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Inleiding 
 
Geschiedenis van de instelling tot 1971 

 
 ‘…Our dear Sophie is now an angel in heaven….’ schrijft de elfjarige prinses Emma von Waldeck Pyrmont in 
1869 aan een onbekende Engelse dame. De overledene was Emma’s oudere zus Sophie die aan tuberculose 
was bezweken. Deze tragische gebeurtenis heeft, naar later zou blijken, een diepe indruk op Emma  gemaakt 
en zou de toekomst bepalen van het gebied dat we nu als het landgoed Oranje Nassau’s Oord kennen.  
In 1879 treedt  Emma in het huwelijk met niemand minder dan koning Willem III der Nederlanden. Twee jaar 
later koopt de vorst het op Wagenings grondgebied, maar dicht bij het dorp Renkum gelegen landgoed 
Grunsfoort en herdoopt het tot Oranje Nassau’s Oord. Dit zogenaamde weduwengoed zou Emma kunnen 
betrekken als de koning eerder dan zij zou komen te overlijden, hetgeen gezien het leeftijdsverschil van 41 jaar 
tussen de echtelieden  voor de hand lag. Als de vorst in 1890 overlijdt, krijgt Emma echter geen gelegenheid 
zich op haar weduwengoed te vestigen. Zij wordt geroepen tot het regentschap voor dochter Wilhelmina, die 
het haar door erfopvolging toegevallen koningsschap wegens minderjarigheid nog niet kan uitoefenen.   
Het meerderjarig worden van Wilhelmina betekent meteen ook het einde van het waarnemend koningschap 
van Emma. Als dank voor de vele goede diensten die koning-moeder Emma aan het land heeft bewezen, 
organiseert een daartoe opgericht comité een landelijke geldinzameling , het Nationaal Huldeblijk, dat niet 
minder dan ƒ 300.000,- opbrengt.  Dit bedrag besteedt  Emma  in 1899 in zijn geheel aan het stichten van een 
sanatorium voor tuberculoselijders op haar landgoed Oranje Nassau’s Oord. Hoewel tuberculose vooral in de 
lagere sociale klassen toesloeg, kon zij ook in hogere kringen slachtoffers maken, zoals Emma zelf had ervaren. 
Bovendien moet de vorstin met haar internationale contacten op de hoogte zijn geweest van de successen die 
elders met de werking van het kuren in een sanatorium behaald werden. Een levensreddend medicijn is dan 
weliswaar nog niet voorhanden, maar met een regiem van rust, gezonde lucht en goede voeding kon de 
lichamelijke weerstand van de patiënt zodanig opgebouwd worden dat hij zijn werk weer kon hervatten. In 
een tijd dat velen er nog van overtuigd zijn dat de armen ‘de tering’ aan hun eigen levenswijze te danken 
hebben, sticht koningin-moeder het eerste volkssanatorium van Nederland. 
Oranje Nassau’s Oord voldoet in meer dan een opzicht aan de vereisten van een herstellingsoord voor 
tuberculoselijders. Het ligt centraal in het land, maar ver genoeg van de industriële centra om last te hebben 
van luchtverontreiniging. Het landgoed biedt volop gelegenheid om in de zuivere boslucht te wandelen. De 
patiënten kunnen zodoende optimaal van de milde middag- en avondzon profiteren. De medische staf legt de 
patiënten een straffe dagindeling van liggen, wandelen en voeding op zoals blijkt uit de ‘Wenken en 
voorschriften in acht te nemen door de verpleegden1.   

Het sanatorium, althans de nieuwbouw – het paleis maakt ook deel uit van de gehele inrichting - is zeer 
functioneel ontworpen. Vooral de gebogen vorm van de plattegrond springt in het oog. De binnenzijde van de 
boog is naar het zuidwesten gericht. Daarin bevinden zich diverse langwerpige loggia’s die tot lighal dienen. De 
architect,  Roelof Kuipers, die ook de gebouwen voor de gemeentelijke Wageningse Bronwaterleiding 
ontwierp, heeft overigens in zijn ontwerp geen rekening gehouden met de loop van de paden van het park dat 
al kort na 1881 door L.P. Zocher, telg uit een beroemd geslacht van landschapsarchitecten, is ontworpen en 
aangelegd2.  
Anders dan op veel archiefstukken wordt vermeld, staat het sanatorium, met inbegrip van het voormalige 
paleis, op Wagenings territorium. Van het landgoed zelf ligt ook het overgrote deel binnen de grenzen van 
deze gemeente. Alleen de weilanden in het Renkumse Beekdal behoren tot de gemeente Renkum. Door de 
ligging van de gebouwen aan de oostzijde van Wageningse Berg en de nabijheid van het dorp Renkum ligt het 
voor de hand dat de historische band tussen de inwoners van dit dorp veel nauwer is dan die met de 
Wageningers.  
  
                                                           
1 Inv.nr. 570. 
2 Bijlage: Kaartbeschrijvingen nr. 198, blz. 65. 
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Het sanatorium is ontworpen voor 100 bedden3. De eerste 30 patiënten worden in november 1901 
opgenomen, enkele weken na de officiële opening op 26 oktober 1901. Zij komen te liggen in het voormalige 
paleis en genieten daar, tegen een hoger tarief, meer ruimte en privacy dan de overige verpleegden die na 15 
mei 1902 het sanatorium zullen bevolken. Aanvankelijk liggen alle verpleegden in lighallen in de vleugels van 
het hoofdgebouw. De behandelruimten en administratieve vertrekken bevinden zich in het middendeel. Het 
aantal bedden zal in de eerste helft van de twintigste eeuw nog aanzienlijk toenemen door de plaatsing van 
open lighallen, waaronder een draaibare, op het terrein aan de noordoostzijde van het hoofdgebouw. Het 
kuren in de openlucht wordt als zeer gezond beschouwd, ook in de winter, zelfs als het vriest dat het kraakt. 
De zieke is echter niet geheel blootgesteld aan de kou, want hij ligt ingesloten tussen de drie wanden van de 
lighal, en beschikt bovendien over dikke dekens en warme kruiken. Hoewel het kuren nog lange tijd het 
belangrijkste genezingsmethode blijft, ontstonden er toch ook methoden om door operatieve ingrepen 
genezing te bespoedigen of de zieke verlichting te geven. Daarbij is een röntgenapparaat onontbeerlijk. 
Patiënten die geopereerd moeten worden, ondergaan een ingreep in een ziekenhuis buiten het sanatorium, 
totdat Oranje Nassau’s Oord in 1940 een eigen operatiekamer krijgt.  
De Tweede Wereldoorlog begint voor Oranje Nassau’s Oord in de ochtend van 10 mei met de evacuatie van 
patiënten, personeel en materieel naar Bergen aan Zee. Op zijn beurt verleent Oranje Nassau’s Oord 
gastvrijheid aan patiënten van de Zuid Hollandse eilanden en van Walcheren, zodat in 1943 – zij het met kunst- 
en vliegwerk – 280 personen verpleegd worden. Pogingen van de N.S.B om invloed in het bestuur te krijgen 
worden verijdeld. Diverse keren heeft de bezetter gedreigd beslag te leggen op de inrichting, steeds weet 
geneesheer-directeur Oudendal  de dreiging dapper af te wenden.  Totdat van de Deutsche Wehrmacht het 
onherroepelijke bevel komt om het sanatorium per 1 november  1944 te ontruimen. De lege gebouwen en het 
verlaten landgoed staan van dan af  bloot aan het artillerievuur van de geallieerden die zich na de door hen 
verloren slag om Arnhem in de Betuwe hebben genesteld. Langs de bergrand heeft de bezetter loopgraven 
aangelegd en in het paleis vestigt hij een militaire post. De geallieerden zijn hiervan op te hoogte. Voor het 
oude paleis heeft dit ernstige gevolgen gehad. 
Nadat de bewoners en de staf na de bevrijding zijn teruggekeerd blijken zowel het landgoed als het 
sanatorium veel schade te hebben opgelopen. Het oude paleis is zo ernstig beschadigd dat het moet worden 
afgebroken. Hiermee gaat  een belangrijke getuigenis van het door koning Willem III gestichte koninklijk 
domein  en het door koningin Emma gestichte sanatorium voorgoed verloren.   
Direct na de oorlog kan door de vernielingen slechts een beperkt aantal patiënten worden opgenomen. Daar 
komt verandering in als het sanatorium eind 1946 elf door Zweden geschonken barakken krijgt toegewezen. 
Daar kunnen in de komende maanden tuberculoselijders in ondergebracht worden. Daarnaast krijgt het 
sanatorium 160 uit Nederlands Indië ziek teruggekeerde militairen in de verpleging. Gelegen in de Zweedse 
barakken vormen zij een aparte groep met een eigen (militaire) discipline. De meerderheid van de patiënten 
wordt echter gevormd door tuberculoselijders. Die zijn erin die tijd genoeg. De tuberkelbacil heeft vrij spel 
onder de vele door het laatste oorlogsjaar ernstig ondervoede en verzwakt bevolking van het westen van ons 
land.  
Zijn de barakken in de wederopbouwfase nog goed bezet, de eerste helft van de jaren vijftig laat  een begin 
van leegstand zien.  Debet daaraan zijn de verbeterde operatietechnieken en de komst van antibiotica. 
Bovendien gaat de stijging van de welvaart gepaard met betere huisvesting en voeding van de bevolking, 
waardoor zij als geheel minder vatbaar wordt voor besmettelijke ziekten als tuberculose.  Het groeiend aantal 
lege bedden mag dan uit een oogpunt van volksgezondheid  een heugelijk feit zijn,  het stelt de 
commissarissen van Oranje Nassau’s Oord wel voor grote financiële problemen. Met de stichting van een 
kliniek voor ziekten van de ademhalingsorganen, de Koningin Emmakliniek in 1959, trachten zij verdere 
achteruitgang te stoppen. De beddenbezetting blijft echter teruglopen: van 211 in 1958 tot 64 in 1963. Terwijl 
het aantal lijders aan longziekten blijft dalen, stijgt de behoefte aan de verpleging van langdurig zieken. Dat 
laatste verschijnsel grijpt de raad van commissarissen aan om op Oranje Nassau’s Oord een verpleeginrichting 
voor deze categorie patiënten in te richten. Daartoe wordt de gehele benedenverdieping van het 
hoofdgebouw beschikbaar gesteld voor de opneming, behandeling, verpleging en (waar mogelijk) reactivering 
van deze patiënten. Omdat voor langdurig zieken doorgaans kan worden volstaan met verzorging in plaats van 

                                                           
3 Inv.nr. 424. 
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verpleging roept het bestuur ook een opleiding voor ziekenverzorger(ster)s in het leven. Al spoedig blijkt deze 
koerswijziging onvoldoende om de exploitatie sluitend de krijgen. Opheffing van Oranje Nassau’s Oord dreigt. 
Dat lot weten de commissarissen echter af te wenden door aansluiting te zoeken bij de Vereniging 
‘Nederlandsche Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken’. Door opname in dit koepelverband 
wordt het pas tot stand gekomen verpleeghuis voor langdurig zieken van Oranje Nassau’s Oord binnen een 
jaar na haar oprichting omgevormd tot psychiatrisch ziekenhuis voor bejaarden. Ten tijde van de overgang 
bestaat Oranje Nassau’s Oord uit drie door de Ziekenfondsraad erkende onderdelen: het zojuist genoemde 
psychiatrische ziekenhuis, het sanatorium voor lijders aan t.b.c. en de Koningin Emmakliniek voor niet-
tuberculeuze longziekten en daarmee samenhangende allergische aandoeningen. Officieel heeft Oranje 
Nassau’s Oord ook nog een erkenning voor algemeen ziekenhuis, maar deze erkenning geldt alleen voor 
patiënten die waren doorverwezen door het stads- en academisch ziekenhuis te Utrecht. In 1964, een jaar 
voor de laatste t.b.c. –lijder is vertrokken,  wordt de toetreding van Oranje Nassau’s Oord tot de  Vereniging 
‘Nederlandsche Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken’ onder koninklijke goedkeuring 
beklonken door de benoeming van een nieuw bestuur, onder dankzegging voor de bewezen diensten van de 
leden van de Raad van Commissarissen4. Dit nieuwe bestuur, dat met instemming van de koningin is benoemd, 
heeft voornamelijk tot taak om het werk van Oranje Nassau’s Oord in het geheel van de inrichtingen van de 
Vereniging in te passen. In 1966 is deze integratie  zover gevorderd dat de bestuursleden van de Vereniging 
tevens bestuursleden van Oranje Nassau’s Oord zijn. Daarmee is de jarenlange band tussen Oranje Nassau’s 
Oord en het Oranjehuis verbroken, want de benoeming van de bestuursleden van de instelling is sindsdien in 
handen van de leden van de Vereniging ‘Nederlandsche Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en 
Geesteszieken’ 
De veranderingen hebben  nieuw elan gebracht in Oranje Nassau’s Oord. De beddenbezetting neemt toe. Ook 
de nog bestaande Koningin Emmakliniek floreerde, er is zelfs een wachtlijst van patiënten om opgenomen te 
mogen worden. Daarnaast zijn er twee poliklinieken, een voor niet-tuberculeuze longziekten  en een voor 
allergologisch onderzoek. Aan het einde van de jaren zestig neemt het aantal bedlegerige patiënten in de 
Koningin Emmakliniek echter af. De medicatie is langzamerhand zo verbeterd dat opname in een kliniek veel 
minder nodig is. In 1971 bedraagt het aantal opgenomen personen niet meer dan dertig en het ziet ernaar uit 
dat dat aantal eerder af dan toe zal nemen. Dat brengt het bestuur van de Vereniging ‘Nederlandsche 
Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken’ ertoe de Koningin Emmakliniek per 1 januari 1972 op 
te heffen. Hiermee komt een definitief einde aan de verpleging van longpatiënten in Oranje Nassau’s Oord. 
Deze overgang markeert ook het einde van het geϊnventariseerde deel van het archief van de instelling en 
tevens het einde van deze korte vogelvlucht over de geschiedenis van Oranje Nassau’s Oord.  
 
