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INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    
 
 

Dit archief maakt deel uit van de Archieven van de Wageningse Studenten Vereniging 
Ceres. Deze vereniging is in 1970 ontstaan uit een fusie van het Wageningsch 
Studenten Corps (W.S.C.) en de Wageningse Vrouwelijke Studentenvereniging 
(W.V.S.V.). De archieven van de W.S.V. Ceres worden als volgt ingedeeld: 
 
Deel I: De Vereniging Landbouw-Sociëteit Ceres en het Wageningsch Studenten 
Corps, 1878-1942, in 1990 door P.M. Kernkamp geïnventariseerd. 
 
Deel II: Het Wageningsch Studenten Corps (W.S.C.), 1942-1970, waarvan in 1993 het 
verenigingsarchief en de gedeponeerde archieven beschreven zijn door G.J.M. van der 
Vleuten. Het Sociëteitsarchief, de fotocollectie en één archiefdoos met documentatie-
materiaal wachten nog op inventarisatie. 
 
De inleidingen van deze twee inventarissen geven een uitvoerige beschrijving van het 
verenigingsleven van de mannelijke studenten in Wageningen in gedeeltelijk dezelfde 
periode waarin de W.V.S.V. groeide en bloeide. Zij bevatten dan ook veel aanvullende 
informatie. Het hier volgende Deel III is de inventaris van de Wageningse Vrouwelijke 
Studenten Vereniging (W.V.S.V.), een vereniging van de relatief kleine groep 
vrouwelijke studenten in Wageningen. 
 
Deel IV is de inventaris van de Commissie tot Bestuur, (1943) 1945-1970 (1978), 
geïnventariseerd door D.F. van Eck in 1997. 
 
De W.V.S.V., op 8 december 1917 opgericht, is, te rekenen vanaf 8 november 1947, 
opnieuw een termijn van 29 jaar en 11 maanden aangegaan. De vereniging zou dus 
eindigen op 7 oktober 1977, maar fuseerde in 1972 met het W.S.C., na gedurende 
een proefperiode van twee jaar samen de Sociëteit van het W.S.C. aan de Generaal 
Foulkesweg 1b te hebben bewoond. Sindsdien vormen zij samen de Wageningse 
Studenten Vereniging Ceres. 
 
 

Geschiedenis 
 
Begin 

 

In september 1901 liet mejuffrouw E. Berkhout zich als eerste vrouwelijke studente 
aan de in 1876 te Wageningen opgerichte Rijkslandbouwschool inschrijven. Zij koos 
als studierichting Nederlandse Landbouw en behaalde haar bul in 1904. Als assistente 
aan een proefstation ging zij aan het werk en trouwde in 1905 met een mede oud-
leerling van de Rijkslandbouwschool1. Het aantal vrouwelijke studenten in Wageningen 
bleef klein. Zij studeerden bij voorkeur tuinbouw of volgden als toehoorster gedurende 
twee jaar de colleges tuinarchitectuur. 
 
In september 1917 verzochten tien studentes lid te mogen worden van het Wagenings 
Studenten Corps. De senaat besloot op 16 november 1917 eensgezind een dames-
lidmaatschap in te stellen, waarbij de dames geen lid van de senaat konden worden, 
geen zitting in de redactie van Almanak of Maandblad mochten nemen en slechts met 
speciale toestemming toegang tot de kroeg zouden krijgen. De meisjes bedankten 
voor de eer en richtten, bijeengekomen ten huize van Mej. Veth op 8 december 1917 
de ‘Wageningsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging’ op.2 Als doel van de vereniging 

                                                 
1
 Geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen deel I; Van school  naar hogeschool 1873-1945. Door J. van der 
Haar, Wageningen, 1993 (blz. 92) 
2
 Almanak van het Wageningsch  Studenten Corps, 1919, blz. 180. 
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stelden de oprichtsters zich het bevorderen van onderling contact. Contributie werd 
nog niet geheven: om de veertien dagen werd een clubavond bij één van de leden 
thuis gehouden. Haar bijdrage als gastvrouw gold als contributie. Onvoorziene 
uitgaven werden hoofdelijk omgeslagen. Gedurende dit studiejaar zouden zich twee 
nieuwe leden melden en één lid haar studie staken, zodat het eerste clubjaar eindigde 
met elf leden. In de loop van dit jaar werden statuten ontworpen, aan de leden ter 
lezing gegeven en vastgesteld in de eerste algemene ledenvergadering na de 
zomervakantie van 1918. De datum van deze belangrijke vergadering is niet bekend. 
 
In oktober 1918 werd een ondervereniging ‘Voor Verbetering Vatbaar’ opgericht, met 
als doel dat elk van de leden een lezing over een literair onderwerp zou houden. Men 
wilde het clubleven niet langer uitsluitend beperken tot ‘de gezamenlijke theekrans-
jes’. Bij de plechtige inauguratie van drie nieuwe leden werden voor het eerst de 
paarse fluwelen clublinten gedragen. 
 
De eerste verjaardag van de vereniging, voortaan ‘Dies’ genoemd, werd op 8 decem-
ber 1918 met onder andere een receptie in Hotel de Wereld gevierd: De eerstejaars 
brachten thee rond en aten koekjes en presenteerden ze soms zelfs ook.3 Het tweede 
verenigingsjaar eindigde veelbelovend met de komst van zeven kandidaatleden, 
voortaan novieten genoemd en groot enthousiasme. 
 
Gedurende de inzinking in de jaren 1921-1923 bestond de vereniging slechts uit zeven 
en elf leden. Een bestuur bleef onvermeld in de jaarlijks verschijnende Almanak van 
het Wageningsch Studenten Corps, waarin sinds 1919 de wederwaardigheden van de 
W.V.S.V. en haar bestuursleden werden beschreven. Chr. J. Boot trad als algemeen 
bestuurslid op. Dit kleine aantal leden en het grote aantal verlovingen wekten 
verontrusting. De oprichting van de geheime ‘Celibatricen Club’ met het motto ‘Ende 
desespereert niet’ door twee overgebleven leden werd snel alom bekend 4 . Het 
voortbestaan van de W.V.S.V. hing aan een zijden draadje.  
 
Gelukkig was deze impasse niet van blijvende aard. De belangstelling herleefde, een 
voltallig bestuur trad aan en op 8 december 1923 werd het eerste Lustrum met twee-
entwintig oud-leden in stijl met een lunch, receptie en diner gevierd. De vereniging 
ontving bij deze gelegenheid een groot theeservies en zilveren theelepeltjes. 
 
In het volgende jaar meldden zich negen novieten. Het bestuur ging op zoek naar een 
vaste ruimte om bijeen te komen en raadpleegde onder andere de gemeente. De 
Landbouwhogeschool bood uitkomst en stelde een voormalig scheikundepracticum-
lokaal in het hoofdgebouw op de Herenstraat 18 beschikbaar, waar de leden van de 
vereniging, maar ook andere vrouwelijke studentes, overdag mochten verblijven. Op 
21 maart 1925 werd de clubkamer die gezellig was gemaakt met hulp van echtgeno-
tes van professoren en lectoren, donatrices en donateurs, geopend. Voortaan konden 
in deze ruimte de algemene leden vergaderingen, de clubavonden (uitsluitend op 
dinsdagavond wanneer de senaat van de Landbouwhogeschool vergaderde), en, met 
speciaal aangevraagde toestemming van de rector magnificus om heren te mogen 
ontvangen, de diesvieringen gehouden worden5. In een voormalige zuurkast kon koffie 
gezet en zelfs een diner gekookt worden. Bij recepties werd het meubilair dat in de 
weg stond, op de gang gezet. 
 
Het contact tussen W.V.S.V. en W.S.C. werd dankzij het gezamenlijke lidmaatschap 
van de W.S.C.- onderverenigingen ARGO (roeien) en W.S.T.C. (tennis) steeds beter. 
Op 2 juni 1925 ontving de senaat van het W.S.C. ter gelegenheid van het corps-
lustrum uit handen van de praeses een kleed waarop het corpswapen en het devies 
‘Durf te leven’ geborduurd waren. In dit zelfde jaar werden de novieten van de 

                                                 
3
 Almanak van het Wageningsch Studenten Corps, 1920, blz. 99. 
4
 Almanak van de Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging 1968, blz. 10 
5
 Almanak van de Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging 1968, blz. 10. 
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W.S.C.V. voor het eerst uitgenodigd om evenals de mannelijke kandidaatleden, tijdens 
de groentijd op de roeivereniging ontvangen te worden. 
 
De W.V.S.V. stelde zich zelfstandig op zoals blijkt uit het volgende conflict: in de 
algemene ledenvergadering van de W.V.S.V. op 27 november 1926 kwam de erken-
ning van de Rooms Katholieke Wageningse Studentenvereniging (R.K.S.V.) Sint Fran-
ciscus Xaverius ter sprake. Deze vereniging was in 1910 als religieus gezelschap 
ontstaan, maar werd in 1921 als studentengezelligheidsvereniging voortgezet. Het 
W.S.C. zag de R.K.S.V. nu als concurrent. De W.V.S.V. had tot dan toe de R.K.S.V. 
half erkend, dat wil zeggen als godsdienstige vereniging. Zij meende het streven van 
de R.K.S.V. goed te kunnen keuren, juichte zelfs enige differentiatie in de studenten-
organisaties toe en besloot tot algehele erkenning over te gaan. Dit besluit bleef 
echter niet zonder gevolgen. Binnen het eigen bestuur (twee leden trokken zich terug) 
en onder de leden bleek onenigheid te heersen, een aantal donateurs zegde af. Het 
W.S.C. dat de R.K.S.V. niet als gezelligheidsvereniging erkende, dreigde de W.V.S.V.-
leden ten gevolge van dit verschil van opvatting te verbieden lid te blijven van zijn 
onderverenigingen. De W.V.S.V. ging 2 maart 1927 over op het nieuw ‘half’ erkennen 
van de R.K.S.V., maar deelname van de onderverenigingen van het W.S.C. bleef 
verboden.6 Vooral niet meer kunnen  roeien werd betreurd. Opnieuw liep het aantal 
leden terug. Het bezoek aan de algemene ledenvergaderingen varieerde van acht tot 
vier belangstellenden. Hernieuwde toelating tot de ondervereniging van het W.S.C. in 
mei 1927 bracht nieuw elan en stijging van leden. Met roeien werd in Leiden zelfs een 
eerste prijs behaald, die gevierd werd met een theetafel in Hotel de Wageningsche 
Berg. 
 
 
Clubleven 

 
Op de algemene ledenvergadering van mei 1930 werd besloten de clubavonden te 
reorganiseren: lezingen, of door eigen leden of door iemand van buitenaf te houden, 
iedere twee maanden een speciale bridgeavond en maandelijks een klusavond in de 
clubkamer in te stellen voor bijvoorbeeld het maken van kussens. Op deze avonden 
mocht er ook tafeltennis gespeeld worden. 
 
Studentenhuizen voor meisjes waren in deze periode nog onbekend. De studentes 
woonden verspreid over Wageningen op kamers en konden soms moeilijk aan een 
warme maaltijd komen. Mevrouw S. Italianer-Bruins, sinds 1930 hospita van huize 
Duivendael aan de Lawickse Allee 10, nam het initiatief om voor de in haar pension 
wonende meisjes te koken. Ook niet-inwonenden konden op deze maaltijden inteke-
nen. In 1935 kregen de W.V.S.V.–sters, dankzij een aantal hoogleraren, de beschik-
king over een keukentje bij de clubkamer. Hier konden ze voortaan zelf dagelijks een 
warme maaltijd verzorgen. 
 
Herhaaldelijk komt in de jaarlijkse Almanakverslagen naar voren hoe naar een 
bijzondere betekenis van het verenigingsleven gezocht werd; brachten ons de club-
avonden slechts thee en een biskwie, of speelden zich op de clubkamer zeer bijzonde-
re dingen af, die voor ons van blijvende betekenis zijn?7 Een jaar later werd het be-
lang van de vereniging vooral gezocht in de bewustwording van de leden, het zelf 
zoeken van nauw contact met de andere leden en openstaan voor de interessen van 
anderen. 
 
De actieve leden waren vooral de jongerejaars. Deze misten in de kleine vereniging 
soms de steun van een grote groep ouderejaars met ervaring. Anderzijds bleven tal-
loze oud-leden ook na hun vertrek naar verre streken, het contact met de club bewa-

                                                 
6
 Almanak W.S.C., 1927, blz. 166, 167 
7
 Almanak W.S.C., 1936, blz. 179 
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ren en stuurden uitvoerige beschrijvingen van haar wederwaardigheden in een nieuwe 
omgeving. 
 
Met verenigingen van vrouwelijke studenten buiten Wageningen werd meer contact 
gezocht. In 1926 werd de Bond voor Vrouwelijke Studentenverenigingen (B.V.S.V.) 
opgericht met het doel de Nederlandse vrouwelijke studenten bij nationale en 
internationale aangelegenheden te vertegenwoordigen. Zij werkte nauw samen met de 
Algemene Senaten Vergadering, de mannelijke tegenhanger. De praeses van de 
W.V.S.V. nam voortaan zitting in de praesides-vergadering. De B.V.S.V. organiseerde 
interacademiale wedstrijden op allerlei gebied, bijvoorbeeld de sport-interacs, waaraan 
de Wageningse meisjes actief deelnamen, maar waar zij het door hun kleine aantal 
zwaar te verduren kregen. Alleen het bridgen ging hen zeer goed af. 
 
Niet alleen op sportief gebied werd actief meegedaan. In 1934 werd correspondentie 
gevoerd met de Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap, afde-
ling Wageningen. Op 20 februari 1936 werd doorgenomen aan de Vrouwen Vredes-
gang en een Vredescampagne in Genève in mei van datzelfde jaar werd onder de aan-
dacht van de leden gebracht. 
 
 
Oorlogstijd 

 

In mei 1940 brak de oorlog uit. Wageningen lag in het schootsveld van de Neder-
landse troepen en de inwoners moesten geëvacueerd worden. Met hun terugkomst 
eind mei keerde de rust schijnbaar terug en ook de colleges werden hervat. In oktober 
leidde het gedwongen ondertekenen van een afstammingsverklaring tot het ontslag 
van drie Joodse en twee niet-Joodse hoogleraren van de Landbouwhogeschool. Onder 
de studenten ontstond een grote drang naar eenheid die leidde tot de oprichting van 
de Nederlandse Studenten Federatie. Deze werd door de Duitse bezetters toegestaan. 
 
De volgende maanden verliepen voor de studentes vrijwel normaal. Een grote gebeur-
tenis werd de Tandem-academiale, die de B.V.S.V. op 30 april 1941 in Wageningen 
organiseerde. Hiervoor kwamen een groot aantal teams uit de zustersteden naar 
Wageningen en verkenden de omgeving per tandem. Na de zomervakantie konden in 
september nog de propedeuse en kandidaatsexamens worden afgelegd. Veertien kan-
didaatsleden meldden zich en doorliepen een geslaagd novitiaat dat met een feestelijk 
souper werd afgesloten. 
 
