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ENIGE OPMERKINGEN VOORAF    
 
 
Deze inventaris is de vierde in een reeks van vijf inventarissen van de archieven van 
de Wageningse Studenten Vereniging Ceres. De eerste inventaris, vervaardigd door 
P.M. Kernkamp, bevat het Corps- en Sociëteitsarchief van 1878 tot 1942. De tweede 
inventaris van de hand van G.J.M. van der Vleuten betreft  het Senaatsarchief van 
1942 tot 1970 en de derde inventaris op naam van M.L. Best betreft de Wageningse 
Vrouwelijke Studentenvereniging (WVSV) over de periode 1920-1970. Deze vereniging 
fuseerde in 1970 met het Wagenings Studentencorps (WSC) Ceres. De inventarisatie 
van het sociëteitsbestuur, de Commissie tot Bestuur van de Studentensociëteit Ceres 
– kortweg Commissie tot Bestuur – genaamd, is neergelegd in het voor u liggende 
werkstuk. 
 
Voor informatie over de geschiedenis van het Wagenings Studentencorps Ceres zij, 
naast het hiernavolgende, uitdrukkelijk gewezen op inleidingen van de 
bovengenoemde inventarissen, waarvan de volledige titels zijn vermeld in de 
literatuurlijst in deze inventaris. 
 
De hierboven genoemde inventarissen, met inbegrip van de voorliggende, zijn ver-
vaardigd als stagewerkstuk voor de opleiding Archivistiek B, onder mentorschap van 
C.D. Gast, gemeentearchivaris van Wageningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 
ASV  Algemene Senaten Vergadering 
CtB  Commissie tot Bestuur der Studentensociëteit Ceres 
WSC   Wageningsch Studenten Corps 
WSKOV Wageningsch Studenten Koor en Orkest Vereniging 
WSTV  Wageningsche Studenten Toneel Vereniging 
WVSV  Wageningsche Vrouwelijke Studenten Vereniging 
z.j.  zonder jaartal 
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INLEIDINGINLEIDINGINLEIDINGINLEIDING    
 

 

Korte geschiedenis van de sociëteit 

 

 

Vanaf het ontstaan van hun vereniging in 1878 hadden de leden van het WSC nogal 
vaak van plaats moeten wisselen. Na een kleine 50 jaar kwamen zij tenslotte terecht 
in het huidige sociëteitsgebouw Generaal Foulkesweg 1B, de voormalige Villa Veluvia. 
Het gebouw heeft geen onbewogen bestaan geleid. In de oorlog was de sociëteit in 
Duitse handen, onder de supervisie van ir. S.D. Rispens. Hij had de taak alle 
Wageningse studentenverenigingen te verenigingen in één Duitsgezinde studenten-
vereniging. Dit is hem echter geenszins gelukt. Gedurende de tijd, waarin hij in de 
sociëteit huisde, heeft hij vele meubelen en andere zaken geconfisqueerd voor eigen 
gebruik of verkocht. In de veronderstelling dat de bevrijding nabij was, vatte W.M. 
Otto, die tot de oorlog voorzitter van de CtB was, in een brief aan P.J. Schonenberg, 
de toenmalige directeur van de sociëteit, in 1943 het plan op om het gebouw weer in 
bezit te nemen en zodoende de rechtmatige eigendommen terug te krijgen en Rispens 
te arresteren. Dit plan heeft door het verdere verloop van de oorlog natuurlijk geen 
doorgang kunnen vinden. Pas in 1945 kon het WSC de draad in de (gehavende) socië-
teit  weer oppakken. 
 
