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INLEIDING
De inventaris die hier voor u ligt is het tweede deel uit de serie van vijf inventarissen
van de archieven van de Wageningse Studenten Vereniging Ceres. Het eerste deel
verscheen in 1991 en is een door P.M. Kernkamp samengestelde inventaris die de
archieven van de Landbouwsociëteit en zijn rechtsopvolger, het Wageningsch Studenten Corps (W.S.C.) over de periode 1878-1942 beslaat. Deze inventaris is een vervolg
daarop en beschrijft het archief van het W.S.C. over de periode 1945-1970 met dien
verstande, dat het hier om een deelinventaris gaat. Het Verenigingsarchief (11 m) en
de gedeponeerde archieven (1 m) zijn geïnventariseerd. Het Sociëteitsarchief (2,5 m)
en de fotocollectie (2,5 m) alsmede 1 archiefdoos met documentatiemateriaal worden
apart beschreven. Voordat u verder gaat in deze inventaris zou ik u graag willen attenderen op de uitgebreide inleiding bij de inventaris van P.M. Kernkamp, daar deze
veel informatie bevat die ook van belang is voor deze inventaris.

Korte geschiedenis W.S.C. 1941-1970
Op 22 oktober 1941 vaardigden de Duitsers een aantal maatregelen uit die nadelige
gevolgen hadden voor Joden. Een van deze maatregelen was dat Joden geen lid
mochten zijn of worden van ‘niet-commerciële’ verenigingen, waaronder ook de
studentenverenigingen vielen. Deze verenigingen werden verplicht om het bordje
‘Verboden voor Joden’ aan te brengen. Voor tal van corpora in het land was dit aanleiding om zichzelf op te heffen. De Senaat van het W.S.C. echter besloot om open te
blijven. Dit besluit dat aan de leden kenbaar werd gemaakt op de spoedeisende corpsvergadering van 30 oktober 1941, werd de senaat niet in dank afgenomen. Daarom
werd er in de corpsvergadering van 31 oktober een referendum gehouden met als
inzet voor of tegen het standpunt van de Senaat. De in groten getale aanwezige
corpsleden stemden met een duidelijke meerderheid tegen het Senaatsbesluit. De
Corpsvergadering ging toen over tot het schorsen van de werkzaamheden van het
Corps waarna de leden massaal bedankten voor hun lidmaatschap. De Senaat bleef
aan om de lopende zaken van onder andere commissies en onderverenigingen te
behartigen. Op 1 november sloot de Senaat de Sociëteit en in overleg met de Commissie tot Bestuur werd er een Afwikkelingscommissie samengesteld. Deze commissie
moest de financiële positie van het Corps met zijn onderverenigingen en de sociëteit
veiligstellen. Begin maart 1942 was haar taak volbracht en werd de commissie door de
Senaat gedechargeerd.
Door de sluiting van de Sociëteit kwam het gebouw ongebruikt te staan (behalve het
koetshuis in de Cerestuin alwaar het Rijksbureau voor de voedselvoorziening was gezeteld). Het gevaar was dan ook groot dat het door de bezetter zou worden gevorderd.
Om dit te voorkomen stelde de Senaat de Sociëteit en de keuken beschikbaar aan de
Landbouwhogeschool om zodoende een mensa voor studenten te creëren. Men kon zo
suggeren dat het een gebouw van de Landbouwhogeschool was. Het mocht helaas niet
baten want de mensa moest eind maart 1942 wijken voor Ir. S.D. Rispens. Deze man
was door de Duitse bezetter aangesteld als gevolmachtigde van de Wageningse studentenverenigingen. Daar het W.S.C. de meeste leden telde en een groot centraal gelegen gebouw bezat, nam hij zijn intrek aldaar in de Senaatskamer. Zijn taak was om
alle in Wageningen bestaande verenigingen te fuseren tot één grote Duits-gezinde
studentenvereniging. De Senaat weigerde alle medewerking aan Ir. S.D. Rispens en
leverde om het besluit kracht bij te zetten haar Senaatspenningen bij hem in. Wel liet
het pas opgestapte bestuur zijn administrateur, R. te Wechel, in functie om enige
administratieve medewerking te verlenen aan de gevolgmachtigde. Maar toen deze
administrateur teveel tegenwerkte werd hij op staande voet ontslagen door Rispens
die daardoor helemaal vrij spel had met het gebouw en de goederen. Met de fusie-
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plannen kon Rispens weinig uitrichten daar de meeste verenigingen zichzelf hadden
opgeheven en de studenten grotendeels uit Wageningen waren weggetrokken. Veel
meubels en andere goederen uit het gebouw werden door hem verkocht of gebruikte
hij voor de inrichting van zijn woning in Den Dolder. Hij verhuurde het gebouw aan de
Germaanse Werkgemeenschap afdeling Wageningen en het Studenten front, een landelijke door de NSB opgerichte beweging. Zelf keerde hij terug naar zijn woonhuis in
Den Dolder.
In september 1944, toen de Gealllieerden in aantocht waren, verlieten deze organisaties met spoed het sociëteitsgebouw. De huisarts Auer, die voorzitter was van het
Rode Kruis afdeling Wageningen, maakte van de verwarring bij de Duitsers gebruik
om in de Sociëteit een noodhospitaal in te richten. Op het dak verscheen een groot
rood kruis en in de kroegzaal stonden bedden in plaats van bierglazen. Dit noodhospitaal werd niet in gebruik genomen omdat Wageningen teveel in de frontlinie
kwam te liggen en dus (wederom) moest worden geëvacueerd. In het najaar van 1944
nam een Einsatzabteilung van de N.S.D.A.P. bezit van de Sociëteit. Hoe lang deze
daar heeft gezeten is niet bekend.
Op 5 mei 1945 gaven de Duitsers zich over. Een dag later werd de capitulatieakte
ondertekend, vermoedelijk in een boerderijtje in de Nude. Op 10 mei vestigden de
Binnenlandse Strijdkrachten (BS) zich in het gebouw. De BS was een organisatie die in
afwachting van de terugkeer van de Nederlandse Regering de honneurs waarnam. In
een van de commissiekamers richtte ze een wapendepot in. Voor de Wageningse bevolking kwam op 14 juni een einde aan de evacuatie doordat op die dag de gemeente
weer was opengesteld voor haar inwoners. Wel moest men op het gemeentehuis een
verblijfsvergunning aanvragen. Naast de BS vestigde in juni de gemeentelijke gaarkeuken zich in het koetshuis van Ceres. Het Bureau Voorzieningen Veluwezoom vestigde zich in de kroegzaal terwijl de Unie voor Vrouwelijke Vrijwilligers in de Senaatskamer neerstreek.
Het Corps hervatte bij Senaatsbesluit van 18 juni 1945 zijn werkzaamheden. Door
persoonlijke omstandigheden van een aantal senatoren was de Senaat niet in staat
om volledig de opbouwwerkzaamheden van het W.S.C. op zich te nemen. Daarom
besloot het in zijn Senaatsvergadering van 22 juni 1945 tot het instellen van een
Corpscommissie. Aan deze commissie werden de senaatswerkzaamheden overgedragen. De Senaat zelf trad niet af, maar liet de Corpscommissie als interregnumcommissie in zijn plaats optreden.
De eerste taak die de Corpscommissie op zich nam was het terugvorderen van het
gebouw. Hiervoor waren vele gesprekken nodig met het Militaire Gezag in Arnhem en
met de burgemeester. Uiteindelijk werd na twee maanden het gebouw op 25 augustus
vrijgegeven. Tot die tijd moest de Corpscommissie gezeten in de Biljartkamer het gebouw delen met de hierboven genoemde instanties. De tweede taak was het opsporen
en weer in orde brengen van de in diaspora geraakte goederen van het W.S.C. Een
andere taak was het contact met de leden herstellen. Dit geschiedde onder meer door
een tweetal circulaires en het heruitgeven van het Corpsorgaan Ceres. Een door de
Corpscommissie ingestelde Financiële Commissie zorgde voor het op orde brengen van
de geldzaken van het corps.
Op 3 september 1945 werd door de Senaat de Sociëteit officieel heropend en werd er
een corpsvergadering gehouden. Voor het eerst sinds 1941 kwamen de leden weer
bijeen. De Corpscommissie legde in deze eerste na-oorlogse Corpsvergadering verantwoording af voor haar beleid. Onder grote dankzegging werd de commissie vervolgens
gedechargeerd door de Senaat.
Tijdens de oorlog was bij een aantal studenten het idee ontstaan om na de bevrijding
de studentenverenigingen anders te organiseren. De verzuilde situatie van voor de
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oorlog was in hun ogen achterhaald. Deze ideeën konden mede postvatten omdat vele
studentenverenigingen zich hadden opgeheven of waren verboden door de Duitsers.
Ondanks het feit dat de Duitse bezetter geen specifiek beleid voerde tegen de academische gemeenschap met zijn studenten werd er toch een interacademiaal studentenverzet georganiseerd. Aanvankelijk werd door de studenten in het najaar van 1940 de
Nederlandse Studenten Federatie (NSF) opgericht. Deze organisatie wilde de studentenbelangen behartigen en in verzet komen bij eventuele nadelige maatregelen. De
organisatie hief zich eind 1941 op toen bleek dat een en ander toch niet was tegen te
houden. Niet lang daarna, begin 1942, kwam er toch weer een vorm van landelijk studentenverzet, zij het deze keer met een illegaal karakter. Deze organisatie werd de
Raad van Negen genoemd. Het had bijna dezelfde organisatievorm als de NSF.
Elke universiteitsstad stuurde namens de studentenverenigingen een vertegenwoordiger. Zijn achterban werd gevormd door een Contactgroep die was samengesteld uit de
plaatselijke studentenverenigingen. In Wageningen werd de Contactgroep samengesteld uit de verenigingen Rooms Katholieke Studentenvereniging St. Franciscus Xaverius (RKSV), Societas Studiosorum Reformatorum (SSR), W.V.S.V. en het W.S.C. De
Raad van Negen wilde het studentenverzet stimuleren en coördineren. Hiervoor gebruikte ze onder andere het studentenverzetsblad De Geus onder Studenten. Voor
Wageningen werd dit illegale orgaan door de Contactgroep verspreid. Tevens zorgde
een met de contactgroep samenwerkende redactie voor een lokale aanvulling op de
Geus, Cereales genaamd.
In deze twee illegale organisaties waar studenten uit verschillende verenigingen met
elkaar samenwerkten, ontstonden ideeën en voorstellen voor een andere opzet van
het studentenverenigingsleven zoals dat na de bevrijding gestalte zou moeten krijgen.
Veelvuldig publiceerden zij hun ideeën in Cereales. In de Corpscommissie zaten ook
leden die actief waren geweest in het verzet en dezen brachten de hervormingsideeën
over. In een circulaire gericht aan de leden ontvouwde de Corpscommissie haar plannen. De commissie wilde de andere Wageningse studentenvereningen erkennen (zie
ook erkende verenigingen) om vervolgens een federatie met ze aan te gaan. Ook
wilde de Corpscommissie de onderverenigingen van het W.S.C. openstellen voor de
leden van deze verenigingen.
Tot dan toe waren de onderverenigingen alleen toegankelijk voor corpsleden (de enige
uitzondering hierop vormden de vrouwen van de W.V.S.V.). Door de erkenning van de