Op 11 november 1941 werd besloten de vereniging tijdelijk op te heffen. Dit besluit 
werd als reactie op het in oktober afgekondigde verbod voor Joden om lid te zijn van 
studenten gezelligheidsverenigingen. Meubilair, bibliotheekboeken en enige andere 
kleine bezittingen uit kamer en keuken werden bij de leden ondergebracht. Een ver-
zoek tot liquidatie wegens gebrek aan leden – van de 36 restten slechts de drie be-
stuursleden – zou ter wille van de afwikkeling van zaken later ingediend worden. Het 
financiële bezit werd zo klein mogelijk gemaakt. Alle uitstaande rekeningen werden 
betaald. Van het resterende geld werd donateurs en leden een succesvolle avond door 
voordrachtskunstenares Charlotte Köhler aangeboden. 
 
In maart 1942 was als gevolmachtigde van de Wageningse Studentenverenigingen ir. 
S.D. Rispens aangesteld. Deze zou mevrouw Köhler opdragen de gage van haar voor-
drachtavond terug te storten. Na een boze brief ten antwoord verdween deze zaak in 
de doofpot. Met Rispens werd over de overdracht van de schamele W.V.S.V.- 
eigendommen door de bestuursleden een interessante briefwisseling gevoerd, die 
gevolgd werd door een ontmoeting in hotel De Wereld. Hij eiste alle bezit van de 
W.V.S.V. op en stelde dat de aangevraagde liquidatie onmogelijk was. In juni liepen 
de langgerekte besprekingen ten einde en moest Rispens genoegen nemen met f. 
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40,66 aan lopende gelden en een boedelinventaris ter waarde van f. 200,-, bestaande 
uit vier knopstoelen en een piano. 
 
Het studentenleven leek in 1942 nog niet verstoord. Men kon doorstuderen. De club-
bijeenkomsten werden bij de leden thuis voortgezet en zelfs een novitiaat in gewij-
zigde vorm kon gehouden worden. Het ma-dochtersysteem, waarbij een ouderejaars 
een noviet onder haar hoede nam om het contact oudere-jongerejaars te bevorderen, 
werd ingevoerd en bleek een blijvend succes. Eind 1942 ontstond een crisis in de 
studentenwereld, omdat de Duitsers de arbeidsinzet ook op studenten wilden gaan 
toepassen. Op 6 februari 1943 werden aan de universiteiten razzia’s gehouden waarbij 
in Wageningen drieënveertig studenten werden opgepakt. Het leven aan de landbouw-
hogeschool lag nu volkomen stil. De meisjes maakten voedselpakketten klaar voor de 
opgepakte jongens die naar Vught gebracht waren. Vervolgens werd een loyaliteits-
verklaring aan alle studerenden ter ondertekening voorgelegd. Alleen wie tekende 
bleef als student ingeschreven. Slechts 15,6 % van de Wageningse studenten teken-
de. Op 5 mei 1943 werd bekend gemaakt dat alle studenten die de verklaring niet 
getekend hadden, te werk gesteld zouden worden in Duitsland. Velen wachtten deze 
oproep niet af, maar verlieten Wageningen voortijdig. Het contact zou gedurende de 
rest van de oorlog moeilijk blijven. Aan de hogeschool werd nauwelijks meer een col-
lege of practicum gegeven. Het groepje studenten dat wel getekend had, zou hiervan 
nauwelijks profijt hebben. 
 
Tijdens de Slag om Arnhem, tussen 17 en 26 september 1944, lag Wageningen weer 
in de vuurlinie. Evenals aan het begin van de oorlog werden de inwoners geëvacueerd. 
De W.S.C. sociëteit werd als noodhospitaal ingericht. De gebouwen van de Landbouw-
hogeschool bleven merendeels gespaard, maar werden wel leeggeroofd. 
 
 
Herstel 

 

In augustus 1945 werd de Landbouwhogeschool door minister van  Landbouw S.L. 
Mansholt heropend. Via de propedeuse-examens werd een selectie van studenten 
toegepast die zo streng was, dat alleen rijke studenten die niet voor hun kost bij hoef-
den te werken, het konden bolwerken.8 Het verenigingsleven kwam maar langzaam op 
gang. Een werkcommissie werd ingesteld en bereidde de hervatting van werkzaam-
heden van de W.V.S.V. voor. 
 
Op 11 november 1945 werd de eerst naoorlogse ledenvergadering gehouden. De 
praeses noemde in haar openingswoord de afwezige leden en de reden van haar 
ontbreken. De oorlog had zijn tol geëist. Gelukkig ontbraken ook enkele leden, omdat 
ze in het huwelijk getreden waren. De leden die in 1942 hun novitiaatstijd hadden 
doorlopen en vervolgens in het clubverband waren opgenomen, werden alsnog geïn-
augureerd. 
 
Een nieuw bestuur, een huishoudcommissie en een bibliothecaresse werden geïn-
stalleerd en een huishoudster aangenomen. Deze laatste zou dagelijks een warme 
maaltijd verzorgen. In februari 1946 werden door Den Haag aan studentenorga-
nisaties voor de oprichting van eigen keukens kookpotten, gamellen en opscheplepels 
ter beschikking gesteld. De kamer in de Landbouwhogeschool werd weer in gebruik 
genomen, maar zou weldra te klein zijn. Meubilair en andere bezittingen werden door 
de leden teruggebracht of nieuw aangeboden. Voor de oorlog had de vereniging 
twintig leden, in 1947 kon men het vijftigste lid inaugureren9. Het bestuur zocht een 
oplossing voor het huisvestingsprobleem en de financiële krapte. 
 

                                                 
8
 Honderd jaar gedurfd Leven, 1878-1978, Wageningen 1978. Blz. 192. 
9
 Geschiedenis van de Landbouwuniversiteit Wageningen II. J. van der Haar, Verdieping en verbreding 1945-1970, 
Wageningen 1993, blz. 198. 
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Een eigen clubgebouw 

 

Nieuw onderdak werd gevonden op de bovenverdieping van de voormalige woning van 
professor Prins op het adres Marktstraat 33. In juli 1947 werd het hele huis aan de 
W.V.S.V. toegewezen en op 27 oktober 1947 kon het clubgebouw officieel geopend 
worden door mevrouw dr. C.A. Reinders-Gouwentak, die als Adviseuse van de 
W.V.S.V. optrad van 1946 tot 1960. Aanvankelijk werd dit huis gehuurd, in 1953 werd 
het eigendom van de W.V.S.V.  
 
Het clubleven kon zich nu ten volle ontplooien. Naast enkele reeds bestaande tradities 
zoals de jaarlijkse donateursavond en het tuinfeest dat in 1934 voor het eerst op 
Nudenoord werd gehouden, ontwikkelde zich nieuwe ‘Mores’ (ieder jaar terugkerende 
activiteiten) zoals de aspergemaaltijd sinds 1950, de moederdag sinds 1951 en de 
vaderdag sinds 1959. 
 
Het aantal vrouwelijke studentes aan de Landbouwhogeschool was sinds de benoe-
ming van mevrouw drs. Willinge Prins - Visser tot hoogleraar in de landbouwhuishoud-
kunde sterk toegenomen.10 Zoveel kandidaatleden meldden zich, dat in 1956 besloten 
werd om, gezien de te verwachten toename van het aantal leden – het waren er op 
dat moment tachtig, terwijl in 1958 aan het Novitiaat 44 Novieten deelnamen – aan 
een uitbreiding van het bestaande clubgebouw te denken. Hiervoor werden een 
Advies- en een Werkcommissie in het leven geroepen. Een Amsterdams architect, de 
heer J. Verster adviseerde de aankoop van een naburige timmerloods. Hij maakte een 
voorlopige schets en begrootte de kosten op circa f. 50.000,-. In mei 1957 kocht de 
gemeente de loods. De W.V.S.V. zou deze voor f. 9.500,- te allen tijde kunnen 
overnemen. Over dit bedrag werd, omdat de koop binnen een jaar plaats vond, geen 
rente berekend. Een Uitbreidingscomité nam de werkzaamheden van het bestuur over. 
In 1960 kon aannemersfirma Strijland uit Uithoorn beginnen met de werkelijke 
verbouwing. Na de voltooiing van het verbouwde clubgebouw in 1962 zou door de ab-
actis van dit Uitbreidingscomité over de gang van zaken een uitvoerig verslag 
opgemaakt worden11. 
 
Ter financiering van de verbouwing werden leningen verkregen bij de Coöperatieve 
Centrale Raiffeisenbank, de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven en bij 
de Nederlandse Heide Maatschappij. Van het ministerie van Landbouw werd een 
subsidie ontvangen. 
 
Reeds in 1958 waren de leden met hun acties om geld bijeen te brengen begonnen. In 
dit kader werden lepeltjes  met het W.V.S.V.–embleem verkocht, lezingen over de 
studie en het studentenleven in Wageningen gegeven, een avondmarkt vlak voor 
Sinterklaas gehouden, oliebollen en erwtensoep  op de markt verkocht en koffie in de 
pauze van de filmliga verzorgd. Incidenteel werd een ‘grote actie’ gehouden zoals in 
november 1959 een fancy fair in de schuur en in 1960 het aardappels rooien en appels 
plukken in de Noordoostpolder. 
 
Op 3 mei 1961 kon mevr. Ir. L.V. Schophuys-Rahder, een van de oprichtsters van de 
W.V.S.V., de feestelijke opening van het pand Niemeijerstraat 35-37 (voorheen Markt-
straat 33) verrichten. De afwerking van de keuken liet nog  op zich wachten. Een 
nieuwe subsidie-aanvraag van f. 2.000,- bij het Ministerie van Landbouw was hiervoor 
noodzakelijk en opnieuw werden appels geplukt en een avondmarkt gehouden (de-
cember 1961). De uiteindelijke kosten van de bouw kwamen uit op f. 109.400,-. 
 
 
 

                                                 
10
 Idem, blz. 198 

11
  Inventaris, nr. 204. 
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Volwassen geworden 

 

Na de voltooiing van het verbouwde en uitgebreide clubgebouw in 1962 besloten de 
W.V.S.V.-leden een eigen Almanak te presenteren. Dit visitekaartje van de vereniging 
voor de buitenwereld zou zes keer in gebonden en geïllustreerde vorm verschijnen. 
Bezuinigingen maakten in 1969 een eenvoudiger uitgave noodzakelijk. In de Lustrum-
rede waarmee de eerste Almanak (1963) begint, wees de praeses op de veranderde 
verhouding van de W.V.S.V. ten opzichte van het W.S.C., niet langer grote broer en 
kleine zus, maar meer een niet-identieke tweeling. De W.V.S.V. was volwassen ge-
worden. 
 
Met de confessionele verenigingen in Wageningen was het contact altijd goed 
geweest. Vrouwelijke studenten konden dubbellid worden van de W.V.S.V. en de 
Rooms-Katholieke Vereniging Sint Franciscus Xaverius of de Gereformeerde Vereni-
ging Societas Studiosorum Reformatorum. Dat Unitas in 1965 ook meisjes ging toe-
laten werd niet als een bedreiging voor het ledenbestand gevoeld. 
 
Hoe moeilijk het is om de belangen van een groep studenten, al studeren zij in een 
kleine plaats als Wageningen, te behartigen, mag wel blijken uit de diversiteit van or-
ganisaties die in de jaren zestig werden opgericht met vrijwel alle hetzelfde doel. 
Begonnen de studentengezelligheidsverenigingen zowel landelijk met deze belangen-
behartiging, na 1963 gingen deze studentenorganisaties zich voor alle studerenden 
inzetten. Het contact met de studentengezelligheidsverenigingen – vooral het W.S.C. 
zette zich sterk niet alleen voor de eigen leden, maar voor alle Wageningse studenten 
in – bleef zeer nauw. De W.V.S.V. als kleine vereniging speelde hierbij een bescheiden 
maar actieve rol. 
 
Aan de volgende samenwerkingsverbanden nam de W.V.S.V. deel, zowel landelijk als 
binnen Wageningen: 
Reeds in 1949 hadden de Wageningse studentengezelligheidsverenigingen de Wage-
ningse Studenten Raad (Wastra) opgericht, een samenwerkingsverband om de geza-
menlijke belangen te behartigen. Iedere gezelligheidsvereniging had hierin twee ver-
tegenwoordigers. De Wastra zorgde voor een vertegenwoordiging in de landelijke 
Nederlandse Studenten Raad (N.S.R.). De in 1945 opgerichte N.S.R. wilde alle studen-
ten aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen vertegenwoordigen en hun 
belangen behartigen. Liep de vertegenwoordiging aanvankelijk via de gezelligheids-
verenigingen, na 1963 kwamen afgezanten van studentenpartijen in hun plaats. Ook 
de Wastra maakte een dergelijke ontwikkeling door. Eind jaren vijftig werd de raad 
ledenraad van het bestuur van de Wageningse Hogeschool Vereniging, die in 1962 
werd opgeheven. In 1965 werd de Wastra ledenraad voor de Wageningse Studenten 
Organisatie die voor alle studenten de belangen behartigde op sociaal, cultureel en 
onderwijskundig gebied en contacten met buitenlandse studenten onderhield. Als 
overlegorgaan voor de studentengezelligheidsverenigingen kwam de Landelijke Kamer 
van Verenigingen naar voren. In de vergaderingen werden plaatselijke ervaringen uit-
gewisseld en speciale onderwerpen voorbereid door één stad, zoals bij voorbeeld 
Nihilisme door Amsterdam. In 1968 had de L.K.V.V. sterk aan belang verloren omdat 
een groot deel van de studenten geen lid meer was van een gezelligheidsvereniging. 
 
Het W.V.S.V.-bestuur was eveneens actief betrokken bij de voorlichting aan middel-
bare scholieren over de studie aan de Landbouwhogeschool. Hiervoor werden in de 
jaren zestig dagen georganiseerd op zowel volkshogescholen in den lande als in Wage-
ningen zelf. Niet alleen over de studiemogelijkheden aan de Landbouwhogeschool 
werden de aankomende studenten geïnformeerd, maar ook over de andere aspecten 
van het studentenleven in Wageningen zoals de Studentengezelligheidsverenigingen, 
de organisaties voor studentenbelangenbehartiging en de speciale instellingen voor 
studie, cultuur en sport. Met het opzetten en coördineren van culturele activiteiten 
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waren sinds 1964 het Wageningse studentensamenwerkingsverband Contractus en 
vanaf 1867 de Disputorenraad actief. 
 
Onder invloed van de economische hoogconjunctuur die in de jaren zestig was 
ingetreden, de opkomst van de massamedia en de uitwerking van sociale wetten 
waren grote veranderingen, ook onder de studenten op gang gekomen. Hun aantal 
was sterk toegenomen, maar de door de overheid gefinancierde infrastructurele  
voorzieningen bleven nog achter bij de sterke groei van het aantal studenten. 
Verbanden voor speciale studentenbelangenbehartiging  en de Studentenvakbeweging 
weerden zich, landelijk en ook in Wageningen. De W.V.S.V.-bestuursleden waren ac-
tief betrokken bij het democratiseringsproces. Zij werden betrokken bij overleg met de 
Landbouwhogeschool en namen zitting in een commissie voor het Studium Generale 
dat aan de Landbouwhogeschool een serie lezingen en colleges op filosofisch, literair 
en geestelijk gebied verzorgde om de studenten ook buiten het eigen vakgebied een 
academische vorming te geven. Dit Studium Generale zou in de jaren zeventig een 
aanzienlijke groei doormaken, geprofessionaliseerd worden en van werkterrein ver-
anderen. De Stichting Studentengezondheidszorg hield toezicht op de studenteneet-
tafels, een activiteit waarmee ook de W.V.S.V. dagelijks te maken had. 
 
