Stichting Jacob Campo Weyerman: terugblik 2010.
In het 33ste jaar van zijn bestaan heeft de Stichting Jacob Campo Weyerman weer een
behoorlijk aantal activiteiten ondernomen ter bevordering van de studie van en de
belangstelling voor de lange achttiende eeuw in het algemeen en Jacob Campo Weyerman in
het bijzonder.
Voor het eerst werd de Stichting getroffen door het weeralarm van KNMI en ANWB,
waardoor besloten werd de grondvergadering van 9 januari op het laatste moment uit te
stellen en te verplaatsen naar zaterdag 20 maart. Wegens de verbouwing van de
Gevangenpoort vond deze bijeenkomst wederom plaats in het Haags Historisch Museum. Er
waren 32 aanwezigen. Wim Knoops verzorgde de hoofdlezing over “De Goudse
betrokkenheid bij het Burgerleger Mappa in augustus-september 1787”, waarbij hij een
boeiend inzicht gaf in de chaotische omstandigheden in de Patriottentijd aan het voorbeeld
van de stad Gouda. Orangistische agitatie en patriotse vertwijfeling over de afloop van de
militaire campagne werden breed uitgemeten. Jac Fuchs stofte Weyermans Oog in ’t Zeil af
en stelde vast dat in ieder geval 30 van de 50 afleveringen buitenlandse inspiratiebronnen
hebben. Rietje van Vliet vroeg aandacht voor Hermannus Coster en het andere Oog in ’t Zeil,
een laatachttiende-eeuws satirisch periodiek dat zij gevonden heeft in het Leids Archief
(collectie Le Franq van Berkhey) en dat ontbreekt in de STCN.
De jaarlijkse expeditievergadering was dit jaar georganiseerd met extra hulp van Jan
Bruggeman. Op 4 september trokken het prachtige weer, een fraai 19e-eeuws museum en een
grote tuin meer dan 40 campisten naar Zoetermeer, waar in samenwerking met het Historisch
Genootschap Oud Soetermeer voordrachten werden verzorgd door Rietje van Vliet, Ton
Vermeulen, André Hanou en Jan Bruggeman om kennis te maken met het achttiende-eeuwse
Zoetermeer en Zegwaart. Zij spraken over baron van Syberg, alchemie en het waterige einde
van ds. Pieter van de Bosch, het laatste gedemonstreerd aan de hand van de film De zwarte
bladzijde met Jan Bruggeman in een hoofdrol. Tijdens een rondwandeling na afloop werd
Sybergs tijdelijke verblijf Meerrust in de Dorpstraat (vroeger het deel Zegwaart)
gelokaliseerd, evenals het hotel waar Weyerman tijdens zijn bezoek aan Syberg verbleef.
Gepresenteerd werd het boek Syberg. De Zoetermeerse Alchemist onder redactie van Rietje
van Vliet met bijdragen van Frank van Lamoen en Jan Bruggeman. Het boek bevat naast een
volledige tekstuitgave van Weyermans blijspel Den Maagdenburgsche Alchemist, of den
gewaanden Baron van Syberg ontmaskert (1733) ook een verzameling fragmenten uit
Weyermans werk waar sprake is van Syberg. De bijeenkomst en de publicatie leidden ook tot
positieve publiciteit in de Zoetermeerse pers en boekhandel.
Op het gebied van de tekstuitgaven moet hier een gebeurtenis uit onverwachte hoek worden
vermeld die in het late najaar plaats vond: de verschijning van de hertaling door Jan Rot voor
het middelbaar onderwijs van Weyermans Opkomst en val van een koffiehuisnichtje bij Theo
Knippenbergs Bulkboek in de reeks Literaire Klassieken. Dat na de hertaling van Bachs
Matthaüs Passion een tekst van Weyerman een volgende hertaling waardig gekeurd wordt,
moet de ware campist tot vreugde strekken.
De onvolprezen redactie van de Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman,
bestaande uit Anna de Haas, Dini Helmers, Ton Jongenelen, Frank van Lamoen en Sytze van
der Veen, heeft ook dit jaar weer voor twee rijk gevulde afleveringen (184 bladzijden)
gezorgd met een grote en brede variëteit aan onderwerpen. Mede dank zij de inspanningen

van Jeroen van Heemskerk Dücker konden ook dit jaar de afleveringen keurig op tijd
verschijnen, voor wetenschappelijke tijdschriften nog steeds een bijna unieke prestatie.
Voor het najaar was voorzien in de publicatie van een bundel artikelen over satirische
tijdschriften in de 18e eeuw, onder auspiciën van de Stichting en onder redactie van Rietje van
Vliet. Hier is enige vertraging opgetreden: publicatie wordt nu voorzien in 2011.
Ten slotte moet ik u nog informeren over twee punten waarmee het bestuur van de Stichting
zich heeft bezig gehouden. Een aanvraag voor erkenning van de Stichting als onder de
zogenaamde ANBI-regeling vallende instelling is uitgegaan. Bij de afhandeling is vertraging
opgetreden, omdat wij bij de benodigde registratie van enkele wijzigingen in de gegevens van
enkele bestuursleden bij de Kamer van Koophandel in een klein Kafkiaans administratief
universum zijn beland, waaraan het aanvankelijk moeilijk ontsnappen leek, maar dat
inmiddels is gelukt. De aanvraag voor de ANBI-erkenning is nu in behandeling.
Wat de vernieuwing van de sinds een paar jaar vastgelopen website betreft kan ik met veel
positievere berichten komen. Dank zij een grote inspanning van vooral Rietje van Vliet
gedurende de afgelopen tijd is de website volledig vernieuwd. Wij zijn met hetzelfde adres
www.weyerman.nl overgegaan naar een andere provider met een zeer grote capaciteit tegen
zeer redelijke (d.w.z. lagere) kosten. De website is beter onderhoudbaar en daardoor flexibel
en actueel te houden. Het Weyerman-blog met actuele informatie en attenderingen over 18eeeuwse zaken zal worden geïntegreerd in de website. Achter duidelijk aangegeven knoppen
vindt u allerlei informatie over Weyerman (bio- en bibliografie), over de stichting, over onze
en andermans publicaties, inhoudsopgaven van en een register op afleveringen van de
Mededelingen en weldra wellicht ook de oudere jaargangen in full text. De website bevat
links naar via internet beschikbare teksten. U bekijkt het maar en laat de bestuursleden uw
oordeel en suggesties weten. Dat wordt op prijs gesteld.
Het afgelopen jaar ontvingen wij 10 opzeggingen, terwijl 5 nieuwe vrienden zich hebben
aangemeld. Het totale aantal vrienden en/of leden bedraagt per 31 december dus 175 (was:
180). Wij hopen met een vernieuwde en actieve website weer meer leden (wellicht ook wat
jongere?) aan onze stichting en het Weyerman-onderzoek te binden.
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