andere verenigingen zou het corps dus afstand doen van zijn oprichtingsideaal; één
neutrale studentenvereniging voor álle studerenden in Wageningen. Tijdens de eerste
naoorlogse corpsvergadering werden deze ideeën van de Corpscommissie besproken.
Veel ouderejaars Corpsleden vonden deze plannen te ver gaan. Er zou volgens hen teveel verloren gaan aan de bestaande tradities en mores van het Corps. Zodoende verdwenen de plannen van tafel. Een paar dagen later, op 5 september, werd er een
nieuwe Senaat gekozen en deze kwam al snel met een ander voorstel. Deze Senaat
wilde de oprichting van een Vergadering van Verenigde Besturen, kortweg de Verenigde Vergadering of VV genaamd. Het was een overkoepelend orgaan dat samengesteld
was uit de besturen van de WVSV, SSR, RKSV en het WSC. Dit voorstel werd wel geaccepteerd door de leden en het werk uitgevoerd. Onder voorzitterschap van de president van het corps kwam dit kransje, zoals het al snel in de studentenmond ging heten, bijeen. Deze vergadering had als hoofdtaken de onderlinge verstandhouding tussen de verenigingen bevorderen en de belangen van álle studenten vertegenwoordigen. Dus dat betekende ook de belangenbehartiging van de ‘nihilisten’ (niet aan
enige studentenvereniging gebonden studenten) en de Unitas-leden (deze vereniging
was tijdens de oorlog in handen gekomen van NSB-studenten). Voor deze taken had
de VV een uitvoerend orgaan ingesteld, de Centrale Commissie geheten. Deze
commissie kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Het was de voormalige Centrale
Werkcommissie van de Studenten Inlichtingen Dienst (SID). De SID was tijdens de
oorlog een illegale organisatie, ingesteld door de Wageningse Contactgroep. Zij had
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als taak de gegevens te verzamelen van de over heel Nederland verspreid geraakte
studenten. Na de bevrijding gaf de dienst hulp op het gebied van huisvesting en studie.
Ook werd de Landbouwhogeschool bijgestaan met de wederopbouw. De VV nam dus
de taken van de SID via haar Centrale Werkcommissie over.
Cereales, het illegale contactblad, bleef ondanks de papierschaarste ook na de oorlog
verschijnen. Het werd meer en meer een spreekbuis voor radicale hervormingsideeën.
Toch besloot de redactie het blad aan te bieden aan de VV op voorwaarde dat de culturele inslag behouden bleef. Na de overname kreeg het een nieuwe naam, het Wagenings Hogeschool Blad.
Het samenwerkingsverband van de VV duurde niet lang. Het werd op 20 februari 1946
geratificeerd door de betrokken verenigingen, op 27 mei van datzelfde jaar werd het
alweer ontbonden. Het was vooral het vetorecht dat elke participerende vereniging
had dat ervoor zorgde dat de VV niet tot beslissingen kon komen. Maar in juni lag er
alweer een nieuw plan klaar dat opgesteld was door het Corpslid H. ten Dam. Hij was
redactielid van het Wagenings Hogeschool Blad. Zijn voorstel was een Wageningse
Hogeschool Vereniging (WHV) op te richten met dezelfde doelstelling als de VV, namelijk het bevorderen van de academische gemeenschap in Wageningen. Naast dit algemene doel zou het ook studentenbelangen op het gebied van sport, cultuur, huisvesting en studie dienen te behartigen. De Centrale Commissie van de opgeheven VV zou
het voorlopige bstuur worden. Op 14 oktober 1946 werd de vereniging opgericht. Het
grote verschil met de opgeheven VV was dat de WHV onafhankelijk was van de bestaande studenten gezelligheidsverenigingen. De besluitvorming werd dus niet gehinderd door een eventueel vetorecht. Iedere aan de Landbouwhogeschool ingeschreven
studenten kon lid worden van de WHV. De leden hadden stemrecht op de algemene
ledenvergadering en ontvingen het Wagenings Hogeschool Blad. Al vrij snel telde de
vereniging rond de 300 leden. Het leek er dus op dat de oprichters hun ideaal zouden
kunnen bereiken, namelijk een breed gedragen algemene belangenvereniging voor
studenten. Maar de verzuilde structuur hield stand; de traditionele studentenverenigingen bleven populair. De WHV zag haar ledental in de loop der jaren nog stijgen tot
500; toch stierf zij uiteindelijk een stille dood in 1962.
Inmiddels wed in 1949 door de studenten gezelligheidsverenigingen de Wageningse
Studenten Raad (Wastra) opgericht, min of meer als tegenhanger van de WHV. Het
was het contactorgaan voor deze gezelligheidsverenigingen. Van elk bestuur der deelnemende verenigingen hadden twee leden qualitate qua zitting in de Wastra. Net zoals
de WHV stond ook de Wastra op de bres voor alle Wageningse studenten. Daarnaast
zorgde de Wastra voor een vertegenwoordiging van de Wageningse studentengemeenschap in de Nederlandse Studenten Raad (NSR). De NSR was al opgericht in
oktober 1945. Het wilde de ideeën van de tijdens de oorlog illegale Raad van Negen
verwezenlijken. Men wilde af van de verbrokkelde en verzuilde studentensamenleving.
De concurrentie moest verdwijnen en er zou meer interacademiaal overleg moeten
komen. De NSR wilde een landelijke belangenorganisatie voor alle studenten zijn.
De Wastra veranderde in de loop der jaren. Het werd geen contactorgaan meer voor
de gezelligheidsverenigingen. Eind jaren vijftig was de Wastra een ledenraad voor het
bestuur van de WHV geworden. Deze twee organisaties hadden hetzelfde werkterrein,
studentenbelangenbehartiging, maar allebei vanuit een andere invalshoek, traditionele
verenigingen en algemene overkoepelende vereniging. De ‘samenwerkingsvorm’ bleek
niet goed te functioneren. De Wastra besloot in 1960 om de WHV te liquideren. In
1962 werd ze definitief opgeheven.
In 1965 werd de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) opgericht. De doelstellingen van de WSO verschilde niet veel van die van de ter ziele gegane WHV. Ook de
WSO wilde belangen behartigen van de studenten op sociaal, cultureel en onderwijskundig gebied. Daarnaast wilde het contacten onderhouden met buitenlandse studen-
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tenorganisaties. Iedereen die als student stond ingeschreven bij de Landbouw-hogeschool kon lid worden. Als ledenraad voor de WSO fungeerde de Wastra. Deze ledenraad werd niet meer samengesteld uit de studentengezelligheidsverenigingen maar uit,
door de WSO-leden gekozen, politieke studentenpartijen. Het WSO-bestuur schreef
hiervoor jaarlijks verkiezingen uit. Vervolgens kregen de studentenpartijen naar evenredigheid hun zetels in de Wastra toegewezen. De drie grootste partijen binnen de
Wastra waren de Progressieve Studentenorganisatie (PSO), de Studentenvakbeweging
(SVB) en het Nederlands Studentenakkoord (NSA). De Wastra benoem-de een dagelijks bestuur dat uitvoering gaf aan de doelstellingen van de WSO. Het onderhield
daarvoor onder andere contacten met de Landbouwhogeschool en de NSR.
Het is dus in de loop der jaren niet gelukt om de in de oorlog tijdens het verzet ontstane eenheidsidealen te verwezenlijken. Na wat schijnbewegingen kwamen de vooroorlogse verhoudingen weer terug. Het waren vooral de jongerejaars die in het studentenverzet tijdens de oorlog op eenheidsgedachten kwamen. Zij waren nog niet
doorkneed van de tradities en mores van het Corps in tegenstelling tot veel ouderejaars die bleven vasthouden aan de vooroorlogse verworvenheden. Het Corps was van
origine een neutrale studentenvereniging die open stond voor, en de belangen wilde
behartigen van, alle mannelijke studenten ongeacht hun levensbeschouwing. Maar de
kennismakingstijd op voet van ongelijkheid en het niet hanteren van een confessionele
grondslag door het Corps waren in het verleden factoren geweest voor tal van studenten om (onder groot protest van het Corps) toch nieuwe verenigingen te stichten.
Voorbeelden hiervan zijn Unitas met een introductie op voet van gelijkheid en de
Rooms Katholieke studentenvereniging St. Franciscus Xaverius. Werden er toch pogingen gedaan tot het vormen van een grote studentenbelangenbehartigingsvereniging dan claimde het Corps als oudste en neutrale vereniging het voorzittersschap. Dit
verklaart tevens de aanwezigheid van het groot aantal archiefbescheiden op het gebied van studentenbelangenbehartiging in het archief van WSV Ceres. De na-oorlogse
studentengeneratie wilde een andere invulling geven aan hun student zijn. Deze generatie was politiek/maatschappelijk geëngageerd. Ze gebruikte de aanwezige ‘infrastructuur’ op het gebied van studentenbelangenbehartiging (onder andere WSO en
Wastra) om dit engagement vorm te geven. Ze deed de traditionele studentenverenigingen af als zijnde conservatief en te veel geïsoleerd van de samenleving. Toch bleef
het Corps ook bij een groot deel van de na-oorlogse studentengeneratie in trek, onder
andere wegens de typische studentikoziteit en de mogelijkheid tot sport-beoefening.
Zaken die de kleine Wageningse gemeenschap de studenten niet kon of wilde bieden.
Nadat de door de oorlog ontstane financiële problemen en de grote toestroom van
veel eerstejaars studenten waren verwerkt, kon het Corps in een goed gerestaureerde
sociëteit begin jaren vijftig zich ontwikkelen tot een bloeiende vereniging. In 1958
kon aan de koningin de vijftigste almanak worden uitgereikt en begin jaren zestig was
de sociëteit aan forse uitbreiding toe om de vele studenten die lid werden van het
corps onderdak te bieden. De vereniging werd een toneelzaal annex mensa rijker en in
de kelder kwamen een weekendcafé en een kegelbaan. Pas in 1967 kon er een duidelijk dieptepunt genoteerd worden toen bleek dat het Corps voor het eerst minder kandidaat-leden had dan de overige studentenverenigingen. Er werd bezonnen op een
andere vorm van propagandavoering en enkele jaren later besloot men om te fuseren
met de WVSV zodat enkele oude mores overboord gezet moesten worden. Hiervoor in
de plaats kwam een meer maatschappleijk up-to-date vereniging die tot op de dag
van vandaag het studentenleven in Wageningen in belangrijke mate mede bepaalt.

Reglementen en instructies
In 1897 werden de statuten van het Corps, toen nog Landbouwsociëteit Ceres genaamd, bij Koninklijk Besluit wettelijk vastgelegd. Hiermee verkreeg het rechtspersoonlijkheid. Naast deze statuten beschikte het Corps over een Huishoudelijk Regle-
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ment: de Wet van het WSC. Deze Wet vormde een gedetailleerde uitwerking van de in
de Statuten vastgelegde grondregels en geeft daardoor veel informatie over tal van
werkzaamheden binnen het Corps.

