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In	  het	  35ste	  jaar	  van	  haar	  bestaan	  telde	  de	  Stichting	  Jacob	  Campo	  Weyerman	  twee	  evenementen	  
die	  traditiegetrouw	  als	  hoogtepunt	  kunnen	  worden	  aangemerkt.	  	  

Op	  zaterdag	  14	  januari	  2012	  (de	  grondvergadering)	  kwamen	  37	  campisten	  bijeen	  in	  de	  Nina	  
van	  Leerszaal	  van	  de	  UB	  Amsterdam,	  locatie	  Bijzondere	  Collecties.	  De	  kunstistoricus	  Koenraad	  
Jonckheere	  (Universiteit	  Gent)	  en	  de	  economisch	  historicus	  Filip	  Vermeylen	  (EUR)	  vertelden	  
over	  de	  kunsthandel	  aan	  het	  einde	  van	  de	  17e	  en	  begin	  van	  de	  18e	  eeuw.	  Ze	  lieten	  zien	  hoezeer	  
Weyerman	  was	  ingewijd	  in	  deze	  wereld	  van	  collectioneurs,	  kunsthandelaren	  en	  kunst-‐
bemiddelaars.	  Anton	  Bossers	  hield	  de	  eerste	  André	  Hanou-‐observatie:	  over	  enkele	  intrigerende	  
achtergronden	  van	  Nil	  Volentibus	  Arduum.	  Door	  een	  aantal	  veelgeciteerde	  bronnen	  opnieuw	  
kritisch	  tegen	  het	  licht	  te	  houden,	  kwam	  hij	  tot	  nieuwe,	  verrassende	  gezichtspunten.	  Jac	  Fuchs	  
schonk	  in	  zijn	  observatie	  aandacht	  aan	  wat	  hij	  noemde:	  de	  bijvangst	  van	  Hellevoetsluis.	  Hij	  
onthulde	  wie	  de	  kapitein	  van	  de	  pakketboot	  was,	  over	  wie	  Weyerman	  schreef.	  Rietje	  van	  Vliet	  
ten	  slotte,	  beschreef	  in	  haar	  observatie	  de	  Franse	  auteur	  Janiçon,	  die	  postuum	  een	  rol	  speelde	  in	  
het	  gevecht	  tussen	  Weyerman	  en	  de	  Haagse	  boekverkopers	  Cees	  de	  Ruyt	  en	  Frans	  Moselagen.	  

De	  expeditievergadering	  voerde	  het	  JCW	  dit	  jaar	  naar	  Utrecht.	  Op	  15	  september	  2012	  waren	  
ruim	  dertig	  campisten	  aanwezig	  in	  het	  Universiteitsmuseum	  aldaar.	  Ze	  werden	  getrakteerd	  op	  
een	  smeuïg	  verhaal	  van	  Peter	  Sprangers,	  van	  de	  Historische	  Kring	  Tolsteeg-‐Hoograven,	  over	  de	  
geschiedenis	  van	  Rotsoord	  en	  haar	  merkwaardige	  bewoners	  in	  de	  18e	  eeuw.	  Rietje	  van	  Vliet	  
leidde	  dit	  verhaal	  in	  met	  een	  korte	  anekdote	  over	  Weyerman	  die	  in	  1722	  op	  Rotsenburg	  zijn	  
intrek	  nam	  bij	  zijn	  maitresse	  Adriana	  Simonsz-‐de	  Visscher,	  een	  rijke	  weduwe	  die	  hij	  later	  zou	  
beschrijven	  als	  een	  ‘onbeschaafdste	  klomp	  van	  een	  Vrouwelyke	  Misgestalte’.	  Ton	  Jongenelen	  
voerde	  het	  gezelschap	  mee	  naar	  een	  andere	  Utrechtse	  buitenplaats:	  Zijdebalen,	  waar	  de	  
steenrijke	  David	  van	  Mollem	  bouwde	  aan	  een	  paradijs	  op	  aarde.	  Zijn	  imperium	  brokkelde	  echter	  
aan	  het	  einde	  van	  de	  18e	  eeuw	  snel	  af	  dankzij	  de	  duistere	  praktijken	  van	  een	  van	  zijn	  nazaten.	  	  

