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1.  Doelstellingen 
 
Overeenkomstig de stichtingsakte stelt de Stichting (hierna: het JCW) zich ten doel: 
 het verzamelen, bewaren en bewerken van bronnenmateriaal dat van belang kan 

worden geacht voor kennis van het leven van Jacob Campo Weyerman (1677-1747) 
en het begrijpen van zijn werk; 

 het bevorderen van het uitgeven van zijn oeuvre; 
 het stimuleren van onderzoek met betrekking tot de persoon en het werk van 

Weyerman en met betrekking tot figuren en situaties die aan zijn persoon zijn 
gelieerd; 

In het verlengde van wat in de stichtingsakte vermeld staat, is er in de loop van de 
geschiedenis van de Stichting een nieuwe doelstelling toegevoegd: 
 het scheppen van een omgeving waarin jonge en ervaren onderzoekers inzichten en 

ideeën uitwisselen, om op die wijze tot vernieuwend onderzoek te komen en een 
kenniscentrum van de cultuur van de lange achttiende eeuw te vormen. 

 
2. Werkzaamheden 
 
Bijeenkomsten 
Er zijn jaarlijks minimaal twee vergaderingen:  

 De grondvergadering vindt plaats in januari. Deze bijeenkomst bestaat uit twee 
delen: een eerste deel met lezingen, bedoeld voor leden en belangstellenden, en 
een tweede deel waarin de leden vergaderen en het verenigingsjaar en de plannen 
voor het volgend jaar bespreken. 
Het eerste deel begint met een grote lezing, gewijd aan een bijzonder aspect van de 
cultuur van de lange achttiende eeuw. Die lezing wordt afwisselend door leden en 
door niet-leden verzorgd. Die lezing wordt gevolgd door enkele korte observaties 
door leden, daartoe aangezocht door het bestuur. Sinds enige jaren is een van die 
observaties een ‘Hanou-observatie’, genoemd naar Prof. Dr. André Hanou, een 
van de oprichters van de Stichting én de belangrijkste inspirator van nieuw 
onderzoek. 
 
Het tweede deel van de vergadering, de ledenvergadering, is in beginsel niet 
toegankelijk voor introducé(e)s. De notulen en financiële jaarstukken worden 
daarom alleen verspreid onder de leden.  
Het bestuur streeft naar een vaste vergaderlocatie. Na jaren in Den Haag 
(Gevangenpoort)  is er sinds enige jaren een geschikte locatie gevonden in 
Amsterdam. 

 
 De expeditie-vergadering vindt plaats eind augustus of begin september. De 

bestemming is steeds een plaats waar Weyerman is geweest of waarover hij heeft 
geschreven. Bij die bijeenkomst wordt aandacht geschonken aan de verbinding 
tussen Weyerman en andere schrijvers met de betreffende plaats en aan de 
geschiedenis van die plaats in de lange achttiende eeuw.  De ‘vergadering’ heeft 
voor een deel het karakter van een excursie 

       Deze expeditie-vergadering is toegankelijk voor introducé(e)s. 
 Het bestuur streeft bij de organisatie en invulling van het programma naar nauwe 

samenwerking met de lokale historische vereniging. Bestemmingen worden zo 
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mogelijk een jaar van te voren gekozen. Suggesties van leden worden daarbij serieus 
in overweging genomen. 

 
Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 
De inhoud van de Mededelingen (hierna: MedJCW) is in overeenstemming met de 
doelstellingen van het JCW. De leden krijgen het blad gratis thuisgestuurd.  

 De MedJCW verschijnen twee maal per jaar (zomer- en winternummer) en 
bevatten circa 100 pagina’s. In overleg met het bestuur kan het aantal pagina’s 
worden uitgebreid dan wel gekozen worden voor een derde aflevering (special). 
Besluiten hierover worden ad hoc genomen. 

 De redactie bestaat uit enkele leden van het JCW; auteurs kunnen ook daarbuiten 
worden aangezocht. Auteurs ontvangen voor hun bijdrage 3 auteursexemplaren; 
recensenten ontvangen 1 auteursexemplaar. Uitgevers van gerecenseerde werken 
ontvangen 1 bewijsexemplaar. 

 Het bestuur streeft naar minimale productiekosten en een professionele uitstraling 
van het blad. De lay-out wordt bij voorkeur om niet verzorgd (momenteel door een 
van de leden); het drukken/binden, sealing en verzending worden uitbesteed aan 
een low budget-drukker (aanlevering van adreslabels door bestuur). 

 
Publicaties tekstuitgaven Weyerman 
Wegens de sterk afgenomen afzet van tekstuitgaven oudere letterkunde zijn er geen 
commerciële uitgevers die het werk van Weyerman op de markt willen brengen.  
 
 Het bestuur ondersteunt waar mogelijk de uitgave van tekstedities van het werk van 

Weyerman. 
 Het bestuur stelt zich ten doel om de beschikbaarheid van het werk van Weyerman in 

digitale vorm te bevorderen. Daartoe wordt een beroep gedaan op de leden van de 
Stichting en wordt contact onderhouden met DBNL, de Digitale Bibliotheek 
Nederlandse Letteren. 