 
Fusie 

 

Binnen de W.V.S.V. vroeg men zich opnieuw af waar het zwaartepunt van het vereni-
gingsleven moest komen te liggen. Terwijl de praeses zich in 1966 nog het bieden van 
veiligheid en bescherming ten doel stelden voelde zij zich een jaar later meer als VVV-
informatrice, aangesteld om de leden te wijzen op activiteiten vooral buiten de club. In 
1968 zou het bestuur het liefst een samenwerkingsverband van actieve leden zien die 
ieder haar specifieke bijdrage leverden aan de vereniging. Discussieavonden werden 
belegd die door hun informele karakter vruchtbaarder bleken te zijn dan de algemene 
ledenvergaderingen die kortstondig tot activiteit leidden. Een werkgroep ‘Variaties op 
het oude thema’ bezon zich op het verenigingsleven. Deze werkgroep initieerde in de 
algemene ledenvergadering van 3 februari 1969 een combinatie bestuur/huishoud-
commissie voor de proefperiode van een half jaar. 
 
Op 27 maart 1969 nam de Algemene Ledenvergadering het besluit te streven naar 
een vereniging met gemengd karakter. Onder de leden werd een enquête gehouden 
over de bereidheid van een gemengde vereniging lid te blijven. In november 1969 
werd besloten te streven naar de verwezenlijking van gezamenlijke activiteiten met 
alle gezelligheidsverenigingen en naar een fusie met het W.S.C. Het Ceresgebouw zou 
verbouwd moeten worden en aangepast aan de toekomstige vrouwelijke leden. Om 
deze verbouwing te kunnen betalen kreeg het W.S.C. een lening van f.40.000,- van de 
W.V.S.V. De gemeente werd bereid gevonden het clubgebouw aan de Niemeijerstraat 
te kopen. De W.V.S.V.-leden wijzigden niet alleen haar eigen statuten, maar gaven 
eveneens haar goedkeuring aan die van de nieuwe gecombineerde vereniging, de 
Wageningse Studentenvereniging (W.S.V.) Ceres. Reeds in mei 1979 ontving ieder lid 
het verzoek om een persoonlijke verklaring te ondertekenen, dat zij per 15 augustus 
lid wilde worden van de W.S.V. Ceres, waarbij zij tevens lid bleef van de W.V.S.V. Op 
deze oproep hadden in augustus  143 leden positief gereageerd, drieëntwintig leden 
haar lidmaatschap opgezegd en tweeënnegentig leden nog geen antwoord gegeven. 
Eén lid wilde buitengewoon lid worden. 
 
Op 27 augustus 1970, na de verhuizing, werden de nieuwe W.S.V. Ceres-leden geïn-
augureerd. De W.V.S.V. was een slapende vereniging geworden, waarvan in het Huis-
houdelijk Reglement alleen die artikelen die in strijd met de situatie waren, gewijzigd 
werden, tegelijk met de Statuten. Een bestuur van drie leden bleef de lopende zaken 
afhandelen. De praeses vertegenwoordigde de W.V.S.V. naar buiten en de Quaestrix 
maakte het lopende boekjaar af, dat met één maand verlengd werd om het tegelijk 
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met het W.S.C.-boekjaar te doen eindigen. De ab-actis werd tevens secretaris van de 
senaat. Op bijeenkomsten in de meisjeskamer van de Studenten Sociëteit Ceres bleef 
het W.V.S.V.-karakter nog enige tijd gehandhaafd. Een eigen correspondentie werd 
voortgezet, op 26 november een nieuw driehoofdig bestuur gekozen en op 14 
december werd bij de viering van de Dies Libelle-columniste Sheherazade uitgenodigd 
om een causerie te houden. De Algemene Ledenvergadering van de W.V.S.V. zou na 
de statutair vastgestelde termijn van minimaal vier jaar met tenminste tweederde van 
het aantal stemgerechtigde leden kunnen besluiten uit de W.S.V. Ceres te treden en 
een vereniging tot leven te wekken met doelstellingen als vastgelegd in de statuten 
van de W.V.S.V. 
 
De afstand tot de mannelijke leden bleek echter sneller dan verwacht kleiner te 
worden. Op 19 mei 1971 werd dan ook de beslissing genomen niet langer te wachten 
met de voorbereiding en afwikkeling van de definitieve fusie. Op 9 februari 1972 nam 
de Algemene Ledenvergadering van de W.V.S.V. in de eetzaal van de Studenten 
Sociëteit Ceres te Wageningen het principebesluit tot ontbinding van de W.V.S.V. Van 
de in totaal 258 leden waren 124 stemgerechtigde leden aanwezig en hadden vier-
envijftig leden een volmacht getekend. In totaal werden 172 stemmen voor, zes ont-
houdingen en geen blanco geteld. Voorgesteld werd het gehele vermogen aan Ceres 
over te dragen, mits het Ministerie van Financiën vrijstelling zou verlenen van even-
tueel verschuldigde schenkingsrecht. Het bestuur werd gemachtigd alle handelingen te 
verrichten welke nodig waren voor de ‘vereffening’ van de W.V.S.V. Alleen de gastro-
nomenclub ‘Dejeuner sur l’herbe’, bleef na de fusie voortbestaan en organiseerde voor 
haar leden ieder kwartaal een bijzonder dinertje.12 
 
 

Organisatie en bestuur 
 
Zoals reeds gezegd stelden de oprichtsters van de W.V.S.V. zich ten doel de 
onderlinge omgang van de leden te bevorderen. In de Wet worden bovendien als 
doeleinden genoemd: het Behartigen van de belangen van de Wageningse Vrouwelijke 
Studenten en het Bijdragen tot de algemene ontwikkeling van haar leden. Zij tracht-
ten dit doel ondermeer te bereiken door eigen lokaliteiten te verwerven en in stand te 
houden. Vanaf 1924 had de vereniging als clubkamer een lokaal in het hoofdgebouw 
van de Landbouwhogeschool. In 1947 stond het clubgebouw aan de Markt 33. Dit 
adres werd in de jaren vijftig hernoemd tot Niemeijerstraat 35 en uitgebreid met 
nummer 37. 
 
De vereniging kende Statuten die ter goedkeuring aan H.M. de Koningin werden 
voorgelegd (1934 en 1948) en bekrachtigd. Een Huishoudelijk Reglement werkte de 
regels verder uit. In 1940 verscheen de eerste Wet van de W.V.S.V., een zeer uit-
gebreid Huishoudelijk Reglement. De zesde herziene uitgave dateerde uit 1964. Wijzi-
gingen in de statuten konden pas in werking treden na het verkrijgen van Koninklijke 
Goedkeuring, maar de gewijzigde wet trad terstond in werking. 
 
De Algemene Ledenvergadering was in de vereniging het belangrijkste lichaam. 
Gewone, buitengewone en belangstellende leden konden hieraan deelnemen. De 
Algemene Ledenvergadering werd door het bestuur bijeengeroepen of door een in de 
loop der tijd wisselend minimum aantal gewone leden. Behalve gewone algemene 
ledenvergaderingen kende de W.V.S.V. ook buitengewone en spoedeisende leden-
vergaderingen. Vanaf 1926 zijn registers van notulen van de ledenvergaderingen 
bewaard gebleven en in het archief opgenomen. 
 
Het Bestuur bestond gewoonlijk uit drie leden: presidente, secretaresse en penning-
meesteresse, sinds 1934 (volgens een besluit van de Bond van Vrouwelijke Studenten 

                                                 
12
 Honderd jaar Gedurfd Leven, 1878-1978, Wageningen 1978, blz. 263. 
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Verenigingen, B.V.S.V.) praeses, ab-actis en quaestrix genoemd. Enkele jaren werd de 
taak secretaresse/penningmeesteresse gecombineerd en in 1921/1922 nam één alge-
meen bestuurslid de werkzaamheden op zich. In december 1964 werd een assessor 
toegevoegd. Dit bestuur werd in de Algemene Ledenvergadering in de eerste helft van 
mei voor één jaar gekozen door en uit de gewone leden. Aftredende leden waren 
direct herkiesbaar. Het bestuur was verantwoording verschuldigd aan de Algemene 
Ledenvergadering en vertegenwoordigde de vereniging zowel in als buiten rechte. Het 
bestuur was belast met het beheer van de eigendommen en financiën van de Leden-
vergadering, voor zover de uitvoering niet aan een Bijzondere Commissie werd op-
gedragen. 
 
De Praeses belegde de Algemene Ledenvergadering en was tevens voorzitter. Zij hield 
het Bestuursboek bij en maakte een jaarverslag. Aan het einde van een zittings-
periode bracht zij dit verslag van het afgelopen jaar in de vergadering, waarna de 
bestuurswisseling plaats vond. In het bestuursboek hield de praeses een overzicht van 
de werkzaamheden van het bestuur bij, van de officiële vertegenwoordigingen en 
maakte zij aantekeningen over bijzondere onderwerpen. 
 
De ab-actis verzorgde de correspondentie van het bestuur, registreerde de ingekomen 
en uitgegane stukken in agenda’s en bewaarde de stukken in aparte series. In deze 
correspondentie wordt een grote plaats ingenomen door de van andere studenten-
verenigingen ingekomen en aan die studentenverenigingen uitgaande felicitaties met 
bestuurswisselingen. Ook met de talloze commissies werd een dergelijke correspon-
dentie gevoerd. De grote omvang van deze gelijksoortige correspondentie maakt het 
volgen van een grote lijn in de belevenissen van de vereniging soms moeilijk. De ab-
actis maakte de notulen van de Algemene Ledenvergadering en beheerde het archief 
totdat in 1950 een Archiefcommissie werd ingesteld. Gewoonlijk namen ab-actis en 
oud-abactis in deze commissie plaats. De ab-actis stelde maandverslagen voor het 
Orgaan van het W.S.C. samen en een jaarverslag voor de Almanak van het W.S.C. In 
dit jaarverslag werd ook een jaaroverzicht van gelegenheden waarbij het bestuur acte 
de présence gegeven had, de ‘Fata’, opgenomen. De ab-actis bracht de bekend-
makingen van het bestuur zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden. Op een vaste 
en duidelijk zichtbare plaats in de clubkamer en sinds 1947 in het clubgebouw werden 
deze bekendmakingen van het bestuur opgehangen. Hiertoe behoorden agenda’s van 
algemene ledenvergaderingen, voorgestelde kandidaatleden voor de verschillende 
commissies, berichten over activiteiten, intekenlijsten en afkondigingen van ‘Rouw’. 
Deze in de Wet voorgeschreven Rouw nam de vereniging aan bij het overlijden van 
leden van de vereniging, van aan de Landbouwhogeschool verbonden of nationaal 
bekende personen. 
 
De Quaestrix beheerde de gelden van de vereniging en verzorgde de financiële admi-
nistratie. In de eerste helft van mei legde zij in de Algemene Ledenvergadering 
rekening en verantwoording af en diende een begroting voor het komende bestuurs-
jaar in. Volgens de Wet van 1964 werd dit voorleggen van de jaarrekening verplaatst 
naar de vergadering in  november en werd in mei een halfjaarlijkse verantwoording 
aangeboden. Na inspectie van de boeken de de Controlecommissie droeg de quaestrix 
deze over aan haar opvolgster. De controlecommissie werd bij voorkeur samengesteld 
uit de oud-quaestrix van het bestuur en die van de hier nog nader te bespreken 
Huishoudcommissie (H.C.). Belangrijke richtlijnen en adressen van vaste leveranciers 
legde de quaestrix van het bestuur, en evenzo haar collega van de H.C., vast in een 
‘Moresboekje’. 
 
Haar geldmiddelen betrok de vereniging uit de heffing van contributies, entreegelden, 
de omslagen van kosten over de gewone leden en de inning van bijdragen van dona-
teurs. Verdere inkomsten vloeiden voort uit belegde gelden, uit erfenissen, legaten of 
schenkingen en toevallige baten. Aanvankelijk werd geen contributie van de leden 
geheven: haar bijdrage bestond uit het als gastvrouw optreden tijdens een clubavond. 
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Toen wel contributie geheven werd, werd deze afhankelijk van het inkomen gesteld en 
wel dubbel progressief. Tenslotte kreeg de vereniging via een bijzonder soort dona-
teurs gelden binnen: op uitnodiging van het bestuur werden de professorendames en 
moeders van Clubleden donatrice, Wageningse studenten donateur (de ‘Jachtakte’). 
De vereniging beschikte over een algemene Kas en een Lustrumfonds, waarin jaarlijks 
een deel van de inkomsten gestort werd. 
 
Uit de oud-bestuursleden werd een Adviseuse gekozen. Deze had in de bestuursverga-
deringen die ze bijwoonde, een adviserende taak en zij kon het bestuur vervangen 
zowel tegenover de leden als bij het optreden naar buiten. 
 
De Assessor die in december 1964 aan het bestuur werd toegevoegd, stond de prae-
ses bij in haar representatieve functie en de ab-actis met de afhandeling van de in-
gekomen familieannonces van de leden. Opmerkelijk is dat de ingekomen stukken in 
1965 vrijwel uitsluitend uit dergelijke familieannonces van leden bestaan. Voor en na 
dit jaar werden de verlovings-, huwelijks- en geboorte- annonces van de (oud)leden 
verspreid tussen de ingekomen stukken opgeborgen. 
 
Begin 1968 werd op advies van de werkgroep ‘Variaties op het Oude thema’ een 
nieuwe bestuursstructuur op proef ingesteld, een combinatie van Bestuur en Huis-
houdcommissie, bijgenaamd het ‘Comble’. Als één van de belangrijkste redenen voor 
deze samenvoeging werd aangevoerd dat de leden van de H.C. als gastvrouwen van 
het clubgebouw gedurende een kort deel van de dag – tijdens de avondspits – handen 
te kort kwamen, maar gedurende de rest van de dag weinig bezoeksters te ontvangen 
hadden. Toch moesten enige bestuursleden altijd aanwezig zijn. Met deze nieuwe 
bestuursvorm van zeven leden kon de werkdruk beter verdeeld worden. De volgende 
functie-indeling werd gemaakt: praeses, vice-praeses en ab-actis bleven als bij het 
vorige bestuur, terwijl de taken van quaestrix en assessor gesplitst werden. De quaes-
trix vereniging en de quaestrix bar-mensa verdeelden het beheer van de gelden en de 
bijbehorende taken onderling. De assessor bar en de assessor mensa voerden het 
beheer enerzijds over de bar en de overige sociëteitsruimtes en anderzijds over de 
verenigingstafel en de keuken. 
 
De bestuursleden droegen als insigne een zilveren penning hangend aan een paars 
fluwelen lint met zilveren franje. Dit insigne bleef in het bezit van de vereniging, de 
oud-bestuursleden kregen een eigen onderscheidingsteken. 
 
 

Leden en aspirant-leden 
 
Iedere vrouwelijke studente aan de Landbouwhogeschool in Wageningen kon zich als 
kandidaat-lid van de W.V.S.V. bij de ab-actis laten inschrijven en na het doormaken 
van een novitiaatstijd lid worden. In de jaarlijkse Almanak van het Wageningse Stu-
denten Corps werden de leden van de W.V.S.V. vermeld in de lijst ‘niet-leden van het 
Wagenings studenten Corps’ met toevoeging van een 2 voor de naam. In de almanak 
uit 1922 worden zeven leden genoemd, in 1923 elf leden. Sinds 1939 worden ereleden, 
buitengewone en gewone leden van de W.V.S.V. in een eigen lijst vermeld. Buiten-
gewoon lid werd men na opzegging van een gewoon lidmaatschap van tenminste vier 
jaar. Gedurende enige tijd kende de vereniging ook belangstellende leden. Deze waren 
minder dan vier jaar gewoon lid geweest of oud-lid van een zustervereniging, maar 
geen student in Wageningen meer. 
 
