JAARVERSLAG 2015 VAN DE HISTORISCHE VERENIGING 'OUD WAGENINGEN'
De Vereniging heeft niet de traditie van uitvoerige jaarverslagen. Hieronder zijn de belangrijkste
gegevens opgenomen; de rubriek bestuursmededelingen in ons Tijdschrift / contactblad is eveneens
te zien als verslag van wat er gaande is.
Het bestuur
Wij namen afscheid na een bestuursperiode van zes jaar van Ottolien Haze (die eerder ook al eens
zo’n periode meebestuurde) en Ditta van Vliet. Nieuwbenoemde bestuursleden zijn Ans Lijftogt,
Dirk van de Heij en Hans Dobbe. Bestuurssamenstelling per 31 december 2015
Mink Reitsma, voorzitter
Jola Gerritsen, plaatsvervangend voorzitter
Dirk van der Heij, secretaris
Peter van de Peppel, penningmeester
Ans Lijftogt
Hans van der Beek
Hans Dobbe.
Jeanne van den Burg-Teunissen verzorgde in 2015 nog het ledensecretariaat. Zij heeft aangegeven
haar werkzaamheden te willen beëindigen per januari 2016 na zestien jaar dit werk te hebben gedaan.
We zullen aan dit memorabele feit aandacht geven in de Jaarvergadering 2016.
Het bestuur van de vereniging is in 2015 acht keer bijeengekomen.
Verenigingsavonden
We mogen ons verheugen in een groeiende belangstelling voor onze lezingen. Bijzonder groot was
het aantal bezoekers van ruim 200 bij de lezing op 17 februari. In het verslagjaar werden vier
bijeenkomsten met lezingen georganiseerd:
17 februari 2015

in samenwerking met Groei en Bloei, afdeling Wageningen
dr.ir. R Best
Villa Sanoer, verleden en heden.

14 april 2015

aansluitend aan de Jaarvergadering
Theo Guikink
Bouwen op de puinhopen van Wageningen

23 september 2015 René Siemens

De erfenis van professor Sprenger

24 november 2015 Peter Schut

Vlekjes in het zand schrijven de oudste geschiedenis van
Wageningen.

Het contactblad
Met ingang van de 43ste jaargang (2015) is ons blad in een totaal nieuwe vorm vier maal verschenen.
Met het “magazine” presenteert de Vereniging zich met een nieuw en eigentijds elan. De redactie
verdient lof voor de intensieve klus die ze hiermee geklaard heeft en klaart. Er zijn veel positieve
reacties op gekomen vanuit de Vereniging maar ook “van buiten”.
De redactiecommissie bestaat uit de volgende leden: Piet Aben (eindredacteur), Carleen van den
Anker, Toon Jansen en Bob Kernkamp.

