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Inventaris van het archief van de Stichting 
1940-1945 

District Overijssel, afdeling Rijssen 
1946-1951  

Geschiedenis van de organisatie  
De Stichting 1940-1945 is de voortzetting van de op 13 oktober 1944 in het leven geroepen Stichting 
1940-1945. De Stichting ontleent haar bestaan aan de aanwezigheid van door of als gevolg van de 
Tweede Wereldoorlog getroffenen.  

 
Na langdurige voorbereidingen kwamen op 13 oktober 1944 vertegenwoordigers van een twintigtal 
verzetsorganisaties in het geheim bijeen in het pand Keizersgracht 567 in Amsterdam. Zij besloten tot 
de oprichting van 'Stichting 1940-1944'. De bevrijding stond voor de deur, zo dacht men, het zuiden 
van het land was al bevrijd en de rest zou snel volgen. Er werd een bestuur gevormd. In de 
aangenomen statuten stond: "De Stichting heeft ten doel het verzorgen van de morele, geestelijke 
en materiële noden van personen of groepen van personen, die tijdens de bezetting door daad of 
houding tot het binnenlands verzet hebben bijgedragen, hun gezinnen of nabestaanden, indien zij na 
de beëindiging van de vijandelijkheden in ons land of een groot deel daarvan bijstand zullen blijken 
te behoeven".  
 
De grondgedachte was, dat een verzetsweduwe of verzetsinvalide zich nooit gedwongen mocht zien 
zich aan een loket te vervoegen, wat toen nog als een schande werd ervaren. Vrouwen en kinderen 
van gearresteerde en gesneuvelde verzetsmensen werden ook in de oorlog al door de 
verzetsorganisaties financieel verzorgd. De solidariteit binnen het verzet mocht na de oorlog niet 
verloren gaan. De vrouwen en kinderen van omgekomen verzetsmensen moesten ook na de 
bevrijding kunnen rekenen op steun. Ook moesten invalide geworden verzetsmensen geholpen 
worden. Deze steun werd gezien als een verantwoordelijkheid van de gehele gemeenschap, uit te 
voeren door een organisatie uit eigen kring. 
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Het Stichtingsbestuur kwam iedere 14 dagen in het geheim bijeen, telkens op een ander adres, 
totdat verraad in januari 1945 een abrupt einde maakte aan het werk. Drie bestuursleden werden 
gearresteerd. Zij ondergingen eenzame opsluiting tot de bevrijdingsdag.  
 
Op 27 juni 1945 werd de Stichting 1940-1945, inmiddels legaal, weer opgericht. Al gauw was er een 
wijdvertakte organisatie, een federatieve samenwerking van een vijftigtal lokale en regionale 
organisaties.  
 
Het werk van de Stichting kreeg in 1947 een wettelijke basis door de totstandkoming van de Wet 
Buitengewoon Pensioen 1940-1945 (WBP). Deze wet kende een pensioenrecht toe aan als gevolg van 
door het verzet invalide geworden personen en aan hun nagelaten betrekkingen. De Stichting 1940-
1945 werd mede belast met de uitvoering van deze wet. 
 
Daarnaast gaf de Stichting immateriële hulp: weduwen en hun gezinnen werden bijgestaan door 
sociaal werkers, er werden voor hen vakantieweken georganiseerd en de kinderen konden "op 
kamp" met de stichting Het Vierde Prinsenkind. Ook werden de kinderen in hun studie gesteund.  

 

Geschiedenis van het archief  
Over de geschiedenis van dit archief is niet veel bekend. In juli 1948 wordt het archief, dat bestaat uit 
de administratie van uitkeringsgerechtigden uit de gemeente Rijssen, overgedragen aan de heer C. 
Lugtigheid, die de administratie voerde vanuit zijn woning aan de Enterstraat 158.  
 
Het archief is afkomstig van de Stichting 1940-1945, District Overijssel te Enschede. Kennelijk werkt 
de Stichting nauw samen met het Centraal Bureau voor de Verzorging van Oorlogsslachtoffers 
(CBVO) en haar plaatselijk afdeling – de CBVO, want de stamkaarten (inventarisnummer 3) zijn 
afkomstig van deze organisatie. De contacten met Rijssen, zo blijkt uit de stukken, werden tot dan 
toe gevoerd met de heer Aaftink, waarschijnlijk ook ambtenaar ter secretarie. 
 
De heer Lugtigheid was hoofdcommies ter secretarie en werd in 1955 benoemd tot 
gemeentesecretaris. Uit het persoonsdossier van de heer Lugtigheid is op te maken, dat hij nog in 
1955 een bestuursfunctie vervulde van de plaatselijke afdeling van de Stichting, dit archief echter 
loopt tot en met 1951. Wie de administratie voerde na 1951 is niet meer te achterhalen. 
 
Ergens na 1951 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 0,10 meter.   
Verantwoording bewerking 
In 2011 is het archief van de Stichting bewerkt door Erich Stapersma van de firma DOXsupport, een 
project- en adviesbureau op het gebied van de documentaire informatievoorziening, 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 geen stukken vernietigd. 
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De materiele toestand van het archief is goed te noemen. Nietjes en paperclips zijn verwijderd en 
dossieromslagen, hechtmiddelen en doos 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 0,10 meter.   
Openbaarheid  
Alle dossiers in deze inventaris zijn openbaar. 
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1. Organisme  
1 Financieel verslag District Overijssel over de periode 1 mei 1947 – 31 

december 1947 
1948 

1 stuk 

2 Circulaires van het district Overijssel  
1948-1951 

1 omslag 

2. Taakuitvoering 
3 Stamkaarten oorlogsslachtoffers ontvangen van het DBVO te Enschede 

1946-1947 
1 omslag 

4 Declaraties ten laste van het rijk aan oorlogslachtoffers niet zijnde 
evacués 
1947-1948 

1 omslag 

5 Uitkeringsborderellen 
1947-1951 

1 omslag 

6 Stukken betreffende de gevoerde correspondentie over diverse 
uitkeringsgerechtigden 
1948-1951 

1 omslag 

7 Uitbetalingsstaten en declaraties van de overbruggingsregeling 
1949 

1 omslag 

8 Uitkeringsstaten 
1950-1951 

1 omslag 

 