Tot erelid kon iemand benoemd worden die grote verdiensten jegens de vereniging 
gehad had. De W.V.S.V. heeft tenminste drie ereleden, namelijk mevrouw Post-Bakker, 
mevrouw W.C. Vink-Benders en mevrouw E.A.H. Vos-Aalders. Deze laatste werd bij 
het tiende Lustrum in 1967 geïnstalleerd. Ter gelegenheid van een reünie in 1979 is 
een ledenlijst van 1917 tot en met 1970 samengesteld die niet in het archief is opge-
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nomen, maar die hier vanwege de volledigheid niet ongenoemd mag blijven. Deze 
bevindt zich nu in het nog niet geïnventariseerde deel van het Ceres-archief. 
 
Bij plechtige gelegenheden droegen de W.V.S.V.-leden paarse baretten met een grote 
zilveren band en jaarstrepen die verschillend van kleur waren. Wie zich als lid van de 
W.V.S.V. wilde laten inschrijven, maakte als kandidaat-lid  gedurende tenminste ne-
gen dagen aan het begin van het Academisch studiejaar een Novitiaat mee. Het was 
de bedoeling dat de Novieten onder leiding van een Novitiaatscommissie (Novcie) 
kennis maakten met zoveel mogelijk facetten van het eigen verenigingsleven en het 
Wagenings studentenleven. Het aantal leden in spe varieerde: waren er in 1925 vijf 
nieuwe leden, in 1964/65 waren het er in totaal vierenzestig, in 1966 achtenvijftig. 
Het novitiaat werd ‘op voet van ongelijkheid’ gehouden, maar met een sterke tendens 
naar gelijkheid. Tot het dagprogramma behoorden het invullen van algemene ontwik-
kelingstesten, het maken van oriëntatietochten in Wageningen en omstreken, het 
afleggen van bezoeken bij de verschillende commissies, het volgen van een etiquet-
teles en het houden van een modeshow. De novieten werden belast met de volgende 
taken: de ‘club’ schoonmaken, tuinieren en karweitjes voor de ‘profendaes’ en de 
oudere leden verrichten. Lezingen werden gegeven over onderwerpen als propedeuse, 
voeding en sexuele voorlichting. Kenmerkend voor de Wageningse novieten waren 
haar ‘landelijke’ attributen: een strooien hoedje en een melkkruk met vier poten waar 
zij gedurende de kennismakingstijd op zaten. In 1967 werden de strooien hoeden 
vervangen door witte mutsen. 
 
 

Activiteiten 
 
Een belangrijk kenmerk van een studentenvereniging is de deelname van zoveel mo-
gelijk leden aan diverse commissies. De studente oefent hierdoor bij uitstek haar soci-
ale vaardigheden. Ook de W.V.S.V. kende een aantal commissies waarvan de leden uit 
de gewone leden gekozen werden door de Algemene Ledenvergadering. Deze commis-
sies werkten in overleg met en onder toezicht van het bestuur. De commissieleden 
onderhielden nauwe contacten met de leden van gelijknamige commissies van andere 
studentengezelligheidsverenigingen. Op de activiteiten van een aantal van deze com-
missies wil ik nader ingaan. In de wet van de W.V.S.V worden de commissies met 
naam, activiteiten en insigne beschreven.  
 
De eerder genoemde Huishoudcommissie (H.C.) werd in 1936 in het leven geroepen 
en bestond uit twee leden. In de loop der jaren zouden meer commissieleden nodig 
worden: naast praeses, ab-actis, quaestrix werden in 1961 twee assessores benoemd. 
Tot haar taak behoorde het beheer van de eigendommen van de vereniging in de 
clubkamer, sinds 1947 in het clubhuis en het regelen van maaltijden en feestelijke 
bijeenkomsten. De kosten van deze maaltijden en bijeenkomsten werden aanvankelijk 
hoofdelijk omgeslagen. De praeses beheerde de geldmiddelen en werd hierbij door 
quaestrix van het bestuur gecontroleerd. Deze taak werd, toen deze in omvang en ge-
wicht toenam, overgenomen door een quaestrix van de commissie die onder controle 
van de controlecommissie kwam te staan. Bij werkzaamheden aan het gebouw werkte 
de H.C. samen met het bestuur en een Bouwcommissie. 
 
Na het betrekken van het clubgebouw aan de Marktstraat/Niemeijerstraat werden en-
kele kamers aan een hulp in de huishouding verhuurd. In de huishouding kregen de 
gewone leden ook een taak te vervullen waarvoor de H.C. een schema samenstelde. 
Zij hield toezicht op de uitvoering ervan. 
 
De acties van de leden om geld te verdienen voor de uitbreiding van het clubgebouw 
werden door de H.C. gesteund. Zij namen de catering van recepties en feesten op zich 
om hiermee extra te kunnen bijdragen aan het uitbreidingsfonds. Deze activiteit kwam 
naast de verzorging van de dagelijkse eettafel voor de leden. Door de overheid werd 
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voor deze verenigingstafel een jaarlijkse subsidie verstrekt. Op de ‘Dies’, de verjaar-
dag van het clubgebouw, werd de H.C. in het zonnetje gezet en hield zij een receptie. 
Was tijdens het Novitiaat het gedrag van de novieten niet onberispelijk geweest, dan 
konden zij bij deze gelegenheid een donderspeech van de H.C. praeses verwachten. 
 
In 1969/70 kwam een barcommissie het COMBLE bijstaan met als taak het bedienen, 
afrekenen en een administratie hiervan bijhouden. Voor de leden van de Tuincom-
missie die de tuin en de fietsenschuur op orde hielden, werd vanaf 1953 een handboek 
bijgehouden. Hieruit blijkt dat de harde kleigrond moeilijk te bewerken was en een 
goede bemesting nodig had. Voor de talrijke mollen werd gewaarschuwd. Dringend 
werd aangeraden de heesters die langs het paadje naar de fietsenschuur stonden, 
geregeld bij te snoeien. De huisbewoonsters zouden als ze ’s nachts thuiskwamen en 
hun fiets weg zetten, van overhangende takken hinder kunnen ondervinden. 
 
Een Novitiaatscommissie werd in 1930 voor het eerst ingesteld en bestond uit twee 
leden, een praeses en een assessor. Het aantal assesores nam toe – in 1955 waren er 
vier – naarmate zich meer kandidaatleden aanmeldden. Haar taak was de voorberei-
ding van en het leidinggeven aan het Novitiaat, de periode waarin de kandidaatleden 
vertrouwd werden gemaakt met de ‘Mores’, de wijze van denken en spreken van de 
W.V.S.V.-ster. 
 
Sinds 1963 werd de Novcie afhankelijk van het aantal kandidaatleden, bijgestaan door 
een hulpnovcie. De leden van deze commissie bemiddelden tussen novieten en Novcie, 
hielpen bij het karweitjes opknappen en hielden een administratie bij van de novieten. 
Met de Novitiaatscommissies van zusterverenigingen werd nauw contact gehouden 
over de inrichting van de kennismakingstijd. 
 
Naarmate het aantal leden en oud-leden zich uitbreidde werden de Lustrumvieringen 
door de Lustrumcommissie grootser aangepakt. Deze commissie werd speciaal voor de 
organisatie van een Lustrum, een keer in de vijf jaar, benoemd en bracht na afloop 
van de viering verslag uit in de Algemene Ledenvergadering. Duurde de viering van 
het eerste Lustrum één dag, het programma van het tweede Lustrum nam al twee 
dagen in beslag. Het hiervan bewaard gebleven programma maakt melding van een 
ontvangst van leden, reünistes en besturen van Wageningse gezelligheidsverenigingen 
en zusterverenigingen in den lande, een rijtoer door de stad, een thé dansant  aange-
boden door de dames van hoogleraren en een toneelvoorstelling in stadsschouwburg 
Junushoff. Met een opening van het Lustrum door de praeses, receptie en diner zou dit 
een gebruikelijke gang van zaken bij de viering worden. 
 
Bij de organisatie van de steeds omvangrijker evenementen kreeg de lustrumcommis-
sie bijstand van ‘vaste’ commissies als huishoud-, kunst- en sociale commissie, maar 
ook van incidenteel benoemde commissies als huisvestings-, ontvangst-, lustrum-
krant-, pers- propaganda- en versieringscommissie. 
 
In 1962 werd het besluit genomen om een eigen Almanak uit te geven. Hiervoor werd 
een Almanakredactie ingesteld. Bij de feestelijke uitreiking van deze Almanak sprak de 
praeses van de redactie haar trots uit over haar enthousiaste mederedactieleden die 
met noeste ijver deze eersteling hadden volgeschreven, maar zij hoopte dat bij de vol-
gende uitgave ook de leden een bijdrage zouden willen leveren, met name bij de in-
vulling van ‘Mengelwerk’, met teksten, gedichten en tekeningen. Hiernaast werd de 
Almanak gevuld met redes van bestuur, verslagen van commissies, ‘Fata’ van bestuur 
en H.C. en een kalender met verjaardagen. Een belangrijke plaats namen adressen in 
die voor W.V.S.V. leden van belang waren zoals van de Landbouwhogeschool en 
W.V.S.V. leden, commissieleden en besturen van zusterverenigingen. In 1969 bleek 
deze uitgave te kostbaar geworden en werd hierover op de algemene ledenvergade-
ring van 27 maart 1969 besloten de Almanak in goedkopere vorm en met het accent 
op het interne leven van de club te laten verschijnen. 
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In het maandblad ‘Animo’ dat sinds 1966 verscheen, konden bestuur en commissie-
leden haar mededelingen kwijt. Het clubblad ‘Knipoog’ volgde de ‘Animo’ op, eveneens 
in goedkopere vorm. De clubkamer werd al vroeg voorzien van een gevulde boeken-
kast die onder toezicht stond van een bibliothecaresse. Zij vulde de collectie aan en 
had soms grote moeite met het bijeenhouden en achterhalen van de uitgeleende 
boeken. Een bibliotheekcommissie nam deze taak over. De bibliotheek werd geduren-
de enkele uren, aan het einde van de middag, opengesteld. De rest van de tijd werden 
de boekenkasten afgesloten. Het was een gewoonte van de leden om bij het behalen 
van een examen de bibliotheek met een boekwerk te verrijken. Herhaaldelijk werd 
deze gewoonte ‘Mos’ met nadruk onder de aandacht van de leden gebracht. 
 
Het cultureel aspect werd door de Kunstcommissie verzorgd: deze organiseerde club-
avonden met een culturele tint, een declamatie- en kamermuziekavond, lezingen, be-
zoeken aan schouwburg en concertzaal in Arnhem. Hiernaast coördineerde zij de deel-
name van de W.V.S.V.-leden aan de Artistieke Interacademiale. Op deze Inter-
academiales wedijverden de leden van zusterverenigingen met elkaar op het gebied 
van verschillende kunstvormen, o.a. muziek, toneel, literatuur en beeldende kunsten. 
In 1963 werden de toneelactiviteiten van de Kunstcommissie overgenomen door het 
toneelgilde ‘Spelenderwijve’ met als doel binnen de vereniging een mogelijkheid te 
scheppen actief en passief van toneel te genieten. Bij de oprichting van het gilde is de 
Kunstcommissie nauw betrokken geweest. In 1968 voegde ‘Spelenderwijve’ zich bij de 
toneelvereniging van het W.S.C. en vormden deze twee toneelgezelschappen samen 
de Wageningse Studenten Toneelvereniging ‘Pierrot en Colombine’. 
 
Een clubfotografe (1954-1956) en na haar de leden van een fotocommissie 
verzorgden een fotoarchief waarin foto’s van zoveel mogelijk belangrijke momenten in 
het verenigingsleven werden bewaard. In 1960 meldde de praeses in haar jaarverslag 
dat het archief compleet was. 
 
De Wageningse gastronomenclub ‘Dejeuner sur l’herbe’ werd in 1960 opgericht. Het 
doel was eenmaal per kwartaal voor de eigen leden een stijlvol en bijzonder vier-
gangendiner klaar te maken  en op te eten. De gastvrouw droeg hierbij een speciale 
groene jurk, die zij aan haar opvolgster doorgaf. Voor dit gezelschap werd jaarlijks 
één nieuw lid uitgenodigd.  
 
De Sociale Commissie was binnen de club actief met bemiddeling bij het ‘heitje voor 
een karweitje’ van de novieten, de verkoop van de academische agenda’s ten bate van 
het Nederlands Studenten Sanatorium, de inzameling van capsules op flessen en 
zilverpapier die aan de Gelderse werkinrichting voor blinden in Arnhem gestuurd wer-
den en de jaarlijkse Sinterklaasviering voor de Wageningse kinderen in samenwerking 
met het W.S.C. Ook buiten de club was zij werkzaam. Zij onderhield de contacten met 
het Comité voor Volkshogeschoolwerk dat voorlichtingsweekenden op Volkshogescho-
len voor middelbare scholieren organiseerde en met het Universitair Asylfonds. 
 
De Sportcommissie organiseerde de sportactiviteiten in het algemeen en onderhield 
het contact met de Sportstichting van de Landbouwhogeschool. Hiernaast werden de 
speciale activiteiten opgezet zoals een sportmiddag tijdens de groentijd, een bridge-
drive, een volleybaltoernooi en een tennisthee met de proffendames. Tenslotte coördi-
neerde zij de deelname van de W.V.S.V.-leden aan de Sport en Bridge Inter-
academiale. 
 
 

Het Archief 
 

Ook al wordt als oprichtingsdatum van de W.V.S.V. 8 december 1917 aangehouden, 
het oudste archiefstuk dateert van 1920. Dit is niet verwonderlijk omdat in die eerste 
jaren van haar bestaan de vereniging geen vast ontmoetingspunt bezat. Niet duidelijk 
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is of in de clubkamer in het hoofdgebouw van de Landbouwhogeschool een vaste 
plaats was ingeruimd voor het archief. In het clubgebouw was dit (volgens de Almanak 
1963) wel het geval, al was de locatie wat onhandig, namelijk op de bovenste planken 
van de ‘Commissiekast’, op de tenen op een stoel net niet goed bereikbaar.13 
 
Na de fusie met het W.S.C. werden de archieven van beide verenigingen bijeen ge-
bracht en bewaard in de archiefkelder van de Ceres-sociëteit. Bij de brand die in mei 
1980 een deel van de Ceres-sociëteit verwoestte werd het archief in de archiefkelder 
niet door de vlammen, maar wel door het bluswater aangetast. In 1988 werden de 
archieven van de W.S.V. Ceres overgebracht naar de bewaarplaats van het Wagenings 
Gemeentearchief. Na deze overbrenging is door P.M. Kernkamp een driedeling van de 
stukken gemaakt, chronologisch en gescheiden naar W.S.C. en W.V.S.V. In zijn 
inleiding bij deel I van deze serie inventarissen vermeldt hij dat de toestand van het 
archief door de archiefcommissie van Ceres in 1979 al wanordelijk wordt genoemd.14 
 
 

Verantwoording van de inventarisatie 
 

Het door mij gehanteerde ordeningsprincipe is het herstel van de oude orde. Hierbij 
leek de indeling: Algemeen (stukken van de Algemene Ledenvergadering en het be-
stuur) – Bijzondere (stukken betreffende de taken, de leden en de commissies) voor 
de hand liggend. 
 
