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De Ontdekking van Daelwijck
Een tentoonstelling over de tuin van een
buitenhuis aan de Vecht, het voormalig
gemeentehuis van Zuilen
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Prins Bernhardlaan 54 Utrecht
geopend van 14.00 - 17.00 uur
maandag gesloten
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Analyse situatie vóór 1911,
op basis van de ontwerptekening
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De ontwerptekening van 1911 werd door Springer gemaakt op een situatietekening van de architect die
de borstelfabriek heeft ontworpen. Onder de schetsen van Springer is de situatie te zien van vóór de
aanleg van de tuin. Hiervan is een analyse gemaakt. Springer heeft de bestaande waardevolle elementen in
zijn ontwerp opgenomen.
print: gadella repro

Wie was Leonard Anthony Springer?
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Leonard Anthony Springer
1855-1940
Geboren in Amsterdam, in een kunstenaarsgezin, vatte hij de liefde voor de natuur al vroeg op. Het
liefst was hij bosbouwer geworden, en tussen 1871 en 1874 volgde hij, na zijn particuliere middelbare
schoolopleiding, de Tuinbouwschool Linnaeus.Tijdens die periode bleek een speciale opleiding in Duitsland,
voor de bosbouw in Nederlands Indië, onbereikbaar vanwege het ontbreken van de vereiste vooropleiding.
Uiteindelijk besloot hij tuinarchitect te worden. Om het vak van tuinarchitect te leren moest Springer
als leerling-gezel in dienst komen van een tuinarchitect, maar de beoogde leermeesters, Louis Paul
Zocher en Jan Copijn namen geen leerlingen aan. Hij leerde zichzelf het vak door boeken en plaatwerken
te bestuderen en door het maken van studie-ontwerpen van ﬁctieve buitenplaatsen. Zijn kunstzinnige
achtergrond, zijn vader Cornelis was een beroemd landschapschilder, gaf hem een eigen kijk op de natuur.
Enerzijds een romantisch beeld van een troostrijke schoonheid, anderzijds een perfectionistische kijk, met
een passie voor de “ideale natuur”.
In 1875 trad hij in dienst bij bloemen- en plantenkwekerij Halverhout en in 1878 vertrok hij naar Parijs,
waar hij maar kort verbleef. Teruggekeerd in Amsterdam begon hij als zelfstandig tuinarchitect voor
verschillende opdrachtgevers. In 1880 won hij een openbare prijsvraag van de stad Arnhem. Al met al
verwierf hij bekendheid en hij kreeg belangrijke opdrachten, zoals de Nieuwe Oosterbegraafplaats in 1889
en het Oosterpark in 1891 in Amsterdam.
Na zijn huwelijk in 1891 verhuisde Springer naar Haarlem en verbond zich als leraar tuinkunst aan de
Hoogere Land-,Tuin- en Bosbouwschool te Wageningen. In 1900 trad hij in dienst bij de gemeente Haarlem
als adviseur voor de Hout en Plantsoenen en als opvolger van Zocher. Zijn romantische benadering van de
natuur maakte plaats voor een meer functionele visie en zijn herziening van de Haarlemmerhout, waarbij
veel oude bomen werden gekapt, leverde een storm van verontwaardiging op. Op termijn proﬁteerde hij
van deze publiciteit en hij werd door verscheidene gemeenten benaderd voor het adviseurschap. Een van
zijn bekendste scheppingen is “Thijsse’s Hof” in Bloemendaal.
Springer heeft altijd vastgehouden aan het principe dat een tuinarchitect een zelfstandige plaats inneemt
ten opzichte van tuinders en hoveniers en hij heeft bij reorganisatieplannen altijd gestreefd naar historisch
verantwoorde ontwerpen.
In 1922 richtte hij de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten op en vanwege zijn vermaarde kennis
van houtachtige gewassen en bomen werd hij in 1928 erelid van de mede door hemzelf opgerichte
Nederlandse Dendrologische Vereeniging.
Leonard Springer wordt algemeen beschouwd als de nestor van de Nederlandse tuinarchitecten van de
twintigste eeuw.

