
 

Zeister Historisch Genootschap 

*Nieuwsbrief* 
September 2007 Jaargang 3, Nummer 6 

In deze 

Nieuwsbrief o.a.:  

 Van de 

voorzitter 

 Van de Poll 

lezing 2007  

 Filmvoorstelling 

8 oktober 2007  

 Verslag 

excursie 

Wereld Natuur 

Fonds  

 Boekennieuws:   

“Stichting    

Katholieke 

Kinderhuizen” 

en “Het 

landgoed 

Schoonoord te 

Zeist”                                                                                                                                                                                                    

 Wellicht vervolg 

tentoonstelling 

ADO-speelgoed  

 Schenkingen              

 
Zeister Historisch 
Genootschap 
Middellaan 6 
3701 VH Zeist 
 
Postbus  342 
3700 AH  Zeist 
 
Telefoon: 
(030) 6916388 
 
E-mail: 
info@zeist-historie.nl 

 
Website 
www.zeist-historie.nl 

 

Nieuwsbrief nummer 6 voor u! 

 

Van de voorzitter,  

 

Dank 

Binnenkort is er weer de jaarlijkse najaarsfilmvoorstelling in Figi. Het is goed om 

te melden dat de directie van Figi de zaal altijd maar weer om niet ter beschikking 

stelt, u begrijpt we zijn de directie daar zeer erkentelijk voor, hartelijk dank. Dit 

biedt ons de gelegenheid om u, onze donateurs, maar verder ook alle inwoners van 

Zeist te bereiken met ons historisch materiaal. Voor velen is altijd weer het een 

feest van herkenning, voor anderen een eerste kennismaking met de geschiedenis 

van Zeist. 

 

Ook vragen we speciale aandacht voor onze jaarlijkse Van de Poll lezing, die wordt 

ieder jaar gehouden in de kantine van het Openbaar Zeister Lyceum en die wordt 

ons jaarlijks om niet ter beschikking gesteld, we zijn de directie daar zeer 

erkentelijk voor, hartelijk dank. 

 

Flora de Vrijer  

 

 

Van de Poll lezing 2007 

 

Op donderdag 8 november 2007 wordt de jaarlijkse Van de Poll lezing gehouden.  

De titel van de Van de Poll lezing 2007 is: “De Driebergscheweg door de eeuwen 

heen”. De lezing wordt gehouden in de kantine van het Openbaar Zeister 

Lyceum op het landgoed Schoonoord en begint om 20.00 uur. De ingang is aan 

de Blikkenburgerlaan (met de auto via de Zinzendorflaan). Na de parkeerplaats 

rechts vindt u na ± 400 meter rechtdoor de kantine.  

 

De lezing zal worden gehouden door JanHein Heimel, deskundige van het 

betrokken gebied en penningmeester van het Zeister Historisch Genootschap. 

Aan de hand van veel prenten, foto's, kaarten en dergelijke neemt de spreker u mee 

op een denkbeeldige wandeling langs de huizen, parken en kantoren aan de 

Driebergseweg, één van de mooiste gedeelten van de Utrechtse Lustwarande. 

Bij eerdere lezingen, waaronder voor het Zeister Historisch Genootschap, heeft de 

inleider bewezen deskundig en boeiend over dit stuk van Zeist te kunnen vertellen. 

De toegang is gratis en iedereen is dan ook van harte welkom vanaf 19.45 uur voor 

een kopje thee/koffie. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

 

Fred Steensma 

 



Donateurs werven 
donateurs. 
Donateurs zijn erg 
belangrijk voor  ons 
samen. Samen 
werken we hard aan 
het bewaren en in 
stand houden van 
het historisch 
cultureel erfgoed 
van Zeist. De 
financiële bijdrage 
van de donateurs is 
de grootste bron van 
inkomsten; daarna 
een subsidie van de 
Gemeente Zeist. We 
hebben veel 
plannen, maar die 
kunnen we alleen 
uitvoeren als daar 
ook extra inkomsten 
tegenover staan.  
 
Help ons en werf 
een donateur. En u 
weet het: elke 
nieuwe donateur kan 
in “Het 
Geschiedenishuis”, 
ons centrum aan de 
Middellaan 6 te 
Zeist, een gratis 
historische 
verrassing 
uitzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft U onze 

website al 

bezocht? Daar 

vindt u altijd de 

laatste nieuwtjes. 

En veel 

bijzondere ´links´ ! 

www.zeist-

historie.nl 

 

 

Filmvoorstelling 

 

Op maandag 8 oktober 2007 is in Figi de jaarlijkse najaarsfilm voorstelling van 

het Zeister Historisch Genootschap. Welke film er die avond vertoond zal worden 

is nog niet bekend, maar het is altijd de moeite waard om te komen. 

U bent van harte welkom om 20.00 uur in Figi, de toegang is gratis. 

 

De Audiovisuele commissie 

 

 

Verslag excursie Wereld Natuur Fonds  

 

Op woensdagmiddag 19 september 2007 was er een excursie naar het nieuwe 

gebouw van het Wereld Natuur Fonds (WNF), dat aan de Driebergseweg in Zeist 

gelegen is.  