Vervolgens streefde ik naar het herstel van de series. De ingekomen stukken en minu-
ten van uitgegane stukken werden in aparte series bewaard, soms wel, soms niet 
doorgenummerd. Er bleven meer agenda’s van de ingekomen stukken bewaard dan 
van de uitgegane stukken. Met de bestuurswisseling in mei begon de nieuwe ab-actis 
soms wel, soms niet opnieuw met nummeren. Om het zoeken in deze series te ver-
eenvoudigen heb ik een indeling per jaar gemaakt en afhankelijk van de hoeveelheid 
stukken soms enkele jaren samengevoegd (bijv. nrs. 19 en 29) of onderverdeeld (bijv. 
nrs. 36 en 37). 
 
Aan de Novitiaatstijd zijn twee rubrieken gewijd, de eerste aan de aankomende 
nieuwe leden zelf en hun eigen activiteiten, de tweede aan de organisatie van deze 
activiteiten door de Novitiaatscommissie. 
 
De verschillende commissies bewaarden hun correspondentie in aparte series ingeko-
men en minuten van uitgegane stukken, tenzij anders in de inventaris vermeld staat. 
Als belangrijkste commissie wil ik hier de Huishoudcommissie noemen. Het archief heb 
ik binnen het ‘Moederarchief’ gehouden, ondanks de grote zelfstandigheid en het 
bijhouden van een eigen administratie door de commissieleden. Zij bleven echter ook, 
evenals de leden van andere commissies, verantwoording schuldig aan het bestuur en 
de Algemene Ledenvergadering. Tenslotte werden in 1968 bestuur en H.C. samen-
gevoegd. 
 
De stukken die handelen over gebeurtenissen tijdens de Wereldoorlog II (nr. 131 en 
132) zijn bijzonder, niet in het minst omdat hierover in de andere archieven van het 
W.S.C. niets te vinden is. De stukken zijn echter gedeeltelijk in zeer slechte staat: 
reden waarom ik deze gekopieerd heb en een nummer 131a en 132a heb toegevoegd 
om eventueel ter inzage te geven aan belangstellenden. 
 
De collectie opgenomen liedteksten is klein. Naast de in albums opgenomen foto’s, die 
grotendeels wel, maar niet allemaal gedefinieerd konden worden, zijn de losse foto’s 
in de volgorde waarin ze werden aangetroffen, in omslagen gepakt. Enig drukwerk dat 

                                                 
13
 Almanak W.V.S.V., 1963, blz 39. 

14
 P.M. Kernkamp, Inventaris van de Archieven van de Wageningsche Studenten Vereniging Ceres I, blz. 26. 
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zijdelings met de W.V.S.V. te maken heeft, is bij de documenten opgenomen. Het 
archief beslaat nu 7,4 meter. Om ruimte te besparen heb ik het aantal dubbele exem-
plaren van stukken gereduceerd. Resten mij twee archiefdozen met grotendeels dub-
bele exemplaren. Ik stel mij voor een lijst van deze stukken aan het Ceresbestuur aan 
te bieden met het verzoek deze stukken te mogen vernietigen. 
 
 

Beperking van de openbaarheid 
 
In de overeenkomst van inbewaringgeving die door de secretaris van de Senaat der 
Wageningse Studentenvereniging Ceres met de gemeentearchivaris van Wageningen 
op 1 november 1988 is opgemaakt en ondertekend, werd aan de openbaarheid van de 
archieven een beperking opgelegd. Derden mogen de archiefstukken alleen raad-
plegen dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de secretaris van de 
Senaat of, bij diens afwezigheid, van enig ander lid van de Senaat. Een dergelijke 
toestemming is eveneens vereist voor het afgeven van kopieën, uittreksels of het 
verstrekken van inlichtingen uit deze bescheiden. 

 
 

 
Marijke L. Best 
Wageningen 1995 
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AFKORTINGENAFKORTINGENAFKORTINGENAFKORTINGEN    
 
 
 
B.V.S.V.  Bond van Vrouwelijke Studenten Verenigingen 
 
I.S.B.   Internationale Studenten Betrekkingen 
 
L.K.V.V.  Landelijke Kamer van Verenigingen 
 
N.B.B.S.  Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studentenbetrekkingen 
 
N.S.R.   Nederlandse Studenten Raad 
 
R.K.S.V.  Rooms Katholieke Studenten Vereniging 
 
S.S.R.   Societas Studiosorum Reformatorum 
 
WASTRA  Wageningse Studentenraad 
 
W.S.C.   Wageningse Studenten Corps 
 
W.S.T.C.  Wageningse Studenten Tennis Club 
 
W.V.S.V.  Wageningse Vrouwelijke Studentenvereniging 
 
z.j.   zonder jaartal 
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INVENTARISINVENTARISINVENTARISINVENTARIS    
 
 
 

 I   STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

  
 

 A.   Vergaderstukken 
 
1-5. Registers met 

� Notulen van de Algemene Ledenvergadering 
� Notulen van bestuursvergaderingen 
� Staat van gewone/buitengewone leden 
� Staat van oud-leden 
� Staat van donateurs 
� Staat van verenigingen waarmee betrekkingen worden onderhouden 
� Lijst van in het jaarverslag op te nemen punten 
� Agenda van ingekomen en uitgegane stukken, 1926-1932 

 5 delen 
 N.B. Zie ook inv. nr. 33 
 1. 1926 december 12 – 1927 augustus 29 
 2. 1927 december 9 - 1928 november 16 
 3. 1929 januari 25 – 1930 juli 14 
 4.  1930 mei 16 – 1931 februari 24 
 5.  1931 mei 11 – 1932 november 30 
 
6. Register met 

� Notulen van de Algemene Ledenvergadering, 1933 (3 okt.) - 1937 (9 
nov.) 

� Agenda van ingekomen stukken, 1935 (4 apr. - 2 nov.), 1937 (3 juni) – 
1938 (4 mei) 

� Agenda van uitgegane stukken, 1935 (3 juni - 17 dec.) 
 1 omslag 
 
7-15. Registers met notulen van de Algemene Ledenvergadering, inclusief 

presentielijsten, 1945-1961. 
 9 delen 
 7. 1945 september 10 – 1947 juni 10 
 8. 1947 juni 10 – 1949 mei 18 
 9. 1949 juni 1 – 1950 mei 31 
 10. 1950 mei 31 – 1951 oktober 4 
 11. 1951 oktober 4 – 1952 december 8 
 12. 1952 september 20 – 1955 september 10 
 13. 1955 september 20 – 1958 april 2 
 14. 1958 mei 29 – 1960 mei 10 
 15. 1960 mei 10 – 1961 maart 21 
 
16-17. Vergaderstukken van de Algemene en Buitengewone Ledenvergadering: 

agenda’s, notulen, presentielijsten, en vanaf 1966 lijsten van ingekomen 
en uitgegane stukken, 1961-1969. 

 2 pakken 
 16. 1961-1964 
 17. 1965-1971 
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18. ‘Besluitenboek’, Register van door de Algemene Vergadering genomen 
besluiten, 1961-1970. 

 1 deel 

 
 B.   Correspondentie 
 
19-63. Ingekomen stukken, 1920-1970. 
 30 pakken, 14 omslagen 
 N.B. Geordend op kalenderjaar en niet op bestuursjaar. 

 19. 1920-1924  (omslag) 
 20. 1925-1926 (omslag) 
 21. 1927 
 22. 1928  (omslag) 
 23. 1929, 1930 (omslag) 
 24. 1931, 1932 (omslag) 
 25. 1933  (omslag) 
 26. 1934  (omslag) 
 27. 1935 
 28. 1936 januari-mei 
 29. 1936 juni-december 
 30. 1937 
 31. 1938  (omslag) 
 32. 1939 
 33. 1940 
  N.B. bevat 4 agenda’s van de Algemene Ledenvergadering 

 34. 1941  (omslag) 
 35. 1945  (omslag) 
 36. 1946 januari-juni 
 37. 1946 juni-december 
 38. 1947 
 39. 1948 
 40. 1949  (omslag) 
 41. 1950 
 42. 1951 
 43. 1952 
 44. 1953 
 45. 1954 
 46. 1955 
 47. 1956 
 48. 1957 
 49. 1958 
 50. 1959 
 51. 1960 
 52. 1961 
 53. 1962 
 54. 1963 januari-mei 
 55. 1963 juni-december 
 56. 1964 
 57. 1965  (omslag) 
 58. 1966 
 59. 1967  (omslag) 
 60. 1968 januari-september (omslag) 
 61. 1968 oktober-december  
 62. 1969 januari-mei 
 63. 1969 juni-december 
 64. 1970-1972 
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65-85. Minuten van uitgaande stuken, 1945-1970. 
 2 pakken, 19 omslagen 
 65. 1945-1946 
 66. 1947-1948 
 67. 1949-1950 
 68. 1951 
 69. 1952 
 70. 1953 
 71. 1954 
 72. 1955 
 73. 1956 
 74. 1957 
 75. 1958 (pak) 
 76. 1959 
 77. 1960 
 78. 1961 
 79. 1962 (pak) 
 80. 1963  
 81. 1964 
 82. 1965 
 83. 1966 
 84. 1967 
 85. 1970-1972 
  
86. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de praeses, 1937, 

1949-1966. 
 1 omslag 
 
-- Agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken, 1926-1932. Zie inv. nrs. 1-5 
  
-- Agenda van ingekomen stukken, 1935, 1937/38 en van uitgaande stukken 

1935.  Zie inv. nr. 6. 
 
87-94. Agenda’s van ingekomen stukken 1946-1968. 
 8 delen 
 87. 1946 mei 18 – 1951 mei 1 
 88. 1951 mei 5 – 1954 september 8 
 89. 1954 september 6 -1957 april 15 
 90. 1957 april 15 – 1959 april 14 
 91. 1959 april 15 – 1961 maart 6 
 92. 1961 maart 6 – 1962 november 14 
  N.B. bevat tevens ‘Fata; lijst van representatieve activiteiten van de 

verschillende bestuursleden in maart 1962. 

 93. 1963 mei 14 – 1965 maart 
 94. 1965 maart – 1968 
 
95-98. Agenda’s van uitgaande stukken 1946-1965.  4 delen 
 95. 1946 mei 18 – 1955 juni 27 
 96. 1955 augustus – 1959 december 
 97. 1959 december – 1963 februari 
 98. 1963 februari – 1965 november 
  N.B. bevat tevens notulen van een vergadering (z.j.) en een lijst van 

de tijdens de Diesviering d.d. 8 december 1964 gekregen cadeaus. 

 
99. Agenda van uitgaande stukken, 1963 mei – 1967 januari. 
 1 omslag 
 N.B. Gedeeltelijk overgenomen in inv. nr. 98. 
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 C.   Verslagen 
 
100. Register met: 

� Maandverslagen, 1941 maart – november 
� Verslag over de oorlogsperiode 1941 -1945 
� Verslag van de werkcommissie 1945 juli – september. 

 1 deel 
 
101. Minuten van Jaarverslagen, opgemaakt voor de Wageningsche studenten 

Almanak die jaarlijks door het Wageningsch Studenten Corps werd uit-
gegeven, 1923-1925. 

 1 omslag 
 
102. Jaarverslagen, overdrukken van de wageningsche Studenten  Almanak, 

1923-1959, met hiaten. 
 1 pak 
 
103. Jaarverslagen, opgemaakt om bij de Diesviering door de praeses te worden  

uitgesproken, 1951, 1953-1955, 1957. 
 1 omslag 
 
104. Verslag over de Vereniging, opgemaakt om in het Algemeen Handelsblad te 

worden opgenomen ter gelegenheid van het achtste Lustrum van de Land-
bouwhogeschool, 1958. 

 1 stuk 
 
105. Jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen opgemaakt door de ab-actis, 1963, 

1965-1969, 1970. 
 1 omslag 
 
106-119. ‘Bestuursboeken’, registers met aantekeningen van de praeses van haar 

werkzaamheden, o.a. van de voorbereidingen van de vergaderingen die zij 
voorzat, 1950-1968. 

 13 delen 
 106. 1950 mei – 1951 mei 
 107. 1951 juli – 1954 februari 
 108. 1954 maart – 1956 mei 
 109. 1956 juni – 1958 januari 
 110. 1958 mei – 1959 november 
 111. 1960 februari – 1961 februari 
 112. 1961 februari – 1961 november 
 113. 1961 december – 1962 september 
 114. 1962 september – 1963 juni 
 115. 1963 september – 1964 oktober 
 116. 1964 november – 1966 mei 
 117. 1966 september – 1967 augustus 
 118. 1967 september – 1968 mei 
 119. 1968 november – 1970 februari 
 
120. ‘Fata’, register van de representatieve werkzaamheden van het bestuur, 

1970. 
 1 omslag 
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 D.   Bekendmakingen en redevoeringen 
 
 
121-122. Bekendmakingen, 1953-1969. 
 2 pakken 
 121. 1953-1963 
 122. 1964-1969 
 
123. Redes van de praeses, 1945, 1949-1970. 
 1 omslag 
 N.B. In de ‘bestuursboeken’ zijn in de voorbereidingen van de vergaderingen 

eveneens redes van de praeses opgenomen. Zie inv. nrs. 106-119. 
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 II STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE 

ONDERWERPEN 

 
 
 A.   Organisatie en Instandhouding 

 
 1.   Reglementering en instructie 

 
124. Authentieke uittreksels van Koninklijk Besluiten tot goedkeuring van de 

Statuten en de erkenning van de W.V.S.V. 1933, 1948, met bijlagen. 
 1 omslag 
 
125. Stukken betreffende het wijzigen van Statuten, Huishoudelijke Reglement 

en ‘Wet’, 1932-1964. 
 1 omslag 
 N.B. De ‘Wet’ is een combinatie van Statuten en Huishoudelijk Reglement. 

 
126. Huishoudelijk Reglement, z.j.. 
 1 stuk 
 
127. Wetboekjes, 1940, 1946, 1950, 1961, 1964. 
 1 omslag 
 N.B. De tweede exemplaren van 1950-1964  bevatten aangetekende wijzigingen. 

Op een mededelingenblad van de Lustrum Commissie van het WSC werden even-
eens suggesties voor veranderingen aangetroffen [1958]. 

 
128. Stukken betreffende de instelling van de Ledenraad van de W.V.S.V., de 

procedure en de samenstelling, 1969. 
 2 stukken  
 N.B. In deze Ledenraad waren bestuur, H.C., alle onderverenigingen en alle jaren 

vertegenwoordigd. De bevoegdheden betroffen het wijzigen van statuten en huis-
houdelijk reglement, principebeslissingen en bijzondere uitgaven boven f. 1000,-. 

 
129. ‘Mores W.V.S.V.’, register met richtlijnen voor de assessor, 1967-1968. 
 1 omslag 
 
130. ‘Assessoraal Moresboek’, register met richtlijnen voor de assessor, 1965-

1970. 
 1 deel 
 N.B. In 1965 werd de assessor aan het bestuur toegevoegd met een tweeledige 

functie, 
  nl. van vice-praeses en tweede ab-actis. 

