
Stichting	  Jacob	  Campo	  Weyerman:	  terugblik	  op	  2011	  

	  

In	  het	  34ste	  jaar	  van	  haar	  bestaan	  telde	  de	  Stichting	  Jacob	  Campo	  Weyerman	  twee	  evenementen	  
die	  als	  hoogtepunt	  kunnen	  worden	  aangemerkt.	  Helaas	  waren	  er	  ook	  enkele	  dieptepunten:	  niet	  
alleen	  overleed	  	  André	  Hanou,	  een	  van	  de	  founding	  fathers	  van	  het	  JCW,	  maar	  ook	  Pim	  van	  
Oostrum,	  eveneens	  actief	  lid	  vanaf	  het	  eerste	  uur.	  Door	  de	  jaren	  heen	  hebben	  zij	  vele	  vrienden	  
gevonden	  onder	  de	  JCW’ers.	  Mede	  daardoor	  heeft	  het	  JCW,	  een	  club	  van	  liefhebbers	  van	  de	  
andere	  achttiende	  eeuw,	  zich	  ontwikkeld	  tot	  ook	  een	  hechte	  vriendenclub.	  Hun	  overlijden	  laat	  
dan	  ook	  een	  grote	  leegte	  achter.	  

Maar	  nu,	  tijdens	  deze	  grondvergadering,	  is	  het	  tijd	  om	  terug	  te	  blikken	  naar	  de	  twee	  
evenementen	  die	  traditiegetrouw	  als	  hoogtepunt	  kunnen	  worden	  aangemerkt.	  Op	  zaterdag	  8	  
januari	  2011	  (de	  grondvergadering)	  kwamen	  33	  campisten	  bijeen	  in	  de	  Gevangenpoort	  in	  Den	  
Haag,	  de	  plek	  waar	  Weyerman	  na	  een	  gevangenschap	  van	  ruim	  zeven	  jaar	  is	  gestorven.	  In	  een	  
volle	  maar	  vooral	  ijskoude	  zaal	  hield	  kerkhistorica	  Joke	  Spaans	  een	  lezing	  over	  de	  anti-‐
katholieke	  satire	  in	  vroeg-‐achttiende-‐eeuwse	  spotprenten.	  Als	  laatste	  spotprent	  toonde	  ze	  de	  
titelprent	  uit	  Weyermans	  Historie	  des	  pausdoms,	  waarin	  het	  licht	  van	  de	  rede	  zegeviert	  over	  
heerszucht	  en	  bijgeloof.	  Er	  volgden	  twee	  observaties	  van	  campisten	  die	  kort	  iets	  over	  hun	  
onderzoek	  vertelden.	  Jac	  Fuchs	  vertelde	  over	  zijn	  speurtocht	  in	  Weyermans	  Zeldzaame	  leevens-
byzonderheden	  van	  Laurens	  Arminius	  en	  langs	  Engelse	  bibliotheken	  en	  archieven.	  De	  
reconstructie	  van	  Weyermans	  exacte	  reisroutes	  in	  Engeland	  is	  helaas	  (of	  gelukkig?)	  nog	  altijd	  
niet	  afgerond.	  De	  tweede	  observatie	  was	  van	  Frans	  Wetzels,	  die	  momenteel	  de	  uitgave	  
voorbereidt	  van	  een	  werk	  van	  Weyerman,	  dat	  alleen	  in	  manuscriptvorm	  bewaard	  is	  gebleven:	  
De	  wandelende	  jood.	  

De	  expeditievergadering	  voerde	  het	  JCW	  dit	  jaar	  naar	  Hellevoetsluis.	  Op	  10	  september	  2011,	  
een	  warme	  najaarsdag,	  waren	  ruim	  dertig	  campisten	  daar	  te	  gast	  bij	  de	  Stichting	  Historisch	  
Genootschap	  De	  Cruyttoren.	  In	  de	  kruittoren	  van	  de	  oude	  vesting	  werden	  ze	  getrakteerd	  op	  een	  
gloedvol	  betoog	  van	  Arie	  van	  den	  Ban,	  voorzitter	  van	  dit	  lokale	  historische	  genootschap,	  over	  
Hellevoetsluis	  als	  belangrijkste	  oorlogshaven	  in	  de	  zeventiende	  en	  achttiende	  eeuw.	  Jac	  Fuchs	  en	  
Jan	  Bruggeman	  vertelden	  daarna	  over	  Weyermans	  overtochten	  naar	  Engeland	  met	  de	  
pakketboot,	  die	  met	  een	  vaste	  dienstregeling	  vanuit	  Hellevoetsluis	  vertrok.	  Bart	  Coelen	  leidde	  
het	  gezelschap	  rond	  in	  het	  vestingstadje	  en	  langs	  de	  oude	  haven.	  	  

