
Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH. WILLEM VAN DEN BROEKE 80 Jaat ADO, speelgoed met een doel Een trekker met kiepbakken uit ca. 1930 (nr. 965). HERMAN UIT DE BOSCH svvz WILLEM VAN DEN BROEKE Sanatorium Berg enBosch in Apeldoorn ado kende twee periodes: te weten van1922 tot 1962 en 1962 tot 2002 (heden).ado stond in de eerste periode voor Arbeid Door Onvolwaardigen. Eenwoord wat toen stond voor iemand diedoor ziekte zijn werk niet kon uitvoeren.In dit geval praten we over de periodedat tuberculose oftewel t.b.c, waaraan in Nederland in 1915 200 mensen per100.000 inwoners stierven, een volks-ziekte was. T.b.c. werd wel de 'witte pest'of 'witte dood' genoemd. Met steun vanhet toenmalige departement van Arbeid, 107



Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH, WILLEM VAN DEN BROEKE ervaring die daarmee inApeldoorn werd opge-daan, zou later bij debouw van stenen onder-komens in Bilthovengoed van pas komen. Na verloop van tijdvond Bronkhorst (ziefotorechtsboven) de ligging van Apeldoornte excentriek ten opzichte van medischecentra, zoals de Universiteit Utrecht ende grote ziekenhuizen. Bovendien rezener moeilijkheden met de gemeente Apel-doorn, die aan de hinderwetvergunningenstrenge voorwaarden verbond en de huurvan het terrein, dat eigendom was van degemeente, drastisch verhoogde. Om het doel van via werk en bege-leiding rei'ntegratie te bereiken werdenarbeidslocaties in het leven geroepen dieals zelfstandige bedrijfjes opereerden en Unks: Omslag brochure over Berg enBosch. Geheer boven: Willem Bronkhorstomstreeks 1948                                      swz in die jaren onder leidingvan minister Aalberse, verrees in Apel-doorn een houten noodsanatorium met225 bedden.                              _________ medische wereld internationaal naammet zijn zorgvuldig vastgelegde waarne-mingen van het

genezingsproces van zijnpatienten. SANATORIUM Op 28 juli 1920 werd hetSanatorium Berg en Boschofficieel door minister Aal-berse geopend. Geneesheer-directeurBronkhorst maakte in de Volgens latere inzichten was «5Bg het sanatorium primitief, maar de houten gebouwen haddenhet voordeel dat er met deinrichting geexperimenteerdkon worden. De kennis en





Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH, WILLEM VAN DEN BROEKE Een catalogus van 1939 vermelddeexpliciet de export naar het toenmaligeNederlands-Indie, Zuid-Afrika, Belgieen Engeland. De lijst met afnemers teldein 1953 meer dan 135 verkooppunten.De ADO-productie was uitgegroeid toteen volwaardig bedrijf van hoogwaardigspeelgoed. Naarmate het ontwerptalent van KoVerzuu zich eind jaren twintig verderontwikkelde, kregen de ontwerpen meerkleur en vorm. Zij deden denken aanDe Stijl en voedden het vermoeden, datVerzuu zelfs goed hekend was met demeubelen van Rietveld. Enkele ontwer-pen hadden zo uit de koker van Rietveldkunnen komen, Bronkhorst werd in 1948 aan de Uni-versiteit van Utrecht tot buitengewoonhoogleraar in longziekten benoemd. In1950 werd hij als geneesheer-directeuropgevolgd door de heer Hirdes. Verzuutnoest nu de steun van Bronkhorst metwie hij dit alles had opgebouwd, ontberen.Voor Hirdes hadden de ado werkplaatsenniet dezelfde betekenis en bovendien Kinderen spelen met ADO-speelgoed KLIB/KDC NIJMEGEN bleken ze in de vijftiger jaren meer

verlies-lijdend. Hirdes wilde er een commercieelbedrijf van maken. Verzuu wenste echtergeen vergaande concessies te doen aan de eisen van de markt en nam in 1955afscheid van Berg en Bosch. De ado werkplaatsen in Bilthovenwerden op 14 juli 1962 officieel opgehe-



Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH, WILLEM VAN DEN BROEKE In deze periode werd de afkortingado veranderd in Apart Doelmatig enOnverwoestbaar. ado was in deze periodeduidelijk op zijn retour en de toenmaligedirecteur, de heer C. van Nieuwenhoven,vond dat er een nieuwe wind moest gaanwaaien. Samen met Maaswinkel trokhij erop uit om leveranciers te zoekenvoor beukenhout en beukentriplex. In1967 werd Bas Kamp aangetrokken alswerkleider hout. Zijn taak bestond uit het ontwikkelen van nieuwe producten,zoals meubilair voor zusterskamers vandc Willem Arntzhoeve en het verbeterend.i. commercieel aantrekkelijk maken vanado producten. Uitcindelijk resulteerdedat proces in productie van artikelen voorde markt van schoolleermiddelen. Ondanks het feit dat de productie vanado speelgoed niet voldoende opleverde,werden er in de houtlijn enkele innovatiesgerealiseerd: de aanschaf van een cirkel- Het hele ado pakket met alle rechtenen materialen werd op 1 oktober 1962van Berg en Bosch overgenomen door deStichting Sociale Werkvoorziening Zeisten omstreken toen nog de Zeister

Werk-plaats geheten, voor het symholischebedrag van 1 gulden, De werkmeester,de heer van Leeuwen, verhuisde meenaar Zeist, Van ADO naar ADO De Zeister Werkplaats was reeds in1954 begonnen met de werksoort hout-bewerken. In de houten barakken aan deHaven' werden de eerste werkzaamhedenverricht, zoals het slopen van oud school-meubilair en het repareren van fruitkis-ten. In 1962 heeft men nog een kleineperiode restanten van Berg en Boschafgemaakt en verkocht. Tevens warende blokkenbakken en blokkenzakken nogpopulair in de verkoop. Zelfbouwpakketten samenstellen. swz
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Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAM UIT DE BOSCH, WILLEM VAN DEN BROEKE Links: Timmerlui aan het werk in de werkplaats Berg en Bosch in Apel-doorn.                                                                                                               swz



Seijst 2004. - Dl.34 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH, WILLEM VAN DEN BROEKE zaag, een lintzaag en werkbanken voormeube 1 makers. Het oude ado was immerserg arbeidsintensief met als uitschieter deproductie van de achtdelige kubus. Vande blokkenbakken en kubussen werden erin die periode jaarlijks 250 tot 500 stuksgeproduceerd, In de jaren zeventig verdrong plasticspeelgoed in snel tempo het houten speel-goed. Bovendien had de alleen verkopervan het ado speelgoed weinig belangstel-ling meer voor het product. Vadeka hadde Marklintreinen ontdekt en voor datartikel 90% van de ruimte op zijn standde Utrechtse jaarbeurs ingeruimd. Voorhet ado speelgoed was slechts een plankbeschikbaar. In diezelfde periode werdechter wel de eerste aanzet gegeven voornieuwe ontwikkelingen. Er werden contacten gelegd met speel-goedproducenten en deze kvvamen tot deconclusie dat naast hun eigen productie-lijn er werk uitbesteed kon worden aan deswz. Het aantal producenten wat de wegnaar Zeist vond, groeide gestaag. Inmid-dels waren de eigen ontwerpen welke onder de naam ado op de markt

kwamenook al toegenomen. De afhemers van deswz hadden interesse om haar productenin hun assortiment op te nemen. De series moesten groter worden omcommercieel verantwoord te werken. Deswz speelde hier goed op in door grotereseries te maken met afroep en afnameaf-spraken met de klanten. De scharenhlokken, verfblokken, mate-riaalblokken, prikpenblokken en potlood-bakjes, die tot het assortiment behoorden,werden in grote series blank gelakt. Despeelgoedblokken werden in blank houtuitgevoerd. Die blokken, in hun diverseuitvoeringen, bleven bewust ongelakt,omdat de ervaring hadgeleerd dat met onge- &quot; *c%*.^^ 0lakte blokken hogeren groter gebouwd kon il^*Wworden. De gelakteblokken die de concur- fi9 rent produceerde, gleden bij grote bouw-sels weg. Later werd het assortiment uitgehreidmet de buggy, waarvan er meer dan tien-duizend verkocht werden. Tevens werdende strijkplank met strijkboutje, het win-kelwagentje en de serveerwagen ontwor-pen. Naast de ado producten werden erin die tijd ook andere activiteiten in dehoutafdeling ontplooid. Via een firma inAmsterdam werd multiplex vanuit