 
 

 2.   De vereniging in oorlogstijd 
 
131. Stukken betreffende de schorsing van de werkzaamheden gedurende de 

jaren 1942-1945. 
 1 omslag 
 
132. Verslag van praeses Annie Westerhoff van haar ontmoetingen met de 

Gemachtigde van de Wageningse Studenten Verenigingen met bijlagen, 
1942, [1945]. 

 1 omslag 
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 3.   Fusie 
 
133. Stukken betreffende het overleg van het bestuur met de leden over een 

eventuele fusie met het W.S.C., 1969. 
 4 stukken 
 
134. Stuk houdende een uitnodiging door Senaat van het W.S.C. en Bestuur van 

de W.V.S.V. aan de leden tot het bijwonen van een Algemene Leden-
vergadering op 26 augustus 1970, met agenda en bijlage,1970. 

 1 omslag 
 
135. Kladnotulen van een vergadering van de commissie van advies over de 

financiële consequenties van een fusie, 1970 december. 
 1 stuk 
 
136. Akten van volmacht van 56 leden aan het Bestuur om bij een besluit tot 

opheffing van de Vereniging haar stemrecht te gebruiken, 1972. 
 1 omslag 
 
137. Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 9 februari 1972 

in de eetzaal van studentensociëteit ‘Ceres’ ter opheffing van de W.V.S.V. 
met bijlagen.  

 1 omslag 
 
138. Uittreksel van het Koninklijk Besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van 

de Statuten van de W.V.S.V., met bijlagen, 1971 februari 4. 
 1 omslag 
 
139. Stukken betreffende het verkrijgen van een rechtspersoonlijkheid van de 

gefuseerde vereniging, 1970-1972. 
 1 omslag 
 
 

 B.  Leden 
 
 N.B. In de Almanakken van het W.S.C. vanaf 1920 worden W.V.S.V. leden in de 

lijsten met studentengegevens aangegeven met een 3. Deze Almanakken zijn 
opgenomen in de bibliotheek van het Wagenings Gemeentearchief onder nummer 
344. 

 
-- Staten van gewone/buitengewone leden, 1926-1932, zie inv. nrs. 1 – 5.  
 
140. Lijst van leden en één erelid, met adressen en studiegegevens, 1945. 
 1 stuk 
 
141. Ledenlijsten, samengesteld op jaar van aankomst, 1917-1968. 
 1 omslag 
 
 

 C.   Novieten 
 
142. Wegwijzer van de Landbouwhogeschool voor nieuwe studenten, 1948, 

1953. 
 2 stukken 
 
143. Wegwijzer van de W.V.S.V. voor nieuwe studenten, 1963 en z.j.  
 1 omslag 
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144. Ingevulde aanmeldingsformulieren voor het Novitiaat, 1969. 
 1 pak 
 
145. ‘Novitiaatsboekjes’, met instructies voor de novieten, 1957, 1958, 1967, 

1969. 
 1 omslag 
 
146. Teksten van openingsredes van het Novitiaat door de praeses, 1951, 1953, 

1955, 1957-1962, 1967-1969. 
 1 omslag 
 N.B. Zie tevens ‘Besluitenboek’ inv. nr. 18 [1964] 

 
147-150. Werkstukken van novieten, met teksten, tekeningen en plaksels. 
 147. ‘Novieten-Almanak’, z.j..  1 katern 
 148. ‘Muizenladder’, z.j..  1 band 
 149. ‘Herfsttijloos’, 1959. 1 band 
 
150. Bladen met schetsen, opgenomen bij een verslag over de Novitiaatstijd in 

de Almanak 1968. 
 2 stukken 
 
151. Teksten van inauguratieredes door de praeses, 1949-1952, 1955, 1957-

1962, 1964-1969. 
 1 omslag 
 
152. Verslag van een noviet over haar novitiaatstijd, 1967. 
 1 katern 
 
 

 D.   Financiën 
 
 1.   Correspondentie van de quaestrix 

 
153-177. Ingekomen stukken, 1946-1970. 
 25 omslagen 
 N.B. De inhoud van deze stukken betreft clubrekeningen en reacties hierop, reis-

kosten van bestuursleden en bijdragen aan verenigingen. 

 153. 1946 
 154. 1947 
 155. 1948 
 156. 1949 
 157. 1950 
 158. 1951 
 159. 1952 
 160. 1953 
 161. 1954 
 162. 1955  
 163. 1956 
 164. 1957 
 165. 1958 
 166. 1959 
 167. 1960 
 168. 1961 
 169. 1962 
 170. 1963 
 171. 1964 
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 172. 1965 
 173. 1966 
 174. 1967 
 175. 1968 
 176. 1969 
 177. 1970-1971 
 
178-182. Minuten van uitgaande stukken, 1966-1971. 
 5 omslagen 
 178. 1966 
 179. 1967 
 180. 1968 
 181. 1969 
 182. 1970-1971 
 
183. Agenda van ingekomen en uitgaande stukken, 1946-1953. 
 1 katern 
 
184. Lijst van giften van buitengewone leden, [1945] 
 1 omslag 
 
 

 2.   Instructie 
 
185. Richtlijnen voor de quaestrix, 1947-1970. 
 1 omslag 
 
 

 3.   Boekhouding en Verantwoording 
 
186. Balansen, 1948/1964, 1967/1970. 
 1 omslag 
 
187. Balansen, 1966/1969. 
 1 katern 
 
188. Grootboek, 1968-1969. 
 1 deel 
 
189. Grootboek, 1969-1970. 
 1 deel 
 
190. Financiële jaarverslagen, 1945/1964, 1967/1970. 
 omslag 
 
 

 E.   Beheer van eigendommen 
 
191. Briefwisseling met Prof. Dr. J.A. Prins betreffende de prijs van het club-

gebouw met bijlagen, 1952. 
 1 omslag 
 
192. Stukken betreffende huur en eigendom van het clubgebouw aan de Markt-

straat 13, sinds 1 juli 1955 Niemeijerstraat 35 en het belendend perceel 37, 
1895, 1921, 1950, 1959, 1960. 

 1 omslag 
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193. Begroting en aankoop en beheer van het clubgebouw Marktstraat 33, 
 1951, 1952. 
 1 omslag 
 
194. Begroting van een verbouwing van het clubgebouw door de Wageningse 

aannemer F. de Leeuw, met tekening, 1967. 
 2 stukken 
 N.B. In tweevoud. 

 
195. Ingekomen en minuten van uitgaande brieven aan mogelijke belangstellen-

den voor een geldlening of obligatie om de aankoop van het clubgebouw te 
kunnen financieren, 1952. 

 1 omslag 
 
196. Stukken betreffende de 2% obligatielening, groot 9000 gulden, die werd 

uitgegeven met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van 16 
januari 1953, 1953-1970. 

 1 pak 
 
197. Stukken betreffende de organisatie van de acties van de leden om geld 

bijeen te brengen, 1958-1960. 
 1 omslag 
 
198. Dagboek van acties van de leden om geld voor de verbouwing van het 

clubgebouw bijeen ten brengen, 1958. 
 1 deel 
 
199. Stukken betreffende provinciale en gemeentelijke vergunningen voor de 

verbouwing van het clubgebouw, 1960. 
 1 omslag 
 
200. Stukken betreffende het sluiten van de hypothecaire geldleningen om de 

verbouwing te bekostigen, 1960. 
 1 omslag 
 
201. Ministeriële besluiten om subsidie te verlenen tot gedeeltelijke bestrijding 

van de kosten van bouw en inrichting van een mensa, 1960, 1961. 
 3 stukken 
 
202. Verzekeringspolis van opstal en bedrijfsschade bij ‘De Maatschappij’, 1961. 
 1 stuk 
 
203. Verslagen van de bouwcommissie, 1955/1961. 
 1 omslag 
 
204. Verslag van de ‘Uitbreiding en Verbouwing van het Clubgebouw 1956-1962’, 

1962. 
 1 omslag 
 
205. Stukken betreffende de verkoop van het clubgebouw, Niemeijerstraat 35-

37, 1970. Met bijlagen. 
 1 omslag 
 
206. Taxatierapport opgemaakt door makelaar D. Beumer betreffende de roe-

rende goederen van de W.V.S.V. in de Ceressociëteit, 1970. 
 1 stuk 
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207. Verklaring van overdracht van roerende goederen van de W.V.S.V. in de 
Ceres-sociëteit met conceptinventaris, 1970. 

 2 stukken 
 
208. Staten van levensmiddelen uit het bezit van de W.V.S.V., overgenomen 

door W.S.V. Ceres en Societas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.), 1970. 
 2 stukken 
 
 
 

 F.   Contacten met andere instellingen 
 
209. Circulaire om in Nederlandse academische kringen ‘Friends of International 

Student Service’ te werven, 1932; met bijlage. 
 2 stukken 
 
210. Ingekomen stukken betreffende Internationale Studenten Betrekkingen 

(I.S.B.), 1945-1948, 1955, 1961. 
 1 omslag 
 
211-212. Agenda’s en notulen met bijlagen van de Bond voor Vrouwelijke Studenten 

Verenigingen (B.V.S.V.). 
 2 pakken 
 211. 1945-1957 
 212. 1958-1970 
 
213. Ingekomen stukken van de B.V.S.V., 1949-1963. 
 1 omslag 
 
214. Eerstejaarsgids, uitgegeven door de B.V.S.V. ter informatie van de aan-

komende studentes over de landelijke vrouwelijke studentenverenigingen, 
z.j. 

 1 katern 
 
215. Notulen en agenda’s van maandelijkse vergaderingen met bijlagen van de 

Nederlandse Studenten Raad (N.S.R.) 1945-1950, 1952. 
 1 pak 
 
216. Brief aan het Nederlands Bureau voor Buitenlandse Studenten Betrek-

kingen (N.B.B.S.) met opmerkingen betreffende het Reglement van dit 
bureau, z.j. Concept met bijlagen. 

  1 omslag 
 
217. Vergaderstukken, ingekomen van de Landelijke Kamer van Verenigingen, 

(L.K.V.V.), 1966-1971. 
 1 omslag 
 
218. Ontwerp voor statuten van de Vergadering van Verenigde Besturen, [1945], 

met bijlage. 
 1 omslag 
 
219. Stichtingsbrief van de Stichting ter behartiging van Studentenbelangen 

(Studentenbelangen) in Wageningen, 1960. 
 1 omslag 
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220. Ingekomen stukken betreffende de Contractus, 1965-1967. 
 1 omslag 
 
221. Uitnodiging van Wageningse Studenten Raad (WASTRA) voor het bijwonen 

van een oprichtingsvergadering van de Disputorenraad, 1966, met bijlage. 
 1 stuk 
 
222. Agenda’s en notulen van de Disputorenraadsvergaderingen, 1967-1970. 
 1 pak 
 
223. Notulen van de op 1 april 1968 gehouden WASTRA-vergadering, 1968. 
 1 stuk 
 
224. Voorlichtingscirculaire van de WASTRA voor de aankomende student, met 

blanco enquêteformulier, 1968. 
 1 omslag 
 
225. Ingekomen nota ‘Herstructurering WASTRA’, 1969 april. 
 1 stuk 
 
226. Ingekomen stukken van de Commissie Studenten Gezondheidszorg, 1968-

1970. 
 1 omslag 
 
227. Agenda’s en notulen van vergaderingen van de Commissie voor het Studi-

um Generale aan de Landbouwhogeschool, 1968-1970. 
 1 omslag 
 
 
 

 G.   Activiteiten 
 
 1.   Exploitatie van het clubgebouw 
 

 N.B. De Huishoudcommissie (H.C.) werd in 1936 voor het eerst ingesteld. Haar taak 
was het beheer van de eigendommen van de vereniging en het regelen van 
maaltijden en feestelijke bijeenkomsten. Het aantal commissieleden nam toe, van 
twee tot zeven, naarmate de werkzaamheden zich uitbreidden. In 1969 ging de H.C. 
op in het bestuur. 

 
 

 a.   Correspondentie 
 
228-229. Ingekomen stukken van de ab-actis van de H.C., 1960-1969, met hiaten. 
 2 pakken 
 228. 1960, 1961, 1963, 1964, met hiaten. 
 229. 1965-1969, z.j. 
 
230-232. Minuten van uitgaande stukken van de ab-actis van de H.C., 1958-1969. 
 3 pakken 
 230. 1958-1961 
 231. 1962-1966 
 232. 1967-1969 
 
233. Stukken betreffende aanleg en onderhoud van de houten vloer van de 

eetzaal, 1961, 1965, 1968. 
 1 omslag 
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234. Stukken betreffende de renovatie van de keuken, 1965-1967. 
 1 omslag 
 
 
 b.   Verslaglegging 
 
235. Jaarverslagen en ‘Fata’, 1948-1969. 
 1 omslag 
 
236. Verslagen en feesten, die de H.C. verzorgde, 1959, 1960. 
 2 stukken 
 
 
 c.   Instructies 
 
237. Instructies betreffende de taak van Bestuur, Bouwcommissie en Huishoud-

commissie ten aanzien van werkzaamheden aan en in het clubgebouw, 
1960, 1967. 

 2 stukken 
 
238. ‘Mores en Algemeen Wenkenboek’, richtlijnen voor de Huishoudcommissie, 

met adreslijst van leveranciers, [1968-1970]. 
 1 omslag 
 
239. Aantekeningen betreffende een dagschema van werkzaamheden, [1967]. 
 1 omslag 
 
240. Huisreglement voor de huisbewoonsters van het Clubgebouw, 1958, 1967, 

1968. 
 3 stukken 
 
241. ‘Moresboek’, richtlijnen voor de quaestrix van de H.C., [1967-1968] 
 
242. Instructie voor de inrichting van een administratie, z.j. 
 1 stuk 
 
 
 d.   Financiën 
 
243-244. Minuten van uitgaande stukken van de quaestrix van de H.C. betreffende 

uitgaande clubrekeningen 
 243. 1961-1963 
 244. 1964-1966, 1968 
 
245. Minuten van uitgaande stukken van de quaestrix van de H.C. betreffende 

debiteuren, 1960-1968. 
 1 omslag 
 
246. Stukken  betreffende de overdracht van machtiging van de nieuwe 

quaestrix van de H.C. voor de P.T.T., 1962. 
 3 stukken 
 
247. Stukken betreffende aan derden te verlenen diensten door de H.C., 1962-

1969. 
 1 omslag 
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248. Ingekomen stukken van de Nutsspaarbank, 1968, 1969. 
 2 stukken 
 
249-250. Crediteurenboeken, 1967-1970. 
 2 delen 
 249. 1967-1968 
 250. 1969-1970 
 
251-253. Grootboeken, 1966-1970. 
 3 delen 
 251. 1966-1968 
 252. 1968-1969 
 253. 1969-1970 
 
254. Balansen van de exploitatie van het clubgebouw, 1951-1967. 
 1 omslag 
 
255. Jaarrekeningen van de exploitatie van het clubgebouw, 1951/1952-

1969/1970. 
 1 omslag 
 
256. Balansen van de ‘bar-mensa’ met bijlagen, 1967-1970. 
 1 omslag 
 N.B. In deze stukken wordt met mensa eigenlijk studenteneettafel bedoeld. 