Leonard Springer, leunend tegen een zeer oude Quercus sesﬁliﬂora tijdens een
vakantie in Duitsland in het Spessart gebergte bij Lichtenau, 27 juni 1914.
Collectie: Jo Springer
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Het koetshuis anno 1911
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Het koetshuis, de tweede verbouwing
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Het koetshuis, de eerste verbouwing
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Het koetshuis, de huidige situatie
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Het koetshuis
In het oorspronkelijke koetshuis, gebouwd in 1911, was plaats voor twee paarden en een klein rijtuig.
Tussen 1920 en 1925 is het koetshuis drastisch veranderd doordat er een garage van is gemaakt en er
een woonhuis van twee verdiepingen met een plat dak op is gezet. De garage was bedoeld voor de auto
van meneer Jonker, een van de eerste Zuilenaren die een auto met
chauffeur bezat. Het koetshuis is dus al na enkele jaren na de bouw
aangepast aan de moderne eisen van die tijd. In het bovengelegen
woonhuis woonde de chauffeur van meneer Jonker en zijn gezin. Later
heeft er nog een verbouwing plaatsgevonden, in 1948, door E. en P.J.
Verschuil Architecten BV te Hilversum.Toen ging Jonker er zelf wonen.
De raampartijen zijn veranderd en de garage werd omgebouwd tot
een tuin/eetkamer.
Het voormalige koetshuis is nog steeds in gebruik als woonhuis.
Oostgevel
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Bijzondere elementen in de tuin
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Kweekbak
In het gedeelte waar ooit de moestuin lag, ligt
een betonnen kweekbak op het zuid-oosten.
Deze bak dateert waarschijnlijk van na 1911,
want hij komt op geen enkele tekening voor.

Zonnewijzer
In de moestuin staat nog steeds de zonnewijzer. De
sokkel waarop deze zonnewijzer staat, is veel ouder dan
de zonnewijzer zelf. De steen van deze sokkel dateert
van begin 17e eeuw en is waarschijnlijk onderdeel
geweest van een hekwerk.

Lantaarnpaal
Aan de rechterkant van de oprijlaan en bij het rozenperk, staan acht
gietijzeren lantaarnpalen, daterend uit 1930.
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Erfafscheiding, de muur
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De muur
In 1912 is de erfafscheiding aan de noordwest
zijde van de tuin gebouwd. Deze muur
is gedeeltelijk opgetrokken uit oude,
(her)gebruikte stenen. De fundering is van
dezelfde soort baksteen als waarmee de
fundering van de poort en het koetshuis zijn
gebouwd. Het is niet duidelijk waar de grof
geknede stenen van de muur zelf vandaan
komen en waarvoor ze eerder zijn gebruikt.
Ze dateren waarschijnlijk van omstreeks 1840
toen een gedeelte van huize Daelwijck werd
gebouwd. Het zijn namelijk exact dezelfde
stenen. De muur is voor een deel verdwenen
en de rest verkeert in slechte staat.
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De poort naar huize Daelwijck
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Afbeeldingen: Het Utrechts Archief

bouwtekening 1911

bovenaanzicht

naamsteen

fundering

De Poort
De poort heeft lange tijd dienst gedaan als brug over een
sloot. In de jaren zestig is de sloot gedempt en daarom is
alleen de boog van de brug nog zichtbaar. De brug zelf is
een onderdeel van de straat geworden. De ingemetselde
naamsteen is ouder dan de poort. De naamsteen is in
beschadigde staat in de poort ingemetseld. Kenners zijn
eensluidend van oordeel dat de steen 17e-eeuws is. De
schrijfwijze en het lettertype is die van de 17e en 18e
eeuw. De kopjes tussen de krullen duiden waarschijnlijk
op het dubbelgezicht van Janus, de Romeinse god van de
doorgangen, in de volksmond bekend als Jantje lacht, Jantje
huilt. Nadere bestudering van de steen wees uit dat de
‘Y’van Daelwijck achterwege is gelaten en dat, zoals op de
afbeelding te zien is, er een Romeinse II is gebruikt. Het
is daardoor denkbaar dat deze steen afkomstig is van een
ouder Daelwijck.

