
Stichting Jacob Campo Weyerman: terugblik op 2005 
 
Het afgelopen kalenderjaar, 2005, lijkt met zijn gebruikelijke evenementen – dat zijn de 
grondvergadering hier in Den Haag in januari en de expeditievergadering te IJsselstein in 
september – een rustig Weyermanjaar te zijn geweest. Toch gebeurde er achter de 
schermen meer dan u wellicht denkt. Door het vertrek van twee en de komst van drie 
nieuwe bestuursleden was het allereerst nodig alle bestuurstaken te inventariseren en 
opnieuw te verdelen. U kunt er zeker van zijn: de nieuwe bestuursleden waren 
buitengewoon snel vertrouwd met het werk van de stichting. Een handig hulpmiddel 
hierbij was het bij de tijd brengen van het sterk verouderde huishoudelijke reglement. 
Deze klus verschafte niet alleen inzicht in het huidige reilen en zeilen van de stichting, 
maar ook in haar verleden van al bijna dertig jaar. Dit laatste aspect wordt uiteraard 
steeds meer van belang nu er een generatie JCW–leden en –vrienden aantreedt die de 
eerste decennia van de Stichting niet heeft meegemaakt. U kunt overigens een digitale 
versie van het herziene huishoudelijke reglement bij de secretaris opvragen. 
 
Het JCW-jaar begon op 15 januari met een goed bezochte grondvergadering. De 
historicus Peet Theeuwen, bekend van zijn dissertatie over De Post van den Neder-Rhijn, 
hield een boeiende lezing over de patriotse schrijver en redacteur Willem van Irhoven en 
drie bestuursleden presenteerden een observatie, die inmiddels hun weg naar de 
Mededelingen hebben gevonden – die van Anna de Haas zelfs in een veel verder 
uitgewerkte vorm dan in het uitgesproken stadium, zie het laatste nummer van ons 
tijdschrift.  
 
De expeditievergadering vond plaats op 3 september, zoals gezegd in IJsselstein. Jacob 
Campo Weyerman schetste in 1730 in zijn Den Vrolyke Tuchtheer al een beeld van deze 
stad, die in zijn tijd een wijkplaats was voor vervolgden. Onze plaats van samenkomst 
was het Stadsmuseum, waar ook diverse tastbare herinneringen van het achttiende-
eeuwse verleden van de stad worden bewaard. De medewerkers van dit museum, in het 
bijzonder mevrouw Annemiek Savenije, dachten van tevoren buitengewoon goed mee 
over de praktische invulling van de dag. Zo werd het bestuur gewezen op de 
mogelijkheid bij de koffie een lokale lekkernij te nuttigen, de zogeheten apenluider. 
Bovendien was het mogelijk de lunch in het museum te organiseren toen bleek dat alle 
horecagelegenheden in het centrum van IJsselstein die dag bezet zouden zijn vanwege 
een kaarttoernooi en een jazzfestival. De spreker van de vergadering, de heer Fred 
Vogelzang van de Utrechtse Erfgoedstichting, bracht ons bij de horecagelegenheden die 
Jacob Campo Weyerman mogelijk in IJsselstein heeft bezocht. De spreker leidde ons ook 
verder door de straten van het achttiende-eeuwse IJsselstein, met behulp van een 
aanschouwelijke, wandvullende stadsplattegrond. Zijn inhoudelijk interessante en ook 
humoristische betoog verveelde geen minuut. Een bezoek aan de vaste expositie van het 
museum en een boottocht rond het oude stadshart van IJsselstein completeerden het 
programma. Daarna was het voor de liefhebbers tijd voor borrel, jazz en eten. 
 
Mijn voorganger kon vorig jaar het goede nieuws presenteren dat de Stichting wereldwijd 
te volgen is via een fraaie website. Ook dit jaar is deze bijgehouden door Edwina Hagen 
en haar wederhelft Steve Woodward, waarvoor onze hartelijke dank, aangezien het 



bijhouden van een website een tijdrovende aangelegenheid is. In het afgelopen jaar 
voltooiden zij het invoeren van de titels van alle artikelen die ooit in de Mededelingen 
hebben gestaan, zodat we nu over een prachtige elektronische index met diverse 
zoekmogelijkheden beschikken.  
 
Nu ik toch over de Mededelingen spreek, deze verschenen dit jaar voor de eerste maal in 
de vorm van twee afleveringen, overigens met een gezamenlijke omvang die 
vergelijkbaar is met die van de drie reguliere nummers die we eerder kenden. De redactie 
bestond ook dit jaar nog uit Arianne Baggerman, Ton Jongenelen, Frank van Lamoen en 
Rietje van Vliet. Informeel draaiden echter degenen die het komende jaar de redactie 
zullen versterken, dat zijn Edwina Hagen, Cis van Heertum en Pieter van Wissing, al 
mee. Zij waren al aanwezig bij het overleg tussen redactie en bestuur in de Chinees van 
het Utrechtse Hoog-Catherijne, waar in de afgelopen jaren talloze redactievergaderingen 
zijn gehouden. Ik loop hiermee echter al teveel vooruit op het volgende agendapunt, 
waarbij we zullen stilstaan bij het feit dat Arianne Baggerman en Rietje van Vliet de 
redactie zullen verlaten, na zich jarenlang op buitengewoon verdienstelijke wijze te 
hebben ingezet voor ons tijdschrift. Ik volsta nu daarom met dank uit te spreken aan alle 
redactieleden voor al hun inspanningen, zowel de zittende als de toekomstige leden. 
 