Het Archief 
Hoewel het archief officieel begint in 1899, het oprichtingsjaar van de Stichting Oranje Nassau’s Oord, bevat 
het ook oudere stukken. Die hebben betrekking op het beheer van het landgoed toen het nog een particulier 
koninklijk domein was. Rentmeester  in deze voorperiode was J.M.F van Everdingen, notaris te Wageningen. 
Tot dit deel van het archief behoren ook enkele retro-acta, waarvan de oudste van 1843 dateert.  
Zoals gebruikelijk in archieven daterend van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw bestaat 
het archief voor een groot deel uit lange series notulen, ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 
financiële jaarstukken en algemene jaarverslagen. In de serie ingekomen en minuten van uitgegane stukken 
van de commissarissen bevindt zich ook correspondentie van de commissarissen onderling en van 
commissarissen met de geneesheer-directeur. Zonder nadere indexen zijn deze bescheiden moeilijk 
doorzoekbaar. De onderwerpen omschreven in de hoofdrubriek Stukken van bijzondere aard bieden wat dat 
betreft maar ten dele soelaas voor de onderzoeker.  
Opmerkelijk in het archief zijn de patiëntenregisters met de bijbehorende alfabetische indexen over de 
periode 1901 – 1968. De registers bevatten korte ziektegeschiedenissen, die het gemis van in de tweede helft 
van de vorige eeuw vernietigde patiëntendossiers enigszins compenseren.  
De oprichting van de Koningin Emmakliniek en de omvorming van het sanatorium tot psychiatrisch ziekenhuis, 
respectievelijk psychogeriatrisch verpleeghuis  hebben weinig invloed op de opbouw en de ordening van het 

                                                           
4 Inv.nr. 155, ingekomen brief van de particulier secretaresse van koningin Juliana van 8 januari 1964. 
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archief gehad. De raad van Commissarissen, respectievelijk het bestuur van de Vereniging ‘Nederlandsche 
Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken’ was het hoogste orgaan voor  zowel het sanatorium, 
respectievelijk de op psychiatrische zorg gerichte onderdelen als voor de Koningin Emmakliniek. Daarom 
werden alle ingekomen en uitgegane bescheiden beschouwd als behorend tot één archief.  
De geneesheer-directeur was belast met de leiding van zowel de geneeskundige als de administratieve en 
technische gang van zaken. Voor het beheer van het landgoed was er een rentmeester. Toen rentmeester 
L.N.V. Knottnerus in 1946 met pensioen ging, werd het administratieve beheer van het landgoed voorlopig 
overgenomen door  het in Woudenberg gevestigde rentmeesterskantoor  van commissaris jhr. W.H. de 
Beaufort. Aangezien er geen nieuwe rentmeester werd benoemd, is de administratie van het Landgoed bij dit 
bureau gebleven. Van de schriftelijke neerslag van deze uitbestede taak bleek bij navraag  jammer genoeg 
nauwelijks iets bewaard te zijn gebleven. De uitvoerige financiële rapportage van Oranje Nassau’s Oord zelf 
biedt hier wellicht nog enig soelaas. 
Hoewel het archief vrij omvangrijk is, is het lang niet compleet. Te betreuren valt dat in de tweede helft van de 
vorige eeuw een groot bestand aan patiëntendossiers is vernietigd. Ook in de overgangstijd van sanatorium 
naar instelling voor verpleging van psychisch gestoorde patiënten vertoont het archief hiaten. Met name de 
series  jaarverslagen en notulen van de raad van commissarissen uit die periode zijn incompleet.  
Eind 2003 wenden mevrouw Jitske Jansma, oud-mentrix en administratief medewerkster van Oranje Nassau’s 
Oord en Joop van Beek, coördinator van de vrijwilligers van deze instelling, zich tot Kees Gast, 
gemeentearchivaris van Wageningen met het verzoek om advies te geven over de wijze waarop de door 
eerstgenoemde en de heer C. Burgsteyn, amateur-historicus met speciale belangstelling voor Renkum, de 
ordening van het omvangrijke archief van het sanatorium Oranje Nassau’s Oord aan zouden kunnen pakken. 
Dat leidt ertoe dat de gemeentearchivaris zich kort voor zijn pensionering op 1 december 2005 aanmeldt als 
lid van een op te richten werkgroep Historisch Archief Oranje Nassau’s Oord. Om goed beheer in de toekomst 
te waarborgen komt de gemeentearchivaris met  directeur A.F. Berg overeen dat het door de werkgroep 
geϊnventariseerde archief te zijner tijd in de openbare archiefplaats van de gemeente Wageningen zal worden 
gedeponeerd.  
Het archief is geordend en beschreven door de eerdergenoemde Kees Gast als oud-archivaris en lid van de 
vrijwilligerswerkgroep Historisch Archief Oranje Nassau’s Oord, met de onmisbare medewerking van de 
medeleden Roel Zunneberg ( ) en zijn echtgenote Ger Zunneberg-Deijs. De andere leden van de werkgroep, 
Ed Janssen en zijn echtgenote Gijsje Janssen-Huibers dienen hier eveneens met ere genoemd te worden, Ed 
vanwege de digitalisering van de kaarten- en tekeningencollectie, Gijsje vanwege haar kennis van de recente 
geschiedenis van Oranje Nassau’s Oord, die zij als oud-medewerkster bezit.  
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Inventaris van het archief van de Stichting Oranje Nassau’s Oord  
 

  1899 – 1971    
 

1.  STUKKEN VAN ALGEMENE AARD  
   
 1.1   Notulen  
   
   
1 Agenda’s van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, met 

correspondentie, 1929, 1949, 1950. 
 

1 omslag 
 
2-15 

 
Notulen van de Commissie van Voorbereiding en Oprichting, respectievelijk de 
Raad van Commissarissen van Oranje Nassau’s Oord, 1899-1963. 

 
 

6 delen en 8 
omslagen 

 2 1899, febr. 18 - 1917, dec. 18    1 deel  
 3 1918, april 11 - 1934, mei 28    1 deel  
 4 1934, mei  28 - 1940, okt  4     1 deel  
 5 1940, dec 20 - 1949, dec. 1     1 deel  
 6 1950, jan 26 - 1953, nov 20     1 deel  
 7 1953, dec  16 -  1955, dec 12     1 deel  
 8 1956       

N.B. De 6e  vergadering [ 2 november] is een ‘buitengewone vergadering van enige 
commissarissen’. 

 

 9 1957  
 10 1958  
 11 1959  
 12 1960, met bijlage  
 13 1961, met bijlagen  
 14 1962   
 15 1963   
  
16-23 

 
Minuutnotulen van de Raad van Commissarissen van Oranje Nassau’s Oord, 
1937-1955 

 
 
8 omslagen 

 16 1937-1942   
 17 1942-1949; met bijlage 

N.B. Voorin een blad met ‘Originele notulen van de vergadering van de Raad van 
Commissarissen van Oranje Nassau’s Oord [van]  5 maart 1942 tot einde 1949 
(gekopieerd  in  Notulenboek No IV)’ . Zie inv.nr  5.  

 

 18 1950  
 19 1951  
 20 1952  
 21 1953              
 22 1954  
 23                        1955 ; met aantekeningen op de notulen van 12 december: ‘de 

notulen van ná 1 jan. 1956 zijn niet in de registers 
ingeschreven’. 

 

 
24       

 
Notulen van het Dagelijks Bestuur, 1919, 1946, 1948, 1960-1963 

 
1 omslag 

 
25     

 
Aantekeningen van commissarissen betreffende op bestuursvergaderingen te 
behandelen en behandelde punten, 1907, 1908, 1962, 1963 en z.j. 

 
 
1 omslag 
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1.2    Ingekomen en minuten van uitgaande stukken      

 

   
  1.2.1   Raad van Commissarissen     
   

26 – 101 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Commissarissen, met 
bijlagen 
N.B. Bevat zowel stukken van de raad als geheel als van afzonderlijke commissarissen. 

 
76 omslagen 

 26 1900  
 27      1901  
 28 1902  
 29 1903  
 30 1904  
 31 1905  
 32  1906  
 33 1907  
 34 1908, 1909  
 35 1910, 1911  
 36 1912, 1913  
 37 1914, 1915  
 38 1916  
 39 1917, jan – aug      
 40 1917, sept – dec  
 41 1918, jan – juni  
 42 1918, juli – dec  
 43 1919, jan – juni  
 44 1919, juli – dec  
 45 1920  
 46  1921, jan – juni    
 47 1921, juli – dec  
 48 1922  
 49 1923, 1924     
 50 1926, 1927  
 51 1928  
 52 1929  
 53 1930, 1931  
 54 1932 – 1934  
 55 1935  
 56 1936  
 57 1937  
 58 1938  
 59 1939  
 60 1940  
 61 1941  
 62 1942  
 63 1943  
 64 1944  
 65 1945  
 66 1946, jan – juni  
 67 1946, juli – dec  
 68 1947, jan –  mrt  
 69 1947, apr –  juni  
 70 1947, juli – sept  
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 71 1947, okt – dec  
 72 1948, jan – juni  
 73 1948, juli – dec  
 74 1949, jan – aug   
 75 1949, sept – dec  
 76 1950, jan – juni  
 77 1950, juli – dec  
 78 1951, jan – juni  
 79 1951, juli – dec  
 80        1952, jan – mrt  
  81 1952, apr  juni  
 82 1952, juli – aug  
 83 1952, sept  dec  
 84 1953, jan  mrt  
  85  1953, apr  juni  
 86 1953, juli  aug  
 87 1953, sept  dec  
 88 1954, jan  juni  
 89 1954, juli – dec  
 90 1955, jan  juni  
 91 1955, juli – dec  
 92 1956, jan  juni  
 93 1956, juli  dec  
 94 1957  
  95 1958  
  96 1959, jan  apr  
  97 1959, mei  aug  
 98 1959, sept  dec  
  99 1960, jan  juni  
 100 1960, juli  dec  
 101  1961, 1962  
   
  

 
 

  1.2.2   Geneesheer-directeur  
   
102 - 133 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de geneesheer-directeur, met 

bijlagen, 1941 – 1970. 
 

 
28 omslagen 

 102 1941, 1942, 1945, 1946   
 103 1950, 1951  
 104 1952  
 105 1953  
 106 1954  
 107 1955 – 1957                 
 108 1958, jan – juni       
 109 1958, juli – dec      
 110 1959   
 111 1960  
 112 1961, jan – mrt    
 113 1961, apr – juni  
 114 1961, juli – sept                     
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 115 1961, okt – dec  
 116 1962, jan – juni                         
 117 1962, juli – dec  
 118 1963       
 119 1964, jan – juni    
 120 1964, juli – dec        
 121 1965, jan – juni      
 122 1965, juli – dec       
 123 1966,  jan – juni           
 124 1966, juli – dec  
 125 1967, jan – april        
 126 1967, mei – aug  
 127 1967, sept – dec        
 128 1968, jan – apr  
 129 1968, mei – aug  
 130 1968, sept – dec  
 131 1969  
 132 1970  
 133 1971  
   
   
 1.3   Jaarverslagen  
   
134 Minuten van aan koningin-moeder Emma  aangeboden  jaarverslagen van de 

Stichting Oranje Nassau’s Oord, over de jaren 1901-1908, 1910-1919,  met 
bijlagen. Manuscripten. 

 
 
1 pak 

 
135 – 143 

 
Jaarverslagen van Oranje Nassau’s Oord, 1901 - 1956 
 

 

30 katernen en 
5 banden 

 135 1901, november, december, 1902      1 band  
 136 1903 – 1916, 14 katernen  
 137  1917 – 1920, 1 band  
 138 1921 – 1925, 1 band  
 139 1926 – 1930, 1 band  
 140 1931 – 1935, 1 band  
 141 1936 – 1956, 16 katernen  
 
142 

 
Minuut-jaarverslagen van de Stichting Oranje Nassau’s Oord over de jaren 
1942 en 1950, 1952 en 1953,  met ‘verslag van de penningmeester aan het 
bestuur van het in 1963 in functie zijnde bestuur van Oranje Nassau’s Oord, 
1943, 1951, 1953, 1954, 1965. 
 

 

 

1 omslag 

143 – 151 Jaarverslagen van de Vereniging ‘Nederlandsche Hervormde stichtingen voor 
zenuw- en geesteszieken’,  waarin opgenomen die van stichting ‘Oranje 
Nassau’s Oord’, 1965 – 1971. Gedrukt, gestencild. 

7 delen en 2 
omslagen 

 143 1965  
 144 1966; minuut, 1 omslag  
 145 1966  
 146 1967  
 147 1968; minuut, 1 omslag  
 148 1968  
 149 1969  
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 150 1970  
 151 1971  
   
   
 
2.  STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN      
 
 2.1   Organisatie  
   
         2.1.1   Oprichting, reorganisatie en samenwerking 

N.B. Voor (feestelijke) openingsplechtigheden, zie inv.nrs. 674 – 690.   
 

   
152,153  Akte van stichting van het Sanatorium van het Sanatorium Oranje Nassau’s Oord 

door koningin-moeder Emma, verleden voor notaris H.W.F. Ligtenberg te Den 
Haag, 1899. 1899, 1916, 1961 en z.j. Authentiek en niet- authentieke afschriften.  

 
 
1 katern en 1 
omslag 

 152 Authentiek afschrift, 1899  1 katern  
 153 Niet-authentieke afschriften, 1899, 1961 en z.j. met verklaring 

van de commissaris-penningmeester betreffende het doen 
vervaardigen afschriften.  
  

 

154 ‘Stichting Oranje Nassau’s Oord’, publicatie in krantvorm, uitgegeven bij 
gelegenheid van de oprichting van de Koningin Emmakliniek.  Z.j. (1959) 
Gedrukt. 

 
1 stuk 

 
155 

 
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende verandering van 
het sanatorium in een psychiatrisch ziekenhuis, respectievelijk een 
psychogeriatrisch verpleeghuis en betreffende de status en de sluiting van de 
Koningin Emmakliniek voor longziekten, met bijlagen. 1961 – 1971 
N.B.  Zie ook inv.nrs. 169 en 173  

 
 
 
 
1 pak 

 
156 

 
Stukken betreffende de ministeriële erkenning van Oranje Nassau’s Oord als 
opleidingsinrichting voor ziekenverzorg(st)ers, 1964 – 1966.    

 
 
1 omslag 

   
        2.1.2   Bestuur, statuten en huishoudelijk reglement    

N.B. Voor overige reglementen zie de desbetreffende onderwerpen 
 

   
157 Nota betreffende de benoemingsprocedure van een nieuwe commissaris, z.j. 

(1917). 
 
1 stuk 

 
158 

 
Stukken betreffende de samenstelling van de Raad van Commissarissen, 
respectievelijk het stichtingsbestuur, 1928, 1947, 1948, 1958, 1964. 

 
 
1 omslag 

 
159 

 
Statuten van Oranje Nassau’s Oord, huishoudelijk reglement van de Raad 
Van Commissarissen  en  instructie voor de geneesheer-directeur (1899), 
(1917), 1937, 1939, 1951, 1953, 1964  1966, met concepten, 1900 en 
correspondentie 1965, 1966, 1969.  
N.B. De hierin genoemde stukken betreffende een door koningin Emma verstrekte lening zijn niet 
aangetroffen.  

 
 
 
 
1 omslag 

 
160 

 
Akten betreffende naamswijziging van de stichting ‘Oranje Nassau’s Oord’ in 
‘Stichting Oranje Nassau’s Oord’ en van de stichting ‘Emmafonds’ in ‘Stichting 
Emmafonds’. 1957, 1958. Authentieke en niet-authentieke afschriften. 
N.B. Voor naamswijziging is een notarieel vastgelegde statutenwijziging nodig.     

 
 
 
 
1 omslag 
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  2.1.3   Financiën en economie         
   
  2.1.3.1    Algemeen  
   
161    Nota (van de commissaris-penningmeester) met voorstellen tot verbetering van 

de financiële toestand van Oranje Nassau’s Oord, 1910. 
 
1 stuk 

 
162 

 
Overeenkomst met de gemeente ’s-Gravenhage tot verhuur van maximaal 35 
ligplaatsen in het sanatorium t.b.v. in het Gemeenteziekenhuis opgenomen 
longlijders, met geleidebrief. 1912, 1913                         

 

 

2 stukken 
 
163 

 
'Beknopt overzicht betreffende den financieelen stand van zaken over het 
boekjaar 1912', notitie betreffende de financiële situatie van de Stichting 
Oranje Nassau’s Oord, het Emmafonds, het Bouwfonds van de kapel en het 
Vrijbeddenfonds. 1913 

 
 
 
1 stuk 

 
164 

 
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van J. van Steenhuis, 
economisch adviseur van Oranje Nassau’s Oord, met bijlagen. 1948 

 
 
1 omslag 

 
165 

 
Correspondentie [van de Raad van Commissarissen] met het accountantskantoor 
Van Kampen te Den Haag, 1948 – 1951. 

 
 
1 omslag 

 
166 

 
Correspondentie [van de Raad van Commissarissen] met het bankiershuis 
firma Landry & Van Till te Den Haag, 1948-1951.    

 
 
1 omslag 

 
167 

 
Notulen van een bespreking van de inspecteur van de volksgezondheid met 
enkele commissarissen en de geneesheer-directeur betreffende financiering van 
eventuele uitbreidingen, 1950.  

 
 
 
1 stuk 

 
168 

 
Register van uitkeringen van invaliditeitsrente aan patiënten, 1952 – 1959. 
 N.B. Gesplitst per verpleeglocatie; met handtekeningen van patiënten voor ontvangst.            

 
1 deel 

 
169 

 
Stukken betreffende de samenstelling van een begroting voor een nieuwe 
afdeling voor niet-tuberculeuze longpatiënten, met bijlage, 1957, 1963 en z.j. 
N.B. Zie ook inv.nr. 155. 

 
 
1 omslag 

170 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van de commissaris-
penningmeester van Oranje Nassau’s Oord, met bijlagen, 1958. 
N.B. Hierin onder meer notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen.  

 
1 omslag 

 
171 
 

 
Accountantsrapport behelsende een beoordeling van een exploitatiebegroting 
voor de uitbreiding van de Koningin Emmakliniek, 1960. 