bouwtekening 1911
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Huize Daelwijck
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Huize Daelwijck
De oudst bekende gegevens over Daelwijck stammen uit 1657. Daelwijck was toen vermoedelijk een
buurtschap. Op 25 september 1687 wordt in de literatuur voor het eerst gesproken over Daelwijck
in relatie tot een pannenfabriek. In 1690 bestond Daelwijck uit een hofstede met een panoven, aan de
overkant van de Vecht. Op 9 oktober 1730 bestond Daelwijck uit een huis, een erf, een pannenfabriek, een
loods en ovens. Op 7 mei 1743 bestond Daelwijck uit een huis met een pannenbakkerij, drie huisjes en een
lap (8 morgen) grond. Op 26 augustus 1786 kwam Daelwijck in handen van de familie Plomp. Daelwijck
bestond toen uit een huis, erven en grond met pan- en tegelovens, loodsen en drie daglonerswoningen
met erf. In 1847 werd de pannenbakkerij uitgebreid met een steenfabriek. In deze periode werd ook het
huidige Daelwijck gebouwd. Rond 1870 werd huize Daelwijck uitgebreid.
In 1911 werd het fabriekscomplex, inclusief het huis, verkocht aan de ﬁrma Jonker, die er een borstelfabriek
in vestigde.
Tot 1929 werd het huis bewoond door de directeur van de borstelfabriek. Toen werd het huis verkocht
aan de gemeente Zuilen. De fabriek bleef nog doordraaien.
Van 1929 tot 1954 was Daelwijck het gemeentehuis van Zuilen. Daarna, na de annexatie van Zuilen
door Utrecht, deed het dienst als hulpsecretarie voor de gemeente Utrecht, bood het onderdak aan de
Gemeenschapsraad Zuilen, die in 1964 werd opgeheven. Vanaf 1958 tot ongeveer 1975 was een afdeling
van het Bureau Bescherming Bevolking er gevestigd.
Vanaf 1975 tot 1980 had Daelwijck geen functie meer, behalve dat het nog steeds dienst deed als
trouwzaal.
In 1980 werd het pand gekocht door een beveiligingsbedrijf en in 1986 werd het een gemeentelijk
monument.
In 1996 vestigde zich in Huize Daelwijck het huidige Hotel het Vechtse Park.

Afbeeldingen: Het Utrechts Archief
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Huize Daelwijck
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zuid-oostgevel. met de ingang, de sirenes van de
dienst Bescherming Bevolking steken uit het dak

noord-oostgevel

noord-westgevel

zuid-westgevel
Afbeeldingen: Het Utrechts Archief
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De huidige situatie en mogelijk toekomstbeeld
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huidige situatie

mogelijk toekomstbeeld?
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Bijgebouw nummer 1930
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Bijgebouw nummer 1930
Het lage rechthoekige gebouw direct links achter de poort dateert van 1930. Hierin zijn verschillende
gemeentelijke diensten gehuisvest geweest, zoals de sociale dienst van de gemeente Zuilen, politie en
een milieu-educatieve afdeling van de gemeente Utrecht. Momenteel wordt het bewoond tot er over de
bestemming van de tuin is besloten.
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Daelwijck op luchtfoto’s
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foto’s genomen door Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 1937,
Collectie: Het Utrechts Archief.
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Daelwijck op luchtfoto’s
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Daelwijck met tuin is linksonder aan de Vecht te zien. Achter het huis het complex van de
borstelfabriek.
Afbeelding: Het Utrechts Archief, 1976.

