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Hen'rinenbgen aan Tuindorp 

Gebom in Taindorp, beschrijft Gemt Boa hoede Waar Bilthoven nu lipt is alleen het station aangeven  
wijk rond dc Brandcnhurgetweg is ontstaan. boe aan clcCcntraal Spcilmwg tusm W irahi Amcdoon. 
;rn: groeide, cn hoc het was om cr op IC mocicn. Tiiindorp worrlt c v m m s  niet v t m k i :  %l m Urandm- 

burgeslaan. I3ic naam staat bij hct h u i d i g  !ra& van de 
Eerste, de Oude en de Tweede Brandeebwga-we~. 

AF cnkclcjam w o n n  wij 
wccr crp de T w d c  Brnn- 
dcnburguwg, aan de mid 
van Tuindorp. Opvallend 
is dat ik hkdsdien a1 enige 
keren ben a n n ~ p r o k c n  
door rncnscn, dil: op zoek 
waren naar i+n van dc 
Branden burgerwegen, de 
oude, de oerste of de twee- 
de. Omdat ik in Tuindorp 
pchorcn m getogen bcn 
kon ik 7c s i d s  op hct 
p i d e  spcicir ~xitcti. 

Bij het wijten van de 
weg p r o k r  ik me in te 
leven in dc loda van de 
radelorc zmker. die, op 
7.cick naar dc Eerstc nraii- 
dcnhurgerw~y, rinrlclijk de 
Twde Brandenbwmtg 
Iieefi gevonden. dcn k! dar 
hij er is, maar vervolpns 
dc Ecrsic rnch nict kan 
wiiidcn. l h n  ht~fk dat de 
B r n n r l m t n i ~  thmq 
inderdaad nogal onlogisch 
aan elkaar geknoopt zijn. 

Vroeger, $a t wil x g -  
pen Icnrninstc vhlir 1931. 
W R S  liet vcrlonyi vati deze 
wgcn, t u r n  ttcplcin cv 
kymseweg.wclduidclijk. 
Opeen tiiidc ongdatecrdc 
kaan van de provincie 
13irwlit. iiit~t:_eevcri dcicir 
J .  vnii I5n1tr.n uit dc srad 
W i w h i ,  lwb ik lict wrloiip 
van de72 qamgctr~ffm.  
Op de kaart. die van om- 
strwks I9(Mldn!cert,is k 

Deel van de pmvrnciekaart siharit. ca. I WO. Meerkleumndnik papier op Ilnnen. 
Archef: Gerit Bos 



Het ontstaan, de ligging ai de omgeving 

Toen omstreeks 1920 Tuindorp werd ontwriqxa en 
gebouwd was de Brandenburgerlaanal j een bekende 
weg, die door een beboste ompviug van De Bilt naar 
de Leyenseweg voerde. h de vreande b c h t  in de hi~idige 
Oude Brandenhurerweg, die vermoeddijk is ontstaan 
door hei aanleggen van de s p o o r b ,  is Tuindorp gesitu- 
eerd. Inde stdebmkuiidgc opzet is b r  het d g g m  
van de Hertenlaan een kortsluiting tot stand gekmen 
tussen de Eerste en de Tweede Brandenburgerweg. 
Hierdoor is het oude trad van de Brandenburgerlaan 
niet meer zo duidelijk herkenbaar. Waardijnlijk zijn 
toen ook de hedendaagse hamingen van de drie Bran- 
denbi~rgerwegen OU tstaan, 

De teke&ngen van een groot deel van de ste- 
debouwkundige vormgeving en van de bouwkundige 
o n t w n  z!jn in het gemeentearchef bewaard gebleveii. 
I k  tekeningen van de bebouwing aan de Hertei~lm, 
de Konijndam en mnd het vijverlje rijn gedateerd mi 
1920. Ze zijn vot?nien van de handtekening van de archi- 
tect G.W. Roogevest iiit Amersfoort. 
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Behalve de typische ligging in de oksel van de Oude 
Brandenburgerweg valt de situering rond het centraal 
pclegen vijvertje op; nu is daar de fonteinmet de water- 
b~iffels. Nog niet zo h g  gewen Iag er een cirkelvormige 
vijver met Betkgroeiing en omringd door berken en 
een hekwerk. 

Omsloten door de Oude Bmdenburgerweg, de 
Hertenlaan en de Konijnenlaan was Tuindorp in mijn 
jeugdjaren, tussen 1927 en 1937, nog een buurt die 
temidden van weilanden en bosjes lag. Vanuit De Bilt 
was de buurt M b a a r  via de &te BrandBaiburpvqgI 
die toen al aan de westkant met woningen bcbouwd was; 
aan de oostkant tot aan de begraafplaats lag een bos- 
achtige begroeiing. Naar Bilthoven liep de Tweede 
Brandenburgerweg, mct woningen aan de westkant; aan 
de oostkant lag m braakliggend terrein, dat zich uit- 
strekte tot aaneen buurtjemet kleinewoningem, waarin 
ook he t snoepwinkeltje van vrouw van de Ham. 