Bestuur van vereniging en sociëteit
De hoogste macht in corpsverband was de Corpsvergadering (CV), de algemene
ledenvergadering die één keer in de maand werd gehouden. Besluiten genomen door
de Corpsvergadering waren bindend voor de leden. Het Corps werd bestuurd en vertegenwoordigd door een college dat de naam droeg Senaat van het WSC. Hij werd een
maal per jaar gekozen door de CV. De Senaat was verantwoording schuldig aan de CV
en was verplicht belangrijke zaken bekend te maken aan de leden. De Senaat onderhield intern de contacten met de besturen van de onderverenigingen en de verschillende commissies en extern met tal van instanties zoals burgerlijke autoriteiten alsmede de Algemene Senaten Vergadering (zie aldaar).
De leden van het Corps hadden als verenigingsgebouw de Sociëteit Ceres. Deze werd
bestuurd door de Commissie tot Bestuur van de Studenten Sociëteit Ceres, kortweg
CtB genaamd. Deze uit zeven leden bestaande commissie werd gekozen uit gewoonleden tijdens de CV. Het CtB droeg de verantwoording over de bars en de keuken en
het onderhoud van het gebouw en zijn inventaris.

Lidmaatschap
Het Corps kende een aantal vormen van lidmaatschap. Het meest voorkomende was
dat van gewoon-lid. Voorwaarde hiervoor was dat je als mannelijk student stond ingeschreven aan de Landbouwhogeschool en een kandidaatstijd van ongeveer twee
weken had doorlopen bij het Corps. Deze introductietijd (ook wel groentijd genoemd)
stond onder leiding van een Kandidaten Commissie en geschiedde op voet van ongelijkheid. Dat betekende dat het aspirant-lid (in Corps-termen ‘klooi’ of ‘groen’) niet
voor vol werd aangezien. Middels tal van opdrachten op het fysieke alswel het psychische vlak werd de klooi volgens de tradities en mores van het WSC gevormd tot
een goed corpslid. De groentijd werd, als alles in orde was bevonden, afgesloten met
de inauguratie van de klooien. Eigenlijk werd je pas voor vol aangezien in het derde
jaar van je lidmaatschap omdat je dan kon worden gekozen in een bestuur of commissie.
De Kandidaten Commissie had tijdens de groentijd ondersteuning van de Senaat en de
Commissie van Toezicht. Deze laatste bestond uit onder andere reünisten, hoogleraren,
een arts en de moderator en zag er op toe dat er geen excessen zouden optreden tijdens het klooien. Andere lidmaatschapsvormen waren reünist, buitengewoon-lid, Ceres member, belangstellend lid, erelid en lid van verdienste. Als je was afgestudeerd
werd je reünist en door middel van een schriftelijk verzoek aan de Senaat kon je je
dan in laten schrijven als buitengewoon-lid. Een voordeel van het buitengewoon lidmaatschap boven dat van reünist was dat je tegen een bepaalde vergoeding het
Corpsorgaan Ceres en de almanak van het WSC kreeg toegestuurd. Iemand met de
niet-Nederlandse nationaliteit die tijdelijk aan de Landbouwhogeschool studeerde kon
zich laten inschrijven als Ceres-member en hoefde geen kandidaatstijd te doorlopen.

Onderverenigingen en corpsgezelschappen
Een van de vele mogelijkheden om je als lid te manifesteren op de vereniging was je
aan te sluiten bij een ondervereniging of corpsgezelschap.
Onderverenigingen waren zogenaamde sub-gezelschappen die voor 100 procent uit
corpsleden bestonden en eigen reglementen hadden die natuurlijk niet in strijd moch-
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ten zijn met de Wet. Een uitzondering op de 100%-regeling vormde het lidmaatschap
van de vrouwelijke studenten. Deze mochten geen lid zijn van het Corps maar wel
toetreden tot een ondervereniging. Vooral bij de toneelvereniging, de WSTV, kwam dit
goed uit in verband met de rolverdeling. Deze onderverenigingen beschikten over een
eigen bestuur en kenden een contributieheffing. Om het predikaat Corpsvereniging te
verkrijgen kon het bestuur van een ondervereniging daartoe een schriftelijk verzoek
indienen bij de Senaat. Beschikte de Senaat in gunstige zin dan kon de vereniging als
Corpsvereniging verder door het leven gaan en werd het voor vol aangezien binnen
het WSC. Het was op den duur mogelijk voor een corpsvereniging om de banden met
het Corps te verbreken om ook niet-corpsleden toe te kunnen laten. Op deze manier
ging het ledental omhoog en werd de vereniging weer levensvatbaar. Ook kon het zijn
dat men de moedervereniging niet meer nodig had en zelfstandig genoeg was om verder door het leven te gaan. Een voorbeeld hiervan is de Wageningse Studenten Voetbal Vereniging ‘Go Ahead Victoria Combination’ die in 1953 zelfstandig werd.
Een Corpsgezelschap was een ledenverband met een bepaald gemeenschappelijk
doel of een gemeenschappelijke band. Een voorbeeld van een corpsgezelschap is het
Streekgezelschap Ien d’ Jachtwaaide. Dit bestond uit corpsleden die geboren waren in
de provincie Groningen (ook de Friezen en Zeeuwen hadden streekgezelschappen gevormd). Een ander voorbeeld is het Visserijgezelschap In de C’ouwe Aep. De leden
hiervan hengelden gezellig met elkaar zonder er een sport van te maken. Het corpsgezelschap kon om erkenning vragen bij de Senaat om op deze wijze een gerechtvaardigde plaats in het Corps te kunnen verkrijgen.

Erkende vereniging
De Corpsvergadering kon overgaan tot het erkennen van een andere, niet voor 100
procent uit corpsleden bestaande, Wageningse studentenvereniging als deze van belang werd geacht voor de Wageningse studentengemeenschap. De reglementen of
statuten van zo’n vereniging mochten niet in strijd zijn met de Wet van het Corps. Als
een vereniging erkend wilde worden bij het Corps dan moest ze daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de Senaat die het dan voorlegde aan de CV. Een erkende
vereniging had het recht om verslagen en mededelingen in te zenden voor de Almanak
of het Corpsorgaan. Een voorbeeld van een erkende vereniging is de door professor
Van Uven opgerichte Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging (WSKOV).

Commissies
Om in deze inleiding al de verschillende commissies te bespreken voert te ver. Bij
deze zou ik er nogmaals op willen wijzen dat de inleiding op de inventaris van P.M.
Kernkamp enige waardevolle informatie bevat die ook van toepassing is op het Corps
in de periode 1945-1970. Toch zal ik op deze plaats enkele commissies bespreken
waarvan de functies niet meteen duidelijk zouden kunnen zijn.
Corpscommissie: zie korte geschiedenis bladzijde 6.
Commissie van Advies tot Zuivering van het WSC: Deze commissie werd kort na
de oorlog ingesteld om na te gaan of de corpsleden in de geest van het corps hadden
gehandeld ten tijde van de Duitse bezetter. Hiervoor legde de commissie eerst criteria
aan en ging vervolgens over tot het ondervragen van de verschillende corpsleden. Nadat de commissie haar taak had beëindigd kon de Senaat rechtspreken over de door
de commissie aangewezen personen.
Commissie van Beroep: als een corpslid het niet eens was met de uitspraak van de
Senaat dan kon hij in beroep gaan bij deze commissie. De commissie sprak dan recht
in hoger beroep. De commissie bestond uit vijf leden die gekozen werden uit de ge-
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wone leden door de Corpsvergadering. De Commissie tot Zuivering was een tijdelijke
commissie, de commissie van Beroep daarentegen een vaste commissie.

Ledenparlement
Het ledenparlement was een tijdelijk ingestelde substructuur die verschillende zaken
aangaande de ophanden zijnde fusie met de WVSV moest bespreken. Of het benoemd
of gekozen werd is mij niet bekend. Het had een adviserende taak voor de CV en de
Senaat. In dit ledenparlement werden de vele agendapunten voor de CV van te voren
besproken en konden zodoende op de CV zelf de zaken sneller behandeld worden.

Het archief
De Wageningse bevolking moest op 10 mei 1940 worden geëvacueerd want de stad
zou mogelijkerwijs in de frontlinie komen te liggen. De Senaat bracht hals over kop de
archiefbescheiden alsmede andere belangrijke relikwieën uit de archiefkamer en de
Senaatskamer naar de kelder om ze daar veilig achter slot en grendel te leggen. Het
Corps had zijn archief ondergebracht in een archiefkamer die op de bovenste verdieping van de sociëteit te vinden was. Deze kamer werd ook gebruikt als commissie- en
vergaderruimte. In mei 1940 werd het dak van de sociëteit door een voltreffer geraakt
zodat de archiefkamer behoorlijke schade opliep en het archief van de CtB grotendeels
verloren ging. Nadat Nederland zich had overgegeven aan de Duitsers konden de evacué's, waaronder de studenten, terugkeren. De draad werd zo goed en zo kwaad als
het ging weer opgepakt. Vermoedelijk ging men in oktober 1941 uit veiligheidsoverwegingen niet meer over tot het notuleren van de Corpsvergaderingen want er zouden
wel eens verklikkers tussen de leden kunnen zitten. Toen op 31 oktober 1941 de
werkzaamheden van het Corps werden gestaakt, bleven delen van het archief in de
kelder achter. Daarnaast namen de Senaats- en vermoedelijk ook de CtB-leden een
aantal belangrijke archiefstukken mee naar hun eigen huis om ze uit handen van de
Duitsers te houden. De CtB heeft eind 1941 een deel van de boekhouding vervalst om
zo de Duitsers op het verkeerde been te zetten. In 1942 is een deel van het archief
ondergebracht in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool. Al met al is er ondanks
dit gesleep en de aanwezigheid van veel vreemde gasten in het gebouw tijdens de
oorlog toch weinig archief verloren gegaan. Zo was bijvoorbeeld de stamlijst van de
corpsleden met tal van belangrijke gegevens (dus ook voor Duitsers) geheel intact
gebleven. Deze stamlijst is door na-oorlogse omstandigheden verloren gegaan, vermoedelijk doordat er een nieuwe stamlijst werd samengesteld. Het archief keerde
weer terug in de archiefkamer op de zolderdieping en op 26 november 1947 werd een
archivaris aangesteld. Hij had de taak om alle correspondentie te ordenen. Tevens
moest hij een nieuw stamregister aanleggen en de oud-leden van een almanak voorzien.
In mei van het jaar 1950 werd een archiefcommissie gevormd die uit drie leden bestond. Deze kersverse commissie werd onmiddellijk na haar installatie geconfronteerd
met een aantal inbraken in de archiefkamer. Hierbij werden enige liederenbundels ontvreemd (vermoedelijk met medewerking van een oud-archivaris!). Vanaf ongeveer
1954 kreeg de Archiefcommissie er een taak bij. Er werd overgegaan tot het aanleggen van een knipselkrant. Alle publicaties in de dagbladen die met het Corps te maken
hadden, werden verzameld in een album.
Het ledental van de vereniging groeide na de Tweede Wereldoolrog gestaag met als
gevolg dat de sociëteit te klein werd. Een plannencommissie werd ingesteld die de
taak had verbouwingsplannen op te stellen. In haar in 1960 verschenen rapport
maakte zij ook melding van de slechte toestand van de archiefkamer. Deze werd te
klein bevonden voor zoveel dossiers en archiefdozen en werd bovendien veel te
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brandgevaarlijk geacht. Daarom adviseerde de commissie om bij de verbouw van de
sociëteit in de kelder een speciaal brandvrij deel voor het archief in te richten. De verbouw van de sociëteit werd grondig aangepakt in 1964. Het archief moest voor de
tweede maal in zijn bestaan gaan logeren bij de bibliotheek van de Landbouwhogeschool. In 1965 is de verbouw ten einde en is de sociëteit weer een aantal ruimtes,
waaronder een archiefkelder, rijker. In de Almanak van 1965 kunnen we lezen dat ‘het
archief voor de zoveelste keer is verplaatst. Enige ijverige nuldejaars hebben alle spullen naar beneden gestort, waar het definitief onder de grond zal blijven’. Toen er in
mei 1980 brand uitbrak in de sociëteit heeft de vlammenzee geen kans gezien om het
archief (op enkele roet en schroeiplekken na) aan te tasten. Wel merkbaar zijn de
blusactiviteiten van de brandweer geweest want enkele archiefstukken hebben waterschade opgelopen en zijn daarom niet of nauwelijks te raadplegen.
De in de Almanak voor het jaar 1965 gedane uitspraak over het archief (zie hierboven) bleek niet juist te zijn want in 1988 besloot de Senaat tot het in bewaring geven
van het archief over de periode 1878 – 1970 bij de archiefbewaarplaats van de gemeente Wageningen. Aldaar werd, zoals in de inleiding al is vermeld, het gedeelte tot
en met 1942 geïnventariseerd door P.M. Kernkamp. Hiervoor stelde hij een plaatsingslijst samen over de gehele periode, dus tot 1970. Van deze plaatsingslijst alsmede van
zijn archiefschema heb ik dankbaar gebruik gemaakt bij het samenstellen van mijn inventaris.
De verschillende elkaar opgevolgde archiefcommissies en de jaarlijks wisselende Senaten hebben geen waarborg gevormd voor consequent archiefbeheer. Telkens werden er sporen van archiefordening en -codering gevonden maar deze waren te fragmentarisch om over te nemen. Ook toegangsmiddelen zoals agenda’s ontbreken op
een paar exemplaren na. Andere moeilijkheden deden zich voor bij het vaststellen tot
welk deelarchief een bepaald stuk behoorde. De correspondentie van de Senaat werd
in brokstukken verspreid aangetroffen zonder duidelijke indelingscriteria te kunnen
onderscheiden. Daarom heb ik de correspondentie chronologisch op kalenderjaar geordend. Daar de naoorlogse organisatiestructuur van de vereniging niet wezenlijk verschilde van de vooroorlogse leek het mij voor de hand liggen om voor een zelfde archiefschema en –indeling als mijn voorganger te kiezen.
Aan de gedeponeerde archieven heb ik elders in de inleiding al aandacht besteed (zie
bladzijde 10 en verder). Rest mij dus nog een opmerking te maken over de Grunsfoortstam. Dit was een scoutinggroep die kort na de oorlog werd opgericht door een
aantal WSC-leden. Het was geen ondervereniging van het Corps. Het had de Grunsfoorthoeve, die gelegen was tussen de Konings- en Koninginnelaan, als thuisbasis.
Blijkbaar heeft een Grunsfoortlid dat ook actief was bij het Corps deze archivalia op de
Sociëteit ondergebracht.

