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Inleiding
De Ring Wageningen
Het instellen van Ringen van predikanten werd landelijk voorgeschreven bij het Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden van 1816. Daarin stonden nl. de volgende artikelen:
Van de Ringen en derzelver bijeenkomsten.
Art. 78. Elke classis wordt verdeeld in ringen.
Art. 79. De Ringen moeten zorgen voor de vervulling van den dienst in de vacante
gemeenten volgens schikkingen daartoe door classikale Moderatoren gemaakt.
Art. 80. De Predikanten, tot denzelfden ring behoorende, worden opgewekt om bepaalde
zamenkomsten te houden, niet ter uitoefening van eenig Kerkelijk Bestuur, maar, ter
onderlinge opscherping en versterking van den band der broederlijke liefde.
Art. 81. Bij de zamenstelling van zulke bijeenkomsten, kiezen zij bij meerderheid eenen
Praetor en Scriba, en vergaderen voorts zoo dikwijls, als zij goedvinden.
Art. 82. Hunne werkzaamheden bestaan in de overweging en behandeling van onderwerpen den Godsdienst, en den bloei des Christendoms, de bevordering van bijbelkennis
en de waarneming van hunne bedieningen betreffende.
Art. 83. Zij houden aanteekening van hunne werkzaamheden en geven van dezelve
jaarlijks een verslag aan classikale Moderatoren, zijnde zij bevoegd, om daarbij tevens
voorstellen in te zenden ; de classikale Moderatoren brengen dit verslag, zoo veel noodig,
met bijgevoegde consideratiën, ter kennis van het Provinciaal Kerkbestuur, hetwelk
daarvan een algemeen verslag opmaakt, en aan het Ministeriëel Departement voor de
zaken van den Hervormden en andere eerediensten, behalve dien der Roomsch
Katholijken inzendt.
De Kring Wageningen is opgericht op 3 april 1816. Leden van de Ring waren de predikanten van de Nederlands Hervormde gemeente van Wageningen, Renkum, Bennekom, Ede, Lunteren, Otterloo, Scherpenzeel en Hoevelaken. De leden waren, op straffe van een boete, verplicht bij de vergaderingen aanwezig te zijn. Aanvankelijk konden
de dominees van Scherpenzeel, Hoevelaken en Otterloo alleen honorair lid worden,
omdat zij ver weg woonden. Emeritus predikanten en hulppredikanten konden buitengewoon lid worden.
De Ring werd bestuurd door een Praetor en een Scriba, later aangevuld met een
Quaestor (voorzitter, secretaris en penningmeester). De Ring vergaderde minimaal
drie, later twee, maal per jaar bij een der leden thuis. Conform het Algemeen Reglement waren de taken van de Ring "de overweging en behandeling van onderwerpen
die de godsdienst en het christendom, de bevordering van bijbelkennis en de waarneming der evangeliebediening betreffen".1 Het waarnemen van elkaars diensten bij
ziekte of afwezigheid en bij vacatures was het belangrijkste punt tijdens vergaderingen. Voorts werd gediscussieerd over allerlei theologische kwesties. Aangezien die
theologische discussies niet in de notulen werden opgenomen, is niet duidelijk tot
wanneer aan die gewoonte werd vastgehouden.
De bijeenkomsten werden besloten met een gezamenlijk middagmaal. In het reglement dat in de notulen van 7 aug. 1816 is ingeschreven, stond oorspronkelijk dat de
predikant-gastheer de leden "op eenen eenvoudigen maaltijd [zou] ontvangen, waarbij echter geen wijn zal mogen geschonken worden", maar die laatste vier woorden
zijn doorgehaald en vervangen door "meer dan twee flessen" (etc.).
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In de bewoordingen van het reglement van 1879.
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Het archief
Het archief van de Ring is waarschijnlijk tegelijk met de overige archieven van de
Hervormde Gemeente Wageningen in 1991 aan het Gemeentearchief Wageningen in
bewaring gegeven. De stukken zijn echter waarschijnlijk niet lang na de tweede
wereldoorlog al van nummers en beschrijvingen voorzien door de heer H.L. Driessen,
maar een inventaris op papier is niet gevonden.
In 2010 zijn de stukken bij het Gemeentearchief Wageningen opnieuw geordend en
beschreven en zuurvrij verpakt. De materiële staat is goed. De omvang van het
archief bedraagt 0,12 m.
Alle stukken zijn openbaar.

P.M. Kernkamp
Wageningen, oktober 2010

Inventaris
Organisatie
1.

Reglement van orde, 1879, gedrukt, met ondertekening door alle leden van
1879 tot 1901. In leer gebonden. 1 band

2.

Concept van een reglement van orde, 1902. 1 katern

3.

Reglement van orde, ondertekend door de leden, 1902. 1 katern

Notulen
4.

Notulen van Ringvergaderingen, 1816-1842. 7 katernen

5.

Notulen van Ringvergaderingen, 1842-1894. 1 deel

6.

Notulen van Ringvergaderingen, 1895-1935. 1 deel

Correspondentie
7.

Ingekomen stukken, 1819-1927. 1 omslag

Financiën
8.

Register van jaarrekeningen, 1858-1892. 1 deel

9.

Stukken betreffende de betaling van onkosten van het waarnemen van vacante
gemeenten door leden van de Ring Wageningen, 1827, 1833. 4 stukken

10.

Staat van inkomsten en lasten van de predikanten binnen de classis Arnhem,
z.d. [ca. 1871]
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Concordans
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Nieuwe inv. nr.
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