, 
maar wegens de verbouwing daar in het Haags Historisch Museum. In een volle zaal hield Clazina 
Dingmanse, een inspirerende lezing over samenspraakjes, wagenpraatjes, schuitepraatjes en wat al niet. 
Een literaire vorm waar Weyerman met zijn Vermakelijk Wagenpraatje ook gebruik van maakte. Er 
volgde ook een aantal observaties. Jac Fuchs liet ons zien hoe zeer Weyerman in zijn werk leunde op de 
vertogen van de Engelse schrijver Owen Feltham. Het vele speurwerk, waarin ook Jan Bruggeman zijn 
deel had, leverde een nieuwe kijk op de werkwijze van Weyerman. Jan Bruggeman ten slotte vermaakte 
ons met een spannend relaas over de lichamelijke eigenschappen van Weyerman: dankzij diens 
uitspraken over de geur van urine na het eten van asperges, weten we hoe Weyerman fysiek in elkaar 
stak. Een heel nieuwe manier van het Weyermanonderzoek. Zoals gebruikelijk werd er na afloop nog 
lang nageborreld in De Posthoorn. 

De jaarlijkse expeditievergadering leidde een grote groep campisten op zaterdag 5 september naar 
Middelburg. De deelnemers kregen eerst een rondleiding van de archivaris Albert Meijer in het Zeeuws 
Archief, dat gevestigd is in het achttiende-eeuwse Huis van de Perre. In het auditorium van het Zeeuws 
Archief hield kunsthistorica Katie Heyning zal prikkelende voordracht over de pikante schilderijen in de 
slaapvertrekken van Alexander de Muinq. Gerrie Wisse vermaakte ons met het werk van 
spreekwoordenman Carolus Tuinman. Een stadswandeling voerde de campisten langs allerlei 
gedenkwaardige lieux des mémoirs: herinneringsplaatsen waar niet alleen Albert Meijer maar ook Roelof 
van Gelder en bijvoorbeeld Ton Jongenelen ons iets over kon vertellen. Een terrasbezoek en een diner 
maakten een einde aan deze zonnige dag. 

In het afgelopen jaar verschenen wederom twee rijk gevulde afleveringen van de Mededelingen. De 
redactie – Frank van Lamoen, Ton Jongenelen, Pieter van Wissing, Anna de Haas, Dini Helmers en 
Sytze van der Veen – hebben gezorgd voor een rijk gevarieerd palet aan zeer leesbare artikelen over 
Weyerman, over zijn tijd en over de geest van zijn tijd. De presentatie van al het geschrevene was dit jaar 
in handen van Jeroen van Heemskerck Dücker, die als professioneel vormgever de redactie veel zorgen 
uit handen heeft genomen. De oogst was 178 pagina’s, fraai geïllustreerd en met een steeds weer 
intrigerende aantrekkelijke omslag. 

De stichting is afgelopen jaar benaderd met het verzoek een bijdrage te leveren aan een boek over de 
familie Weyerman. Aan dit verzoek is gehoor gegeven door middel van biografisch artikel over Jacob 
Campo Weyerman. Het boek zal in de loop van 2010 verschijnen. zo werd mij verzekerd door de 
Haarlemse tak. Verder is een draagbare Weyerman verschenen op internet, te downloaden en te 
gebruiken voor educatieve doeleinden. Op internet is inmiddels meer verschenen. Zo heeft GoogleBooks 
onlangs de Don Quichot gepubliceerd. Gecombineerd met wat er aan Knuttelpamfletten door de KB is 
gedigitaliseerd, zijn er momenteel 13 teksten van Weyerman digitaal raadpleegbaar. DBNL benadert 
momenteel de auteurs van de memorabele bundel Het verlokkent ooft met het verzoek om toestemming 
voor publicatie van deze bundel om internet. 

Eén vondst wil ik u verder niet onthouden. Eveline Koolhaas vertrouwde mij toe dat het Bredasch 
Museum iets aardigs in zijn collectie heeft dat de campisten tot nu toe is ontgaan. (zie vlg blz). 

Ten slotte. Cis van Heertum heeft deze week de ledenlijst van de Stichting doorgenomen. Vorig jaar 
telde de Stichting op 31 december 185 leden. Er waren dit jaar elf opzeggingen maar er zijn negen 
nieuwe leden bijgekomen. Een kleine rekensom leert dat de Stichting Jacob Campo Weyerman op 
oudejaarsdag 2008 185 leden telde.  
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