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Inleiding 
 
De Wageningse Studentenbond (WSB), kortweg ‘De Bond’ en voluit ‘De Bond der 
Ingeschrevenen aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool’, werd op 
23 november 1907 opgericht. In eerste instantie waren studentenverenigingen in 
Wageningen gestoeld op geloof of op het introductieprincipe van ontgroening. 
Aan lidmaatschap waren dus bepaalde eisen verbonden, je werd niet zomaar lid. 
Niet iedereen kon zich hierin vinden. Meer en meer was er behoefte aan een ver-
eniging waar je lid van kon worden zonder bepaalde riten te hoeven ondergaan, 
of een bepaalde geloofsovertuiging te moeten aanhangen. Met de oprichting van 
De Wageningse Studentenbond werd in die behoefte voorzien. In 1910 kreeg de 
vereniging koninklijke goedkeuring. De WSB organiseerde onder meer introduc-
tieweken, diësvieringen en lustrumfeesten. Door de stevige aanwas van studen-
ten in Wageningen bleek ook de WSB verzekerd van groei en bloei. 
 
Landbouwhogeschool 

In 1918 werd de Landbouwhogeschool gevormd. De toenmalige rector verzocht 
het Wageningse Studenten Corps (later Ceres) en De Wageningse Studentenbond 
om te fuseren opdat er één neutrale studentenvereniging zou ontstaan. De WSB 
stond hier niet onwelwillend tegenover en er werd een Fusiecommissie opgericht, 
maar haar fusievoorstellen werden steeds verworpen door de Algemene Leden-
vergadering. Het struikelblok bleek de ontgroening. Want afschaffing hiervan was 
voor het Wagenings Studenten Corps geen optie. Begin jaren twintig van de 
vorige eeuw schafte het Corps de ontgroening alsnog af, waarop de WSB zichzelf 
op 23 februari 1921 ophief om ruim baan te maken voor één neutrale vereniging. 
Maar met de opheffing was nog niet gezegd dat de voormalige leden aansluiting 
zouden zoeken met het Wageningse Studenten Corps. Integendeel. Toen in 1929 
de groentijd weer werd ingevoerd klonk de roep om een neutrale en ongebonden 
studentenvereniging steeds luider. Het zou nog tot 1935 duren voor Wageningen 
weer een dergelijke neutrale studentenvereniging binnen haar grenzen zou 
krijgen: Unitas (voluit: Unitas Studiosorum Vadae), gebaseerd op de oude idealen 
van de WSB (zie verder het archief van Unitas [archiefnummer 152]). 
 



 

 

 

 

Archief 

Het archief van de Bond is in 2001 in bewaring gegeven tegelijkertijd met het 
archief van Studenten-, respectievelijk Jongerenvereniging Unitas (1935 - ca. 
1990). De WSB kan gezien worden als de voorganger van Unitas. 
Met een totale omvang van 0,5 m betreft het een klein archief. 
 
Archief van de Bond op andere plaatsen 
In het archief van de studentenvereniging Ceres bevinden zich twee stukken met 
namen van leden van de Bond uit de periode 1910-1917.1 
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Inventaris 
 
 
 
 1-2. Brievenkopieboeken van uitgaande stukken, met naamindex, 
  1908-1921.   2 delen 
 
   1. 23 november 1908 – 7 november 1917 
   2. 14 november 1917 – 1 maart 1921 
 
 
 

  3-11. Ingekomen stukken, 1908-1916, 1918-1921.   8 omslagen 
 
   3. 1908 maart 20 – 1911 
   4. 22 november 1909 – februari 1921 
   5. 1912 
   6. 28 juli 1913 – december 1913 
   7. 1914 
   8. 1915 
   9. 1916 
   10. 1918 
   11. 1919 
 
 
 
 12. Statuten en Huishoudelijk Reglement van ‘De Bond’, 30 november 1907 

en wijzigingen 1909-1911.   1 omslag 
 
 

                                                 
1
 Zie: Inventaris van Archieven van de Wageningse Studenten Vereniging Ceres, dl. I, inv. nrs. 526 en 527. 


