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Inleiding 
 

 

Op 18 oktober 1911 riep mevrouw Margaretha Jacoba Pauw - Pont, weduwe van Pieter 

Pauw, in leven houthandelaar en gemeenteraadslid te Zaandam en gedurende zijn 

laatste jaren inwoner van Wageningen, de Stichting Ziekenzorg in het leven. Kort 

tevoren had zij bepaald dat de in haar eigendom zijnde villa Over-Betuwe aan de 

toenmalige Rijksstraatweg – nu Generaal Foulkesweg – te Wageningen aan deze 

stichting geschonken zou worden met het doel daarin een ziekenhuis te exploiteren. 
De villa Over-Betuwe heeft onder de naam ‘Ziekenzorg’ decennialang dienst gedaan 

als het enige Wageningse ziekenhuis. Nadat het gebouw in 1958 nog een grondige 

verbouwing en uitbreiding had ondergaan, werd het in 1974 geheel verlaten voor een 

op de Wageningse Berg, aan de Scheidingslaan, gebouwd nieuw ziekenhuiscomplex. 

 

Met de ingebruikstelling van de nieuwe accommodatie op de Berg veranderde de naam 

van de instelling, die aanvankelijk Stichting Ziekenzorg en sinds 1919 Pieter Pauw-

stichting Ziekenzorg had geluid, in Stichting Pieter Pauw. Het ziekenhuis zelf heette 

voortaan Pieter Pauwziekenhuis. 

 

Landurige besprekingen over een gezamenlijke ziekenhuisvoorziening in de Gelderse 

Vallei hebben ertoe geleid, dat het Pieter Pauwziekenhuis per 1 juli 1987 is gefuseerd 

met de ziekenhuizen in Ede en Bennekom. De Pieter Pauwstichting is als gevolg van 

deze fusie opgegaan in de Stichting Ziekenhuisvoorzieningen de Gelderse Vallei. 

 

 

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. 

 

 

Openbaarheid 

 

Het archief van de Stichting Pieter Pauw is krachtens artikel 4 van de op 23 november 

1988 tussen de gemeente Wageningen en het bestuur van de Pieter Pauwstichting 

gesloten overeenkomst openbaar voor zover het stukken betreft die ouder zijn dan 50 

jaar. Bescheiden van jongere datum kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de bewaargever worden geraadpleegd. 

 

Dat betekent dat per 20 augustus 2019 het gehele navolgende archief openbaar is. 

 

 
 

 

Citeertitel: 

Citaten uit deze bronnen kunnen worden aangegeven met: 

Gemeentearchief Wageningen, Archief St. Pieter Pauw, inv. nr. ..... 

 

 

 

N.B.  Inventarisnummers die met een * zijn gemerkt, zijn geheel of 

gedeeltelijk niet openbaar.
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Inventaris 
 

 

 

A. Algemeen 

 

1-12. Notulen van bestuursvergaderingen, 1911-1969.  12 delen 

 

 1. 21 okt. 1911 – 8 mei 1917 
 2.  12 juni 1917 – 8 okt. 1934 

 3.  27 nov. 1934 – 22 nov. 1938 

 4.  6 dec. 1938 – 20 juni 1941 

 5.  7 juli 1941 – 10 sep. 1945 

 6.  15 okt. 1945 – 9 jan. 1950 

 7.  24 jan. 1950 – 6 juli 1956 

 8.  15 aug. 1956 – 12 juni 1958 

 9.  3 juli 1958 – 30 nov. 1961 

 10.  12 dec. 1961 – 30 mrt. 1965  

 11.  5 apr. 1965 – 6 nov. 1967 

 12.*  13 nov. 1967 – 14 apr. 1969 

 

 

13-19. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1914-1968.  6 omslagen 

 

 13. 1914 – 1950 (met hiaten) 

 14. mei 1960  –  okt. 1961  nrs. 1001-1200 

 15. 17  okt. 1961 – 18 juni 1963 nrs. 1201-1409 

 16. 11  juni 1963 – 31 mei 1964 nrs. 1410-1550 

 17.  2 juni 1964 – 29 okt. 1965 nrs. 1551-1750 

 18.  12 okt. 1965 – 30 jan. 1967 nrs. 1752-1900 

 19.  28 feb. 1967 – 1 apr. 1968 nrs. 1902-2050 

 