 
Activiteiten met een bijzonder doel 
Het bestuur streeft ernaar om minimaal één maal per vijf jaar een evenement te organiseren 
voor een bijzondere gelegenheid: bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum JCW of de 
uitgave van een publicatie die in samenwerking met een commerciële uitgever tot stand is 
gekomen. Goede ervaringen zijn reeds opgedaan met de presentatie van onder andere Achter 
slot en grendel, onder red. van Anna de Haas e.a. (uitgeverij Walburg Pers, 2002), De vrolijke 
tuchtheer van de Abderieten van Frans Wetzels (uitgeverij Van Kemenade, 2006), Stook-
schriften, onder red. van Pieter van Wissing e.a. (uitgeverij Vantilt, 2008). Het ligt in de lijn 
van de verwachtingen dat van de publicatie van de Weyerman-biografie, waaraan thans met 
ondersteuning van de Stichting gewerkt wordt, een bijzonder evenement gemaakt wordt. 
 
Platform onderzoekers  
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om een digitaal platform van onderzoekers en 
belangstellenden te scheppen en te onderhouden, waar onderzoekers en belangstellenden voor 
elkaar en anderen ‘zichtbaar’ worden en laten zien wat hun specialismen en onderzoeksvragen 
zijn. Dat digitaal platform zal moeten uitgroeien tot een ontmoetingsplaats voor onderzoekers 
en belangstellenden. Bij de schepping en het onderhoud van dat digitaal platform zal worden 
gezocht naar geschikte partners.  
Voor dit platform wordt gebruikgemaakt van de bestaande website van het JCW: 
http://www.weyerman.nl. 
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3. Financiën 
 
Voor het realiseren van de doelstellingen van het JCW dienen er financiële middelen beschik-
baar te zijn. De basisinkomsten worden geworven uit jaarlijkse contributieheffing wegens 
lidmaatschap. Behalve deze bijdragen van vrienden/leden genereert het JCW ook inkomsten 
uit de opbrengst van publicaties, schenkingen, externe subsidies en erfstellingen.  
 
Beheer 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer  
Het bestuur krijgt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden. 
Het bestuur c.q. de penningmeester stelt de jaarlijkse begroting op. Deze wordt samen met de 
verantwoording ervan (financieel jaarverslag) namens het bestuur tijdens de grondvergadering 
ter vaststelling voorgelegd aan de leden van de stichting. De controle van de administratie en 
het beheer wordt uitgevoerd door een kascommissie die daartoe in het leven wordt geroepen. 
 
Fondsenwerving 
De vicevoorzitter is (in samenwerking met de penningmeester) verantwoordelijk voor de 
fondsenwerving.  

 
 
4. Public Relations 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de pr.  
Het bestuur streeft ernaar om bij de pr-activiteiten voornamelijk gebruik te maken van de 
nieuwe media.  
 Drukwerk (wervingsfolders, -brochures) over het JCW zal niet meer worden gemaakt 

en verspreid.  
 Er wordt ingezet op mond-tot-mondreclame, gastcolleges en voordrachten. Op 

verzoek van derden worden artikelen geschreven over Weyerman en/of het JCW.  
 Alleen voor evenementen (symposia, boekpresentaties) worden persberichten 

verzonden.  
 
Website 
Het JCW heeft de beschikking over een website - http://www.weyerman.nl - met een content 
management systeem, die in beginsel zonder tussenkomst van een html-expert/webmaster 
wordt bijgehouden.  
 De informatieweblog, met nieuws over het JCW en andere achttiende-eeuwse 

onderwerpen, staat onder redactie van een van de leden van het JCW. Frequente 
nieuwsberichten zorgen voor frequente bezoekers van de JCW-site. 

 Bij het verzamelen/schrijven/ plaatsen van nieuwsberichten en voor de actualisering 
van de JCW-informatie staan leden van het JCW de redactie terzijde. 

 De website heeft een Engelstalige pagina met beknopte informatie over Weyerman en 
de stichting. 

 
Digitale nieuwsbrief Waarschouwing 
De Waarschouwing is bedoeld voor incidentele communicatie met leden van het JCW. 
Bijvoorbeeld om hen te attenderen op de grond- en/of expeditievergadering. De nieuwsbrief 
wordt alleen digitaal verspreid. 
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 Er verschijnen minimaal twee nieuwsbrieven per jaar. Verspreiding is incidenteel en 
op initiatief van de secretaris. 

 Vormgeving is in handen van de secretaris. 
 
Overige media 
Het bestuur onderzoekt in hoeverre social media (facebook, twitter), youtube-filmpjes en 
dergelijke een bijdrage kunnen leveren aan de public relations van de stichting. Binnen de 
afgelopen beleidsperiode zijn hiertoe reeds plannen geformuleerd en uitgevoerd. 
 
5. Archivering  
 
De secretaris is verantwoordelijk voor de archivering. Het oude archief is ondergebracht bij 
het Stadsarchief Breda, maar wacht op ontsluiting. De archivering van nieuwe stukken 
geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 Van de eigen publicaties worden standaard twee exemplaren in het stichtingsarchief 

opgenomen.  
 Initiatieven worden genomen om de ontsluiting van het archief van de Stichting te 

bevorderen. 
 De inhoud van het tijdschrift Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 

is en wordt via open access twee jaar na verschijnen beschikbaar gesteld via de 
website van de DBNL: https://dbnl.nl/tekst/_med009mede01_01/. 
 

 


