Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 00 Afb. 1: Daalwijk in gebruik als borstelfabriek, rond 1912. Let op de rolpaal rechts voor dejaagschuit. (collectie de Heer R. Plomp)

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Er leven plannen om het linkergedeelte van de tuin op te delen in een zestalpercelen waar vrijstaande huizen in de hogere prijsklasse gerealiseerd zoudenkunnen worden. Hiermee zou weer een stukje groen in de daarmee toch al zokarig bedeelde wijk Zuilen verdwijnen en het buitenhuis Daalwijk verder inge-klemd worden door moderne bebouwing. Terecht dat een aantal omwonen-den hiertegen in actie gekomen is. Met Oudheidkundig Genootschap 'Niftar-lake' werd contact gezocht of wij beschikten over historische gegevens vanDaalwijk. Dit vormde de aanleiding tot deze publicatie. Geschiedenis Eerste onderzoeken leken niet veel aanknopingspunten op te leveren. Daal-wijk'^ was een buurtschap, naast het buurtschap Vijfhuizen gelegen op de Zwe-zereng. Het heeft, voor zover wij kunnen nagaan, altijd een band gehad meteen pannenfabriek, totdat in 1912 de

pannenfabriek werd omgebouwd tot eenborstelf'abriek. Uit de bestudering van de kadastrale aktes&quot;* valt af te leiden dathet buitenhuis na 1832 moet zijn gerealiseerd. Er zijn wel eerdere verwijzingennaar Daalwijk, maar niets wijst er op dat er voor die tijd een buitenhuis van der-gelijke omvang heeft gestaan. Daalwijk MaarssenToch is de naam Daalwijk, of althans de fonetische vorm daarvan niet onbe-kend aan de Vecht. In verschillende publicaties wordt melding gemaakt vaneen buitenplaats Daelwijk, gelegen te Maarsseveen. Deze buitenplaats lag, van-af de Vecht gezien, rechts naast het oude Rechthuis van Maarsseveen, het&quot;Zwarte Varken&quot;. Dit lag op zijn beurt rechts van het nog bestaande Geesber-gen. Daelwijk lag naast de trekvaart welke naar de voormalige turfafgravings-gebieden voert, en aan de Diependaalse Dijk. Dit geeft een logische verklaringvoor de naam&quot;'. Op een tekening van omstreeks 1650^

ontbreekt Daelwijk. Opdie plaats staan dan nog een boerderij en een kalkoven. Op een kaart vanNieuw Maarsseveen uit ongeveer 1665 wordt de Plaats Daelwijk aangegeven. Inhet archief Huydekoper' wordt melding gemaakt van het verbranden van Da-elwijk in 1673. Kennelijk vindt herbouw plaats, want in de 'ZegepraalendeVecht' van 1719 is op afbeelding 17 Daelwijk terug te vinden. Van Luttervelt®beschrijft Daelwijk als gebouwd in de vorm van een hofstede met een verdie-ping en in het midden een hoger opgetrokken gedeelte, afgesloten door eendriehoekige timpaan. Het is voorzien van een wolfsdak, op stedelijke wijze be-kroond door twee schoorstenen. De ingang was waarschijnlijk terzijde aange-bracht. De hofstede had een ondiepe bouw: op de afbeelding van Stoopendaal(afb. 2) vertoont de zijgevel de breedte van slechts 1 raam. Aan de achterzijdewas een dienstvleugel gebouwd. In de periode 1721 tot 1724 is Daelwijk in han- 29

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Afbeelding 2: Daelwijk te Maanseveen. (Uit de Zegenpraalende Vecht) den van de familie Poth. Deze periode kende echter ieder jaar een nieuw fami-lielid als eigenaar:^ in 1721 Adriaan van der Poth, in 1722 zijn weduwe, in 1723de erfgenamen van Adriaan van der Pot, die op de buitenplaats Petershagenwoonden, en in 1724 Juffrouw Visser, weduwe van Hendrik Visser. Petershagenlag aan de andere kant van de Diependaalse Dijk, ter hoogte van Goudestein,ongeveer in het midden van de huidige Klokjeslaan. Op 15 november 1782 verkoopt^&quot; D. Pinnedo da Silva de plaats Daelwijk inclu-sief landerijen en bijgebouwen aan Abraham van Isaak Marcado. In 1788 komtDaelwijk op een lijst van leegstaande gebouwen voor. Uit de identiteitsverkla-ring'' van Jan Bolle Smits, blijkt dat hij in 1812 nog als tuinman op Daelwijkwerkte. Op de lijst van uitzettingen der dorpslasten'^ vinden we dat Daelwijk in1816 moet

zijn gesloopt.Hiermee houdt de historie van het Maarseveense Daelwijk op. 30

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Afbeelding 3: Briefpapier van de B()r,steHal:)riek Jonlier. Reclils zijn Daalwijk en het koetshuls zicht-baar. (Ojllectie W. van Scharenburg) der gelegen gebieden vanwaar de grondstof weer moest worden vervoerd naarlocaties in de Vechtstreek. Daarnaast was in de jaren 1890 de steenindustrie inhet Waalgebied enorm in opkomst met de goedkopere Waalsteen. Deze con-currentie kon de steenindustrie in de Vechtstreek niet aan en de een na de an-der verdween uit het Vechtbeeld. Zo ook is in 1910 de pannenbakkerij vanDaalwijk te Zuilen komen stil te liggen. Aan de rechter- en voorzijde van de tuin lag een sloot die ook om het hele fa-brieksterrein liep. In deze zogenaamde Vletsloot was een gecarbolineumd bo-tenhuis, waarin 's nachts de vletschuiten, benodigd voor het vervoeren van deklei, werden gelegd. Om in de tuin van Daalwijk te komen moest men over dehuidige brug met poort, die in 1912 is gebouwd,

