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De Stichting Jacob Campo Weyerman bestond in 2016 39 jaar. Het was een in veel 
opzichten schitterend Weyermanjaar, met een droevig slotakkoord. 
 
Wil het me vergeven dat ik met het slechte nieuws begin: op donderdag 15 december 
overleed Karel Bostoen, weliswaar geen ‘founding father’ van de Stichting, maar wel 
een van de vroegste vrienden. 
Bij de vorige expeditievergadering ging er nog een kaart rond waarmee de al zieke 
Karel sterkte gewenst werd. We wisten toen niet dat er nog maar zo weinig hoop en 
zo weinig tijd resteerde. 
Wie Karel zegt, zegt André. Twee roomse jongens, eentje uit Vlaanderen de ander 
uit Monnickendam, die elkaar troffen in Amsterdam, op het Instituut voor 
Neerlandistiek. 
Vele jaren later verzorgden ze de uitgave van de Processtukken van Weyerman, in 
het boek Geconfineert voor altoos en bij gelegenheid van de verschijning lieten ze 
zich vastleggen achter Haagse tralies, met plezier. 
Ik geloof dat de eerste keer dat ik ze samen zag, in ’t Woudt was. Later is die 
vergadering nog eens grandioos overgedaan door Jan Bruggeman met zijn 
kanselrede. In begin jaren ’80, toen de Stichting nog een peuter was, zag ik ze lopen 
op weg naar het kerkje van ’t Woudt, het was warm, Erik de Blauw was er ook bij, 
maar vooral de tegenstelling tussen André en Karel was treffend. André springerig, 
haastig rokend, vol invallen en associaties, over zijn  schouder een minimaal tasje, 
misschien wel een polstasje, Karel met een ogenschijnlijk zware tas, een donkere 
snor, donkere bril en een ernstige tred,  bedachtzaam ook. Wel een bijzonder duo, en 
vrienden! 
Graag wil ik hierbij in herinnering roepen dat Karel de Stichting op vele manieren 
heeft gediend: als bestuurslid, als redacteur, als auteur en als scout. Als auteur zocht 
Karel in de Mededelingen de verbinding met Vlaanderen, met Leiden en de satire, 
als scout bracht hij bijzondere Leidse talenten naar de vergadering en de Stichting. 
Tussen de bedrijven arrangeerde hij ook nog enkele huwelijken. 
André en Karel hebben als ware Loreleys heel wat jongens en meisjes naar de 
Weyermanstudie gelokt, een keer was zelfs Alexander Pechtold present  maar dat 
was de schuld van Elly, af en toe sloeg er wel eens een bootje lek, maar tot ernstige 
ongelukken heeft dat zelden geleid. Loreleys, nee, geleerde rattenvangers van 
Hameln.  
Het is heel triest dat Karel niet ouder mocht worden, dat zijn Broer Cornelis een 
Unvollendete is geworden, het is triest voor zijn familie, voor zijn vele vrienden en 
voor ons en voor Karel zelf. Karel was een van de steunpilaren van de Stichting, een 
baken van rust, een verstandig adviseur en een fantastische lach. 
 
Na deze woorden zijn alle andere woorden ongepast en prozaïsch. Ook die woorden 
horen in een jaarverslag. 
 
Het Stichtingsjaar begon met een volledig nieuw bestuur en een redactie in 
vertrouwde samenstelling, al is Rindert Jagersma in de redactie een betrekkelijk 
jonge rekruut. Het aantal leden bleef stabiel, de zeven vertrekkers werden 
gecompenseerd door zeven nieuwe aanmeldingen. Het bestuur kwam enkele malen 



bijeen, onder meer voor een verkennende vergadering in Heusden en één keer mét 
de redactie in Amsterdam. 
  
De grondvergadering van 16 januari kende een bijzonder hoge opkomst, liefst 34 
vrienden vonden de weg naar Arti in Amsterdam. De hoofdlezing werd verzorgd door 
Ivo Nieuwenhuis, satirekenner bij uitstek. De tekst van zijn lezing is te vinden in de 
het eerste nummer van de Mededelingen van dit jaar. Er waren intrigerende 
observaties van Barbara Sierman, die verslag deed van haar ontdekking van 
Weyermans ziekte, Jac Fuchs sprak over vader en zoon Nachtegaal en  Camiel 
Hamans schetste de wonderlijke levensgevallen van Pierre Lyonet. Amber Oomen 
nam de jaarlijkse Hanou-observatie voor haar rekening. Zij sprak over het rumoer dat 
veel toneelvoorstellingen kenmerkte. 
 
