
Genezen in gezonde lucht van Berg en Bos  
 
‘Speelgoed waarmee een kind speelt, mag geen bijzaak zijn.’ Dit credo staat voor 
ADO-speelgoed, nog steeds bekend bij jong en oud.  
Arbeid Door Onvolwaardigen, destijds het werk van tuberculosepatiënten in Berg en 
Bos in Apeldoorn. 
door WIM H. NIJHOF 

 
Lijders aan tuberculose in een van de lighallen in sanatorium Berg en Bosch. In de 
tijd waarin deze foto is gemaakt (1920-1930) waren er 21 gebouwen en tweehonderd 
patiënten. FotoCODA/Archief 
 
In de ADO- werkplaatsen maakte men van 1925 tot 1933 houten speelgoed  
De Antwerpse koopman J.C. Wils, rijk geworden in de houthandel, liet in 1895 een 
luxueuze villa bouwen op zijn vijfhonderd hectare grote landgoed Berg en Bosch. Na 
de dood van Wils in 1906 bleef zijn vrouw Louise Rosalia Reuseau wonen in het huis 
dichtbij de Valkenberg waar nu de Arendsburght staat. 
Na haar dood, elf jaar later, verkochten de erven het landgoed en het landhuis aan 
de gemeente Apeldoorn voor ruim een half miljoen gulden. Het huis werd verhuurd. 
Christine Becker, overste der zusters van het Christelijk Onderwijs in Venlo vestigde 
er een deftig rooms-katholiek meisjespensionaat, het Etablissement des Dames de 
l’Instruction Chrétienne Berg en Bosch. 
Maar de bestemming van Wils’ landhuis veranderde snel: in 1919 werd het verhuurd 
aan Herwonnen Levenskracht, de rooms- katholieke vereniging tot bestrijding van 
tuberculose. Van 1920 tot 1933 was hier de ‘houten tuinstad’ gevestigd waar tbc- 
lijders genezing zochten in de frisse, gezonde boslucht van de Veluwe. In dit dorpje, 
middenin de bossen, werden 21 gebouwen neergezet, er was plaats voor 
tweehonderd patiënten, die uit alle delen van het land kwamen. De honderd meter 
lange paviljoens, waar de zieken op open veranda’s elke dag weer de helende 
boslucht konden inademden, waren afgedankte militaire barakken, kleurrijk 
geschilderd om ze in het donkere bos op te fleuren. Dat was een idee van de 
architect J.J. Kropholler, die ook de kapel van het sanatorium had ontworpen. De 
patiënten werden liefderijk verpleegd door zusters Dominicanessen. 
Tijdens hun ‘ verlengde arbeidskuur, in de zin van nazorg’ werkten bijna- genezen 
patiënten in één van de bedrijfjes, zes tot acht uur per dag. In de ADO- werkplaatsen 
werd van 1925 tot 1933 houten speelgoed gemaakt: auto’s, meubeltjes, 



blokkendozen, treinen, poppenbedjes.  
De ontwerper van het zo felbegeerde speelgoed was Ko Verzuu, een ex- 
bouwopzichter bij de gemeente Utrecht, die de werkplaats leidde. Hij had zich 
verdiept in architectuur en beeldende kunst en een sterke voorkeur  ontwikkeld voor 
het abstracte lijnenspel en felle kleuren, die ook te vinden zijn bij de aanhangers van 
De Stijl. Deze groep architecten en kunstenaars was tussen 1917 en de vroegste 
jaren dertig actief; ze maakten abstracte kunstwerken in de primaire kleuren rood, 
blauw en geel. De poppenmeubeltjes van ADO zijn sterk geïnspireerd door de 
strakke lijnen en de kleuren die de architect Gerrit Rietveld gebruikte. Verzuu testte 
de kwaliteit van zijn speelgoed uit bij zijn eigen elftal kinderen. Het speelgoed was in 
vrijwel alle betere speelgoedwinkels in Nederland en ook bij bijvoorbeeld Metz & Co. 
en de Bijenkorf te koop. 
Autootjes 
In 1933 verhuisden kliniek en werkplaatsen naar Bilthoven. Het ADO- speelgoed is 
hier nog jarenlang gemaakt, tot 1950, toen de sociale werkplaats van ADO van een 
verlieslijdend tot een commercieel bedrijf werd omgebouwd. Tegelijkertijd 
verminderde de vraag naar houten speelgoed.  
Metalen autootjes en treintjes werden favoriet. In 1962 werd ADO voor het 
symbolische bedrag van één gulden verkocht aan de sociale werkplaats in Zeist, de 
betekenis van de drie hoofdletters veranderde in Apart. Doelmatig. Onverwoestbaar. 
Apart bleef het speelgoed, doelmatig ook, maar niet onverwoestbaar, want nog geen 
twee jaar geleden moest de Sociale Werkvoorziening Zeist de productie stopzetten. 
ADO is nu een gewild verzamelobject, een ‘ collectors item’. Van het sanatorium in 
het bos rest nog de lange, statige oprijlaan die even voorbij de Arendsburght schuin 
het bos induikt en het restaurant Lido met het bijgebouw. 


