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STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN 
Jaarbericht 2014 
 
In 2014 heeft de stichting haar 37e levensjaar voltooid. Op zich al een prestatie, maar de 
kalme wijze waarop dit gebeurd is, verdient een compliment aan de vrienden. 
 
Helaas is ons dit jaar weer een vriend ontvallen door overlijden, mevrouw Hannie van 
Goinga-van Driel. Zij was niet zeer actief betrokken bij de bijeenkomsten van de stichting, 
maar heeft vanuit haar wetenschappelijk expertise bijgedragen aan de bevordering van onze 
doelstellingen. Ik wil hier slechts haar artikel memoren in de bundel Stookschriften uit 2008, 
waarin zij onder de titel ‘De politieke Praatvaar, De politieke Snapper en De politieke 
Nalezer’, drie patriotse volksblaadjes aan een nader onderzoek onderworpen heeft. Haar 
onderzoek naar de Leidse boekhandel in de 18e eeuw mag zeker vandaag ook nog genoemd 
worden.  
 
Als gebruikelijk in de jaarlijkse cyclus van het JCW zijn er in 2014 twee bijeenkomsten 
gehouden. De grondvergadering op 11 januari, door een 32-tal vrienden bijgewoond, een 
aantal dat inmiddels ook traditie geworden lijkt, en een expeditievergadering op 6 september 
naar Maastricht, die bezocht is door 30 vrienden en belangstellenden. Onder deze 
belangstellenden mochten we zes gasten vanuit de Zuidelijke Afdeling van de Maatschappij 
der Nederlandse letterkunde begroeten. Uw voorzitter moest bij dit bezoek aan zijn vaderland 
helaas afwezig zijn, waarvoor nogmaals zijn verontschuldigingen. 
 
In het vorige agendapunt zijn de notulen van de grondvergadering behandeld met daarin een 
uitvoerig verslag van het voorgedragene en het besprokene. Vandaar dat we ons hier kunnen 
beperkten met nogmaals onze waardering en dank uit te spreken. De sprekers van het vorig 
jaar, Elly Groenenboom-Draai, Anna de Haas, Jac Fuchs en toenmalig scheidend secretaris 
Cis van Heertum, hebben ons laten meegenieten van hun kennis en presentatiekunde, waarvan 
de vrienden niet alleen toen maar nu nog steeds onder de indruk zijn. 
 
Op deze grondvergadering is onder grote dankzegging afscheid genomen van secretaris Cis 
van Heertum en penningmeester Jos Leenes. Zij hebben zich beiden jarenlang ingezet voor de 
stichting en hebben de huidige vicevoorzitter en voorzitter vakkundig weten te begeleiden op 
hun hernieuwde of hun eerste bestuurlijke schreden binnen het JCW. 
Als opvolgers werden per acclamatie verkozen Susanne Gabriels en Kees de Both, 
respectievelijk als secretaris en penningmeester. 
 
Van de expeditievergadering wordt dezer dagen een verslag gepubliceerd op de website. 
Hier kan dus volstaan worden met het uitspreken van onze immense dank aan de 
organisatoren, ons lid Koen Eykhout en zijn mede-Maastrichtenaar en literair en cultuur-
historisch deskundige Lou Spronck. Zij hebben de dag bedacht en opgezet, maar daarnaast 
ook het programma volledig zelf geleid en gedragen. Ook gaat veel dank uit naar conservator 
Emile Ramakers van het Centre Ceramique. Hij hield niet alleen een inleiding over de 
geschiedenis van de stadsbibliotheek, die deel uitmaakt van het Centre, maar legde ook op 
heldere en tegelijk spannende wijze uit hoe de libertijnse drukkers en uitgevers Dufour en 
Roux in Maastricht terecht zijn gekomen en vanuit Maastricht hun nering hebben kunnen 
bedrijven. Bovendien was er ter gelegenheid van de Weyerman-expeditievergadering door 
Emile Ramakers een expositie ingericht in het Centre met werken van Weyerman, 
Weyermans relatie Pain et Vin, Dufour en Roux.      
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De rondleiding door Maastricht, het bezoek aan het stadhuis en aan het Spaans Gouvernement 
waar Dufours bedrijf indertijd gevestigd was en de afsluitende spijs en drank op het Vrijthof 
maakten van de dag een evenement. 
 
Het afgelopen jaar verschenen, zoals de traditie wil, twee afleveringen van de Mededelingen. 
Hiervoor past de redactie, Anna de Haas, Rindert Jagersma, Ton Jongenelen, Frank van 
Lamoen en Sytze van der Veen veel dank. Het tweede nummer van de afgelopen jaargang is 
een themanummer over Satirische Tijdschriften, een uitgave waarnaar al lang werd uitgezien. 
Dit zeer omvangrijke en zeer rijke nummer kwam tot stand onder de gastredactie van Anna de 
Haas, Rietje van Vliet en Peter Altena. Bestuur en vrienden van het JCW is dit drietal veel 
dank verschuldigd, maar nog meer zullen de lezers van deze aflevering de gastredactie willen 
prijzen, is onze overtuiging. Een apart woord van dank gaat uit naar Jeroen van Heemskerck 
Düker die nu al een aantal jaren om niet de grafische vormgeving en verwerking van de 
Mededelingen voor zijn rekening neemt. Het blad ziet er prachtig uit en verschijnt op tijd. 
Complimenten daarvoor kunnen niet genoeg gegeven worden. 
 