 

Gelukkig was er voor deze excursie veel belangstelling onder onze donateurs. Het 

is zelfs zo, dat wij velen geïnteresseerden moesten teleurstellen. Wellicht een 

signaal om – indien mogelijk – meer middagactiviteiten te organiseren? 

 

Na het drinken van een kopje thee of koffie in de kantine konden we gaan genieten 

van de twee personen welke de inleidingen van deze middag zouden gaan 

verzorgen. De eerste persoon is de heer Stef Sluimer, die ons met behulp van een 

powerpoint-presentatie op de hoogte stelde van een groot aantal bijzonderheden 

van het bijzondere en gebouw waarin onze excursie plaatsvond. Aan de orde 

kwamen de duurzaamheid, de energiezuinigheid, de milieuvriendelijkheid en het 

feit dat het geheel CO2-uitstootvrij is.  

 

Aansluitend vertelde en illustreerde landschapsarchitect de heer Willem Overmars  

dat dit pand op het historische landgoed Schoonoord ligt, dat grotendeels eigendom 

is van het Utrechts Landschap. Het WNF gaat dit park samen met het Utrechts 

Landschap, de gemeente Zeist, het Openbaar Zeister Lyceum en lokale 

milieugroepen in oude glorie herstellen. De heer Overmars vertelde verhalen over  

vroegere werkzaamheden van mensen als Zocher en van Lunteren. Na deze 

inleiding werd de groep in tweeën gesplitst om zodoende met een kleinere groep 

een rondleiding te krijgen. Tijdens de rondleiding kreeg men een goede indruk van 

het bijzondere gebouw en het omliggende park dat overigens open is gesteld voor 

het publiek.  

 

Na een hartelijk dankwoord aan de heren Sluimer en Overmars en het WNF voor 

het mede mogelijk maken van deze excursie toog iedereen huiswaarts. Wij willen 

u, mede namens het WNF danken voor het feit dat u “ de projectpot” niet bent 

vergeten, er zijn namelijk veel giften gegeven.  

 

Boekaankondiging 1: Stichting Katholieke Kinderhuizen 

 

Deze herfst verschijnt een boekje over de Stichting Katholieke Kinderhuizen 

(SKK). Het initiatief om dit boekje te maken komt van Anne Franken, inmiddels 

gepensioneerd maar jarenlang werkzaam op kinderhuis St. Antonius te Bakkum.  



Donateurbijdrage 2007 
 
De minimumbijdrage is  
€ 16,50  per jaar.  Maar 
meer mag natuurlijk 
ook.  U krijgt er veel 
voor terug 
U heeft uw acceptgiro 
voor 2007 al 
ontvangen, indien u 
nog niet betaald heeft, 
dan graag zo spoedig 
mogelijk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De SKK, opgericht in 1931 onder de naam Vereniging voor Katholieke 

Kinderhuizen in het Bisdom Haarlem, droeg zorg voor het katholieke 'bleekneusje'. 

In een tijd dat welvaart nog niet vanzelfsprekend was en gezinnen groot waren, 

liepen veel kinderen het risico om zwak op te groeien door schaarste aan gezond 

eten of gezonde lucht. Deze bleekneusjes konden zes weken uitgezonden worden 

naar zogenaamde koloniehuizen. In grote groepen kwamen zij aan, weggerukt van 

huis en haard, om onder een streng regime van 'rust, reinheid en regelmaat' op 

krachten te komen. Voor sommigen een vakantietijd. Voor anderen een regelrechte 

nachtmerrie. 

 

Kinderhuis Antonius Bakkum is het laatste nog levende stukje geschiedenis van de 

SKK. Gebouwd in 1934, bezet en geplunderd in de Tweede Wereldoorlog en vaak 

verbouwd om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van de tijd. Antonius is 

nog steeds in bedrijf als afdeling van jeugdzorgorganisatie Parlan. 

De SKK had nog drie huizen in haar bezit: “St. Antonius” in Boxtel (beter bekend 

als “Lindelust”), “Op den Geitenberg” in Dieren en “Prinses Marijke” in Zeist. 

 

De geschiedenis van de SKK en haar huizen kunt u nu lezen in het boekje Vergeet 

niet het zwakke kind! Deze herfst zal dit boekje verschijnen.  

 

Het boekje telt 64 pagina’s en is rijk geïllustreerd met foto’s.  

De prijs is €15,00.  

 

Stuur uw bestelling onder vermelding van uw naam en adresgegevens naar: 

SKK@parlan.nl of bel even met Marianne Morsink (072) 514 39 36. 

 

Boekaankondiging 2: Het landgoed Schoonoord te Zeist. 

 

In aansluiting op de berichten over de excursie naar het wereld natuurfonds (WNF) 

en de Van de Poll lezing is het goed u te informeren over het boek: Het landgoed 

Schoonoord te Zeist. De auteur is J.H. Heimel (ISBN 978-90-8112-321-1), 60 blz. 

