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Inleiding 
 

De Wageningsche Rooevereeniging ‘Argo’ is op 30 oktober 1913 opgericht als 

ondervereniging van het Wageningsch Studenten Corps ‘Ceres’. Huisvesting vond Argo 

in eerste instantie bij de roeivereniging ‘Vada’, en vervolgens van 1931 tot 1982 in 

haar eigen Botenhuis, dat in 1982 door een nieuw werd vervangen. 

 

Het archief is in 2011 in bewaring gegeven bij het Gemeentearchief Wageningen. In 

2012 is het van een plaatsingslijst voorzien door Argo-lid Ir. A.C. Lokker. 

 

Stukken ouder dan 75 jaar zijn openbaar. Voor inzage in recentere stukken is 

voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Argo nodig. 
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Plaatsingslijst 
 

 

 

 

I.  Algemeen 
 
 
A.  Correspondentie 

Zie ook Doos 21. 

  
Doos 2. Ingekomen stukken, 1974-1975. 
 1 omslag 
 
Doos 4. Ingekomen- en minuten van uitgaande stukken, 1959-1960.  
 N.B. Onder andere inschrijvingen voor wedstrijden en verscheidene 

gelukwensen met Varsity overwinning 1960 en deelname Olympische 

Spelen 1960. 

 2 omslagen 
 
Doos 5. Minuten van uitgaande stukken, waaronder ook inschrijvingen voor 

wedstrijden, 1971-1973. 
 
Doos 12. Inkomende en minuten van uitgaande stukken, 1953-1954. Met register. 
 1 omslag en 1 deel 
 
Doos 18. Inkomende en minuten van uitgaande stukken, 1952. 
 1 omslag 
 
Doos 19. Inkomende en minuten van uitgaande stukken, 1955-1956. 
 1 omslag 
 
Doos 20. Inkomende en minuten van uitgaande stukken (incl. 

bestuursmededelingen), 1958-1959. 
 1 omslag 
 
Doos 22. Correspondentie 
 a. Inkomende en minuten van uitgaande stukken, 1963. 
 b. Ingekomen stukken, 1968-1969. 
 2 omslagen  
 
Doos 23. Ingekomen stukken, 1977-1980.   
 1 omslag 
 
Doos 30. Ingekomen stukken, oktober 1973-augustus 1974. 
 
Doos 41. Minuten van uitgaande stukken, januari 1961-juli 1962. 
 2 omslagen 
 
Doos 42. Minuten van uitgaande stukken, april 1964-september 1968. 
 Minuten van uitgaande stukken, september 1968-september 1971. 
 2 omslagen 
 
Doos 43. Minuten van uitgaande stukken, 1975-1981: 

a. A t/m K. 
b. L t/m Z. 

 2 omslagen. 
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Doos 44. Minuten van uitgaande stukken, 1973-1975. 
 
Doos 48. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1945-1946. 
 1 omslag 
 
Doos 49. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1947-1950. 
 1 omslag 
 
Doos 50. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1947-1950 (2e 

deel) 
 1 omslag 
 
Doos 51. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, 1963-1964. 
 1 omslag 
 
Doos 52. Ingekomen stukken, 1961-1962, 1966. 

a. 1961-1962. 
b. 1966. 
2 omslagen 
 

Doos 53. Ingekomen stukken, 1966-1967, 1969-1970. 
a. 1966-1967 [november-november] 
b. 1969-1970 [september-september] 

 2 omslagen 
 
Doos 54. Ingekomen stukken,1972-1973. 
 1 omslag 
 
Doos 55. Ingekomen stukken,1973. 
 1 omslag 
 
Doos 56. Ingekomen stukken,1975-1976. 
 1 omslag 
 
Doos 57. Ingekomen stukken,1976-1977. 
 1 omslag 
 
Doos 58. Ingekomen stukken, 1977-1979. 
 1 omslag 
 
 
B.  Contacten met andere organisaties 

Zie ook Doos 38 en Doos 45. 