G.J.M. van der Vleuten
Wageningen 1994

Heruitgave, met enige kleine wijzigingen,
Wageningen 2010
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INVENTARIS
1.

Vereniging

1.1.

Stukken van algemene aard

1.1.1.

NOTULEN

1.1.1.1. Corpsvergadering
--.

3 september 1945 – 8 juli 1948. 1 deel
N.B. Zie inv. nr. 11.

1-7.

8-9.

Registers van notulen van de corpsvergadering, 1945-1969. 7 delen
1.
17 september 1946 – 2 maart 1948
2.
16 maart 1948 – 28 november 1950
3.
28 november 1950 – 16 september 1952
4.
16 september 1952 – 8 oktober 1954
5.
9 november 1954 – 4 maart 1958
6.
31 maart 1958 – 29 september 1962
7.
4 oktober 1962 – 11 december 1969
‘Besluitenboek’, registers van besluiten genomen door de corpsvergadering,
1945-1969. 2 delen
8.
3 september 1945 – 6 mei 1958
9.
9 september 1958 – 27 maart 1969

1.1.1.2. Ledenparlement
10.

Register van notulen van het ledenparlement, 14 mei – 27 oktober 1969.
1 deel

1.1.1.3. Corpscommissie
11.

Register van notulen van:
• Corpscommissievergaderingen, 28 juni – 10 augustus 1945; op 3 en
21 juli tevens bijgewoond door honorairen
• de senaatsvergadering van 11 augustus 1945
• de corpsvergadering, 3 september 1945 – 8 juli 1946
1 deel

1.1.1.4. Senaat
N.B. De senaatsvergadering werden incidenteel bijgewoond door honorairen.

--.

Notulen van de senaatsvergadering van 11 augustus 1945.
N.B. Zie inv. nr. 11.
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12-14.

Registers van notulen van senaatsvergaderingen, 1947-1950. 3 delen
12.
11 september 1945 – 5 mei 1947
13.
5 mei 1947 – 28 april 1948
N.B. Hierin ook notulen van de bijzondere senaatsvergaderingen van 16
januari, 12 februari en 25 maart 1946.

14.

30 april 1948 – 7 maart 1950

15-16.

Registers van notulen van bijzondere senaatsvergaderingen, 1946-1950.
2 delen
15.
20 maart 1946 – 28 mei 1948
16.
14 juni 1948 – 14 maart 1950

17-20.

Registers van notulen van senaats- en bijzondere senaatsvergaderingen,
1950-1969. 4 delen
17.
18 maart 1950 – 1 maart 1955
18.
3 maart 1955 – 26 februari 1958
19.
3 maart 1958 – 25 oktober 1961
20.
2 november 1961 – 24 november 1969

1.1.2.

CORRESPONDENTIE

1.1.2.1. Corpscommissie
21.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945. 1 omslag

22-23.

Agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken van de Corpscommisie,
1945. 2 delen
22.
Ingekomen stukken, 19 juni – 11 september 1945
23.
Uitgaande stukken, 25 juni – 20 september 1945

1.1.2.2. Senaat
24-57.
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Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945 -1970. 25 pakken
24.
12 juli 1945 – 31 december 1945
25.
1946
26.
1 januari 1947 – 10 juni 1947
27.
11 juni 1947 – 31 december 1947
28.
1 januari 1948 – 8 juli 1948
29.
9 juli 1948 – 31 december 1948
30.
1949
31.
1950
32.
1 januari 1951 – 2 augustus 1951
33.
3 augustus 1951 – 31 december 1951
34.
1 januari 1952 – 30 mei 1952
35.
1 april 1952 – 31 december 1952
36.
1953
37.
1954
38.
1955
39.
1956
40.
1957
41.
1958
42.
1959
43.
1 januari 1960 – 2 juni 1960

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

3 juni 1960 – 31 december 1960
1961
1962
1963
1 januari 1964 – 12 juni 1964
13 juni 1964 – 31 december 1964
1965
1966
1 januari 1967 – 9 juli 1967
10 juli 1967 – 31 december 1967
1 januari 1968 – 20 juni 1968
21 juni 1968 – 31 december 1968
1969
1 januari 1970 – 29 juni 1970

Agenda van ingekomen en uitgaande stukken van de Senaat, 3 september
1945 – 12 maart 1946, tevens bevattend inschrijvingen van ingekomen en
uitgaande stukken van de Corpscommissie, 1 juni 1945 – 20 september
1945; aangelegd maart 1946. 1 deel
N.B. zie ook inv.nrs. 22 en 23.

59.

Agenda van uitgaande stukken van de Senaat, 1 januari 1948 – 2 maart
1949, 6 januari 1952 – 2 maart 1952. 1 katern

1.1.3.

BEKENDMAKINGEN

60-70.

Bekendmakingen van de Senaat, 22 juni 1945 – 1 juni 1967.
10 pakken, 1 omslag
N.B. Deze bekendmakingen verschenen op een speciaal daartoe bestemd prikbord
in de sociëteit en/of maandblad Ceres. Ook werden ze voorgelezen op de corpsvergaderingen en opgehangen in de aula of het hoofdgebouw van de Landbouwhogeschool.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

22 juni 1945 – 16 december 1947
21 augustus 1945 – 18 februari 1946
7 januari 1948 – 28 december 1949
4 januari 1950 – 20 december 1951
7 januari 1952 – 14 december 1953
7 januari 1954 – 15 december 1955
2 januari 1956 – 18 december 1957
7 januari 1958 – 2 oktober 1959
2 oktober 1959 – 28 februari 1963
4 maart 1963 – 23 november 1964
24 november 1964 – 1 juni 1967

‘Senaatsmededelingen’; register van bekendmakingen van de Senaat, met
vermelding van plaats en wijze van afkondiging, 12 juni 1953 – 24 maart
1960. 1 katern

1.1.1.4. DAGBOEK VAN DE SENAAT
72.

Dagboek van de Senaat, 3 september 1945 – 22 december 1945.
1 deel
N.B. Achterin aantekeningen betreffende te volgen procedures bij ceremoniële
gebeurtenissen.
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73.

Agenda van de Senaat, 9 juli 1945 – 23 januari 1946. 1 deel
N.B. Hierin noteerden de senaatsleden hun afspraken en andere
bestuursaangelegenheden.

1.2.

Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

1.2.1.

ORGANISATIE

1.2.1.1. Reglementen en instructies
74.

Corpswet, concept, (1946). 1 stuk

75.

Corpswet alsmede het reglement voor de A.S.V., 1953. 1 deel

76.

Stukken betreffende vaststelling en wijziging van artikelen van de
Corpswet, 1945-1966. 1 pak

77.

Register van wijzigingen van de corpswet alsmede van besluiten van de
corpsvergadering omtrent de corpswet, 1958. 1 katern
N.B. De kaft alsmede enkele bladzijden ontbreken.

78.

Register van instructies voor de Senaat, 1948-1949. 1 deel

79.

Aantekeningen betreffende artikelen van het Huishoudelijk Reglement, in
hoofdzaak over de door de vice-president, de thesaurier en de administrateur te vervullen taken, circa 1953, aangevuld tot circa 1961. 1 omslag

1.2.1.2. Constitutie van de Senaat
80.

‘Samenstellingen van de Senaat en daaraan voorafgaande instanties’; lijst
Van senaatsbesturen over de periode 1978-1955, (1956). 1 stuk

81.

Lijst van honorair-senatoren over de periode 1894-1956, z.j. 1 stuk

1.2.1.3. Overige
82.

Stukken van de Commissie tot Onderzoek van de Kleur- en Wasechtheid
der Corpspetten, betreffende de wijze waarop de kleuren van de jaarstrepen op de corpspetten dienen te worden vastgesteld, 1956. 1 omslag
N.B. corpspetten werden uitgereikt aan de eerstejaars en gedurende het lidmaatschap van het corps gedragen. Naast een kleurkenmerk voor de studierichting kon
men ook het kenmerk van een bepaalde commissie op het hoofddeksel aanbrengen.
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1.2.2.

LIDMAATSCHAP

1.2.2.1. Algemeen
83.

Register van notulen van de Kandidatencommissie, 9 september 1946 – 26
mei 1948. 1 deel

84-85.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Kandidatencommissie, 1947-1952, 1954, 1964, 1968. 2 pakken
84.
1947-1952, 1954
85.
1964, 1968

1.2.2.2. Financieel beheer van de Kandidatencommissie
86.

Verlies- en winstrekeningen van de Kandidatencommissie, 1951-1955.
1 omslag

87.

