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Inleiding
Een opmerking vooraf
De huidige Wageningse Studenten Vereniging "Ceres" is ontstaan uit een fusie tussen
het Wageningsch Studenten Corps (WSC) en de Wageningsche Vrouwelijke Studenten
Vereeniging (WVSV) in 1970/1971. De archieven van de WSV "Ceres" bestaan dan ook,
behalve uit de archieven van de WSV "Ceres" zelf, tevens uit die van deze twee vroegere
verenigingen. Wat betreft de WVSV beslaat dat de periode 1917 tot 1972, van het WSC
dateren de oudste stukken van 1878.
Het Wageningsch Studenten Corps heette pas "Corps" sedert 1910. Daarvoor droeg het
de naam Landbouw-Sociëteit "Ceres" (LSC), in 1900 uitgebreid tot Vereeniging Landbouw-Sociëteit "Ceres" in verband met de rechtspersoonlijkheid van de vereniging. Per
27 september 1910 werd de naam Wageningsch Studenten Corps. De naam "Ceres"
bleef voortleven in de naam van het sociëteitsgebouw. In 1914 nam het corps de zinspreuk "Durf te leven" aan. Na het besluit van het WSC en de WVSV om tot een fusie te
komen, werkten zij vanaf 15 augustus 1970 samen onder de naam Wageningse
Studenten Vereniging (WSV) "Ceres". De fusie werd officieel beklonken in mei 1971, en
in 1972 werd de WVSV definitief opgeheven.
In deze inventaris wordt afwisselend gesproken van LSC, WSC, WSV en Ceres. De eerste
drie namen zijn alleen gebruikt voor de periodes waarbinnen de vereniging die naam
officieel droeg, van "Ceres" wordt gesproken wanneer het over de vereniging in het algemeen gaat, ongeacht tijdstip of periode. Is in de tekst sprake van de studentensociëteit Ceres als gebouw, dan wordt dat expliciet vermeld.

Korte vogelvlucht over de geschiedenis van het Wageningsch Studenten Corps
van 1878 tot 1942
In 1979 verscheen "1878-1978. Honderd jaar gedurfd leven" (in de wandeling "het
Hekaton" genaamd, naar de samenstellende commissie), dat de geschiedenis van de
eerste honderd jaar Ceres beschrijft, maar dat helaas nogal schaars is: toen in 1980 het
sociëteitsgebouw van de WSV Ceres door brand werd getroffen, is het grootste deel van
de oplage verloren gegaan. In 1993 werd daarom een herziene en aangevulde versie
uitgegeven met de titel "Beeld van een vereniging. 115 Jaar Ceres". Het boek geeft een
uitgebreid overzicht van de geschiedenis van Ceres en van de WVSV. Onderstaand volgt
niettemin een korte wandeling door de Cereale historie, met de nadruk op zaken die
voor het verenigingsarchief van belang zijn.
Op 20 oktober 1878 werd in hotel "Het Hof van Gelderland" te Wageningen de Landbouw-Sociëteit "Ceres" opgericht, niet meer dan twee jaar na de opening van de Rijks
Landbouwschool. Doel van de vereniging was het creëren van een vaste gelegenheid
voor gezellige bijeenkomsten van de leerlingen van de RLS. Twee maal per week
kwamen de leden samen. Dat gebeurde op wisselende locaties, want een eigen gebouw
bezat Ceres niet (voor een overzicht van de diverse plaatsen waar men samenkwam, zie
bijlage B). Niet altijd was de verstandhouding met de uitbaters van de verschillende
gelegenheden even goed, hetgeen de grote mobiliteit van de vereniging verklaart.
Van een kleine besloten vereniging in de jaren tachtig van de negentiende eeuw groeide
de LSC tot een grote organisatie van bijna alle Wageningse studenten; circa 90 % rond
de eeuwwisseling. De aldus gegroeide positie van representant van de leerlingen der RLS
werd in 1897 zelfs officieel door het bestuur van de landbouwschool bevestigd (zie inv.
nr. 147). Bij het ontstaan van andere studentenverenigingen in Wageningen (de eerste
was in 1907 de "Bond", zie ook p. 7, en rubriek 3.2.2.) daalde het percentage studenten
dat lid van Ceres werd, maar het WSC bleef de grootste en invloedrijkste
studentenvereniging in Wageningen.
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Eerst op 13 april 1908 verwierf Ceres een eigen gebouw, een groot pand aan de Boterstraat, dat tot 1926 als sociëteitsruimte dienst deed. Het feit dat de vereniging een eigen
lokaliteit had, bracht vele veranderingen met zich mee, waaronder het kopen van een
(sociëteits-)vergunning, het aanstellen van personeel en de instelling van een sociëteitscommissie (Soccie) (zie p. 8). Het huis in de Boterstraat was oud en naar mate
het ledental van Ceres groeide, leek het gebouw almaar kleiner te worden, zodat naar
vervangende woonruimte werd gezocht. In 1926 verhuisde men naar de Rijksstraatweg,
naar "Villa Veluvia", waar tot op heden de WSV "Ceres" gehuisvest is.
Toen in 1940 Nederland door de Duitsers bezet was, werkte het WSC zoveel als mogelijk
op de oude voet verder, zij het dat, bijvoorbeeld, het maandblad "Ceres" vanaf maart
1941 een algeheel publicatieverbod opgelegd kreeg. Op 30 oktober 1941 vaardigde de
Duitse bezetter een verbod uit voor Joden om lid te zijn van niet-commerciële verenigingen, waaronder ook de studentenverenigingen vielen. In Wageningen had dat tot
gevolg dat alle studentenverenigingen hun werkzaamheden stillegden, met uitzondering
van Unitas. In een bewogen CV, 31 oktober 1941, werd besloten "de werkzaamheden
van het corps te schorsen" waarna de corpsleden en masse hun lidmaatschap van het
WSC opzegden. Een handjevol aanblijvers naast de Senaat handelde als afwikkelingscommissie de lopende zaken af. Geregeld werd dat de bezittingen van de vereniging bij
de leden thuis werden ondergebracht, zulks om te voorkomen dat de bezetter beslag zou
leggen op inventaris en administratie. Februari 1942 kon de afwikkelingscommissie
ontbonden worden. Begin maart werd Ir. S.D. Rispens door de Duitsers tot "gemachtigde
voor de Wageningsche studentenvereenigingen" benoemd, die tot taak had alle
studentenverenigingen te fuseren en vervolgens de oorspronkelijke verenigingen op te
heffen. De Senaat van het WSC weigerde zijn medewerking en bood eind maart 1942
zijn ontslag aan aan de "gemachtigde", die vervolgens zijn intrek nam in de senaatskamer van het sociëteitsgebouw "Ceres" (vgl. inv. nrs. 532 en 598). De eigendommen
van het WSC werden eind mei 1942 door de Wehrmacht in beslag genomen. Pas na de
bevrijding in mei 1945 zou het corpsleven weer op gang komen.

Het streven naar één Wageningse studentenvereniging
Voor een goed begrip van de positie die Ceres binnen de Wageningse studentenwereld
innam en wilde innemen, is het goed erop te wijzen dat Ceres zichzelf als dé vertegenwoordiger van de Wageningse studenten zag. Na de eerste beginjaren was de LSC ook
daadwerkelijk de organisatie die de meeste leerlingen aan de RLS in zich verenigde. Van
het aanvankelijk alleen gericht zijn op de "gezellige omgang" richtte men zich allengs
ook op de behartiging van de studiebelangen van de leden. En niet alleen van de leden,
maar van álle leerlingen van de landbouwschool. In 1897 bevestigde het bestuur van de
RLS de positie van de LSC door haar te erkennen als vertegenwoordigend orgaan van de
leerlingen. Mede op grond daarvan werd in 1902 een aparte Commissie tot Behartiging
van Studiebelangen opgericht (zie inv. nrs. 198-199).
In 1904 werd de RLS verheven tot Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool. Daarmee waren de leerlingen tot studenten geworden en men wenste die nieuwe status tot
uitdrukking te brengen: vanuit de LSC wilde men komen tot de oprichting van een alomvattend studentencorps, dat alle Wageningse studenten letterlijk in zich zou vereenigen. Dat corps zou de studiebelangen van de leden behartigen, en Ceres zou, als
substructuur, een sociëteit bieden tot bevordering van de gezellige omgang tussen de
studenten onderling. Het idee was al zó ver doorgevoerd dat de statuten van de LSC
opnieuw opgesteld waren en bij Koninklijk Besluit bekrachtigd, toen de verdere uitvoering schipbreuk leed.
De grootste klip waar het plan op stukliep was de onwil van Ceres om de groentijd af te
schaffen. Daardoor werd Ceres als sociëteit voor het ontworpen corps onacceptabel en
het enige dat van de oorspronkelijke grootse plannen overbleef was een organisatie die
de studiebelangen van de RHLTBS-studenten op zich nam: de onafhankelijke "Vereeniging Studiebelangen", op 2 maart 1905 opgericht. In 1907 werd deze vereniging zelfs
6

erkend als "officieel vertegenwoordigend lichaam der studeerenden aan den Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool te Wageningen". De vereniging Studiebelangen had
de facto en de iure de taak overgenomen van de commissie Studiebelangen, die dan ook
werd opgeheven.
Hoewel "Studiebelangen" nu dus een zelfstandige organisatie was geworden, heeft het
als studentenvereniging nooit een grote vlucht genomen. Ceres bleef de enige vereniging die sociëteit hield, tot de oprichting van "De Bond van Studeerenden aan den Rijks
Hoogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool" in 1907. Deze Bond, die, afgezien van het
ontbreken van een groentijd, niet wezenlijk in opzet verschilde van de LSC (maar zich
wel landelijk afzette tegen het "elitaire karakter" van de Corpora) werd aanvankelijk
volkomen door Ceres genieerd. Waarom een tweede vereniging naast Ceres? Iedere
student kon toch al lid worden van Ceres, ongeacht herkomst, geloof of zelfs financiële
situatie? En gaf niet Ceres sedert 1905 een almanak uit, bedoeld voor alle Wageningse
studenten? Gaven de leden van de LSC niet een maandblad uit; hét orgaan voor de
studerenden aan de RHLTBS ? Het is niet onbegrijpelijk dat de Ceresleden vijandig
tegenover de Bond stonden: men meende oprecht de vereniging van de Wageningse
studenten te zijn. Waarom versplintering?
Niettemin stond het WSC niet haatdragend tegenover de andere verenigingen. Bínnen
Ceres bleef men echter leven met het idee dat er maar één Wageningse studentenvereniging nodig was. Daardoor kwam het in 1918 (nog in de Eerste Wereldoorlog, toen
men meer vatbaar was voor samenwerking!) zelfs tot een fusiecommissie, die de
mogelijkheden moest onderzoeken van een opname van de Bond in het WSC. Ook toen
bleek de groentijd weer het grootste struikelblok. Daarop volgde iets vreemds: Ceres
verving de groentijd door een "candidaatstijd op voet van gelijkheid" (1920), maar de
Bond zag toch af van een fusie en hief zichzelf in 1921 op. Zodoende zou Ceres weer de
enige vereniging geweest zijn, ware het niet dat sedert 1910 de RKSV "Sint Franciscus
Xaverius" bestond. Met deze vereniging bestonden wél contacten, daar Franciscus zijn
leden op een beperkt criterium (d.i. geloofsovertuiging) selecteerde en derhalve minder
een bedreiging voor het WSC was.
Bij de komst van nog meer andere studentenverenigingen binnen Wageningen (de SSR
in 1921, Unitas in 1935) bleef Ceres volharden in haar standpunt. Daarin werd het WSC
in feite bijgestaan door het bestuur van de landbouwschool, dat bijvoorbeeld nog in
1921 weigerde de RKSV te erkennen omdat de Senaat van de LH "in beginsel bezwaren
heeft tegen eene officieele erkenning van al die vereenigingen, die niet voor alle
studenten toegankelijk zijn".1
Samenvattend kan gesteld worden dat het bestaansrecht van Ceres als dé Wageningse
studentenvereniging, door de leden oprecht gevoeld werd. Het verschijnen van meer
studentenverenigingen was niet nodig en werd zelfs als een negatieve ontwikkeling beschouwd; iedereen mocht immers lid van het WSC worden? Mogen we al met al stellen
dat deze houding blijk geeft van een zekere naïviteit, ze getuigt toch ook van een welgemeend idealisme.
Een apart woord zij hier nog gewijd aan de Wageningsche Vrouwelijke Studenten
Vereniging (WVSV). Toen in november 1917 tien meisjes-studenten bij de Cerespoort
aanklopten met het verzoek toe te mogen treden, werd hun de gelegenheid geboden
"dames-lid" te worden, hetgeen inhield: de mogelijkheid lid te worden van enkele
onderverenigingen. Toegang tot de sociëteit verkregen zij echter niet. Hierop besloten de
dames hun eigen vereniging op te richten. Door de Ceresvergadering werd hun
toegestaan lid te worden van de WSTV, VVO en Argo. De verstandhouding tussen het
WSC en de WVSV is over het algemeen zeer innig geweest. In 1970 gingen de beide
verenigingen samen verder als Wageningse Studenten Vereniging "Ceres".

1

Brief van de LH-senaat aan het bestuur van de RKSV d.d. 22 december 1921 (zie het "Hekaton", p. 109).
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Reglementen en instructies
Aanvankelijk kende de LSC alleen een "Reglement", dat in de sociëteitsruimte hing.2
Later verschenen de reglementen ook in druk, zodat ze aan de leden verkrijgbaar gesteld konden worden. Het oudste gedrukte reglement dateert van 1891 (inv. nr. 53). Pas
in 1897 werden officiële notariële Statuten opgesteld, die bij Koninklijk Besluit van 12
februari 1897 nr.30 wettelijk werden vastgesteld, waarmee de LSC volledige rechtspersoonlijkheid verkreeg.
Naast de wettelijk vereiste statuten bestonden aparte reglementen waarin allerlei nadere
regelgevingen werden uitgewerkt. Zo zijn er de Huishoudelijke Reglementen (HR), de
Sociëteitsreglementen (nodig geworden toen in 1908 voor het eerst een eigen sociëteitsgebouw in gebruik werd genomen), de reglementen voor de diverse commissies, de
reglementen en instructies voor het personeel, enzovoorts. In deze inventaris zijn alle
bijzondere reglementen zoveel als doenlijk ingedeeld bij de objecten (commissies,
gebouwen, etc.) waarvoor ze bedoeld waren.
Een de Corpora kenmerkende vorm van regelgeving zien we in de Wet: een uitgebreide
vorm van HR waarin nagenoeg alle regels uit statuten en andere reglementen uitputtend
uitgewerkt worden. Bij het WSC zien we de benaming "Wet" voor het eerst opduiken in
1912. In een later stadium gebruikte men de term "Wet" als verzamelnaam voor
Statuten en HR.

Bestuur van vereniging en sociëteit
De hoogste macht binnen de vereniging lag, en ligt, bij de ledenvergadering, doorgaans
Ceres- of Corpsvergadering (CV) genaamd. Het dagelijks bestuur was als volgt geregeld:
Vereniging: Sedert 1878 was het dagelijks bestuur van de LSC in handen van een vijfmans Bestuur, bestaande uit een President, een (1e) Secretaris en een Penningmeester,
alsmede een Vice-President en een 2e Secretaris. Het Bestuur werd aanvankelijk in juni
of juli door de CV gekozen. Vanaf 1896 gebeurde dat in de maand mei, sedert 1913 in
maart. Voor de samenstelling van de diverse Besturen c.q. Senaten zij verwezen naar de
almanakken van Ceres, waarvan de eerste voor het jaar 1905 verscheen. Voor de
periode daarvoor (1878-1904) zie bijlage A). Sedert de naamsverandering tot WSC in
1910 heet het bestuur Senaat. De benaming Penningmeester veranderde in 1931 in
Thesaurier.
Sociëteit: Hoewel Ceres pas vanaf 1908 een eigen gebouw bezat, kende men direct al
een aparte "commissaris van orde" (c.v.o.). De eerste werd reeds in 1879 door de CV
benoemd. Gekozen werd de secretaris van het Bestuur, die daarop zijn bestuursfunctie
neerlegde. Bij diens latere aftreden als c.v.o. werd echter bepaald dat voortaan "de commissaris van orde uit 1 lid van 't bestuur zou bestaan".3 De taak van deze commissaris
was toezicht op meubilair en "consumable". Vanaf 1880 kwam naast de c.v.o. nog een
"commissaris van consumptie" (c.v.c.), die géén lid van het Bestuur was. In 1881 kwam
er een tweede c.v.c. bij. Later deden de Vice-President en de 2e Secretaris op de
sociëteitsdagen dienst als "Commissarissen van Orde". Toen in 1908 het eigen gebouw
werd betrokken, werd een aparte "Sociëteitscommissie" (Soccie) in het leven geroepen,
bestaande uit vijf leden, gekozen door de CV.
De Soccie diende het volledige gebeuren binnen de sociëteit (de "Kroeg") te regelen en
het gebouw met zijn inventaris te (laten) onderhouden. Voor de dagelijkse meer professionele kant van het bedrijf werd een kastelein of "Directeur" aangesteld. Deze beroepskracht, alsmede het verdere sociëteitspersoneel, stond onder het toezicht van de Soccie,
maar werd door het Bestuur/de Senaat aangesteld. Naast dat alles was de Soccie, en
met name haar penningmeester, verantwoordelijk voor alle financiën de sociëteit betref2
3
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Zie notulen CV van 4 oktober 1879 (inv. nr. 1).
Zie notulen CV van 4 oktober 1879 (inv. nr. 1).

fende. Verantwoording was de Soccie schuldig aan de CV, terwijl zij onder toezicht stond
van het Bestuur c.q. de Senaat.
In 1919 werd de Soccie gesplitst in twee organen: 1. de Commissie van Beheer (CvB),
bestaande uit vijf leden en verantwoordelijk voor boekhouding en administratie en
"materiële zaken", en 2. de Commissie van Orde en Vertegenwoordiging (COV),
bestaande uit zeven leden en verantwoordelijk voor de leiding van het dagelijkse
kroegleven. Toen deze regeling in de praktijk niet beviel, fuseerden de twee lichamen in
1931 tot de Commissie tot Bestuur van de Studenten Sociëteit "Ceres" (CtB).

Lidmaatschap
Lid van de LSC werd men nadat men als candidaat-lid was voorgedragen door één of
meer leden en door de ballotage kwam. Lid worden kon slechts hij die ingeschreven
stond aan de RLS als leerling of toehoorder en niet jonger was dan zeventien jaar (de
leeftijdsgrens verviel in 1901). Vrouwelijke leerlingen, die er in de eerste jaren van de
landbouwschool amper waren, konden niet lid worden. Pas in het jaar 1897 werd voor
het eerst een groencommissie ingesteld (als zodanig werd toen het Bestuur benoemd)
en vond een gereguleerde groentijd plaats. Een oud-lid verwoordde die verandering later
als volgt: "Ceres was geen huis meer als een stal; het kreeg een drempel, waarover men
heen moest stappen om erin te komen".4
Gelijke tred houdend met de landelijke ontwikkelingen op dat gebied, werd al of niet
uitgebreid ontgroend, al of niet "op voet van gelijkheid" (van leden en adspirant leden),
en al of niet onder de naam "groentijd" of "candidaatstijd". Adspirant leden werden aangeduid met de benamingen "groenen", "candidaten" of "klooien". Na de kennismakingstijd volgde de officiële inauguratie en was men lid van het WSC (alleen het jaar 1929
werd bij wijze van proef eerst geïnstalleerd, in oktober 1929, en pas in februari 1930
geïnaugureerd).
Behalve het gewone lidmaatschap kende Ceres nog een keur aan andere banden die het
individu aan de vereniging konden hechten. Zo bestonden: het erelidmaatschap (sedert
1878), het buitengewoon lidmaatschap (de zgn. "bu-leden", sedert 1882, oud-leden die
jaarlijks een bedrag betaalden en voor een groot deel dezelfde rechten hadden als
gewone leden) en het belangstellend lidmaatschap (sedert 1925, voor niet-studenten;
veelal docenten). Tevens werd in 1929 het instituut "honorair senator" in het leven
geroepen, met het doel de contacten van de vereniging met oud-senatoren te onderhouden om zodoende bestaande kennis en ervaring niet verloren te laten gaan. De titel
werd doorgaans door de CV verleend aan afgetreden senaatsleden. Ten slotte waren er
dan nog de oud-leden of reünisten, binnen Ceres aangeduid met de term "oude loelen".
Waren de reünisten aanvankelijk nog ongeorganiseerd, in 1927 vormde zich een "Contactcommissie", in 1932 voortgezet als een college van "Reüniecommissarissen", die een
lijst van oud-leden bijhield. Het Reünisten Comité was met name tijdens de Lustra
actief.