Dit boek beschrijft de geschiedenis van het landgoed Schoonoord te Zeist, diverse 

aspecten worden belicht, de bouw van huize Schoonoord in 1818, de internationale 

landbouwtentoonstelling in 1909, maar in het bijzonder de verschillende scholen 

voor openbaar onderwijs die sinds 1955 op het landgoed gehuisvest zijn. Het boek 

bevat prachtige historische kaarten, prenten en foto’s. 

 

Wellicht vervolg van ADO-tentoonstelling 

 

In de Openbare Bibliotheek van Zeist is van 5 t/m 30 juni 2007 een tentoonstelling 

gehouden van HOUTEN SPEELGOED uit de collectie van het Zeister Historisch 

Genootschap.Zowel in de raamvitrines aan de Voorheuvel als in de bibliotheek zelf 

werd een selectie getoond van speelgoed en documentatie uit de verzameling van 

het Zeister Historisch Genootschap. Het speelgoed werd van 1922 tot 1933 

gemaakt in de werkplaatsen van het Sanatorium voor tuberculoselijders “Berg en 

Bosch” in Apeldoorn. In 1933 verhuisde het sanatorium naar Bilthoven, waar de 

productie werd voortgezet tot 1962. Het hele ADO pakket met alle rechten en 

materialen werd in dat jaar overgenomen door de Stichting Sociale 

Werkvoorziening Zeist en omstreken, dat zich al vanaf 1954 bezig hield met 

houtbewerking. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden Het 
Geschiedenishuis: 
Dinsdag 10-12 uur 
1e zaterdag van de  
maand 12.00-14.00 uur 
3e dinsdag van de 
maand 19.00 – 21.00  

Na meer dan 80 jaar is in augustus 2006 de productie van het speelgoed in Zeist 

beëindigd. Dat is de reden dat deze collectie historisch speelgoed aan het Zeister 

Historisch Genootschap is overgedragen. Op 16 februari 2007 vond de officiële 

overdracht plaats. 

 

Het speelgoed is bekend onder de naam ADO-speelgoed. Aanvankelijk stond ADO 

voor Arbeid Door Onvolwaardigen. De in het sanatorium aanwezige 

tuberculosepatiënten, die het speelgoed vervaardigden als vorm van 

arbeidstherapie, moesten voor genezing vaak lange tijd kuren. Zij kregen door hun 

langdurige afwezigheid uit het maatschappelijke leven het etiket onvolwaardig 

opgeplakt In 1962 werd de betekenis van de afkorting veranderd in Apart 

Doelmatig en Onverwoestbaar. 

In de loop van de decennia werden vele nieuwe producten ontwikkeld. Behalve 

educatieve schoolmaterialen bestond het assortiment uit kindermeubeltjes en 

speelgoed. Voor alles werden duurzame materialen gebruikt, in het bijzonder 

beukenhout en berkenmultiplex. De afwerking met laksoorten was 

milieuvriendelijk en gifvrij. Het waren producten van hoogwaardige kwaliteit met 

een jarenlange gebruikswaarde. Inmiddels zijn de automobielen een collectors item 

geworden. 

Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is de tentoonstelling een vervolg 

te geven door deze de komende maanden te laten rouleren langs de diverse 

zorgcentra in de gemeente Zeist. 

 

Andy Smith, Commissie Tentoonstellingen  
 

Schenkingen 

 

De collectie van het zeist Historisch Genootschap is uitgebreid met 

bouwtekeningen afkomstig van de Zeister aannemer/bouwkundige J. 

Wiggelinkhuizen. Het gaat om tientallen rollen, waarvan we nog moeten uitzoeken 

hoeveel Zeister gebouwen de schenking betreft. We kunnen daarom op dit moment 

nog niet zeggen hoe belangrijk de schenking is als aanvulling op onze collectie. 

Wiggelinkhuizen bouwde in Zeist in het begin van de 20
ste

 eeuw onder andere aan 

de Jacob van Lenneplaan en aan de Krugerlaan. 

Bij schenkingen kijken we niet alleen naar de inhoud, maar ook de staat waarin het 

materiaal zich bevindt. Het mag geen bedreiging vormen voor onze collectie. 

Materiaal dat jarenlang op zolders of kelders is bewaard kan ongedierte of 

schimmels meebrengen. Daarnaast is het belangrijk dat het materiaal in redelijke 

conditie is, want restauraties zijn kostbaar. En verder moeten we ruimte in ons 

depot hebben om de schenking goed op te kunnen bergen.  

Voor de bouwtekeningen gaan we grote omslagen van zuurvrij karton kopen 

waarin ze per stuk worden opgeborgen in onze ladekasten. De tekeningen worden 

geïnventariseerd zodat de collectie toegankelijk wordt voor belangstellenden.  

Uit bovenstaande blijkt dat elke schenking werk en kosten met zich meebrengt. Het 

werk wordt door onze vrijwilligers uitgevoerd. De kosten kunnen - indien deze niet 

te hoog zijn - uit eigen middelen van de Stichting worden betaald. Het is ook 

voorstelbaar dat de schenker een bedrag beschikbaar stelt voor het behoud van het 

materiaal. Tenslotte is fondswerving voor de kosten van conservering een 

mogelijkheid om erfgoed voor de toekomst te behouden. 

 

Karen Veenland-Heineman 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



  

 