Na een betrekkelijk rustige periode kwamen in 1960 nieuwe ontwikkelingen rond de 
sociëteit op gang. Het ledenbestand van het WSC groeide sterk en er kwam behoefte 
aan een grotere eetzaal en keuken. Hiertoe werd op 14 januari 1960 de Plannen-
commissie opgericht. Deze had tot taak de bruikbaarheid van het sociëteitsgebouw te 
toetsen  aan de behoeften van het groeiende WSC en advies uit te brengen over even-
tuele ter zake te nemen maatregelen. Haar bevindingen werden neergelegd in een 
rapport van 20 februari 1960, waarin verbouwing van de sociëteit dringend werd 
aanbevolen en tevens geadviseerd werd voor dat doel een Bouwcommissie in het 
leven te roepen. Na aanvaarding van het rapport kon de Bouwcommissie aan de slag 
gaan. Zij hield zich bezig met het technische aspect van de verbouwing en onderhield 
contact met de architect, de heer J. Wiedijk. Aangezien de verbouwing een nogal kost-
bare aangelegenheid was – de begroting werd vastgesteld op ongeveer fl. 850.000, de 
werkelijke kosten kwamen uiteindelijk op ruim fl. 1.000.000 – werd ieder corpslid 
verplicht f. 100 in deze kosten bij te dragen. De eerste steen werd op 22 september 
1962 gelegd door het WSC-erelid F. Siewertsz van Reesema. Een jaar later, vlak voor 
het 17e sociëteitslustrum, was het meeste werk voltooid. Zo kon oud-minister ir. C. 
Staf, zelf oud-lid van het WSC, op 5 oktober 1963 de sociëteit officieel heropenen. 
 
 
Organisatie 

 
De CtB had als doelstelling: het verzorgen van de sociëteit voor de leden van het 
Wageningsch Studenten Corps (WSC). Haar taak was het regelen en coördineren van  
alle zaken binnen de sociëteit en het (laten) onderhouden van het sociëteitsgebouw  
met zijn inventaris. 
 
De CtB was verantwoording schuldig aan de Senaat. Haar leden werden door de 
Corpsvergadering, het hoogste orgaan van de vereniging, uit de leden gekozen. 
Officieel stond de CtB op dezelfde lijn als de diverse andere corpscommissies, maar in 
de praktijk stond een lid van de CtB, een ‘kroegcommissaris’, hoger in aanzien dan 
bijvoorbeeld een lid van de bibliotheekcommissie. Volgens de Corpswet bestond de 
CtB uit 7 leden, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester-credi-
teuren, een penningmeester-debiteuren, een commissaris van het Consumabel I, een 
commissaris van het Consumabel II en een commissaris van de Inventaris. De voor-
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zitter leidde de vergaderingen van de commissie en zag erop toe dat de genomen 
besluiten ten uitvoer werden gebracht. De secretaris voerde de briefwisseling, voor 
zover deze niet tot de taak van een ander bestuurslid behoorde. In sommige jaren is 
de functie van secretaris gecombineerd met die van de voorzitter. De penningmeester-
crediteuren voerde de boekhouding van de sociëteit  en de briefwisseling voor zover 
die betrekking had op de onder zijn beheer staande geldmiddelen. Hij trad als pen-
ningmeester naar buiten op. De penningmeester-debiteuren inde de vordering van de 
Sociëteit op de leden van het WSC, de zogenaamde kroegberen. Hij zag er op toe dat 
de leden niet meer het toegestane krediet van fl. 25 kregen. Leden van de Senaat en 
de CtB hadden recht op meer krediet. 
 
De commissarissen van het Consumabel waren belast met de administratie van en de 
controle op de inkoop, opslag en verbruik van drank en eetwaren. De zaken met 
betrekking tot de drank, bekend onder de verzamelnaam 01, behoorden tot de 
competentie van de commissaris van het Consumabel I, terwijl de eetwaren onder de 
verantwoordellijkheid van de commissaris van het Consumabel II vielen. De commis-
saris van de Inventaris tenslotte had de zorg voor het dagelijks onderhoud van het 
sociëteitsperceel en zijn inventaris. 
 
De CtB had een vergunning tot de verkoop van drank en tabak. Volgens de Corpswet 
had de CtB het recht om bepaalde leden de toegang tot de Sociëteit te weigeren 
wegens wangedrag of wanneer zij een boete niet betaalden. Verder was ieder Corpslid 
verplicht leden van de CtB te gehoorzamen binnen het sociëteitsperceel. 
 
 
Personeel 

 
Voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de sociëteit had de CtB personeel aangesteld. 
In 1945 bestond het personeel uit slechts 2 personen, te weten een bedrijfschef, ook 
wel directeur-gerant genoemd, en een sociëteitsbediende. De Senaat kende een eigen 
bediende. In 1949 werd de formatie uitgebreid met een chef-kok en een aide de 
fourneau (keukenhulpje). Het rapport van de Plannencommissie (zie hierna onder de 
rubriek Sociëteit), gedateerd 20 februari 1960, spreekt van een meer uitgebreide for-
matie: een chefkok, drie hulpkoks, twee zaalbedienden, een buffetbediende, drie inte-
rieurverzorgsters (parttime) en twee afwasdames. De afwasdames (‘drailies’ in het 
studentenjargon), waren slechts actief na het habituédiner, het dagelijks verkrijgbare 
diner ter sociëteit. Naast deze medewerkers had de CtB ook nog een administrateur in 
dienst. In 1963 vond er een reorganisatie in de personeelsbezetting plaats: er kwam 
een directeur/chefkok, die de leiding kreeg over het keukenpersoneel en een alge-
meen directeur, die de verantwoordelijkheid over de administratie, de zaalbediendes 
en het schoonmaak- en onderhoudspersoneel ging dragen. 
 