Financiën
Het geldelijk beheer van Ceres was tot 1908 in handen van de penningmeester, daarna
ontstond een scheiding tussen de verenigingskas en de sociëteitskas. Simpel gezegd
betrok de eerste haar inkomsten uit de lidmaatschapsgelden, en de tweede haar inkomsten uit de verteringen ter sociëteite.
Sociëteitsvorderingen op leden vielen onder de verantwoordelijkheid van de sociëteitscommissie, die ook de bevoegdheid had afbetalingsregelingen met schuldenaren te treffen. De inning van alle schulden geschiedde centraal, via de penningmeester van de
Senaat, zodat een hechte samenwerking tussen hem en zijn Soccie-collega bestond.
4
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Jaarrekeningen werden gezamenlijk gepubliceerd. Afgesloten debiteurenboeken van de
sociëteit werden door de Soccie overgedragen aan de penningmeester van de Senaat.
Die had ook de taak nog uitstaande vorderingen op oud-leden te effectueren.
Het beheer van de financiën van het corps en van de onderverenigingen werd
gecontroleerd door de Contrôlecommissie, geinstalleerd in 1925. Er was bij een grondige
reorganisatie van de financiële administratie in 1924/1925 (het "Plan Vollema") een
uniform systeem ontworpen voor de boekhouding van het WSC en alle onderverenigingen. Maandelijks dienden de penningmeesters van de diverse onderverenigingen de schriften waarin zij hun administratie bijhielden in te leveren bij de administrateur van het WSC, die een en ander controleerde, zulks weer onder toezicht van de
Contrôlecommissie.
Voor het innen van vorderingen op oud-leden en bu-leden in Nederlands-Indië was een
speciaal instituut in het leven geroepen: dat van Vertegenwoordigend Penningmeester
van het WSC voor Nederlandsch-Indië. De eerste Vertegenwoordigend Penningmeester
was D. van Beusechem, van 1912 tot 1914. Hij werd opgevolgd door resp. J.H. Becking
(1914-1919), Th. Etty (1919-1929) en G.C.W.Chr. Tergast (1929-1932). Bij een (zoveelste) reorganisatie van de Ceres-financiën werden de zaken zodanig gecentraliseerd,
dat de functie van Vertegenwoordigend Penningmeester in 1932 werd opgeheven.

Onderverenigingen, Gezelschappen, Jaarclubs
Wanneer een bepaalde Wageningse vereniging voor 100 % uit Ceresleden bestond, kon
die vereniging de status van Ceresvereniging aanvragen. Dat gebeurde naar verluidt
voor het eerst in 1905, toen het nu verdwenen "Quartier Latin" als zodanig door de CV
werd erkend, gevolgd door de schietvereniging "Transvaal", op 14 oktober 1905. Een
omschrijving van de status van Ceresvereniging werd pas in de CV van 29 januari 1906
vastgelegd in een aantal nieuwe artikelen in het HR. Voor een overzicht van de onderverenigingen waarvan in dit archief stukken werden aangetroffen, zie bijlage C.
Overigens werd in de loop der tijd nogal geschipperd met de benamingen Ondervereniging, Ceresvereniging, Corpsvereniging, Corpsgezelschap, Erkende Vereniging,
etc. De afbakening van die begrippen in betekenis en tijd was toenmaals al niet geheel
duidelijk.
In deze inventaris zijn de navolgende indeling en definities gehanteerd:
Ondervereniging: een vereniging met eigen reglementen die op een zeker moment
erkend is (geweest) als Ceres- danwel Corpsvereniging. Ook eventueel aanwezige stukken van vóór de erkenning dienen onder dit deel van de inventaris gezocht te worden.
Gezelschap: een niet als Ondervereniging erkende gezelligheids-substructuur, doorgaans
van beperkte omvang en zonder vastgelegde reglementen. Jaarclub: een groepering
bestaande uit een gering aantal Ceresleden die allen in hetzelfde jaar lid van het WSC
zijn geworden. Volgens overlevering waren de "Konijnenvreters" uit 1925 de eerste
jaarclub.5
In 1934-1935 werden pogingen ondernomen om vijf sport - onder-verenigingen te fuseren tot één ondervereniging; de Wageningsche Studenten Sport Vereeniging. Het ging
om de onderverenigingen Geeft Acht, GVC, WSTC, WSMC en Caïssa. Het idee was deels
geboren uit de financiële problemen van enkele van de betrokken clubs. De initiële
plannen zijn echter nooit uitgewerkt.6 (zie inv. nr. 136)

5
6

Zie het "Hekaton", p. 132-133.
Zie almanak 1935, p. 143, en almanak 1936, p. 154.
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"Erkende verenigingen"
Als "erkende vereniging" werd beschouwd: díe Wageningse vereniging, waarmee Ceres
officiële contacten onderhield. Dat konden verenigingen zijn waar ook Ceresleden deel
van uitmaakten (bijv. de RKSV), maar ook andere (bijv. de WVSV). Het instituut
"erkende vereniging" werd door de CV van 29 januari 1906 in het leven geroepen door
een nieuw artikel in het HR. Op de vraag van één der leden wat die erkenning dan wel
inhield, antwoordde de President "dat eene bepaalde beteekenis er niet aan verbonden
is, dat het niets meer is als een vorm" ...

De verhouding tot de andere Corpora
De positie van met name het Rotterdamse en het Wageningse Corps ten opzichte van de
andere Corpora in den lande, samenwerkend in de Algemeene Senaten Vergadering
(ASV), alsmede de positie van de ASV binnen de gehele Nederlandse studentenmaatschappij, is te complex om hier behandeld te worden. We beperken ons daarom tot
een enkele opmerking in verband met de in het archief terug te vinden stukken.
Manmoedig streefde het WSC naar volledige erkenning als Studentencorps door de ASV.
Ceres deed dat niet opzichtig, maar wel aanhoudend. Hetgeen echter jarenlang niet
mocht baten. In zijn jaarverslag in de almanak van 1928 schreef de Secretaris dan ook
miskend: "Ten sterkste meen ik te mogen betwijfelen, of er naar den juisten maatstaf
over ons wordt geoordeeld".7 Het zal pas in 1946 gebeuren dat het WSC officieel door de
andere Corpora wordt erkend. Vóór die tijd bestonden er echter wel al diverse contacten.
Dat begon met het uitwisselen van elkaars almanakken, waarop later constitutieberichten volgden. Met ingang van 1928 had Wageningen, evenals Rotterdam, een
adviserende stem binnen de ASV waar het de internationale betrekkingen van de
Nederlandse studenten betrof. Daarnaast mocht het WSC onder meer deelnemen aan de
Interac, de interacademiale sportwedstrijden die door de Corpora georganiseerd werden
(en nog worden) (zie inv. nr. 329).

Commissies
Als ware studentenvereniging kent en kende Ceres een bonte verzameling van commissies voor de meest uiteenlopende taken en doelen. Tot de meer opmerkelijke behoort
wel de "Commissie voor de Aanschaf van een Kasregister" (zie inv. nr. 273). De aangetroffen archiefbescheiden van vrijwel alle commissies zijn verdeeld over c.q. ondergebracht in de diverse onderwerpen waarin het Ceres-archief van voor 1939 was ingedeeld, en zullen dus zelden onder de naam van hun commissies in de inventaris
worden aangetroffen. Van een aantal commissies volgt hier een korte beschrijving.

Commissie van Advies (CvA): Deze commissie werd ingesteld in 1908 om toe te zien op
de nakoming van de verplichtingen aangegaan bij het uitschrijven van een obligatielening ter bekostiging van de koop van het sociëteitsgebouw in de Boterstraat. Zij
bestond uit gewone, bu- en ereleden, in de commissie benoemd door de CV. Gaandeweg
ontwikkelde de CvA zich tot een algemeen adviesorgaan van de Senaat dat tevens het
"Lustrumfonds" (de jaarlijkse reservering op de verenigingsbegroting) onder zich had.
Stukken betreffende de CvA zijn in de inventaris onder andere te vinden onder de titel
"Financiën" (inv. nrs. 110-111).
Commissie van Bijstand (CvBij): In 1920 opgericht onder de benaming "Commissie van
Bijstand voor de Stichting van een Hospitium voor de Studenten van de Landbouw
Hoogeschool te Wageningen", met het doel geld in te zamelen voor de nieuwbouw van
een studentensociëteit annex studentenwoning (zie inv. nr. 200). Het plan was mede
7

Zie almanak 1928, p. 84.
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gebaseerd op het streven naar één alomvattende Wageningse studentenvereniging. Na
niet erg lange tijd liet men het idee van een hospitium varen en beperkte men zich tot
het zoeken van een ander gebouw voor het WSC. Bij het verwerven van de villa
"Veluvia" als sociëteitsruimte en bij de eerste verbouwingen ervan (1925-1927) speelde
de CvBij een belangrijke rol. In afgeslankte versie bleef de Commissie voortbestaan om
het zgn. "Bouwfonds" te beheren, waaruit vernieuwing en uitbreiding van het gebouw
bekostigd werden. De CvBij werd door de Senaat samengesteld. (zie inv. nrs. 412 e.v.)
Contactcommissie: Ter voorkoming van spraakverwarring: In de loop der corpsgeschiedenis komen we drie colleges tegen die met de naam Contactcommissie getooid zijn. Dat
zijn:
a. "Contactcommissie voor Wageningsche Studenten Vereenigingen", in 1921 door de
CV benoemd om te proberen de LH-studenten die geen lid van het WSC waren,
alsnog lid te maken, om zo tot "het ideaal van het Corps te komen: éénheid, een
samenvatting van alle Wageningsche studenten".8 (vgl. p.14 e.v.)
b. De commissie die tussen 1927 en 1932 het contact tussen de oud-leden onderling,
en met het WSC, onderhield. Zij stelde onder meer een adressenlijst van oud-leden
op. Leden van deze commissie werden benoemd door de Senaat.
c. De contactcommissie die per Nederlandse universiteitsstad werd gevormd na de oprichting in 1940 van de Nederlandse Studenten Federatie (NSF), waarin alle studentenorganisaties in Nederland waren verenigd. Deze contactcommissie fungeerde als
een soort plaatselijk afdelingsbestuur van de NSF; zij was onafhankelijk van het
Corps.
Contrôlecommissie: zie Financiën (p. 9-10)
Lustrumcommissie (LuCo): Vanaf 1898 werden de lustra van Ceres op steeds uitgebreidere schaal gevierd. De daartoe door de CV gekozen feestcommissie, later Lustrumcommissie genaamd, was een in essentie zelfstandig opererende commissie die verantwoording schuldig was aan de CV. Voor de verwezenlijking van de vaak niet geringe
plannen kon de LuCo een rijk geschakeerde waaier aan subcommissies benoemen. De
belangrijkste daarvan was wel de Spelcommissie, die tot taak had de organisatie van het
traditionele openluchtspel in goede banen te leiden, een en ander in nauwe
samenwerking met de WSTV.
Schouwburgcommissie: zie Lezingen (hieronder)
Sportcommissie (SC): Oorspronkelijk een algemene benaming die gegeven werd aan
elke ad hoc - commissie die de Wageningse deelname aan de interacademiale sportwedstrijden (de Interac, zie ook p. 11) regelde. Er konden meerdere sportcommissies
tegelijkertijd bestaan, bijv. één voor tennis en één voor voetbal. De leden werden door
de Senaat benoemd. Later veranderde de SC in een commissie met een permanent
karakter, samengesteld uit commissarissen voor diverse takken van sport. De aangetroffen stukken van en betreffende deze sportcommissies zijn verdeeld over de verschillende -per sport geordende- rubrieken zoals die werden aangetroffen. (inv. nr. 329)

Lezingen
Reeds vanaf het prille begin van de LSC werden lezingen gegeven. Aanvankelijk werden
die door de leden zelf verzorgd, later werden sprekers van buiten de eigen kring
genodigd. Lag oorspronkelijk het toezicht bij het Bestuur, sedert de oprichting van de
debating club V.V.O. in 1899 werden lezingen met aansluitend discussie voornamelijk
door deze vereniging georganiseerd (zie inv. nrs. 125 en 476-480). Toen het animo voor
V.V.O. begon te verzwakken, werd zijn taak min of meer overgenomen door de
Schouwburg Commissie. Deze was 1933 opgericht om "de belangstelling der leden voor
kunstuitingen in de ruimste zin van het woord te ontwikkelen".9 Daarnaast werden ook
8
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nog onder auspiciën van de Senaat lezingen georganiseerd; een nevenactiviteit van dat
college die ontstond in 1934, toen het bestuur van V.V.O. in handen van de Senaat
kwam vanwege de "geringe levenskracht" van de ondervereniging V.V.O. In 1939 werd
de leiding teruggegeven aan een nieuw geformeerd V.V.O.-bestuur.

De "Lustrumleergang" 1938
Bij het twintigjarig bestaan van de LH (als Hogeschool) in 1938 werd de school van 9 tot
11 maart van dat jaar door de gezamenlijke studenten een serie lezingen aangeboden;
de zgn. Lustrumleergang. Thema was "De sociaal-economische invloed van Nederlandsch-Indië op Nederland". Onder "gezamenlijke studenten" werd verstaan: een samenwerkingsverband van de door de LH erkende studentenverenigingen, d.i. het WSC,
de WVSV, de RKSV en de Vereeniging Studiebelangen. De hoofdorganisatie was in
handen van een Regelingscommissie (RC) bestaande uit vertegenwoordigers van die vier
verenigingen plus een landbouwkundig ingenieur, de laatste als voorzitter. Het initiatief
voor de Lustrumleergang was afkomstig van het WSC, dat de RC bijeen vroeg en ook
verder een dikke vinger in de pap had. Het wekt geen verbazing, dat de voorzitter van
de RC een oud-senator van het WSC was. (zie verder ook p. 16)

De "Aulakwestie"
Ter gelegenheid van vijftig jaar landbouwonderwijs in Wageningen boden in 1926 oudleerlingen de LH een aulagebouw aan. Het geheel zou moeten verrijzen op het stuk
grond tussen Hotel "De Wereld" en "Villa Veluvia", het sociëteitsgebouw van het WSC.
De verwezenlijking van het plan leverde dermate veel problemen op, dat pas in 1935 de
aula feestelijk kon worden geopend. Voordat het zover was, was er al heel wat water
door de Rijn gestroomd.10 Ceres werd bij dat al veelvuldig betrokken. Er werden stukken
grond verkocht, geruild of gehuurd en enkele malen ontstonden er meningsverschillen
met B&W van Wageningen. Dat college namelijk koppelde de aulakwestie in een later
stadium aan een ander geschil, t.w. dat van "het stoepje"; de doortrekking van het trottoir voorlangs Ceres, waarbij het WSC een strook voortuin zou verliezen. De problemen
omtrent "het stoepje" zouden eerst na de Tweede Wereldoorlog opgelost worden.

Het archief
Het Ceresarchief is in de loop der tijden doorgaans slecht behandeld. Aanvankelijk was
niet eens officieel geregeld wie het archief onder zijn beheer had; in de praktijk was dat
waarschijnlijk de 1e Secretaris. In het sociëteitsreglement van 1908 (inv. nr. 376) wordt
voor het eerst iets over archiefzorg gemeld: daar wordt nl. in Hoofdstuk II art. 1 bepaald
dat de 2e Secretaris van de Sociëteitscommissie tevens bibliothecaris en archivaris is.
Vermoed moet worden dat het hier om het archief van de hele vereniging gaat: in de
statuten van de LSC uit 1907 (inv. nr. 53) wordt het bibliothecarisschap van de vereniging nog opgedragen aan de vice-president van het verenigingsbestuur, terwijl in de
statuten van 1908 (inv. nr. 53) die taak van de vice-president niet meer wordt
genoemd. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de 2e Secretaris van de Soccie het
volledige verenigingsarchief onder zich gekregen moet hebben. Kennelijk werd met het
betrekken van een eigen gebouw ook het archief een vaste plaats toegekend. Later werd
het archivariaat opgedragen aan de vice-president. Een echte archiefcommissie werd
niet eerder dan in 1950 in het leven geroepen.
Hoe werd het archief vóór 1908 bewaard? De notulen van de Ceresvergadering van 23
april 1898 gunnen ons daar een verhelderende blik op: "Verder is voor 't archief, dat tot
nu toe bewaard werd in oude sigarenkistjes etc. een eikenhouten kist aangeschaft groot
1 x ½ x ½ m3 ". In de inventaris van Cereseigendommen van 1905 (inv. nr. 443) wordt
10

Voor een uitgebreid relaas over de aulaperikelen zie: T.TUMMERS: "Het schip van Blaauw", Wageningen
1990, p. 44-49.
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die kist genoemd onder vermelding van "bij den 1 sten secretaris". Oude sigarenkistjes
en een steeds van secretaris naar secretaris versleepte archiefkist zullen amper waarborg geweest zijn voor het in goede en enigszins volledige staat behouden blijven van
het archief.
In de tijdsspanne 1932-1935 wordt opeens een opmerkelijke ijver aan de dag gelegd bij
het archiefbeheer. Besloten wordt tot een grondige reorganisatie. De in het archief
aangetroffen "Indeeling Corpsarchief betreffende ingekomen en uitgaande stukken" zal
van die periode dateren. Het jaarverslag in de almanak van 1933 vertelt ons: "In het afgeloopen jaar werd ernstig gestreefd om het Corps met Huishoudelijke Reglementen en
een behoorlijke inrichting van het archief de zoo noodige ruggegraat te verleenen (...)"
en de almanak van 1936 bericht: "na vijf jaren arbeid aan het Corpsarchief bevindt het
zich thans in zulk een staat dat het gebruikt kan worden. De Senaat ontving
toestemming het onder te brengen in de Bibliotheek van de Landbouw Hoogeschool
[reeds vermeld in de notulen van de senaatsvergadering van 20 november 1934. PMK]
zoodat deze waardevolle papieren voor het nageslacht zullen worden bewaard."
Kennelijk is vervolgens het enthousiasme weer ingestort, want voorzover bekend hebben
de Ceresarchieven nimmer de binnenkant van de LH-bibliotheek gezien.
Overigens ware het te wensen geweest dat deze "reorganisatie" nooit was doorgevoerd.
Besloten werd namelijk tot een indeling van het archief in een rubriekenstelsel. De
gekozen rubrieken waren echter verre van wederzijds exclusief, zodat adequaat gebruik,
en zeker handhaving, van het systeem welhaast onmogelijk moet zijn geweest. Stukken
van na 1938 werden dan ook niet meer op deze wijze "geordend". Wie een blik slaat op
de reeds genoemde "Indeeling" zal zich dat kunnen voorstellen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het archief in gedeelten ondergebracht geweest bij
meerdere leden en oud-leden. Zo schreef op 24 juli 1945 een oud-lid te Utrecht aan de
Senaat dat hij het "Geheim Corpsarchief" in huis had, "en nog enkele andere paperassen, zoals societeitsvergunningen, plannen voor nieuwbouw, contracten, etc.". Of het
aldus "versnipperde" archief weer in zijn volledigheid op de sociëteit is terechtgekomen,
staat niet vast en moet betwijfeld worden. Dat wat wél terug kwam, werd in 1947
geordend.11
Vervolgens zal er weinig naar omgekeken zijn. Nadat ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Ceres in 1978 een gedenkboek, het "Hekaton", was samengesteld,
schreef de voorzitter van de commissie van samenstellers in de almanak voor 1979: "Als
eerste wil ik na het maken van dit boek het dringende verzoek tot de Senaat richten dit
jaar weer eens aandacht te schenken aan het archief, want gebeurt dit niet dan is er
over enige jaren helemáál geen overzicht meer te krijgen".12 Overigens werkte de
Hekaton-commissie zelf aardig mee aan de wanorde door geraadpleegde stukken niet
meer op hun plaats terug te leggen en, erger, foto's uit albums te scheuren en te
knippen om ze vervolgens te retourneren in een ordner met het opschrift "Restanten
foto's Hekaton, niet meer kunnen terugplaatsen".
Om de chaos te completeren brak in de nacht van 10 op 11 mei 1980 in het sociëteitsgebouw een felle brand uit, die een groot gedeelte van het gebouw in de as legde. Het
mag een wonder heten dat het archief daar zo betrekkelijk ongeschonden uit te
voorschijn is gekomen. Slechts een klein aantal archiefdozen en enkele stukken dragen
de sporen van roet. Helaas is een deel van de notulenboeken en fotoalbums aangetast
door het bluswater, dat in duizenden liters over het gebouw uitgestort was. Vermoed
moet worden dat het ontbreken van enkele notulenboeken aan deze overdaad aan vocht
te wijten is. Na de nieuwbouw kreeg het archief weer een eigen ruimte, die echter te
klein was en bovendien te warm (en dat laatste nog steeds is!). Het behoeft geen betoog
dat het geschetste heen en weer gesleep van het archief en de omstandigheden
waaronder dat gebeurde, de ordelijkheid van een en ander niet direct ten goede is
gekomen.
11
12

Zie almanak 1948, p. 47.
Zie almanak 1979, ongepagineerd (dl.1, onder "Hekaton").
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Begin 1987 werd door de toenmalige Senaat voor het eerst contact opgenomen met het
gemeentearchief van Wageningen, om de mogelijkheden van inbewaringgeving te overleggen. Dat mondde uit in een overbrenging van de archieven van de WSV Ceres over de
periode 1878-1970 (waarin begrepen het volledige WVSV-archief 1917-1972) naar de
archiefbewaarplaats van de gemeente Wageningen, in november 1988.

