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Inleiding 
 

Met de overhandiging van het oudste notulenboek uit het archief van de 

Stichting 17 november 1863 tijdens een bijeenkomst op 23 november 1988 in 

het Pieter Pauw Ziekenhuis te Wageningen, vond symbolisch de inbewaargeving 

aan de gemeente Wageningen plaats van het bestuursarchief van de Stichting 

Pieter Pauw en van dat van de Stichting 17 November 1863. Eerder had de 

Stichting Pieter Pauw zich, bij monde van de heer H.E. der Weduwen, directeur 

van het ziekenhuis te Wageningen, in principe bereid verklaard het oudste deel 

van het archief van de stichting tot aan de bouw van het nieuwe 

ziekenhuiscomplex aan de Scheidingslaan aan de gemeente Wageningen over te 

dragen. Van deze overdracht werden de medische dossiers echter uitdrukkelijk 

uitgezonderd. 

 

Zoals het bovenstaande doet vermoeden, omvatten de door de Stichting Pieter 

Pauw in bewaring gegeven archivalia niet alleen het archief van de eigen 

stichting, maar ook die van de Stichting 17 November 1863. Deze instelling 

exploiteerde van 1866 tot 1909 het eerste ziekenhuis van Wageningen. Het 

gebouw aan de Molenstraat is thans nog intact. Het archief van de Stichting 17 

november 1863 bevatte bij overdracht aan de gemeente Wageningen een 

tweetal notulenboeken, die de gehele bestaansperiode van de stichting omspant. 

Voor het overige is het archief slechts zeer fragmentarisch bewaard gebleven. 

Van de financiële bescheiden bijvoorbeeld is niets meer over. 

 

 

In 1997 gaf mw. E. van Bodegraven nog een aantal oude stukken van de 

Stichting in bewaring bij het Gemeentearchief. 



 

Inventaris 
 

 

A. Inbewaringgeving door het Pieter Pauwziekenhuis (1988) 
 

 

1-2. Notulen van vergaderingen van de regenten, 1864-1915.  2 delen 

 1. 11 feb. 1864 – 8 dec. 1904; met reglement van 1864 

 2. 29 dec. 1904 – 3 juni 1915 

 

3.  Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1863 –1915.  1 omslag 

 

4.  Reglement voor het ziekenhuis, 1873. gedrukt.  1 stuk 

 

5.  Instructies voor de huisbewaarder, 1873, 1888.  2 stukken 

 

 

 

 

B. Inbewaringgeving door mw. E. van Bodegraven (1997) 
 

 

6.  Register van uitgegane brieven, 1864-1914; met een ingeplakte, gedrukte 

oproep aan de stadgenoten tot steun aan het door de Stichting 17 November 

1863 op te richten ziekenhuis, 1863.  1 deel. 

 

7.  Grondreglement der Stichting 17 November 1863, gedrukt, 1864.  1 katern. 

 

8.  Reglement voor de vergaderingen van donateurs en regenten der Stichting 

17 November 1863, 1864.  1 stuk 

 

9.  Ingekomen brief van burgemeester en wethouders van Wageningen aan het 

bestuur van de Stichting 17 November 1863 betreffende de beschikbaar-

stelling van een stukje tuin bij de stadsgracht, 1864.  1 stuk. 