 
257. Stukken betreffende de subsidie-studenteneettafel van de Landbouw-

hogeschool, 1962, 1965-1969. 
 1 omslag 
 
258. Stukken betreffende de organisatie van de studenteneettafel, 1950-1970. 
 1 pak 
 
259. (Voorwaardelijke) bedrijfsvergunning tot uitoefening van het bedrijf van 

kleinhandelaar in tabaksfabrikaten, met bijlagen, 1961. 
 1 omslag 
 
260. Stukken betreffende de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet en 

toepassing hiervan, 1968-1970. 
 1 omslag 
 
261. Stukken betreffende de barcommissie, 1969-1970. 
 N.B. De benoeming van deze barcommissie hing samen met de samenvoeging van 

bestuur en H.C. 

 1 omslag 
  
262. Boterdossier, stukken betreffende de verwerving van margarine en room-

boter voor sociale doeleinden, 1969. 
 1 omslag 

 
 e.   Personeel 
 
263. Stukken betreffende het werven van huishoudelijk personeel, 1958-1969. 
 1 omslag 
 
264. Minuten van uitgaande brieven betreffende huishoudelijk personeel, 1960-

1970. 
 1 omslag 
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265. Contracten met huishoudelijk personeel met bijlagen, 1963-1970. 
 1 omslag 
 
 
 f.   Diesvieringen 
 
266. Teksten van de ‘Donderspeechen’ van de H.C. praeses uitgesproken tegen 

de eerstejaars op de Diesreceptie, 1961, 1962, 1964. 
 3 stukken 
 
267-270. Receptieboeken, 1965-1968. 
 4 delen 
 267. 1965 
 268. 1966 
 269. 1967 
 270. 1968 
 
 

 

 2.   Onderhoud van de tuin 
 
 N.B. Een tuincommissie werd ingesteld zodra de vereniging over de tuin van 

Marktstraat 33 kon beschikken. 

 
271. ‘Handboek’, richtlijnen voor de Tuincommissie, 1953. 
 1 katern 
 
272. Jaarverslagen van de Tuincommissie, 1949/1950 – 1969/1970, met hiaten. 
 1 omslag 
 

 

 

 3.   Organisatie van het Novitiaat 
 

 N.B. De Novitiaatscommissie werd in 1930 voor het eerst ingesteld en bestond 
aanvankelijk uit twee leden. Haar taak werd het voorbereiden van en leiding geven 
aan de Novitiaatstijd, waarin kandidaatleden met de ‘Mores’ van de W.V.S.V. in 
kennis werden gebracht. 

 
273. Ingekomen stukken bij de Novitiaatscommissie, 1965-1969. 
 1 pak 
 
274. Minuten van uitgaande stukken van de Novitiaatscommissie, 1963, (1966), 

1967-1969. 
 1 omslag 
 
275. Stukken betreffende de werving van nieuwe leden van de W.V.S.V., 1953-

1958. 
 1 omslag 
 
276. ‘Moresboek Novitiaat’, instructies voor de Novitiaatscommissie, 1963-1968. 
 1 omslag 
 
277. Stukken betreffende de organisatie van het Novitiaat, 1962, 1963, 1969, 

1970. 
 1 omslag 
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278. Instructie voor een speurtocht langs de voor Wageningse studenten 
belangrijke gebouwen, 1962 september 17. 

 1 stuk 
 
279. Stukken betreffende een ziek geworden noviet, z.j.  
 1 omslag 
 
280. Algemene ontwikkelingstests, al dan niet ingevuld, 1941-1968, met hiaten. 
 1 omslag 
 
281-282. Verslagen van de Novitiaatscommissie, 
 1 katern, 1 omslag 
 281. 1955, 1956, 1960 
 282. 1954, 1955, 1958, 1959, 1961, 1964, 1965. 
 
283. Stukken houdende de meningen van de jaarbesturen betreffende het 

Novitiaat, 1970, met bijlagen. 
 1 omslag 
 
 
 

 4.   Lustrumvieringen 
 
 N.B. De leden van de Lustrumcommissie werden een jaar voor de lustrumviering 

benoemd en begonnen met de voorbereidingen. Naarmate deze omvangrijker 
werden lieten zij zich bijstaan door nevencommissies. 

 
 
 a.   Tweede Lustrum, 1927 
  
284. Stukken betreffende de lustrumviering, 1927. 
 3 stukken 
 
 
 b.   Derde Lustrum, 1933 
 
285. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Lustrumcommissie, 

1933. 
 1 pak 
 
 
 c.   Vierde Lustrum, 1938 
 
286. Tekst van de rede die door de praeses van het Bestuur uitgesproken werd 

bij de opening van het vierde Lustrum, 20 mei 1938. 
 1 katern 
 
287. Uitnodigingen voor het bijwonen van festiviteiten, 1938. 
 2 stukken 
 
 
 d.   Zesde Lustrum, 1947 
  
288. Uitnodigingen voor het bijwonen van lustrumevenementen, 1947. 
 2 stukken 
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 e.   Zevende Lustrum, 1953 
 
289. Ingekomen stukken bij de Lustrumcommissie, 1952-1953. 
 1 omslag 
 
290. Minuten van uitgaande stukken van de Lustrumcommissie, 1952-1953. 
 1 omslag 
 
291. Minuten van bekendmakingen van de Lustrumcommissie, 1952-1953. 
 1 omslag 
 
292. Stukken betreffende de organisatie van het zevende Lustrum, 1953. 
 1 omslag 
 
293. Programma van een Kostuumshow die door Cruys Voorbergh, bekend 

toneelspeler en verzamelaar van historische kostuums, op 17 maart 1953 
werd verzorgd, 1953. 

 1 katern 
 
294. Begroting en rekening van ontvangsten en uitgaven van het zevende 

Lustrum, 1953, concept. 
 2 stukken 
295. Tekst van de rede die door de praeses ter opening van het zevende 

Lustrum op 16 maart 1953 werd uitgesproken, 1953. 
 1 stuk 
 
296. Verslag van de Lustrumcommissie, 1953, concept. 
 1 stuk 
 
 
 f.   Achtste Lustrum, 1957 
 
297. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Lustrumcommissie, 

1957. 
 N.B. alfabetisch geordend. 
 1 pak 
 
298. Agenda van ingekomen en van uitgaande stukken van de Lustrum-

commissie, 1957, 24 maart – 21 oktober, 20 maart – 17 september. 
 1 stuk 
 
299. Voorlopige en definitieve begroting en rekening van het achtste Lustrum, 

1957-1958. 
 2 stukken 
 
300. Ingekomen rekeningen en bankafschriften bij de quaestrix, van de 

Lustrumcommissie, 1957. 
 1 omslag 
 
301. Tekst van de rede van de praeses die op 28 november 1957 werd 

uitgesproken bij de opening van het achtste Lustrum, 1957. 
 1 stuk 
 
302. Stukken betreffende de Lustrumexpositie ‘Begin’, 1957. 
 1 stuk, 1 katern 
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303. Stukken met achtergrondinformatie over de op 30 november 1957 
gehouden boerenbruiloft, 1957. 

 1 omslag 
 
304. Verslagen van de Lustrumcommissie voor de Almanak, 1956, 1957. 
 2 stukken 
 
305. Verslag van de redactie van de Lustrumkrant, 1957. 
 1 stuk 
 
306-307. Affiches van het VIIIe Lustrum, 1957. 
 2 stukken 
 306. Algemeen affiche. N.B. In tweevoud. 
 307. Affiche van een Voordracht van mevrouw Prof. C.E. Visser over 

‘Het dagelijks leven in het begin van onze jaartelling’. 
 
308. ‘Programmawaaier’, Lustrumprogramma in de vorm van een waaier, 1957. 
 1 stuk 
 
309. ‘Lustrale Pennevruchten’, uitgave ter ere van het achtste Lustrum, 1957 

november. 
 1 deel 
 
310. Etiketten, gedrukt ter propagering van het achtste Lustrum, 1957. 
 1 omslag.  N.B. In veelvoud. 
 
311. Krantenknipsels betreffende evenementen van het achtste Lustrum, 1957, 

1958. 
 1 omslag 
 
 
 g.   Negende Lustrum ‘Jeu de Boel’, 1962 
 
312. Stukken ingekomen bij de Lustrumcommissie, 1962. 
 1 omslag 
 
313. Minuten van uitgaande stukken van de Lustrumcommissie, 1962. 
 1 omslag 
 
314. Bij het bestuur ingekomen stukken (gelukwensen met het lustrum en 

reacties op uitnodigingen), met agenda, 1962. 
 1 omslag 
 
315. Minuten van door het bestuur verzonden bedankbrieven met agenda, 1962. 
 1 omslag 
 
316. Stukken, ingekomen bij de quaestrix van de Lustrumcommissie met nota’s 

en correspondentie, 1962. 
 1 omslag 
 
317. Minuten van uitgaande stukken van de quaestrix van de Lustrumcommissie, 

1962. 
 1 omslag 
 
318. Begroting en exploitatierekening van het negende Lustrum, met bijlagen, 

1963. 
 1 omslag 
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319. Tekst van rede door de praeses bij de opening van het negende Lustrum 
op 25 oktober 1962 uitgesproken, 1962. 

 1 stuk 
 
320. Verslag van de Lustrumcommissie, 1963 
 1 stuk 
 
 
 h.   Tiende Lustrum ‘Fifty-Fifty’, 1967. 
 
321. Stukken ingekomen bij de Lustrumcommissie, 
 met agenda, 1966 september 13 – 1967 oktober 28, 
 zonder agenda, 1967 februari 22 – 1968 augustus 16. 
 1 pak 
 
322. Minuten van bij de Lustrumcommissie uitgaande stukken met agenda, 

1966-1967. 
 1 pak 
 
323. Ingekomen stukken bij het bestuur met agenda, 1967. 
 1 pak 
 
324. Minuten van door het bestuur verzonden bedankbrieven met agenda, 1967. 
 1 omslag 
 
325. Ingekomen stukken bij de quaestrix van de Lustrumcommissie, 1967. 
 1 pak 
 
326. Register met aantekeningen van de quaestrix van de Lustrumcommissie, 

1967. 
 1 deel 
 
327. Stukken betreffende de organisatie van evenementen ter gelegenheid van 

de viering van het tiende Lustrum, 1967. 
 1 pak 
 
328. Verslag van de praeses van de Lustrumcommissie van de voorbereidingen 

en activiteiten ter gelegenheid van het tiende Lustrum met bijlagen, 1967. 
 1 stuk 
 
329. Register met aantekeningen van de Commissies Buitenorganisaties, 1967. 
 1 deel 
 
330. Verslagen van Commissies Buitenorganisaties, 1967. 
 3 stukken 
 
331. Rede door de praeses van het bestuur uitgesproken in de Buitengewone 

Algemene Ledenvergadering, op 20 oktober 1967 ter opening van het 
tiende Lustrum. 

 1 stuk   N.B. In tweevoud. 
 
332. Stukken betreffende de organisatie van de huisvesting van Lustrumgasten, 

1967. 
 1 omslag 
 
333. Lustrumverslag van de Huishoud Commissie, 1967. 
 1 stuk 
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334. Receptieboek aangeboden door het Koninklijk Genootschap voor landbouw-
wetenschap en het Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs 
aan de W.V.S.V., 1967. 

 1 deel 
 
335. ‘Lustrum Programma’, 1967. 
 1 katern 
 
336. Modellen van het Logo van het tiende Lustrum, 1967. 
 1 omslag 

 
 
 5.   Uitgave van ‘de eigen Club-Almanak’ 
 
 Na jarenlang de verslagen van ab-actis van het bestuur en van diverse commissies 

in de Almanak van het W.S.C. te hebben gepubliceerd, wordt in 1962 besloten een 
Almanakredactie te benoemen en een eigen Almanak te verzorgen. 

 In maart 1969 wordt besloten dit te duur geworden visitekaartje naar de 
buitenwereld niet meer uit te brengen. 

 
337. Stukken ingekomen bij de Almanakredactie, 1962-1968. 
 1 pak 
 
338. Minuten van uitgaande stukken van de Almanakredactie, 1962-1967. 
 1 pak 
 
339. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de Almanak betreffende 

het plaatsen van advertenties in de Almanak, 1967-1968. 
 1 omslag 
 
340. Tekst van de rede bij de uitreiking van de eerste Almanak uitgesproken 

door de praeses van de Almanakredactie, 1962. 
 1 stuk 
 
341. Verslagen van de Almanakredactie, 1962-1964, 1966/1967. 
 3 stukken 
 
342. ‘Werkboek’, register met instructies en Fata van de Almanakredactie, 

1963/1964. 
 1 deel 
 
343. Almanak van de Wageningse Vrouwelijke Studentenvereniging, 1965. 
 1 deel 
 N.B. In handschrift. 
 
344. Stukken betreffende het bestellen van een exemplaar van de Almanak, 

circulaires en ingevulde strookjes, 1964, 1966, 1968, 1969. 
 1 omslag 
 
345-350. Almanak van de Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging, deel 1-6, 
 1963-1968. 
 6 delen 
 345. 1963 
 346. 1964 
 347. 1965 
 348. 1966 
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 349. 1967 
 350. 1968 
 N.B. De Almanak van 1968 heeft bij de blusacties van de brand van de 

Ceressociëteit waterschade opgelopen en is daardoor gedeeltelijk onleesbaar. 

 
 

 6.   Verzorging van bijzondere uitgaven 
 

 N.B. Slechts één jaargang van een eigen maandblad van de W.V.S.V. is bewaard 
gebleven, ‘Knipoog’ uit 1968/69, de goedkoop uitgevoerde opvolger van ‘Animo’. 

 
351. ‘Nieuwsblad’ ter gelegenheid van het vertrek van medeoprichtster Christine 

Boot, 1924. 
 1 katern 
 
352. ‘Animo’. Algemeen Nieuws Inlichtingen Mededelingen Orgaan voor de 

W.V.S.V., 1967 maart. 
 1 katern 
 
353-363. ‘Knipoog’, officieel orgaan van de Wageningse Vrouwelijke 

Studentenvereniging, nrs. 1-11, 
 11 katernen 
 353. deel 1, 1968 november 
 354. deel 2, 1968 december 
 355. deel 3, 1969 januari 
 356. deel 4, 1969 februari 
 357. deel 5, 1969, z.d. 
 358. deel 6, 1969, z.d. 
 359. deel 7, 1969 juni 
 360. deel 8, Extra editie voor de aankomende leden op initiatief van 

de Novitiaatscommissie, 1969 
 361. deel 9, 1969 september 
 362. deel 10, 1969 november 
 363. deel 11, 1969 december 
 
 

 7.   Zorg voor Archief en Bibliotheek 
 

 N.B. Deze zorg werd aanvankelijk door de ab-actis van het bestuur en een 
bibliothecaresse gedragen, later overgenomen door twee aparte commissies. 

 
364. Instructie voor de Archiefcommissie, 1968. 
 1 stuk 
 
365. Jaarverslag van de Bibliotheekcommissie, 1968. 
 1 stuk 
 
 

 8.   Verzorging van het Cultureel aspect 
 

 N.B. De Kunstcommissie probeerde de clubavonden een cultureel tintje te geven, 
organiseerde lezingen, declamatie- en muziekavonden en hield zich bezig met het 
jaarlijkse Studenten Toneel Festival. De leden waren ook belast met de regelmatige 
inzendingen voor het Corpsmaandblad Ceres en de Almanak van het W.S.C. totdat 
een eigen W.V.S.V.-uitgave verscheen. 