 

20-22. Agenda’s van ingekomen en uitgegane stukken, 1952-1967.  3 delen 

 

 20.  26 juli 1952 – 12 sep. 1961 nrs. 61-1186 

 21.  29 sep. 1961 –  jan. 1967 nrs. 1187-1896 

 22.*  13 feb. 1967 – 19 aug. 1969 nrs. 1897-2253 

 

 

23 a-h. Jaarverslagen, 1933-1940.  8 delen 

 

 23 a. 1933 

 23 b. 1934 

 23 c. 1935 

 23 d. 1936 

 23 e. 1937 

 23 f. 1938 
 23 g. 1939 

 23 h. 1940 
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B. Organisatie 

 

24. Concept-reglement, 1912.  1 stuk 

 

25.  Statuten, reglementen, instructies en richtlijnen van het bestuur, 

samengebracht ca. 1970.  1 ringband 

 

26. Stukken betreffende jubilea, 1936, 1937, 1942 en 1963.  1 omslag 

 

27. Kopieën van stukken gebruikt bij de samenstelling van de in 1988 door het 

bestuur uitgegeven publicatie "125 jaar ziekenzorg Wageningen", z.j. 

 1 omslag 

 

 

 

C. Personeel 

 

28. Tekst van een rede uitgesproken namens het bestuur bij gelegenheid van het 

afscheid van de directrice van het ziekenhuis, Ch. Van Lidt de Jeude, 1937. 

 1 stuk 

 

29. Bekendmakingen aan het personeel, 1958-1965, z.j.   1 omslag 

 

30. Overeenkomst tussen het bestuur enerzijds en medisch-specialisten, leden van 
‘de grote staf’, anderzijds betreffende een verdeelsleutel van de kosten van het 

honorarium van een aan te stellen algemene medische assistent, 1961.  1 stuk 
 N.B. Slechts gedeeltelijk ondertekend. 

 

 

 

D. Gebouwen en meubilair 

 
31. Stukken betreffende besprekingen over de wenselijkheid en de mogelijkheden 

om te komen tot een streekziekenhuis in de Gelderse Vallei, 1945-1953. 

 1 omslag 

 

32. Stukken betreffende de verbouw en uitbreiding van het ziekenhuisgebouw aan 

de Generaal Foulkesweg, 1954, 1958, 1964.  1 omslag 

 

33.  ‘Programma van wensen voor het nieuw te bouwen ziekenhuis van de Pieter 

Pauwstichting Ziekenzorg te Wageningen’, z.j. (ca. 1963).  1 deel 

 

34. Rapport betreffende de toekomstige behoefte aan ziekenhuis- en verpleeg-

tehuisbedden in het rayon van de Pieter Pauwstichting Ziekenzorg, 1963. 

 1 deel 
 

35. ‘Schetsplan’ voor (de bouw van een nieuw ziekenhuis van) de Pieter Pauw-

stichting Ziekenzorg, 1966.  1 deel 

 

36. Foto’s van een maquette van een nieuw te bouwen ziekenhuis te Wageningen, 

z.j.   3 stukken 
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E. Documentatie 

 

37. Krantenberichten over de Pieter Pauwstichting en het ziekenhuis te 

Wageningen. 1913, 1934, 1939, 1963.   1 omslag 

 

38-39. Overdrukken uit medische periodieken, 1955, 1965.   2 katernen 

 

 38. J.B. Deelen: Medische aspecten van het kleine ziekenhuis, inleiding voor 

de Vereniging van Ziekenhuizen in Nederland op 15 juli 1955 M.A.M. van 

Helvoort: Inleiding over de bestuurlijke kant van een klein ziekenhuis; 

Discussie naar aanleiding van de inleidingen van Dr. J.B. Deelen en drs. 

M.A.M. van Helvoort. Overdruk uit "Het Ziekenhuiswezen" 28e jaargang, 

nr. 8, augstus 1955. 

 

 39.  W. Misdorp en R.A.R. Elders: Paragangliomen bij mens en hond. 

Overdruk uit "Tijdschrift voor Diergeneeskunde", deel 90, aflevering 4, 

1965. 
  N.B. Dr. R.A.R. Elders was in 1965 als chirurg verbonden aan het ziekenhuis 

Ziekenzorg te Wageningen. 