Verantwoording van de inventarisatie
Ordening.
Waar de "oude orde" in een wanorde verkeert, is het kwaad orde scheppen. Zoals eerder
in deze inleiding gezegd, zijn de archieven van het Wageningsch Studenten Corps in de
eerste helft van de jaren dertig "gereorganiseerd" volgens het pertinentiebeginsel; de
stukken werden, ongeacht hun herkomst of bestemming, op onderwerp verdeeld over
een rubriekenstelsel. Dat stelsel is vervolgens slechts enkele jaren aangehouden, om
rond 1939 weer verlaten te worden. Uit die tijd dateren waarschijnlijk de mappen die
gevuld waren met zeer uiteenlopende stukken en voorzien waren van opschriften als
"nog uit te zoeken" en "nog in te splitsen".
Merkwaardig is het, dat het archiefschema dat ca. 1932 werd opgesteld op twee gedachten hinkt: de eerste helft laat een indeling zien volgens de organisatiestructuur van
het Corps, terwijl in het tweede deel opeens in onderwerpen wordt gedacht. Dat zo een
tweeslachtige verdeling niet kan werken, zal duidelijk zijn. Tijdens het beschrijven van
de Ceres-archieven 1878-1942 bleek dat in de praktijk voornamelijk was gerubriceerd
op onderwerp. Door inconsequente indeling van de rubrieken, die elkaar geenszins
uitsloten, alsmede door raadpleging van de archieven en het verkeerd terugplaatsen van
stukken, zijn de archieven van het WSC gaandeweg verworden tot een amalgama van
delen, banden, dossiers en, vooral, véél losse stukken. Niettemin is bij de herordening
van de Ceres-archieven uitgegaan van de oude rubriekenorde: er bleek van de indeling
naar onderwerp nog voldoende over te zijn om tot een, zij het meer werkzame,
reconstructie te komen. Daarbij zijn enkele rubrieken verdwenen c.q. samengevoegd,
anderzijds zijn nieuwe rubrieken toegevoegd. Waar nodig is een benaming wat meer
"uitgerekt", opdat de vlag de lading beter dekte.
Daar de correspondentie van de Senaat van na 1938 niet meer volgens het genoemde
schema werd geordend, zijn de ingekomen en uitgaande stukken vanaf 1 januari 1939
in deze inventaris chronologisch geordend. Ze werden min of meer in die staat
aangetroffen, zij het verspreid over een 25tal dozen en kisten. Ook de correspondentie
van na de Tweede Wereldoorlog bevindt zich chronologisch geordend in de Ceresarchieven, zodat geen aanleiding werd gevonden die voor de jaren 1939-1942 (voor
zover aanwezig) in het rubriekenstelsel in te passen. (zie inv. nrs. 48-50)
Vereniging versus Sociëteit.
Hoewel dus niet op basis van ordening naar organisatie geïnventariseerd werd, is hier
toch gekozen voor een splitsing van de bescheiden in I: Vereniging, en II: Sociëteit. Die
beslissing is mede ingegeven door het bestaan van een sociëteitscommissie die haar
eigen notulen en administratie had. In de praktijk is gezocht naar een systeem van ordening van de diverse rubrieken, waarbij een onderscheid tussen sociëteitsleven en -gebouwen enerzijds en verenigingsleven-in-het-algemeen anderzijds tot uitdrukking komt.
Dat houdt overigens ondermeer in, dat correspondentie van de Senaat zowel in deel I als
in deel II voorkomt; er is immers sprake van ordening naar onderwerp.
Gedeponeerde archieven.
Niet direct tot de archieven van de WSV Ceres behoren de gedeponeerde archieven. De
onderverenigingen GVC, VVO, Tani Djawi en Hestia bestaan niet meer,13 de andere zes
in deze inventaris voorkomende archieven van onderverenigingen zijn echter van nog
bestaande organisaties. Omtrent het overdragen van archieven van onderverenigingen
13

"V.V.O." werd in 1990 opnieuw opgericht.
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aan Ceres bestaat geen enkel voorschrift. Algemeen wordt echter uitgegaan van het
standpunt dat in de bewaarplaats van de Ceres-archieven berustende archiefbescheiden
eigendom zijn van de WSV Ceres.
Slechts weinig substructuren hebben bewust hun archieven gedeponeerd. De in deze
inventaris voorkomende onderverenigingsarchieven kunnen ook meer als "fragmentarchieven" gekenschetst worden. Alleen de archieven van de WSTV en de WSMC kunnen
enige aanspraak maken op (een begin van) volledigheid.
Hoe de archiefbescheiden van de Landbouw Orkest Vereeniging, de Bond en Unitas bij
Ceres beland zijn, is niet bekend. De eerste twee verenigingen bestaan niet meer, maar
Unitas nog wel degelijk. De archivalia van die vereniging wekken ook niet de indruk
officieel gedeponeerd te zijn, doch veeleer "verdwaald". Ze zouden bij Unitas meer op
hun plaats zijn. Gezien de verhouding Ceres - Unitas, met name in het verleden, zijn de
stukken toch in deze inventaris opgenomen. Om met Thomassen te spreken: het lijkt
mij "niet op de weg van de inventarisator (te) liggen zich in delicate kwesties tussen
beide verenigingen te mengen".14
Hier dient ook nog toegelicht te worden wat de plaats van de rubriek "Lustrumleergang
1938" (inv. nrs. 342-357) in deze inventaris is. Onder verwijzing naar het hiervoor reeds
over de Lustrumleergang gezegde (p. 13), met name over de verstrengeling van de
organisatie door zowel de Senaat van Ceres als door de speciale Regelings Commissie:
Het lijkt niet meer dan logisch dat het archief van de Regelings Commissie na afloop van
de Lustrumleergang bij het WSC terechtkwam. Er zijn argumenten aan te voeren om het
als gedeponeerd archief aan te merken. Aangezien echter de stukken van de Regelings
Commissie en de stukken van de Senaat betreffende de Lustrumleergang door elkaar
werden aangetroffen, en gezien het op de voorgrond tredende aandeel van de Senaat in
het hele gebeuren (waardoor de Regelings Commissie welhaast tot een Corpscommissie
werd), heb ik ervoor gekozen het geheel als deel van de verenigingsarchieven te zien.
Volledigheid van de archieven.
Van enige volledigheid van de Ceres-archieven kan geen sprake zijn. In het voorgaande
is daar reeds op gewezen. Met name van de negentiende eeuw is vrij weinig bewaard
gebleven, en in feite ziet men pas vanaf ongeveer 1930 een onafgebroken reeks jaren
waaruit veel archiefstukken zijn overgeleverd. Deze reeks wordt na februari 1940 nogal
abrupt afgebroken, met name in de correspondentie van de Senaat. Het grotendeels
ontbreken van stukken van na februari 1940 (zie inv. nrs. 49-51) moet ongetwijfeld op
het conto van de Tweede Wereldoorlog geschreven worden.
Enkele hiaten in de serie notulenboeken zijn m.i. te wijten aan het bluswater van de
sociëteitsbrand in 1980 (zie p. 14). Grote afwezigen zijn verder de koop- en verkoopakten van de gebouwen van Ceres. Hoewel tijdens de inventarisatie nog verschillende
relevante archiefbescheiden door mij uit de sociëteit werden opgehaald, bleven die akten
onvindbaar. Van de "where-abouts" van de stukken is ook de Senaat niet op de hoogte.
Vernietiging.
Vernietigd zijn een aantal bij de Senaat ingekomen brieven waarin buitengewone leden
verzoeken om toezending van de almanak (1932-1938); 0,02 strekkende meter, en een
aantal dubbelen van een circulaire betreffende het Studiefonds (1942), (zie inv. nr.
114); 0,005 strekkende meter.
Een elftal dubbele exemplaren van het maandblad "Ceres" (0,02 strekkende meter)
alsmede enkele dubbel aanwezige almanakken (0,08 strekkende meter) zijn geretourneerd aan de WSV Ceres.

14

Th.H.P.M.THOMASSEN: "Inventaris van archieven van het Rotterdamsch Studenten Corps", Rotterdam 1970,
p.20 (alwaar sprake is van een stuk dat kennelijk in de archieven van het Leids Studenten Corps thuis hoort,
maar toch in de inventaris van de archieven van het Rotterdams Studenten Corps is opgenomen).
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Heruitgave.
In het kader van het via internet beschikbaar stellen van toegangen is deze inventaris,
de eerste die bij het Gemeentearchief Wageningen ooit digitaal is aangemaakt, opnieuw
uitgegeven. Destijds, in 1990, had het Gemeentearchief zelf nog (net) niet een computer, maar werd de inventaris thuis uitgetypt in het programma Word Perfect 5.1 op een
privé computer (voor de liefhebber: een Philips NMS 9100). Voor ondergetekende de
eerste werkzaamheden op de pc! Het bestand werd op een echte ouderwetse flop (zo'n
grote buigzame) opgeslagen en door de inventarisator thuis bewaard. Enkele jaren later
werd het bestand gekopieerd naar een kleinere flop. In 2007 bleek dat nog steeds
leesbaar. Het geheel werd geconverteerd naar het programma Word en opgeslagen op
het netwerk van de gemeente Wageningen.
In 2008 is de opmaak aangepast aan de huisstijl van het Gemeentearchief, inclusief
automatisch gegenereerde inhoudsopgave. Verder is er weinig aan de inhoud veranderd.
Omwille van bruikbaarheid (vooral de omvang van het digitale bestand) zijn de foto's die
in de oorspronkelijke uitgave stonden, niet opnieuw geplaatst.

P.M. Kernkamp
Wageningen
December 1990
Juli 2008
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Enkele wenken voor de gebruiker

Ten eerste: lees de inleiding!
Handige toegangen tot de geschiedenis van de Landbouw-Sociëteit "Ceres" en het
Wageningsch Studenten Corps zijn de notulen van de vergaderingen van leden, senaat
en sociëteitscommissie, alsmede de diverse publicaties, zoals de almanak (vanaf 1905;
een volledige serie is aanwezig in de bibliotheek van het Gemeentearchief Wageningen),
waarin elk jaar een "Vervolg op de geschiedenis" van de LSC resp. het WSC gepubliceerd
werd, en het maandblad "Ceres" (vanaf 1907). De notulen van de Ceresvergadering zijn
tot en met 11 mei 1917 ook in uitgetypte vorm aanwezig (inv. nrs. 19 en 20). Zeer
bruikbaar om vlot lezen te bewerkstelligen, maar het verdient aanbeveling passages te
verifiëren aan de hand van het origineel, daar de getypte versie veelvuldig lees- en
typfouten bevat.
Voor een aardig beeld van het studentenleven in Wageningen aan het eind van de
negentiende eeuw zij gewezen op de collectie Wunder (inv. nrs. 588-593).
Vermelding verdient hier ook "Beeld van een vereniging. 115 jaar Ceres" dat ter gelegenheid van het 23e lustrum van Ceres verscheen. Het boek is een verbeterde en uitgebreide heruitgave van het zgn. "Hekaton", dat nauwelijks verkrijgbaar is. Het boek is
een goede leidraad voor een algemeen historisch overzicht, maar is hier en daar wat
fragmentarisch in zijn informatie. Het Gemeentearchief Wageningen bezit een exemplaar
van dit werk.
Ten slotte: buiten de Ceres-archieven kan veel aanvullende informatie gevonden worden
in het "nieuw-archief" van de gemeente Wageningen (berustend bij het Gemeentearchief) en in het archief van de Landbouw Hogeschool (tegenwoordig WUR; berustend
bij het Gelders Archief te Arnhem).

Citeertitel:
Citaten uit deze bronnen kunnen worden aangegeven met:
Ceres-archieven I, inv. nr. .....
bij afkorting: Ceres I, inv. nr. ....

Openbaarheid van de Ceres-archieven
Raadpleging van de archieven van de Wageningse Studenten Vereniging "Ceres" kan
uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Senaat:
W.S.V. Ceres, Postbus 9051, 6700 GK Wageningen
Bezoekadres: Generaal Foulkesweg 1 B, Wageningen
E-mail: secretaris@wsvceres.nl
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Inventaris

1.

Vereniging

1.1.

Stukken van algemene aard

1.1.1.

NOTULEN

1 – 18

Registers van notulen van de Ceresvergadering 1878 - 1941, met hiaten. 17
delen en 1 stuk
1. 20 okt. 1878 - 2 dec. 1885
N.B. bevat voorin tevens ledenlijsten 1878-1882 en achterin een
ledenlijst 1884/1885
2. 3 feb. 1886 - 14 apr. 1894
N.B. bevat tevens notulen bestuursvergaderingen 1893-1894 en
besluitenlijst bestuursvergadering 24 sep. 1890
3. 9 juni 1894 - 30 okt. 1897
N.B. bevat tevens notulen bestuursvergadering 1894-1898 en
ledenlijsten 1896-1898
4. 22 jan. 1898 - 29 nov. 1902, plus één vergadering z.d. [mei
1903].
N.B. enkele pagina’s ontbreken
N.B. bevat tevens verslagen over de verenigingsjaren 1897/1898
- 1900/1901
5. 05 juni 1903 - 09 jan. 1908
6. 29 jan. 1908 - 10 okt. 1911
7. 13 nov. 1911 - 25 apr. 1913
8. 28 mei 1913 - 11 mei 1917
9. 18 feb. 1920 - 15 dec. 1925
10. 20 sep. 1927 - 13 juni 1929
11. 18 feb. 1931 - 29 nov. 1932
12. 29 nov. 1932 - 13 mrt. 1935
13. 13 mrt. 1935 - 01 juni 1937
14. 01 juni 1937 - 20 sep. 1938
15. 20 sep. 1938 - 16 feb. 1940
16. 16 feb. 1940 - 15 nov. 1940
17. 15 nov. 1940 - 03 okt. 1941
18. z.d. [eind 1941] 1 stuk
N.B. slechts pag. 8-10 aanwezig

19 – 20

Registers van notulen 1878-1917, getypt afschrift. [ca.1917]. 2 banden
19. 20 okt. 1878 - 15 feb. 1906
20. 15 feb. 1906 - 11 mei 1917
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"Besluitenboek": register van besluiten genomen door de Ceresvergadering,
3 juni 1930 - 11 mei 1932, en 22 mrt. 1937 - 11 juni 1937. 1 deel

19

22-39.

Registers van notulen van de Bestuurs- c.q. Senaatsvergadering, 1890,
1893-1941. 18 delen
N.B. Zie ook inv. nr. 156
---. 24 sep. 1890 (besluitenlijst). zie inv. nr. 2
---.
juni 1893 - 12 apr. 1894. zie inv. nr. 2
---. 09 juni 1894 - 30 okt. 1897. zie inv. nr. 3
22. maart 1898 - 05 mrt. 1903
23. 26 mrt. 1903 - 21 sep. 1908
24. 26 sep. 1908 - 04 dec. 1911
25. 11 dec. 1911 - 09 dec. 1913
26. 07 jan. 1914 - 25 aug. 1917
27. 07 sep. 1917 - 26 apr. 1926
28. 27 apr. 1926 - 23 apr. 1929
29. 23 apr. 1929 - 19 mei 1930
30. 21 mei 1930 - 25 juni 1931
31. 08 sep. 1931 - 24 mei 1932
32. 24 mei 1932 - 26 sep. 1932
33. 26 sep. 1932 - 14 nov. 1932
34. 17 nov. 1932 - 11 mrt. 1933
N.B. eerste blz. ontbreekt.
N.B. Notulen begin maart 1933 slechts deels ingeschreven; de
volledige kladnotulen zijn ingeplakt.
35. 17 mrt. 1933 - 13 apr. 1933
36. 25 apr. 1933 - 12 juni 1933
37. 20 mrt. 1934 - 23 nov. 1934
38. 06 dec. 1934 - 10 mei 1936
39. 03 juli 1936 - 08 mrt. 1941
N.B. zie ook inv. nr. 40

40.

Concepten en bijlagen van notulen van Senaatsvergaderingen, 1937, 1938. 1
omslag
N.B. Los aangetroffen in inv. nr. 39. De stukken zijn genummerd 1-18 in de
aangetroffen volgorde, dezelfde nummers zijn op de betreffende plaatsen
aangebracht in inv. nr. 39

41-42.

Registers van notulen van Senaatsvergaderingen met "honorairen", 19341941.
2 delen
41. 07 apr. 1934 - 05 nov. 1936
42. 13 nov. 1936 - 17 dec. 1941

1.1.2.

VERSLAGEN

---.

Verslagen over de verenigingsjaren 1897/1898 - 1900/1901. zie inv. nr. 4

43.

Verslag over het verenigingsjaar 1901/1902. 1 stuk

44.

Verslag over het verenigingsjaar 1907/1908, gedrukt. 1 stuk

45.

Verslag over het verenigingsjaar 1940/1941. 1 stuk
N.B. kennelijk bedoeld voor de almanak 1942, die echter niet werd
uitgegeven.
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1.1.3.
CORRESPONDENTIE VAN HET BESTUUR / DE SENAAT
N.B. tot en met 1938 is de correspondentie verdeeld over diverse rubrieken, zie onder
"stukken betreffende bijzondere onderwerpen", inv. nrs. 53-359 en 376-474. Vgl. tevens
de inleiding, p. 15-16.
46-47.

"Copijboeken": registers van afschriften van uitgaande brieven 1900-1919. 2
delen
N.B. deels slecht leesbaar a.g.v. waterschade.
46. okt. 1900 - 30 dec. 1912, achterin een [onvolledig] alfabetisch
register op geadresseerden.
47. 02 jan. 1913 - 12 okt. 1919

48-50.

Correspondentie van de Senaat, 1939, 1940, 1941. 1 pak en 2 omslagen
N.B. Niet volledig (vgl. inv. nr. 51)
N.B. Zie ook inv. nrs. 90, 91, 104, 146 en 401.
48. 1939 (jan. - dec.)
49. 1940 (januari, februari, juni)
50. 1941 (januari, maart, mei, november)

51.

Agenda van bij de Senaat ingekomen en uitgegane stukken, okt. 1936 - okt.
1941. 1 deel

1.1.4.

DAGBOEK VAN DE SENAAT

52.

Dagboek van de Senaat, okt. 1923 - juni 1929, met hiaten. 1 deel
N.B. tevens gebruikt voor mededelingen van de senatoren onderling.
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1.2.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

1.2.1.

ORGANISATIE

1.2.1.1.

Reglementen en instructies

53.

Wetten, statuten en huishoudelijke reglementen, 1891, 1907, 1908, 1910,
1935, en z.j., gedrukt. 1 omslag

54.

Concept Corpswet, 1931, gedrukt. 1 deel
N.B. 2 exemplaren

55.

Concept Corpswet, 1941, gedrukt. 6 katernen

56-57.

Stukken betreffende wijzigingen en vaststelling van reglementen, 18971941. 1 pak en 1 omslag
56. 1897 - 1933
57. 1934 - 1941

58.

Stukken betreffende ontwerp en vaststelling van het Corpswapen, 1921,
1922, 1931, 1934, 1936.
N.B. vaststelling van het huidige Corpswapen geschiedde in 1931.

59.

"Werkzaamheden van den Secretaris van den Senaat": Instructie voor de
secretaris, [ca. 1930/1940]. 1 stuk

1.2.1.2.

Constitutie van de Senaat

60.

Stukken betreffende de samenstelling van het Bestuur c.q. de Senaat, 19021912, 1931-1938. 1 omslag

61.

Stukken betreffende het voortijdig aftreden van het Bestuur op 9 november
1903. 3 stukken

1.2.2.