 
Het archief 

 
Van de geschiedenis van het archief van het WSC over de periode 1942-1979, 
waarvan het hier beschreven archief van de CtB een deelbestand vormt, is eerder een 
overzicht verschenen in de inleiding van de hiervoor genoemde inventaris van G.J.M. 
van der Vleuten. Daarom kan hier volstaan worden met een beknopt verslag van de 
lotgevallen van WSC-archief die tevens grotendeels ook de lotgevallen van het archief 
van de CtB zijn. 
 
Het WSC had zijn archief ondergebracht in een ruimte op de bovenste verdieping van 
het sociëteitsgebouw. Deze ruimte werd in mei 1940 bij een bominslag zwaar bescha-
digd, waardoor een groot gedeelte van het CtB-archief verloren was gegaan. Toen 
bekend geworden was dat de inwoners van Wageningen geëvacueerd moesten wor-
den, werd het archief hals over kop getransporteerd naar de kelder, waar het een vei-



    

7777    

        

liger onderkomen vond. Bij de tijdelijke opheffing van het WSC in oktober 1941 bleef 
een gedeelte van het archief in de kelder achter. Een aantal belangrijke archiefstukken 
werd door Senaats- en CtB-leden meegenomen om deze uit handen van van de Duitse 
bezetters te houden. In 1942 kon een deel van het WSC-archief worden onder-
gebracht in de bibliotheek van de Landbouwhogeschool. Ondanks al deze 
transportaties was het archief er toch relatief ongeschonden afgekomen. Na de oorlog 
kreeg het archief zijn oude plaats op de bovenste verdieping van de sociëteit weer 
terug. In 1947 werd ten behoeve van het ordenen van de correspondentie een 
archivaris aangesteld. In 1950 werd het archiefbeheer grootser aangepakt door de 
benoeming van een uit drie leden bestaande archiefcommissie. 
 
In  1960 bleek de vereniging, door het groeiende ledenbestand, uit haar jasje was 
gegroeid. Toen tot verbouwing van het sociëteitsgebouw werd besloten, was dat 
meteen een goede gelegenheid om iets aan de ondeugdelijke berging van het archief 
in de bibliotheek te doen. Het eerdergenoemde rapport van 1960 noemde de ruimte te 
klein en de berging van het archief brandgevaarlijk. Er werd besloten om het archief 
te verplaatsen naar een brandvrij te maken ruimte in de kelder  en een deel van die 
ruimte voor het archief in te ruimen. Dit betekende dat het archief opnieuw, tijdens de 
verbouwing van de sociëteit, gastvrijheid zou genieten op de schapen van de biblio-
theek van de landbouwhogeschool. 
 
De brand die in 1980 het sociëteitsgebouw teisterde, heeft het WSC-archief amper 
schade berokkend. Slechts enkele archiefstukken van het Senaatsarchief zijn door 
bluswater onraadpleegbaar geworden. In 1988 werd het hele Ceres-archief tot 1970 in 
bewaring gegeven aan het Gemeentearchief waar het, op de wijze als hiervoor op blz. 
4 al aangegeven, in vier fasen geïnventariseerd. 
 
 
Verantwoording van de inventarisatie 

 

De organisatie van het WSC en de daarop geënte structuur van het archief laat zowel 
in de voor- als in de naoorlogse periode een duidelijke tweedeling zien in een vereni-
gings- en een sociëteits(deel)archief. De vooral uit praktische noodzaak geboren 
splitsing van het naoorlogse archiefbestand langs deze scheidslijn, stuitte daarom niet 
op archivistische bezwaren, aangezien de structuur van het WSC-archief hiermee niet 
werd aangetast. Omdat de oorlog al evenmin een breuk in structuur van het socië-
teitsbestuur veroorzaakte, kon het archiefschema van deze inventaris in hoofdlijnen 
gebaseerd worden op het schema van de inventaris van P.M. Kernkamp, voor zover 
betrekking hebbend op de bescheiden van de sociëteit. 
 
