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Inleiding
De Stichting Wereldwinkel Wageningen is in juli 1970 opgericht, in navolging van
enkele initiatieven elders in Nederland. De doelstelling van de stichting was en is ‘een
bijdrage leveren aan de politieke bewustwording en vorming van de ingezetenen van
Wageningen en omliggende gemeenten. Een en ander speciaal met betrekking tot de
maatschappelijke verhoudingen en mentaliteitsveranderingen, gericht op een rechtvaardige wereldhandelstructuur’.
De Wereldwinkel is in eerste instantie gevestigd in Hoogstraat 52. Met hulp van
tientallen vrijwilligers, waaronder studenten, scholieren en werkenden, wordt de
winkel gerund. In de eerste jaren worden vooral kunstnijverheid, rietsuiker, koffie,
thee en rijst verkocht, maar er is ook al sprake van een bescheiden boekverkoop.
In 1973 verwerft de stichting erkenning als boekhandel en gaat geleidelijk steeds
meer boeken verkopen. In 1976 krijgt de Wereldwinkel eveneens erkenning als
uitgeverij, dit alles in een tijd dat er veel aandacht en interesse is voor de derde
wereld en emancipatiezaken.
In 1980 moet worden uitgeweken naar een andere locatie en verhuist de winkel naar
Churchillweg 1, in villa Overengh. In 1984 krijgt de stichting de kans om de begane
grond van Kapelstraat 13 te huren. De nadruk komt meer en meer te liggen op
verkoop van kunstnijverheid, met de boekverkoop nu als nevenactiviteit.

Inventaris
1.

Stukken betreffende de oprichting en exploitatie van Stichting Wereldwinkel
Wageningen in Hoogstraat 52, ca. 1970-1980.
1 omslag

2.

Notulen met bijlagen van de Kerngroep (1977-1979);
correspondentie (1972-1980);
stukken betreffende de erkenning als boekhandel (1972-1973);
stukken betreffende de erkenning als uitgever (1975-1976);
correspondentie met het Landelijk Overleg Linkse Boekhandels (1975);
discussiestukken (z.d.)
1 omslag

3.

Notulen van vrijwilligersoverleg, 2005-2006 en teambespreking, 2003-2006.
1 omslag

2

Stukken betreffende jubileumfestivals ter ere van het 20-jarige en 25-jarige
bestaan van Wereldwinkel ‘De Uitbuyt’, 1990, 1995.
1 omslag

3

Diversen, waaronder de handleiding voor vrijwilligers, pentekeningen
betreffende Vietnam en kwartaalblad ‘Wereldrevolutie” (2011-2012)
1 omslag

4

Wereldwinkel Wageningen Bulletins, z.d., ca. 1970-1971.
1 omslag

5

De wereldwinkel in de pers, in het bijzonder Wereldwinkel ‘De Uitbuyt’, ca.
1970-1980.
1 omslag