LIDMAATSCHAP

1.2.2.1.

Groentijd en Candidaatstijd

---.

Reglementen groentijd/candidaatstijd: zie inv. nrs. 56, 57 en 74-79

62.

Stukken betreffende de groentijd/candidaatstijd. 1902, 1905, 1907-1915,
1917, 1918, 1920, 1922, 1925, 1927, 1929-1941 en z.j. 1 pak

63.

"Inschrijfboek Candidaatleden": Register van candidaat leden, 1931-1941. 1
deel

64-72.

"Afschrijfboeken" of "Klooienbijbels": Registers houdende gegevens over, en
verrichtingen van, candidaat leden ("klooien") gedurende de candidaatstijd,
1930 - 1941, 1945. 9 delen
64. 1929/1930 N.B. bijlagen: zie inv. nr. 73.
65. 1930, 1945
66. 1931, 1932
67. 1933 - 1935
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68.
69.
70.
71.
72.

1936
1937, 1938
1939
1940
1941

73.

Bijlagen bij "Klooienbijbel" 1929: Brieven van candidaat leden aan de
Candidaten Commissie, jan.-feb. 1930. 1 omslag
N.B. zie inv. nr. 64

74-76.

"Groen Reglement": Notitieboekje voor de groentijd, waarin tevens
reglement voor de groentijd. [ca. 1899 - 1908], gedrukt. 3 delen
N.B. Dit boekje werd bij aanvang van de groentijd aan elk "groen" uitgereikt.
74. [1899]
75. [1905]
76. [1908]

77-80.

"Groenenboekje": Programma- en notitieboekje voor de groentijd. De inv.
nrs. 77-79 bevatten tevens een uittreksel uit het "Groenen Reglement". z.j.
[ca. 1911 - 1919], 4 delen
77. [1911]
78. [ca. 1912-1919]
79. [ca. 1912-1919]
80. [ca. 1912-1919]

81-82.

"Candidatenboekje": Programma- en notitieboekje voor de candidaatstijd.
z.j. [ca. 1936-1941] 2 delen
81. [1936]
82.
[ca. 1937-1941]

83-85.

"Aan hen die in Wageningen komen studeeren": Brochure over het
Wageningsch Studenten Corps, bestemd voor aankomende LH-studenten,
1934, [1936], [1938]. 3 delen
83. 1934
84. [1936] N.B. 4 exemplaren
85. [1938] N.B. 5 exemplaren

86.

Stukken betreffende samenstelling en verspreiding van "Aan hen die in
Wageningen komen studeeren". 1934-1938. 1 omslag

1.2.2.2. Ledenadministratie
N.B. Voor oud-leden zie inv. nrs. 139-144
Ledenlijsten
(N.B. vanaf 1904/1905: zie almanakken 1905 e.v.)
---.

Ledenlijsten 1878-1882 en 1884/1885: zie inv. nr. 1

87.

Ledenlijst 1893/1894. 1 stuk

---.

Ledenlijsten 1896/1897, 1897/1898: zie inv. nr. 3

Overige
88-91.

Brieven aan het Bestuur c.q. de Senaat, ingekomen van leden die hun
gewoon lidmaatschap beeindigen, of omzetten in het bu-lidmaatschap, of
zich opnieuw aanmelden als lid, 1899-1942.
4 pakken
N.B. alfabetisch geordend op achternaam; meervoudige namen zijn op de
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laatste naam geordend.
88. 1899 - 1930
89. 1931 - 1937
90. 1938 - 30 okt. 1941
91. 31 okt. 1941 - 28 feb. 1942
92.

Stukken betreffende bijzondere gevallen van lidmaatschap, 1910, 1923,
1931, 1932, 1934, 1939. 6 stukken

93.

Stukken betreffende ere-leden, 1897, 1908, 1926, 1930-1938, 1942. 1
omslag

94.

Stukken betreffende belangstellende leden, 1931-1938. 1 omslag

1.2.3.

FINANCIËN

1.2.3.1. Jaarrekeningen en begrotingen Vereniging én Sociëteit
N.B. Veel jaarrekeningen en begrotingen bevinden zich ingeplakt in de notulen van
vergaderingen, zie aldaar, inv. nrs. 1-40 en 360-368. Voor Sociëteit zie ook inv. nr.
396.
N.B. Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
95.

Winst- en verliesrekeningen van Vereniging en Sociëteit over het boekjaar
1939, en balans per 1 januari 1940, gedrukt. 1 stuk

96.

Concept begrotingen van Vereniging en Sociëteit voor 1940, doorslag. 2
stukken

97.

"Voorlopige" Winst- en verliesrekeningen van Vereniging en Sociëteit over de
periode 1 jan. 1941 - 31 okt. 1941. 1 stuk

98.

Jaarrekening van de Vereniging over het boekjaar 1941, en winst- en verliesrekening van de Sociëteit over het boekjaar 1941, doorslag. 1 stuk
N.B. vgl. inv. nr. 99

99.

Winst- en verliesrekeningen van Vereniging en Sociëteit over het boekjaar
1941, en balans van de Vereniging per 1 januari 1942, blauwdruk. Met
bijlage. 1 stuk
N.B. vgl. inv. nr. 98

100.

Winst- en verliesrekeningen van Vereniging en Sociëteit én van de
roeivereniging "Argo" over het boekjaar 1942. 1 stuk

1.2.3.2.

Debiteuren

101.

Staten van leden-debiteuren van het WSC, 1931, 1940-1942. 1 omslag

102.

Brief aan A.C.P. Willink, uitgegaan van de Senaat en de CvA, waarbij Willink
wordt gemaand zijn schuld aan de Sociëteit te voldoen, 1919. 1 stuk
N.B. kennelijk als "onbestelbaar" teruggekomen.

103.

Onderhandse akten van schuldbekentenis ("Obligaties" of "Contracten") van
leden aan het WSC, "welke zijn afbetaald in de jaren 1878 tot 1952", 19221941. 1 omslag
N.B. alfabetisch geordend op achternaam, meervoudige namen zijn op de
laatste naam geordend.
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104.

Correspondentie van de Penningmeester/Thesaurier van de Senaat met
debiteuren (leden), 1909, 1910, 1912-1914, 1917, 1918, 1920, 1922, 1924,
1939-1941. 1 omslag

105.

Correspondentie van de Penningmeester van de Senaat met debiteuren
(leden) en de "afd. Incasso" van de "NV Van der Graaf & Co's Bureaux voor
den Handel" te Rotterdam, 1920- 1927. 1 pak
N.B. alfabetisch geordend op achternaam, meervoudige namen zijn op de
laatste naam geordend.

106.

Brieven, ingekomen bij het Bestuur c.q. de Senaat, betreffende bijzondere
financiële aangelegenheden, 1903, 1904, 1913, 1915, 1921-1925, 1927,
1934. 1 omslag

107.

Rapport inzake "het geval Van Prehn", 1936. 1 stuk
N.B. Het lid H. van Prehn gedroeg zich als notoir wanbetaler.

1.2.3.3.

Obligaties

108.

Jaarlijkse bankafschriften van de rekening "Obligaties" van het WSC bij de
"Geldersche Credietvereeniging", 1919, 1921, 1922. 1 omslag

109.

Brieven ingekomen bij het Bestuur c.q. de Senaat betreffende obligaties,
1907-1909, 1912-1915, 1917, 1918, 1922, 1925, 1928, 1929. 1 omslag

110.

Circulaires betreffende obligatieleningen, 1908, 1909, 1914, gedrukt. 5
stukken

111.

Stukken betreffende de Commissie van Advies, 1910-1912, 1914, 1915,
1919, 1923, 1930, 1935. 1 omslag

1.2.3.4.

Diversen

112.

Onderhandse akte van schuldbekentenis van het WSC aan de "NV Beiersch
Bierbrouwerij" te Amsterdam, 1912, afschrift. 1 stuk

113.

Brief aan de Penningmeester van de Senaat, ingekomen van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Wageningen, betreffende door de gemeente
voorgeschoten gelden, 1924. 1 stuk

114.

Correspondentie van de Senaat met de Contrôle Commissie, 1930-1932,
1935, 1938. 1 omslag

115.

Stukken betreffende het "Studiefonds", [1942]. 1 omslag

116.

Staat van tweede- en ouderejaars leden, houdende jaarinkomens en daarvan
afgeleide contributie per lid aan het WSC en diverse Ceres-fondsen, [1942].
1 stuk

1.2.3.5.

Vertegenwoordigend Penningmeester voor Nederlandsch-Indië: Th.
Etty (1919-1929)

117.

"Kantoorvoorschriften WSC": Instructie voor de Vertegenwoordigend
Penningmeester, opgesteld door Th. Etty, 1923. 1 stuk

118.

Correspondentie van de Senaat met de Vertegenwoordigend
Penningmeester, 1919-1929. 1 pak
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119.

Correspondentie van de Vertegenwoordigend Penningmeester met de
Senaat, 1919-1925.
1 omslag

120.

Correspondentie van de Vertegenwoordigend Penningmeester, 1919-1929. 1
pak

1.2.3.6.

Vertegenwoordigend Penningmeester voor Nederlandsch-Indië:
G.C.W.Chr. Tergast (1929-1932)

121.

Correspondentie van de Senaat met de Vertegenwoordigend
Penningmeester, 1929-1932.
1 omslag

122.

Correspondentie van de Vertegenwoordigend Penningmeester, 1929,1930. 1
omslag

1.2.4.

INTERNE CONTACTEN

1.2.4.1.

Onderverenigingen

123-135

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met en betreffende diverse
onderverenigingen, 1902-1938 (met hiaten). 10 omslagen en 8 stukken

26

123.

Illustere Vereeniging "De Omsmijters", 1904-1908, 1912, 1914,
1924, 1925, 1930-1935, 1938. 1 omslag

124.

(Wageningsche Studenten Voetbal Vereeniging) "Go-Ahead
Victoria - Combinatie" (incl. Wageningsche FC "Go Ahead" en
Wageningsche Voetbalvereeniging "Victoria"), 1902-1905, 19321938. 1 omslag
N.B. de beide verenigingen fuseerden in 1903.

125.

Wageningsche Debating Club "V.V.O." ("Voor Vrije
Ontwikkeling"), 1905, 1907, 1909, 1916-1918, 1932-[1934]. 1
omslag

126.

W.S.T.V. (Wageningsche Studenten Tooneel Vereeniging), 1906,
1907, 1909-1913, 1916-1919, 1924, 1926-1928, 1931-1938. 1
omslag

127.

Wageningsche Studenten Gymnastiek en Scherm Vereeniging
"Geeft Acht", 1910-1916, 1931-1938 en z.j. 1 omslag

128.

Koempoelan "Tani Djawi", 1912-1918. 1 omslag

129.

Wageningsche Studenten Schaak Club "Caïssa", 1911, 1912,
1924, 1925. 6 stukken

130.

Wageningsche Studenten Roeivereeniging "Argo", incl. het
"Bootenfonds" en de "Vereeniging Oud-Argo", 1907, 1915-1917,
1923, 1925, 1926, 1928, 1931-1938. 1 omslag

131.

Comité resp. Vereeniging "Hestia", 1915, 1928. 4 stukken

132.

W.S.M.V. (Wageningsche Studenten Muziek Vereeniging), 1918.
2 stukken

133.

Wageningsche Studenten Rij Club "Rough Riders", 1927. 3
stukken

134.

W.S.T.C. (Wageningsche Studenten Tennis Club), 1931-1937. 1
omslag

135.

W.S.M.C. (Wageningsche Studenten Motor Club), 1929, 19331935, 1937. 1 omslag

136.

Concept- en klad-reglementen van de Wageningsche Studenten Sport
Vereeniging, [1934].
1 omslag
N.B. De vereniging is nooit opgericht, vgl. de inleiding op p. 10.

1.2.4.2.

Gezelschappen en Jaarclubs

137.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met Corpsgezelschappen,
1897, 1906, 1914, 1931-1933, 1935, 1937, 1938 en z.j. 1 omslag

138.

Correspondentie van de Senaat met Jaarclubs, 1930-1935, 1937, 1938. 1
omslag

1.2.5.

EXTERNE CONTACTEN

1.2.5.1.

Oud-Leden

139.

Lijst van nog in leven zijnde personen die in de jaren 1878 - 1940 lid van
Ceres zijn geworden, [1941]. 1 stuk
N.B. pagina 1 ontbreekt.

140.

Staat van oud-leden in Nederlands-Indië, [ca. 1924]. Gedrukt, met
bijgeschreven aanvullingen. 1 stuk

141.

Lijst van oud-leden en buitengewone leden in Nederlands-, [1925]. 1 stuk
N.B. Waarschijnlijk samengesteld door de Vertegenwoordigend
Penningmeester voor Nederlandsch-Indië, Th. Etty.

142.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat betreffende oud-leden,
1901, 1915, 1920-1922, 1924, 1925, 1928, 1931-1938. 1 omslag

143.

Minuten van brieven aan Ir. H.W. Schenkenberg van Mierop, uitgegaan van
de Senaat, betreffende de Contact Commissie, 1932. 2 stukken

144.

Correspondentie van de Senaat betreffende de Reünie Commissie, 1932,
1933, 1935-1938.
6 stukken

1.2.5.2.

Honorair - Senatoren

145.

Stukken betreffende honorair-senatoren, 1929-1938. 1 pak
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146.

Correspondentie van de Senaat betreffende vervaardiging van zg.
"honorairenringen", 1941.
1 omslag

1.2.5.3.

RLS / RHLTBS / LH

147.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met bestuurderen (directeur,
rector magnificus, raad van bestuur, senaat, college van curatoren) van de
landbouwschool, 1897, 1902, 1904, 1905, 1907, 1910, 1913, 1914, 19161919, 1923, 1924, 1928-1938 en z.j. 1 omslag

148.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met docenten en
bibliothecaris van de landbouwschool, 1880, 1901, 1902, 1908, 1932-1937.
1 omslag

149.

Correspondentie van de Senaat betreffende het aanbieden en planten van de
"Ceres-eik" t.g.v. de opening van de Landbouw Hoogeschool op 22 maart
1918. 1918. 1 omslag

150.

Stukken betreffende realisering van het standbeeld "De Zaaier", 1923, 1925,
1926. 3 stukken
N.B. het standbeeld werd in 1926 door "de Nederlandse Landbouw" aan de
LH aangeboden t.g.v. het 50-jarig landbouwonderwijs in Wageningen.

1.2.5.4.

Andere studentenverenigingen in Wageningen

151.

Huishoudelijk Reglement voor de vergadering van "Vereenigde
Wageningsche Studenten Vereenigingen" (d.i. WSC, RKSV, WVSV en SSR),
z.j. 1 stuk
N.B. beschadigd; niet duidelijk is of het stuk volledig is.

152.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met de "Vereeniging
Studiebelangen", 1905-1907, 1909-1918, 1925, 1931, 1937, 1938. 1 omslag

153.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met de "Nederlandsche
Christen Studenten Vereeniging", afd. Wageningen, 1907, 1908, 1931-1933,
1936. 1 omslag

154.

Brieven aan het Bestuur c.q. de Senaat, ingekomen van de "Wageningsche
Studenten Bond", 1908, 1913. 2 stukken

155.

Correspondentie van de Senaat met de Roomsch Katholieke Studenten
Vereeniging (RKSV) "Sint Franciscus Xaverius", 1910-, 1917, 1922, 1928,
1934, 1936-1938. 1 omslag

156.

Notulen van de vergadering tussen Senaat en bestuur van de RKSV
betreffende de "erkenningskwestie", 1936. 1 stuk

157.

Correspondentie van de Senaat met de WVSV, 1917-1919, 1925, 1926,
1928, 1930-1938.
1 omslag

158.

Correspondentie van de Senaat met het "Wageningsk Studinte Selskip for
Fryske Studzje", 1930-1938. 1 omslag

159.

Correspondentie van de Senaat met de afdeling Wageningen van de
"Societas Studiosorum Reformatorum", 1931, 1937, 1938. 6 stukken
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160.

Stukken betreffende "Unitas Studiosorum Vadae", 1935-1938. 1 omslag

161.

Brieven aan de Senaat, ingekomen van de "Wageningsche Studenten Orkest
Vereeniging", 1923, 1925, 1927, 1931-1938. 1 omslag

1.2.5.5.

Overige verenigingen in Wageningen waarvan studenten lid konden
worden
N.B. De hier genoemde verenigingen waren alle zg. "erkende vereenigingen" (zie
inleiding p. 11).
162.

Brieven aan het Bestuur, ingekomen van de "Landbouw Orkest Vereeniging",
1898, 1900, 1903-1908. 1 omslag

163.

Brieven aan het Bestuur, ingekomen van de Wageningsche Hockey Club
"Always Ready", 1903. 2 stukken

164.

Brieven aan het Bestuur, ingekomen van de Wageningsche Debating Club " 't
Soet Versaemen", 1904-1906. 5 stukken

165.

Brieven aan het Bestuur, ingekomen van de Wageningsche Gymnastiek en
Scherm Vereeniging "Vrijheid en Vriendschap", 1902-1908. 1 omslag

1.2.5.6. Andere Corpora
N.B. De betr. correspondentie bevat doorgaans briefwisselingen met zowel Senaten als
Sociëteitscommissies en verdere organisaties van de andere Corpora.
166.

Correspondentie van de Senaat met en betreffende de ASV, 1925, 1928,
1929, 1931-1934, 1936-1938. 1 omslag

167.

Tekst van een rede, door de President uitgesproken in de CV, betreffende de
verhouding van het WSC tot de andere Corpora en het Nederlandsch
Studenten Congres, z.d. [ca. 1917]. 1 stuk

168.

Tekst van een rede, door de President uitgesproken tijdens een vergadering
van "Pa's en Zeuns", betreffende de verhouding tussen het WSC en de ASV,
1939. 1 stuk

169.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met het Groninger
Studenten Corps, 1907, 1908, 1912, 1913, 1916-1919, 1923-1925, 1927,
1928, 1930-1938. 1 omslag

170.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met het Leidsch Studenten
Corps, 1903, 1907, 1912-1919, 1923-1926, 1928, 1930-1938. 1 omslag

171.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met het Utrechtsch
Studenten Corps, 1916, 1919, 1923, 1925, 1927, 1928, 1931-1938. 1
omslag

172.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met het Delftsch Studenten
Corps, 1900, 1901, 1907, 1910, 1913, 1914, 1918, 1922-1925, 1927, 1928,
1930-1938. 1 omslag

173.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat en van de Sociëteits
Commissie met het Amsterdamsch Studenten Corps, 1907, 1908, 1912,
1913, 1915-1918, 1923-1925, 1928, 1930-1938.
1 omslag
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174.

Correspondentie van de Senaat met het Rotterdamsch Studenten Corps,
1931-1938. 1 omslag

1.2.5.7.

Overige studentenorganisaties

175.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met het Deventer Landbouw
Corps "Nji-Sri", 1905, 1910, 1919, 1938. 8 stukken

176.

Brieven aan de Senaat, ingekomen van het Veterinair Studenten Corps
"Absyrtus" te Utrecht, 1910, 1913, 1916-1920, 1923, 1925. 1 omslag

177.

Correspondentie van de Senaat met het Nijmeegs Studenten Corps "Carolus
Magnus", 1926, 1933, 1934. 5 stukken

178.

Correspondentie van de Senaat met het "Gentsch Studenten Corps" en de
"Vlaamsche Landbouw Hoogeschool Kring" te Gent, België, betreffende het
1e lustrum van het Gentsch Studenten Corps, 1938. 7 stukken

179.

Stukken betreffende het "Algemeen Nederlandsch Studenten Verbond" en de
"(Groot-) Nederlandsche Studenten Congressen", 1909-1914, 1916-1918. 1
omslag

180.

Correspondentie van de Senaat betreffende internationale
studentencontacten, 1912, 1913, [1916], 1923, 1925, 1933, 1936-1938. 1
omslag

181.

Brief aan de Senaat, ingekomen van de "Nederlandsche Federatie van
Studenten Vereenigingen voor den Volkenbond", betreffende eventuele
oprichting van een Wageningse studentenvereniging voor de Volkenbond,
1921. 1 stuk

182.

Correspondentie van de Senaat betreffende de "Nederlandsche Studenten
Organisatie", 1922-1924. 1 omslag

183.

Brief aan de Senaat, ingekomen van F.W. Burger te Wageningen, lid van het
WSC, betreffende zijn vertrek uit de redactie van het "Algemeen StudentenWeekblad 'Minerva' " en de wenselijkheid van invulling van de vacature door
een Corps-lid, 1923. 1 stuk

184.