Wat betreft het Weyermanonderzoek wil ik naar voren brengen dat in 2005 onze nestor 
Frans Wetzels afstudeerde op een scriptie over Weyerman in Breda. Nogmaals proficiat.  
Er vindt al enige tijd overleg plaats tussen de redactie en Frans Wetzels om de tekst voor 
uitgave geschikt te maken en het bestuur is bezig voldoende financiële middelen daarvoor 
te genereren. Het denkt aan een uitgave in de Abderareeks, in de loop van 2006. Behalve 
de redactie van de Mededelingen zullen we in dat geval natuurlijk ook de redactie van 
deze reeks aanspreken. Dat zijn sinds vorig jaar Adèle Nieuweboer en Marja Geesink. 
Laatstgenoemde heeft in het afgelopen jaar samen met Anton Bossers doorgewerkt aan 
de geannoteerde uitgave van Weyermans Talmud. Zij hopen hun werk in het komende 
jaar af te ronden, zodat we ook de heruitgave van dit tijdschrift van Weyerman tegemoet 
kunnen zien. 
 
Voor extra publicaties is de Stichting helaas nog altijd in hoge mate afhankelijk van 
giften en subsidies van fondsen en andere geldschieters. Hoewel we niet mogen klagen 
over de gelden die in de afgelopen jaren binnenkwamen voor met name themanummers 
van de Mededelingen, daaraan gingen altijd grote inspanningen vooraf. U moet weten dat 
ook vele subsidieverzoeken niet werden gehonoreerd, ondanks de overtuigingskracht van 
vooral Sytze van der Veen, die een talent ontwikkelde voor het schrijven van 
bedelbrieven. Het is daarom verheugend te kunnen constateren dat in 2005 wat extra geld 
binnenkwam door de verkoop van oude voorraden. Onze penningmeester Jos Leenes, die 
deze voorraden beheert en graag zijn zolder weer wat ruimer ziet, heeft zich met hart en 
ziel gestort op de verkoop oude afleveringen van de Mededelingen en andere inmiddels 
antiquarische JCW-uitgaven, hierbij gesteund door onze secretaris Carin Gaemers. In 
2005 werd met andere woorden  het  ‘Modern  antiquariaat  JCW  /  18e  eeuw’  in  het  leven  
geroepen. In het verleden werden door leden al eens boeken uit eigen bezit geschonken 
aan de stichting om door verkoop een bijdrage te lev eren aan de financiële draagkracht. 
Dit jaar kreeg de stichting ruim honderd boeken ineens van Ed Olijkan uit Utrecht. Het 



bestuur heeft beslotten dezen boeken, veelal oudere letterkundige tekstuitgaven, te 
verkopen  voor  €  5  per  stuk.  Er  kan op rekening worden gekocht. Heeft u zelf nog boeken 
die u wilt doneren, dan juichten we dit van harte toe natuurlijk. 
 
Het aantal betalende vrienden en leden van de Stichting bleef in 2005 nagenoeg gelijk 
met 167 – vorig jaar 166 –, ondanks diverse inspanningen om nieuwe vrienden te werven, 
onder andere door onze secretaris-publicitair Edwina Hagen. Zij introduceerde 
bijvoorbeeld onze Stichting bij het Historisch Platvorm in Amsterdam. Het aantal 
betalende sympathisanten hangt zoals u begrijpt ieder jaar weer samen met aanmeldingen 
en opzeggingen van oude en nieuwe vrienden. Iedere voorzitter hoopt bij dit punt 
vervolgens te kunnen zwijgen wat betreft opzeggingen wegens treurige redenen. Helaas 
moet ik memoreren dat in het afgelopen onze vriend Bram Schuytvlot ons is ontvallen. 
Hij was een gewaardeerd medewerker en bibliograaf van de zaal zeldzame en kostbare 
werken van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Weyermannianen van het eerste 
uur zullen zich hem herinneren als iemand die het met raad en daad het werk van 
Weyerman voor bestudering vanuit de magazijnen van de bibliotheek liet halen. 
 
Degene die alle activiteiten binnen de Stichting door de jaren heen het beste kan volgen is 
onze archivaris Jan Bruggeman. Ook dit jaar beantwoordde hij weer op zijn deskundige 
wijze al onze vragen, verschafte hij op verzoek en ongevraagd nuttige kopieën en 
ontfermde hij zich over oude en nieuwe archivalia. Ik wil hem evenals andere jaren 
bedanken en bovendien de hoop uit te spreken dat hij deze taak nog vele jaren zal blijven 
uitoefenen. Verder wil ik mijn medebestuursleden dankzeggen voor de prettige 
samenwerking en afsluiten met iedereen te bedanken die zich in 2005 op welke wijze dan 
ook heeft ingezet voor de Stichting. 
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