De bewerking in dit archief kwam tot stand vanuit een (summiere) plaatsingslijst. De 
correspondentie was veelal verspreid over verschillende dozen. De oorspronkelijke 
orde in de correspondentie – voor zover die aanwezig was – is hersteld. Zo was de 
correspondentie van de penningmeester-debiteuren hoofdzakelijk chronologisch en die 
van de secretaris en de commissarissen van de consumabel hoofdzakelijk alfabetisch. 
 
De secretaris voerde de algemene briefwisseling, wat voor mij aanleiding was deze 
stukken in de hoofdrubriek ‘Stukken van algemene aard’ te voegen. De corres-
pondentie van de overige leden van de CtB is geplaatst onder de rubriek waarop deze 
correspondentie betrekking heeft. Een aanzienlijke hoeveelheid bescheiden wordt 
gevormd door stukken die verband houden met de verbouwing van het socië-
teitsgebouw in de jaren 1962-1963. De omvang en betekenis van dit bestand recht-
vaardigde de vorming van een afzonderlijke subrubriek binnen de rubriek waarin 
stukken betreffende de gebouwen en –grond  waarvoor de CtB verantwoordelijkheid 
draagt (2.4.1), zijn samengebracht. In deze subrubriek, genaamd ‘Verbouwing en 
uitbreiding 1962-1963’ (blz. 15 e.v.), zijn overigens ook stukken van eerdere en latere 
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jaren opgenomen. Het zijn bescheiden die betrekking hebben op de voorbereiding van 
de verbouwing of op aangelegenheden die een direct gevolg van deze operatie zijn. 
 
Tenslotte wordt de gebruiker er nog attent op gemaakt dat stukken betreffende het 
keuken- en buffetbeheer in twee rubrieken voorkomen. Deze splitsing drong zich op 
door de samenhang van een deel van de stukken met de financiën van de sociëteit als 
geheel en de samenhang van een ander deel met de inkoop, de opslag en verbruik 
van drank en eetwaren. 
 
 
Wageningen, 1997 
 
D.F. van Neck 
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INVENTARISINVENTARISINVENTARISINVENTARIS    
 
 
 

 1  STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

  

 1.1   Notulen 

 
1-4. Notulen van vergaderingen van de CtB, 1945-1970. 

3 delen en 1 omslag 
 1. 27 mrt. 1945 – 9 apr. 1947 
 2. 14 apr. 1947 – 26 nov. 1956 
 3. 31 jan. 1957 – 9 dec. 1965 
 4. 17 feb. 1966 – 2 dec. 1970 (1 omslag) 

 

 

 1.2  Correspondentie van de secretaris 
 
5-12 Ingekomen stukken, 1945-1962. 
 4 pakken en 4 omslagen 
 N.B. Alfabetisch geordend op achternaam van de afzender. 

 5.  A-C 
 6.  D-F 
 7. G-K        
 8. L-P       
 9. Q-R 
 10.  S        
 11.  T-U 
 12.  V-Z 

 
13-17. Minuten van uitgaande stukken, 1945-1950, 1959. 
 5 omslagen 
 N.B. Alfabetisch geordend op achternaam van de geadresseerde. 

  13. A-D 
  14.  E-K 
  15.  L-R 
  16. S-U 
  17. V-Z 
 
 

 1.3  Bekendmakingen 

 
18-26. Bekendmakingen aan studenten, 1946-1948, 1950-1959. 
 9 omslagen 
 18. 1946-1947 
 19. 1948 
 20. 1950 
 21. 1951 
 22. 1952 
 23. 1953-1954 
 24.  1955-1956 
 25. 1957-1958 
 26. 1959 
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27-29. Registers van bekendmakingen van de voorzitter in de Corpsvergadering, 
1946-1948, 1952-1964, 1975-1976. 

 3 delen 
 27. 1946-1948 
 28. 1952-1956 
 29. 1956-1964, 1975-1976 
 
 
 

2  STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN 

 
 

 2.1   Organisatie 

 
 2.1.1 Stukken betreffende de werkwijze van het bestuur 

 
30. Nota betreffende de capaciteiten waarover leden van de CtB dienen te be-

schikken, 1946. 
 1 stuk 
 
31. Instructie voor de leden van de CtB en de Biljartcommissie, 1946. 
 1 stuk 
 N.B. De biljartcommissie werd door de CtB benoemd. 