De huidige Jachtlaan, was nog een zandpad, dat 
aari de noordkant gemde aan eai bmkE&~-d t- 
waarop nu hct Jaclitplan is gebouwd. Aan cle zuidkant 
lag een wa lmt  eikehakhou t, waarachter de weilanden 

I '  

UO&RW&U kb- 
Ontwerp van $dn van de voorgwel van Tuindorp. {archief. Gemeente-archlef De Bilt) 



van boer IkanenM, wimisboerderij naast gammtehuis 
JagtEud lag op de plek van het parkeerterrein voor het 
administratiekantoor. 

Omstreeks 1937 is aan Tuindorp de zogenoemde 
'nieuwewijk'aangebouwd, begrensddoor Duivenlaan, 
Pluviereniaan en Talinglaan; deze uitbreiding sloot fraai 
aan bij Tuindorp. Ik wijk ka ra k teriseerde zich ook twn 
al als een arbeiderswijk endat is weinigveranderd. Ook 
de woningen zijn ondanks renovatie sindsdien nauwelijks 
veranderd. Verdwenen zijn 23 eenkamerwoningen aan 
de zuid7ijde van de Oride Brand~nburgenveg, deze zijn 
vervangen door beneden- m bbovenwoningen. D e  oor- 
spronkelijke woningen aan de oostkant van de Snip- 
penlaan zijn vervangen door nieuwbouw, die goed 
aansluit bij de bestamde beboiiwirig. 

T h  voorzieningen 

Bijhet tot stand komenvan 
Tuindorp zijn in de wijk 
belangrij kevoorzieniugen 
aangelegd. De omvangrijk- 
ste is het gemeentdijk 
XwcmbadBdenburgrnt 
de hijbchorende verver- 
singsvijvq oorspronkelijk 
een buitenbad met twee 
bassins met limiten h- 
whoeiingen en vlonders. 
Eromheen houten k!&- 
hok-jee en een eenvoudige 
bouten entreegebnuw. 13e 
t WW bassins waren, zowel 
boven als onder water, 
door een schutting van cl- 
kaar gescheiden: gemengd 
zwemmm was toen nog 
niet vanzelfsprekend. 
Slechts openkeledagdelen 
in de week was er gelegen- 
heid toi 'fanSIiebad'. Ik 
verversingwijver voor het 
zwembad heeft in de loop 
van de decennia ook veel 
plezier verschaft, vooral 
aan de jeugd. In de zomer 
kon je er salamanders, 
stekelbaatsjes en kwakbol- 
h (kikkam+) vangen n 
in de winter, als de vijver 
was dichtgevroren, &a.at- 
sen en sleetje rijden. 

Achter het zwembad 

voethalvelden, eerst enenlater tw~,diedoorJe Biltse 
Voetbal Club werden lxspeeld. Er waren een heuse hou- 
ten tibune, houten klmdlokaìen en ijskoud water uit 
een pomp, via een tank op palen. Op je twaalfde ver- 
jaardag wed je metcm lid ombij de aspicanten te k~~nnen 
voet ballen. 

Tegenover het zwembad LXI de voet balvelden was, 
ook t oen al, 'Cd& Spartlust', gebouwd en gahen door 
w11 Van Miltenburg. Ia en omdit café s p l d e  zich veel 
van het verenigingsleven in de wijk af. Achter degelagka- 
mer was een houten zaaltje aangebouwd waar kon 
wririieil vergaderd en gefeest. Het was voor vele ver- 
enigingen het vaste adm. Bestuursvergaderingen werden 
gehouden in lict bovenzaaltjc, en ais het daar te koud 
was in de huiskamer. Ook de 'koek en zopie' in hei 
zwembad werd vanuit het cafe gerurid. 

lagen de gemeentelijke Tuindorp, een skewolle wijk, waar het een voorrecht was m op te groeien. 

