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De Stichting Jacob Campo Weyerman bestond in 2015 38 jaar. Dus nog twee jaar
alvorens het genootschap het veertigjarig bestaan kan vieren in 2017. Zoals behoort
bij de voorbereiding op zo’n belangrijk moment, wordt tevoren de adem ingehouden.
Dat heeft de Stichting JCW in 2015 dan ook met inzet gedaan.
Vanzelfsprekend waren er de vaste momenten, zoals een goed bezochte
grondvergadering op 10 januari 2015, waarvan het verslag net behandeld is.
Degenen die deze dag met hun voordrachten tot een succes hebben gemaakt, de
sprekers Roelof van Gelder, Marleen de Vries, Barbara Sierman en Sander Karst,
verdienen het nogmaals bedankt te worden voor hun belangwekkende bijdragen.
Vervolgens kwamen de vrienden, althans een 27tal uit deze groep, op 29 augustus
bijeen voor de expeditievergadering te Zutphen. Ook daarvan is het verslag net
behandeld. Het heeft derhalve weinig zin nu opnieuw op deze bijeenkomst terug ter
blikken, behalve dan door de leden Pieter Wissing en Frank van Lamoen, die door
hun inzet deze middag tot een succes hebben weten te maken opnieuw te
bedanken. Grote dank gaat ook uit naar Christiaan te Strake die de vrienden van
Weyerman geïnformeerd heeft over het historische Zutphen.
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, Sytze van der Veen en Rietje van Vliet veel dank.
Nog meer 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 vrijwel op tijd.
Complimenten daarvoor kunnen niet genoeg gemaakt worden.
Opvallend is hoe in de laatste twee nummers mode en schoonheid in de
Mededelingen een plaats hebben weten te vinden met bijdragen over mutsen,
rokken, kaalheid en pruiken. Wat ook niet onvermeld moet blijven is dat er in 2015
gereageerd is op de laatste aflevering van 2014, het speciale nummer over
Satirische Tijdschriften. Website Neder-L bijvoorbeeld schreef op 17 februari 2015
uitvoerig over dit themanummer.
Naast de halfjaarlijkse Mededelingen is er de website die door Rietje van Vliet met
assistentie van Jac Fuchs en Peter Altena gevuld wordt. U zult bemerkt hebben dat
de website vanaf eind augustus tot onlangs niet vernieuwd is kunnen worden. Het
tijdsbeslag dat het bijhouden van de website Rietje oplegde, bleek niet langer vol te
houden. Naar alle verwachting komt daar binnenkort verandering in, als in de nieuwe
JCW-constellatie een kleine groep, waarvan Rietje en haar beide medewerkers
ongetwijfeld deel zullen uitmaken, het periodiek vullen van de website voor zijn
rekening kan nemen.
Voor de vele werkzaamheden die Rietje voor de website verricht en verricht heeft, is
de JCW-gemeenschap haar grote erkenning en dankbaarheid verschuldigd.
Ondanks het feit dat de website vier maanden stil gelegen heeft is het totaalaantal
bezoekers een 41.000 geweest, meer dan duizendmaal zoveel als er bezoekers aan
een grondvergadering zijn. Er zijn in totaal 138 nieuwe posts geweest in 2015. Per

dag bezoeken gemiddeld 100 lieden de website, waarvan in 2015 3 belangstellenden
uit Kenia, 6 uit India en één Kazach.
Het bestuur heeft in 2015 ook niet stilgezeten. Zoals bekend heeft archivaris Jan
Bruggeman het archief vorig jaar vanwege een verhuizing moeten opslaan. Door de
goede zorgen van vicevoorzitter Barbara Sierman is na enig speurwerk het
gemeentearchief in Breda, of Abdera zoals deze stad in Weyermankringen graag
aangeduid wordt, bereid gevonden zich over het bestaande en het toekomstige
archief te ontfermen. 29 December zijn uw penningmeester en voorzitter in staat
geweest het archief naar Breda te vervoeren en aan de archivaris van de stad Breda,
de heer Mastenbroek, te overhandigen, alwaar het archief grondig geconserveerd zal
worden en na deze behandeling en een even deugdelijke inventarisatie aan de
Bredase Keizerstraat toegankelijk zal zijn. Voor zijn jarenlange trouwe dienst als
archivaris verdient Jan Bruggeman vanzelfsprekend ook een woord van dank.