Aantal leden
Aan het eind van het verslagjaar telde de Vereniging 540 leden. De toename in 2015 van meer dan
100 nieuwe inschrijvingen stemt tot vreugde. Vooral dankzij het nieuwe tijdschrift als
wervingsinstrument kon deze groei tot stand komen. Het bestuur is ervan overtuigd dat er meer
potentieel is op dit punt en hoopt met gerichte acties verder te werken aan de groei van “Oud
Wageningen”. De ledenmutaties zijn gepubliceerd in het Tijdschrift.
Historische reeks en overige publicaties
Ook in dit verslagjaar waren sommige HVOW-publicaties verkrijgbaar bij de Wageningse
boekhandel Kniphorst, in het Museum De Casteelse Poort en tijdens de lezingenavonden van de
Vereniging. In het verslagjaar zijn initiatieven genomen voor twee in 2016 te verschijnen publicaties
in de Historische Reeks.
Andere activiteiten
De vereniging heeft zich in ook 2015 gepresenteerd op de Molenmarkt. De toeloop en belangstelling
stemden tot tevredenheid: royale ledenwerving en verkoop van publicaties waren het merkbare
resultaat.
De exposities “Made in Wageningen” en “400 jaar kleuter- en basisonderwijs in Wageningen” (welke
laatste doorloopt tot 11 september 2016) in museum De Casteelse Poort kwamen tot stand door
nauwe samenwerking in de tentoonstellingscommissie, bestaande uit leden van het museum en van
onze Vereniging.
Overleg
Een maal per jaar vindt een bijeenkomst plaats van vertegenwoordigers van de besturen van
historische verenigingen in de regio (Kesteren, Veenendaal, Rhenen, Ede, Bennekom, Wageningen
en Lunteren). Het gaat hier vooral om uitwisseling van elkaars reilen en zeilen, en het uitwisselen van
ervaringen, bijvoorbeeld over subsidiemogelijkheden, sprekers voor lezingen, hoe om te gaan met de
gemeente. In 2015 was het de Bennekomse vereniging die de andere ontving, in 2016 is Wageningen
de uitnodigende partij.
Het overleg van de besturen van de Vereniging en het Museum komt weer op gang. Er zijn afspraken
voorbereid (en in februari 2016 in eerste instantie vastgelegd) over de raakvlakken tussen de beide
organisaties. Getracht wordt ze zodanig te conserveren en te onderhouden dat alle betrokkenen er op
kunnen terugvallen, zodat de afspraken bij bestuurswisselingen en door (nieuwe) vrijwilligers
vindbaar zijn en niet steeds opnieuw het samenwerkingswiel hoeft te worden uitgevonden.
Fotoarchief, Bibliotheek, Documentatie en Website
Van de dinsdagmorgenopenstelling van de leeszaal in de J.J. de Goedezaal van het Museum wordt
regelmatig gebruik gemaakt. De verzameling boeken en prenten is in 2015 sterk geroeid. De
volledige inhoud van het contactblad van de jaargangen 1973 tot en met 2011 is op onze website
www.oudwageningen.nl te raadplegen. De verzameling beeldmateriaal groeit gestaag evenals de
belangstelling daarvoor. In onze bibliotheek is de collectie dvd’s opgenomen: er kan op trefwoorden
in gezocht worden. De bewerking van de “fotocollectie S. Rauws” is klaar, die van W.A. Abrahamsz
zal in 2016 gereed zijn; we kunnen dan zeer waarschijnlijk 1300 nieuwe foto’s toevoegen aan de
bestanden.

De medewerkers van het documentatiecentrum zijn: Arie de Koning, Dick Melkert, Jan van Orden,
Jaap van Aarst, Dick de Wit, Karel Brouwer, Ans Lijftogt, Dicky Bullinga en Hans van der Beek, die
de werkzaamheden coördineert. De website wordt verzorgd door Frans Verburg en Hans van der
Beek. De facebookpagina Oud-Wageningen, die bijna 3000 regelmatige bezoekers kent, wordt
onderhouden door Sil Castelein, Berdien Snijder en Hans van der Beek.
Werkgroep Archeologie
In april 2015 is de Werkgroep Archeologie (weer) opgericht onder voorzitterschap van bestuurslid
Hans Dobbe. Deze HVOW-werkgroep, die opereert onder de naam WAW, is gelieerd aan de AWNafdeling 17. De groep telde in het verslagjaar 11 leden (in maart 2016 zijn het er al 18). De groep
werkt met groot enthousiasme. Activiteiten waren:
- 64 dozen oude vondsten die jarenlang in opslag waren, zijn opgeruimd en gereduceerd tot 18 dozen.
Met het determineren van de inhoud is in december een begin gemaakt in de AWN-werkplaats in
Arnhem.
- Drie leden van de werkgroep volgden de basiscursus archeologie en ontvingen hun getuigschrift.
- In november hielp een lid bij de opgraving voor de nieuwbouw van het stadhuis.
- In het opgestelde actieplan voor 2016 is de taakverdeling geregeld en zijn organisatieafspraken
gemaakt. Voorgenomen praktijktaken zijn onder meer: intensief samenwerken met stads- en
regioarcheoloog Peter Schut, bij voorbeeld aan de binnenstadkaart en grafheuvelonderzoek. Bijstand
verlenen aan regioactiviteiten en veldwerk van de AWN. Opnieuw zullen leden de archeologiecursus
volgen en zal er determineerwerk worden gedaan.
Tot slot
De ambities en het elan waarmee het bestuur ook in het verslagjaar heeft gewerkt kent zijn
beperkingen. Soms zijn de plannen te omvangrijk om alle op korte termijn uitgevoerd te worden: een
jaar blijkt ook in een vereniging als de onze te kort om alles te realiseren. Niettemin zijn we als
bestuur van mening dat we op de ingeslagen weg van vernieuwing en verbreding met enthousiasme
door moeten gaan.

(Vastgesteld in de bestuursvergadering van 22 maart 2016).