18 
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In de boomgaad naasl k t  d 6  werd m moderne, in de speeltuin aan de Hazenlaan werden kinderfeesten 
houten mmiektml gebouwd, dienag niet m Istnggeleden gehouden. 
is op@napt. In d m  homgaad wudm de znnurîmten Tijdens de l u s t n i ~ e r f ~ d a  werden de in- 
van de buurtvereniging Tuindorp, de bakerma t van gangswegen naar Tuindorp overhuifd met mbogen vm 
W, gehouden. Tijdens de feesten wam er &demp sparregroen met papieren bloemen en vlaggetjes. 
jen, ringxteken met waterkin, en 's avonds in de muziek- Tuindorp was een sfeervolle wijk, hel was een 
tent voîirstellingen van bekmdc artisten of revues van voorrecht er op tc groeien. 
de numdaocardmnvereniging 'Hein maar dappd, Ook 

Een Utrechts dop in woeger eeuw. Errata 

J.W.H. Meijer 

In het voorjaar van 1 99 1 vmxheen een herdruk van het boekje ,!?en Ur&rs dop in m q e r e e u  w, van E.E. Gewin. 
Qua inhoud was de herdruk let t edijk geiij k aan de ui tgave van 1944. 

Op zi~b.IFis dt.11: uitgave een lofwaardig initiatief, omdat de eerste druk uit 1917 en de tweede ui t 1444 nu nog 
slechts antiquaiscls verkrijgbaar zijn. Ih uilgave van 1944 bevatte echter helaas vele drukfouten en zelfs nog 
cinnat~wkeungheden: de= zijn te wijten aan de volgende omstandigheden. 

Gewin had zijn verhalende tekst zoals die vorirk wam in de ui tgave van 19 1 7, in de jaren '37-'39 omgewerk t tot 
ccn tekst op onderwerp; begin l 991) kwam het manuscript bij deuitgever binnen tcrvookidingvan dedruk. Door 
de inmiddels ingetreden oorlogstoestand werd er echter vael op dc lange baan geschoven, en ze kwam ook het 
nntwerpmnnuscripl van Gewin voorlopig op 'de plankye liggen. 

Door in te spelen op de toen heersende 'volksideologie', met kreten ais "ibbekunde'm 'het volk~geae',%isten 
de nilgevcrs H. van Krugten en C.A. van Bodcgmven vervolgens gedaan tc krijgen dat hun papier voor de uitgave 
werd toegewezen. Eind I 943 werd de hcer Gewin dnorl~en benaderd, maar mede daorda t hij aan een ernstige ziekte 
l e d ,  tooiide hij geen enkeIe interesse. Nu het papier er echter was, besloot men in 1944 het voorlopige manuscript. 
Luch te drukken, zonder correctie! Aan de herdruk van 1991 is vervolgens niets veranderd of toegevoegd, 7,clfs geen 
los inlegvellctje met een wamcliuwing of met ~omcties. 

Voorde serieuze lezersfldenvan de HistorischeKring, djenu vrij emvoudig tc bereiken zijn, gevenwe navolgend 
eenoverzicht vandeklangrij ksteverkteringen,met vaorbijzienam ondergeschikte taalfauten, punten en komma's. 

Blz. rCge1 Blz. mgd 

8 3 lees: Ludolphl~s, 
9 nuoi 1 moet zijn: Anl. Mafthacus Anaiectp~ 

Zedruk 1738dlI; pg 105 
12 12 van Emjklucs: van EH&& 
12 4,3J v,o. worden: 'EXer Gerecht : c m  naam dre 

t h m  nog op w~mAiIIendt. plaat,ren 
word pehnrikt, dx~idf op . . . 

J 6 noot I IJCTR brand was in 1793. 
19 noot 1,2 2e regel van naol 1 mciet zjjn de 2t 

regel van noot 2. 
21 30 waidcm~rruci- ... lees: wasde 

miinici- . . . 
23 IS IX)ORDA T les: VOûRDA T 
31 25 m v m ~  lees: ,mr~n 
34 6 ... dnr diPsld/igciUk,,, lees: ,.. m~dt 

L~tdfig kik *. . 
37 S .. . nogmn eeir wgdeden.. . las: . .. ring , 

hcp'n 19, mw.. 

20 
27 
noot 

7 v a .  

5 V.O. 

1 ó 
18 

1,2 V.O. 

22 

18 v,o, 

, . . de oirders bedeelde (i) 
.. . gedurende im jaar (ZI 
Her schnu/~Id .. . lees: 2)IIei school- 
geld .'. 
Ongeveer 6'0 ;i 7Ojaarpfedeen .. . lees: 
fn I845*., 
lees: ... 0- h 11930 m5ddt.1~- 
spronkdtke t oestmd weer hmtdd 
.,. in 1786 ... moet zijn: .h 1782 ... 
lees: ... in e k  gevd mtef het M, 
dat .,. 
moeien worden: Op de hmk mn de 

m & s u € & $ ~ d ~ I E d  
h d s  onheughjke , .. 
f =s: .. . w;ns de Zeistemeg, voor&@& 
BLlt era moddmg .. : 
Ices ... Vkwwqq, v&ppo&a ook 
denamm BJauwmfi~heweg en 


