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De succesformule van Op Zien Kampers

door Bas Nijhof

Begonnen als uitprobeersel in 2016 wordt Op Zien Kampers - vanwege de 
toenemende populariteit - ieder jaar een keer vaker gespeeld dan het jaar 
ervoor. Het geheim van het succes? De herkenbaarheid, de toegankelijk-
heid en het gebruik van de Kamper taal. Samen vormen ze het recept voor 
een avond ongedwongen lachen in de Stadsgehoorzaal. Initiatiefnemers 
zijn Jac Ruiten en Rob van der Weerd. Jac: ‘In het Kampers druk je je an-
ders uit. De timing, de humor, het rechtstreekse. Dat kan niet in het Ne-
derlands.’

Liefde voor de stad
Wie aanschuift met Rob van der Weerd (1951) en Jac Ruiten (1955) merkt ge-
lijk: deze mannen ademen Kampen. De verwevenheid met en de liefde voor 
de stad blijkt uit de manier waarop de mannen anekdotes erover aaneen-
rijgen, strooien met bijnamen voor locaties (‘De Schele’) en personen (‘Jan 
Sökkien’). Zelfs het beklag van Rob (‘Zo’n mooi horecaplein en dan gebeurt 
er zo weinig!’) klinkt liefdevol. Let wel: liefdevol, maar niet soft. De toon is 
direct en de woordkeus is over het algemeen ferm. Voor het vierde jaar op rij 
maakt Op Zien Kampers deel uit van de programmering van de Stadsgehoor-
zaal. Op 15 juni 2019 is het zover. De initiatiefnemers weten Kampenaren te 
verbinden met humor en zijn bevlogen in hun missie het Kamper historisch 
en cultureel erfgoed in stand te houden. Jac: ‘Er is geen kind dat het Kam-
pers meer spreekt. Dat is jammer.’ 
Zowel Jac als Rob zijn verweven met de Kamper samenleving: Jac als onder-
wijzer en creatief duizendpoot, Rob als horecaondernemer, initiatiefnemer 
en voorzitter van de supportersvereniging van KHC. Hij staat soms nog op 
verschillende plekken achter de bar. Beiden hebben een passie voor muziek. 
Beiden zijn geboren Kampenaren. Wanneer ze vertellen is dat met bravoure 
en bevlogenheid. Deze mannen weten waar ze voor staan en dat inzicht 
delen ze graag. De Kamperse tongval voert de boventoon, maar wordt voor 
mij een beetje afgezwakt, aangezien ik het Kampers niet vloeiend spreek.  
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Jac en Rob kennen elkaar lang. Ze versterken elkaar: Jac is het creatieve brein en Rob 

is zakelijk de aandrijver. Niet dat ze compleet van elkaar verschillen: ze delen een 

passie voor muziek, een liefde voor Kampen en houden van leven in de brouwerij. 

Begin jaren negentig vraagt Rob in Café de Unie (‘De Schele’) aan Jac om een poster 

te ontwerpen voor een optreden in de Blokhut. Jos Mulder en Dick Dekker spelen 

daar. Jac vraagt: ‘Wie zingt?’ Rob antwoordt: ‘Jij zingt.’ Jac doet het; de Millerband 

ontstaat, evenals een vriendschap tussen de twee.

Uitverkocht
Zittend op de banken langs de ramen van de Oude Foyer in de Stadsgehoor-
zaal bespreken we de oorsprong van Op Zien Kampers. Het idee voor een revue 
in dialect ontspruit aan het brein van Jac. Uit liefde voor een taal die hij ziet 
verdwijnen, vertelt hij. Tijdens het plakken van posters voor de Tiger Club1 

deelt Jac zijn idee voor een revue met Rob. Diens enthousiasme en doortas-
tendheid zorgen ervoor dat de heren het volgende moment gebroederlijk 
via de Gasthuisstraat richting Stadsgehoorzaal benen om het idee aan direc-