 
 
1 katern 

 
172 

 
Stukken betreffende de afrekening van honoraria, medische verrichtingen en 
verrichtingen, onderzoeken en diverse in rekening gebrachte kosten met de 
arts jhr. dr. W.J. Quarles van Ufford, 1960-1963.   
N.B. Betrokkene was extern arts voor allergische ziekten 

 
 
 
1 omslag 

 
173 

 
Stukken betreffende een begroting voor de uitbreiding van Oranje Nassau’s Oord 
met een verpleeghuisafdeling  voor 25, respectievelijk 30 bedden met een 
isoleerbed. 1963, 1964  
N.B. Zie ook inv.nr. 155 
 

 
 
 
1 omslag 
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174 Stukken betreffende de vaststelling van verpleegprijzen voor patiënten van de 
Koningin Emmakliniek. 1966, 1967 
 

 
1 omslag 

175 Stukken betreffende het openen van giro- en bankrekeningen van Oranje 
Nassau’s Oord en de daarbij behorende machtigingsbevoegdheden, 1970. 

 
1 omslag 

 
             2.1.3.2 Jaarstukken en andere periodieke financiële rapportages            
 
176 –190 Begrotingen, rekeningen, balansen en exploitatierekeningen, 1901 – 1962. 10 omslagen 

en 4 pakken  
 176 1901 – 1904  
 177 1905, 1906  
 178 1907, 1908  
 179 1909, 1910  
 180 1911 – 1913  
 181 1914 – 1916   
 182 1917 – 1920, met correspondentie, 1920, een accountsrapport 

over de jaarrekening.                                                    
 

 183 1921 – 1925, met correspondentie, 1921.  
 184 1926 – 1933        1 pak  
 185 1934 – 1939, met beredeneerd financieel overzicht over 1938.  
 186 1940 – 1943, met accountsrapporten over de jaarrekeningen 

1940, 1941 en 1943. 
 

 187 1943 – 1949,  met  accountsrapporten over de jaarrekeningen.   
1 pak  

 

 188 1950 – 1955,  met  accountsrapporten over de jaarrekeningen 
1953, 1954. 1 pak 

 

  189 1956 – 1961, 1963 – 1965, met  accountsrapporten over de 
jaarrekeningen 1956 – 1960 en met jaarstukken van de Koningin 
Emmakliniek, 1959, 1960.     1 pak 
 

 

 
190 

 
Maandrekeningen van de geneesheer-directeur wegens ten behoeve van Oranje 
Nassau’s Oord ontvangen gelden, met bijlagen. 1901  

 
 
1 omslag 

 
191 – 214 

 
Bijlagen bij de jaarrekening van Oranje Nassau’s Oord, voornamelijk bestaande uit 
door de commissaris-penningmeester van Oranje Nassau’s Oord betaalde nota’s.  
1901 – 1963 
 

 
 
22 omslagen 
en 2 pakken 

 191 1900, 1901  
 192 1902  
 193 1903  
 194 1904  
 195 1905  
 196 1906  
 197 1907  
 198 1908  
 199 1909  
 200 1910  
 201 1911  
 202 1912  
 203 1913  
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 204 1914  
 205 1915  
 206 1916  
 207 1917  
 208 1918  
 209 1919  
 210 1920  
 211 1921    
 212 1922  
 213 1923, 1924   1 pak  
 214 1959 – 1963  1 pak 

 
 

215 – 244 Maandelijkse en halfmaandelijkse  staten van diverse aard houdende financiële 
rapportage aan de Raad van Commissarissen, 1903 – 1917. 
N.B.: zie ook inv.nrs. 176 – 189 
 

 
30 omslagen 

 215 1903, jan – juni             
 216 1903, juli – dec  
 217 1904, jan – juni  
 218 1904, juli – dec  
 219 1905, jan – juni           
 220 1905, juli – dec           
 221 1906, jan – juni  
 222 1906, juli – dec  
 223 1907, jan – juni  
 224 1907, juli – dec  
 225 1908, jan – juni  
 226 1908, juli – dec  
 227 1909, jan – juni  
 228 1909, juli – dec  
 229 1910, jan – juli  
 230 1910, aug - dec  
 231 1911, jan – juni  
 232 1911, juli – dec  
 233 1912, jan – juni  
 234 1912, juli – dec  
 235 1913, jan – juni  
 236 1913, juli – dec  
 237 1914, jan – juni  
 238 1914, juli – dec  
 239 1915, jan – juni  
 240 1915, juli – dec  
 241 1916, jan – juni  
 242 1916, juli – dec  
 243 1917, jan – juni  
 244 1917, juli – dec  
   
   
  2.1.3.3   Exploitatie                     
   
245 Staten van  aantallen patiënten per maand, verdeeld naar verpleegtarief, 1901 – 

1916. 
 

1 omslag 
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246 

 
Stukken betreffende de schatting van de opbrengst voor de grondbelasting van 
gebouwde eigendommen van Oranje Nassau’s Oord, 1901, 1905 – 1907.  
 

 

1 omslag 

247 Staten houdende vergelijkingen met andere sanatoria in het land van de kosten 
van het personeelsbestand over 1909 en van de kosten van verpleging over de 
periode 1905 – 1915. Opgemaakt 1910, 1916. 
 

 
 
1 omslag 

248 ‘Specificatie der ontvangsten en uitgaven bij het Sanatorium Oranje Nassau’s 
Oord over 1912, ’13 en ’14 en opgave der door bestuursleden der Stichting  
geremitteerde bedragen ter vereffening van het jaarlijksch tekort bij genoemd 
Sanatorium’. Z.j. (1915) 
 

 
 
 
1 stuk 

249, 250 Halfmaandelijkse opgaven van mutaties van het patiëntenbestand, uitgesplitst 
naar verpleegkosten per dag, 1920 – 1965. 
N.B. Zie ook inv.nrs. 215  244. 

 

2 omslagen 

 249 1920, 1921, 1938, 1943, 1945, 1947  1954  
 250 1955 – 1965, met een lijst van te verzamelen gegevens en 

recapitulaties over de jaren 1961 – 1963 en 1965 
 

 

251 Staat van kosten van verpleging per verpleegde in de periode januari april 
1940, ten opzichte van die in de periode januari februari 1941. Afschrift. 
 

 
1 stuk 

252 Verhandelingen betreffende bekostiging van dienstwoningen op het terrein van 
Oranje Nassau’s Oord, 1953, 1954. 
N.B. Bijlagen 1 en 2 bij een niet aangetroffen brief. 
 

 
2 stukken 

254 Exploitatierekening over de jaren 1955 tot en met 1959, met vermelding van kosten 
uitgedrukt in centen per verpleegdag. Z.j. (1960) 
 

 

1 stuk 
256 ‘Rapport inzake de exploitatiemogelijkheden van de Stichting ORANJE NASSAU’S 

OORD te Renkum’, 1961. 
 
1 katern 

   
257 Register bevattende statistische gegevens van medische onderzoeken van patiënten 

en personeel, 1961. 
 

 
1 deel 

258 Staat van het verloop van om diverse redenen opgenomen patiënten over de 
periode 1950 – 1960,  z.j. (1961) 
 

 

1 stuk 

259 – 261 Staten met mutaties per dag van de beddenbezetting van de afzonderlijke afdelingen 
van Oranje Nassau’s Oord, 1962 
 

 
3 omslagen 

 259 jan 1 – febr 15  
 260 febr 16 – maart 31  
 261 april 2 – mei 31 

 
 

262 Stukken betreffende de vaststelling van verpleegprijzen, 1962, 1963. 
 

1 omslag 

263 Stukken betreffende de meerkosten van een herziening van de salarissen, 1963. 1 omslag 
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2.1.3.4   Boekhouding      
   
264 Rekening-courant van de Stichting Oranje Nassau’s Oord met bankiers Furnée & Co 

te Den Haag, 1920.   
N.B. Door vocht aangetast. 
 

 
1 katern 

265 Grootboek van inkomsten en uitgaven over 1921. Opgemaakt 1921. 
N.B. Door vocht aangetast. [Buitenformaat] 
 

 
1 deel 

266 Rekeningen-courant met het bankiershuis Oppenheim & Van Till terzake van  
diverse fondsen ten behoeve van het sanatorium, met bijlagen.  1926 1927 

 
1 pak 

   
2.1.3.5   Geldinzameling en beheer van fondsen 

 

   
  2.1.3.5.1 Algemeen  
   
268 Register van aan de diverse stichtingen van Oranje Nassau’s Oord nagelaten 

erfenissen en legaten, 1928 – 1934 
N.B. Zie ook inv.nr. 3, p. 147 (notulen 11 januari 1922). Voorheen in ringband. 

 
1 omslag 
 

   
  2.1.3.5.2   Stichting Oranje Nassau’s Oord  
   
269 –300 Akten en andere stukken betreffende erflatingen aan de stichting Oranje 

Nassau’s Oord,  1901 -  1961. 
 
23 omslagen 
en 12 stukken 

   
 269 Mej. G. Heijermans, 1901, 1907.  1 omslag                   
 270 Mej. A.C.C. van Brakel, 1901, 1912, 1915.  1 omslag                        
 271 Mevr. E.A.M.H. Hoffman – Boudewijns, 1904, 1920.  2 stukken    
 272 Mevr. S. de Langen – Langerhuizen, 1906.  1 stuk                            
 273 Mej. J.E. de Langen, 1915. 1 stuk                                                         
 274 J. Krol, 1916.   2 stukken                                                                        
 275 Mej. A.W. Rueb, 1916.  1 stuk                                                              
 276 L. Jacobson, 1922.  1 omslag                                                                 
 277 Jkvr. J.W.A. van Lennep, 1922, 1952.  1 omslag                                
 278 J.A.M. Korpershoek van der Kooij, 1923, 1925 – 1927. 1 

omslag          
 

 279 Mej. S.A. Moens,  1924. 1 stuk                             
 280 Mej. M. Dumas, 1926, 1934, 1935, 1944, 1954, 1956.  1 

omslag 
 

 281 
 
 
282 

de Klerk, 1928.   1 stuk 
 
Mevr. R. Nieuwhof – van der Velden, 1930 - 1953 en mej. A. 
van der Velden, 1933 – 1953.   1 pak 
N.B. Genoemde erflaters waren zusters  

 

 283 Mevr. S.J.I.H. de Bosset -  van den Bosch , 1931, 1932.  1 
omslag 

 

 284 Mevr. M.A. Somer – Karrewij, 1934, 1946 – 1948.   1 omslag  
 285 Mevr. J. L. Baart de la Faille, weduwe van mr. E.J. Thomassen  

à Thuessink van der Hoop, 1938, 1940, 1941, 1954.   1 omslag    
 

 286 Mevr. D. Hofman – Karssen, 1942 – 1946.  1omslag             
 287 Mej. A. van der Laan, 1944, 1945.   1 omslag              



 
 

22 

 288 Mevr. A.E. Heinzelmann – van Deth, 1944, 1947 – 1949, 1953.  
1 omslag           

 

 289 W. van Diem, 1945, 1946, 1949, 1950. 1 omslag                   
 290 Mej. A.S.E. Bouricius, 1949.    1 stuk                    
 291 Mevr. J.W. van Waveren – Wijtman, 1951.    1 omslag                    
 292 J.A.Z. graaf van Rechteren Limpurg, 1954, 1955.    1 omslag          
  293 1954 mei – augustus                                                                
  294 1954 september  oktober  
 295 H.W. Kölling, 1955.    2 stukken                                                            
 296 H.C. Tarner, 1955 – 1957.  1 omslag                                                    
 297 Mej. E.J.M. Vincent, 1956.   1 omslag                                                  
 298  Mevr. M.M. Borrebach-Lanza, 1957, 1958.   2 stukken                  
 299 Mevr. A.W. Setteur – Dingler, 1958.     1 omslag                               
 300 Mej. M.J. van der Hegge, 1958, 1959.    1 omslag                             
 301 Mevr. A.M. Dieben – de Kuijper, 1958 – 1961.   1 omslag               
 302 Mevr. A.M. Verwaald, 1959.    1 stuk                                                  
 303 Mevr. O.A.A. Koning – de Joncheere, 1960.    1 stuk                 

N.B. Betreft een wandelkaart van Oranje Nassau’s Oord.         
 

  -- Mej. G.T. Mulder, 1959 – 1961. 
In: inv.nr. 329 
 

 

304  Stukken betreffende de toekenning en betaling van giften, voornamelijk 
bijeengebracht door  inzamelingsacties ten behoeve van de Stichting Oranje 
Nassau’s Oord, 1903 1905, 1907, 1909 1918. 
 

 
 
1 omslag 

305 Stukken betreffende de verhuur, namens koning-moeder Emma, van het huis 
Lange Voorhout 68 te Den Haag, 1905, 1917. 
N.B. De huurpenningen kwamen ten goede aan de Stichting Oranje Nassau’s Oord. 
 

 
1 omslag 

306 Stukken betreffende steun van het Rijk aan sanatoria. Gedrukt en getypt. 1 omslag 
   
307 Circulaire van Commissarissen van Oranje Nassau’s Oord bevattende een oproep 

tot donatie van eenmalige of periodieke financiële bijdragen aan de stichting 
Oranje Nassau’s Oord,  c. 1908, 1911. 
 

 
 
1 omslag 

308 Verslag van de Handelingen der Provinciale Staten van Zuid-Holland, herfstzitting 
1915. Gedrukt. 
N.B. Agendapunt XXVII van de 2e vergadering van 21 december 1915 (p. 49): ‘Subsidie Stichting Oranje Nassau’s 
Oord bij Renkum.  

 
1 deel 

309 Adres van de Raad van Commissarissen aan diverse potentiële subsidiegevers 
houdende een oproep tot geldelijke steun t.b.v. het voortbestaan van het 
Sanatorium,  z.j. (1916) 
N.B. In twee ongesigneerde en ongedateerde versies.  
 

 
 
2 stukken 

310 Ingekomen intekenbiljetten waarop de afzenders aan de stichting Oranje 
Nassau’s Oord financiële bijdragen t.g.v. haar 25-jarig jubileum toezeggen, 1926. 
 

 
1 omslag 

-- Ingekomen en minuut van uitgaande brief betreffende een schenking van de N.V. 
Koninklijke Petroleum Maatschappij ten behoeve van de verbouwing en 
uitbreiding  van het laboratorium van Oranje Nassau’s Oord, 1950. 
In: inv.nr. 440. 
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311 Uittreksel van een acte, waarbij ir. F. J. Philips f 25,-- per kwartaal schenkt aan de 
Stichting Oranje Nassau’s Oord, 1952. 
 

 
1 stuk 

312, 313 Stukkende geldwerfacties ten behoeve de nog op te richten, respectievelijke 
bestaande Koningin Emmakliniek, 1957  1968. 
 

 
2 omslagen 

 312 Geldwerfacties door externe organisator D.C. van 
Stempvoort, 1957 – 1959, 1964, 1965. 

 

 313 ‘Actie Astma’, inzamelingsactie bij bedrijven, 1957, 1958. 
  

 

314 Lijst van contribuanten aan de Stichting Oranje Nassau’s Oord, die meer dan 
ƒ 25,-- hebben bijgedragen. Z.j. (c. 1960) Getypt. 
  

 
1 stuk 

315 Stukken betreffende het verwerven van subsidies bij enkele externe fondsen ten 
behoeve van de bekostiging van diverse activiteiten voor patiënten van Oranje 
Nassau’s Oord, met bijlage. 1961 – 1964 
 

 
 
1 omslag 

-- Stukken betreffende de organisatie van Fancy Fairs, waarvan de opbrengsten ten 
goede komen aan Oranje Nassau’s Oord, 1969 – 1971. 
In: inv.nrs. 669  671 

 

   
  2.1.3.5.3   Emmafonds  
   
316 Reglement van het Emmafonds. 1901 Gedrukt. 

N.B. In tweevoud 
 

2 stukken 

317 Maandopgaven van patiënten waarvan de verpleegkosten gedeeltelijk ten laste van 
het Emmafonds komen, met bijlagen. 1901 – 1903 
 

 
1 omslag 

318 Stukken betreffende de toezegging, dan wel weigering van eenmalige financiële 
bijdragen aan het Emmafonds, 1902 1920. 
 