 
32. Stukken betreffende problemen omtrent het vervullen van bestuursfuncties 

binnen de CtB, [circa 1955] 
 1 stuk 
 
33. ‘Wenken voor de CtB’, instructie voor leden van de CtB, 1965. 
 1 omslag 
 
34. Stukken betreffende de omzet van dranken ter bepaling van de hoogte van 

de aanslag van het drankvergunningsrecht, 1953-1955, 1957-1960. 
 1 omslag 
 
 

 2.1.2 Drankvergunning 

 
35. Ingekomen brief van Burgemeester en Wethouders, betreffende het weder-

om geldig verklaren door Gedeputeerde Staten van Gelderland van de soci-
ëteitsvergunning tot de verkoop van sterke drank, welke in 1942 was inge-
trokken, 1946. 

 1 stuk 
 
36. Vergunning tot het verkopen van sterke drank in vier lokalen van het ver-

bouwde en uitgebreide sociëteitsgebouw, afgegeven door Gedeputeerde 
Staten van Gelderland, 1963; met retro-acta, 1908, 1912, 1926. 

 Afschrift [1963]. 
 1 stuk 
 
37. Stukken betreffende het verkrijgen van ontheffing van de eisen waaraan 

lokaliteiten moeten voldoen om voor een drankvergunning in aanmerking 
te kunnen komen, 1963-1964. 

 1 omslag 
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 2.2   Financiën 
 N.B. zie ook inv.nrs. 72 en 91 

 
 2.2.1 Jaarstukken 
 
38. Jaarrekeningen, 1946, 1951-1954; met begrotingen, 1946, 1952-1954. 
 1 omslag 
 
39. Aantekeningen houdende de toelichting op de winst- en verliesrekening 

van 1948 en 1949 en op de balans van 1948, 1949 en z.j. 
 1 omslag 
 N.B. De bijbehorende winst- en verliesrekening en balans zijn niet bewaard geble-

ven. 

 
40-43. Jaarrekeningen opgesteld door accountantskantoor van Kampen te Arnhem, 
 1955-1958. 
 4 katernen 
 N.B. De jaarrekeningen van 1955 en 1956 zijn in tweevoud en van 1957 en 1958 in 

drievoud aanwezig. 

40.  1955 
41. 1956 
42. 1957 
43. 1958 

 
44. Instructie voor het opstellen van jaarstukken, 1964. 
 1 stuk 
 
45. Stukken betreffende de begroting van de viering van het 18e Lustrum voor 

zover in de sociëteit plaatsvindend, 1968. 
 1 omslag 
 
 

2.2.2 Stukken betreffende sanering en reorganisatie van  de 
financiën 

 

46. Rapport van de accountants Preijer en De Haan betreffende de reorganisa-
tie van de bedrijfsvoering van de sociëteit, 1948. 

 1 katern 
 N.B. In tweevoud aanwezig. 

 
47. Ingekomen memories van de Senaat over de sanering van de financiën van 

de sociëteit, met verslag van de voorzitter van de ter zake genomen maat-
regelen, 1948, 1949. 

 1 omslag 
 N.B. De stukken zijn onvolledig bewaard gebleven. 

  
48. Nota aan de Senaat betreffende sanering van de financiën van de CtB en 

de vraag of het WSC vanwege haar penibele financiële situatie een dele-
gatie naar een lustrumviering van de Leidse universiteit moet zenden, 
[1950]. 

 1 omslag 
 
49. Rapport van de Commissie tot Onderzoek van Structuurwijziging van het 

WSC [aan de Senaat] in hoofdzaak betreffende de financiële bedrijfs-
voering van de Sociëteit, z.j. Afschrift. 