In	  het	  afgelopen	  jaar	  verschenen	  ook	  twee	  goedgevulde	  afleveringen	  van	  de	  Mededelingen.	  De	  
redactie	  –	  Anna	  de	  Haas,	  Dini	  Helmers,	  Ton	  Jongenelen,	  Frank	  van	  Lamoen,	  Sytze	  van	  der	  Veen	  –	  
hebben	  er	  ook	  nu	  weer	  voor	  gezorgd	  dat	  het	  blad	  niet	  alleen	  op	  tijd	  bij	  iedereen	  in	  de	  bus	  viel,	  
maar	  ook	  dat	  de	  afleveringen	  voor	  veel	  leesgenoegen	  zorgden.	  Dankzij	  de	  redactie	  was	  het	  
tijdschrift	  ook	  in	  2011	  een	  zeer	  prettig	  leesbaar	  en	  goed	  gevarieerd	  blad,	  met	  uiteenlopende	  
artikelen	  die	  gebaseerd	  zijn	  op	  nieuw	  onderzoek	  naar	  diverse	  aspecten	  van	  de	  eeuw	  van	  
Weyerman.	  (APPLAUS)	  De	  presentatie	  van	  dit	  alles	  was	  wederom	  in	  handen	  van	  Jeroen	  van	  
Heemskerck	  Dücker.	  Hij	  heeft	  ervoor	  zorggedragen	  dat	  de	  Mededelingen	  de	  aantrekkelijke	  en	  
professionele	  uitstraling	  heeft	  die	  het	  tijdschrift	  verdient.	  (APPLAUS)	  

Het	  afgelopen	  jaar	  verschenen	  nog	  meer	  publicaties	  die	  met	  Weyerman	  van	  doen	  hebben.	  In	  
papieren	  vorm	  verschenen	  twee	  boeken	  over	  het	  geslacht	  Weyerman,	  waarin	  Jacob	  Campo	  
Weyerman	  een	  prominente	  plaats	  inneemt.	  DBNL	  heeft	  inmiddels	  Weyermans	  Hollandsche	  
Sinnelykheid	  op	  het	  worldwide	  web	  gepubliceerd,	  en	  via	  Google	  Books	  zijn	  nu	  ook	  –	  naast	  de	  
eerder	  ingescande	  werken	  –	  digitaal	  én	  als	  eBook	  beschikbaar:	  (1)	  De	  voornaamste	  
beweegredenen	  [...]	  die	  aanleyding	  hebben	  gegeeven	  aan	  Moses	  Marcus	  tot	  het	  verlaaten	  van	  den	  
joodschen	  [...]	  godsdienst,	  (2)	  Den	  Persiaansche	  zydewever,	  (3)	  Demokriets	  en	  Herakliets,	  
Brabandsche	  voyagie,	  (4)	  De	  Hollandsche	  zinlykheyt	  (een	  andere	  druk	  dan	  de	  DBNL-‐versie),	  (5)	  
Den	  Antwerpsche	  courantier,	  (6)	  De	  Gehoornde	  broeders	  en	  (7)	  enkele	  door	  Weyerman	  vertaalde	  
gezangen	  van	  Anakreon.	  	  



Via	  de	  website	  Weyerman.nl	  zijn	  alle	  gedigitaliseerde	  werken	  van	  Weyerman	  in	  te	  zien.	  Deze	  
website	  wordt	  mede	  dankzij	  hedendaagse	  nieuwsberichten	  over	  de	  eeuw	  van	  Weyerman	  
gemiddeld	  door	  zo’n	  zestig	  geïnteresseerden	  per	  dag	  bezocht.	  De	  site	  is	  een	  van	  de	  kandidaten	  
voor	  de	  Geschiedenis	  Online	  Prijs,	  waarvoor	  men	  tot	  10	  februari	  aanstaande	  nog	  een	  stem	  kan	  
uitbrengen.	  Via	  de	  website	  zullen	  binnenkort	  ook	  de	  artikelen	  uit	  de	  oude	  Mededelingen	  
digitaal	  raadpleegbaar	  zijn.	  De	  papieren	  exemplaren	  liggen	  momenteel	  bij	  DBNL	  klaar	  om	  
gedigitaliseerd	  te	  worden.	  Auteurs	  worden	  binnenkort	  benaderd	  voor	  toestemming	  voor	  deze	  
moderne	  vorm	  van	  recycling.	  

In	  het	  afgelopen	  jaar	  heeft	  het	  bestuur	  van	  de	  Stichting	  met	  succes	  de	  aanvraag	  voor	  een	  ANBI-
status	  afgerond.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  Stichting	  voldoet	  aan	  de	  eisen	  van	  de	  fiscus	  en	  nu	  een	  
‘algemeen	  nut	  beogende	  instelling’	  is.	  Deze	  status	  betekent	  dat	  de	  Stichting	  een	  aantal	  
belastingvoordelen	  heeft	  bij	  schenkingen	  en	  legaten.	  

Ten	  slotte.	  Cis	  van	  Heertum	  heeft	  deze	  week	  de	  ledenlijst	  van	  de	  Stichting	  doorgenomen.	  Op	  1	  
januari	  2011	  telde	  de	  Stichting	  175	  vrienden	  en/of	  leden.	  Er	  zijn	  inmiddels	  drie	  overleden,	  vier	  
opzeggingen	  maar	  er	  zijn	  ook	  drie	  nieuwe	  leden	  bijgekomen.	  Dat	  doet	  de	  teller	  op	  1	  januari	  
2012	  op	  171	  staan.	  
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