 
1 omslag 

319 –330 Akten en andere stukken betreffende erflatingen aan het Emmafonds, 1904 – 
1960. 

8 omslagen, 4 
stukken  

 319 Mevr. M. Levy – Rosenthal, 1904.    1 stuk                
 320  A. Boomsma, 1910 1927.    1 omslag          
 321 Jhr. P. Hartsen, 1911.    1 stuk                
 322 Mej. A.W. Rueb, 1916.   1 stuk  
 323 D.P. Rynders, 1921, 1947.    1 omslag              
 324 Mej. E. Verbrugge, 1927.    1 stuk  
 325 Mej. M.J. de Monchy, 1925.   1 omslag            
 326 Mr. R.J. van Kregten, 1937.   1 omslag               
 327 Mevr. A. van Leeuwen  van Lunteren, 1937, 1947.    1 omslag    
 328 Mej. T. van der Tuuk, 1951 – 1954, 1957.    1 omslag              
 329 Mej. G.T. Mulder, 1959 – 1961.   1 omslag  
 330 A.M. Mulder, 1960.   1 omslag   

         
 

-- Nota betreffende de financiële situatie over het boekjaar 1912 van de vier ten 
behoeve van het sanatorium opgerichte fondsen, waaronder het Emmafonds. 
Met bijlagen. 1913 
In: inv.nr.161 
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331 Beschikkingen van de geneesheer directeur, waarbij aan verpleegden een 
toelage uit het Emmafonds wordt verleend, respectievelijk een dergelijke toelage 
wordt beëindigd,  1918, 1919.  
     

 

1 pak 

332 Rekening-courant betreffende het Emmafonds met bankiers Furnée & Co te Den 
Haag, 1920.  
N.B. Ernstig door vocht aangetast. 
 

 
1 katern 

333 Lijsten van in 1921 te innen contributies van het Emmafonds,  z.j. (1920) 
 

1 omslag 

334 Akte van oprichting en vaststelling der statuten van de stichting ‘Emmafonds’. 
1953 
Afschriften 
N.B. Van het reeds lang bestaande Emmafonds is geen eerdere oprichtingsakte bekend.  In tweevoud. 
 

 
1 omslag 

335 Accountantsrapporten over de rekeningen van het Emmafonds over 1953, 1955 
en 1958 – 1960. Opgemaakt 1954, 1956, 1959 – 1961. 
 

 
1 omslag 

-- Akten en andere stukken betreffende naamswijziging van de stichting ‘Oranje 
Nassau’s Oord’ in ‘Stichting Oranje Nassau’s Oord’ en van de stichting 
‘Emmafonds’ in ‘Stichting Emmafonds’, 1957, 1958. 
In: inv.nr. 160 
 

 

336 Bewijs van inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld van een kapitaal 
van ƒ 30.000,-- van het Emmafonds, 1958. 

 
1 stuk 

   
                        2.1.3.5.4   Lonafonds en Vrijbeddenfonds      
   
337 Stukken betreffende de toezegging van financiële bijdragen aan het 

Vrijbeddenfonds, 1912, 1916, 1917, 1919. 
 

 
1 omslag 

 
 
-- 

 
 
Nota betreffende de financiële situatie over het boekjaar (1912) van de vier ten 
behoeve van het sanatorium opgerichte fondsen, waaronder het 
Vrijbeddenfonds. Met bijlagen. Z.j. (1912) 
In: inv.nr. 163 
 

 

338 – 341 Akten en andere stukken betreffende erflatingen aan het Lonafonds en het               
Vrijbeddenfonds. 
                                                                                                                                                     

 
4 omslagen 

 338 L.P. Toxopeus, aan het Vrijbeddenfonds, 1930, 1997.  
 339 M.C.A. Meischke, aan het Lonafonds, 1934.                                      
 340 Mej. E. C. Kuys, aan het Vrijbeddenfonds, 1956 – 1958.                 
 341 Mevr. A.H.G. van den Berg – Sloenhek, aan het 

Vrijbeddenfonds, 1931, 1936, 1940, 1942, 1946 – 1950, 1953, 
1958. 
 

 

342 Akte van statutenwijziging van het Lonafonds, waarbij de naam van dit fonds 
wordt gewijzigd in ‘Stichting Lonafonds’. Een notarieel en een niet-authentiek 
afschrift, 1959.  
N.B. Zie ook nr. 160   

 
 
2 stukken 
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343 Notulen van de bestuursvergadering van het Lonafonds van 16 februari 1959. 

 
1 stuk 

344 Uittreksel uit de notulen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen 
van 26 januari 1960,  betreffende het Lonafonds. 
 

1 stuk 

   
          2.1.3.5.5   Leningen en beleningen ten laste van Oranje Nassau’s Oord          
   
345 Stukken betreffende een door de Stichting Oranje Nassau’s  Oord in 1900 

aangegane obligatielening van ƒ 150.000,--, waarvan de betaling van rente en 
aflossing wordt gegarandeerd door koningin-moeder Emma; met concept-nota 
betreffende een aan te gane obligatielening van ƒ 100.000,--. 1900 – 1931 
 

 
 
 
1pak 

346 Overeenkomst met De Nederlandse Bank, houdende belening van effecten van de 
Stichting Oranje Nassau’s Oord voor een bedrag van ƒ 40.000,--. 1922 Met bijlage, 
1923. 
 

 
2 stukken 

347 Correspondentie van het bestuur van Oranje Nassau’s Oord met de colleges van 
Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en Utrecht betreffende 
garantieverlening voor de aflossing van geldleningen ter financiering van nieuw- 
en verbouwprojecten van Oranje Nassau’s Oord, 1967, 1968, 1970. 
 

 
 
 
1 omslag 

   
   

2.1.3.5.6   Effecten en verstrekt krediet  
N.B. Zie ook inv.nr. 346.   
 

 

   
348 Rekeningen van de bank Furnée & Co te Den Haag voor koningin Emma, 

respectievelijk het voorlopig bestuur van de Stichting Oranje Nassau’s Oord wegens 
aangekochte effecten als inkomstenbron ten behoeve van de (in oprichting zijnde) 
stichting, 1898 – 1901.  
 

 
 
 
1 omslag 

349 –352 Jaarverslagen en andere stukken van bankinstellingen, die effecten van de 
Stichting Oranje Nassau’s Oord beheren, 1901-1920. 

 
3 pakken en 1 
omslag 

 349 1901 – 1916   1 omslag  
 350 1917 – 1918  
 351 1919    
 352 1920 

 
 

353 Lijsten van te verzilveren rentecoupons van effecten van de  stichting Oranje 
Nassau’s Oord met een niet-inbare rentecoupon van het Hongaarse ‘Boden 
Credit Institut’, 1917 – 1920. 
 

 
1 katern en  1 
stuk 

354 Lijst van te innen rente- en aflossingsbedragen van hypotheekleningen ten laste 
van een drietal particulieren, 1939. 
 

 
1 stuk 

355 Stukken betreffende in blote eigendom van de Stichting Oranje Nassau’s Oord 
zijnde inschrijvingen in het Grootboek van de Nationale Schuld, 1944. 
 

 
1 omslag 
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356 Stukken betreffende het beheer van beleggingen van Oranje Nassau’s Oord, 
1948, 1949, 1968 – 1971.  
  

 
1 omslag 

357 Stukken betreffende teruggave van dividendbelasting, 1965 – 1970. 4 omslagen 
   
   
  2.1.4  Personeel  
   
  2.1.4.1   Personeelsadministratie en -organisatie  
   
358              Lijst van personeelsleden met vermelding van hun salaris, 

respectievelijk mutatiestaten van het personeel en hun lonen, 1903, 
1915, 1919. 
 

 
1 omslag 

359 Lijst van sinds 1929 op Oranje Nassau’s Oord werkzaam geweest zijnde 
assistenten–geneesheren en lijst van sinds november 1938 vertrokken 
personeelsleden,  c. 1940. 
 

 
1 stuk 

 
-- 

 
‘Sterkteboek’ register van per dag genoteerde aanwezigheid van 
personeelsleden, 1949 – 1954. 
In: inv.nr.  600 
 

 

360, 361 Dienstroosters van verplegend personeel, 1951 – 1954 1 deel en 1 
omslag 

 360 1951, dec 28 – 1954 sept 5     
 361 1954, sept 6 – dec 27               1 omslag  

 
362 – 364  ‘Sterkteboeken’ registers van per dag genoteerde aanwezigheid van 

personeelsleden, 1954 – 1964.                                                                
N.B. De registers bevatten bij de aanleg ingebrachte gegevens vanaf 1931 
 

 
3 delen 

 362 Aangelegd op 1 januari 1954 en bijgehouden tot 1 januari 1958.  
 363 Aangelegd op 1 mei 1958 en bijgehouden tot 1 januari 1961.  
 364 Aangelegd op 1 januari 1961 en bijgehouden tot 1 januari 1965. 

 
 

365 Kaartsysteem van personeelsleden, met vermelding van persoons- 
en salarisgegevens.  Bijgehouden van ca. 1954 – 1966. 
N.B. Omvang van de doos (h x b x d): 22 x 27 x 37 cm 
 

1 doos 

366 Schematisch overzicht van de functies van het personeel van Oranje 
Nassau’s Oord,  c. 1962. 
 

 
1 stuk 

  -- Register bevattende statistische gegevens van medische onderzoeken 
van patiënten en personeel, met blanco formulieren voor de opgave 
van behandelde patiënten en gewerkte uren, 1961. 
In: inv.nr.  257  
 

 
 
1 stuk 

367, 368 Werkstaten voor het personeel belast met het geven van arbeids- en 
bezigheidstherapie,  1966-1971.   
 

 
2 delen  



 
 

27 

 
 
 
 

 



 
 

28 

 
 
   

 
2.1.4.2    Functionarissen 

 

   
369, 370 Stukken betreffende het onderzoek van de Nederlandsche 

Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst, ingesteld naar 
het ontslag van dr. J.W.F. Donath, geneesheer-directeur van het 
sanatorium Oranje Nassau’s Oord, 1907. 
N.B. Genummerd 1 – 80  
 

 
 
2 omslagen 

 369 Nrs. 1 – 26, april 8 – 17  
 370 Nrs. 18 – 80, april 18 – mei 18 

 
 

371 Curriculum vitae van L.N.V. Knottnerus. Rentmeester van het 
landgoed Oranje Nassau’s Oor. Z.j. (1928) 
N.B.  Knottnerus was  rentmeester van het landgoed Oranje Nassau’s Oord van 1 april 1928 tot 
15 maart 1947. 

 
1 stuk 

372 – 374 Correspondentie betreffende het functioneren van geneesheer-
directeur dr. F.L. Oudendal, 1934, 1935. 
 

 
3 omslagen 

 372 1934  
 373 1935, jan, feb  
 374 1935, mrt – dec 

 
 

375 Minuut van uitgaande brief van de adjunct-directrice van het 
Sanatorium aan het Grafologisch Instituut Tinbergen en Stam te 
Amsterdam betreffende het gewenste karakter van een aan te 
stellen hoofd van het Zusterhuis, 1958.  

 

 

1 stuk 
   
  2.1.4.3   Beloning  
   
  376 Lijsten van gratificaties toegekend aan personeelsleden, met bijlage. 

1911 
 

2 stukken 

   -- Lijsten van honoraria uitbetaald aan voorgangers van 
godsdienstoefeningen, gehouden op Oranje Nassau’s Oord, 1911, 
1912, 1914. Opgemaakt 1916. 
In: inv.nr.  660 
 

 

377 Verzamelstaten van per personeelslid betaalde weeklonen en 
maandsalarissen, (1956), 1960 – 1963 en z.j. 
N.B. De personeelsleden zijn per afdeling gerangschikt. [Buitenformaat] 

  

 
1 omslag 

378 Staten bevattende gegevens omtrent salariëring van personeel van 
andere sanatoria, 1957. 
 

 
1 omslag 

379 Register van per personeelslid berekende salarissen, 1959, 1960.  
[Buitenformaat]  
  

 
1 deel 
 

380 Stukken betreffende salarissen en arbeidsvoorwaarden van 
heilgymnasten-masseurs, creatieve- en arbeidstherapeuten, 1962, 
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1969. 
 

1 omslag 

381 
 
 
382 

Ingekomen stukken betreffende maatregelen met betrekking van 
salarissen, inhoudingen en toeslagen, 1969.  
 
Stukken betreffende het honorarium van de rentmeester van het 
Landgoed,  1966, 1967, 1969 – 1971.  
 

 

1 omslag 

1 omslag 

   
                            2.1.4.4   Rechten, plichten en voorzieningen  
   
     -- Concept-rapport opgesteld door enkele leden van het Voorlopig 

Bestuur van de Stichting ‘Oranje Nassau’s Oord’, bevattende ontwerpen 
van de statuten, van het huishoudelijk reglement van de Raad van 
Commissarissen en van de instructie voor de geneesheer-directeur, 
1900. 
In: inv.nr. 159 
 

 

383 
 

Concept-reglement van de commissaris-penningmeester 
betreffende de wijze van verantwoording afleggen door het 
personeel van door hen gebroken voorwerpen, 1904. 
 

 

1 stuk 

384 – 390 Stukken betreffende pensioenregelingen voor het personeel van 
Oranje Nassau’s Oord, 1910 – 1962. 
 

 
7 omslagen 

 384 1910  1941     
 385 1942  
 386 1943  1949 

387 1950 
388 1951  1956 
389 1957  1959 
390 1962 
 

 

391 Instructies voor diverse functionarissen van Oranje Nassau’s Oord,  z.j. 
(c. 1910), 1937, 1939, 1950, 1951, 1952; met correspondentie, 1943, 
1950 – 1952. 
 

 
1 pak 

392 Verzekeringspolis tegen wettelijke aansprakelijkheid als werkgever, 
1929. Kopie,  2e helft 20e eeuw. 
 

 
1 stuk 

393 Kwitanties van de penningmeester van Oranje Nassau’s Oord t.z.v. 
door koningin-moeder Emma  geschonken financiële bijdragen aan 
het pensioenfonds van Oranje Nassau’s Oord en van het kerstfeest 
op Oranje Nassau’s Oord in 1930. Opgemaakt 1929 – 1931, 1933. 
 

 
 
 
1 omslag 

394   Stukken betreffende door Oranje Nassau’s Oord te geven 
zekerheidstelling verbonden aan een verzekeringsovereenkomst 
gesloten met de Invaliditeits-Coöperatie G.A. te ’s-Gravenhage, 
1930, 1931. 
 

 
 
 
1 omslag 

395  Brief van de adjunct-directrice van Oranje Nassau’s Oord, ingekomen bij  
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‘mejuffrouw de Vries’ betreffende door haar in bezit te hebben 
beroepskleding, 1932.   
N.B. Achtergebleven in dit archief 

 
1 stuk 

 
396   

 
Publicaties van de arbeidstijdenregeling voor de Diensten A en B van 
het Sanatorium Oranje Nassau’s Oord, 1947. 
N.B. Verplichte publicaties op grond van de Arbeidswet 1919 
   

 
 
2 stukken 

397   Nota betreffende verplichtingen die de werkgever heeft tegenover het 
in- en uitwonend personeel,  c. 1950. 
 

 

1 stuk 
 

398   
 
 

Instructies voor de assistent-artsen, de administrateur-econoom en 
de directrice van het Sanatorium Oranje Nassau’s Oord, 1950 
1952. 

 

1 omslag 

399 – 409 Correspondentie van de administrateur-econoom met de N.V. 
Levensverzekering Maatschappij ‘Utrecht’, 1951 – 1959.  
 

 
11 omslagen 

 399 1951, 1953, feb – aug   
 400 1953, sep – dec  
 401 1954, jan – juni  
 402 1954, juli – dec  
 403 1955  
 404 1956, jan – juni  
 405 1956, aug – dec  
 406 1957, jan – juni  
 407 1957, aug – dec  
 408 1958  
 409 1959 

 
 

410 
 
    
-- 

Register van uitgegeven rentezegels, alfabetisch geordend op namen 
van personeelsleden, 1955 – 1964. 
 