Naast de halfjaarlijkse Mededelingen is er de website, die door Rietje van Vliet niet alleen in 
de lucht gehouden wordt en bijgehouden, maar ook voor een grote gedeelte gevuld. Samen 
met Jac Fuchs en Peter Altena, haar medebroeders in crime, schrijft ze met onvoorstelbare 
regelmaat een blog over Weyerman, Weyermaniania en 18e-eeuwse nieuwtjes, waardoor de 
website het centrale punt voor 18e-eeuws onderzoek in de Lage Landen is geworden. De 
wekelijkse rubriek ‘merkwaardig’ waarin een overzicht geboden wordt van wat er aan  
actualiteit over de 18e eeuw te melden valt, heeft dit centrale karakter slechts weten te 
versterken. Chapeau en grand merci voor Rietje van Vliet en haar medewerkers Jac Fuchs en 
Peter Altena. 
 
Op 30 december bood Rietje op de website een jaaroverzicht van de activiteiten op en het 
bezoek aan de website. Hieruit een paar punten:  
− Met het aantal bezoekers van deze Weyerman-site had de Stichting Jacob Campo 

Weyerman in 2014 zo’n 32 keer het Muziektheater in Amsterdam kunnen vullen (vorig 
jaar ruim 20 keer). Ruim 51.000 bezoeken zijn er in 2014 geteld.  

− Gemiddeld kwamen er ongeveer 140 bezoekers per dag. De site telde over heel 2014 
ongeveer 43.000 bezoekers uit Nederland. Het aantal Belgische lezers bleef daarbij, met 
de tikkenteller op ruim 3.160, sterk achter. In totaal kwamen er 1.103 Fransen, 540 
Duitsers en 687 Amerikanen op bezoek. Vergeleken met de 173 bezoekers uit Brazilië 
waren de 79 gasten uit Rusland veruit in de minderheid. Er kwam één bezoeker uit 
Marokko en één uit China.  Het afgelopen jaar werden er 337 berichten geplaatst. 

Afgezien van de Mededelingen en de website is 2014 geen rijk Weyermanjaar geweest. 
Vermeldenswaard is de tentoonstelling van Jan de Bie in het Breda’s Museum, waarin ook het 
boekenlandschap van Weyerman getoond wordt. Peter Altena schreef over deze expositie op 
de website op 17 december. Nog tot begin februari loopt de tentoonstelling van De Bie. 

Naar aanleiding van de Open Monumentendag keerde een reïncarnatie van Jacob Campo 
Weyerman op 14 september terug naar Vianen, alwaar hij het voormalig proeflokaal de 
Zwaan aandeed. Een meeslepend verslag door Jac Fuchs van dit avontuur is te vinden op de 
website (15-09-2014).  

De stichting beschikt, als bekend, over een behoorlijk archief dat belangeloos beheerd woord 
door onze archivaris Jan Bruggeman, die ook zelf de grootste gebruiker is van dit archief. 
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Voor zijn goede zorgen en zijn naspeuringen in de inmiddels omvangrijke collectie past hem 
dank. Te meer daar hij binnen enkele dagen dit archief, dat inmiddels de omvang heeft bereikt 
van vijftien verhuisdozen, kwijt moet wegens gebrek aan ruimte in zijn nieuwe woning. 
Mochten er vrienden zijn die over voldoende plaats beschikken om de collectie onderdak te 
beiden, dan hoort het bestuur dit graag. De bedoeling is om dit archief te zijner tijd in een 
openbare collectie onder te brengen. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden. 

En dan tenslotte de statistiek: 2014 werd begonnen met 158 contribuanten. JCW eindigt het 
jaar met 150 betalende vrienden. U concludeert nu dat een achttal vertrokken is, hetgeen juist 
is. Helaas daaronder ook het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Er zijn 
evenwel ook enige nieuwe belangstellenden toegetreden, een viertal. De optel- en aftreksom 
klopt als u bedenkt dat er ook enige notoire wanbetalers zijn uitgeschreven. 

Gezien de kosten die de stichting moet maken voor de normale activiteiten, is deze terugloop, 
die niet dramatisch is te noemen, toch zorgelijk. Onze inkomsten blijven structureel een 
duizend euro achter bij onze uitgaven. Het bestuur zal u bij de grondvergadering in januari 
2016 laten weten hoe het denkt dit probleem aan te pakken.    

Den Haag, 10 januari 2015, 

Camiel Hamans, 

voorzitter 

      
 
    


