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Geschiedenis van de organisatie 

Op 24 maart 1882 maakte Robert Koch bekend dat hij de bacterie Mycobacterium
tuberculosis die tuberculose veroorzaakte had ontdekt. In 1905 ontving hij 
hiervoor de Nobelprijs voor de Geneeskunde. 

Honderd jaar geleden werd eigenlijk iedereen er uiteindelijk mee besmet, maar 
de meeste mensen genazen van de eerste besmetting zonder er zelf merkbaar 
ziek van te zijn geworden, waarna ze door hun immuniteit ertegen beschermd 
waren. Wel hadden ze vaak in hun longen of elders nog diep ingekapselde, 
levende tbc-bacterien, die bij een ernstige vermindering van de weerstand nog 
wel eens gereactiveerd konden worden.

Enige decennia geleden (voor de tweede wereldoorlog) had tbc een status die 
vergelijkbaar is met de behandeling van aids enige jaren geleden: een vaak 
fataal verlopende, nauwelijks behandelbare ziekte. De behandeling bestond uit 
rust en kuren in centra (sanatoria) met “gezonde lucht” op de Veluwe of in het 
buitenland (bijvoorbeeld Davos). Het eerste sanatorium voor tbc-patienten werd 
in 1855 geopend in Görbersdorf in Duitsland, na Poolse overname SokoŁowsko. 
Nederland had in het jaar 1900 circa 5 miljoen inwoners. Jaarlijks stierven er toen
ongeveer 10.000 mensen aan tuberculose. 

Het dagsanatorium dat in Rijssen is opgericht, was het voormalige zomerhuis van
de textielfabrikant A.H. ter Horst. Hij liet het in 1914 verplaatsen van het buiten 
Grimberg naar een stuk grond van het landgoed Oosterhof aan de Oosterhofweg 
nabij nummer 256, dat door Jonkheer F.A. Coenen beschikbaar was gesteld. 

Rondom het houten gebouw lagen oorspronkelijk vijf lighallen, het eigenlijke 
sanatoriumcomplex, aan de voorzijde geopend en op de zon en uit de wind 
orienteerbaar. Ter Horst stichtte het sanatorium ten behoeve van 
fabrieksarbeiders met tuberculose. Minder ernstige of herstellende “borstlijders” 
konden hier buiten het winterseizoen overdag terecht, zij overnachtten elders. 
Het gebouw bood op de verdieping woonruimte aan een verpleegster. 

Ergens voor de oorlog – niet bekend is in welk jaar – is de vereniging 
Dagsanatorium Rijssen opgericht. De eerste correspondentie van dit archief 
dateert uit 1941. De Vereniging nam het beheer van de firma Ter Horst over. 
Gelden ter bestrijding van de kosten werden gehaald uit aandelen, rente op 
kapitaal, giften, acties vanuit de bevolking,  collectieopbrengsten en 
verpleeggelden. 

In februari 1945 wordt het sanatorium in beslag genomen door de Duitse 
wehrmacht. Na de bevrijding wordt het gebouw weer als sanatorium in gebruik 
genomen. In het archief zijn stukken bewaard gebleven over het aantal 
opgenomen patiënten uit de naoorlogse periode. In 1948 zijn 24 patiënten 
opgenomen die samen 3144 verpleegdagen verpleegd zijn. In 1949 zijn 19 
patiënten opgenomen die samen 2343 verpleegdagen verzorgd zijn. Na 1949 zijn
geen cijfers meer bekend. Uit het kasboek is op te maken, dat nog tot 1950 
patiënten zijn verpleegd. De heer Herman Poortman betaalde in oktober fl. 294,-- 
voor 84 dagen verpleging. De Hervormde Diaconie betaalde in december fl. 
345,-- voor verpleegkosten. Na 1950 zijn geen patiënten meer verpleegd. 