Register met diverse staten betreffende de financiën van de Kandidatencommissie, 1954, 1955. 1 deeltje

88.

Ingekomen stukken van de penningmeester van de Kandidatencommissie,
1947-1948. 1 omslag

1.2.2.3. Kandidaats- en groentijd
89.

‘Candidatenboekjes’, programma- en notitieboekje voor de groentijd,
gebruikt door leden van de Senaat en van de Kandidatencommissie, 1945
[1946-1951, 1953] en z.j. Gedrukt. 1 pak
N.B. Bevatten tevens een Kandidatenreglement en wetenswaardigheden over het
WSC en andere studentencorpora.

378.

Brief van de Senaat aan J.C. Friederich, voorzitter van de Commissie van
Toezicht op de Groentijd, betreffende de samenstelling en werkwijze van
deze commissie, met als bijlage een kandidatenboekje, 1965. 1 stuk

90.

Dagboek (van een corpslid) van het door de kandidaat gevolgde programma tijdens de groentijd, bijgehouden 20 – 29 september 1945.
1 deeltje

91-104.

Registers bevattende aantekeningen omtrent de verrichtingen van
kandidaatleden tijdens de groentijd, 1945-1960. 14 delen
N.B. De registers werden aanvankelijk ‘capaciteiten- en-afschrijfboek’, later
‘klooienbijbel’ genoemd.

91.
92.

1945
1945, 1946 en 1948 (kandidaatleden die eerder aan een universiteit
of hogeschool hebben gestudeerd).
N.B. zie ook inv. nr. 142.

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

1946 (idem als inv. nr. 92)
1947-1948
1948-1949
1949-1950
1951-1952
1952-1953
1953
1955, 1959
1956-1957
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102.
103.
104.
105.

1957-1958
1958
1960

‘Klooientesten’; vragenlijsten bestemd voor de kandidaatleden opgesteld
door de Ceresredactie als onderdeel van haar presentatie tijdens de groentijd, 1945-1947, 1950-1953, 1956, 1960, 1967 en z.j. 1 omslag
N.B. De resultaten van de testen werden besproken in het maandblad
‘Ceres’ (zie inv.nrs. 205-209).

106.

Stukken houdende antwoorden van kandidaatleden op de klooientesten,
ca. 1945-1967. 1 pak

107.

Scoringstabellen van antwoorden van de kandidaatleden op de klooientest
uit 1952, opgesteld door de Ceresredactie, 1952. 3 stukken

108.

Instructies voor de secretaris van de kandidatencommissie betreffende de
door hem in de groentijd te geven ‘briefcolleges’, 1955-1968. 1 pak

109-113.

‘Klooienbrieven’, proeven van brieven, door kandidaatleden in opdracht
geschreven voor de ‘briefcolleges’, 1945-1953. 3 omslagen, 2 pakken
109.
Brieven aan hoogleraren, in hoofdzaak houdende verzoeken om
uitstel van een tentamen, 1945, 1950.
110.
Brieven, houdende verzoeken om lid van het corps te mogen
worden, 1945-1947, 1952.
111.
Brieven houdende uitnodigingen aan een dame om nader kennis te
maken, 1946, 1952.
112.
Brieven betreffende het aanwijzen van het sympathiekste dan wel
onsympathiekste corpslid, 1945-1948. 1 pak
113.
Brieven betreffende het aanwijzen van het sympathiekste dan wel
onsympathiekste corpslid, 1950-1953. 1 pak

114.

vervallen.

115.

Liedteksten van ‘klooien’-cabarets, 1947, 1948, 1953-1958, 1967 en z.j.
1 omslag

116.

‘Klooienalmanak’, samengesteld door de kandidaatleden van het jaar 1966,
1966. Gedrukt. 1 deel
N.B. 2 exemplaren

117.

Liederenbundel van het Wageningsch Studenten Corps uitgereikt aan de
‘klooien’, 1966. Gedrukt. 1 deeltje

118.

Notulen van de bijzondere senaatsvergadering met ere-leden, C.v.A, C.v.B,
C.v.T. en de voorzitter en de voorzitter van de Kandidatencommissie, 17
November 1962, met bijlagen. 1 omslag
N.B. 1: 2 exemplaren
N.B. 2: Doel van de vergadering was, of het WSC zijn groentijd moest
aanpassen n.a.v. groentijdexcessen in Amsterdam.

119.

Stukken betreffende het nut en de betekenis van de groentijd in het
algemeen en voor- en nadelen van de groentijd van Ceres in het bijzonder,
met bijlagen, 1967, 1969 en z.j. 1 pak

120-121.

Programma’s voor de groentijd, 1941, 1969. 2 stukken
120.
1941
121.
1969
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122.

Programma van de introductiedagen voor eerstejaarsstudenten aan de
Landbouwhogeschool, opgesteld door de Commissie Introductiedagen,
1969. 1 stuk
N.B. In 1969 werden voor het eerst introductiedagen voor alle studenten
aan de Landbouwhogeschool gehouden. De organisatie was in handen van
een Commissie Introductiedagen, samengesteld uit vertegenwoordigers
van de Landbouwhogeschool en de studentenverenigingen.

1.2.2.4. Ledenwerving
123.

Stukken betreffende de concurrentiestrijd om nieuwe leden tussen de
Wageningse studentenverenigingen, 1951-1961. 1 omslag

124.

Stukken houdende antwoorden van ‘klooien’ op vragen omtrent de wijze
waarop kandidaatleden in contact zijn gekomen met het Wageningsch
Studenten Corps, 1951. 1 omslag

125.

‘Beschouwingen over de prestaties van de verschillende gezelligheidsverenigingen in Nederland’, verhandeling (van de secretaris van de Senaat)
betreffende het effect van studierestultaten van leden der onderscheidene
Wageningse Studentenverenigingen op de wervingskracht van die verenigingen; concept en afschrift, met bijlagen, (1960). 1 omslag

126.

Instructies voor leden van de Kandidatencommissie en voor oud-leden van
de Senaat voor het afleggen van huisbezoeken aan aanstaande kandidaatleden, 1965, 1968. 2 stukken

127-138.

‘Aan hen die in Wageningen komen studeren’, brochure over het WSC,
bestemd voor aankomende studenten aan de Landbouwhogeschool, 19451968, gedrukt. 12 delen
N.B. Vanaf ongeveer 1954 is de naam van de brochure veranderd in ‘Het
Wageningsch Studenten Corps’ of ‘’t Corps’.
127.
1945. N.B. Vier exemplaren.
128.
1946. N.B. Twee exemplaren.

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

1947.
1950. N.B. Twee exemplaren.
1951. N.B. Twee exemplaren.
[1954-1959]
[1954-1959]
1960. N.B. Twee exemplaren.
1961. N.B. Twee exemplaren.
1965.
1967. N.B. Twee exemplaren.
1968. N.B. Twee exemplaren.

‘Wageningsch Studenten Corps, feiten en cijfers’; brochure bestemd voor
de aankomende studenten aan de Landbouwhogeschool met informatie
over de organisatiestructuur van het WSC, 1968. Gedrukt. 1 deel
N.B. 1: twee exemplaren.
N.B. 2: het was een klein naslagwerkje bedoeld als aanvulling op de algemene
brochure (zie inv. nr. 138).

376.

Teksten vermoedelijk bestemd voor een studentenboekje betreffende het
studentenleven in Wageningen, (1968). 1 omslag
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1.2.2.5. Ledenadministratie
140.

Ingekomen brieven (bij de Senaat) van oud-leden houdende verzoeken om
weer als gewoon lid toe te mogen treden, 1945. 1 pak
N.B. In 1941 hebben de corpsleden hun lidmaatschap en bloc opgezegd. Zie
inleiding blz. 6

141.

Ingekomen stukken (bij de Senaat) van leden houdende verzoeken om
nieuwe corpspetten en corpsbullen, oktober – november 1945. 1 omslag
N.B. A.g.v. oorlogsomstandigheden waren de oude exemplaren verloren gegaan.

142.

Register van inschrijving van kandidaatleden, die reeds eerder aan de
Landbouwhogeschool of elders hebben gestudeerd, 1945-1950. 1 deel
N.B. Zie ook inv. nr. 92.

143.

Formulieren ingevuld door leden van het WSC, houdende opgave van
persoonlijke gegevens, 1945. 1 pak
N.B. Incidenteel is een pasfoto aangehecht. De gegevens zijn bestemd voor
aanvulling van het ‘Register bevattende de namen, functies en andere gegevens
van Leden en Reünisten.’

144.

Formulieren ingevuld door reünisten, houdende opgave van persoonlijke
gegevens, 1945. 1 pak
N.B. Zie inv. nr. 143.

145.

Ingekomen stukken ( bij de Senaat) betreffende persoonlijke omstandigheden van leden en betreffende opzegging van het lidmaatschap, 1948,
1949. 1 pak

146.

Ingekomen stukken (bij de Senaat) betreffende het buitengewoon lidmaatschap, 1945, 1952, 1953. 1 omslag

147.

Adressenlijst van kandidaatleden, 1965. 1 stuk

1.2.3.

FINANCIËN

1.2.3.1. Correspondentie van de Senaat
148.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Senaat betreffende
herstelbetalingen wegens oorlogsschade aan eigendommen, 1946-1953.
1 omslag

1.2.3.2. Correspondentie van de thesaurier
149-151.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de thesaurier,
alfabetisch geordend op afzender, 1946-1957. 3 pakken
149.
A–J
150.
K–T
151.
U–Z

152.

Correspondentie van de thesaurier met de Stichting Universitair Asylfonds,
1949-1960. 1 omslag
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153.

Correspondentie van de thesaurier betreffende het financiële herstel van de
vereniging en de sociëteit na de tweede wereldoorlog, 1945. 1 omslag

154.

Correspondentie van de thesaurier met debiteuren, 1946-1952. 1 pak

155.

Correspondentie van de thesaurier met andere corpora en met overkoepelende studentenbelangenorganisaties in en buiten Wageningen, 1946-1958.
1 pak

156.

Correspondentie van de thesaurier als secretaris-penningmeester van de
Commissie tot Beheer van het Studiefonds, 1946, 1947. 1 omslag
N.B. Deze commissie wilde gelden bijeen brengen, om voor de minder
draagkrachtige corpsleden alsnog een studie aan de Landbouwhogeschool mogelijk
te maken.

1.2.3.3. Financiële verantwoording
157.

Conceptbegrotingen opgesteld door de thesaurier in samenwerking met de
penningmeester crediteuren en de financieel administrateur, 1946, 1947,
gedrukt. 2 stukken

158.

Register van conceptbegrotingen van verschillende lustrumevenementen,
opgemaakt en bijgehouden door de financieel administrateur, 1947-1953.
1 deel

159.

Financiële jaarstukken opgesteld en voorzien van een toelichting door de
accountant van de vereniging, 1947-1949, 1951, 1953, 1954-1962, 1966,
1968. 1 pak

160.

Stukken ingekomen bij de financieel administrateur, voornamelijk
concepten en afschriften van jaarstukken, 1945-1954. 1 omslag

1.2.3.4. Debiteurenadministratie en contributieheffing
161-163,

--

‘Stamregister’, staten van per lid af te dragen contributies aan het corps en
de onderverenigingen, 1946. 3 delen
161.
1946
162.
Supplement 1946
163.
1947
Correspondentie van de thesaurier met debiteuren, 1946-1952.
N.B. In inv. nr. 150.