gaan. Borstelfabriek DaalwijkOmstreeks 1910 kwam de grond en de gebouwen (inclusief Daalwijk) in han-den van Jacob Gerritszoon Jonker, borstelfabrikant uit Amsterdam. Hij en com-manditair vennoot Willem Pieter Maclaine Pont bezaten reeds een borstelfa-briek in Amsterdam op de Nieuwendijk 110. Het plan was een grootschalige 34

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 Afbeelding 4: Huis Daalwijk ca. 1900 naar anoniem schilderij. (Collectie de Heer R. Plomp) fabriek neer te zetten waar de borstels van het bewerken van de haren tot desteel werden gefabriceerd en de arbeiders en kader in de nabije omgeving kon-den wonen. In 1912 werd met de realisatie begonnen. Jonker zelf ging op Daalwijk wonen en de tuin werd net als het fabrieksterreingrondig aangepakt (afb. 3). Zo werd in het linker gedeelte van de tuin een koetshuis'** gebouwd. Of er aleerder &quot;een koetshuis heeft gestaan is niet duidelijk. In het koetshuis was plaatsvoor twee paarden en een klein rijtuig. Leuk gegeven is dat meneer Jonker eenvan de eerste Zuilenaren was die een automobiel als vervoermiddel had metchauffeur. Het koetshuis werd dus al enkele jaren na de bouw voorzien vantwee etages om ook de chauffeur en zijn gezin woonruimte te verschaffen. Aan de

Vechtoever links van de ingang van het huis is een bakstenen trap ge-bouwd waar boten kunnen aanleggen. Op een schilderij van huize Daalwijk vaneen onbekende schilder (afb. 4) met onbekende datering, staat deze trap afge-beeld als wasplaats. Wanneer deze aanlegplaats is gebouwd is niet bekend. Debakstenen die hiervoor zijn gebruikt, dragen het stempel &quot;W&quot; en zijn vermoe- 36

Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 2000 dern kantoor stelden. Weinig details zijn er overgebleven. Vermeldenswaard isde voormalige raadszaal waar huwelijksvoltrekkingen plaatsvinden. Deze is nogvolledig intact en ingericht zoals in de jaren dertig. Daalwijk genoot een hogepopulariteit als trouwlocatie: er zijn meer huwelijken afgesloten dan in hetStadhuis van Utrecht. In de tuin werden betonnen schuttingen geplaatst om het voormalig koetshuismet een stuk tuin, dat nog steeds eigendom was van de borstelf'abriek, al' tescheiden. Op 1 januari 1954 is de gemeente Zuilen geannexeerd door Utrechten verloor Daalwijk zijn functie van gemeentehuis. De gemeenschap van Zuilenheeft zich hevig verzet tegen de annexatie. Bij wijze van experiment werd er eengemeenschapsraad ingesteld met adviserende bevoegdheden. Het verhaal gaatdat in 1970 het Gemeentebestuur, onder Burgemeester de Ranitz, door demoeizame annexatie en de rol van de

Zuilense gemeenschapsraad, zich buiten-gewoon heeft ingezet om bij wijze van symbolische daad het nieuw te bouwencomplex van begraafplaats en crematorium in Overvecht, Daelwijck te noemen. De afdeling Bescherming Bevolking deed eind jaren vijftig zijn intrede in Daal-wijk en het huis werd wederom aangepast aan de maatstaven voor deze functie.Het ergste voor het uiterlijk van het huis is geweest dat er jaren lang twee enor-me sirenes op het dak stonden om de Zuilense bevolking te kunnen waarschu-wen in tijden van oorlog en rampen. Omstreeks 1980 raakte het gebouw op de trouwfunctie na buiten gebruik. In1985 nam een beveiligingsbedrijf er zijn intrek en in 1996 vestigde zich het ho-tel &quot;Het Vechtse Park&quot; in het pand. De naam &quot;Daelwijck&quot; mag niet meer ge-bruikt worden omdat de begraafplaats deze naam voert. Sinds 2000 is er aanhet hotel een restaurant verbonden. Daalwijk Zuilen heeft een rijke historie, die wij bijna geheel hebben

kunnen na-trekken. Echter door de nabijheid van de oudste steenbakkerijen aan de Vechtbestaat het gerechtvaardige vermoeden dat Daalwijk ook voor 1660 een rolheeft gespeeld. In het project &quot;Verbetering Vechtoevers&quot; wordt ervoor gepleithet rechter, zuidelijke, deel van de tuin van Daalwijk in de ecologische hoofd-structuur, vanaf de Marnixbrug tot aan Daalwijk, op te nemen. Het voornemenom in het linker deel nieuwbouw te realiseren dient heroverwogen te wordenten gunste van herstel van het gehele park rond Daalwijk. Dat zal voor de helewijk daaromheen een weldaad zijn. Maarssen/Utrecht, Februari 2001
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