 1 stuk 
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2.2.3  Debiteuren- en crediteurenadministratie 

 
50-56. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de penningmeester-

debiteuren, 1945-1958. 
 7 omslagen 
 50. 1945-1946 
 51. 1947 
 52. 1948 
 53. 1949 
 54. 1950-1952 
 55. 1953-1955 
 56. 1956-1958 
 
57. Instructie voor de penningmeester-debiteuren ten aanzien van de behan-

deling van debiteuren, 1955. 
 1 stuk 
 
58-59. Staten van van debiteuren te vorderen en aan crediteuren verschuldigde 

bedragen, 1955, 1967. 
 1 stuk en 1 band 
 
 

 2.2.4  Financiële administratie van het keuken- en buffet-
beheer 

 
60. Register bevattende: 

o Staten houdende meest maandelijkse inventarisaties van de geldwaarde 
van  ingekochte verbruiksgoederen, 1954-1961. 

o Journaal van uitgaven wegens de inkoop van artikelen ten behoeve van 
de keuken, 1956-1964. 

o Lijst van in de periode 24 september 1955 tot 9 september 1958 in 
dienst genomen personeel, met vermelding van adressen en salarissen, 
1955-1958. 

 1 deel 
 
61. Exploitatierekeningen opgemaakt door de Consumabelen I en II, 1955. 
 1 omslag 
 
62. Stukken betreffende de subsidiëring van de mensa, 1960 en 1961 en z.j. 
 1 omslag 
 
 

 2.3   Personeel 

 
63. Ingekomen stukken betreffende de sollicitatie naar de functies van direc-

teur-chefkok en aide de fourneau, 1945, 1947, 1950. 
 1 omslag 
 
64. Onderhandse akten van arbeidsovereenkomst tussen het WSC en het so-

ciëteitspersoneel, 1945-1947, 1949-1950; met concepten, z.j. 
 1 omslag 
 
65. Ingekomen en minuten van uitgaande getuigschriften van het sociëteits-

personeel, 1948, 1950, 1955. 
 1 omslag 
 N.B. Zie ook inv.nr. 110. 
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66. Notulen van de vergadering gehouden met besturen van de studentenso-
ciëteiten van Utrecht, Leiden, Delft en Amsterdam betreffende het keuken-
personeelsbeleid, 1951. 

 1 stuk 
 
--. Lijst van in de periode 24 september 1955 tot 9 september 1958 in dienst 

genomen personeel, met vermelding van adressen en salarissen, 1955-
1958. 

 N.B. In inv. nr. 60. 

 
67. Ingekomen brief van twee leden van het WSC betreffende herziening van 

de personeelsformatie, 1961. 
 1 stuk 
 
68. Instructies voor enkele functionarissen van het personeel, 1961, 1963 en 

z.j. 
 1 omslag 
 
69. Stuk betreffende de pensioenberekening, vermoedelijk voor de administra-

teur, 1964. 
 1 stuk 
 
 

 2.4   Sociëteit 

 
 2.4.1 Gebouwen en grond 
 

 2.4.1.1.Verwerving, handhaving en herstel van eigendommen 
 
70. Brief van W.M. Otto, voorzitter van de CtB, aan P.J. Schonenberg, directeur 

van de sociëteit, betreffende het terugverkrijgen van de eigendommen en 
het weer in bezit nemen van de sociëteit, 1943. 

 1 stuk 
 
71. Stukken betreffende de verwerving van een op vliegveld Deelen staande 

barak en de plaatsing van dit gebouwtje op het terrein achter de Sociëteit, 
1945. 

 1 omslag 
N.B. De uit vijandelijk vermogen afkomstige barak was bestemd om de vernielde 

eetzaal tijdelijk te vervangen. 

 
72. Stukken betreffende vergoeding van oorlogsschade aan het gebouw en de 

inventaris en het opeisen van financiële vorderingen op voormalige bezet-
ters van de Sociëteit, 1945-1946, 1948-1950, 1953. 

 1 omslag 
 
73. Stukken betreffende het verzekeren van het sociëteitsgebouw en de inven-

taris van de sociëteit tegen brandschade, 1946. 
 1 omslag 
 
74-75. Stukken betreffende de verplaatsing van het tuinhek aan de straatzijde in 

verband met de verkoop van een strook grond aan de gemeente, 1947, 
1951. 

 2 omslagen 
 N.B. Het betreft de beëindiging van de zogenaamde Aulakwestie. Zie de inleiding 

van de inventaris van Ceres-archief deel 1, blz. 13. 
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 74.  Correspondentie met Mr. W. Vos, advocaat te Bennekom, over 
het eigendomsrecht op een deel van de tuin grenzend aan de 
oprit van de aula van de Landbouwhogeschool, 1947. 

   1 omslag 
 
 75. Ontwerptekeningen en –plattegronden betreffende het verplaat-

sen van het tuinhek aan de straatzijde in verband met de ver-
koop van een strook grond aan de gemeente, 1951. 