In	  het	  afgelopen	  jaar	  verschenen	  ook	  twee	  uitstekend	  gevulde	  afleveringen	  van	  de	  
Mededelingen.	  De	  redactie	  –	  Anna	  de	  Haas,	  Dini	  Helmers,	  Ton	  Jongenelen,	  Frank	  van	  Lamoen,	  
Sytze	  van	  der	  Veen	  –	  hebben	  er	  ook	  dit	  jaar	  voor	  gezorgd	  dat	  het	  blad	  niet	  alleen	  op	  tijd	  bij	  
iedereen	  in	  de	  bus	  viel,	  maar	  ook	  dat	  de	  afleveringen	  voor	  veel	  leesgenoegen	  zorgden.	  Wederom	  
was	  het	  tijdschrift	  informatief,	  goed	  gevarieerd,	  levendig	  en	  verrassend.	  De	  artikelen	  waren	  stuk	  
voor	  stuk	  van	  een	  hoog	  niveau.	  Opmerkelijk	  is	  dat	  er	  vorig	  jaar	  geen	  enkel	  Nederlandstalig	  blad	  
over	  de	  18e	  eeuw	  is	  verschenen,	  behalve	  dan	  de	  Mededelingen.	  We	  zijn	  zo	  aan	  het	  tijdschrift	  
gewend	  geraakt,	  dat	  we	  niet	  meer	  beseffen	  hoe	  bijzonder	  het	  is.	  Daarom	  graag	  applaus	  voor	  de	  
redactie.	  (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	  JCW	  heeft	  vorig	  jaar	  ook	  op	  het	  wereldwijde	  web	  niet	  stil	  gezeten.	  Inmiddels	  zijn	  de	  
Mededelingen	  tot	  en	  met	  2010	  integraal	  gepubliceerd	  op	  de	  website	  van	  de	  Digitale	  Bibliotheek	  
Nederlandse	  Letteren	  (DBNL).	  Ook	  op	  de	  eigen	  website	  van	  het	  JCW	  zijn	  de	  artikelen	  via	  links	  
stuk	  voor	  stuk	  opvraagbaar.	  De	  website	  wordt	  mede	  dankzij	  hedendaagse	  nieuwsberichten	  over	  
de	  eeuw	  van	  Weyerman	  gemiddeld	  door	  zo’n	  kleine	  honderd	  geïnteresseerden	  per	  dag	  bezocht	  
(vorig	  jaar:	  gemiddeld	  zestig).	  Er	  is	  voor	  geïnteresseerden	  die	  alleen	  het	  Engels	  machtig	  zijn,	  ook	  
een	  Engelstalige	  biografische	  schets	  opgenomen.	  Cis	  van	  Heertum	  zorgde	  voor	  de	  vertaling.	  	  

Ten	  slotte.	  Onze	  secretaris	  heeft	  deze	  week	  de	  ledenlijst	  van	  de	  Stichting	  doorgenomen.	  Op	  1	  
januari	  2013	  telde	  de	  Stichting	  159	  vrienden	  en/of	  leden.	  Vorig	  jaar	  waren	  dat	  er	  171.	  Het	  is	  
wellicht	  een	  gevolg	  van	  de	  economische	  crisis,	  die	  veel	  campisten	  kritisch	  naar	  hun	  
abonnementen	  doet	  kijken.	  Helaas	  valt	  hun	  beslissing	  nogal	  eens	  ten	  nadele	  van	  het	  JCW	  uit.	  Ook	  
blijkt	  de	  ledenaanwas	  in	  vergelijking	  met	  het	  vorige	  decennium	  tegen	  te	  vallen.	  Studenten	  



zoeken	  vertier	  en	  geestverwanten	  op	  Facebook	  en	  twitter.	  Misschien	  moet	  het	  JCW	  zich	  ook	  
maar	  eens	  storten	  op	  de	  social	  media.	  	  

Maar	  dat	  laat	  ik	  graag	  aan	  het	  nieuwe	  bestuur	  over.	  

	  

Rietje	  van	  Vliet	  
voorzitter	  Stichting	  Jacob	  Campo	  Weyerman	  

	  


