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Inleiding 
 

Op 14 oktober 1930 werd de landelijke Bond van Boerinnen en andere Plattelands-

vrouwen opgericht. Doel van de bond was de belangen van vrouwen op het platteland 

bevorderen. Concreet betekende dit het verbeteren van culturele, maatschappelijke en 

economische omstandigheden op het platteland door onder meer de ontwikkeling van 

vakonderwijs voor plattelandsmeisjes en –vrouwen. Zo hield men bij de verschillende 

afdelingen in het land maandelijkse bijeenkomsten in een zaaltje in het dorp of bij een 

boerin thuis. Tijdens die bijeenkomsten kregen de leden cursussen aangeboden of 

kwamen sprekers een bepaald onderwerp toelichten. Hierbij stond steeds de platte-

landsvrouw als moeder en huisvrouw centraal. 

Na de Tweede Wereldoorlog wijzigde de naam in de Nederlandse Bond van Platte-

landsvrouwen. 

 

De Wageningse afdeling van de bond werd in oktober 1950 opgericht. Zowel bij de 

Wageningse afdeling als landelijk was er in die tijd een ontwikkeling te zien dat meer 

en meer vrouwen met een andere achtergrond lid werden, hoewel de boerinnen nog 
steeds goed vertegenwoordigd waren. Cursussen werden om die reden meer divers. 

Zo behandelden zij onderwerpen als woninginrichting, maatschappelijk werk, emigra-

tie, opvoedkunde en vrede. Eind jaren zeventig formuleerde de landelijke bond de 

doelstelling dan ook opnieuw. Het doel werd door vorming en ontwikkeling van vrou-

wen hun besef van verantwoordelijkheid voor deelname aan de samenleving te bevor-

deren in met name plattelandsgebieden. De vereniging stond open voor vrouwen van 

alle gezindten. 

 

In 2001 werd de doelstelling door ontwikkelingen in de samenleving opnieuw voor het 

licht gehouden. Ook werd nagedacht over de toekomst van de bond en van vrouwen-

organisaties in een veranderende samenleving. Dit resulteerde onder meer in weder-

om een nieuwe naam: NBvP, Vrouwen van Nu. Maatschappelijke en sociale betrokken-

heid zijn nog steeds de kernwaarden. In 2012 is naam nog verder ingekort tot Vrou-
wen van Nu. 

 

Het archief 

Het archief betreft de Wageningse afdeling van de Nederlandse Bond van Plattelands-

vrouwen vanaf de oprichting in 1950 tot en met 2007 (sinds 2002 bekend onder de 

naam ‘NBvP Vrouwen van Nu’) en heeft een omvang van circa 1 m.  

 

 

 

Op 14 oktober  
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Inventaris  
 

 

Organisatie 
 

  

1. Statuten en huishoudelijke reglementen, z.j.  1 omslag 

 

1a. Stukken betreffende het bestuur, met leidraad voor besturen, 1983, 1998, 

2005.  1 omslag 

  

 

Verslagen en notulen 
 

2.  Jaarverslagen 1963 – 2000, met hiaten.  1 omslag 

 

3.  Notulen van bestuursvergaderingen, 1950-2000. 14 delen, 1 omslag 

  3.  1950, 25 oktober-1954 

  4.  1954-1956 

  5.  1956-1958 

  6.  1958-1962 

  7.  1963-1969 

  8.   1969-1971 

  9.  1971-1976 

  10.  1976-1979 

  11.   1979-1982 

  12.  1982-1983 

  13.  1983-1985  

  14.  1985-1988 
  15.   1988-1992 

  16.  1992-1993,  inclusief jaarvergaderingen 1992-1996 

  17.  1994-2000, 1 omslag 

 

Leden 
 

18-21.Activiteiten georganiseerd door de afdeling Wageningen, 1957-1967, 1976, 

1985. 4 delen 

  18.  1957-1967 

  19.  1976-1980 
  20.  1981-1982 

  21. 1983-1985 

 