Correspondentie van de Senaat met de "Vrijzinnig-Christelijke Studenten
Bond", 1924, 1931-1938.
1 omslag
N.B. De VCSB had in Wageningen een Afdeling.

185.

Stukken betreffende het "Dietsch Studenten Verbond", 1925, 1930-1938. 1
omslag

186.

Correspondentie van de Senaat betreffende de "Algemeene Nederlandsche
Studenten Federatie" , 1927, 1928, 1933. 6 stukken

1.2.5.8.

Oud-Leerlingen van de Landbouwschool

187.

Statuten en Huishoudelijk Reglement van de "Vereeniging van OudLeerlingen der Rijks Landbouw School", 1900, gedrukt (zesde druk). 1 katern

188.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met de "Vereeniging van
Oud-Leerlingen van de Rijks Landbouw School", 1897-1899, 1902-1906. 1
omslag
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189.

Circulaire aan oud-leerlingen, uitgaande van de Landbouw Hoogeschool en
de Wageningse studentenverenigingen, betreffende financiële steun aan de
door de oorlog getroffen burgerij van Wageningen, 1940, gedrukt. 1 stuk
N.B. 2 exemplaren

1.2.5.9.

Landbouwkundigen

190.

Correspondentie van de Senaat met diverse organisaties van
landbouwkundigen, 1910, 1936-1938. 1 omslag

191.

Stukken betreffende de "Nederlandsche" en "Indische Landbouwweken",
1931, 1933-1938.
1 omslag

1.2.5.10. Plaatselijke overheid
N.B. Zie hiervoor ook diverse andere rubrieken (vgl. Inleiding).
192.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met de Burgemeester en
met het College van B&W van Wageningen, 1914, 1917, 1920, 1922, 1924,
1934, 1935. 10 stukken
N.B. zie ook inv. nr. 382

193.

Correspondentie van het Bestuur c.q.de Senaat met de Commissaris van
Politie te Wageningen, 1903, 1913-1915, 1917, 1931, 1932, 1937, 1938. 9
stukken

1.2.5.11. Overige contacten
194.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat met particulieren, bedrijven
en diverse organisaties, 1886, 1901, 1903-1906, 1908, 1912, 1924, 1925,
1930-1938. 1 pak

195.

Correspondentie van de Senaat en de Commissie van Beheer betreffende het
Corpsleverancierschap, 1918, 1923, 1924, 1928, 1929, 1933-1938. 1 omslag

196.

Correspondentie van de Senaat met het Koninklijk Huis, 1923, 1928, 19331938. 1 omslag

1.2.6.

ACTIVITEITEN

1.2.6.1.

Studiebelangenbehartiging

197.

Stukken betreffende de slechte resultaten behaald bij het eindexamen van de
Indische Afdeling der Landbouwschool in juli 1901 en de daaruit
voortgevloeide boycot van het 5e Lustrum van de Landbouwschool door
Ceres, 1901. 4 stukken
N.B. Voor het bewuste examen slaagden slechts drie van de vijftien
kandidaten. Volgens de leerlingen, maar ook volgens een "examen
commissie" (die rapporteerde in de Staatscourant, 1901, nr. 177), was dat
het gevolg van een slechte regeling van het examen door de school. Uit
onvrede over e.e.a. besloot de CV dat Ceresleden de feestelijkheden t.g.v.
het 25-jarig landbouwonderwijs te Wageningen niet zouden bijwonen.
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198.

Stukken betreffende de "Commissie tot Behartiging van Studiebelangen",
1902-1904. 1 omslag

199.

"Copij-Boek": Register van afschriften van uitgaande brieven, gebruikt door
a. De "Commissie tot Behartiging van Studiebelangen", 10 maart 1904 - z.d.
(p. 10 - 20)
b. De "Feestcommissie" ter organisatie van het 6e Lustrum, 3 april [1908] 15 oktober [1908], (p. 25 - 93).
1 deel

1.2.6.2. Stichten van een Hospitium
N.B. Zie ook Inleiding, p. 11-12. Voor verdere activiteiten van de Commissie van
Bijstand, zie inv. nrs. 412 e.v.
200.

Stukken betreffende de "Commissie van Bijstand voor de Stichting van een
Hospitium en een Clubgebouw voor de Studenten der
Landbouwhoogeschool", 1920-1923. 1 omslag

1.2.6.3.

Uitgave van een almanak

201.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat betreffende uitgave van
almanakken, 1902, 1906-1914, 1918, 1931-1938 en z.j. 1 omslag

202.

Stukken betreffende drukken, aanbieden en verzenden van almanakken,
1924, 1933-1936, 1939 en z.j. 1 omslag

203.

Tekeningen, o.a. van de hand van Eppo Doeve, gebruikt als illustratie van
almanakken, [o.a. in 1928, 1929, 1933]. 1 omslag

1.2.6.4.

Uitgave van een maandblad

204.

Huishoudelijk Reglement van de "Commissie tot Redactie van het
Corpsorgaan", z.d. [ na 1918].
1 stuk

205.

Register van notulen van de redactievergaderingen, 14 januari 1914 - 4
oktober 1932. 1 deel
N.B. zeer slecht bijgehouden.

206.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat betreffende het maandblad,
1906-1914, 1916, 1917, 1921-1926, 1930, 1932-1938. 1 omslag

207.

Correspondentie van de "Commissie tot Redactie van het Corpsorgaan",
1936, 1937. 3 stukken

208.

Deel, bevattende
a. Grootboek van "Ceres: Orgaan der Studenten aan de RHLTBS (resp. LH)
te Wageningen", 1907-1918
b. Winst- en Verlies Rekening van het maandblad, 1908-1918, en Balans per
1 januari 1912.
1 deel

209.

Begroting van het maandblad voor de jaargang 1914/1915, 1914. 1 stuk

210.

Begroting van het maandblad voor het kalenderjaar 1930. 1 stuk
N.B. "Gewijzigde versie" i.v.m. een Senaatsbesluit om in augustus en
september 1930 geen maandblad te doen uitbrengen.
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211.

Stukken betreffende meningsverschillen over de inhoud van bepaalde in het
maandblad gepubliceerde artikelen, 1925, 1931, [1937], 1938. 1 omslag

212-240

Tijdschrift:
"Ceres, Orgaan der Studenten aan de Rijks Hoogere Land- Tuin- en Bosbouw
School te Wageningen", 1907-1918,
"Ceres, Orgaan der Studenten aan de Landbouw Hoogeschool te
Wageningen", 1918-1919, resp.
"Ceres, Orgaan van het Wageningsch Studenten Corps", 1919-1947.
29 banden
212. jg. 1:
1907
213. jg. 2:
1908
214. jg. 3:
1909
215. jg. 4:
1910
216. jg. 5:
1911
217. jg. 6:
1912
218. jg. 7:
1913
219. jg. 8:
1914
220. jg. 9:
1915
221. jg. 10:
1916
222. jg. 11:
1917
223. jg. 12:
1918
224. jg. 13:
1919
225. jg. 14-15: 1920-1921
226. jg. 16:
1922
227. jg. 17:
1923
228. jg. 18:
1924
229. jg. 19:
1925
230. jg. 20:
1926
231. jg. 21:
1927
232. jg. 22:
1928
233. jg. 23:
1929
234. jg. 24:
1930
235. jg. 25:
1931
236. jg. 26:
1932
237. jg. 27:
1933
238. jg. 28:
1934
239. jg. 29-32: 1935-1938
240. jg. 33-38: 1939-1941, 1945-1947

241.

"Feestnummer" van het maandblad t.g.v. het 6e Lustrum van de LSC,
[1908], gedrukt. 1 deel
N.B. kaft ontbreekt

242.

"Feestnummer" van het maandblad t.g.v. het 7e Lustrum van het WSC,
[1913], gedrukt. 1 deel

243.

"Feestnummer" van het maandblad t.g.v. het 10e Lustrum van het WSC,
[1928], gedrukt. 1 deel

1.2.6.5.

Lustrumvieringen

(IV: 1898)
244.

Stukken betreffende het 4e Lustrum, 1898. 4 stukken
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(V: 1903)
245.

Stukken betreffende het 5e Lustrum, 1903. 7 stukken

(VI: 1908)
N.B. Zie ook inv. nr. 241
---

"Copij-Boek": Register van afschriften van uitgaande brieven, gebruikt door
a. De "Commissie tot Behartiging van Studiebelangen", 10 maart 1904 z.d. (p. 10-20)
b. De "Feestcommissie" ter organisatie van het 6e Lustrum, 3 april [1908] 15 oktober [1908], (p. 25-93).
Zie inv. nr. 199.

246.

Brief aan het Bestuur, ingekomen van enkele marechaussees van de
Wageningse brigade, waarin zij dankzeggen voor een door Ceres gedane gift
i.v.m. bewezen diensten tijdens het 6e Lustrum, 1908. 1 stuk

247.

"Gedenkboek": Album met namen van Wageningse ingezetenen die t.g.v. het
6e Lustrum een biljart aanboden, 1909. 1 deel

(VII: 1913)
N.B. Zie ook inv. nr. 242
248.

Programma van het 7e Lustrum, 1913, gedrukt. 1 stuk

249.

Register van notulen van vergaderingen van de Lustrumcommissies voor de
Lustra in 1913, 1918, 1923, 1928, 1 band.

250.

Stukken betreffende de organisatie van het 7e Lustrum, 1912, 1913. 1
omslag
N.B. hoofdzakelijk bij het Feest Comité en de Senaat ingekomen stukken

251.

Stukken betreffende huur van feesttenten en de inrichting daarvan, 19121914. 1 omslag

252.

Stukken betreffende de "Open Kermis", 1913. 1 omslag

253.

Notitie van het Feest Comité betreffende de te verwachten beschikbare
financiën, [1912]. 1 stuk

254.

Stukken betreffende het Reünisten Comité, 1912, 1913. 1 omslag

255.

Drukwerk t.g.v. het 7e Lustrum. 1 omslag

(VIII: 1918)
N.B. Dit Lustrum werd wel voorbereid, doch i.v.m. de tijdsomstandigheden (de Eerste
Wereldoorlog) niet gevierd.
---

Register van notulen van vergaderingen van de Lustrumcommissies voor de
Lustra in 1913, 1918, 1923, 1928
zie inv. nr. 249

256.

Klad-Notulen van de vergadering van de Lustrumcommissie, 14 maart 1918.
1 stuk

257.

Correspondentie van Lustrumcommissie, Senaat en Soccie betreffende de
organisatie van het 8e Lustrum, 1917, 1918. 1 omslag
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(IX: 1923)
258.

Memorie betreffende de organisatie van het 58e Lustrum van de Universiteit
van Amsterdam, georganiseerd door het Amsterdams Studenten Corps, met
opmerkingen i.v.m. het te organiseren 9e Lustrum van het WSC, [1922]. 1
stuk

259.

Programma van het 9e Lustrum, 1923, gedrukt. 1 deeltje

---

Register van notulen van vergaderingen van de Lustrumcommissies voor de
Lustra in 1913, 1918, 1923, 1928.
zie inv. nr. 249

---

Notulen van de vergadering van de Lustrumcommissie, 27 november 1922.
Zie inv. nr. 260

260.

Brieven ingekomen bij de Lustrumcommissie, 1922, 1923. 1 pak
N.B.Alfabetisch geordend op enerzijds afzender en anderzijds onderwerp
N.B.Onder de letter "N" bevinden zich de notulen van de LuCo-vergadering
van 27 november 1922.

261.

Rekeningen, kwitanties en verzilverde consumptiebonnen, 1923. 1 omslag

262.

Programma van de Senaat voor de lustrumweek, 1923. 1 stuk

263.

Stukken betreffende het Reünisten Comité, 1923, 1924. 4 stukken

264.

Drukwerk t.g.v. het 9e Lustrum, 1923. 5 stukken

(X: 1928)
N.B. Zie ook inv. nr. 243
265.

"Gids voor de feestelijkheden ter gelegenheid van het Tiende Lustrum van
het Wageningsch Studenten Corps": Programma van het 10e Lustrum, 1928,
gedrukt. 1 deeltje

---

Register van notulen van vergaderingen van de Lustrumcommissies voor de
Lustra in 1913, 1918, 1923, 1928.
zie inv. nr. 249

266.

Correspondentie van de Lustrumcommissie, 1927, 1928. 1 omslag

267.

Brieven ingekomen bij de Senaat betreffende het 10e Lustrum, 1928. 1
omslag

268.

Stukken betreffende het alleenrecht van fotografie t.t.v. het 10e Lustrum,
1928. 3 stukken

269.

Plattegrond van een feesttent voor het [10e] Lustrum, [1928]. 1 stuk

270.

Stukken betreffende het Eere-Comité, 1928. 1 omslag

271.

Stukken betreffende het Reünisten Comité, 1928. 1 omslag

272.

Drukwerk t.g.v. het 10e Lustrum, 1928. 1 omslag

273.

Rapport van de "Commissie voor de Aanschaf van een Kasregister", 1928. 1
stuk
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N.B.3 exemplaren
N.B.Bij het 10e Lustrum werden voor het eerst mechanische kassa's gebruikt
voor de verkoopregistratie.

(XI: 1933)
274.

"Gids voor het Elfde Lustrum van het Wageningsch Studenten Corps":
Programma van het 11e Lustrum, 1933, gedrukt. 1 deeltje

275.

Huishoudelijk Reglement voor de Lustrumcommissie 1933, z.d. 1 stuk
N.B. 2 exemplaren

276.

Correspondentie van de Lustrumcommissie, 1932, 1933. 1 omslag

277.

Correspondentie van de Senaat betreffende het 11e Lustrum, 1932, 1933. 1
omslag

---

Begroting en winst- en verliesrekening van de Sociëteit tijdens het Lustrum
1933. Zie inv. nr. 396.

278.

"Crediteurenboek Lustrumcommissie 1933": Register van crediteuren van het
11e Lustrum, 1933.
1 deel

279.

Rekeningen en kwitanties, 1932, 1933. 1 omslag

280.

Begroting voor het Lustrumspel t.g.v. het 11e Lustrum, 1932. 1 stuk

281.

Kasboek van de Spelcommissie, gebruikt door
a. De Spelcommissie van het 11e Lustrum, 1933,
b. De Spelcommissie van het 12e Lustrum, 1938.
1 deel
N.B. Het gedeelte betreffende het 12e Lustrum is achteraf opgesteld aan de
hand van het kasboek van de LuCo 1938.

---

Tekstboekje van het Lustrumspel "Willem de Eerste, Prins van Oranje", door
W.H. van Eck, 1933.
zie inv. nr. 580.

282.

Stukken betreffende de financiën van de Lustrum-Roeiwedstrijden, door de
WSR "Argo" georganiseerd, 1932, 1933. 2 stukken

283.

Correspondentie van Lustrumcommissie en Senaat betreffende diverse
financiële aangelegenheden i.v.m. het 11e Lustrum, 1933. 8 stukken

284.

Stukken betreffende het Lustrumspel, 1932, 1933. 1 omslag
N.B. Zie ook inv. nrs. 280 en 281

285.

Stukken betreffende het "Lunapark" (Kermis), 1933. 4 stukken

286.

Stukken betreffende huur van feesttenten, 1933. 1 omslag

287.

Stukken betreffende extra voorzieningen aan het sociëteitsgebouw tijdens
het 11e Lustrum, 1933.
7 stukken

288.

Stukken betreffende publiciteit voor het 11e Lustrum, 1932, 1933. 1 omslag

289.

Stukken betreffende het Eere-Comité, 1933. 1 omslag
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290.

Stukken betreffende het Reünisten Comité, 1932-1936. 1 omslag

291.

Drukwerk t.g.v. het 11e Lustrum, 1933. 1 omslag

292.

Stukken betreffende de Buitengewone CV van 3 november 1932 aangaande
het al of niet toelaten van vrouwen tot de lustrumfestiviteiten, 1932. 4
stukken

293.

Memorie betreffende het afgelopen Lustrum, gepresenteerd door de
Lustrumcommissie tijdens de CV van 16 november 1933, 1933. 1 stuk
N.B. 2 exemplaren

(XII: 1938)
294.

"Gids voor het Twaalfde Lustrum van het Wageningsch Studenten Corps":
Programma van het 12e Lustrum, 1938, gedrukt. 1 deeltje

295.

Klad-Notulen van een vergadering [van de Lustrumcommissie] gehouden op
woensdag 23 juni [1937]. 1 stuk

296.

Correspondentie van de Lustrumcommissie, 1937, 1938. 1 omslag

297.

Correspondentie van de Senaat betreffende het 12e Lustrum, 1938. 1 omslag

298.

Stukken betreffende het opstellen van het Lustrumprogramma, 1937, 1938.
5 stukken

299.

Begroting voor het 12e Lustrum, 1937. 1 stuk

300.

Rekeningen en kwitanties, 1938. 1 omslag

---

Winst- en verliesrekening van de CtB over het 12e Lustrum, 1938. Zie inv.
nr. 397

---

Kasboek van de Spelcommissie, gebruikt door de Spelcommissie van het 12e
Lustrum, 1938.
Zie inv. nr. 281

301.

Verslag van de Spelcommissie over het Lustrumspel t.g.v. het 12e Lustrum,
met bijlage, 1938. 1 stuk

302.

Correspondentie van Lustrumcommissie, Senaat en Spelcommissie
betreffende het Lustrumspel, 1938. 1 omslag

303.

Stukken betreffende de prijsvraag voor het schrijven van een Lustrumspel,
1937, 1938. 1 omslag

304.

Stukken betreffende kaartverkoop en publiciteit voor het Lustrumspel, 1938.
1 omslag

305.

Stukken betreffende toneel- en decorbouw voor het Lustrumspel, 1938. 1
omslag

306.

Aantekening betreffende de rolverdeling van het Lustrumspel, [1938]. 1 stuk

307.

Onderhandse akte van overeenkomst tussen de Senaat en Maurits Dekker
waarbij de laatste op zich neemt een Lustrumspel voor het 12e Lustrum te
schrijven, 1938. 1 stuk
N.B. vgl. inv. nrs. 492 en 581
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308.

Onderhandse akte van arbeidsovereenkomst tussen Senaat en Ad Hooykaas,
waarbij Hooykaas de algehele regie van het Lustrumspel 1938 op zich neemt,
1938. 1 stuk

309.

Stukken betreffende het "Lunapark" (Kermis), 1937, 1938. 1 omslag

310.

Stukken betreffende het huren van een feesttent, 1938. 3 stukken

311.

Stukken betreffende publiciteit voor het 12e Lustrum, 1937, 1938. 1 omslag

312.

Aantekeningen betreffende
a. Programma van het 12e Lustrum,
b. Levensmiddelen t.b.v. het 12e Lustrum,
c. Tijdelijk personeel t.g.v. het 12e Lustrum,
d. Voorraden en prijzen t.b.v. Argo-Lustrum 1938,
e. Argo Lustrumterrein 1938 (plattegrond).
[1938]. 1 katern

313.

Lijst van deelnemers aan het "Autoriteitendiner" t.g.v. het 12e Lustrum,
1938. 1 stuk

314.

Lijst van leden van het "Eere-Comité ter Bescherming van het Twaalfde
Lustrum", 1938. 1 stuk

315.

Stukken betreffende het Reünisten Comité, 1938. 1 omslag

316.

Drukwerk t.g.v. het 12e Lustrum, 1938. 4 stukken

317.

"Lustrumverslag 1938": Memorie, opgesteld door de CtB, betreffende de voor
de CtB belangrijke organisatorische aspecten van het afgelopen Lustrum,
1938. 1 stuk

1.2.6.6.

Diesvieringen, bezoeken en ontvangsten, geschenken

318.

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat betreffende bezoeken,
ontvangsten en geschenken, 1896, 1897, 1907, 1923, 1926, 1928, 19311938. 1 omslag

319.

Correspondentie van de Senaat betreffende de Dies Natalis, 1935-1938. 1
omslag

320-321

Receptieboeken van de Senaat, 1923-1941. 2 delen
320. 2 juni 1923 - 20 oktober 1935
321. 20 oktober 1936 - [20 oktober] 1941

322.

"Lijst van geschenken" aan Ceres, met vermelding van de naam van de
schenker en jaar van schenking, [ca. 1935], getypt en met de hand
aangevuld. 1 stuk

323.

"Akte" van schenking van een kandelaber aan de Commissie tot Beheer, door
de I.C.C., met opgedrukt zegel, 1941. 1 stuk

1.2.6.7. Klachtenbehandeling en interne rechtspraak
N.B. Behandeling van klachten van zowel binnen als buiten Ceres, alsmede de berechting
van interne geschillen, behoorde tot de taken van het Bestuur c.q. de Senaat.
324.
38

Correspondentie van het Bestuur c.q. de Senaat betreffende geschillen met
bestuur en employé's van de landbouwschool, 1897, 1911, 1915, 1919,

1923, 1927, 1928, 1931, 1933, 1934. 1 omslag
325.