 
Doos  28. Stukken over contacten met overkoepelende organisaties: 

a. Ingekomen stukken Nederlandse Studenten Roeifederatie, 1977-1983. 
b. Ingekomen stukken Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond, 

1977-1983. 
 2 omslagen 
 
Doos 31. Stukken over contacten met overkoepelende organisaties: 

a. Correspondentie met Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond en 
Nederlandse Studenten Roeifederatie, 1964-1973. 

b. Ingekomen stukken Koninklijke Nederlandsche Roeibond, 1969-1971. 
c. Ingekomen stukken Sportstichting Landbouwhogeschool Wageningen, 

1976-1977,  
d. Ingekomen stukken Nederlandse Studentenroeifederatie, 1976-1977. 
e. Ingekomen stukken Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond, 

1976-1977. 
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f. Ingekomen stukken Koninklijke Nederlandsche Roeibond, 1976-1977. 
 6 omslagen. 
 
Doos 32. Stukken over contacten met overkoepelende organisaties: 

a. Ingekomen stukken Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond, 
1974-1976. 

b. Ingekomen stukken Sportstichting Landbouwhogeschool Wageningen, 
1974-1976. 

c. Ingekomen stukken (van algemene aard) Koninklijke Nederlandsche 
Roeibond, 1974-1976. 

d. Ingekomen stukken (over technische zaken, selecties, uitzendingen 
e.d.) Koninklijke Nederlandsche Roeibond, 1974-1976. 

e. Ingekomen stukken betreffende het toerroeien, 1975-1976. 
 
Doos 33. Stukken over contacten met overkoepelende organisaties: 

a. Ingekomen stukken Koninklijke Nederlandsche Roeibond, 1977-1979 
b. Stukken betreffende het regioroeien, 1979-1983 
c. “Archief Regiokommissie” met begeleidende brief met inhoudsopgave. 

 2 omslagen 
 
Doos 35.  Stukken over contacten met overkoepelende organisaties: 

Stukken over de NSRF Congressen van 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982 en 1984 (1983 ontbreekt). 

 7 omslagen. 
 
 

C.  Financiën 

N.B. Zie ook Doos 16. 

 
 
Doos 13. Stukken van financiële aard, 1945-1951 en 1968-1970: 

a. rekeningen, bevrijding [1945] tot 1 januari 1951; 
b. rekeningen, 1968-1970. 

 2 omslagen  
 
Doos 34. Financiën 

a. “Ledenlijst der Vereeniging” ten behoeve van het factureren van con-
tributie en entreegelden door de administrateur van het WSC, 1935-
1941. Ingevouwen enkele brieven aangaande financiële zaken, ca. 
1951. 

b. “Ledenlijst Argo” ten behoeve van het factureren van contributie, 
entreegelden, bijdrage lustrumfonds en lidmaatschap N.R.B. door de 
administrateur van het WSC, 1957-1961. 

c. Kas- en bankboek, 1945-1949. 
d. Kasboek, februari 1973-december 1977. 
e. Ledenlijst Argo ten behoeve van het factureren van contributie, 

entreegelden, bijdrage lustrumfonds en lidmaatschap N.R.B. door de 
administrateur van het WSC, 1953. 

f. “Argo Quartaalboek”, ca. 1946. 
g. Adresboekje met leden en verschuldigde contributies e.d. bedragen, 

alfabetisch geordend, ca. 1960. 
h. Grootboek, 1973-1974. 
i. Grootboek, 1958-1959. 
j. Grootboek 1951-1952. 
k. Journaal, 1953- 1960, met los katern met daarop de balans per 31 

december 1950 en journaalposten daaraan volgend, 1 januari 1951 - 
1 augustus 1953. 

l. Grootboek W.S.R. Argo 1954. 
m. Kasboek, januari 1978 - oktober 1980. 
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n. Kasboek “Argofonds”, 1949–1953. 
o. Journaal en grootboek “Argofonds”, 1955-1957. 
p. Crediteurenboek Lustrumwedstrijden van de W.S.R.V. Argo (1933), 

afgesloten op 17 december 1934. 
q. Grootboek, 1972-1973. 

 17 delen. 
 
 
D.  Bestuursmededelingen 

Zie ook Doos 21. 

 
Doos 46. Bestuursmededelingen: 

a. 1954-1964 
b. 1964-1971 
2 omslagen 

 
Doos 47. Bestuursmedelingen, 1971-1975. 
 1 omslag 
 
 
 
 
 

II.  Bijzonder 
 
 
E.  Leden en oud-leden 

N.B. Zie ook Doos 34 en Doos 38. 