De expeditievergadering bracht ons op 10 september in het ooit zo moerassige 
Heusden. Vijfentwintig leden vonden de weg naar de vergadering. Onder 
onopgehelderde omstandigheden overleed  in  Heusden in 1747een zekere Jacob 
Weyerman, maar of Campo er ooit was, is onbekend. In het Gouverneurshuis 
kwamen we bijeen in de Gildezaal. Bart Coelen opende het bal. Streekarchivaris  
Hildo van Engen schetste de roerige geschiedenis van Heusden, op de grens van 
Brabant en Holland, Peter Altena zocht naar de verbinding tussen Weyerman, Tyssot 
de Patot, Kersteman en Pieter Vreede met Heusden, Joost Rosendaal gaf een 
fascinerend beeld van de revolutiedagen in Heusden. Onder leiding van de laatste 
doorkruisten we Heusden, waren welkom in het woonhuis van de streekarchivaris in 
de Hoogstraat waar zijn dochter Pam een bijzondere wandschildering had ontdekt. 
 
Twee openbare en goed bezochte vergaderingen en vooral twee schitterende 
nummers van de Mededelingen, samen goed voor 208 bladzijden. De polygamie van 
piskijker Ludeman, Cornelis Troost en de Laberlotten, kermis, toneel, onderwereld en 
belangrijke schrijvers. Weyerman komt aan bod in vernieuwende bijdragen van 
Steven Van Impe en Jac Fuchs. Mauricius, net als Weyerman geportretteerd door 
Troost, wordt dankzij het feuilleton van John Besseling en de bijdrage van Frans 
Thuijs een schrijver die in de literatuurgeschiedenis ná Worm en donder méér 
bladzijden zal krijgen. 
 
Ik vergeet zeer interessante bijdragen, maar wil graag aandacht vragen voor de 
veelzijdigheid van de Mededelingen: behalve voor de mode uit de  achttiende eeuw is 
er sinds kort ook ruimte voor de culinaire Verlichting. Dat de Mededelingen het beste 
tijdschrift van de Benelux is voor wie op de hoogte wil blijven van de achttiende 
eeuw, de Verlichting, de literatuur en het leven wordt overvloedig duidelijk voor wie 
de recensies, aankondigingen en de rubriek Verschenen opslaat. De Mededelingen 
overtreffen google. 
 
En dat alles dankzij een alerte en precieze redactie. Besturen komen en gaan,  maar 
de Mededelingen blijven bestaan. Graag vraag ik na de voltooiing van deze zin 
ieders applaus voor de redacteuren Anna de Haas, Rindert Jagersma, Ton 
Jongenelen, Sytze van der Veen, Frank van Lamoen en Rietje van Vliet en voor onze 
goede vriend Jeroen van Heemskerck Düker die op vertrouwd voortreffelijke wijze de 
vormgeving voor zijn rekening heeft genomen.  
 



De website van de Stichting behoorde afgelopen jaar tot de meestbezochte sites van 
de neerlandistiek. In 2015 41.000 bezoekers, per dag ruim 100. Dit jaar bijna 35.000, 
per dag krap 100. Het is en blijft, ondanks de krimp, een belangrijke bron voor wie wil 
weten van nieuwe publicaties en evenementen. Rietje van Vliet en Ivo Nieuwenhuis 
voerden de regie, een select aantal Campisten droeg met blogs bij. Ivo plaatste 
verwijzingen naar de blogs op Facebook. Of het met  papieren tradities in onze 
Stichting van doen heeft, is onduidelijk, maar een Facebookhit is de Stichting nog 
niet. 
 
En nog is dat niet alles: ook elders was er aandacht voor Weyerman. Het afscheid 
van de Utrechtse kunsthistoricus Peter Hecht, die in het verleden  aandacht schonk 
aan Weyerman, werd opgeluisterd door een feestbundel waarin twee belangrijke 
artikelen aan Weyerman zijn gewijd. Annemieke Houben, die eerder al faam verwierf 
met een boek met vieze liedjes, stelde  een bundel liefdesverklaringen samen, Ik 
wou uw voeten wel soenen en met daarin ook Weyerman. Lieke van Deinsen 
reserveerde in het  gereconstrueerde Panpoëticon – zie de schitterende site – een 
laatje en plaatje voor Weyerman. 
 
In het jaarverslag veroorloof ik me een korte vooruitblik. In maart van dit jaar, een 
lustrumjaar, zal de Syberg-roman van Reinold Vugs verschijnen, aan de 
Weyermanbiografie wordt verder gewerkt. Wie weet gaan de dromen van Ivo 
Nieuwenhuis, die aan een  televisieserie over Weyerman dacht, het volgend jaar in 
vervulling. Grote vraag is natuurlijk wie het na eerdere acteurs – André Hanou en Jan 
Bruggeman – aandurft om Weyerman te spelen.  
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