‘Verpleegbesluit’, 1957. Afschrift. 
In: inv.nr. 572. 
 

 
1 deel 

411 
 
   
-- 
 
 
 
412 

Modelarbeidscontracten voor hoofdverplegers, verplegers en 
leerling-verplegers, c. 1960. 
 
Registers bijgehouden door het klinische laboratorium bevattende 
onderzoeksgegevens van patiënten en personeel, 1958 – 1960, 
In: inv.nrs. 636 – 644 
 
‘Ontwerp-rechtspositiereglement voor het personeel in dienst van 
de Stichting Oranje Nassau’s Oord te Renkum’, opgesteld door J. 
Steenhuis,  administrateur van de Stichting, met correspondentie, 
1962, 1963. 
 

 

1 omslag 

 

 

 

 

1 omslag 

413 Register van de Raad van Arbeid ontvangen spaarrentezegelkaarten 
voor leerling-verpleegsters, met gegevens omtrent geplakte zegels, 
1964. 
N.B. Alfabetisch geordend op de namen der leerling-verpleegsters. 

 
 
1 deeltje 
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2.1.4.5   Opleiding en bijscholing                          

   
414 Stukken betreffende de opleiding van verplegend personeel, 1947 

1956, 1965.   
N.B. Hierbij lijsten van cursisten.  
 

 
 1 omslag 

415 ‘Klinische les’ gegeven door dr. Ch. van Dijk, geneesheer-directeur van 
Oranje Nassau’s Oord. Z.j. (c. 1955).  
   

 
1 stuk 

416 Rapport van de Commissie ‘Opleidingseisen longartsen’,  z.j. (1956)  
N.B. Genoemde commissie is ingesteld door de ‘Vereniging van Artsen voor Longziekten en 
Tuberkulose’. 
 

1 stuk 

417, 418 Leerboeken gebruikt bij de opleiding tot ziekenverzorg(st)er en tot 
verpleeg(st)er, 1969, 1970. 
 

 

2 delen 

 417 J.C.W. van der Moolen en H.J. Quanjer, Verpleegkunde, 
basisverpleging/preklinische periode. Leerboek voor de 
ziekenverpleging. Lochem, 1970. 

 

 418 C.H. van der Stoep, Verpleegkunde voor de opleiding tot 
ziekenverzorger/ziekenverzorgster, tweede leerjaar. Lochem, 
1969. 

 

   
2.1.4.6  Huwelijk, jubilering, afscheid en overlijden van 

personeelsleden 

 

   
419 ‘Programma van de feestavond aangeboden aan de heer Verweij bij zijn 

vertrek als meester van Sanatorium Oranje Nassau’s Oord 22 
september 1953’. Met enkele foto’s, ondermeer van de 
machinistenwoning op het terrein van Oranje Nassau’s Oord, 1953.  
N.B. Betreft A.J. Verweij, machinist van de stoominstallatie op Oranje Nassau’s Oord  van 1919 
tot 1953. 
 

 
 
1 katern 
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420 
 
 
 
 
 
 
 
 
421 

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende huwelijk, 
jubilering, afscheid en overlijden van personeelsleden, 1953, 1964 – 
1967, 1970, 1971.  
 
 
                                2.1.4.7   Overige stukken  
 
Ingekomen en minuten van uitgaande stukken in hoofdzaak 
betreffende het  inwinnen van informatie over sollicitanten en het 
verstrekken van inlichtingen over personeelsleden, 1952 – 1966.        
N.B. Alfabetisch geordend op naam van betrokkene. 
 
 

 
1 omslag 
 
 
 
 
 
 
 

             
2.1.5   Gebouwen en inventaris 

 

   
               2.1.5.1   Bouw, verbouw en uitbreiding van gebouwen 
   
422, 423 Stukken betreffende de aanbesteding van gebouwen, machines en 

materialen voor het sanatorium, 1899 – 1902. 
 

 
2 omslagen 

 422 Machines en materialen, 1899, 1900, 1902.  
 423 Gebouwen, 1900, 1902. 

N.B. Betreft het hoofdgebouw, de machinistenwoning en een draaibare lighal. 
 

 

424 ‘Memorie van toelichting behoorende bij het schetsontwerp van een 
sanatorium op ‘Oranje Nassau’s Oord’, opgesteld door architect Roelof 
Kuipers, met bijlagen.  Z.j. (c. 1900) 
 

 
 
1 omslag 

425 Bestek, opgesteld door Architectenbureau Eduard Cuypers te 
Amsterdam, voor de bouw van een magazijnmeesterswoning op het  
terrein van Oranje Nassau’s Oord 1904; met stukken betreffende 
afrekening met de architect, 1905. 
N.B. Het bestek met handtekeningen van de contractanten. Voor de bijbehorende  
ontwerptekeningen 

zie: Beschrijvingen kaarten en tekeningen, nrs. 199  203. 

 
1 katern 

426 Bestek van de vergroting van het machinegebouw op het terrein van 
Oranje Nassau’s Oord 1904. 
N.B. De hierbij behorende tekeningen zijn beschreven in: Beschrijvingen kaarten en 
tekeningen, nrs. 128 – 132. 
 

 
1 omslag 

-- Nota betreffende de financiële situatie over het boekjaar van de vier 
ten behoeve van het sanatorium opgerichte fondsen, ondermeer 
betreffende het Bouwfonds der kapel. Met bijlagen. (1912) 
In: inv.nr. 163 
 

 

427 – 429 Stukken betreffende de bouw en de inrichting van de kapel op 
Oranje Nassau’s Oord, 1916 – 1930. 

2 stukken,  
1 omslag  
en 1 katern 

  
 
427 

 
 
Ingekomen brieven aan geneesheer-directeur dr. A. Schuld, 
van  Eduard Cuypers, architect te Amsterdam, betreffende 
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zijn ontwerp van een kapel, 1916.    2 stukken 
N.B. Oorspronkelijk met 5 bouwtekeningen, zie Beschrijving van kaarten en 

tekeningen, nrs. 80  87. Dit bouwplan is niet gerealiseerd. 

 
 

428 Correspondentie betreffende de bouw, de  
eerstesteenlegging en de inrichting, 1929, 1930.   1 omslag 

 

    
 -- Oorkonde, getuigende van de eerste steenlegging van de 

kapel op 16 mei 1930 door Martha Oudendal, dochter van de 
geneesheer-directeur dr. F.L. Oudendal, 1930.      
In: Beschrijving van kaarten en tekeningen, nr. 399.  

 

    
 429 Akte van overeenkomst van aanneming van de bouw van een  

kapel volgens een bestek van Architectenbureau Ed. Cuypers  
te Amsterdam, tussen de Stichting Oranje Nassau’s Oord en 
H.J. Mekking, aannemer te Bennekom, 1930.   1 katern 
 

 

430 
 
 
431 

Ingekomen brief van Eduard  Cuypers, architect te Amsterdam, 
betreffende toezending van een plan tot verbouw, in twee 
varianten, van een lighal, 1921. 
N.B. Voor de bijbehorende twee ontwerptekeningen, zie: Beschrijvingen van kaarten en 
tekeningen, nr. 104 
 
Brief ingekomen bij de geneesheer-directeur van Ed Cuypers, 
architect te Amsterdam, betreffende de bouwtechnische en 
financiële stand van zaken met betrekking tot diverse 
bouwprojecten van Oranje Nassau’s Oord, 1922. 
 

 
 
1 stuk 
 
 
 
 
1 stuk 

432 Stukken betreffende de bouw van een operatieafdeling in het 
hoofdgebouw van het sanatorium, 1930, 1939. 
 

 
1 omslag 

433 Bestekken, opgesteld door Architectenbureau Eduard Cuypers te 
Amsterdam, voor de uitbreiding van de dames- en herenafdelingen 
en van de magazijnmeesterswoning van het Sanatorium Oranje 
Nassau’s Oord 1930. 
N.B. Met handtekeningen van de contractanten. Voor de bijbehorende  ontwerptekeningen 
van de uitbreiding van de twee afdelingen, zie: Beschrijvingen van kaarten en tekeningen, nrs. 
189  192. 

 

 

1 katern 

434 Stukken betreffende de bouw van een zusterhuis, 1936.  
N.B. Voor bestektekeningen, zie: Beschrijving van kaarten en tekeningen, nr. 222. 
 

 
1 omslag 

435 Ingekomen brief van architectenbureau Eduard Cuijpers te 
Amsterdam betreffende de plannen tot verbouwing van de 2e en de 
zolderverdieping van het voormalige paleis Oranje Nassau’s Oord, 
1938.  
N.B. Oorspronkelijk met 8 bijlagen, zie: Beschrijving van kaarten en tekeningen 
nrs. 47 en 175 – 179 
 

 
 
 
 
 
 
1 stuk 

436 Correspondentie met burgemeester en wethouders van Wageningen 
betreffende vergunning tot tijdelijke bewoning van houten barakken op 
het terrein van Oranje Nassau’s Oord, 1945, 1951, 1957, 1965, 1967. 
 
 

 
 
1 omslag 
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437 Taxatierapport betreffende de in 1940 1945 ontstane oorlogs- en 
bezettingsschade aan de gebouwen van Oranje Nassau’s Oord,  
c. 1946. 
 

 
 
1 katern 

438 Bestek en voorwaarden voor de bouw van twee woningen met 
garages aan de Molenweg te Renkum, opgesteld door ir. H.F. 
Mertens, architect te Bilthoven. 1949  Gestencild.  
 

 
 
1 katern 

439 Stukken betreffende de bouw van twee arbeiderswoningen op het 
terrein van Oranje Nassau’s Oord, 1949, 1950. 
 

 
1 omslag 

440 Ingekomen en minuut van uitgaande brief betreffende een schenking 
van de N.V. Koninklijke Petroleum Maatschappij ten behoeve van de 
verbouwing en uitbreiding van het laboratorium van Oranje Nassau’s 
Oord, 1950. 
 

 
 
2 stukken 

441 Brief van het Dagelijks Bestuur van de Stichting Oranje Nassau’s Oord 
aan de minister van Sociale Zaken houdende een verzoek tot het 
verschaffen van bouwvolume voor de uitbreiding van het sanatorium 
met een laboratorium en andere voorzieningen. 1950 Kopie. 
 

 
 
1 stuk 

442  Nota van de gedelegeerde van het Landgoed betreffende de 
verbouwing van het oude padvindershuis, de zogenaamde 
Grunsfoorthoeve, op het terrein van Oranje Nassau’s Oord. 1953 
Gedrukt. 
 

 
 
 
1 omslag 

-- Verhandelingen betreffende bekostiging van dienstwoningen op het 
terrein van Oranje Nassau’s Oord, 1953, 1954. 
In: inv.nr. 252. 
 

 

-- Accountantsrapport behelsende een beoordeling van een 
exploitatiebegroting voor de uitbreiding van de Koningin Emmakliniek, 
1960. 
In: inv.nr. 171. 

 

 
443 

 
Notulen van de bouwcommissie ingesteld in verband met de verbouw 
en uitbreiding van het sanatorium, 1961 – 1963. 
 

 
1 omslag 

444 Stukken betreffende de uitbreiding van Oranje Nassau’s Oord met een 
verpleegtehuisafdeling, 1962, 1963. 
 

 
1 omslag 

445 Register van gegeven opdrachten voor bouw- en onderhoudsprojecten, 
met vermelding van de kosten, 1964 – 1968. 
 

 
1 deel 

446 Ingekomen vergunningen van burgemeester en wethouders van 
Wageningen tot het verrichten van diverse verbouwingen, 1964, 1966 – 
1968.   
  

  
 
1 omslag 

447, 448 Stukken betreffende een voorgenomen nieuwbouwproject  op Oranje 
Nassau’s Oord, 1965 – 1971. 
 

 
2 pakken 

 447 1965 – 1969    
 448 1970, 1971 
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449 Constructieberekeningen (voor de verbouw van het psychiatrisch 
ziekenhuis), 1965, 1966. 
N.B.: Behoren bij de bouwprojecten O.N.O. 1 – 86 en O.N.O. 1 – 87. De tekeningen waar deze 
berekeningen bij horen zijn niet aangetroffen. 

 
1 katern  
en 1 stuk 

450 Stukken betreffende de bouw van een tweede zusterhuis naast het 
bestaande, 1965, 1966, 1969. 
N.B. Het plan is niet doorgegaan. 
 

 
1 omslag 

451 Lijst van barakken in gebruik bij de Koningin Emmakliniek, bevattend 
per barak gegevens betreffende maten van de vertrekken,  c. 1966. 
 

 
1 stuk 

452 Stukken betreffende de inrichting van het mortuarium, 1966, 1967. 
 

1 omslag 

453 – 456 Notulen van bouwbesprekingen, met bijlagen, 1966 – 1970. 
 

4 omslagen 

 453 Bespreking van de voorgenomen nieuwbouw van Koningin 
Emmakliniek, 1967, 1970. 
N.B. De nieuwbouw is niet doorgegaan. 

 

 454 Bespreking van de verbouw van de Koningin Emmakliniek, 1967, 
1968. 

 

 455 Bespreking van de verbouw van het psychiatrisch ziekenhuis van 
Oranje Nassau’s Oord, 1966 – 1968. 

 

 456 Bijlagen van niet aangetroffen notulen van besprekingen 
betreffende de verbouw van het psychiatrisch ziekenhuis van 
Oranje Nassau’s Oord, 1968 – 1971. 
 

 

457 Stukken betreffende de inrichting van de apotheek, 1962, 1967. 1 omslag 
458 Stukken betreffende het gebruik door derden van ‘het boerderijtje’ 

(voormalige boerderij Groenendaal, Kortenburg 3), 1967, 1970, 1971. 
 

 
1 omslag 

459 Begrotingen van een verbouwing van de woning Kortenburg 3 (‘de 
boerderij’) op het terrein van Oranje Nassau’s Oord, 1968, 1969. 
N.B. Zie ook: Beschrijvingen van kaarten en tekeningen,  nrs. 217 en 244 – 246. 

 
2 stukken 

  
 

 

  2.1.5.2   Voorzieningen in, aan en bij gebouwen   
   
460, 461 Ingekomen en minuten stukken van de Raad van Commissarissen 

betreffende de aanleg van diverse bouwkundige voorzieningen aan en 
installaties in en bij het sanatorium, met bijlagen, 1898 – 1908.  
N.B. Bevat veel brieven van Roelof Kuipers en Eduard Cuypers, beiden architect te Amsterdam. 
 

 
 
2 pakken 

 460 1898 – 1903  
 461 1904 – 1908 

 
 

462 Hinderwetvergunning van burgemeester en wethouders van 
Wageningen voor de Stichting ‘Oranje Nassau’s Oord’ terzake van het in 
werking hebben van stoomketels en andere stoomtoestellen en van 
een elektrische motor, met bijlagen, 1901. 
N.B. Voor de bijbehorende ontwerptekening van het machinegebouw, zie:  Beschrijvingen van 
kaarten en tekeningen, nr. 237. 
 

 
 
 
1 omslag 

463 Bestek, opgesteld door Architectenbureau Eduard Cuypers te 
Amsterdam, voor de aanleg van buitenverlichting van het terrein 
rond het Sanatorium Oranje Nassau’s Oord, 1904. 

 
 
1 katern 
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N.B. Met handtekeningen van de contractanten. Voor de bijbehorende ontwerptekeningen, 
zie: Beschrijvingen van kaarten en tekeningen, nr. 198. 

464 Stukken betreffende de levering van een melkkookketel en een 
warmwaterinstallatie. 1930, 1931 
 

 
1 omslag 

465 Begroting, opgesteld door H.J. Mekking te Bennekom, voor het 
aanbrengen van voorzieningen en herstellingen aan ‘een woning (…) 
voorheen bewoond door Van Orden’. 1930, 1931 
N.B. De bij dit stuk aangetroffen plattegrondtekening is beschreven in: Beschrijvingen van 
kaarten en tekeningen, nr. 206. 