 
Doos 36. Inschrijfformulieren nieuwe leden, (september) 1977. 
 Inschrijfformulieren nieuwe leden, (september) 1978. 
 Stukken van de afroeicommissie 1974, 1974. 
 3 omslagen 

 
Doos 14. Stukken betreffende oud-ledenvereniging “Oud-Argo”: 

a. lijst met oud-roeiers “zoals [die] vermeld stonden in de verhaaltjes in 
de almanak”, ca. 1975. 

b. correspondentie met en over Oud-Argo (incl. een jaarverslag van Oud-
Argo over 1968), 1969-1985. 

c. Ledenlijst van Oud-Argo (met concepten en enkele losse 
adreswijzigingen), alfabetisch op naam gerangschikt per aankomstjaar, 
beginnend bij de lichting 1925 en doorlopend tot en met 1974, ca. 
1975. 

3 omslagen 
 
 
F.  Gebouwen 

Zie ook Doos 21 

 
Doos 6. Stukken betreffende de voorgenomen verplaatsing, nieuwbouw en/of 

uitbreidingsmogelijkheden voor het botenhuis, correspondentie met de 
gemeente Wageningen, plannen, bouwtekeningen, schetsen e.d. 

 1965-1973 
 
Doos 27. Diverse bouwtekeningen uit de periode 1920 tot en met begin jaren 60, 

van nieuwbouw, verbouwingen, vlotten, uitbreidingen, roeibaan e.d.  
 Correspondentie betreffende het Uiterwaardenplan met roeibaan, 1960-

1969. 
 1 omslag  
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G.  Vloot 

Zie ook Doos 21. 

 
Doos 37. Stukken over het beheer van de vloot:   
 Jaarverslagen van het commissariaat, 1947-1968: 

a. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1947, februari 1948. 
b. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1948, februari 1949. 
c. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1949, januari 1950. 
d. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1950, februari 1951. 
e. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1951, februari 1952. (in 

tweevoud) 
f. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1952, februari 1953. (in 

drievoud) 
g. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1953, februari 1954. (in 

tweevoud) 
h. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1954, februari 1955. 
i. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1955, februari 1956. (in 

drievoud) 
j. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1956, februari 1957. (in 

tweevoud) 
k. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1957, februari 1958. (in 

drievoud) 
l. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1958, februari 1959. (in 

drievoud) 
m. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1959, januari 1960. (drie 

versies; één maal in de vorm van Bijlage I bij het jaarverslag van de 
vereniging over 1959). 

n. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1960, februari 1961. (drie 
versies; één maal in de vorm van Bijlage II bij het jaarverslag van de 
vereniging over 1960; met 6 extra bladen met algemene informatie; 
één maal gemerkt Botenhuis). 

o. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1961, februari 1962. (in 
tweevoud) 

p. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1962, februari 1963. (in 
viervoud plus een versie in de vorm van een rapport over de toestand 
op de W.S.R. Argo). 

q. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1963, februari 1964. (in 
viervoud) 

r. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1964, februari 1965. 
s. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1965, februari 1966. 
t. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1966, februari 1967. 
u. Jaarverslag van het commissariaat over 1967, ongedateerd. (twee 

versies) 
v. Jaarverslag van het commissariaat over 1967/1968, ongedateerd. 

 
 Jaarverslagen van het commissariaat, 1969-1988: 

a. Jaarverslag van het commissariaat over 1968/1969, oktober 1969. (in 
tweevoud) 

b. Jaarverslag van het commissariaat over 1969/1970, september 1970. 
c. Jaarverslag van de eerste commissaris over 1970/1971, september 