 
366. Stukken ingekomen bij de Kunstcommissie, 1959-1964. 
 1 pak 
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367. Minuten van uitgaande stukken van de Kunstcommissie, 1960-1964. 
 1 pak 
 
368-369. Van de Kunstcommissie ingekomen en minuten van uitgaande stukken. 
 2 omslagen 
 368. 1964, chronologisch geordend 
 369. 1965, alfabetisch geordend 
 
 

 9.   Opzetten van een Fotocollectie 
 

 N.B. De Fotocommissie, voorafgegaan door een clubfotografe, had als doel het 
maken en beheren van foto’s van belangrijke momenten uit het clubleven. 

 
371. Ingekomen stukken bij de Fotocommissie, 1968. 
 2 stukken 
 
372. Jaarverslagen van de Fotocommissie, 1956, 1959, 1960, 1962. 
 4 stukken 
 
 

 10.   Gastronomenclub 
 

 N.B. Een elitair gezelschap, van ieder jaar één lid, dat op Franse ‘Haute Cuisine’ 
wijze diners organiseerde. 

 
373. Huishoudelijk Reglement van de Wageningse Vrouwelijke Gastronomenclub 

‘Dejeuner sur l’ Herbe’, 1961. 
 1 stuk 
 
 

 11.   Sociale activiteiten 
 

 N.B. De sociale commissie hield ieder jaar een lunch voor de professoren, een 
theemiddag voor hun dames en organiseerde met het W.S.C. het Sinterklaasfeest 
voor de Wageningse kinderen in de Ceressociëteit. Zij was eveneens actief bij het 
inzamelen van geld voor diverse goede doelen. 

 
374. Jaarverslagen van de Sociale Commissie, 1951-1968, uitgezonderd 1959, 

1962 en 1964. 
 1 omslag 
 

 

 12.   Sportzaken 
 

 N.B. De organisatie van plaatselijke sportwedstrijden en van deelname aan inter-
academiale sportieve evenementen behoorden tot de taak van de Sportcommissie. 

 
375-378. Ingekomen stukken bij de Sportcommissie. 
 4 pakken 
 375. 1950-1951 
 376. 1952-1953 
 377. 1962-1964 
 378. 1965-1970 
 
379. Minuten van uitgaande stukken van de Sportcommissie. 
 1 pak 
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380. Rekeningen van Interacademiale Sportwedstrijden van de quaestrix van de 
Sportcommissie, 1935. 

 2 stukken 
 
381. Stukken houdende financiële overzichten van de Sportcommissie, 1953-

1954. 
 3 stukken 
 
382. Jaarverslagen van de Sportcommissie, 1949-1954, 1960, 1962-1964, 

1966- 
 1968. 
 1 omslag 
 
383. ‘Moresboekje’, register met regels en adviezen voor de organisatie van de 

verschillende sportevenementen, z.j.. 
 1 deel 
 
384. Stuk houdende een woordenwisseling met het Argobestuur over het roeien 

van W.V.S.V.-sters als Argolid, 1959. 
 1 stuk 
 
385. Stukken betreffende de activiteiten van de Commissie voor Damesroeien 

van de W.S.R. Argo, 1965. 
 1 omslag 
 
386. Utrechts Nieuwsblad, ter gelegenheid van de interacademiale in Utrecht 

verschenen, 1965. 
 1 stuk 
 
 

 13.   Toneelmanifestaties 
 

 N.B. De vrouwelijke studenten namen actief deel aan diverse vormen van toneel. 
Zij richtten echter pas in 1963 een eigen toneelgilde op. 

 
387. Programma van de uitvoering door de Wageningse Studenten Toneel 

Vereniging van J.M. Barrie’s ‘Crichton de Bewonderenswaardige’, 1922. 
 1 deel 
 
388. Briefwisseling over een gehuurde tutu, 1951. 
 1 omslag 
 
389. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij de 

Lustrumtoneelcommissie van de W.V.S.V., 1962. 
 1 omslag 
 
390. Stukken ingekomen bij het toneelgilde ‘Spelenderwijve’, 1963-1968. 
 1 pak 
 
391. Minuten van uitgaande stukken bij ‘Spelenderwijve’, 1963-168. 
 1 pak 
 
392. Lijst van genodigden voor een uitvoering van Molières ‘Les Femmes 

Savantes’, met ingekomen antwoorden van de genodigden, 1965. 
 1 omslag 
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393. Stukken betreffende de oprichting en regelgeving van de W.S.T.V. ‘Pierrot 
et Colombine’, 1968-1969. 

 1 omslag 
 N.B. Deze toneelvereniging zette het werk van de Wageningse Studenten Toneel 

Vereniging en Spelenderwijve voort. 
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 III   DOCUMENTATIE 
 
 

 A.   Liederencollectie 
 
394. Teksten van liederen, o.a. bij lustra, 1937, 1938, 1957, 1962 en z.j. 
 1 omslag 
 
395. Teksten en Cabaretliedjes van het Jaar ’65, 1968. 
 1 omslag 
 
396. Verzameling liedteksten, z.j., getypt en klein formaat, 
 1 omslag 
 
 

 B.   Fotocollectie 
 
397. Foto’s, los, groot formaat, 1920 en z.j. 
 1 omslag 
 
398-407. Fotoalbums, 1938-1970. 
 10 delen 
 398. vierde Lustrum 1938 
 399. 1946-1950 
 400. zesde Lustrum, 1947 
 401. zevende Lustrum, 1952 
 402. 1951-1954 
 403. 1954-[1956] 
 404. [1956-1958] 
 405. Acties ten behoeve van de uitbreiding van het Clubgebouw, 

1960, 1961. [N.B. vermist] 
 406. (1958) 1964-1969. 
 407. tiende Lustrum, 1967 
 
408. Foto’s, los, [1950-1960]. 
 1 omslag 
 
409. Foto’s, los, z.j.  
 1 omslag 
 
410. Serie negatieven van het bestuur, 1961. 
 1 omslag 
 
 

 C.   Documenten 
 
411. Brochure van de L.U. met algemene informatie, in het Engels, z.j. 
 1 stuk 
 
412. Affiche Deutsche Ferienkurse in Wien, 1937. 
 1 stuk 
 
413. Circulaire aan Oud-leden van Sint Franciscus Xaverius over de naoorlogse 

toestand in de vereniging, 1945. 
 3 stukken 
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414. Utrechts Nieuwsblad, gewijd aan de Sportacademiale die te Utrecht 
gehouden werd, met foto van H.C. leden, 1965. 

 1 stuk 
 
415-416. Inauguratiebul voor nieuwe leden van de W.V.S.V., z.j. 
 2 stukken 
 415. Oningevuld. 
 416. t.n.v. Joke Vuurmans. 
 
 



    

48484848    

    

BIJLAGENBIJLAGENBIJLAGENBIJLAGEN    
 
 
Bestuursleden Wageningse Vrouwelijke Studentenvereniging 
 
 
1917-1918 
 Presidente Betsy Veth 
 Secretaresse/penningmeesteresse Nini Rahder 
 Penningmeesteresse Pop de Mandt 
 (enige tijd later benoemd) 
 
1918-1919 
 Presidente Lien Chabot 
 Secretaresse Nini Rahder 
 Penningmeesteresse Nancy van Embden 
 
1919-1920 
 Presidente S.M. Berkhout 
 Secretaresse V. Rahder 
 Penningmeesteresse E. Schrijver 
 
1920-1921 
 Presidente  N.G. Hoek 
 Secretaresse W. Roodenburg 
 Penningmeesteresse Chr. J. Boot 
 
1921-1922 
 Algemeen bestuurslid Chr. J. Boot 
 
1922-1923 
 Presidente C. Boot 
 Secretaresse/penningmeesteresse A.M.Th. Juynboll 
  vanaf 24 febr. L.J.M. Oelmeijer 
 
1923-1924 
 Presidente G.A.J. Job 
 Secretaresse A.M.Th. Juynboll 
 Penningmeesteresse C.A.P. Ossewaarde-Berkhemer 
 
1924-1925 
 Presidente M.E. Nottelman 
 Secretaresse L.J.M. Oelmeijer 
 Penningmeesteresse S. Neurdenburg 
 
1925-1926 
 Presidente M.E. Nottelman 
 Secretaresse L.J.M. Oelmeijer, vanaf jan. W. Ham 
 Penningmeesteresse S. Neurdenburg  
 
1926-1927   
 Presidente M.M. van Höevell 
 Secretaresse A. Haremaker 
 Penningmeesteresse G. van Yzeren 
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1927-1928 
 Presidente G. van Yzeren 
 Secretaresse H. van Straaten 
 Penningmeesteresse M.J.A. Faber 
 
1928-1929 
 Bestuur als bovenvermeld 
 
1929-1930 
 Presidente G.J.M. van Bredehoff de Vicq van 
   Oosthuizen 
 Secretaresse F. van Strik 
 Penningmeesteresse A.J. Lijphart 
 
1930-1931 
 Presidente H. van Straaten 
 Secretaresse J. Zaayer 
 Penningmeesteresse A. Lijphart, vanaf nov. M.W. 

Verhaar 
 
1931-1932   
 Presidente G.J.M. van Bredehoff de Vicq van 
   Oosthuizen 
 Secretaresse/penningmeesteresse N.C.A. Lodder 
 
1932-1933 
 Presidente G. Sevenster 
 Secretaresse R. Wieringa 
 Penningmeesteresse J. Jongmans 
 
1933-1934  
 Presidente E.A. Hissink 
 Secretaresse, vanaf 9 mei presidente H.G. Kronenburg 
 Penningmeesteresse, vanaf 9 mei   
  ook secretaresse A.J. ter Pelkwijk 
     
1935 mei-oktober  
 Presidente E.A. Hissink 
 Secretaresse J.R.A. Jongmans 
 Penningmeesteresse J.H. ter Kuile 
 
1935 oktober-1936 mei    
 N.B. 22 oktober 1935 werd ingevolge een besluit van de B.V.S.V. de benaming van 

bestuursfuncties gewijzigd in praeses, ab-actis en quaestrix. 

 Praeses J.F. Huizinga 
 Ab-actis M. Bakker 
 Quaestrix M.W. Knol 
 
1936-1937 
 Praeses C.L.H.J.E.A. Koenigs 
 Ab-actis J.M. Baelde 
 Quaestrix M.A. van Pallandt 
 
1937 november-1938 maart 
 Praeses J.M. Baelde 
 Ab-actis A.M. Roepke 
 Quaestrix M.A. van Pallandt 
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1938 maart-juni 
 Praeses M.W. Knol 
 Ab-actis A.I. van Acker 
 Quaestrix A.L. du Celliée Muller 
 
1938 juni-1939 
 Praeses A.L. du Celliée Muller 
 Ab-actis A.H. van Veen 
 Quaestrix E.V. van Overzee 
  
1939-1940 
 Praeses A. van Foreest 
 Ab-actis F.Th. Verschuur 
 Quaestrix A. Hoeufft 
 
1940-1941 
 Praeses A.C. Westerhoff 
 Ab-actis J.A. Bakhuis 
 Quaestrix Z. Kulescha 
 
1941- 
 Praeses A.T.J. van Schaik 
 Ab-actis G. Mackay-Brockmann 
 Quaestrix J.M. Nauta 
 
1945-1946 
 Praeses S. Pfeiffer 
 Ab-actis E.T.B. Versteegh 
 Quaestrix G. Modderman-Bosscher 
 
1946-1947 
 Praeses L. Koopman 
 Ab-actis M.I. Froger 
 Quaestrix J.N. Heringa 
 
1947-1948 
 Praeses M. Boer 
 Ab-actis E. Burger 
 Quaestrix C. Dröge 
 
1948-1949  
 Praeses F.B. Hardick 
 Ab-actis H.C. van de Water 
 Quaestrix E. de Boer 
 
1949-1950 
 Praeses P.J.M. van Nijnatten 
 Ab-actis A.V. Schophuys 
 Quaestrix G. Verschoor 
 
1950-1951 
 Praeses B. Hartelust 
 Ab-actis M. de Roon 
 Quaestrix J.P. Volker 
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1951-1952 
 Praeses H.A. Brons 
 Ab-actis W. van Dunné  
 Quaestrix S.J. van Beeck Calkoen 
 
1952-1953 
 Praeses C.E. Willinge Prins 
 Ab-actis A.A. ter Cock, vanaf nov. J.J. Boddé 
 Quaestrix N.J. Vos 
 
1953-1954  
 Praeses H.M. Schenk 
 Ab-actis E.J. Booy 
 Quaestrix L.J. Davids 
 
1954-1955 
 Praeses P.C. Riemens 
 Ab-actis N.Ch. Hissink 
 Quaestrix H. Zimmer 
 
1955-1956 
 Praeses P.J. van Weynsbergen 
 Ab-actis C.W. Roosenschoon 
 Quaestrix W.A. Jongbloed 
 
1956-1957 
 Praeses W.M. Brands 
 Ab-actis J.A. Groenewolt 
 Quaestrix A.R. Bolthuis 
 
1957-1958 
 Praeses A. van der Ende 
 Ab-actis B.T. Velde 
 Quaestrix L.J. van Dam 
 
1958-1959  
 Praeses H.A. Kluytenaar 
 Ab-actis J.A. Streef 
 Quaestrix R.L.G.C. Oorthuys 
 
1959-1960 
 Praeses K.E. Nanninga 
 Ab-actis S.C. Overbeek 
 Quaestrix E.L.A. Aalders 
 
1960-1961  
 Praeses J.A. de Koster 
 Ab-actis R.E. de Bruyn 
 Quaestrix M.C. van Nooten 
  
1961-1962 
 Praeses B.M.Th. Bier 
 Ab-actis M. Boers 
 Quaestrix R.E. Overbeek 
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1962-1963 
 Praeses M. van Teyn 
 Ab-actis A. Louët Feisser 
 Quaestrix M.E. Gevers Deynoot 
 
1963-1964 
 Praeses E.I. Creutzberg 
 Ab-actis A. Vredenduin 
 Quaestrix E.C.H. van Beresteyn 
 
1964-1965 
 Praeses C.J. Weeda 
 Ab-actis J. van Albada 
 Quaestrix J.A. Rosingh 
 
1965-1966 
 Praeses M.A. Maks 
 Ab-actis J. Sevenster 
 Quaestrix J. Wolffensperger 
 
1966-1967  
 Praeses A.E.H. Stoffels 
 Ab-actis C.J.V. de Korte 
 Quaestrix F.A. Zijlstra 
 Assessor M. Ruys 
 
1967-1968 
 Praeses B.T. Coolman 
 Ab-actis A.A. Schenk 
 Quaestrix B.A.Th. van der Plaats 
 Assessor M. Ruys 
 
1968-1969 
 Praeses A.M. Hazevoet 
 Ab-actis G.M.T. Schreuder 
 Quaestrix I.I.E. Siccama 
 Assessor B.J. Wichers Hoeth 
 
1969-1970 
 Praeses M.M. Koek 
 Ab-actis L. Henkdriks 
 Vice-praeses E.O.M. Lock 
 Quaestrix Th.W.H. Leyser 
 Quaestrix bar-mensa A.H. Arriens 
 Asssessor bar M. Jes 
 Assessor mensa S.J. van der Laagh 
 
1970/1972  
 Praeses T. van Ingen 
 Ab-actis M. Wolthuis 
 Quaestrix M. Visser 
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