164.

‘Diversenboek’, staat van per lid na te komen diverse financiële verplichtingen, 1948-1949. 1 deel

165.

Formulieren ingevuld door leden, houdende opgave van gegevens
betreffende hun inkomenspositie, 1955. 1 pak
N.B. Betreft een enquête om van ieder lid de hoogte van de (inkomensafhankelijke)
contributie te kunnen bepalen.

166.

Register van debiteuren, 1966.
1 katern
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167.

Circulaire van de thesaurier betreffende een voorstel tot een
afbetalingsregeling voor ‘beren’ (openstaande rekeningen) van (oud)functionarissen van de vereniging, 1968.
1 stuk

1.2.3.5. Geldleningen
168.

Lijst van intekenaren op de Bijzondere 3% Lening 1946, met ingevulde
inschrijfformulieren, 1946. 1 omslag
N.B. Van de lijst zijn 2 exemplaren aanwezig.

169.

Afgeloste obligaties van de Bijzondere 3% Lening 1946 ten name van M.A.
Geuze, 1946. 3 stukken

170.

Register van obligatiehouders, 1946-(1978). 1 deel

171.

Notariële akte van hypotheek gevestigd door het Hesselink van Suchtelenfonds op het huis Veluviaweg 32 te Wageningen tot zekerheidsstelling van
de betaling van rente en aflossing van een lening van f. 8.000,- van dit
fonds, grosse, 1953. 1 stuk

172.

Onderhandse akte van schuldbekentenis van de Wageningse Studentenroeivereniging Argo aan het corps, 1962. 1 stuk

1.2.3.6. Commissie van advies
N.B. De Commissie van Advies bestond uit oud-leden en gaf de Senaat
steun bij financiele aangelegenheden.
173.

Stukken van financiële aard gebruikt ter voorbereiding van een vergadering
van de Senaat met de Commissie van Advies, 1961 en z.j. 1 omslag

174.

Uittreksel van notulen van de bijzondere senaatsvergadering met de
Commissie van Advies, 3 maart 1955. 1 stuk
N.B. Met 2 doorslagen.

1.2.4.

INTERNE CONTACTEN

1.2.4.1. Oud-leden
175.

Radioteksten uitgesproken door oud-leden van het WSC tijdens het
plantersgroetenprogramma van de wereldomroep, 1951, z.j. 4 stukken

176.

Ingekomen stuk en minuut van uitgegaan stuk van de Senaat betreffende
het plantsengroenprogramma van de wereldomroep, 1953. 2 stukken

177.

Verslag inzake de financiële verantwoording van het comité van oud-leden
van het WSC, opgesteld door de accountant, 22 januari 1965, afschrift
ingekomen bij de Senaat, 1965. 1 katern
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1.2.4.2. Honorair-senatoren
178.

Correspondentie van de Senaat betreffende het laten vervaardigen van
honorairen-ringen, 1946-1948. 1 omslag

1.2.4.3. Onderverenigingen
179.

Lijst van bestuurssamenstellingen van de WSTV 1945-1951, 1952. 1 stuk

180.

Ingekomen stukken van de Senaat betreffende de WSAC, 1965. 1 omslag

181.

Ingekomen stukken (bij de Senaat) van de secretaris van de WSGSV ‘Geeft
Acht’ betreffende wijzigingen van het verenigingsreglement, 1949, 1950.
1 omslag

1.2.5.

EXTERNE CONTACTEN

1.2.5.1. Wageningse studentenverenigingen
182.

Register van notulen van de Wageningsche Contactgroep van het
Studentenverzet, 1945. 1 deel

183.

Statuten en huishoudelijke reglementen van verschillende Wageningse
studentenverenigingen ingekomen bij de Senaat, (1945-1950). 1 omslag

184.

Stukken betreffende de oprichting van een Wageningse studentenfederatie,
1945. 1 omslag

185.

Rapport van de sportcommissie van de Wageningse Hogeschoolvereniging
betreffende het oprichten van een sportstichting voor studenten, 1953.
1 stuk
N.B. In tweevoud

186.

Ingekomen en minuten van uitgegane stuken van de Senaat betreffende
een mogelijke samenwerking op federatieve grondslag met verschillende
Wageningse studentenverenigingen, 1945-1946. 1 pak
N.B. Zie ook rubriek overige gedeponeerde archieven.

187.

Plan voor de stichting van grotere eenheid onder de Wageningse
studenten, opgesteld door een lid van de K.S.V. Sint Franciscus Xaverius,
1945. Afdruk. 1 stuk

188.

Stukken van de Senaat betreffende een eventuele fusie met de WVSV,
1970. 1 omslag

1.2.5.2. Andere Corpora
189.

Stukken van de Senaat betreffende lustra van andere corpora, 1949-1954,
1958. 1 omslag
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190.

Notulen van de rectorenvergaderingen van de ASV, 1946-1950,
1963-1969, met bijlagen. 1 pak
N.B. De Algemene Senaten Vergadering (A.S.V.) is een samenwerkingsverband van
corpora in Nederland. Omtrent erkenning van nieuwe corpora beslissen de zittende
corpora. Het WSC werd, na herhaalde verzoeken, pas in 1946 erkend en toegelaten
tot de A.S.V.

191.

Register van concept-notulen van de rectorenvergaderingen van de A.S.V.,
(1953-1954). 1 katern
N.B. Een rector is synoniem voor president; binnen de Senaat bekleden ze de
functie van voorzitter.

192.

Ingekomen stukken van de president van de Senaat betreffende de
rectorenvergaderingen van de A.S.V., 1959, 1963. 9 stukken

1.2.5.3. Landbouwhogeschool
193.

Stukken van de Senaat betreffende een enquête gehouden onder hoogleraren en lectoren van de Landbouwhogeschool, omtrent het organiseren
van een proffenborrel, 1957. 1 omslag

194.

Ingekomen stukken van de Senaat betreffende de viering van 75 jaar
Rijkslandbouwonderwijs in Nederland, 1951-1952. 1 omslag

195.

Stukken van de commissie tot Voorbereiding van de Agrarische Sterrit naar
Wageningen, betreffende het organiseren van een oriëntatietocht, 1951.
1 omslag
N.B. Deze commissie bestond uit leden van het WSC. De ‘sterrit’ was een onderdeel
van de festiviteiten georganiseerd door de Landbouwhogeschool ter ere van 75 jaar
Rijkslandbouwonderwijs in Nederland.

196.

Verhandeling betreffende studiemogelijkheden aan de landbouwhogeschool, bestemd voor aankomende studenten en voor hen die de studie
aan de landbouwhogeschool weer willen hervatten, vermoedelijk opgesteld
door een bestuurslid of docent, 1945. 1 stuk

377.

Ingekomen stukken van de Landbouwhogeschool Wageningen Organisatiecommissie aan het bestuur van Ceres betreffende het organiseren van
festiviteiten wegens het 50-jarige bestaan van de L.H. in Wageningen,
1967-1968. 1 omslag

1.2.5.4. Plaatselijke overheid
197.

Stukken van de Senaat betreffende bezwaren van het WSC ten aanzien
van de herbenaming van de Rijksstraatweg door B&W van Wageningen,
1955. 3 stukken

198.

Stukken betreffende aanklachten van de Senaat tegen de Wageningse
burger A.H. van Ommeren ter zake van lokaalvredebreuk en mishandeling
van in de sociëteit aanwezige personen, 1964-1965, 1970. 1 omslag
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1.2.6.

ACTIVITEITEN

1.2.6.1. Uitgave van een almanak
N.B. De uitgave van een almanak werd verzorgd door de Commissie tot Redactie
van een Almanak, kortweg de almanakredactie.

199.

Huishoudelijk Reglement van de Commissie tot Redactie van een Almanak,
z.j. 1 stuk

200.

Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van de almanakredactie,
1947-1949. 1 omslag

201.

Lijst van samenstellingen van de almanakredacties 1904-1957, 1958.
1 stuk

1.2.6.2. Uitgave van een maandblad
N.B. de uitgave van het Maandblad ‘Ceres’ werd verzorgd door de Commissie tot
Redactie van het Corpsorgaan, kortweg de Ceresredactie.

202.

Huishoudelijk Reglement van de Commissie tot redactie van het
Corpsorgaan, 1947. 1 stuk
N.B. twee exemplaren.

203.

Ingekomen stukken van de Ceresredactie, 1946, 1955-1956. 1 omslag

204.

Register van de Ceresredactie betreffende de ontvangen en aan de CtB
overgedragen gelden m.b.t. in het maandblad gepubliceerde advertenties,
1947-1959. 1 deel

205-207.

Tijdschrift ‘Ceres, orgaan van het Wageninsch Studenten Corps’, 19481961. 3 banden
205.
jg. 39-53; 1948-1952
206.
jg. 44-48; 1953-1957
207.
jg. 49-52; 1958-1961
N.B. In deze banden zijn tevens opgenomen uitgaven ter gelegenheid van Corps en
Landbouwhogeschool-lustra en diesvieringen.

208, 209. Tijdschrift ‘Ceres, orgaan van het Wageninsch Studenten Corps’, 19621963. 2 katernen
208.
jg. 53, nr. 7, 1962
N.B. 3 exemplaren

209.

jg. 54, nr. 1, 1963
N.B. 2 exemplaren

27

1.2.6.3. Lustrumvieringen
N.B. De hieronder vermelde commissies zijn, tenzij anders vermeld, subcommissies
van de voor elk lustrum door de Senaat ingestelde Lustrumcommissie.

--

Receptieboeken van de Senaat, 1948-1968.
N.B. In inv. nr. 271-277, sub diesviering

Veertiende lustrum-1948
210.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Senaat betreffende
het veertiende lustrum, 1947, 1948. 1 omslag

210a.

Circulaires reünistencommissie, 1947. 1 omslag

211.

Album met illustraties en gedichten aangeboden aan de Senaat door
redacteuren en oud-redacteuren van het maandblad Ceres ter gelegenheid
van het veertiende lustrum, 1948. 1 deel

212.

Lijst van lustrumsubcommissies, 1948. 1 stuk

213.

‘Gids voor het veertiende lustrum van het Wageningsch Studentencorps 813 mei 1948’, programma met toelichting, 1948. Gedrukt. 1 deeltje
N.B. 2 exemplaren

214.

Verslag van een op 13 november 1946 gehouden bespreking van een
Commissie tot Voorbereiding van het Veertiende Lustrum met ir. A.
Hadders, 1946. 1 stuk

215, 216. Registers van notulen van de Lustrumcommissie, 1948. 2 delen
215.
22 mei 1947 – 24 februari 1948
216.
26 februari 1948 – 19 april 1948
217.

Bekendmakingen van notulen van de Lustrumcommissie voor het
maandblad ‘Ceres’, 2 januari 1948 – 30 mei 1948. 1 omslag

218.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Lustrumcommissie,
1947, 1948. 1 omslag

219.

Verslagen van de Lustrumcommissie aan de corpsvergadering van
november 1948, met bijlage, 1948. 4 stukken

220.

‘Schema betreffende competentiekwesties’, staten van programmapunten
met vermelding van het bestuursorgaan of de commissie waaraan de
uitvoering is of dient te worden toegewezen, opgesteld door de secretaris
van de Lustrumcommissie, 1947 en z.j. 3 stukken

221.