1971. (in tweevoud) 
d. Jaarverslag van het commissariaat over 1973/1974, september 1974. 
e. Jaarverslag van het commissariaat over 1974/1975, september 1975. 
f. Jaarverslag van het commissariaat over 1975/1976, september 1976. 
g. Jaarverslag van het commissariaat over 1976/1977, september 1977. 
h. Jaarverslag van het commissariaat over 1977/1978, oktober 1978. 
i. Jaarverslag van het commissariaat over 1978/1979, oktober 1979. 
j. Jaarverslag van het commissariaat over 1979/1980, september 1980. 
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k. Jaarverslag van het commissariaat over 1980/1981, september 1981. 
l. Jaarverslag van het commissariaat over 1981/1982, ongedateerd. 
m. Jaarverslag van het commissariaat over 1982/1983, oktober 1983. 
n. Bloemlezing van het commissariaat 1983/1984, oktober 1984. 
o. Jaarverslag van het commissariaat over 1984/1985 gevolgd door een 

bloemlezing, oktober 1985. 
p. Jaarverslag van het commissariaat over 1985/1986 plus “een bloemige 

lezing” (1 vel) 
q. Bloemlezing over 1986/1987 (1 vel). 
r. Jaarverslag van het commissariaat over 1987/1988 inclusief 

bloemlezing plus een vlootoverzicht 1987/1988. 
 

Rapport over de toestand van de Wageningsche Studenten Roeivereeniging 
Argo, zomer 1960. 
Instructies voor het commissariaat van de Wageningsche Studenten 
Roeivereeniging Argo,  20 september 1964. 
Kladversie (manuscript) van een ongedateerd jaarverslag. 
 3 omslagen 

 
 
H.  Wedstrijden 

Zie ook Doos 16, Doos 21 en Doos 25. 

 

Doos 1. Stukken betreffende de lustrumwedstrijden van 1963 (nationale 
roeiwedstrijd op 8 en 9 juni 1963 op het Amsterdam Rijnkanaal te Zoelen-
Tielen): 
a. Blanco uitnodiging en tevens toegangsbewijs (met bijbehorende 

envelop) op geschept papier voor de Lustrumwedstrijden van 1963 
(nationale roeiwedstrijd op 8 en 9 juni 1963 op het Amsterdam 
Rijnkanaal te Zoelen-Tiel). 

b. Krant getiteld: Argo Lustrum  
c. Bundel met dagafschriften NHM van de lustrumwedstrijdcommissie, 

facturen, kwitanties en correspondentie met leveranciers en sponsoren. 
d. Advertentie katern (behorend bij programmaboekje?). 
e. Eerste pagina programmaboekje. 
f. Brieven uitgaand (ca. 20, sommigen genummerd), 
g. Brief aan roeiverenigingen (bij het verzenden van roeierskaarten). 
h. Brieven aan officials. 
i. Overzicht uit te schrijven nummers.  
j. Programmaboekje 
k. Exemplaar Reglement voor Roeiwedstrijden van de KNRB, 1963. 
l. Antwoordkaart deelname aan festiviteiten rond lustrum. 
m. Briefje met rectificatie uitgeschreven nummers. 
n. Aankondiging Lustrumwedstrijden 1963 (5 maal), 1953 (1 maal) en 

1958 (1 maal)  
o. Programmaboekje (viervoud) 
p. Aankomstbriefjes 
q. Brief aan Mach. Glasfabriek ‘de Maas’ te Tiel met het verzoek om te 

sponsoren. 
r. Krantenknipsel Gelders Dagblad. 
s. Papieren, met loting, uitslagen (ook punten voor het dames stijlroeien)  
t. Medewerkerslijst / takenschema + instructies (tweevoud): 1973 

(Beekse Bergen) 
u. Schriftje met notulen, lustrumwedstrijdcommissie, 1957-1958  
v. Ingekomen stukken (w.o. drankvergunning e.d.) 

  
Doos 3. Stukken betreffende de lustrumwedstrijden van 1973: 

a. Inschrijvingsformulieren en verzamelformulieren   
b. Wijzigingsformulieren  
2 omslagen  
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Doos 10. Wedstrijdboeken, 1958-1985: 

a. 15 oktober 1958 t/m 9 juli 1967; 
b. 1968 t/m juni 1975 
c. juni 1975 t/m  juni 1979 
d. juni 1979 t/m 9 november 1985 
4 delen 