Fin-land rechtstreeks naar een Nederlandsehaven verscheept en van daaruit op afroepnaar Zeist getransporteerd. Een nieuwe stijl De jaren tachtig vormen een:doorbraak van ADO-nieuwestijl. Sinds 1983 wordt debuggy op grote schaal afge-zet. Het sw journaal melddein 1988, dat er in vijf jaar tijd10.000 buggy's waren ver-kocht. Het assortiment werduitgebreid met een telefoon, Het spelWoudlopertje. ... \fo*





Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH, WILLEM VAN DEN BROEKE stoelen en tafels in diverse uitvoeringen,een commode, een opbergkist/bank, eenbezemstandaard, een garage voor minia-tuurauto's, poppenwagen, Apollo-meube-len en een loopbakfiets. De houten speelgoedproducten vanado onderscheidden zich van anderespeelgoedmerken, zoals sio, Nooitgedachten okwa. Dit uitte zich in kwaliteit, depedagogische waarde en eerlijk hout. De opvolger van de heer Van Nieuwen-hoven, de heer Blind, had bij zijn vorigewerkgever Philips de nodige ervaring opge- daan om een vernieuwende bedrijfsstijl inte voeren. Onder zijn leidtng werden naeen representatief marktonderzoek veelnieuwe producten geintroduceerd o.a.het zogenaamde 'Woudlopertje', het spel'3 =2 + V en het kegelspelletje. Het opere-ren op deze nieuwe deelmarkt werd geengroot succes. De sociale werkvoorziening werd indie tijd meer gevraagd kostendekkend tewerken en daarin paste wel een innova-tieve bedrijfsvoering met bij tijd en wijlensicovol ondernemersschap, In de negentiger jaren werden de adoproducten vooral

verkocht aan scholen en peuterspeelzalen. De omzet bedroegin die periode een half miljoen gulden.Inmiddels worden de ado producten ookvia internet aan de man gebracht viaadospeelgoed.nl Sinds de jaren tachtig manifesteert deswz zich op beurzen zoals de bedrijven-contactdagen, een eenmalige presentatieop de Spielwarenmesse in Neurenberg, deTrademarkt in Utrecht, de 50+ beurs ende Kindvakbeurs. Om de omzet te vergroten kwam dealgemeen directeur, de heer Roelofs,met het plan de ADO-lijn te vernieuwendoor studenten van de Hogeschool voorde Kunsten te Utrecht hiervoor een Een 7-delige set &quot;oude&quot;blokken uit 1953. swz Groenten- enfruitauto, model uit1932, uitgevoerdin 1952.





Seijst 2004. - Dl.34 SO JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH. WILLEM VAN DEN BROEKE opdracht te geven. swz wilde de oorspron-kelijke kleuren en vorm weer terugzien inde nieuwe producten. Vijftien studenten van de afdeling 3d- design maakten in samenwerking metswz verschillende producten, waarbij zijvoortborduurden op de oorspronkelijkeado stijl nit de jaren twintig, het bekendehouten speelgoed en kindermeubilair inde sfeer van De Stijl, Rietveld en Mondri-aan. Kubusachtige producten in de kleu-ren geel, blauw en rood. Bij het streven naar de realisatie van een eigentijds pro-duct moest bovendien rekening gehoudenworden met de maakbaarheid, de prijs deoriginaliteit en de verkoopbaarheid vanhet product. De een en twintigsteeeuw, 'back to the roots' Het ado assortiment werd in de loopder jaren aangepast aan de nieuweontwikkelingen in het basis- en kleu-teronderwijs. Er kwam meer aandacht voor kindermeubilair dat praktisch enstevig is. Oude bekenden zoals de autoen truckmodellen werden al verscheidenejaren niet meer gemaakt. Maar juist dezemodellen zijn nu weer heel gewild. Hetzijn echte

collectors items, Het begon met een kubus spaarpotjeuit de jaren vijftig. Uitgevoerd in de kleurblauw met een geel schuifje wat met eenkoperen schroefje was vastgezet. Met eennostalgische knipoog naar de invoeringvan de euro diende dit object in december Paard en wagen uit 1925. SW7



Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH, WILLEM VAIN DEN BROEKE 1997 als een origineel eindejaar geschenkvoor alle relaties van Je swz. Ook depresident-directeur van de NederlandseBank kreeg een exemplaar toegezonden. Omdat ado zich een plaats had wetente verwerven binnen het veld van indu-striele vormgeving werd de swz gevraagddeel te nemen aan een tentoonstelling inhet museum Boijmans van Beuningen inRotterdam. Speciaal voor deze tentoon- stelling werd een boekje uitgegeven, dattijdens de tentoonstelling verkrijgbaarwas. In een beperkte oplage werd eenreplica vervaardigd van de besteldienst-auto die op de omslag van de catalogusstond, Naar aanleiding van deze ten-toonstelling bereikten de swz - via demedia - uiteenlopende vragen over hetoude ado. Daarna gebeurde er nog meer. In juni 2000 werd er in het Singer Museum teLaren een tentoonstelling ingericht metals thema Leven in een verzameling'.Daar werden ook weer de ado objectententoongesteld. ado bleef boeien; in 2001werd in het avro programma Tussenkunst en Kitch' een autootje aangebo-den uit het

ADo-assortiment waarvan dewaarde op /850,- gulden werd geschat.Deze brede belangstelling moest wel eenvervolg hebben. Een vroeger plan om twee replica's inproductie te nemen werd opgepakt. Beidemet certiflcaat en in gelimiteerde oplage.Nadat het plan door de directie was goed-gekeurd, werd een keuze gemaakt voor dekever van Volkswagen en de besteldienst-auto. Eerder had het Haagse Gemeen- Flessenwagen, 1953.



Seijst 2004. - Dl.34 80 JAAR ADO - HERMAN UIT DE BOSCH. WILLEM VAN DEN BROEKE temuseum al interesse getoond en nauitvoerig overleg werd de besteldienstautomet hun logo in een gele versie in eenoplage van vijftig stuks in productie geno-men. Voordat die gereed was, waren alleexemplaren al uitverkocht. Begin 2002 zijn de replica's, de bestel-dienstauto en de kever op de marktgebracht. Bovendien was 2002 een belang-rijk jubileumjaar. Toen produceerde swznamelijk al 40 jaar ADoproducten. Ter ere van dit jubileum is het boekje '80 jaarado' samengesteld. Er is ook een groeiende belangstellingvan de museumwereld voor de nieuweado objecten. In het speelgoedmuseum(Toygallery ) te Brummen, voorheen inTer Schuur, was van eind mei tot einddecember 2003 een ado tentoonstel-ling ingericht. Overigens is er niet alleenbelangstelling vanuit Nederland, wantna de presentatie van de website www. adospeelgoed.nl kwamen er ook reactiesuit het buitenland, Samenvattend kunnen we concluderendat lerend werken c.q. 'begeleid' werkeneen wezenlijk onderdeel vormt van deidee arbeidsgehandicapten te

re'integrerenin het productieproces, zo was de pro-ductie van het Aoospeelgoed van meet afaan ingebed in de filosone van de terug-keer van de tuberculosepatient inhet arbeidsproces. De ver-lichte ideeen van WillemBronkhorst         werden hem niet overal in dankafgenomen. Pas toen naverloop van tijd bleek, dathet proces van re'integratie vanpatienten die de nazorgbehandelinghadden ondergaan veel probleemlo-zer verliep dan dat van patienten die eendergelijke behandeling hadden moetenmissen, raakten de tegenstanders over-tuigd. Volgens Bronkhorst was - naast deinteresse voor beloning in stukloon c:. Replica van deADO-tax uit 1953 Winkeltje, 1936-1938. swz