Grootboek van de Lustrumcommissie, 1947-1949. 1 deel

222.

Verlies- en winstrekening van het lustrum, 1948. 1 stuk
N.B. Vermoedelijk opgesteld door de financieel administrateur van het WSC.

223.

Register houdende gegevens van bestelformulieren ingekomen bij het
bespreekbureau van de Lustrumcommissie, 1948. 1 deel
N.B. Op pagina 40 een toelichting op de wijze van notering van de gegevens.
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224.

225.

Kas- en bankboek van het bespreekbureau van de Lustrumcommissie,
1948. 1 deel
Verslag van de werkzaamheden van het bespreekbureau, 1948. 1 stuk
N.B. Met achterin een toelichting omtrent de wijze van boekhouden.

226.

Stukken van de Concours Hippique-Commissie betreffende de organisatie
van een dergelijk evenement, 1948. 1 omslag

227.

Stukken van de spelcommissie betreffende de organisatie van een openluchtspel, 1948. 1 omslag

228.

Verslag van de Commissie voor de Gelderse Middag, 1948. 1 stuk

Vijftiende Lustrum-1953
229.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Senaat, 1952, 1953.
1 omslag

230.

‘Protocol voor de Senaat’, lustrumprogramma met inbegrip van het te
volgen protocol voor de senaatsleden en hun dames, concepten, (1953).
2 stukken

231.

‘Gids voor het vijftiende lustrum van het Wageningsch Studentencorps, 1620 mei 1953’, programma met toelichting, 1953. Gedrukt. 1 deeltje

232.

Register van notulen van de lustrumcommissies van 1953, 1958 en 1963,
met aangehechte bijlagen, 1951-1968. 1 deel

233.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Lustrumcommissie,
1952, 1953. 1 pak

234.

Verslagen van de Lustrumcommissie betreffende de organisatie van het
vijftiende lustrum, 1953. 2 stukken

235.

Tabellarisch kasboek van de Lustrumcommissie, 1953. 1 katern

236.

Stukken van de Reüniecommissie, 1952, 1953. 1 omslag

237.

Lijst van Contactcommissarissen voor het WSC, 1952. 1 stuk
N.B. Dit waren oud-leden die in opdracht van de Senaat collega oud-leden moesten
enthousiasmeren voor het lustrum.

238.

Verslag van het bespreekbureau betreffende verrichtte werkzaamheden,
met bijlage, 1953. 1 stuk

239.

Verslag van de Commissie van Ontvangst, 1953. 1 stuk

240.

Stukken van de Commissie voor Algemene Feestelijkheden, 1953.
1 omslag

241.

Stukken van de Spelcommissie, 1953. 1 omslag

242.

Stukken van de Commissie voor de Buitendag, 1953. 1 omslag
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243.

Verslag van de Jazzcommissie betreffende verrichte werkzaamheden, met
bijlage, 1953. 1 stuk

244.

Stukken van de Showcommissie betreffende de organisatie van een
landbouwtentoonstelling ter gelegenheid van het zevende lustrum van de
LH en het 15e lustrum van WSC, 1952-1953. 1 omslag

Zestiende lustrum-1958
--

Notulen van de Lustrumcommissie, 1958.
N.B. In inv. nr. 232.

245.

Ingekomen bij en uitgaande stukken van de Senaat betreffende het
verzoek aan oud-leden om te fungeren als contact-commissaris voor het
lustrum, 1958. 1 omslag

246.

Lijst met handtekeningen van schenkers van het lustrumgeschenk, aangeboden door leveranciers en kamerverhuurders, met bijlage, 1958.
2 stukken

247.

Ingekomen bij en uitgaande stukken van de Lustrumcommissie,
1957-1958. 1 omslag

248.

‘Protocol voor de Senaat’, lustrumprogramma met inbegrip van het te
volgen protocol voor de senaatsleden, concepten, 1958. 3 stukken

249.

Lijsten van reünisten, opgesteld door de Reünistencommissie, met
correspondentie, 1957, 1958. 1 omslag

250.

Ingevulde bestel- of reserveringsformulieren ingekomen bij het bespreekbureau, 1958. 2 stukken

251.

Stukken van de Commissie voor Algemene Feestelijkheden (Burgerijcommissie), 1958. 1 omslag

252.

Ingekomen brief bij de Spelcommissie en twee kwitanties betreffende
gemaakte kosten door deze commissie, 1958. 3 stukken

253.

Stukken van de Tentoonstellingscommissie betreffende de planning en
voorbereiding van een lustrumtentoonstelling, (1957), 1958. 1 omslag

Zeventiende lustrum-1963
--

Notulen van de Lustrumcommissie, 1963.
N.B. In inv. nr. 232.

254.

Begroting en rekening van ontvangsten en uitgaven terzake van door de
Senaat verzorgde programma-onderdelen, 1963. 2 stukken

255.

‘Protocol van de Senaat’, lustrumprogramma met inbegrip van het te
volgen protocol voor de senaatsleden, 1963. 1 stuk

256.

Stukken van de Lustrumcommissie, 1962, 1963. 1 omslag

257.

Stukken van de Lustrumrit-commissie, 1963. 1 omslag
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258.

Stukken van de Commissie voor Algemene Feestelijkheden (Burgerijcommissie), 1963. 1 omslag

259.

Stukken van de Reüniecommissie, 1963. 1 pak

Achttiende lustrum-1968
260.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Lustrumcommissie,
1967, 1968. 1 omslag

261.

Stukken van de Lustrumcommissie betreffende de organisatie van diverse
evenementen, 1967-1969. 1 pak

262.

Contracten en vergunningen, gesloten respectievelijk toegekend in verband
met activiteiten in het kader van het achttiende lustrum, met correspondentie, 1968. 1 omslag

263.

Lijst van reünisten met aantekeningen van de penningmeester, 1968.
1 stuk

264.

‘Draaiboek’, aantekeningen van de lustrumcommissie betreffende de
samenstelling van diverse (sub)commissies voor het achttiende lustrum
alsmede betreffende planning van een aantal programmaonderdelen,
(1968). 1 stuk

265.

Stukken van de Commissie voor Algemene Feestelijkheden (Burgerijcommissie), 1967, 1968. 1 pak

266.

Minuten van uitgaande stukken van de Buitendagcommissie, 1967-1968.
1 omslag

267.

Verslag van de Buitendagcommissie betreffende de door het jaar verrichtte
werkzaamheden, 1968. 1 stuk

268.

‘Draaiboek’ van het bespreekbureau, programma van door dit bureau te
verrichten werkzaamheden, met bijlage, 1968. 2 stukken

269.

Stukken van de Commissie voor Pers en Propaganda, 1968. 1 omslag

270.

Stukken van de Reünistencommissie, 1967, 1968. 1 omslag

1.2.6.4. Diesvieringen
271-277.

Receptieboeken van de Senaat, gebruikt bij zowel diesrecepties als
lustrumrecepties, 1948-1968. 7 delen
271.
14 maart 1948 – 20 oktober 1952
272.
16 mei 1953 – 20 oktober 1956
273.
9 juli 1957 – 20 oktober 1961
274.
29 juni 1962 – 20 oktober 1962
275.
1963
276.
1965 – 1966
277.
28 september 1968
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1.2.6.5. Klachtenbehandeling en interne rechtspraak
278.

Verslag van de Senaat inzake de moeilijkheden ontstaan tussen het
corpslid R.J. Tazelaar en een groepje Surinaamse corpsleden tijdens de
social evening van het zomercongres gehouden op de sociëteit, 28 juli
1960, met bijlage, 1960. 1 stuk

279.

Stukken van de Commissie van Beroep betreffende het onderzoek naar het
binnensmokkelen van twee prostituees door corpsleden tijdens het klooiencabaret van 2 februari 1946, 4-8 februari 1946. 1 omslag

280.

Stukken van de Commissie van Beroep betreffende het schorsen van
corpsleden naar aanleiding van hun gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog, september-november 1945. 1 omslag

281.

Stukken van de Commissie van Advies tot Zuivering van het WSC betreffende het vervolgen van corpsleden die gedurende de Tweede Wereldoorlog niet in de geest van het corps hadden gehandeld, 1945-1946.
1 omslag

282.

Minuten van uitgegane stukken van de Senaat betreffende het schorsen
van corpsleden wegens hun gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog, 19451946. 1 omslag

1.2.6.6. Film- en fotowerkzaamheden
283.

Ingekomen stukken van de Commissie voor Film en Fotografie, Geordend
op onderwerp, 1945-1967. 1 pak

284.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Commissie voor Film
en Fotografie, Gedeeltelijk geordend op onderwerp, 1945-1967. 1 pak

285.

Draaiboeken voor corpsfilms opgesteld door de Commissie voor Film en
Fotografie, (1956), 1958. 3 stukken

1.2.6.7. Archiefzorg
286.

Kasboek van de Archiefcommissie, 1952-1959. 1 deel

287.

Ordeningsplan voor het archief van het WSC, (1946), doorslag. 1 stuk

288.

Bekendmakingen van de Archiefcommissie, 1946, 1951-1953. 1 omslag

289.

Afschriften van verslagen van de Archiefcommissie bestemd voor publicatie
in de almanak, z.j. 1 omslag

290.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Archiefcommissie,
1946-1958. 1 omslag

291-296.

Albums met krantenknipsels, 1946-1964. 6 delen
N.B. Een van de taken van de Archiefcommissie was het verzamelen van
dagbladartikelen omtrent corpsaangelegenheden.

291.
292.

32

1946, met trefwoordenindex
1953

293.
294.
295.
296.

1953-1958
1957-1965
1958-1960
1961-1964

1.2.6.8. Overige activiteiten
297.

‘Senaatsliederenboek’, teksten van (studenten)liederen, getypt, met concepten, z.j. 1 pak

298.

Teksten van redes gehouden door de president van de Senaat bij verschillende corpsaangelegenheden, 1962-1970. 1 pak
N.B. Geordend op onderwerp en voorzien van tabbladen, doch incompleet.

299.

Stukken betreffende door leden van het WSC georganiseerde rondtochten
van Sint Nicolaas door Wageningen, (1959-1968). 1 omslag

1.2.7.

ONDERVERENIGINGEN

1.2.7.1. Wageningse Studenten Debating Club V.V.O. (Voor Vrije
Ontwikkeling)
300.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur,
1947-1950, 1952-1953. 1 omslag

301.

Agenda van ingekomen en uitgaande stukken van het bestuur, 1948.
1 katern

302.

Ledenlijst, 1949-1953. 1 deel

1.2.7.2. Wageningsche Studenten Toneel Vereeniging (W.S.T.V.)
303.

Notulen van bestuursvergaderingen, 1953-1954. 6 stukken

304-305.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur,
1946-1954. 2 pakken
304.
1946-1951
305.
1951-1954

306.

Ingekomen stukken van het bestuur betreffende opzeggingen van het
lidmaatschap, 1946. 1 omslag

307.

Ingekomen stukken van het bestuur betreffende de organisatie van een
internationaal studenten toneelfestival tijdens het Holland Festival van
1953, 1952-1954. 1 omslag

308.

Ingekomen stukken van het bestuur betreffende een internationaal
studenten toneelfestival in Brugge, 1954. 1 omslag

309.

Correspondentie van het bestuur betreffende het organiseren van een
internationaal studenten toneelfestival te Wageningen in 1955, 1954-1955.
1 omslag
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310.