 
Doos 11. Stukken betreffende de lustrumwedstrijden van 1973 (Argo Lustrum-

wedstrijden op 16 en 17 juni 1973 op de Beekse Bergen): 
a. enveloppen met blikken (dames elite twee zonder stuurvrouw); 2 

exemplaren van het programmaboekje en een conceptontwerp voor de 
poster (1 omslag); 

b. inkomende en uitgaande stukken betreffende de financiële aspecten 
van de lustrumwedstrijden (facturen van derden, nota’s en corres-
pondentie over inschrijfgelden e.d.); 

c. inkomende en uitgaande stukken betreffende algemene wedstrijd-
aangelegenheden (correspondentie met officials, uitslagen, begro-
tingen e.d.); 

d. stukken van financiële (uitgaand) en algemene aard (wedstrijdcommis-
sie notulen, correspondentie over het aanbieden van prijzen, door o.a. 
Z.K.H. Prins Bernhard, andere Wageningse verenigingen e.d.) 

e. losse stukken (1 omslag) 
 5 omslagen 
 
Doos 15. Stukken betreffende de deelname aan wedstrijden in het voorjaar van 

1965: Uitslagen, programmaboekjes, bestuursmededelingen omtrent de 
samenstelling van ingeschreven ploegen en een manuscript voor het Argo 
jaarverslag over het wedstrijdseizoen 1965 in de WSC almanak. 

 1 omslag  
 
Doos 39. Stukken betreffende de lustrumwedstrijden van 10 en 11 juni 1978 te 

Tilburg: 
a. Programmaboekje (in tweevoud), 1978. 
b. Jubelboekje 65 jaar Argo, 1978. 
c. Ingekomen en uitgaande stukken (1 omslag), 1978. 
d. Inschrijvingen (2 omslagen), 1978. 
e. Verslag van het lustrum 1978 (1 omslag). 
4 omslagen en 3 delen 

 
Doos 40. Stukken betreffende de lustrumwedstrijden van 10 en 11 juni 1978 te 

Tilburg: 
a. Notulenboek (groene ringband A5), met daarin ook aangeleverde kopij 

voor kranten 
b. Notulen lustrumwedstrijdcommissie (“Argo Lustrum Team”) (1 schrift-

je). 
c. Financiële stukken (incl. enkele notulen) (1 omslag). 
d. Ingekomen stukken van de commissiepenningmeester (o.m. facturen 

e.d.). 
e. Stukken en documentatie van diverse aard (krantenknipsels, aangele-

verde kopij, verzekeringspolis, etiketten voor flessen lustrumwijn) (1 
omslag). 

 3 omslagen en 2 delen 
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I.  Lustra 

Zie ook Doos 25. 

 
Doos 29. Stukken betreffende lustra: 

a. Menukaart van het diner te s.s. Ceres t.g.v.het 50-jarig bestaan van de 
W.S.R. Argo en de uitreiking van het jubileumboek, juni 1963. 

b. Verslag van de lustrumwedstrijden van 1948. 
c. Correspondentie gevoerd door de lustrumwedstrijdcommissie 1948  
d. Stukken en correspondentie rond het lustrum van 1958. 
e. Stukken en correspondentie rond het lustrum van 1953. 

 
 
J.  Receptie- en introductieboeken 

 
Doos 26. Receptieboeken, 1953-1982, met hiaten, en introductieboek 1953-1963. 

a. Lustrum 1963 en Oud-Argomiddag 1965. 
b. Opening van het nieuwe botenhuis, 29 mei 1982 
c. Recepties 31-10-1961 t/m Kanaal Kampioenschappen 1964, 
d. Introductieboek, 1953-1963. 
4 delen 

 
 
K.  Klachtenregistratie 

 
Doos 8. Klachtenboeken, 1961-1973.  

a. 8 oktober 1961 t/m 8 november 1963. 
b. 8 november 1963 t/m 17 november 1966. 
c. 17 november 1966 t/m 18 februari 1968. 
d. februari 1968 t/m maart 1970. 
e. 2 april 1970 t/m 31 december 1971. 
f. januari 1972 t/m juni 1973. 