 
 
1 stuk 

466 Stukken betreffende de verwarming van het woonhuis van de 
geneesheer-directeur en betreffende het plaatsen van een pomp voor 
de waterleiding. 1931, 1939 
 

 
 
1 omslag 

467 Ingekomen brief van het Architectenbureau Eduard Cuypers te 
Amsterdam betreffende de plaatsing van een solarium boven de 
conversatiezaal van de herenafdeling, met bijlage. 1931. 
N.B. De hierbij behorende tekeningen zijn beschreven in: Beschrijvingen van kaarten en 
tekeningen, nrs.196, 197. 

 
 
2 stukken 

468 
 

Akte waarbij de Stichting ‘Oranje Nassau’s Oord’ een perceeltje 
grond verhuurt aan  de N.V. ‘Provinciale Geldersche Electriciteits-
Maatschappij’, bestemd ter plaatsing van een laagspannings-
verdeelkast, afschrift; akte van overeenkomst voor de levering van 
elektrische stroom door de laatstgenoemde vennootschap aan het 
sanatorium Oranje Nassau’s Oord. 1939, 1940 
 

 
 
 
 
2 stukken  

469 Stukken betreffende de uitbreiding van de geluidsinstallatie van Oranje 
Nassau’s Oord, met bijlagen, 1941. 
 

 
1 omslag 

470 Stukken betreffende de installatie van een (automatische) 
huistelefooninstallatie, 1907, 1908, 1946.  
 

 
1 omslag 

471 ‘Rapport betreffende een aantal bouwkundige en technische 
voorzieningen van het Sanatorium Oranje Nassau’s Oord’, opgesteld 
door (L.D.) van Krimpen, (bouwkundig) adviseur,  1955.  
N.B. Voor de bijbehorende plattegronden, zie: Kaartbeschrijvingen, nr. 161. 
 

 

1 stuk 

472 Staten betreffende het verbruik van elektriciteit, gas, water, kolen 
en olie, in kubieke meters en liters, 1959 1961. 
 

 
1 omslag 

473 Stukken betreffende  (re)organisatie van het magazijnbeheer en het 
interne transportsysteem, 1962, 1963, 1969. 
 

 
1 omslag 

474 Stukken betreffende aan te schaffen benodigdheden voor een op het 
Oranje Nassau’s Oord op te richten verpleeginrichting van 30 bedden, 
alsmede voor het onderhoud daarvan.  Z.j. (1963) 
 

 
 
1 omslag 

475 Stukken betreffende de aanschaf van medische apparatuur, 1966. 
 
 

1 omslag 

476 Stukken betreffende onderhoudswerkzaamheden en het aanbrengen 
van voorzieningen aan en in het hoofdgebouw, 1967 – 1971. 

 
1 omslag 
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477 Begrotingen voor het onderhoud van diverse gebouwen, 1968 – 1971. 

 
1 omslag 

478 Handleiding voor de bediening van de noodstroominstallatie, met 
bijlagen. 1969  

1 omslag 

479 Stukken betreffende het aanbrengen van bouwkundige verbeteringen 
aan de zogenaamde personeelsbarak, 1970. 
 

 
1 omslag 

480 Stukken betreffende aan en in het keukengebouw (het 
‘economiegebouw’) te treffen voorzieningen. 1965, 1966, 1970, 1971, 
z.j. 
 

 
 
1 omslag 

481 Stukken betreffende de inrichting van cursuslokalen in de polikliniek, 
1971.  

 
1 omslag 

   
   

2.1.5.3   Inventarisatie van voorwerpen en voorraden 
   
482 Correspondentie van de geneesheer-directeur met de commissaris-

penningmeester betreffende de kosten van uit het magazijn verstrekte 
levensmiddelen, 1903, 1912. 
 

 
 
1 omslag 

483 Inventarislijst van de apotheek en het laboratorium, 1903; 
inventarislijsten van de apotheek , het laboratorium en de 
spreekkamer. 1903 – 1915 
 

 
 
1 omslag 

484 Stukken betreffende controle op het beheer door de 
magazijnmeester over 1903 – 1905 en door de magazijnmeester en 
de machinist over 1907. Opgemaakt 1904 – 1905, 1904, 1905, 1908. 
 

 
 
1 omslag 

485 – 497 Dagboek van inkomende- en uitgaande materialen van de inventaris 
van goederen in verantwoording bij de machinist, bijgehouden over 
de jaren 1903 – 1919.  
 

 
 
16 delen 

  485 1903 – 1905, gefolieerd 1 – 85  
 486 1903 – 1905, gefolieerd 86 – 380  
 487 1907  
 488 1908  
 489 1909   
 490 1909  
 491 1910  
 492 1911  
 493 1912  
 494 1913  
 495 1914  
 496 1915  
 497 1916  
 498 1917  
 499 1918  
 500 1919  
501 – 516  Dagboek van inkomende- en uitgaande materialen van de inventaris 

van goederen in verantwoording bij de magazijnmeester, 
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bijgehouden over de jaren 1904  1919. 16 delen 

  
501 

 
1904 

 

 502 1905  
 503 1906  
 504 1907  
 505 1908  
 506 1909  
 507 1910  
 508 1911  
 509 1912  
 510 1913  
 511 1914  
 512 1915  
 513 1916  
 514 1917  
 515 1918  
 516 1919 

 
 

517 Voorraadstaten van goederen die bestemd zijn om tegen betaling aan 
de patiënten te verstrekken, 1906 – 1918. 
 

 
1 omslag 

518 Staten houdende opgave van de geldswaarde van op 1 januari 1916 
voorhanden zijnde artikelen van uiteenlopende aard, berekend naar de 
prijzen op die dag, 1939  
 

 
 
1 omslag 

519 Lijst bevattende de ‘inhoud van de Pic-nic kist afkomstig van Z.M. 
Koning Willem III, eertijds gebruikt op de Stichting ‘Oranje Nassau’s 
Oord’ te Renkum’.  
 

 
 
1 stuk 

520 Correspondentie met het veilinghuis Frederik Muller & Co te 
Amsterdam betreffende de veiling van diverse kunstobjecten van 
Oranje Nassau’s Oord, met twee veilingcatalogi, 1948. 
  

 
 
1 omslag 

521 – 525 Registers van uitgifte en terugontvangst van linnengoed en ander 
textiel, 1954 – 1964. 

 
4 katernen  
en 1 stuk 

 521 ‘Zusterschrift’, uitleenregister van uniformen en onderdelen van 
uniformen, 1954 – 1963.     1 katern 

 

 522 ‘Schrift linnenkamer’, uitleenregister van doeken, dweilen en 
ander textiel werkmateriaal, 1963 – 1968.    1 katern 
N.B. Achterin een lijst van textiele benodigden voor de inrichting van het Avondmaal.    

 

 523 Uitleenregister van kleding met toebehoren aan verpleegsters, 
1960 – 1964.   1 katern 

 

 524 Uitleenregister van beddegoed en ander textiel ten behoeve van 
de patiënten, 1940 – 1964.   1 katern 

 

 525 Register van ‘aanvullende en afgekeurde goederen [van] 
patiënten’, 1961 – 1964. 
 

 

526 – 529 Registers van verbruik van vermengde en onvermengde alcohol, 1958 – 
1971. N.B. De inhoud van de in 1956 aangelegde registers is goedgekeurd door de 
inspecteur der    Invoerrechten en Accijnzen te Utrecht.  

 
4 katernen 
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526 

 
Vermengde alcohol. 1956 

 527 Onvermengde alcohol. 1956.  
 528 Vermengde alcohol. 1958 juli 7 – 1965, febr. 20  
 529 Vermengde alcohol. 1965 febr. 20 – 1971 aug. 18 

 
 

530 Reclamefolders van medische apparatuur,  z.j. (c. 1960) 
N.B. Een autoclaaf en een beademingsapparaat 
 

2 stukken 

531, 532 Stukken betreffende het verbruik van aan wettelijke voorschriften 
gebonden opium- of op opium gebaseerde medicijnen, 1963 – 1971. 
 

 
2 omslagen 

 531 Systeemkaarten met gegevens betreffende op recept van 
apothekers ontvangen medicijnen, 1969 – 1971. 

 

 532 Van apothekers terugontvangen recepten, 1963 – 1971; met een 
bijlage, 1965. 
   

 

533 Proces-verbaal van door de magazijnmeester en twee 
administratieve medewerkers in het magazijn aangetroffen 
voorraden linnengoed, met bijlage. 
1965 
 

 

 

2 stukken 

534 Stukken betreffende de inventarisatie van op Oranje Nassau’s Oord 
aanwezige objecten, met bijlagen.                                                                 

 
1 omslag  

   
 
2.1.6   Beveiliging en verzekering 
N.B. Voor sociale verzekeringen zie rubriek 2.4 Personeel 

 

   
535 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende verzekering 

van tegen schade aan of verlies van roerende en onroerende goederen 
en levende have, en tegen  wettelijke aansprakelijkheid tegenover 
derden, 1904 – 1962. 

 
 
 
1 pak 

    
536, 537 Stukken betreffende de controle op radioactieve straling bij 

radiologische behandelingen bij medewerkers op Oranje Nassau’s Oord, 
1960 – 1970. 
 

 
 
2 omslagen 

 536 Correspondentie met de Radiologische Werkgroep van de 
Afdeling voor Radiologie van de Gezondheidsorganisatie T.N.O. 
te Arnhem, 1961 - 1965, 1968 en z.j. 

 

 537 Staten bevattende meetresultaten, 1960 – 1970. 
 

 

538 Stukken betreffende de brandweerorganisatie en –voorzieningen 
van Oranje Nassau’s Oord, 1962, 1963. 
 

 
1 omslag 

539 Stukken betreffende een in te voeren sleutelbeheerssysteem voor alle 
gebouwen, 1965, 1967 – 1969. 

 
1 omslag 
 

540 Stukken betreffende brandpreventie in en om de gebouwen, 1971. 1 omslag 
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Oranjelaan met  inrijposten, vóór 1940 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De leeuwen aan de voormalige ingang in het verlengde van Kortenburg, ongedateerd 
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2.1.7   Archief en bibliotheek 

 

   
541 Lijst van archiefbestanddelen van het Sanatorium, daterend uit de 

periode 1900 1930. Opgemaakt. (1955) 
 

 

1 stuk 

542 Correspondentie met het Koninklijk Huisarchief  betreffende de 
toezending van archiefbestanddelen van Oranje Nassau’s Oord over de 
periode 1899 – 1920. Ontvangen en opgemaakt 1951. 
 

 
 
1 omslag 

543 Ingekomen brief van Architectenbureau Eduard Cuypers te 
Amsterdam, bevattende een lijst van als bijlagen meegezonden 
technische tekeningen, 1931. 
 

 
 
1 stuk 

544 Ingekomen lijst van bouwtekeningen van Architectenbureau Eduard 
Cuypers te Amsterdam betreffend het Sanatorium Oranje Nassau’s 
Oord die zijn meegezonden met de brief  van 23 februari 1948 van 
dit bureau,  z.j. (1948).   
N.B. De genoemde brief is niet in het archief aangetroffen 
 

 
 
 
1 stuk 

545 Catalogus voor de leesbibliotheek van het sanatorium.  (c. 1950) 
Gestencild. 
 

 
1 stuk 

   
 2.2   Beheer van het Landgoed  
   
  2.2.1   Jaarverslagen  
   
546 Jaarverslagen van het Landgoed over 1941, 1942, 1948 en 1949. 

Opgemaakt 1942, 1943, 1949, 1950. 
 
              
               2.2.2  Financi n en exploitatie 

 
1 omslag 

   
547 Minuten van jaar- en kwartaalrekeningen van de rentmeester van 

het Koninklijk Domein, 1899  1901, met eindafrekening van de 
waarnemend rentmeester van het  Koninklijk Domein, tevens 
geneesheer-directeur van de Stichting Oranje Nassau’s Oord, 1899 – 
1902, 1909, 1911, 1922 – 1962. 
 

 
 
 
1 omslag 

548 Begrotingen, rekeningen, exploitatierekeningen en balansen, met 
bijlagen. 1909, 1911, 1922 – 1962. 
N.B. Incompleet 
 

1 pak 

549 Nota betreffende de bestemming en exploitatie van het Landgoed, 
opgesteld door de gedelegeerd commissaris voor het Landgoed, 1953. 
 

 
1 omslag 

550 – 552 Stukken afkomstig van de rentmeester van het Koninklijk Domein 
Oranje Nassau’s Oord, 1891 – 1900. 

 
3 omslagen 
 

 550 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken betreffende het 
beheer van en de ordehandhaving op het Domein, 1891 – 1896. 

 

 551 Kwartaalrapporten over de toestand van het Koninklijk Domein  
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Oranje Nassau’s Oord, 1891 – 1899. 
 552 Begrotingen voor de jaren 1893, 1899 en 1900, met 

correspondentie, 1892, 1893, 1895, 1897. 
 

 

553 
 
 
 
554 

Proces-verbaal van overdracht van roerende goederen in Oranje 
Nassau’s Oord van  J.M.F van Everdingen, rentmeester van het 
Koninklijk Domein,  aan de geneesheer-directeur dr. Donath, 1901. 
 
Correspondentie van de commissaris-penningmeester met het 
rentmeesterskantoor ‘Het Schoutenhuis’ te Woudenberg, met bijlagen, 
1959. 
N.B. ‘Het Schoutenhuis’ vervult sinds 1946 het rentmeestersschap van het Landgoed 

 
 
1 stuk 
 
 
1 omslag 

   
   

2.2.3   Eigendom en andere zakelijke rechten 
 

   
555 Stukken betreffende zakelijke rechten op onroerende goederen van 

Oranje Nassau’s Oord, 1843, 1857, 1861, 1873 – 1876, 1899, 1901, 
1961. 

 
 
1 omslag 
 

556 Stukken betreffende de verpachting van tot het landgoed Oranje 
Nassau’s Oord behorende percelen, 1901 1903, 1911, 1918. 

 
1 omslag 
 

557 Stukken betreffende de koop, verkoop en schenking van onroerend 
goed op het terrein van Oranje Nassau’s Oord, 1881, 1882, 1899, 
1906, 1907, 1913, 1916, 1917, 1949, 1950, 1955, 1959 – 1961. 

 
 
1 pak 
 

558 Stukken betreffende ontgrondingsvergunningen op het terrein van 
Oranje Nassau’s Oord, 1962, 1964 – 1966, 1970. 

 
1 omslag 

  
 

 
 
2.2.4   Beheer van onroerend goed 

 

   
559 Akte van overeenkomst met A.J. Leeuwis en J.M. Hulshuizen-Vonk te 

Renkum betreffende de bemaling van weilanden (in het Renkumse 
beekdal). 1936 Afschrift. 
 

 
1 stuk 

560 – 562 Correspondentie van commissaris mr. R.J.M.L. Zinnicq Bergman met 
L.N.V. Knottnerus, rentmeester van het landgoed O.N.O, 1929 – 1939. 

 
3 omslagen 
 

  
560 

 
1929 1931, met rapport “Verbetering der waterlossing van 
terreinen van Oranje Nassau’s Oord bij Renkum” 
N.B.   Voor de bij het rapport behorende kaarten en tekeningen zie: Beschrijvingen 
van kaarten en tekeningen,  nrs. 120  126. 
 

 

 561 1932, 1934 1936  
 562 1937 1939 

 
 

563 Rapporten betreffende de waterkwaliteit van de waterleidingbronnen 
op Oranje Nassau’s Oord, met correspondentie. 1966, 1967 

 
1 omslag 
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2.2.5   Bijzondere werken op het Landgoed 

   
564 ‘Voorlopige begrooting van kosten betreffende werkzaamheden ter 

conserveering van de fundamenten van het voormalig kasteel 
Grunsfoort ….etc’., z.j. (1936) 

 
1 stuk 
 
 

565 Stukken betreffende de tuinaanleg bij het Zusterhuis. 1936, 1937 
N.B.   Voor bijbehorende tekening door tuinarchitect Leonard Springer, zie:  Beschrijvingen van 
kaarten en tekeningen,  nr. 216. 