Jaarverslag van 1953. 1 stuk

311.

Ledenlijsten van 1953 en 1954. 2 stukken

312.

Stukken van het bestuur betreffende de financiën, 1950-1951. 1 omslag

313.

Reglement voor het gebruik van Junushoff, 15 december 1950. 1 stuk
N.B. Met als bijlage een tarievenlijst.

314.

Lijsten van genodigden voor verschllende voorstellingen van de W.S.T.V.,
1950-1951. 1 omslag

315.

Programma’s van toneelvoorstellingen opgevoerd door de W.S.T.V., 19511963. 1 omslag

316.

Stukken van het bestuur betreffende de organisatie van festiviteiten in het
kader van ‘Wageningen 700 jaar stad’, 1962-1963. 1 omslag

317.

Receptieboek van de W.S.T.V., 1963-1968. 1 deel

318.

Akte waarbij het corps aan Ad Hooykaas, toneelregisseur, een jaargeld
toekent, 1964. 1 deel

319-337.

Teksten van door W.S.T.V. uitgevoerde toneelstukken, 1941-1958.
319. Max Frisch: ‘Die Chinesische Mauer’, 1947.
1 stuk
320. Maxwell Anderson: ‘Joan of Lorraine’, 1948.
1 stuk
321. Franz Werfel: ‘Spiegelmensch’, 1948.
1 stuk
322. Franz Kafka: ‘Der Prozess’, 1949.
1 stuk
323. Arthur Miller: ‘Death of a salesman’, 1950.
1 stuk
324. Eugene O’Neill: ‘The Great god Brown’, 1951.
1 stuk
325. George Neveux: ‘Juliette ou la Clés des Songes’, 1951. 1 stuk
326. Daan Maltha: ‘Ik ben de vrije mens’, 1953.
1 stuk
327. Tyrone Guthrie: ‘Top of the ladder’, 1954.
1 stuk
N.B. Drie exemplaren.

328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.

Georges Schelhade: ’La soirée des proverbes’, 1955.
Idem, nederlandstalig. Vermoedelijke verschillende
bewerkingen, 1955.
W.B. Yeats: ’De kat en de maan’, 1955.
Paul Claudel: ‘Le livre de Christophe Colombe’, 1956.
Het Epos Gilgamesj, 1958.
Henk Fedder: ‘Mensen achter balies’, 1953.
‘Hedenavond improviseert de W.S.T.V.’, 1941.
J.A. Ferguson: ‘Campbell of Kilmohr’, 1953.

1 deel
1
1
1
1
1
1
1

omslag
stuk
stuk
stuk
deel
omslag
stuk

N.B. Twee exemplaren.

336.

Michel de Ghilderode: ‘La ballade du grand macabre’,
z.j.

1 stuk

N.B. Twee exemplaren.

337.

Tekst zonder titel, z.j.

1 omslag

1.2.7.3

Wageningse Studenten Gymnastiek en Scherm Vereniging
‘Geeft Acht’

338.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur,
1945-1963. 1 omslag
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339.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur betreffende
bestuurswisselingen en gelukwensen, 1945-1958. 1 omslag

340.

Correspondentie van het bestuur met de Senaat van het WSC, 1945-1958.
1 omslag

341.

Ingekomen stukken van het bestuur betreffende het opzeggen van het
lidmaatschap door de leden, 1946-1958. 1 omslag

342.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur betreffende
judo, jiu jitsu, handbal en boksen, 1946-1957. 1 pak
N.B. Geordend op tak van sport.

343.

Verenigingsreglement, 22 februari 1950. 1 stuk
N.B. vier exemplaren.

344.

Bekendmakingen van het bestuur aangeplakt in de Sociëteit ‘Ceres’, 19461950. 1 omslag

345.

Ledenregister bijgehouden door de penningmeester, 1934-1954, met
bijlage. 1 deel

346.

Enquêteformulieren opgesteld door het bestuur, ingevuld door de kanidaatleden van het WSC, 1964. 1 omslag

347.

Stukken van het bestuur betreffende het huren van sportvelden en sportaccommodaties en het aanschaffen van sportkleding en sportmaterialen
voor de vereniging, 1945-1952. 1 omslag

348.

Stukken betreffende atletiek, schermen en volleybal, 1946-1963. 1 pak
N.B. Geordend op tak van sport.

349.

Winst- en verliesrekeningen van 1947-1949 alsmede balansen voor 19481950, met bijlage, 1947-1950. 4 stukken
N.B. Twee exemplaren van 1947.

1.2.7.4. Wageningsche Studenten Roeivereniging Argo
350.

Statuten en huishoudelijk reglement, 24 maart 1941, met bijlage
betreffende HR-wijzigingen, 1947-1948, 1957. 2 stukken

351.

Correspondentie van het bestuur betreffende het voeren van een
advertentiecampagne, maart – april 1953. 3 stukken

352.

Jaarverslag, 1953. 1 stuk

353.

Voorlopige rekening van de Argo-lustrumwedstrijden van 1948, met bijlage.
1 stuk

354.

‘Richtlijnen bij de roeitraining van de W.S.R. Argo’ opgesteld door
Dr. Ir. J. Doeksen, z.j. 1 stuk

355.

Programma voor de nationale roeiwedstrijden van 1953 georganiseerd door
W.S.R. Argo ter gelegenheid van het 15e lustrum van het WSC en het
achtste lustrum van W.S.R. Argo, 1953. 1 deel
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1.2.7.5. Wageningsche Studenten Tennis Club (W.S.T.C.)
356.

Verenigingsreglementen, 1947-1960, met bijlagen, doorslagen en
afdrukken. 1 omslag

357.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur, 1947.
1 pak

358.

Agenda van ingekomen en uitgaande stukken van het bestuur,
(1945)-1950. 1 katern

359.

Agenda van ingekomen stukken, 1952-1963. 1 katern

360.

Bekendmakingen van het bestuur, 1946-1950. 1 omslag

361.

Jaarverslagen, 1960-1963, concepten. 4 stukken

1.2.7.6. Wageningsche Studenten Motor Club (W.S.M.C.)
362.

Huishoudelijk reglement van de vereniging, 12 december 1947. 1 stuk
N.B. Twee exemplaren.

363.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur,
1945-1952. 1 omslag

364.

Kasboek, 1946-1952, met bijlagen. 1 deel

1.2.7.7. Wageningse Studenten Ruitervereniging Rough Riders
365.

Statuten en huishoudelijke reglementen, 1940-1961, z.j. 7 stukken

1.2.7.8. Wageningse Studenten Schaak- en Damvereniging Caïssa
366.

Huishoudelijk reglement, 13 februari 1946. 1 stuk

1.2.8.

CORPSGEZELSCHAPPEN

1.2.8.1. Wageningse Studenten Schietvereniging Transvaal
367.

Onderhandse akte van overeenkomst tussen de Senaat en het bestuur
waarbij Transvaal onder voorwaarden als corpsgezelschap wordt erkend,
1948. 1 stuk

1.2.8.2. Het Wageningsch Studenten Dispuutgezelschap Minerva
368-369.

36

Registers van notulen van bestuursvergaderingen, 1945-1948. 2 delen
368.
11 oktober 1945 – 24 oktober 1946
369.
7 november 1946 – 7 december 1948

370.

Statuten en huishoudelijk reglement, z.j.

1 stuk

N.B. Twee exemplaren.

371.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van het bestuur, 1945-1948.
1 pak
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2.

Gedeponeerde archieven

2.1.

Wageningse verenigingen voor studenten

2.1.1.

WAGENINGSCH STUDENTENKOOR

372.

Statuten en huishoudelijk reglement, 1946. 1 katern

2.1.2.

STUDENTEN-SCOUTINGGROEP DE GRUNSFOORTSTAM

373.

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1947-1953. 1 omslag

374.

Opstellen geschreven door de leden als een van de opdrachten om als
voortrekker van de stam te kunnen worden geïnstalleerd, met inhoudsopgave. 1946-1951. 11 stukken

375.

‘Dienstradenboek’; Register van notulen van de dienstradenvergaderingen,
1947-1948. 1 deel
N.B. De dienstraad was het dagelijks bestuur van de stam.

2.2.

Studentenbelangenbehartiging
N.B. Zie ook de inleiding, blz. 10.

2.2.1.

VERGADERING VAN VERENIGDE BESTUREN

379.

Besluiten van de besturen van R.K.S.V. St. Franciscus Xaverius, S.S.R.,
W.V.S.V. en het W.S.C. waarbij voornoemde besturen de heren
J.W. Langerwerff en S. Maso afvaardigen naar de Nederlandse Studentenraad, 1945, afschriften. 2 stukken

380.

Statuten van de Vergadering van Vereenigde Besturen, 1 november 1945 –
20 februari 1946, met concepten. 1 omslag

381.

Notulen van de Vergadering van Vereenigde Besturen, 25 januari 1946 –
18 april 1946. 1 omslag

382.

Huishoudelijke Reglementen van de Vergadering van Vereenigde Besturen,
1946, concepten. 5 stukken

383.

Onderhandse akte van overdracht door de directie, administratie en redactie van het Wageningsche Hogeschoolblad Cereales van haar rechten, verplichtingen en archief aan de Vergadering van Vereenigde Besturen, 1 april
1946, met toelichting, concept en doorslag. 3 stukken
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384.

Besluit van de besturen van R.K.S.V. St. Franciscus Xaverius, SSR, WVSV
en het W.S.C., waarbij deze besturen overgaan tot de instelling van een
Centrale Commissie alsmede de benoeming van de leden die in deze
commissie zitting hebben, 1945. 1 stuk
N.B. De Centrale Commissie vormde het dagelijkse bestuur van de Vergadering van
Vereenigde Besturen.

385.

Huishoudelijk Reglement van de Centrale Commissie, 25 maart 1946,
concept; met bijlagen. 1 stuk

2.2.2.

WAGENINGSCHE STUDENTENRAAD (WASTRA)

386.

Stukken van de Wageningsche Studentenraad, 1951-1969. 1 pak

387.

Stukken van J.C. Wilms, president van de WASTRA, ontvangen en opgemaakt als lid van het Comité 75 jaar Rijkslandbouwonderwijs in Nederland,
1951. 1 pak

2.2.3.

WAGENINGSCHE HOGESCHOOL VERENIGING (W.H.V.)

388.

Register van notulen van het Centraal Bestuur, 1947-1948. 1 deel

389.

Stukken van de W.H.V. betreffende studentenbelangenbehartiging, 19561959. 1 pak

390.

Jury-rapport betreffende de resultaten van de studentenprijsvraag 'ontwerp
een universitair centrum in Wageningen’, (1949). 1 stuk
N.B. De W.H.V. streefde naar de bouw van een ontmoetingsplaats voor alle
studenten in Wageningen.

391.

Rapport van een onderzoek naar meningen en verhoudingen onder de
studenten van de Landbouwhogeschool, opgesteld door W.H. Ubbink in opdracht van de W.H.V., mei 1947. 1 deel
N.B. Twee exemplaren.

2.2.4.
392.

DISPUTORENRAAD
Stukken van de Disputorenraad, 1968-1969. 1 pak
N.B. De Disputorenraad was een overlegorgaan van diverse organisaties in Wageningen dat zich ten doel stelde het sociaal cultureel vormingswerk voor studenten
te bevorderen en te coördineren.

39