Stukken betreffende geschillen, 1902, 1905, 1908-1910, 1912, 1913, 1915,
1917, 1918, 1925, 1927, 1928, 1930-1935, 1937, 1938 en z.j. 1 omslag

326.

Correspondentie van de Senaat met Dr. J.W. Wicherink te Leiden betreffende
het (Corps-)studentenleven, 1935-1937. 1 omslag

1.2.6.8.

Organisatie van lezingen

327.

Correspondentie van de Senaat en de Schouwburgcommissie betreffende
lezingen, 1903-1906, 1908, 1909, 1912, 1913, 1917, 1932-1938 en z.j. 1
omslag

328.

Tekst van een lezing over het "bevolkings probleem", met bijlagen, [ca.
1939]. 1 stuk

1.2.6.9.

Organisatie van en deelname aan sportwedstrijden

329.

Stukken betreffende interacademiale sportwedstrijden ("Interac"), 1923,
1925-1928, 1930-1939.
1 pak
N.B. geordend per tak van sport

330.

Stukken betreffende de "hardrijderij" (schaatswedstrijden) op 2 februari
1941, georganiseerd door de "Vastwater Commissie", 1941. 1 omslag

1.2.6.10. Betrokkenheid bij feest- en herdenkingsdagen van het Koninklijk
Huis
331.

Stukken betreffende feest- en herdenkingsdagen van het Koninklijk Huis,
1933-1938. 1 omslag

1.2.6.11. Organisatie van het jaarlijkse Ceres-Bal
332.

Correspondentie van de Senaat betreffende het Ceres-Bal, 1934, 1935,
1937. 1 omslag
N.B. uitsluitend invitaties en antwoorden daarop.

1.2.6.12. Archiefzorg
333.

"Indeeling Corpsarchief betreffende ingekomen en uitgegane stukken":
Archiefschema voor het Ceres-archief, [ca. 1932]. 1 stuk

334.

Stukken betreffende samenstelling van een liederen-archief, 1912, 1918,
1931-1934. 1 omslag
N.B. zie ook inv. nrs. 599-601

335.

Correspondentie van de Senaat en de Commissie voor Film en Fotografie
(FiFo) betreffende het film- en fotoarchief, 1931, 1936 en z.j. 1 omslag
N.B. zie ook inv. nrs. 607-634.

336.

"Archiefkaarten": Staten van rubrieksgewijs geordende archiefbescheiden,
[1932-1938]. 1 pak
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1.2.7.

STREVEN NAAR ééN WAGENINGSE STUDENTENVERENIGING

337.

Nota betreffende een mogelijke splitsing van Ceres in een algemeen
belangenbehartigend leerlingen-corps en een besloten sociëteit, [ca. 1904].
1 stuk

338.

Stukken betreffende een eventuele fusie van Corps en "Bond", 1917, 1918. 1
omslag

339.

Circulaire, uitgaande van de Contact Commissie, gericht aan Wageningse
studenten die niet corpslid zijn, betreffende het komen tot één Wagenings
studenten-corps, [1921], gedrukt. 1 stuk

340.

Correspondentie van de Senaat met L.S. Wildervanck te Groningen
betreffende de mogelijkheid van het gelijktijdig lid zijn van zowel Corps als
Rooms Katholieke studentenvereniging, 1931.
2 stukken

341.

"Debat Sevenster": Aantekeningen gemaakt tijdens een debat over de positie
van het Corps binnen de studentenwereld, n.a.v. de oprichting in 1935 van
Unitas Studiosorum Vadae, [1936]. 1 katern

1.2.8.
LUSTRUMLEERGANG 1938
N.B. zie inleiding, p. 13 en 16
N.B. zie ook inv. nr. 606
342.

Programma van de Lustrumleergang 1938, gedrukt. 1 stuk
N.B. 2 exemplaren

343.

Memories betreffende de organisatie van de Lustrumleergang, 1937. 2
stukken

344.

Correspondentie van de Senaat met de LH betreffende de Lustrumleergang,
1937, 1938.
1 omslag

345.

Correspondentie van de Senaat met de Advies Commissie voor de
Lustrumleergang, 1937, 1938.
1 omslag

346.

Correspondentie van de Senaat betreffende samenstelling van de Regelings
Commissie, 1937, 1938. 1 omslag

347.

Stukken betreffende samenstelling van het Eere-Comité, 1938. 1 omslag

348.

Correspondentie en aantekeningen van diverse personen en instellingen
betreffende de financiële aspecten van de Lustrumleergang, 1937, 1938. 1
omslag

349.

Correspondentie van de Senaat en de Regelings Commissie met personen die
een lezing zullen geven, 1937, 1938. 1 omslag

350.

Correspondentie van de Senaat en de Regelings Commissie over het
tekstboekje van de lezingen, 1938. 1 omslag

351.

Stukken betreffende laboratoriumbezoek, diner en toneelvoorstelling t.g.v.
de Lustrumleergang, 1938. 1 omslag
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352.

Stukken betreffende genodigden voor en deelnemers aan de
Lustrumleergang, 1938. 1 omslag

353.

Stukken betreffende publiciteit, 1938. 1 omslag

354.

Afschrift van een brief door J. van Pareren, voorzitter van de "Pers en Propaganda Commissie" van de Koninklijke Nederlandsche Athletiek Unie, aan het
college van Burgemeester en Wethouders van Wageningen, betreffende de
mogelijkheid om de officiële opening van de nieuwe uitbreiding van het gemeentelijk sportpark te Wageningen in 1938 door het WSC te laten
verrichten, zulks in het kader van het LH-lustrum, 1937. 1 stuk

355.

Brief aan de Regelings Commissie, ingekomen van de SSR, waarin verzocht
wordt mee te mogen werken aan de organisatie van de Lustrumleergang,
1938. 1 stuk

356.

Brief aan de Senaat, ingekomen van Prof. L. van Vuuren, waarin deze
feliciteert met het succes van de "koloniale cursus" t.g.v. het "3e lustrum",
gedateerd "1948". 1 stuk
N.B. Kennelijk wordt hier de Lustrumleergang 1938 bedoeld. "3e" moet dan
"4e" zijn, en de datering niet 1948 maar 1938.

357.

Drukwerk ter gelegenheid van de Lustrumleergang, 1937, 1938. 1 omslag

1.2.9.

VARIA

358.

Intekenlijst van leden die zich beschikbaar stellen voor het verlenen van
assistentie bij een eventuele evacuatie van Wageningen, [1940]. 1 stuk

359.

"Rapport-Bespreking-Enquête": Nota betreffende de resultaten van een
enquête over de organisatie van het landbouwonderwijs en de
studentenmaatschappij na de Tweede Wereldoorlog, z.d. [1941?]. 1 stuk
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2. Sociëteit
2.1. Stukken van algemene aard
2.1.1.

NOTULEN

360.

Register van notulen van vergaderingen van de Sociëteits Commissie, 16
januari 1914 - 17 januari 1916. 1 deel

361.

Klad-notulen van een vergadering van de Sociëteits Commissie, mei 1917,
met bijlagen. 1 stuk

362.

Notulen van een vergadering [van de Commissie van Beheer], z.d. [ca.
1929]. 1 stuk

363.

Concept-notulen van de vergadering van de Commissie van Beheer met de
President van de Senaat en een "voorzitter", 20 maart 1929. 1 stuk

364-368

Registers van notulen van vergaderingen
1931-1940, 5 delen
364.
26 mrt. 1931 - 27 apr.
365.
27 apr. 1933 - 12 dec.
366.
29 jan. 1935 - 21 feb.
367.
24 feb. 1938 4 apr.
368.
6 apr. 1939 - 28 juni

van de Commissie tot Bestuur,
1933
1934
1938
1939
1940

2.1.2.

VERSLAGEN

369.

Jaarverslag van de Sociëteits Commissie, 1908/1909. 1 stuk

---

Fragment jaarverslag van de Sociëteits Commissie, [ 1910 / 1911 ]
zie inv. nr. 444

370.

Supplement Jaarverslag van de Sociëteits Commissie, 1912/1913. 1 stuk
N.B. Aanvulling op het verslag gepubliceerd in de almanak voor 1913

371.

Supplement Jaarverslag van de Sociëteits Commissie, 1914/1915. 1 stuk
N.B. Aanvulling op het verslag over januari-oktober 1914 zoals gepubliceerd
in de almanak voor 1915.

2.1.3.

CORRESPONDENTIE BETREFFENDE DE SOCIETEIT

372.

Brieven aan het Bestuur c.q. de Senaat, ingekomen van de Sociëteits
Commissie, 1908, 1909, 1911-1915, 1917, 1918, 1925, 1938. 1 omslag

373.

Correspondentie van de Sociëteits Commissie c.q. Commissie van Beheer
c.q. Commissie tot Bestuur, 1911-1913, 1919, 1920, 1925-1933. 1 omslag
N.B. zie ook inv. nr. 173

374.

Correspondentie van de Commissie van Orde en Vertegenwoordiging, 19271931. 1 omslag
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2.1.4.

MEDEDELINGEN

375.

Register van "Mededeelingen van den Voorzitter der Commissie tot Bestuur
op de Corpsvergaderingen", 1933-1946. 1 deel

2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.2.1.

ORGANISATIE

2.2.1.1.

Reglementen en instructies

376.

Sociëteits Reglementen, 1908, 1918. 2 stukken

377.

Huishoudelijk Reglement voor Commissie van Beheer c.q. Commissie tot
Bestuur, 1919, 1941 en z.j. 3 stukken

378.

"Wenken voor Kroegcommissarissen", waarin:
a. Instructie voor de CtB, met name betreffende de mores van het WSC,
met latere aanvullingen,
b. "Mededeelingen van de CtB aan de klooien van het WSC"
[ca. 1933], 1 katern

379.

"Regeling der Keldercontrôle": Instructie voor het beheer van de wijnkelder,
z.d. 1 stuk

380.

Reglement voor de Radio-Commissie, en "Radio Besluit", z.d. [ca. 1925]. 1
stuk
N.B. De Radio-Commissie was een subcommissie van de CvB.

2.2.1.2.

Constitutie van de Sociëteitscommissie (Soccie, CvB, CtB)

381.

Brieven aan de Senaat, ingekomen van diverse Ceres-leden, houdende
kandidaatstellingen voor functies binnen de Sociëteitscommissie, 1911-1913,
1915, 1918, 1931-1933, 1937, 1938.
1 omslag

2.2.1.3.

Vergunningen

382.

Correspondentie van de Senaat met B&W van Wageningen, Gedeputeerde
Staten van Gelderland en de Raad van State, betreffende vergunningen tot
verkoop van sterke drank, 1883, 1909, 1910, 1913, 1925, 1926. 1 omslag

383.

Bedrijfsvergunning tot het verkopen van tabaksartikelen in de Sociëteit,
afgegeven door het Kantoor der Accijnzen te Wageningen, 1923. 1 stuk

43

2.2.1.4.

Overige

384.

Onderhandse akte waarbij het WSC verklaart dat de Studenten Sociëteit
"Ceres" gedurende het in bruikleen hebben van een bierinstallatie van de NV
Beiersch - Bierbrouwerij "De Amstel" uitsluitend bieren van "De Amstel" zal
betrekken, 1928, afschrift. 1 stuk

385.

Stukken betreffende de electriciteitsvoorziening, 1915, 1916, 1925, 1929,
1934, 1937 en z.j.
1 omslag
N.B. hierin een plattegrond van Villa Veluvia.

386.

Onderhandse verkoopcontracten van kamerovercokes aan de Studenten
Sociëteit "Ceres", door de Gemeente Gasfabriek en Bronwaterleiding, 1931. 2
stukken

387.

Lijsten van
Sociëteits Commissies (1908-1919),
Commissies van Beheer (1919-1931) en
Commissies tot Bestuur (1931-1941),
1934, 1940, 1941. 1 omslag

2.2.2.

PERSONEEL

388.

Reglementen en instructies, en wijzigingen daarop, 1908, 1912, 1916,
[1926] en z.j. 1 omslag

---

Reglement van het "Premiestelsel" (regeling van extra premies voor de
buffetchef/directeur, boven zijn gewone salaris), z.d., zie inv. nr. 396 (sub
g.)

389.

Onderhandse akten van arbeidsovereenkomst, en concepten en minuten
daarvan, tussen de LSC c.q. het WSC en kasteleins / directeuren /
bedrijfschefs voor het sociëteitsgebouw, 1908, 1909, 1912, 1918-1920,
1922, [1927]-1929, 1932, 1933, 1938. 1 omslag

390.

Onderhandse akten van arbeidsovereenkomst tussen WSC en
sociëteitspersoneel, 1913, 1914, [1916], 1917, 1930, 1931, 1933, 1938,
1940, 1941. 1 omslag

391.

Correspondentie van de Senaat betreffende een collectieve
pensioenverzekering voor het sociëteitspersoneel, 1938. 3 stukken

392.

Correspondentie van Senaat en Soccie betreffende sollicitaties naar de
functie van buffetchef, 1913. 6 stukken

393.

Dossier inzake het proces door W.A. Bode aangespannen tegen de Studenten
Sociëteit Ceres, 1921. 3 stukken
N.B. Bode was (in de proeftijd) ontslagen als sociëteitskok.

394.

Stukken betreffende het vijfjarig dienstverband van P.J. Schonenberg als
Directeur van de Studenten Sociëteit Ceres, 1936. 4 stukken
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2.2.3.
FINANCIËN
N.B. Zie ook onder "Vereniging" (Financiën), inv. nrs. 95-116

395.

"Debiteurenboek":Register van schulden van Ceres-leden aan de Sociëteit,
[1908] - 1914. 1 deel N.B. Met (onvolledige) alfabetische index.

396.

"Balansboek 1 febr. 1913" waarin:
a. Winst- en verliesrekening Sociëteit 1914-1936
b. Balans Sociëteit 1915-1919, 1921-1930, 1934, 1935
c. Begroting Sociëteit 1916/1917, 1922-1937
d. Begroting en winst- en verliesrekening Sociëteit tijdens het Lustrum
1933
e. Lijsten van crediteuren Sociëteit 1914, 1915
f. Lijsten van debiteuren Sociëteit 1914, 1915
g. Reglement van het "Premiestelsel" (regeling van extra premies voor de
buffetchef / directeur, boven zijn gewone salaris), z.d.
1 deel

397.

Winst- en verliesrekening van de CtB over het 12e Lustrum, 1938. 1 stuk

---

Winst- en verliesrekeningen, balansen en begrotingen Sociëteit 1939-1942:
Zie inv. nrs. 95-100.

398.

Onderhandse akten van schuldbekentenis ("Obligaties" of "Contracten") van
Ceres-leden aan de Sociëteit, 1913. 2 stukken

399.

Stukken betreffende kredietverlening aan functionarissen (senatoren,
commissieleden, etc.), 1926, 1928. 3 stukken

400.

Minuut van een brief aan de gemeenteraad van Wageningen, uitgegaan van
de Commissie van Beheer, waarin bezwaar wordt aangetekend tegen de
ontvangen aanslag voor personele be- lasting, 1920. 1 stuk

401.

Brief aan de Thesaurier van de Senaat, ingekomen van de Coöperatieve
Vereeniging Stoomzuivelfabrieken "Concordia" te Wageningen, betreffende
een onverschuldigd verrichtte betaling door de Sociëteit aan Concordia,
1942. 1 stuk

2.2.4.

HUREN SOCIËTEITSLOKALEN

402.

Onderhandse akten van huur en verhuur tussen de Landbouw Sociëteit Ceres
en diverse kasteleins te Wageningen, van ruimten voor het houden van
sociëteit, 1884-1886, [1890], [1894], 1895, 1902. 8 stukken
N.B. Zie bijlage B. op pag. 93***

403.

Brief aan F.J. van Hemert, kastelein van de "Junushoff" te Wageningen,
uitgegaan van het Bestuur van de Landbouw Sociëteit Ceres, waarin de huur
van zaalruimte wordt opgezegd, 1891, afschrift.
1 stuk
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2.2.5.
GEBOUWEN EN GROND
N.B. Zie ook inv. nrs. 108-111 en 460-467

2.2.5.1.

Boterstraat (Sociëteit van 1908 tot 1926)

404.

Stukken betreffende het onderzoek naar de mogelijkheden van een eigen
sociëteitsgebouw, 1903, 1906, 1907 en z.j. 1 omslag

405.

Plattegronden van begane grond en verdieping van het sociëteitsgebouw aan
de Boterstraat waarop de verbouwingsplannen zijn aangegeven, 1908. 2
stukken

406.

Overdruk van het artikel "Het eigen gebouw" uit het maandblad "Ceres" van
mei 1908. 1 stuk
N.B. 4 exemplaren

407.

Bestek van de uit te voeren verbouwingen van het sociëteitsgebouw, 1909. 1
stuk

408.

Borderel ten bewijze van inschrijving van het zakelijk recht van hypotheek op
het pand in de Boterstraat in het register van hypotheken, 1912. 1 stuk

409.

Offerte van W. Beekhuizen, timmerman te Wageningen, voor het aanbrengen
van een lambrizering, [1916]. 1 stuk

410.

Onderhands voorlopig koopcontract tussen het WSC, verkoper, en G.J.C.W.
Westland, koper, van het sociëteitsgebouw in de Boterstraat, 1925, afschrift.
1 stuk
N.B. De (verloren geraakte) verkoopakte werd op 1 mei 1926 voor notaris
Sluis te Wageningen verleden.

2.2.5.2.

Villa Veluvia (Sociëteit sinds 1926)

411.

Brieven aan de Senaat betreffende een te vormen commissie tot het
verwerven van een nieuw sociëteitsgebouw, 1918. 2 stukken

412.

Stukken betreffende de heroprichting van de Commissie van Bijstand, 19231925. 1 omslag

413.

Correspondentie van Senaat en Commissie van Bijstand betreffende aankoop
van Villa Veluvia, 1924-1926. 1 omslag

414.

Stukken betreffende de financiering van de aankoop van Villa Veluvia, 19241927. 1 omslag

415.

Halfjaarlijkse bankafschriften van de rekening courant van de Commissie van
Bijstand bij de Betuwsche Bank te Arnhem, oktober 1923 - maart 1924, april
1925 - juni 1927. 6 stukken
N.B.De afschriften beslaan tot eind 1925 de perioden april-september en
oktober-maart, daarna januari-juni en juli-december.

416.

Rekeningen, kwitanties en financiële overzichten, met bijlagen, 1925, 1926.
1 omslag

417.

Brief aan de gemeenteraad van Wageningen, uitgegaan van de Senaat,
houdende acceptatie van het aanbod van de gemeente tot aankoop van Villa
Veluvia, 1925, afschrift. 1 stuk
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418.

Akte van koop en verkoop van de Villa Veluvia met koetshuis, tuin en tuinmanswoning, tussen de gemeente Wageningen, koper, en Mr. D.L. Leccius de
Ridder, te Rhenen, verkoper. 1920, authentiek afschrift. 1 stuk
N.B. Retro-actum bij de (verloren geraakte) akte uit 1925 waarbij het WSC
Villa Veluvia van de gemeente koopt.

419.

Correspondentie van de Senaat met Prof. J.C. Kielstra betreft diens vertrek
als huurder uit de Villa Veluvia, 1925. 2 stukken

420.

Stukken betreffende de verbouwing van Villa Veluvia tot sociëteit, 1925,
1926. 1 omslag
N.B. bevat o.m. bouwtekeningen

421.

Stukken betreffende de aanleg van centrale verwarming, 1925, 1926. 1
omslag

422.

Stukken betreffende de aan te bouwen Groote Zaal, 1926, 4 stukken

423.

Stukken betreffende de aanleg van vloeren, 1926, 1927. 1 omslag

424.

Brief aan de Commissie van Beheer, ingekomen van de Rijks
Gebouwendienst, dienstkring Wageningen, waarin wordt verzocht om
reparatie van de schutting tussen het sociëteits- terrein en het
bosbouwproefstation, 1926. 1 stuk

425.

Brieven aan de Commissie van Beheer, ingekomen van de Biljartvereeniging
Arnhem, betreffende de biljartzaal in het nieuwe sociëteitsgebouw, 1926. 2
stukken

426.

"Gedenkboek" met handtekeningen van Wageningse ingezetenen die t.g.v.
de officiële opening van het nieuwe sociëteitsgebouw een bedrag aanboden
voor meubilering van het gebouw, 1926.
1 deel

427.

