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Inleiding
De Wageningse Instelling van Weldadigheid, ook wel Comité van Weldadigheid genoemd,
is opgericht in 1888 en opgeheven in 1922.
Het werkjaar was oorspronkelijk gelijk aan het kalenderjaar, maar liep later van 1 juli t/m
30 juni. De Instelling had een bestuur van negen personen: vertegenwoordigers van het
burgerlijk armbestuur, De Vier Gilden en het rooms-katholieke parochiaal armbestuur.
Althans dat was de bedoeling; in de praktijk verliep de samenwerking wel eens minder
goed. Zes bestuursleden werden door de gemeenteraad benoemd, de overige drie door de
genoemde instellingen. De Instelling legde jaarlijks verantwoording af aan de gemeenteraad.
Doel van de Instelling was “het verleenen van onderstand in geld en natura, indien zulks
door kerkelijke instellingen wordt geweigerd of onvoldoende verleend en aan behoeftigen,
die niet tot eenig Kerkgenootschap behooren”. In de praktijk betekende dat het geven van
contant geld aan oude en arme mensen, vooral aan weduwen, of het betalen van de huishuur aan hun huisbazen. Ook werden aan armlastige personen tegoedbonnen gegeven, die
zij bij een vooraf aangewezen handelaar konden inruilen voor steenkolengruis, of bij een
bakker voor brood.
De inkomsten van de Instelling bestonden uit de opbrengst van de jaarlijkse collecte die in
december werd gehouden binnen de gemeente, giften en legaten, en subsidie door de
gemeente Wageningen. Ook werden wel opbrengsten van concerten en toneeluitvoeringen
aan de Instelling gedoneerd.
Het archief is na de opheffing van de Instelling van Weldadigheid bij de gemeente
Wageningen gedeponeerd. Het verkeert in redelijk goede staat. De omvang is 0,10 m.

Wageningen
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Inventaris
1.

“Verordening voor de Instelling van Weldadigheid Wageningen” (Statuten),
1888. 1 stuk

2.

Reglement van Orde voor het bestuur der Instelling van Weldadigheid
(Huishoudelijk reglement), 1889. 1 stuk

3.

Rooster van aftreding van de leden van het Comité van Weldadigheid,
1907-1913. 1 stuk

4.

Notulen van vergaderingen, 6 dec. 1898 - 9 dec. 1914.

5.

Ingekomen stukken, 1886, 1911-1914.

6.

Register van Begrotingen en jaarrekeningen, 1908/1910-1910/1911.

7-8.

8 stukken
1 deel

Kasboeken, 1902-1920, 2 delen
7.
8.

9-12.

1 deel

1 juli 1902 - 29 juni 1914
1 juli 1914 - 23 jan. 1920

Rekeningen en kwitanties, 1911-1922, met hiaten. 3 omslagen en 1 stuk
9.
10.
11.
12.

1911/1912
1914
1916
1922, 1 stuk

13.

Statistieken van aantallen bedeelden en van uitgaven en ontvangsten van de
Instelling, 1911/1912 en 1912/1913. 2 stukken

14.

Lijst van personen, vermoedelijk bedeelden, z.d.

15.

Stukken betreffende de levering van steenkolengruis aan de Instelling,
1899, 1903, 1909. 2 stukken

1 stuk