   1 omslag 
  N.B. De verkoop werd vastgelegd in een onderhandse akte van 28 

augustus 1951. 

 
 

2.4.1.2. Verbouwing, uitbreiding en onderhoud van het 

sociëteitsgebouw 
 

 2.4.1.2.1 Verbouwing en uitbreiding 1962-1963 
 
76. Rapport van de Plannencommissie, 1960. 
 1 band 
 N.B. Zie inleiding blz. 5. 

 
77. Notulen van de vergaderingen van de Bouwcommissie, 1960-1963. 
 1 omslag 
 N.B. Zie inleiding blz. 5. 

 
78-79. Bestek van de verbouwing, opgemaakt door de aannemer, 1961 en z.j. 
 2 delen 
 N.B. In tweevoud; het tweede exemplaar (inv.nr. 79) bevat aantekeningen en 

correcties. 

 
80. Stukken betreffende de inrichting van de sociëteit met een bar-buffet en 

plaatsing van installaties voor het bewaren en serveren van dranken, 
1961-1964. 

 1 omslag 
 
81. Stukken betreffende het ontwerp en de aanleg van centrale verwarming, 
 1961-1965. 
 1 omslag 
 
82. Ontwerptekeningen ten behoeve van de verbouwing van het socië-

teitsgebouw, 1961-1965 en z.j. 
 1 pak 
 
83. Staten en lijsten houdende overzichten van te verrichten interne verbou-

wingswerkzaamheden, met enkele plattegronden 1961, 1963-1964 en z.j. 
 1 omslag 
 
84. Stukken betreffende de aanleg en huur van een telefooncentrale met 

accessoires, 1962-1963. 
 1 omslag 
 
85. Stukken betreffende aanbieding en leverantie van diverse materialen, 

1962-1965. 
 1 omslag 
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86. Stukken betreffende de heraansluiting van het sociëteitsgebouw op het 
electriciteitsnet, de verbetering van de verlichting en de aanleg van een 
noodverlichting, 1962-1965. 

 1 omslag 
 
87. Stukken betreffende planning van de herinrichting van het interieur en de 

tuin, 1963. 
 1 omslag 
 
88. Stukken betreffende de aanleg van een kegelbaan, 1963. 
 2 stukken 
 
89. Rapport van de Bouwcommissie betreffende de subsidiëring van de keu-

keninventaris, 1963. 
 1 stuk 
 
90. Adreslijsten van personen, bedrijven en andere instanties die aan de ver-

bouwing verbonden waren, [circa 1963]. 
 2 stukken 
 
91. Stukken betreffende de financiering van de verbouwing, 1963-1964. 
 1 omslag 
 
92. Vergunning afgegeven door de gemeente Wageningen voor de bouw van 

een berging bij het sociëteitsgebouw, 1965; met bouwtekening. Afschrift. 
2 stukken 

 
 

 2.4.1.2.2 Overige verbouwingen, onderhoud 
 
93. Ingekomen brief van de Senaat betreffende het aanbrengen van een nieuw 

mededelingenbord, 1946. 
 1 stuk 
 
94. Vergunning, afgegeven door de directeur van Staatsbosbeheer, tot rooiing 

van een vleugelnotenboom staande in de achtertuin van de sociëteit, 1949. 
 1 stuk 
 
95. Ingekomen brief van Ir. B. Polderman, lid van de Commissie van Advies, 

houdende advies omtrent het installeren van centrale verwarming en het 
verbeteren van keukenvoorzieningen, 1956. 

 1 stuk 
 
96. Ontwerptekeningen voor het aanbrengen en verbeteren van diverse facili-

teiten in het sociëteitsgebouw, 1957-1958, 1965-1971. 
 1 omslag 
 
97. Ingekomen brief van het bestuur van de vrijwillige brandweer van Wage-

ningen betreffende te nemen maatregelen in verband met de brand-
veiligheid van het sociëteitsgebouw, 1963. 

 1 stuk 
 
98. Dossier betreffende het beëindigen van het contract met het schilderbedrijf 

B. Jansen, vanwege het niet nakomen van zijn verantwoordelijkheid, 
namelijk het onderhouden van de buitenkant van het sociëteitsgebouw 
voor 10 jaren, 1967-1971. 

 1 omslag 
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 2.4.2 Beheer van keuken en buffet 

 
99-102. Ingekomen stukken van de Commissaris van het Consumabel I, 1950-1960. 
 4 omslagen 
 N.B. Alfabetisch geordend op afzender. 