Stukken betreffende de aankoop van een stuk grond achter het
sociëteitsgebouw, 1927, 1928. 5 stukken

428.

Stukken betreffende de verbouwing van het buffet, 1928. 3 stukken
N.B. met tekening

429.

Stukken betreffende de (her-)inrichting van een kamer in het
sociëteitsgebouw, 1928. 3 stukken
N.B. met ontwerptekening voor een lambrizering

430.

Stukken betreffende een muurschildering, 1928, 1929. 2 stukken

431.

Stukken betreffende een voorgenomen uitbreiding van de eetzaal, 1929. 1
omslag
N.B. met 2 bouwtekeningen
N.B. de plannen werden niet gerealiseerd (vgl. inv. nr. 432)

432.

Dossier inzake het geschil tussen de architect A.H. van der Waal en het WSC
betreffende het niet doorgaan van de geplande uitbreiding van de eetzaal,
1929, 1930. 1 omslag

433.

Stukken betreffende de aanschaf van een koelkast, 1929. 1 omslag

434.

Stukken betreffende het aanbouwen van een "garde-manger" (koelcel) aan
het sociëteitsgebouw, 1930. 2 stukken
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N.B. met bouwtekening
435.

Stukken betreffende een voorgenomen verbouwing van de keuken, 1932,
1933. 1 omslag
N.B. met bouwtekening

436.

Dossier inzake "de kwestie Van der Kloot Meyburg", 1933. 1 omslag
N.B. Een door de architect H. van der Kloot Meyburg ingediende rekening
wegens het ontwerpen van een verbouwing (zie inv. nr. 435) werd niet door
de Senaat voldaan. Opdracht tot het ontwerpen zou door twee personen,
waaronder een oud-President, op persoonlijke titel gedaan zijn.

---

Stukken betreffende extra voorzieningen aan het sociëteitsgebouw tijdens
het 11e Lustrum, 1933. zie inv. nr. 287.

437.

Vergunning, afgegeven door het college van Burgemeester en Wethouders
van Wageningen, tot het bouwen van een fietsenstalling bij het
sociëteitsgebouw, 1935. 1 stuk

438.

Correspondentie van de Senaat betreffende inrichting van de garderobe,
1935, 1936. 1 omslag

439.

Stukken betreffende het aanbouwen van een eetzaal aan het
sociëteitsgebouw, 1936, 1937. 1 pak
N.B. met meerdere bouwtekeningen

440.

Stukken betreffende verbouwingen en reparaties aan de zolderverdieping van
Villa Veluvia, 1936, 1937. 1 omslag
N.B. hoofdzakelijk n.a.v. een brandje in het gebouw, maart 1937
N.B. met bouwtekeningen

441.

Vergunning, afgegeven door het college van Burgemeester en Wethouders
van Wageningen, tot het aanbouwen van een wc aan het sociëteitsgebouw,
1938, met bijlage. 1 stuk

442.

Stukken betreffende klein onderhoud, 1940. 1 omslag

2.2.6.
MEUBILAIR
Zie ook inv. nrs. 507-509
443.

"Inventaris der Eigendommen van de Landbouw-Sociëteit "Ceres", opgesteld
december 1905, bijgewerkt tot in 1907. 1 deel

444.

Inventaris van het sociëteitsgebouw [ca. 1911], tevens bevattende een
fragment jaarverslag van de Sociëteitscommissie 1910/1911. 1 katern

445.

Inventaris van het sociëteitsgebouw, [1912]. 1 katern
N.B. Waarschijnlijk opgesteld i.v.m. het per vertrek afsluiten van een
brandverzekering in oktober 1912.

446.

Onderhandse akte van huurkoop van een piano, tussen de Sociëteits
Commissie en de Fa. Ch.F. Ryken & Co., pianohandelaren te 's-Gravenhage,
1911. 1 stuk

447.

Onderhandse akte van huur en verhuur van een biljart met toebehoren,
tussen de Sociëteits Commissie, huurder, en Biljartfabriek "Het Noorden" te
Helpman (Gr.), verhuurder, 1914, afschrift.
1 stuk
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448.

Stukken betreffende aankoop en onderhoud van meubels, 1914, 1926, 1929,
1940. 5 stukken

449.

Stukken betreffende verlichting van de Groote Zaal, 1938, 1939. 1 omslag
N.B. met tekeningen

2.2.7.
DIESVIERING SOCIËTEIT
N.B. De sociëteits-dies werd sedert 1926 gevierd op 1 mei.
450.

Stukken betreffende vieringen van de sociëteits-dies 1928, 1936, 1941. 1
omslag

451.

Receptieboek van de Commissie tot Bestuur, 1932-1953. 1 deel

2.2.8.

INTRODUCTIE-, MENU- EN KLACHTENBOEKEN

452-453

"Introductieboeken": Registers houdende namen van personen die ter
sociëteite geïntroduceerd zijn, [1879]-1948. 2 delen
452. [1879] - 1912
453. 1913 - 1948

454-455

"Menuboeken": Albums met menu- en wijnkaarten, 1913-1945. 2 delen
N.B. niet-chronologisch.
N.B. de twee delen bevatten gedeeltelijk dezelfde kaarten, maar vullen elkaar
ook aan.
454. 1913 - 1941
455. 1913 - 1945

---

Menukaart [waarschijnlijk van de Sociëteit] met dagmenu's van 17 en 18
februari 1929.
Zie inv. nr. 513.

456.

Klachtenboek van de Sociëteit, 1940-1946. 1 deel

2.2.9.

RAPPORTEN E.D.

457.

Verslag van de situatie binnen de Sociëteit, 1915. 1 stuk
N.B. door de praeses van de Soccie uitgebracht tijdens de CV van 8
december 1915.

458.

Nota "Waarom moet de Kroeg één Kroegcommissie krijgen", [1931]. 1 stuk

459.

Rapport, uitgebracht door de "Voorlopige Commissie", van een onderzoek
naar de mogelijkheden van verbetering van de sociëteits-exploitatie, z.d. 1
stuk

2.2.10.

DE "AULAKWESTIE"

460.

Correspondentie van de Senaat betreffende de Aulakwestie, 1927-1930,
1932-1937. 1 omslag
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461.

Onderhandse akte van overeenkomst tussen H.J.F. Snackers (hotelhouder te
Wageningen), het Aula Fonds Landbouw Hoogeschool Wageningen, en het
WSC, tot afstand van en ruil van enkele stukjes grond rond de Studenten
Sociëteit "Ceres", Mei 1929, met bijlage. 1 stuk
N.B. Bijlage: terreinkaart
N.B. zie ook inv. nr. 462

462.

Concept van een onderhandse akte van overeenkomst tussen H.J.F. Snackers
(hotelhouder te Wageningen), het Aula Fonds Landbouw Hoogeschool
Wageningen, en het WSC, inzake effectuering van de onderhandse akte van
overeenkomst van Mei 1929 tot afstand van en ruil van enkele stukjes grond,
Mei 1932. 1 stuk
N.B. zie ook inv. nr. 461.

463.

Afschrift en concepten van een akte van overeenkomst tussen H.J.F.
Snackers (hotelhouder te Wageningen), het Aula Fonds Landbouw
Hoogeschool Wageningen, en het WSC, tot afstand van en ruil van enkele
stukjes grond rond de Studenten Sociëteit Ceres, 4 augustus 1934. 1 omslag

464.

Authentiek afschrift van een akte van overeenkomst tussen het WSC en
H.J.F. Snackers (hotelhouder te Wageningen), tot ruil van twee stukjes
grond, d.d. 22 februari 1935, met ingehecht een akte van rectificatie, d.d. 23
februari 1935. 1 stuk

465.

Onderhandse akte van huur en verhuur tussen het WSC, huurder, en de
Staat der Nederlanden, verhuurder, van een stukje grond voor de duur van
tien jaar, ingaande 1 januari 1937, 4 juni 1937.
1 stuk

466.

Tekening in vogelvlucht van het niet gerealiseerde ontwerp uit 1928 van een
aula voor de Landbouw Hoogeschool, z.d., fotografische reproductie. 1 stuk

467.

Ontwerp-tekeningen voor een erfafscheiding van het terrein rond de
Studenten Sociëteit Ceres, 1933, 1934. 3 stukken
N.B. één tekening is ingetekend op de plattegrond van de nieuw ontworpen
aula.

2.2.11.

DOSSIER VERSCHUYL

468.

Dossier inzake het in gebreke blijven van H. Verschuyl bij het uitoefenen van
zijn functie van lid van de Commissie van Orde en Vertegenwoordiging,
1931. 7 stukken

2.2.12.

BILJART COMMISSIE

469.

Stukken betreffende de Biljart Commissie, 1913, 1931, 1933, 1936. 6
stukken

2.2.13.

BIBLIOTHEEK

470.

Huishoudelijk Reglement voor de Bibliotheek Commissie van de Studenten
Sociëteit Ceres, z.d.
1 stuk
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N.B. 2 exemplaren
471.

Correspondentie van de Senaat met de Bibliotheek Commissie, 1930-1933,
1935, 1936, 1938.
1 omslag
N.B. zie ook inv. nr. 472.

472.

Stukken betreffende de bibliotheek, 1930-1939. 5 stukken

473.

Dossier inzake de klacht van Ir. A.M.Söhngen te Rotterdam over het beheer
van de boekencollectie door de Bibliotheek Commissie, 1936. 6 stukken

474.

Lijst van Bibliotheek Commissies (1928-1940), [1940]. 1 stuk
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3.

Gedeponeerde archieven

3.1.

ONDERVERENIGINGEN

3.1.1.

Wageningsche Studenten Voetbal Vereeniging "Go Ahead - Victoria
Combination"
N.B. zie ook inv. nr. 593.

475.

Brieven ingekomen bij het bestuur, 1931-1939. 1 omslag

3.1.2.

Wageningsche Debating-Club "V.V.O." ("Voor Vrije Ontwikkeling")
N.B. Zie ook Inleiding, p. 12-13.

476.

Reglement der Wageningsche Debating-Club V.V.O., 1904, 1905, gedrukt. 2
katernen

477.

Correspondentie van het bestuur, 1933, 1937-1940. 1 omslag

478.

Mededelingen van het bestuur, 1937, 1939-1941. 1 omslag

479.

Stukken betreffende het programma voor het verenigingsjaar 1940/1941,
1940. 2 stukken

480.

Tekst van een lezing door Prof. A. te Wechel, gegeven op 11 juli 1940, over
de analogie tussen land- en bosbouw en de actuele Nederlandse
samenleving, 1940. 1 stuk

3.1.3.

Schiet Vereeniging "Transvaal"

481.

Brieven, ingekomen bij het bestuur, 1900, [1906]. 2 stukken

3.1.4.

W.S.T.V. (Wageningsche Studenten Tooneel Vereeniging)

482.

Concept Reglement van de W.S.T.V., z.d. 1 stuk

483.

Register van notulen van de ledenvergadering, [ca.1914]-1926. 1 deel
N.B. enkele pagina's voorin ontbreken.

484.

Stukken ingekomen bij het bestuur, 1914, 1923-1940, 1 pak

485.

Concepten en minuten van uitgaande stukken, 1924, 1927, 1930-1932,
1934-1939. 1 omslag

486.

Register van afschriften van uitgaande brieven, 4 november 1931 - 28
februari 1932. 1 stuk

487.

Mededelingen van het bestuur, 1926, 1935, 1940. 8 stukken

488.

Ledenlijst per 1 januari 1937, getypt, met latere aanvullingen met pen. 1
stuk
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489.

Winst- en verliesrekening over 1934, balans per 31 december 1934 en
begroting voor 1935. 1 stuk

490.

Onderhandse akte van arbeidsovereenkomst tussen W.S.T.V. en de regisseur
Frank Luns, waarbij de laatste de regie op zich neemt van het op 7 maart
1924 uit te voeren toneelstuk "The Amazons", 1923. 1 stuk

491-493

Teksten van door W.S.T.V. uitgevoerde toneelstukken, 1937, 1938, 1940. 1
band, 2 omslagen
491. Léo Ferrero: "Angelina" (gespeeld onder de titel "Carnaval der
Maskers"), 1937.
1 band
492. Maurits Dekker: "Mallemolen" , 1938. 1 omslag
493. J.B.Priestley: "Johnson over Jordan", 1940. 1 omslag N.B. 2
exemplaren

3.1.5.

Wageningsche Studenten Gymnastiek en Scherm Vereeniging "Geeft
Acht"

494.

Register van notulen van de ledenvergadering, 12 oktober 1908 - 28
november 1938 en 23 maart 1947 - 4 februari 1954. 1 deel

495.

Klad-notulen van de ledenvergadering, 3 maart 1939. 1 stuk

496-497

Registers van notulen van de bestuursvergadering, 1908-1960, met hiaten. 2
delen
496. 13 okt. 1908 - 12 mei 1914
497. 14 apr. 1932 - 22 nov. 1938 en 26 okt. 1953 - 22 sep. 1960

498.

Minuten van uitgaande brieven, 1928, 1930-1935. 1 omslag

499.

Mededeling van het bestuur betreffende de ledenvergadering van 10 maart
1941. 1 stuk

500.

Ledenlijsten, [ca. 1920], [ca. 1926/1930]. 1 katern

501.

Concept jaarrekeningen over de jaren 1935, 1936 en 1938, met begrotingen
voor 1936 en 1937.
1 katern

502.

Jaarrekeningen 1937-1939, met begrotingen voor 1938-1940. 3 stukken

503.

Intekenlijst voor de "gijmnastiek-uitvoering" op 14 december 1912 met bal
na, 1912. 1 stuk

3.1.6.

Koempoelan "Tani Djawi"

504.

Register van notulen van de bijeenkomsten, 13 oktober 1910 - 12 juni 1918.
2 katernen

3.1.7.

Wageningsche Studenten Roeivereeniging "Argo"

505.

Brieven ingekomen bij het bestuur, 1934, [1935], 1938, 1940, 1941. 1
omslag

506.

Verslag van het race-seizoen [1941]. 1 stuk
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---

Winst- en verliesrekening over 1942. Zie inv. nr. 100

3.1.8.
Comité [1915] resp. Vereeniging [1928] "Hestia"
N.B. Doel van Hestia was het bijeenbrengen van gelden voor verfraaiing van het interieur
van de Studenten Sociëteit Ceres.
507.

Notulen van de vergaderingen van het Comité, 1915. 1 katern

508.

Brief aan het Comité, ingekomen van F.Peereboom, schilder-behanger te
Wageningen, betreffende in de sociëteit aan te brengen gordijnen, 1915. 1
stuk

509.

Stukken betreffende de aankleding van de Groote Zaal van de sociëteit,
[1928]. 2 stukken

3.1.9.

W.S.T.C. (Wageningsche Studenten Tennis Club)

510.

Register van notulen van de ledenvergadering, 3 mei 1929 - 27 feb. 1941,
met achterin jaarverslagen 1929-1932, en 1945-1949. 1 deel

---

Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, februari 1929 - april 1931. Zie
inv. nr. 514.

511.

Correspondentie van het bestuur, 1932-1934, 1938-1941. 1 omslag

512.

Mededelingen van het bestuur, 1940, 1941. 1 omslag

513.

Intekenlijst voor aanmelding als lid, 1929. 1 stuk
N.B. Op achterzijde dagmenu's van 17 en 18 februari 1929 [van de
Studenten Sociëteit Ceres ?].

514.

Aantekenschrift, waarin:
a. Ledenlijsten, 1931-1940
b. Ledenlijst 1929
c. Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, februari 1929 - april 1930
d. Kasboek mei [1937] - oktober 1941
1 deel

515.

Register van ledenlijsten, bijgehouden door de penningmeester, 1934-1941,
1948. 1 deel
N.B. Er werd elk jaar rond de maand maart een nieuwe lijst opgesteld

516.

Onderhandse akte van huur en verhuur tussen W.S.T.C., huurder, en de
gemeente Wageningen, verhuurder, van tennisbanen, 1931. 1 stuk

3.1.10.

W.S.M.C. (Wageningsche Studenten Motor Club)

517.

Statuten en concept-statuten, z.d. [1930/1940]. 4 stukken

518.

Register van notulen van de ledenvergadering, 7 nov. 1929 - 31 okt. 1939, 3
juni 1946, 12 dec. 1947. 1 deel

519.

Agenda van de ledenvergadering van 29 oktober 1941, met aantekeningen
door de voorzitter, 1941. 1 stuk

520.

Correspondentie van het bestuur, 1929 - 1939, 1941. 1 omslag
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521.

Verslag van het verenigingsjaar 1940/1941. 1 stuk
N.B. Oorspronkelijk geschreven voor de Ceres-almanak 1942, die echter niet
is verschenen.

522.

Stukken betreffende motorwedstrijden, 1931-1935 en z.j. 1 omslag

523.

Menukaart van het diner van 31 oktober 1939 t.g.v. het 2e Lustrum van
W.S.M.C., gedrukt, met handtekeningen van deelnemers. 1 stuk

3.2.

OVERIGE GEDEPONEERDE ARCHIEVEN

3.2.1.

Landbouw Orkest Vereeniging

524.

Reglement, 1905, gedrukt. 1 stuk
N.B. 2 exemplaren

525.

Register van notulen van de bestuursvergaderingen, 28 september 1905 - 10
oktober 1907, met voorin naamlijsten van bestuursleden 1905-1908. 1 deel

3.2.2.

Bond van ingeschreven aan de Rijks Hoogere Land- Tuin- en
Bosbouw School, sedert 12 november 1910 Wageningsche Studenten
Bond

526.

Ledenregister, 1910-1919. 1 deel

527.

Staat van oud-leden, 1917. 1 stuk

3.2.3.

Unitas Studiosorum Vadae

528.

Presentielijst van de ledenvergadering, 5 maart 1942. 1 stuk

529.

Concept-notulen van de ledenvergaderingen van 12 mei 1942 en 3 juni
1942, met bijlage.
2 stukken

530.

Concept-notulen van de senaatsvergadering, 18 maart 1942. 1 stuk

531.

Notulen van de bijeenkomsten van de debating-club van Unitas, 6 nov. 1940
- 12 feb. 1942.
1 omslag

3.2.4.

"Gemachtigde voor de Wageningsche studenten vereenigingen" Ir.
S.D. Rispens
N.B. Zie inleiding p. 6
N.B. Vgl. ook inv. nr. 598

532.

"Rapport inzake de herordening van de Wageningsche
studentenvereenigingen", uitgebracht door de "gemachtigde", z.d. [sep.
1942], met bijlagen, doorslag. 1 stuk
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4.

Documentatie

4.1.

Drukwerk betreffende de Landbouwschool

533.

Titelblad van "De Landbouw. Feestzang bij gelegenheid van de opening der
nieuwe gebouwen der Rijks Landbouw School", 1877. 1 stuk

534-557

"Programma's van het Onderwijs aan de Rijks Landbouw School te
Wageningen" voor de leerjaren 1877/1878 - 1903/1904, met hiaten. 24
delen
534. 1877/1878
535. 1879/1880
536. 1880/1881
537. 1881/1882
538. 1882/1883
539. 1883/1884
540. 1885/1886
541. 1886/1887
542. 1887/1888
543. 1888/1889
544. 1889/1890
545. 1890/1891
546. 1891/1892
547. 1892/1893
548. 1893/1894
549. 1894/1895
550. 1896/1897
551. 1897/1898
552. 1898/1899
553. 1899/1900
554. 1900/1901
555. 1901/1902
556. 1902/1903
557. 1903/1904

558.

"Feest-Marsch": Muziekstuk t.g.v. het tienjarig bestaan van de R.L.S. door
J.D.L. Harders Jz., 1886, gedrukt. 1 stuk

559.

Tekst van het lied "Hulde aan de Feestcommissie" t.g.v. het
"Landbouwfeest", door C. Honigh, [1886]. 1 stuk

560.

"Almanak der Rijks-Landbouwschool Wageningen 1886-87". 1 deel

561.

"Almanak van de Leerlingen der Rijks-Landbouwschool Wageningen 188788". 1 deel

562-566

Tijdschrift "Orgaan van de Vereeniging van Oud-leerlingen der Rijks
Landbouwschool", 1890-1901. 4 banden en 1 pak
N.B. De jaargangen 1-6 lopen van augustus tot juli, jaargang 7 beslaat de
periode aug. 1894 - dec. 1895, en vanaf jaargang 8 lopen de
jaargangen parallel aan het kalenderjaar.
N.B. Zie ook inv. nrs. 567-576
562. jg. 3- 4,
nrs.
26-48, sep. 1890 - juli 1892
563. jg. 5- 6,
nrs.
49-72, aug. 1892 - juli 1894
564. jg. 7- 9,
nrs. 73-113, aug. 1894 - dec. 1897
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565.
566.