1 omslag     

566 Stukken betreffende het herstel van de oorlogsschade aan het park, 
1947 – 1961. 

 
1 omslag 

 
567 Stukken betreffende de exploitatie van de kruidentuin en de 

bloemkwekerij, 1953, 1954, 1958.  
 
1 omslag 
 

568 Stukken betreffende de aanleg van een midgetgolfbaan op het terrein, 
1971. 
N.B.: De baan was een geschenk van het Emmafonds. 

 
1 omslag 
 

   
2.2.6   Overige stukken 

 

 
-- 

 
Curriculum vitae van L.N.V. Knottnerus. rentmeester van het 
landgoed Oranje Nassau’s Oord  Z.j. (1928).  
In: inv.nr. 371. 
 

 
 
 
1 stuk 

          2.3  Zorg voor patiënten  
         
                   2.3.1   Regelgeving  
   
570 ‘Wenken en voorschriften in acht te nemen door de verpleegden in 

het sanatorium Oranje-Nassau’s Oord bij Renkum’, door J.W.F. 
Donath, arts, geneesheer-directeur.  Z.j. (c. 1905) Gedrukt. 

 
1 deeltje 

571 ‘Reglement van Orde van Oranje Nassau’s Oord’, reglement voor de 
patiënten,   z.j. (c. 1910) 
 

 
1 stuk 

-- ‘Huisorde van Oranje Nassau’s Oord’, reglement voor het 
verplegend personeel, met concept, 1937 
In: inv.nr. 387 
 

 

572 
 
573 
 

‘Verpleegbesluit’, 1957. Afschrift. 
 
‘Kledingstukken en andere benodigdheden mede te brengen bij 
opname in de koningin Emmakliniek’, (c. 1962) Gedrukt. 

1 stuk 
 
1 stuk 
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 2.3.2   Registratie 
   
         2.3.2.1   Long- en allergiepatiënten 

 
 

574 Afgewezen verzoeken om in het sanatorium te worden opgenomen. 
1901, 1902 
 

1 omslag 

 
 
 
 
 
575  Alfabetische index op namen van pati nten met verwijzing naar de  
  pati ntennummers, nrs. 1 -1978, resp. 1901, nov 18 – 1912, okt 16. 
  Opgemaakt 1901 – 1912.                                           1 deel
      
576  Alfabetische index op namen van pati nten met verwijzing naar de  
  pati ntennummers, nrs. 4.157 – 7.582, resp. 1921, apr 21 – 1933, mei 10. 
  Opgemaakt  1921 – 1933.                                                                                       1 deel 
 
577  Alfabetische index op namen van pati nten met verwijzing naar de  
  pati ntennummers, nrs. 7.853 – 11.128, resp. 1933 okt 10 – 1948, dec 31. 
  Opgemaakt 1933 – 1948.                                                                                        1 deel 
 
578  Alfabetische index op namen van pati nten met verwijzing naar de  
  pati ntennummers, nrs. 11.129 -  14.232, resp. 1949, jan 1 – 1965, dec 22. 
  Opgemaakt 1949 – 1965.                                                                                          1 deel 
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579 – 599 Patiëntenregisters van het sanatorium, later ook van de astma-

afdeling, resp. de koningin Emmakliniek.  1901 – 1968 
N.B. Bevatten ook korte ziektegeschiedenissen. 
 

 
21 delen 

   
 
579 

 
 
Nrs.          1 –      500, resp. 1901, nov. 18 – 1904, juli 26 
met alfabetische namenindex  

 

 580 Nrs.      501 –   1.000, resp. 1904, juli 27 – 1906, nov. 5  
met alfabetische namenindex 

 

 581 Nrs.   1.001 –   1.500, resp. 1906, nov 5 – 1910, mrt 22  
 582 Nrs.   1.501 –   2.000, resp. 1910, mrt 23 – 1912, nov25  
 583 Nrs.   2.001 –   2.500, resp. 1912, nov 26 – 1915, mrt 27  
 584 Nrs.   2.051 –   3.000, resp. 1915, mrt 27 – 1916, dec 29  
 585 Nrs.   3.001 –   3.500, resp. 1917, jan 5 – 1918 okt. 1  
 586 Nrs.   3.501 –   4.500, resp. 1918, okt 2 – 1922, aug 18  
 587 Nrs.   4.501 –   5.500, resp. 1922, aug 21 – 1925, nov 12  
 588 Nrs.   5.501 –   6.500, resp. 1925, nov 13 – 1929, aug 1  
 589 Nrs.   6.501 –   7.500, resp. 1929, aug  1 – 1932, dec. 21  
 590 Nrs.   7.501 –   8.500, resp. 1932, dec 21 – 1937, dec 1  
 591 Nrs.   8.501 –   9.500, resp. 1937, dec  6 – 1942, juli 23  
 592 Nrs.   9.501 – 10.100, resp. 1942, juli 27 – 1945, aug 15  
 593 Nrs. 10.101 – 10.705, resp. 1945, aug 15 – 1948, febr18  
 594 Nrs. 10.706 – 11.310, resp. 1948,  febr 18 – 1949, juni 8  
 595 Nrs. 11.311 – 11.915, resp. 1949, juni 9 – 1951, juli 21  
 596 Nrs. 11.916 – 12.520, resp. 1951, juli 23 – 1954, apr 28  
 597 Nrs. 12.521 – 13.125, resp. 1954, apr 29 – 1958, jan 18;  

vanaf 23 maart 1957 ook patiënten van de astma-afdeling, 
resp. de koningin Emmakliniek 

 

 598 Nrs. 13.126 – 13.730, resp. 1958, jan 20 – 1961, febr 7 
ook  patiënten van de astma-afdeling, resp. de koningin 
Emmakliniek 

 

 599 Nrs. 13.731 – 14.335, resp. 1961, feb. 11 – 1968, jan 9 
ook  patiënten van de koningin Emmakliniek 
 

 

600 – 601 Sterkteboek’, registers van de dagelijkse bezetting van het sanatorium 
en van de astma-afdeling, respectievelijk de koningin Emmakliniek en 
van de personeelssterkte. 1948 – 1958 

 
2 delen 

 600 1949 – 1954, van de patiënten van het sanatorium en van de 
personeelssterkte. 
N.B. Inliggend een lijst van te verrichten administratieve handelingen bij de in- en 
uitschrijving van  patiënten. 

 

 601 1948 – 1958; per 1 mei 1957 ook van de astma-afdeling, 
respectievelijk de koningin Emmakliniek. 
 

 

602 Stukken betreffende de opname van patiënten in de koningin 
Emmakliniek en lijsten van patiënten, opgenomen in en vertrokken uit 
deze kliniek, 1957 – 1962.     
                

 
1 omslag 

603, 604 Registers van longpatiënten die om enigerlei reden Oranje Nassau’s 
Oord hebben verlaten of binnen de instelling naar een andere afdeling 
zijn overgeplaatst, 1958 – 1966. 

 
 
2 delen 
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 603 1958, juli 18 – 1960, sept 9  
 604 1960, okt 24 – 1966, mrt 29 

 
 

605, 606 Registers van patiënten van de koningin Emmakliniek, 1960 – 1963.            
N.B. In 1960 en 1963 ten dele ook alfabetisch geordend.  
                              

2 delen 

 605 In- en uitschrijvingen in chronologische volgorde, 1960, okt 8 – 
1963, aug 20 

 

 606 In- en uitschrijvingen in chronologische volgorde, 1963, aug 20 – 
1967, juni 16 
 

 

607 Lijsten van  patiënten. 1962, 1968-1971.  
N.B. Hierbij een kopie van bladen uit een register, dat tot 1984 doorloopt en berust in het 
(nog) niet geïnventariseerde deel van het archief van Oranje Nassau’s Oord van nà 1971. 
 

1 omslag 

608 Alfabetische index op namen van patiënten van de koningin 
Emmakliniek, met verwijzing naar de patiëntennummers. Nrs. 14.233 – 
14.458, 1966, jan 1 – 1971, dec 31. Opgemaakt 1966 – 1971.  

 
1 deel 

609 Sterkteboek’, register van de dagelijkse bezetting van de koningin 
Emmakliniek, 1967, 1968.  

 
1 deel 

   
        2.3.2.2   Psychiatrische patiënten  
   
610 Alfabetische index op namen van patiënten van het psychiatrisch ziekenhuis- 

en verpleeghuis, 1963  – (c. 1980). 
 

 
1 deel  

611 Register van inschrijving, opneming en ontslag van patiënten van het 
‘Verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord’, nrs. V1 – V601, 1963, apr 3 – 1968, dec 
13. Opgemaakt 1963 – 1968. 
 

 
1 deel 

612 Register van Inschrijvingen in volgorde van de nrs. V1 – V342, 1963, apr 3 – 
1968, aug 28.  Opgemaakt  1963 – 1968.   
N.B. De benaming van de kolom ‘Totale bezetting van de koningin Emmakliniek’ is 
abusievelijk ongewijzigd gebleven.  
 

 
1 deel  

613 – 615 Correspondentie van de geneesheer-directeur van het Psychiatrisch 
Ziekenhuis voor bejaarden Oranje Nassau’s Oord betreffende het opnemen 
van patiënten, 1968 – 1970. 
N.B. Alfabetisch geordend op naam van patiënt  

 
3 om –
slagen 

 613 A – J  
 614 K – P  
 615 R – Z  
       

   2.3.3 Onderzoek en behandeling 
 

        2.3.3.1     Long- en allergiepatiënten 
                                N.B. Betreft patiënten van het sanatorium en van de            

astma-afdeling,  resp. koningin Emmakliniek 
 

 

616 ‘Operatieboek Chirurgie’, register van verrichte chirurgische operaties, 1950, 
1951.  
 

1 deel 

617 Minuut van uitgaande brief aan de Scheepssloperij ‘Holland’ te Hendrik Ido 
Ambacht met verzoek om een stuurrad als oefenmateriaal voor patiënten 
ter beschikking te stellen, 1952.   

 
 
1 stuk 
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618 Stukken betreffende voor- en nazorg van patiënten, 1952, 1965, (c. 

1970). 
N.B.    Hierbij een rapport “Werktraining en nazorg” samengesteld door de geneesheer-directeur van 
Oranje Nassau’s Oord 

1 omslag 

619 – 621 Correspondentie van de medische staf van Oranje Nassau’s Oord. 1956-1964 
                                                   

3 omslagen 

 619 1956 – 1959        
 620 1960, 1961          
 621 1962 – 1964    
 622 diverse onderzoeken,  1957 november – 1958, september   
 623 diverse onderzoeken, 1958, eerste halfjaar  

 
 

624 – 631 Stukken betreffende onderzoeken op de poliklinieken, 1958-1971.     
N.B. Alfabetisch geordend op naam van patiënt 
 

12 omslagen 

 624 1958 – 1963 A - G  
 625 1958 – 1963 H - M  
 626 1958 – 1963 N - Z  
 627 1964, 1965 A - J  
 628 1964, 1965 K - P  
 629 1964, 1965 Q - Z  
 630 1966, 1967 A - J  
 631 1966, 1967 K - M  
 632 1966, 1967 N - Z  
 633 1969 – 1971 A - G  
 634 1969 – 1971 H - P  
 635 1969 – 1971 R – Z 

 
 

636 – 644 Registers bijgehouden door het klinisch laboratorium bevattende 
onderzoeksgegevens van patiënten en personeel, 1958 – 1960.  
           

 
8 delen 

 636 1958, jan 1 – aug 25    
 637 1958 jan – 1959 mrt  
 638 1958, apr 1- nov 25    
 639 1959, jan - nov  
 640 1959, jan - juni  
 641 1959, mrt 11 – 1961, mrt  29     
 642 1959, 1960  
 643 (1959)  
 644 1960 

 
 

645 Stukken betreffende de organisatie van zomerkampen op het terrein van het  
Landgoed, bestemd voor uit het hele land afkomstige kinderen met 
chronische bronchitis en astma bronchiale, 1959 – 1961. 
 

 
 
1 omslag 

646 Staten van resultaten van op 25 juli en op 25 augustus 1960 gehouden 
bloedonderzoeken, 1960.  
    

 
1 omslag 

647 Prijslijst van het door patiënten bij wijze van arbeidstherapie vervaardigde 
T.O.N.-speelgoed. (c. 1960)     
 

 
1 stuk 

648 Register van aan patiënten van de polikliniek afgegeven verwijs- en  
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herhalingskaarten ten behoeve van de behandeling door jhr. dr. W.J. Quarles 
van Ufford, arts voor allergische ziekten en vaccinotherapie te Utrecht, 1961- 
1963. 
 

1 deel 

649 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de geneesheer-directeur 
betreffende de koningin Emmakliniek, met bijlagen, 1962 – 1968.  
                          

 
1 omslag 

650 Maandverslagen van de geneesheer-directeur betreffende de 
behandeling van patiënten, met enkele maandverslagen van andere 
sanatoria, 1964 1967.   
         

 
1 omslag 

651, 652 Lijsten van in de koningin Emmakliniek opgenomen patiënten; met 
correspondentie met in hoofdzaak medici over behandelingen, 1963 - 1971. 
 

 
2 omslagen 

 651 1963 – 1968  
 652 1967 – 1971 

 
 

653, 654 Verslagen van besprekingen van het medische team van de koningin 
Emmakliniek, 1964 – 1971. 
 

2 omslagen 

 653 1964 – 1968, met correspondentie      
 654 1969 – 1971  

 
 

-- Werkstaten voor het personeel belast met het geven van arbeids- en 
bezigheidstherapie, 1966 – 1971. 
In: inv.nrs. 367, 368. 
   

 

655 – 657 Correspondentie van de medische staf met patiënten, in hoofdzaak 
behandelingen betreffend. 1967, 1968 
N.B. Alfabetisch geordend op naam van patiënt. 
          

 
3 omslagen 

 655 1967, 1968, A – E  
 656 1967, 1968, F – N  
 657 1967, 1968, O – Z  
   
   
  22.3.3.2.    Psychiatrische patiënten  
   
658, 659 Stukken betreffende behandeling van psychiatrische patiënten,  

1963 – 1968. 
N.B. Alfabetisch geordend op naam van patiënt 
 

2 pakken 

 658 A – N  
 659 O – Z     
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Het laboratorium van Oranje Nassau’s Oord. 
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De operatiekamer  

Chirurgische instrumenten 
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                                                             2.4 Geestelijke zorg en welzijn voor patiënten en personeel 
 
 
660 Stukken betreffende preekbeurten van voorgangers van 

godsdienstoefeningen, gehouden op Oranje Nassau’s Oord, met 
bijlagen. 1911, 1912 –  1914, 1916, 1960 – 1971 
 

 
1 omslag 

-- Oorkonde betreffende een fonds tot aanschaf van een ‘radio-
installatie’ , 1926.  
In: Beschrijvingen van kaarten en tekeningen, nr. 397.    
    

 

 

1 katern 
661 
 
 
 
662 

Stukken betreffende de verkoop van tien aan Oranje Nassau’s Oord 
toebehorende zitplaatsen in de Nederlandse Hervormde kerk te 
Renkum aan de Nederlands Hervormde gemeente aldaar, 1938. 
 
Bij patiënten ingekomen en door hen te verzenden brieven en 
wenskaarten, 1939 -1942 

 
 
1 omslag 

 
663 

 
Minuut van uitgaande brief aan het bestuur van het Emmafonds met 
verzoek om bekostiging van activiteiten en voorzieningen voor 
patiënten, met bijlage. (1963). 

 
 
1 stuk 
 

-- ‘Schrift linnenkamer’, uitleenregister van doeken, dweilen en ander 
textiel werkmateriaal, met achterin een lijst van textiele benodigden 
voor de inrichting van het Avondmaal, 1963 – 1968. 
In: inv.nr. 522  
     

 

664 Stukken betreffende jaarlijkse, door het bestuur uit te delen tractaties 
aan personeel en patiënten, 1964 – 1967. 
 

 
1 omslag 

665 Stukken betreffende de aanstelling van mejuffrouw drs. C.M. Chardon 
tot geestelijk verzorgster en predikant, 1965 – 1970. 
 