Jac Ruiten en Rob van der Weerd tijdens Op Zien Kampers 2018. Foto Tennekes.
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teur Jelle Wouda voor te leggen. Voor Rob is die drempel laag: hij is letterlijk 
geboren in het theater als zoon van de toenmalige schouwburguitbater.
Het getuigt van lef dat de huidige directeur het aandurft op basis van slechts 
enthousiasme en een idee het theater ter beschikking te stellen. Een uitge-
werkt concept is er niet. De interesse ervoor blijft gissen bij gebrek aan iets 
vergelijkbaars. Bij het nadenken over het potentieel aantal bezoekers schat 
Rob zo’n tweehonderd. Jac heeft een iets rooskleuriger beeld in zijn hoofd: 
een honderd of drie. Het blijkt uiteindelijk nog mooier uit te pakken: wan-
neer nog geen half jaar later op 16 april 2016 de voorstelling plaatsvindt zijn 
de 450 kaarten al binnen een maand uitverkocht.
In de tussentijd is Jac aan het schrijven geslagen en benaderen hij en Rob 
bekenden en personen waarvan ze denken dat ze kunnen bijdragen. Ze be-
naderen ‘Henkie’ Wielink, die Jac kent van Theaterkoor Caecilia (‘die heeft 
de lach aan zijn kont hangen’) en Jan Elhorst (‘Jan Sökkien’, een marktkoop-
man, die sokken verkocht en naar verluidt een briljante monoloog over 
Kampen in huis heeft). Ze leggen contact met toneelvereniging De Kleine 
Komedie: dat zorgt naast de betrokkenheid van enthousiaste actrices als 
Jeany van Ommen en Geke Dalsem ook voor de toegang tot een ruimte om 
te repeteren. 

‘Als je in Brunnepe een poot breekt, ben je op Zuid dood’
De herkenbaarheid blijkt veel Kampenaren aan te spreken. Daarvoor win-
kelt Op Zien Kampers in de historie: markante personen uit het verleden 
worden op het podium tot leven gewekt, zoals provocateur Jan de Brands, 
badmeester Strieker of stratenmaker Jacob Neutels. Dit jaar brengt de voor-
stelling verschillende beroepen voor het voetlicht die Kampen typeren, zo-
als de naai- en sigarenfabrieken. Om tot die sketches te komen verricht Jac 
Ruiten veel research; iets wat hem niet vreemd is gezien zijn verleden als 
maker van het RTV IJsselmondprogramma Van de Hak op de Tak met meester 
Jac, waarin hij de geschiedenis van Kampen toont en duidt. Daarnaast liggen 
ook de dagelijkse besognes onder het vergrootglas en wordt de achterklap-
cultuur breed uitgemeten. Rob: ‘Als je in Brunnepe een poot breekt, ben je 
op Zuid dood.’

Reüniegevoel
Op Zien Kampers is niet een typische schouwburgvoorstelling. ‘De mensen die 
bij ons komen bezoeken niet de schouwburg. Die gaan naar de gehoorzaal,’ 
maakt Rob duidelijk. ‘Er is daar een reüniegevoel.’ Jac vult aan: ‘Het is een 
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trefpunt.’ De boodschap is duidelijk: Op Zien Kampers is niet voor cultuur-
snuivers of de elite, maar gewoon voor de Kampenaar die zich een avond wil 
vermaken: toegankelijke humor, herkenbare personages en een gezellige 
‘ons kent ons’-sfeer. En na afloop een gehaktbal en een broodje kroket.

Te plat of een schepje erbovenop
De dag dat ik hen spreek is er ’s avonds om acht uur afgesproken voor een 
repetitie. De Kleine Komedie bevindt zich aan de Noordweg pal naast Ventu-
ra: aan de bar zit de cast. Er worden rollen verdeeld. Nieuwe scènes worden 
doorgelezen. De sfeer is opperbest en wat dat betreft heeft Jac aan de eigen 
spelers een goed, en ook kritisch testpanel. Er wordt smakelijk gelachen om 
de vondsten, maar de spelers denken ook mee over woordgebruik (‘dat ge-
bruikten ze niet in die tijd’), corrigeren elkaar op uitspraak, bediscussiëren 
of een scène te plat is, of dat er juist een schepje bovenop mag en zingen uit 
volle borst mee met de door Jac hertaalde versies van klassieke nummers. 
Live worden de toneelspelers bijgestaan door een combo bestaand uit Jos 
Koek, Jan van Dijk en Michiel van Ommen. Jac laat aan het eind zijn be-
werking van Het Dorp van Wim Sonneveld uit een eerdere editie van Op Zien 
Kampers horen. Dat zit prachtig in elkaar. Na ruim anderhalf uur zetten ze 
een punt achter de inhoudelijke repetitie. Van achter de bar wordt nog een 
biertje aangeboden. Dat slaan Jac en Rob af. ‘Nee, jongens. ’t Is maandag.’ Ze 
vertrekken. De andere spelers drinken nog wat na. Uit het gesprek valt op te 
maken dat de datum voor 2020 ook alweer vastligt. Dat past binnen wat Jac 
’s middags al opmerkte: ‘De inspiratiebron is nog lang niet uitgeput.’

Noot

1. Een initiatief dat sinds het begin van het millennium bestaat en verschillende nostalgi-

sche muzikale evenementen organiseert op verschillende plekken in Kampen.
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