Daelwijck met de tuin als groene oase in de wijk. De gebouwen van de borstelfabriek hebben
plaatsgemaakt voor de huidige nieuwbouw van het project Vechtoever.
Afbeelding: Het Utrechts Archief, 1999.

foto’s genomen door Royal Aircraft Force 1945
Collectie: Stichting Museum Zuilen.

print: gadella repro

Daelwijck, het huis en de tuin 1880 - 19..
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Huize Daelwick rond 1880 van een anonieme schilder. Daelwijck met een romantische serrre
en nog zonder dakkapellen. Gelegen aan de Vecht die toen nog een houten beschoeiing had..
Collectie: de heer R. Plomp.
Huize Daelwijck in de winter rond 1900. De “zwarte staken” achter de pannenfabriek naast het huis zijn een rij kale populieren.
Collectie: de heer R. Plomp.

Huize Daelwijck rond 1929. Op deze briefkaart is de poort zichtbaar en is de grote beuk die
vroeger links voor het huis stond, verdwenen, evenals de schoorsteen.
De linde staat nog wel voor het huis. Prentbriefkaart ingekleurd.
Collectie: Stichting Museum Zuilen.

Huize Daelwijck rond 1912. De dakraampjes zijn vervangen door dakkapellen en de pannenfabriek is nu borstelfabriek.
Het Koetshuis, linksachter Daelwijck, bestaat nog uit 1 verdieping.
Collectie: de heer R. Plomp.
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Daelwijck, het huis en de tuin 1880 - 19..
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Huize Daelwijck rond 1945, inmiddels gemeentehuis van Zuilen.
Achter en links van het huis een stuk aangebouwd
Collectie: Stichting Museum Zuilen.

Huize Daelwijck in november 1951. Het gemeentehuis is begroeid met
Wilde Wingerd. Achter de uitbouw is net het dak van het inmiddels
verbouwde koetshuis zichtbaar.
Collectie: Stichting Museum Zuilen.

Huize Daelwijck rond 1945. De Wilde Wingerd is verdwenen.
Het formele gedeelte van de tuin is goed zichtbaar
Collectie: Stichting Museum Zuilen.

Huize Daelwijck in 1965 Het huis
is weer begroeid, de raamluiken zij
verwijderd en op het dak staan de
sirenes van de BB.
Collectie: Het Utrechts Archief
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Daelwijck, het huis en de tuin 1880 - 19..
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Een blik vanuit Huize Daelwijck naar het oosten in november 1951.
Langs de Vecht gesnoeide beplanting en rechts op de foto een gedeelte
van de bloemmozaieken.
Collectie: Stichting Museum Zuilen

Een doorkijkje in de tuin in november 1951.
Collectie: Stichting Museum Zuilen
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Daelwijck, het huis en de tuin 1880 - 19..
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Prentbriefkaart van de poort met hekwerk in 1937.
Collectie: Stichting Museum Zuilen

Prentbriefkaart van de poort in 1939.
Collectie: Stichting Museum Zuilen
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Wie zijn wij?
De Stichting Zuilen en Vecht is opgericht in 2000 en wil de ruimtelijke kwaliteit van Zuilen en de Vecht
versterken en verbeteren. De stichting onderneemt verschillende activiteiten om dit te bereiken, zoals
deze tentoonstelling. Zij heeft deelgenomen in de beheergroep Zuilense Vecht ten behoeve van de totale
herinrichting van de Vechtoever en heeft diverse lezingen georganiseerd om nieuwe inzichten over het
voetlicht te brengen.
Bij al deze activiteiten is het uitgangspunt de bestaande cultuur-historische, sociaal-culturele en
economische waarde.
De Stichting Zuilen en Vecht bestaat uit de volgende leden:
Arthur Nijlant (voorzitter)
Marion Mooij (secretaris)
Gerard Joost Esser (penningmeester)
Michiel Huls (algemeen lid)
Dolf de Maar (algemeen lid)