22-23. Verslagen van de ledenavonden, met bijlagen, 1986-2007. 1 deel en 1 omslag 

  22.  1986-1998 

  23.  1998-2007 

 

24.  Verslagen van de contactgroepbijeenkomsten, 2004.  1 omslag 

 

25-26. Ledenlijsten, 1950-1963.  2 delen 

  25. 1950-1960 

  26. 1950-1963 

 

39.   Ledenkaarten, 1950-1990. 1 omslag 

 

27.   Rubrieksgewijs overzicht betreffende ledenadministratie, activiteiten, 

vergaderingen e.v., 1986-1989. 1 omslag 

 

28.  Presentielijsten verschillende bijeenkomsten, 1996-2005. 1 omslag 
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Jubilea en andere festiviteiten 

 

29-34. Albums betreffende jubilea, 1960-2000. 5  delen en 1 omslag 

  29. 1960 [10-jarig jubileum] 

  30. 1970 [20-jarig jubileum] 

  31. 1975 [25-jarig jubileum] 1 omslag 

  32. 1985 [35-jarig jubileum] 

  33. 1990 [40-jarig jubileum] 

  34. 2000 [50-jarig jubileum] 

 

35-38.(Foto)albums betreffende excursies en andere activiteiten, 1957-1967  en  z.j. 

  35. 1957-1962 

  36. 1960, ca. 

  37. 1962-1967. 

  38. z.j. [circa jaren tachtig] 

 

40-42. Losse foto’s van diverse activiteiten, z.j. [ca. 1960-2005] 

  40. Zwart-wit foto’s, [1960 ca.] 

  41. Kleurenfoto’s, [1980-2005 ca.] 

  42. Kleurenfoto’s, [2007, ca.] 

 

43.  Oorkonde ‘Lid van verdienste’ toegekend aan mevrouw A. Olthoff-Bakker in 

verband met haar 55 jaar lidmaatschap, d.d. 22 februari 2007. 

  1 stuk 

 
44.  Stukken betreffende opvoeringen, waaronder liederen en een uitgeschreven 

cabaretprogramma, 1960, 1975, 1982 en z.j.  

 

 

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Gelderland 

 

45.  Sprekerslijst voor diverse lezingen voor de afelingen binnen de provincie 

Gelderland, 2002.   1 omslag  

 

46  Verslag gespreksgroepen Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in 

Gelderland, 1970/71. 1 omslag 

 

 
Documentatie 

 

47.  Contactblad NBvP, Vrouwen van Nu afdeling Wageningen, april 1982-december 

2000. 

  1 pak 

 

48.  Jaarboekjes NBvP, Vrouwen van Nu afdeling Wageningen, 1996-2000. 

  1 omslag 

 

49.  Jaarboekjes Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, 1949-1960, 1964-

1968. 

  1 pak 

 

50.  Gedenkboek Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, 1930-1955. 

  1 deel 

 

51.  ‘Het sterke geslacht; leven en werken van drie plattelandsvrouwen’, uitgave 

Museon. Onderdeel van project ‘Plattelandsvrouwen en de derde wereld’ van de 

NBvP, 1988.  1 deel 

 

52.  ‘50 jaar Nederlandse Bond van plattelandsvrouwen’, 1980. 1 deel 
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53.  ‘Het platteland onze wortels onze toekomst; zestig jaar Nederlandse Bond van 

Plattelandsvrouwen’, 1990. 

  1 deel 

 

54.  ‘Wat zullen wij eens doen? Ideeën-revue voor ondernemende besturen’, 

uitgave van Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, z.d. 

  1 deel 

 

55.  ‘De bonte bond: op zoek naar een kleurrijk perspectief’, uitgave van 

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, 1997. 

  1 deel 

 

56.   Diverse naslagwerken, 1965, 1966, 1991. 

  1 omslag 

 

 

 

 

 

 

  
 

  