 6 delen 
  
Doos 9. Klachtenboeken, 1937-1961. 

a. 15 maart 1937 t/m oktober 1941 
b. maart 1946 t/m mei 1948 
c. april 1948 t/m november 1949 
d. november 1949 t/m maart 1951 
e. april 1951 t/m juni 1952 
f. juli 1952 t/m maart 1954 
g. april 1954 t/m februari 1957  
h. 22 februari 1957 t/m 1959 
i. 9 oktober 1959 t/m 29 augustus 1961 

 9 delen  
 
 
L.  Diversen 

 
Doos 16. Stukken van R. Bakkenes in verband met de uitoefening van zijn bestuurs-

functie (voorzitter) in het verenigingsjaar 1971/1972: 
a. Stukken betreffende de deelname aan wedstrijden in het voorjaar van 

1972: Uitslagen, programmaboekjes, inschrijfformulieren e.d. 
b. Notitie getiteld Herfsttraining Eerstejaars. In vijfvoud. 
c. Uitslagen 15. Internationale Ratzeburger Ruderregatta / Dreiländer-

kampf Dänemark – Holland – Bundesrepublik Deutschland 17; Stukken 
en aantekeningen over deelaname aan het Internationales Trainer-
kolloquim op 11 juni 1971 te Ratzeburg (Duitsland). 

d. Winst- en verliesrekeningen en begrotingen van de W.S.R. Argo over de 
verenigingsjaren 1968/1969 en 1969/1970. Exemplaar huishoudelijk 
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reglement W.S.R. Argo d.d. 18 oktober 1966 (met aantekeningen over 
voorgenomen wijzigingen). Winst- en verliesrekening over de eerste 5 
maanden van het boekjaar 1970-1971.Vergelijkende staat van lasten 
en baten voor de winst- en verliesrekeningen 1969/1970 en 1970/1971 
(geschat), begroting 1970/1971 en voorlopige begroting 1971/1962. 

e. Gedrukte brief van 15 december 1969 aan belangstellenden van J. Ber-
hoef voorzitter over de resultaten en activiteiten van de W.S.R. Argo in 
het jaar 1969. 

f. Notulen van de vergadering van Oud-Argo met het Argo-bestuur van 10 
november 1972 te s.s. Ceres. 

g. Oud-Argo jaarverslag over 1969. 
h. Handgeschreven concept van een brief van 3 november 1971 aan de 

voorzitter van Oud-Argo ir. G. Memelink.  
i. Notitie van het bestuur 1971-1972 getiteld “Materiaal aanschaf in de 

komende 3 jaar”. 
j. Kopij voor de Ceres almanak (december) 1971: het Argo jaarverslag 

over het verenigingsjaar 1970-1971. 
k. Blanco lidmaatschapsformulier voor de W.S.R. Argo, oktober 1982. 
l. Overzicht van reclamemogelijkheden voor bedrijven (potentiële sponso-

ren). 
m. Brief van 15 juni 1971 van het bestuur aan de leden over de [leden]-

wervingsactie in september. 
n. Notitie over de relatie tussen Argo en Ceres vanaf september 1971, 25 

maart 1971. 
o. Aantekeningen over schoolroeien. 
p. Brief van december 1970 van voorzitter R. Bakkenes aan 

belangstellenden over het wel en wee van Argo in het afgelopen jaar. 
 1 omslag 

 
Doos 21. Diverse stukken: 
 a. Bestuursmededelingen, 1937-1947. 
 b. Inkomende en minuten van uitgaande stukken, 1951-1952 
 c. Inkomende en minuten van uitgaande stukken (incompleet?), ca. 

1954-1963 
 d. Stukken betreffende wederopbouw (herstel vloot en botenhuis), 1940, 

1946-1951. 
 e. Stukken betreffende de lustrumwedstrijden van 1948 
 5 omslagen 
 
Doos 25. Diverse stukken, 10 omslagen 
 A. Notitie reorganisatieplan van Argo, 19 oktober 1951.  
 B. Stukken betreffende de lustrumwedstrijden van 1968: 

a. Stukken van de commissie penningmeester (facturen, 
correspondentie e.d.). 

b. Werkprogramma van de lustrumcommissie van de W.S.R. Argo, 
1967/1968. 

c. Algemeen verslag, overzicht met uitgeschreven nummers, 
inschrijvingen, loting en lubbrief adverteerders. 

d. Verslag vereniging over 1960 / beschrijving W.S.R. Argo.  
e. Kopieën van correspondentie met leveranciers lustrumwedstrijden 

1948. 
 
 

f. Verslagen van vorige lustra: 
I. 1953 
II. 1958 
III. 1968 

 C. Stukken penningmeester lustrumwedstrijdcommissie 1958. 
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Doos 38. A. Diverse stukken uit de periode 1963 -1969, ledenlijsten, contracten, 

correspondentie met verzekering over schades, stukken over in- en 
uitvoerrechten enz. 