Breda is in 2015 nog meer Weyerman-stad geworden. Het is uw bestuur net voor de
jaarwisseling eveneens gelukt de aldaar gevestigde uitgever-boekhandelaar Hein
van Kemenade te interesseren in de gedrukte werken van de stichting. Dit betekent
dat, weliswaar net in het begin van 2016, de bestaande voorraad Weyermanuitgaven en publicaties door uw voorzitter uit de garage van Rietje van Vliet naar
Breda vervoerd is. Gegevens over Van Kemenade vindt u onder meer op de JCWwebsite.
In 2015 heeft zich nog een gelukkige ontwikkeling voorgedaan en dat is dat er een
initiatief genomen is tot het schrijven van een Weyermanbiografie. In 2015 zijn er
door het bestuur van de stichting JCW afspraken gemaakt met uitgever Vantilt en
met auteur Peter Altena die ertoe moeten leiden dat in 2017 de biografie kan
verschijnen.
Het jaar 2015 kan weliswaar een betrekkelijk kalm Weyermanjaar genoemd worden,
voor de 18e eeuw is dat zeker niet het geval. Het was het jaar dat in Rotterdam het
14th Congress of the International Society for Eighteenth-Century Studies plaats
vond. Het was het jaar waarin de verzamelde werken van Hemsterhuis in de editie
van Jacob van Sluis verschenen, waarin de twee eerste delen van de Engelse
vertaling van Pieter van Woensels travelogue naar Turkije, Rusland en de nu zeer
actuele Krim verscheen. Het was het jaar waarin Anna de Haas’ relaas over de
theatrale zelfmoord bij Verloren uitkwam, waarin ons oud-lid Jacques Baartmans zijn
biografie van Alexander Philip van der Capellen uitbracht, waarin onder redactie van
Lodewijk Wagenaar het fraaie Ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC
verscheen, met daarin een lijvige bijdrage van ons lid Roelof van Gelder over de reis
van de Zwitserse chirurgijn Louis Relian naar de oost. Etc. etc.
Het was helaas ook het jaar dat Hanna Stouten overleed. Vooral in haar
Amsterdamse jaren is zij zeer actief geweest op het gebied van de 18e eeuwse
Neerlandistiek.
Tenslotte was 2015 het jaar waarin op 20 november in de oude vergaderzaal van de
Kamer aan het Binnenhof de nazaten bijeenkwamen van diegenen die in 1796 het
eerste gekozen Nederlandse parlement vormden. Een goed initiatief in tijden waarin
zonder veel consequenties over de volksvertegenwoordiging als een nepparlement
kan worden gesproken.

Tenslotte: 2015 begon de Stichting JCW met 150 betalende vrienden. Dat zijn er
helaas weer minder geworden. De penningmeester moet helaas constateren dat we
een kleine 10% van ons vriendenbestand hebben moeten uitschrijven. Er zijn op dit
moment 136 betalende vrienden. Vorig jaar hebben we moeten constateren dat op
deze wijze de continuïteit van de Stichting in gevaar komt. Dit moet, helaas, dit jaar
en met nog meer nadruk herhaald worden. Het ledenbestand vergrijst zienderogen
en het lukt niet een adequate vervanging door jonge vrienden te bewerkstelligen. Ik
eindig daarom enigszins in mineur, hoewel het duidelijk is dat we ons lustrum in 2017
ongetwijfeld nog weten te halen.
Dit is, zoals u weet, het laatste jaarverslag dat ik presenteer. Dit geeft mij de
gelegenheid om u, mede namens mijn collega-bestuursleden, te danken voor uw
vertrouwen en voor de samenwerking.
Camiel Hamans,
voorzitter
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