Stichting Zuilen enVecht
Burgemeester Norbruislaan 23
3555 ED Utrecht
telefoon 030 - 2446499
kamer van koophandelnummer: 30166200
bankrekeningnummer: 3692.14.633

print: gadella repro

Stichting Zuilen enVecht

De volgende instellingen steunen
de stichting Zuilen en Vecht bij het behoud van
de tuin van Daelwijck
Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied
Stichting Oudheidkundig Genootschap Niftarlake
Vereniging Oud-Utrecht
Nederlandse Tuinenstichting
Bond Heemschut
Stichting Ecologisch Advies
Stichting Museum Zuilen
Stichting Gemeenschap Zuilen
Stichting Historie Grofkeramiek
Milieucentrum Utrecht
De Vlinderstichting
Bomenstichting
Koch en Compaijen Notarissen
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Deze tentoonstelling is tot stand gekomen
met hulp van:
Delta Vorm Groep bv Landschapsarchitectuur en Stedebouw
Metropolisﬁlm BV
Fullstop Webdesign & Automatisering
Gadella Repro
Stichting Museum Zuilen
Hotel-restaurant Het Vechtse park
Copijn Utrecht Landschapsarchitecten bv,
adviesbureau voor landschappelijke en stedelijke vormgeving
Informatiecentrum Zuilen aan de Vecht
Wijkbureau Noordwest van de gemeente Utrecht
Johan Matser
BAM vastgoed
Mitros
ERA bouw
Freerk Sleeboom
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Wat willen wij?
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De Stichting Zuilen en Vecht wil de tuin van Daelwijck behouden omdat het de enige tuin is in de gemeente
Utrecht die aangelegd is door Leonard Springer én die ook nog eens bijna helemaal in tact is. Huize
Daelwijck is bovendien het laatste buitenhuis aan de Vecht in de gemeente Utrecht. De Stichting wil dat de
tuin weer in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. En ook dat huize Daelwijck weer de aandacht
krijgt die het verdient.
De tuin moet in beheer gegeven worden aan een speciaal daarvoor opgerichte beheersstichting. Op die
manier kan de tuin in de geest en stijl van Leonard Springer worden onderhouden. Zowel de tuin als het
huis kunnen dan een mooi, prettig, leerzaam en vooral groen element worden in de verdere ontwikkeling
van Zuilen.
Wat willen wij niet
De stichting Zuilen en Vecht wil niet dat de tuin wordt gebruikt voor woningbouw en dat het resterende
park tot een gewoon stukje noodzakelijk groen vervalt. Hiermee zou een unieke cultuurhistorische plek,
midden in Zuilen, verloren gaan waardoor de wijk een interessante trekpleister armer wordt.
Wilt u reageren?
Als u wilt reageren kunt u dit doen in het gastenboek. Door uw naam, adres en eventueel e-mail gegevens
te noteren houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de tuin. Meer informatie over de
Stichting Zuilen en Vecht: http://www.fullstop.nl/szev
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De brief van Gert Jonker aan Fons Asselbergs
Stichting Zuilen enVecht
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De brief van Gert Jonker aan Fons Asselbergs
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de tekst van deze brief is integraal overgenomen in verband met de slechte kwaliteit van de brief.