567-576

jg. 10-11, nrs. 114-137, jan. 1898 - dec. 1899
jg. 12-13, nrs. 138-161, jan. 1900 - dec. 1901
N.B. nr. 153 (april 1901) ontbreekt

Tijdschrift: "Orgaan van de Vereeniging van Oud-leerlingen der Rijks
Landbouwschool", 1891-1901, met "bijbladen". 10 banden
N.B. Zie ook inv. nrs. 562-566
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.

jg.
jg.
jg.
jg.
jg.
jg.
jg.
jg.
jg.
jg.

4, nrs.
37-48,
5, nrs.
49-60,
6, nrs.
61-72,
7, nrs.
73- 89,
8, nrs. 90-101,
9, nrs. 102-113,
10, nrs.114-125,
11, nrs.126-137,
12, nrs.138-149,
13, nrs.150-161,

aug.1891 aug.1892 aug.1893 aug.1894 1896
1897
1898
1899
1900
1901

juli 1892
juli 1893
juli 1894
dec.1895

577.

"Feest-Courant", uitgegeven t.g.v. het twintigjarig bestaan der RLS, 1896,
gedrukt. 1 stuk

578.

Bijlage van de Wageningsche Courant [van 4 september 1901] getiteld "Vijf
en Twintigjarig Bestaan der Rijks Landbouwschool", 1901, gedrukt. 1 stuk

4.2.

Overig drukwerk

579.

Tekst van het gedicht "Erkent degene, die onder u arbeyden (Eere aan wie in
't werkmanskleed)", door C.Honigh, 1879, gedrukt. 1 stuk
N.B. Door de dichter verspreid om geld in te zamelen ten behoeve van de
weduwe en kinderen van een overleden onderwijzer, zie ook Wageningsche
Courant d.d. 25 sep. 1879

580.

Tekstboekje van het Lustrumspel "Willem de Eerste, Prins van Oranje", door
W.H. van Eck, 1933, gedrukt. 1 deel

581.

Tekstboekje van het Lustrumspel "Mallemolen (een rijmspel voor volleerden
en studenten)", door Maurits Dekker, 1938, gedrukt. 1 deel

582.

Boekje getiteld "Go Ahead - Victoria Combination. Haar geschiedenis en die
van de oorspronkelijke vereenigingen Go Ahead en Victoria, 1903-1938",
1938, gedrukt. 1 deel

583.

Boekje getiteld "Wageningsche Verzen. Een keuze van gedichten verschenen
tusschen de jaren 1930 en 1940 in het maandblad en den almanak van het
Wageningsch Studenten Corps, bijeengebracht door de redactie van het
maandblad", 1941, gedrukt. 1 deel

584-586

Tijdschrift "Tweede-Jaars Courant", 1941-1942, gestencild, 8°. 3 stukken
584. nr. 1, november 1941 N.B. 2 exemplaren
585. nr. 2, december 1941 N.B. 4 exemplaren
586. nr. 3, maart 1942
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4.3.

Particuliere collecties

587.

Collegedictaat landmeten van de student Kr. C. v.d. Ban, 1880. 1 katern

588-593

Collectie Wunder
N.B. H.J.Wunder (1873-1956) was van 1889 tot 1894 lid van Ceres. In
1892/1893 was hij lid van het Bestuur en sedert 1946 Erelid van het WSC.
Hij schonk een collectie foto's uit zijn studietijd, voorzien van veel verhalende
tekst en bijschriften. De foto's zijn door hem doorlopend genummerd.

594.

588.

"De studerende rijpere jeugd in Wageningen 1889 - 1894, I.
Portretten van tijdgenooten van H.J. Wunder in zijn Wageningschen
tijd van 1889 - 1894, aangevuld met bijzonderheden aangaande deze
personen." Handschrift met foto's (nrs. 1-44), z.d. . 1 katern

589.

Foto's met toelichtingen, 1890-1896 (nrs. 45, 48, 48a, 49-62). 1 pak

590.

"Het rijsken werd eindelijk een boom die durfde te leven. Van 3
September 1889 tot 21 Juli 1894" Herinneringen van H.J. Wunder aan
zijn studententijd, gepagineerd I-X en 1-26. Handschrift met foto's
(nrs. 63-71). 1 omslag

591.

Programma's van zgn. Cafés Chantant, 1893-1898, gedrukt. 6
stukken

592.

Foto's van Cafés Chantant, 1895, 1896, en foto van een aantal
studenten, 1896.
3 stukken
N.B. niet genummerd.

593.

Brief aan Th.E. Neeb en H.J. Wunder, te Lemelerveld, ingekomen van
H.A.J.M. Beekman, captain van Go-Ahead, 1894. 1 stuk

Brief aan A.A. Neeb, ingekomen van I.G.J. van den Bosch te
Wilhelminapolder, betreffende het verbouwen van voedergewassen, 1893. 1
stuk

595 - 597 Collectie Smit
N.B. Ir. J.N. Smit was van 1915 tot 1922 lid van het WSC. Hij was lid van het
"Uitvoerend Comité" van het Nationale Comité dat in 1926 namens "de
Nederlandse landbouw" het beeld "De Zaaier" aanbood aan de LH.
595. Groepsfoto groentijd 1915. 1 stuk
596. Drukwerk t.g.v. de opening van de LH, 1918 3 stukken
597. Drukwerk t.g.v. vijftig jaar landbouwonderwijs in Wageningen, 1926. 2
stukken
598.
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Brief aan Mr. Dr. G.L. van Oosten Slingeland te 's-Gravenhage, ingekomen
van Ir. S.D. Rispens, "Gemachtigde voor de Wageningsche
studentenverenigingen", betreffende de gedragingen van zijn zoon J.F. van
Oosten Slingeland als President van het WSC, 1942, met bijlage. 1 stuk
N.B. vgl. Inleiding, p. 6

4.4.

Liederencollectie

599.

"Vademecum voor den student. Liederenboek", Utrecht 1875. 1 deel
N.B. Aangeboden door een oud-lid in 1938

600.

Tekst en muziek van het "Ceres-Lied", tekst van T.L.G. du Quesne van
Bruchem, muziek van Emiel Hullebroeck, [1918], gedrukt. 1 stuk
N.B. 5 exemplaren

601.

Teksten en muziek van studentenliederen, z.d. 1 omslag

4.5.

Knipselcollectie

602.

Album met knipsels uit diverse periodieken, 1898, 1908, 1932, 1935, 19381942, 1944-1952.
1 deel

603.

Krantenknipsels betreffende Lustra, 1923, 1928. 1 omslag

604.

Album met knipsels betreffende fascisme, afkomstig uit
a. "De Tribune", uitgave van de Communistische Partij Holland
b. "Volksblad voor Gelderland", uitgave van de Sociaal-Democratische
Arbeiders Partij.
1933. 1 deel

605.

Krantenknipsels betreffende de almanak, 1937. 2 stukken

606.

Krantenknipsels betreffende het 4e Lustrum van de Landbouw Hoogeschool,
1938. 1 omslag

4.6.

Fotocollectie

N.B. Zie ook inv. nrs. 588-592 en 595
607-623

Fotoalbums, genummerd 1 - 18, [ca.1899] - 1956. 15 delen en 2 pakken
N.B.Album 16 (Lustrum 1938 III) en album 17 (1938-1941) ontbreken
N.B.Album 2 is zwaar beschadigd en daarom als "2 pakken" ondergebracht
bij twee inv. nrs. (t.w. de nrs. 608 en 609)
607.nr. 1 1900 - 1922 N.B. Lichte waterschade
608.nr. 2 1899 - 1901, 1923 - 1928, 1 pak N.B. Ernstige waterschade; de
albumbladen liggen los. Zie ook inv. nr. 609
609.nr. 2 1899 - 1901, 1923 - 1928, 1 pak N.B. Zie ook inv. nr. 608
610.nr. 3 1927 - 1928
611.nr. 4 Lustrum 1928 N.B. zie ook inv. nr. 627
612.nr. 5 1928 - 1933
613.nr. 6 Lustrum 1933
614.nr. 7 1933 - 1934
615.nr. 8 1934 - 1935
616.nr. 9 1935
617.nr. 10 1935 - 1936
618.nr. 11 1936 - 1937
619.nr. 12 1936 - 1937
620.nr. 13 1937 - 1938
621.nr. 14 Lustrum 1938 I
622.nr. 15 Lustrum 1938 II
623.nr. 18 Besturen en Senaten 1904 - 1956
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624-627

Overige fotoalbums, 1919-1957. 4 delen
624. Sociëteitscommissies, 1919-1957
625. Lustrum 1923
N.B. Aangeboden door Senaat en LuCo aan N. Zegers de Beyl,
voorzitter van het Reünisten Comité
626. [1926 - 1936].
N.B. Privé-album, geschonken aan het WSC
627. Lustrum 1928
N.B. Aangeboden door het WSC "aan 't Comité ter Organisatie van den
Historischen Optocht"
N.B. Zie ook inv. nr. 611
628. Foto's, los, [ca.1890 - ca.1940]. 1 pak

629.

Foto's, los, groot formaat, [1898-1925]. 1 omslag

630.

Foto-negatieven, z.d. 1 doos

631.

Foto-negatieven op glas, z.d. 1 doos

632-634.

Lantaarnplaatjes [reproducties, van foto's uit ca. 1890 - 1950]. 3 houten
doosjes

60

B IJ L A G E N
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A. Lijst van besturen van Ceres 1878 - 1904
Samengesteld met gebruikmaking van de notulen van de Ceres-vergaderingen. Spelling
e.d. gecontroleerd aan de hand van de "Programma's van het onderwijs aan de Rijks
Landbouwschool te Wageningen" (inv. nrs. 534-556) en het bevolkingsregister van de
gemeente Wageningen.
Tussentijdse wisselingen zijn tussen haakjes vermeld. Voor besturen vanaf 1904 zij
verwezen naar de Ceres-almanakken, die sedert 1905 verschenen.
De volgorde waarin de diverse functionarissen zijn genoemd is:
• President
• (1e) Secretaris
• Penningmeester
• Vice-President
• Vice of 2e Secretaris.

okt. 1878 - juni 1879

juni 1879 - juli 1880

C.B. Beyerman
F.A. Bisdom
B. Cleveringa
A.M.C. Jongkindt Coninck
N.W. Hokke
W.B. van der Chijs
H.A. Hanken
B. Cleveringa
A.M.C. Jongkindt Coninck
J. Vreede

juli 1880 - juni 1881

C. Crok
J.A.F. de Sonnaville
J.C. van der Torren
J.J.C.M. van Citters
O. van Vloten

juni 1881 - juli 1882

J.A.F. de Sonnaville
H.C. Carsten
J.C. van der Torren
O. van Vloten
C.F. Lange

juli 1882 - juli 1883

J.A.F. de Sonnaville
H.C. Carsten
G.J. Jongkindt Coninck
H.J.B. van Roijen
C.F. Lange

juli 1883 - sep. 1883

(voorlopig bestuur)
C.F. Lange
H.C. Carsten
E.L. van Limburg Stirum
W.A. Mock
E.A.L. Halewijn
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(jan. 79 W.B. van der Chijs)

(nov. 79 C.Crok)

sep.1883 - nov. 1884

C.F. Lange
H.C. Carsten
E.L. van Limburg Stirum
R.O. van der Hout
C.E. Haitink

nov. 1884 - juni 1885

E.L. van Limburg Stirum
J.Z. ten Rodengate Marissen
J.W. van Daalen
W.F. Denninghoff Stelling
H. Sijpkens

juni 1885 - juni 1886

D. Bakker
I.G.J. Kakebeeke
P. Stous Sloot
J. Hagen
J.Th. Westermann

juni 1886 - okt. 1886

J.H.Ch. Rauwenhoff
J. Mulder [lees: J. Sibinga Mulder]
J.Th. Westermann
M. van Warmelo
A.A. Denninghoff Stelling

okt. 1886 - juni 1887

J.H.Ch. Rauwenhoff
M.A. van Regteren Altena
J.Th. Westermann
M. Vas Visser
J.P. Lotsy

juni 1887 - juli 1888

J.H.Ch. Rauwenhoff
M.A. van Regteren Altena
J.Th. Westermann
D. Vas Visser
N.L.H. Haan

juli 1888 - juni 1889

D. Vas Visser
N.L.H. Haan
A.D.S. Colenbrander
F.W.J. Brewer
A. van Hattum

juni 1889 - juni 1890

D. Vas Visser
A. van Hattum
C.G. van der Lee
H.J. van Roijen
G. Geul

juni 1890 - juli 1891

H. Suringar
S. Koenen
A.A. Neeb
W.R. Tromp de Haas
J.L. Bosscha

juli 1891 - juni 1892

S. Koenen
J.L. Bosscha
W. Keestra
Th. Schmidtmüller
C.J. Keyzer

(mei 85 D. Bakker)
(feb. 85 J.F.W. van Vloten)

(nov. 85 J.W.Ch. Goethart)

(feb. 87 D. Vas Visser)

(okt. 88 C.A.F. Loth)

(jan. 91 R.H.E. Beckers)

(jan. 92 G. Calkoen)
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juni 1892 - juni 1893

juni 1893 - juni 1894

juni 1894 - juli 1895

juli 1895 - mei 1896

mei 1896 - mei 1897

mei 1897 - mei 1898

mei 1898 - mei 1899

L.C.M. Brants
H.K.H.A. Mayer Gmelin
G.A. van Wageningen
H.J. Wunder
H.W. Kampf
G. Calkoen
E.D. Kunst
G.A. van Wageningen
Th.E. Neeb
J.E. Copijn
G. Calkoen
J.E. Copijn
G.A. van Wageningen
H.A.J.M. Beekman
H. van Warmelo
D.A. Heynsius
A.J. van Deventer
J. Schmidtmüller
Ch.L.J. Zaal
L. Diephuis
G.C.W.F. Obreen
E.J.A. Roelfsema
J.F. Ligtenberg
J.H. Jager Gerlings
N.M. Meijnema
G.C.W.F. Obreen
W.F.G. Derx
M. van Doorninck
J. Humalda van Eysinga
H. Wibbens
S.W. de Clercq
T.A.C. Schoevers
J.H. Roelofsen
H. Menalda van Schouwenburg
N.J. Beversen

mei 1899 - mei 1900

S.W. de Clercq
N.J. Beversen
K.K. de Waard
W.J. van Sandick
H.J.H. Bayer

mei 1900 - mei 1901

L.E. Noll
P.H. Korst jr.
H.J.L. Beck
H.A.E. Willemstijn
M.J. Offers

mei 1901 - mei 1902
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P.B.J. Vegelin van Claerbergen
J.J. Paerels
E. Boerema
J.E. van der Stok
E.D. de Waal

(mrt. 93 O.P.J. Hondius)
(nov. 92 H.W. Kampf)

(nov. 92 O.P.J. Hondius)
(mrt. 93 Th.E. Neeb)
(feb. 94 H.A.J.M. Beekman)

(jan. 95 L. Diephuis)

(feb. 96 E.J.A. Roelfsema)

(sep. 96 W.A. Salm)

(jan. 98 W. van Deventer)

(sep. 98 N.J. Beversen)

(sep. 98 M. van Doorninck)
(okt. 98 D. Keus)

(sep. 00 H.J.H. Bayer)

mei 1902 - mei 1903

P.B.J.Vegelin van Claerbergen
H. Lindeman
E.D. de Waal
A. van Gelder
L.C. Vonck

mei 1903 - nov. 1903

H. Molhuijsen
J.J. van Riemsdijk
C.S. van Beuningen
M. Sanders
A. d' Angremond

nov. 1903 - mei 1904

L.C. Vonck
Th.A. Jentink
A. Los
P.H. Burgers
J.M. Kakebeeke

(nov. 02 H.A.E. Willemstijn)
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B. Overzicht van door Ceres gebruikte lokaliteiten
Samengesteld aan de hand van de notulen van de Ceres-vergaderingen (inv. nrs. 1-6).
Na de periode wordt de naam van de lokaliteit genoemd, in welke straat te Wageningen zij zich
bevond, tussen haakjes de naam van de uitbater/kastelein, en eventuele huurcontracten (zie inv.
nrs. 402 en 403).

20.10.1878 - 31.08.1883

Hotel "Hof van Gelderland" in de Nude (van Heelsum, de Weerd)

29.09.1883

Bierlokaal Kaupe aan de Havenstraat (Kaupe)

16.11.1883

"Hof van Gelderland" (de Weerd)

15.11.1884 - 03.12.1884

Sociëteit "Junushoff" aan het Plantsoen (van Laer)

06.12.1884 - 22.09.1886

Bierlokaal Kaupe (contracten d.d. 03.12.1884 en 08.09.1885).15

02.10.1886 - 17.01.1891

"Junushoff" (van Hemert) (contract d.d. 27.10.1886, opzegging
d.d. 29.01.1891)

29.01.1891

Café Bisschop in de Nieuwstraat (Wed. Bisschop)

31.01.1891 - [sep] 1894

Café/Pension "De Valk" aan de Arnhemse Straatweg (Hoegen,
Hertel) (contracten van [feb] 1891 en [apr] 1894).16

13.09.1894 - [sep] 1908

"Oranje Hotel" in de Hoogstraat (de Roock) (contracten van [sep.
1894], [sep] 1895 en 1902)

15.09.1908 - 30.04.1926

Studenten Sociëteit "Ceres", Boterstraat 8

01.05.1926 - heden

Studenten Sociëteit "Ceres", Arnhemse Straatweg 1, thans Gen.
Foulkesweg 1 b

15

Op 25 mei 1886 werd een vergadering gehouden in Café Bisschop.
Tussendoor werd een enkele maal elders vergaderd: op 27 november 1891 en op 31 maart 1892 in het
Oranje Hotel, en op 19 september 1893 in Café Bisschop.
16
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C. Overzicht van enkele onderverenigingen
N.B.: De in de archieven gevonden gegevens omtrent oprichtings- en erkenningsdata
zijn niet altijd gelijkluidend. Waar bij een vereniging meerdere data werden gevonden, is
hier steeds de oudste vermeld.

vereniging

oprichting

erkenning

(Kegelclub) Illustere Vereeniging "De Omsmijters"

30.10.1895

07.10.1932

Wageningsche Studenten Voetbal Vereeniging "Go
Ahead-Victoria Combination"
♦ Go Ahead
♦ Victoria

14.09.1903

Debating Club "Voor Vrije Ontwikkeling"

27.09.1899

24.10.1906

Schietvereeniging "Transvaal"

30.01.1900

14.10.190517

Wageningsche Studenten Tooneel Vereeniging

21.01.1906

24.10.1906

Studenten Athletiek- en Schermvereeniging "Geeft
Acht"

12.10.1908

08.02.1909

Koempoelan "Tani Djawi"

13.10.1910

onbekend18

Wageningsche Studenten Schaak Club "Caïssa"

10.11.1910

30.04.1925

Wageningsche Studenten Roeivereeniging "Argo"
♦ Bootenfonds
♦ Oud-Argo
Comité "Hestia"
Vereeniging "Hestia"

30.10.1913
??.10.1930
30.01.1935
19.10.1915
??.??.1928

Wageningsche Studenten Muziek Vereeniging

18.12.1918

onbekend20

16.09.1925
18.10.1940

21.02.1928
15.11.194021

Wageningsche Studenten Tennis Club

18.02.1929

13.06.1929

Wageningsche Studenten Motor Club

31.10.1929

02.12.1929

Wageningsche
Riders"

Studenten

Rij

Vereeniging

"Rough

04.11.1886
16.09.1895

23.06.1932

22.03.1915
n.v.t.19

17

Transvaal hield ca. 1917 op te bestaan, maar werd op 30 januari 1946 opnieuw opgericht.
Tani Djawi hield ca. 1920 op te bestaan, maar werd in 1940 nieuw leven ingeblazen.
19
Hestia was meer een gelegenheids-verschijning dan een daadwerkelijke vereniging met leden. Zie inv. nrs.
507-509.
20
Deze vereniging verdween weer ca. 1931.
21
Rough Riders werd op 13 december 1929 opgeheven, maar in 1940 opnieuw opgericht.
18
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Algeme(e)ne Senatenvergadering
Buitengewoon lid
Candidaten Commissie
Commissie van Orde en Vertegenwoordiging
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zonder datum
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een citaat uit de Almanak 1933: "Bloempjes"
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En om een goed Corpslid te worden,
Zult gij Uwen geest moeten geven.
(President van Ceres bij de na-inauguratie van 1932)
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