 
 B. Contacten met andere organisaties: 

a. Ingekomen stukken van de Stichting Waterrecreatie Bovenrivieren, 
1977-1983. 

b. Minuten van uitgaande stukken aan de Stichting Waterrecreatie 
Bovenrivieren, 1976-1978. 

 3 omslagen 
 

 
Doos 45. Diverse stukken: 

• Ingekomen stukken Sportstichting Landbouwhogeschool Wageningen, 
1977-1990. 

• Afschrijfboek, 7 maart 1963-3 februari 1964. 
• Inwerkverslag getiteld “Protocol van de Wag. Stud. Roeiver. “Argo” 

opgeluisterd met enige nuttige wenken, die uw bestuursperiode kunnen 
vereenvoudigen (een ieder drage zijn steentje bij!), van de hand van de 
h.t. voorzitter (naam onleesbaar), februari 1953 

• Notitieboek met aantekeningen over coaching van ploegen, 1970 ca. 
 1 omslag, 3 delen.  
 
 
M.  Commissie voor Damesroeien 

 
Doos 24. Stukken van de commissie voor damesroeien van de W.S.R. Argo: 

a. Ingekomen stukken, 1964-1969 
b. Inkomende en minuten van uitgaande stukken,1 januari 1964 - 

september 1966 
c. Inkomende en minuten van uitgaande stukken, september 1959 - 

december 1963. 
 3 omslagen 
 
 
N.  Documentatie  
 
Doos 7. Foto’s en objecten: 

a. circa 20 tot 25 glazen fotonegatieven (of -positieven ?); vermoedelijk 
afbeeldingen die gebruikt zijn in het gedenkboek WSR Argo 1913-1963; 

b. een omslag met een zestal foto’s. 
c. stempel Argo schip (het tegenwoordige beeldmerk van Oud-Argo); 
d. twee identieke applicaties (van stof) voor op kleding: een grote letter A 

met afbeelding van een Vikingschip en op een lint daaroverheen de 
tekst: “ARC Pull Together”; 

e. clichés (metalen objecten) voor advertenties en onderdelen Argo 
Sprintposters; 

f. houtsnede van een beeldmerk met roeier; 
g. In rubber uitgesneden beeldmerk (vermoedelijk onderdeel Argo Sprint 

poster ontwerp). 
 
Doos 17. Kranten en krantenknipsels uit 1963 (lustrumjaar).  
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Bijlage: Beschrijving van een aantal losse stukken betreffende de W.S.R. Argo 

 
(naar alle waarschijnlijkheid geschonken aan het gemeentearchief door erelid Ir. J.W. 
Heringa of door zijn erfgenamen uit zijn nalatenschap)  
 

Op dit moment in een brievenbakje bij de overige dozen met het door Argo 
gedeponeerde archief. 
 

- Lustrumboekje (14e) 1983 
- Uitnodigingskaartje Argomiddag 1967 
- Argo krant 4e jrg. nr. 1 (1975) 
- Afleverbon houthandel v.h. C. Berger & Zonen te Dordrecht, 3 december 1940. 

3 planken 250 kg samen, af te leveren bij het Scheepsbouwkundig proefstation 
te Wageningen (op envelop-vrachtbrief, met zegel voor kadegeld. 

- Op geschept papier uitnodig voor lustrumwedstrijden 1963 (aan de heer Ir. 
J.W. Heringa met partner) 

- Nieuw Argo verrijst aan de Grebbedijk (stencil geadresseerd aan Annemarie 
Patist, Ooststeeg 61) 

- De Ster, officieel orgaan van de G.S.R. Aegir speciaal Jo-nummer (Afscheid 
bootsman Heuvelman), 35ste jrg. no. 2 (18 november 1972). 