 
1 omslag 

666 Stukken betreffende ontspanningsavonden en vakantieweken voor de 
patiënten van Oranje Nassau’s Oord, 1968 – 1971.  
  

 
1 omslag 

667 Stukken betreffende advents- en kerstvieringen op Oranje Nassau’s 
Oord,  
1968 – 1971.  
 

 
1 omslag 

668 ‘Het Sufferdje’, orgaan uitgegeven door en voor de patiënten en het 
personeel van Oranje Nassau’s Oord  en koningin Emmakliniek, 
afleveringen 1 – 4, 1969, november – 1970, februari       
N.B. De afleveringen 2 en 3 in tweevoud; voortgezet als ‘Achter de Leeuwen’ 
 

 
4 katernen 

669 –  672 Stukken betreffende de organisatie van Fancy Fairs, waarvan de 
opbrengsten ten goede komen aan Oranje Nassau’s Oord 1969 – 
1971. 

 
4 omslagen 

 669 1969  
 670 1970  
 671 1971, febr – juni  
 672 1971, juli – nov, 1972, mei 
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673   

 
‘Achter de Leeuwen’, orgaan uitgegeven door en voor de patiënten en 
het personeel van Oranje Nassau’s Oord  en koningin Emmakliniek, 
Jaargang 1, 1970, nrs. 1 – 5 en jaargang 2, 1971, nr. 6                       
N.B. Tijdelijk opgeheven wegens terugtreding van de eindredacteur; voortzetting van: ‘Het 

Sufferdje’. Zie ook inv.nr. 668. 

 
6 katernen 

   
 2.5   Jubilea, feesten en plechtigheden 

N.B. Zie ook inv.nrs. 421 en 428. 
 

   
675 ‘Beschrijving der Openingsplechtigheid van het Sanatorium ‘Oranje 

Nassau’s Oord’ op zaterdag 26 October 1901’, uitgegeven door W.P. 
van Stockum & Zoon, ’s-Gravenhage. 1902 Gedrukt . 
N.B. In tweevoud, één der exemplaren beschadigd. 
 

 
 
2 katernen 

--- Ingekomen intekenbiljetten waarop de afzenders aan de stichting 
Oranje Nassau’s Oord financiële bijdragen t.g.v. haar 25-jarig 
jubileum toezeggen, 1926. 
In: inv.nr. 310 
 

 

676 Stukken betreffende het in 1941 gevierde 40-jaring jubileum van 
Oranje Nassau’s Oord 1941. 
 

 
1 omslag 

677 – 686 Stukken betreffende de viering  op 26 en 27 oktober 1951 van het 
50-jarig  bestaan van het Sanatorium Oranje Nassau’s Oord 1951, 
1952 . 
N.B. Zie ook inv.nr. 729 

 
7 omslagen,  
1 deel en 1 pak 

 677 Notulen van de vergadering van de jubileumcommissie.      
1 omslag 

 

 678 Stukken betreffende de voorbereiding van de organisatie.     
1 omslag 

 

 679 Felicitatiestukken en berichten van verhindering.     1 omslag  
 680 Programma van de feestelijkheden, met menu van het diner 

en gedrukt programma van de plechtige herdenking.     
1 omslag 

 

 681 Krantenknipsels.     1 pak  
 682 Circulaire met oproep tot het toekennen van donaties, met 

stukken betreffende toegezegde en ontvangen giften, 1951, 
1952.1      omslag 

 

 683 Verslagen van de voorbereiding en de viering.     1 omslag  
 684 Teksten van redes gehouden op de eerste jubileumdag, met 

een uittreksel van de preek van de predikant.     1 omslag 
 

 686 Lijst van handtekeningen, vermoedelijk een receptieboek 
vormend. Z.j.    1 deel 
N.B. Hierbij handtekeningen van leden van de raad van commissarissen, de   

geneesheer-directeur en hoogleraren van de Landbouwhogeschool 
Wageningen. 

 

    
687 Stukken betreffende de opening van de koningin Emmakliniek,  

1959. 
 

1 pak 

688 Verslag van de viering van het 65-jarig jubileum van Oranje Nassau’s 
Oord 1966. Kopie. 
 

1 stuk 
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Zweedse barakken op het terrein van Oranje Nassau’s Oord, ca. 1948 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luchtfoto van Oranje Nassau’s Oord, met o.m. de Zweedse barakken, ongedateerd   
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689 ‘Nederlandse Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken en 

Geestelijk Hulpbehoevenden 1927 – 1967, Soesterberg’. 1967 
 

 
1 deeltje 

690 Stukken betreffende de organisatie van festiviteiten rond het 70-jarig 
jubileum van Oranje Nassau’s Oord.  1971 

 
1 omslag 

   
         2.6   Contacten met het Koninklijk Huis  
   
-- Minuten van jaarverslagen van de Stichting Oranje Nassau’s Oord, 

aangeboden aan koningin-moeder Emma over de jaren 1901 1908, 
1910 1918, met bijlagen. Manuscripten. 
In: inv.nr. 134 
 

 

691 Correspondentie van de Raad van Commissarissen met het 
Koninklijk Huis, 1917, 1919  1922, 1925 – 1932, 1935, 1936, 1938, 
1945 – 1960. 
 

 
1 omslag 

692 Stukken betreffende de bemiddeling van de Raad van Commissarissen 
bij een verzoek van een commissie tot verkrijging van een koninklijk 
predikaat voor het Renkums Fanfare Corps, 1951. 
N.B. Een bemiddelingspoging namens de Raad van Commissarissen heeft geen resultaat 

opgeleverd. 
 

 
 
1 omslag 

-- Correspondentie met het Koninklijk Huisarchief  betreffende de 
toezending van archiefbestanddelen van Oranje Nassau’s Oord over de 
periode 1899 – 1920. Ontvangen en opgemaakt 1951. 
In: inv.nr. 542 
 

 

        2.7   Publiciteit en voorlichting     
   
-- Publicaties van de arbeidstijdenregeling voor de Diensten A en B van 

het Sanatorium Oranje Nassau’s Oord 1947. 
N.B. Verplichte publicaties op grond van de Arbeidswet 1919. 
In:  inv.nr. 393 

 

 
693 – 698  

 
‘Ons Nieuws Orgaan, maandblad voor en door de patiënten van het 
Sanatorium Oranje Nassau’s Oord’, 1949 – 1957. 

 
5 banden en 1 
katern 

 693 4e jaargang nrs 1 – 12 (1949)  
 694 5e jaargang nrs 1 – 12 (1950)  
 695 6e jaargang nrs 1 – 12 (jan – dec 1951)  
 696 Jubileumnummer 1901-1951 (1951)    1 katern  
 697 8e jaargang nrs. 8 – 12 (aug – dec 1953), 9e jaargang nrs. 1 – 12 

(1954),  
10e jaargang nrs. 1– 12 (1955) 

 

 698 11e jaargang nrs. 1 – 12 (1956), 12e jaargang nrs. 1– 12 (1957) 
 

 

699 ‘Waarom? De Koningin Emma-kliniek, Oranje Nassau’s Oord, Renkum’, 
brochure uitgegeven door de Raad van Commissarissen  t.g.v. de 
officiële openingsplechtigheid, 1959. 
 

 
 
1 deeltje 

700 Rapport ‘Sociale zorg voor astmapatiënten’ van P.A.J.M van Mulken te 
Utrecht, uitgebracht door het bestuur van de koningin Emmakliniek 
1960. 

 
 
1 katern 
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701 Kalenders met voorlichtende teksten over Oranje Nassau’s Oord, 

uitgegeven door Oranje Nassau’s Oord;  met correspondentie, 1960 – 
1971.  
 

 
 
1 pak 

703 Stukken bevattende antwoorden op door diverse instanties ingestelde 
enquêtes, 1967. 
 

 
1 omslag 

702 
 
 
-- 

Circulaires bevattende publieksvoorlichting omtrent opnameregels, 
bezoekuren en verpleegtarieven, 1962, 1963 en z.j.                                         
 
‘Het Sufferdje’ en  ‘Achter de Leeuwen’, organen uitgegeven door en 
voor de patiënten en het personeel van Oranje Nassau’s Oord  en 
koningin Emmakliniek  1969 – 1971.  
In: inv.nrs.  669 – 673 
 

 
1 omslag 

704 Concepttekst (voor een voorlichtingsbrochure betreffende de koningin 
Emmakliniek). (c. 1968) 
 

 
1 stuk 

705 Voorlichtingsboekjes over Oranje Nassau’s Oord en de koningin 
Emmakliniek, respectievelijk voor zorgbehoevenden en hun familie en 
voor belangstellenden voor de opleiding tot ziekenzorgster. (c. 1970) 
 

 
 
2 katernen 

706 Circulaire aan belangstellenden binnen en buiten Oranje Nassau’s Oord 
betreffende een te houden voorlichtingsavond over drugsgebruik, 1971. 
N.B. De avond wordt georganiseerd door ‘de opleiding’ (tot ziekenverzorgsters) 
 

 
1 stuk 

707 ‘Wegwijzer Oranje Nassau’s Oord’, voorlichtingsbrochure over 
leefregels voor inwonend en niet inwonend personeel van het 
Nederlands psychiatrisch ziekenhuis en psychiatrisch verpleeghuis voor 
bejaarden ‘Oranje Nassau’s Oord’. (c. 1971) 

 
 
1 katern 

     
 
     2.8   Activiteiten ten dienste van de medische wetenschap 

   
708 – 710 Correspondentie van de Raad van Commissarissen met nationale en 

internationale organisaties op het gebied van de bestrijding van 
tuberculose, 1903 – 1919. 
 

 
 
3 omslagen 

 708 1903 – 1907  
 709 1908 – 1910, 1912  
 710 1913, 1915, 1919 

 
 

711 Verslagen van de directeur van de gemeentelijke ontsmettingsdienst 
van Rotterdam betreffende een uitbraak van cholera in die gemeente, 
met bijlagen. 1909 
N.B. Eén der bijlagen is een gedrukte plattegrond van Rotterdam . Zie kaartbeschrijvingen nr. 

236. 
 

 
 
1 omslag 

712 Overdruk van een artikel van de hand van geneesheer-directeur dr. F.L. 
Oudendal, getiteld ‘Clinische waarnemingen gedurende een jaar bij 130 
patiënten lijdende aan longtuberculose met en zonder toediening van 
vitamine A’, uit ‘Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde’, jaargang 
85, no. 43, 25 oktober 1941. Gedrukt, met geleidebrief.  
 

 
 
 
 
1 deeltje en 1 
stuk 
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713 ‘Asthma bronchiale, enige problemen betreffende de medische en 
sociale zijde, toegelicht op een studiedag van de Nederlandsche Asthma 
Vereniging’, uitgave van H.E. Stenfert Kroese N.V. te Leiden, met 
ondermeer een artikel van dr. Ch. van Dijk, geneesheer-directeur van 
Oranje Nassau’s Oord 1958. Gedrukt.  
  

 
 
 
1 deel 

714 Stukken betreffende plannen tot oprichting van een Europees Medisch 
Centrum op het terrein van Oranje Nassau’s Oord,  1960. 
N.B. De plannen zijn niet doorgegaan 
 

 
1 omslag 

715 Stukken betreffende de organisatie van een in de koningin 
Emmakliniek te houden therapiedag betreffende aminofylline en 
andere preparaten, 1960. 
 

 
1 omslag 

716 ‘Bijdrage tot de kennis van de therapeutische dubbelzijdige 
pneumothorax (naar gegevens, verzameld in het sanatorium ‘Oranje 
Nassau’s Oord bij Renkum)’, proefschrift ter verkrijging van den 
graad van doctor in de geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden [….] door Rudolph Benjamin Spanjaard’, 1945.  
N.B. Dr. R.B. Spanjaard was als longarts verbonden aan Oranje Nassau’s Oord 

 

 

1 deel 

   
  

     2.9   Betrekkingen tot verwante organisaties 
 

   
717 Stukken betreffende vertegenwoordiging van de koningin Emmakliniek 

in het bestuur van de pas opgerichte Nederlandse Astma Stichting, 
1959. 

 
1 omslag 

 
718 

 
Notulen van vergaderingen van de Vereniging van Ziekenhuizen in 
Nederland, met correspondentie, 1962, 1963. 
N.B. Economisch adviseur J. Steenhuis was afgevaardigde namens Oranje Nassau’s Oord. 
 

 
1 omslag 

719 Minuut van uitgaande brief van het bestuur van de Stichting Oranje 
Nassau’s Oord aan de Stichting ‘Het Nederlandse Astma Fonds’ 
betreffende subsidiëring van laatstgenoemde Stichting, 1966. 

 
 
1 stuk 

   
   
Gedeponeerde archivalia 
   
 1. Archivalia van de personeelsvereniging van Oranje Nassau’s Oord 
   
720 Notulen van de ledenvergadering van 24 augustus 1971  

 
1 stuk 

721 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1959, juni 19 – 1960, oktober 14 
1970, mei 11 – 1971, november 29.  
 

 
1 omslag 

722 Ingekomen brieven, met een ingekomen brief in kopie, van de geneesheer-
directeur, 1971.  
 

 
3 stukken 

723 Mededelingenblad van de vereniging, eerste jaargang, nrs. 1 en 2, 1967, met 
nieuwsbulletins voor de leden, 1971,  
 

 
1 omslag 

724 Statuten en huishoudelijke reglementen, met een uittreksel van een notariële akte, 
bevattende de statuten en het huishoudelijk. 1958, 1971 en z.j.   

 
4 katernen 



 
 

58 

N.B. Blijkens artikel 3 van de statuten is de vereniging opgericht op 1 maart 1958   
 

725 Kasboek, 1959 – 1971. 
     

1 deel 

726 Staten van ontvangsten en uitgaven per jaar, 1969, 1971, en per kwartaal, 1971. 
Opgemaakt  1969, 1971. 
 

 
1 omslag 

727 Stukken betreffende eenmalige donaties aan de vereniging, 1969, 1971.  
 

1 omslag 

728 Stukken betreffende door de vereniging georganiseerde activiteiten, 1966, 
1967, 1969 – 1971.   

 
1 omslag  
 

 

 
2. Archivalia van J.G. van Leersum, dirigent van het zusterkoor van Oranje Nassau’s Oord 

 
 

  

729 Stukken betreffende de kerstviering op Oranje Nassau’s Oord, met een 
uitnodiging tot bijwoning van de herdenking van het 50-jarig bestaan van 
Oranje Nassau’s Oord 1936, 1946 – 1951, 1953. 
 

 
1 omslag 

  

3. Archivalia van het  Hoofdcomité voor het Nationaal Huldeblijk aan Koningin Emma 
 
 

  

730 Stukken betreffende de afrekening en overhandiging van de verzamelde 
gelden, met bijlagen, 1898 – 1901. 
N.B. Koning-moeder Emma ontving het Nationaal Huldeblijk bij gelegenheid van de beëindiging van haar 
regentschap tijdens de minderjarigheid van troonopvolgster Wilhelmina. De opbrengst heeft zij bestemd voor 
de oprichting van het Sanatorium Oranje Nassau’s Oord.   

 
1 omslag 

   
   
  

4. Archiefstuk ingekomen bij  jhr. S.M.S. de Ranitz als intendant van koningin-moeder Emma 
   
731 Brief ingekomen bij jhr. S.M.S. de Ranitz, intendant van koningin-moeder 

Emma, tevens, van de Nederlandsche Schutterij Kader Bond met verzoek te 
bevorderen dat koningin Emma prijzen ter beschikking stelt voor een Nationale 
Schietwedstrijd op de Biltsche Heide, 1909. 
N.B. Jhr. de Ranitz was tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Oranje Nassau’s Oord.  

 
 
 
1 stuk 

  
 
5. Archivalia afkomstig van J.Oudendal te  Oostvoorne 

 

  

732 Plakboek met foto’s, krantenknipsels en andere stukken betreffende 
gebeurtenissen tijdens de ambtsperiode van geneesheer-directeur dr. F.L. 
Oudendal, met enige los inliggende stukken, 1949 – 1953, 1967 en z.j.  
N.B.  J. Oudendal is een kleinzoon van bovengenoemde geneesheer-directeur.  

 
 
1 deel 

 
 