Het gebouw heeft na de opheffing als dagsanatorium dienst gedaan als 
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duivenkot, waardoor de veranda is dichtgezet en verbreed. In 1998 is het gebouw
in de oude staat gerestaureerd. 

In 1954 worden de resterende gelden van de vereniging besteed aan het bouwen
van een kleuterschool ten behoeve van Christelijk kleuteronderwijs  aan de 
Vennekesgaarden en een kleuterschool ten behoeve van neutraal onderwijs aan 
de Tabaksgaarden. 

Het gerestaureerde gebouw van het voormalige sanatorium

Geschiedenis van het archief 

Over de geschiedenis van dit archief is niet veel bekend. De administratie werd 
gevoerd door de heer C. Lugtigheid, die deze administratie voerde vanuit zijn 
woning aan de Enterstraat 158. De heer Lugtigheid was hoofdcommies ter 
secretarie en werd in 1955 benoemd tot gemeentesecretaris. 

Ergens na 1957 is het archief geplaatst in de archiefbewaarplaats van de 
gemeente Rijssen aan het Schild 1. 

In 2006 is het archief verhuisd naar het nieuw gebouwde stadhuis van de 
gemeente  Rijssen-Holten aan het Schild 1.

Bij aanvang van de werkzaamheden, had het archief een omvang van 0,25 
meter.

Verantwoording bewerking

In 2011 is het archief van de Vereniging bewerkt door Erich Stapersma van de 
firma DOXsupport, een project- en adviesbureau op het gebied van de 
documentaire informatievoorziening en consultancy, gevestigd te Oosthuizen.  

Gelet op de geringe omvang van het archief en de historische inhoud ervan, zijn 
er tijdens de bewerking en de daaropvolgende inventarisatie zeer weinig stukken 
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vernietigd.

Vernietigd zijn: 

- Bankafschriften De Twentsche Bank NV, 1953-1956

- Rekening courant afschriften De Twentsche Bank NV, 1946-1956

- Rekening courant afschriften NV Middenstands-Credietbank Rijssen, 1946-1949

- Afschriften postcheque- en girodienst, 1946-1949

De materiele toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes en paperclips 
zijn verwijderd en dossieromslagen, hechtmiddelen en dozen vervangen door 
zuurvrij materiaal. De archiefstukken op zich bevonden zich in een goede staat 
en waren niet aangetast door vocht of schimmel. Na de bewerking heeft het 
archief een omvang van 0,23 meter.

 

Openbaarheid 

Alle dossiers in deze inventaris zijn openbaar. 
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1. Organisatorische aangelegenheden
1 Brief van het Ministerie van Justitie over de wijziging van 

de statuten
1947
NB: Statuten zelf ontbreken

1 stuk

2 Afschriften postcheque- en girodienst
1941-1945

1 omslag

3 Rekeningcourant afschriften NV Middenstands-Credietbank
Rijssen
1942-1945

1 omslag

4 Rekeningcourant afschriften De Twentsche Bank NV
1942-1945

1 omslag

5 Jaarverslag
1945

1 deel

6 Kasboek
1946-1957

1 deel

7-10 Facturen en kwitanties
1947-1951

4 omslagen

7 1946

8 1947

9 1948

10 1949

11 1950

12 1951-1952

13 Begrotingen en rekeningen van baten en lasten
1946-1950
NB: Het jaar 1947 ontbreekt

1 omslag

14 Stukken betreffende de verkoop van aandelen
1952-1953

1 omslag

2. Personele aangelegenheden
15 Loonstaten

1941-1950

16 Stukken betreffende de gevoerde beroepsprocedure bij de 
Raad van Beroep te Arnhem inzake de indeling van het 
Dagsanatorium Rijssen in gevarenklasse 15
1949

4 stukken

3. Taakuitvoering
17 Overzichten patiënten verpleegd in het dagsanatorium

1946-1949
1 omslag

18 Bouwvergunning voor het bouwen van een kleuterschool 
aan de Vennekesgaarden
1954-1955

1 omslag