- Varsitymagazine 2004. 
- Krantenknipsel zaterdag 26 juni 1954 “Waarin schuilt het geheim van Aegir’s 

successen? 
- Programmaboekje Varsity 1953. 
- Sitback no. 2, januari 1982. 
- Rondschrijven aan oud-leden, maart 1960. 
- Verslag over 1959 (samenvatting jaarverslag Oud-Argo) 
- Brief aan Oud-Argonauten, mei 1964. 
- Huishoudelijk Reglement van de W.S.R. Argo, onged. 
- Briefje 19 mei 1959 aan Heringa van Argo-penningmeester over toegezegde 

bijdrage. 
- Handgeschreven oktober 1958 brief aan Heringa van Tazelaar (retourneren van 

een aan Argo uitgeleende film die op de klooienmiddag is vertoond). 
- Brief van voorzitter Nederveen aan Oud-Argonauten en belangstellende 12 april 

1960 
- Oud-Argo verslag over 1955. 
- Brief 22 april 1959 aan Heringa (in hoedanigheid voorzitter van roeivereniging 

Ondine te Amsterdam) van D. de Groot, eerste commissaris van de W.S.R. 
Argo, over het lenen van een gladde twee voor de Varsity 

- Constitutiebrief bestuur 8 februari 1958. (Rob Tazelaar, voorzitter) 
- Brief 10 oktober 1956 van J.W. Kijne, secretaris van de W.S.R. Argo, aan 

Heringa over retourneren film die op novietenmiddag is gedraaid. 
- Brief 19 september 1956 van J.W. Kijne met verzoek tot lenen film. 
- Oud-Argo verslag over 1956. 
- Briefje uit 1942 (20 november) van NRB (ondertekend: Jongejan) met de 

vraag waar uitnodiging voor de algemene vergadering van de bond aan Argo 
heen moet (zodat deze in goeden hand valt). 

- Brief aan Heringa 30 oktober 1957 van Anne van de Ban over het lenen van 
zijn film. 

- Brief Van den Ban aan Heringa d.d. 8 april 1958 over contact met Van den 
Hoek. 

- Brief van senaat WSC, 24 september 1940 aan M. Schrevel, Argo-secretaris 
Argo, waarbij de senaat ingaat op een uitnodiging. 

- Krantenknipsel “Bij de training van Argo” (met foto van coach van 
Schuylenborgh en Oude vier (donderdag 22 april 1948). Hoogst waarschijnlijk 
Utrechts Nieuwsblad. 

- Brief van de Ab actis van de WVSV van 12 december 1940 aan Heringa. (sinds 
5 jaar coach van de dames van het WVSV). Bedankbrief. 
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- Brief 14 november 1941 aan Heringa waarin hij wordt uitgenodigd voor de 
uitreiking van zijn bul als lid van Verdienste op 22 november 1941 in hotel De 
Wereld  

- Brief 12 oktober 1941 met mededeling over het ALV besluit van 10 oktober 
(zijn benoeming tot Lid van Verdienste). 

- Oud-Argo jaarverslag april 1958. 
- Brief van E.B. van Hogezand , secretaris van de trainingscommissie over 

vertoning van Argo films, 19 november 1952. 
- Brief 4 mei 1959 over verzoek om functie van wedstrijdleider te vervullen op 

de districtswedstrijden op 30 mei 1959 (E. Westphal, secretaris “Disco”) 
- Brief 23 mei 1959 aan Heringa van de secretaris van de wedstrijdcommissie: 

uitnodiging voor alle officials van de Districtswedstrijden om om half twee op 
het botenhuis van Vada te zijn. 

- Brief aan Heringa 24 oktober 1958, uitnodiging doop nieuwe overnaadse vier 
en de finales van de K.K., op vrijdag 31 oktober omstreeks 3 uur. 

- Brief van 21 oktober 1941 van het Ned. Scheepsbouwkundig Proefstation te 
Wageningen aan het bestuur der W.S.R. Argo, begeleidend schrijven bij de 
toezending van de sleepproefresultaten van de tub Ram, welke bij ons 
gebouwd en gesleept is.    

- Oud-Argo verslag over 1966 (april 1966) 
- Stencil (brief) van Argo aan donateurs en belangstellenden, april 1967. 

Verslag. 
- Briefje van E. Westphal als secr. van de “Disco” 

(districtswedstrijdencommissie) d.d. 4 mei 1959 aan Heringa dat men nog 
definitieve toezegging heeft mogen ontvangen op de vraag of Heringa bereid is 
de functie van wedstrijdleider op de Districtswedstrijden van 30 mei op zich te 
nemen. 

 
 