 99. A-H 
 100. I-M 
 101. N-T 
 102. U-Z 
 
103-106. Minuten van uitgaande stukken van de Commissaris van het Consumabel I, 

1945-1962. 
 4 omslagen 
 N.B. Alfabetisch geordend op geadresseerde. 

 103. A-G 
 104. H-L 
 105. M-U 
 106. V-Z 
 
107-109. Ingekomen stukken van de Commissaris van het Consumabel II, 1945-

1952. 
 3 omslagen 
 107. A-H 
 108. I-S 
 109. T-Z 
 
110. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de directeur chef-kok, 

1955-1964. 
 1 pak 
 
111-113. Klachtenboek betreffende de mensa, 1946-1960. 
 3 delen 
 111. 1946-1948 
 112. 1948-1952 
 113. 1953-1960 
 
114. Stukken betreffende de in- en verkoop van hoofdzakelijk consumptie-

goederen, 1946-1948, 1961. 
 1 omslag 
 
115. Stukken betreffende de huur, c.q. aankoop van kassa’s, 1947-1950, 1958, 

1960. 
 1 omslag 
 
116. Instructies voor het gebruik van de koelkast en het wijnfust, [circa 1955]. 
 1 omslag 
 
117. Stukken betreffende de aankoop van een koelaggregaat, 1959. 
 2 stukken 
 
118. Onderhandse akten waarbij het WSC vier handbierpompen en een roest-

vrijstalen spoelbak met toebehoren in bruikleen neemt van Amstel Brou-
werij N.V. te Amsterdam, 1960. 

 2 stukken 
 
119. Stukken betreffende de aanschaf van een groentesnijmachine, 1960. 
 2 stukken 



    

18181818    

    

 2.4.3  Toelating van leden en niet-leden tot publieksruimten 

 
120. Lijsten van op advies van de Commissie van Zuivering geschorste of ge-

royeerde leden aan wie de toegang tot de sociëteit (voorlopig) is ontzegd, 
1945.  

 1 stuk 
 
121. ‘Introductieboek van de sociëteit’. Register van introducé’s en hun intro-

ductoren, 1961-1971. 
 
 

 2.5 Activiteiten 

 
 2.5.1 Organisatie van feesten en plechtigheden van het WSC 
 
122. Vergunning verleend door de waarnemend commissaris van gemeente-

politie tot het houden van het jaarlijkse corpsbal, 1946. 
 1 stuk 
 
123. Lijst van namen met handtekeningen en vingerafdrukken van deelnemers 

aan een niet nader aangeduide festiviteit van WSC, 1951. 
 1 stuk 
 
124. Menukaarten van diners van het WSC, 1953, 1967. 
 2 stukken 
 
125. Stukken opgemaakt door de Commissaris van het Consumabel I, betref-

fende de organisatie van het 16e Lustrum, 1958. 
 1 omslag 
 
126-129. Receptieboeken ter gelegenheid van Sociëteitsdies, 1958, 1961, 1963, 

1965. 
 4 delen 
 126. 1958 
 127. 1961 
 128. 1963 
 129. 1965 
 
130. Programma van de viering van de 40e sociëteitsdies, [1966]. Gedrukt. 
 1 stuk 
 
--. Stukken betreffende de begroting van de viering van het 18e Lustrum voor 

zover in de sociëteit plaatsvindend, 1968. 
 N.B. Zie inv.nr. 45. 

 
 
 

 2.5.2 Activiteiten voor andere studentenverenigingen en voor 
niet-studenten 

 
131.  Stukken betreffende het opvangen en begeleiden van deelnemers aan het 

Sedimentologisch Congres te Amsterdam, 1950. 
 1 omslag 
 
132. Lijsten van barkeepers en ‘knokploegers’ (zaalbedienden) die als (onbetaal-

de) hulpkrachten bij de organisatie van feesten van WSTV en WSKOV heb-
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ben gediend, met staten van ingekochte en verbruikte dranken, 1957, 
1959. 

 1 omslag 
 
133. Menukaart voor het galadiner ter gelegenheid van het 10e Lustrum van de 

WVSV, 1967. 
 1 stuk 
 
134. Wijnkaarten voor het A.S.V.-diner en voor het ‘autoriteiten-diner’, z.j. 
 2 stukken 
 

 

 
 
 
 
 