Gert Jonker, Federatie voor architectuur en stedebouw van het weekblad BOUW
Weena 700,
3001 JA Rotterdam
telefoon 010-116181
privé-adres Zocherstraat 48-c
1054 LZ Amsterdam
telefoon 020-127011
Amsterdam, 9 oktober 1977
De Weledelgeleerde Heer
Fons Asselbergs drs.
Doc. Centrum Ned. Bouwkunst
Droogbak 1-A
Amsterdam-C
Beste Fons,
Hierbij, zoals ooit beloofd, het ontwerp van Springer voor de tuin van ‘Daelwijck’ (destijds
Zuylen, nu Utrecht, waarbij er op te letten valt dat het eigenlijke dorp Zuylen aan Maarssen
is gekomen; dat lag ook noordelijker).
Ik voeg er wat aantekeningen bij, voor het geval iemand ooit op een Spinger wil promoveren
en daarbij ’s mans ‘kleinere werk’ ook wil bestuderen. Dan wordt hij uit zo verknoeide
ontwerpen zonder toelichting niet wijs.
Natuurlijk: als het ding nu of later beter ergens anders bewaard kan worden, is het mij best.
Alleen als men het zou willen weggooien zou ik het liever terug hebben.
Je,
Gert

Enige aantekeningen ter verduidelijking bij een schetstekening getiteld ‘ontwerp tuinaanleg voor Huize ‘Daelwijck’ te
Zuylen.
Getekend ‘Leon. A. Springer, p/o G. (of D?) Bleeker’ gedagtekend: Haarlem, juni 1911.
Het huis behoorde aan mijn vader Jacob Jonker, die het omstreeks 1910 kocht voor eigen bewoning toen de borstelfabriek,
waarvan hij directeur was, van Amsterdam naar een nieuw gebouw complex te Zuylen werd verplaatst.
Voor zover ik weet trok men er in 1911 heen (vanuit Aerdenhout): man, vrouw, twee half volwassen dochters en een zoontje
van 2 jaar. In 1913 werd ik er geboren.
Als kind, en daarna, heb ik altijd gehoord dat de tuin was ontworpen door Springer, de man van De Haar. De tuinen van
kasteel De Haar in Haarzuilens dateren bij mijn weten van omstreeks 1900 of 1906.
Op de plaats van de nieuw gebouwde fabriek (architect zekere Redeker of Rädeker uit Schoonhoven) had een steenfabriek
gestaan. De villa Daelwijck was het huis van de eigenaars, familie Plomp, geweest. Volgens het mij vertelde was er geen tuin
van betekenis, hetgeen aannemelijk is, gezien de situering van de later te vermelden arbeiderswoningen vlak bij de villa.
Het terrein, dat mijn vader voor eigen gebruik uit de koop reserveerde, was circa 1 hectare groot, vrijwel vierkant. Het
bevatte op dat ogenblik de volgende elementen:
1) de villa zelf.
2) ten ZZW daarvan op zeer korte afstand een groepje van vier of vijf eenkamerwoningen van voormalige oven-arbeiders,
buiten gebruik en ook onbewoonbaar.
3) Vrijwel ten westen van het huis, aan de erfgrens, een koetshuis of ‘stal’ bestaande uit een begane grond met een pannen
dak.
4) Vlak voor het huis, ten zuidoosten, een zeer grote, zeer oude beukenboom.
5) Daarnaast en in het gelid, een grote oude linde.
6) Aan de slootkant, ten ZZO van het huis, een groepje oude, hoge eiken.
7) Vlak daarnaast, iets ten ONO van (6), een grote treurwilg (eigenlijk te groot dan dat hij door Springer daar gezet kan
zijn)
8) Evenwijdig met de noordwestgevel van het huis en op bescheiden afstand daarvan een rij van circa 5 platgeschoren
linden.
Bij het lezen van de tekening valt erop te letten dat daaraan later een ingrijpende wijzinging is toegevoegd. Op een tijdstip
tussen 1920 en 1925 is het koetsgebouw verknoeid doordat met er, met handhaving van de daarin intussen ingerichte garage,
een woonhuis van twee verdiepingen met plat dak op gezet heeft.
Bij mijn weten is bij die gelegenheid nog geen terreinafscheiding gemaakt. Dit nieuwe huis werd gebouwd voor een familielid,
die een functie in de fabriek kreeg. Wel werd de noordwestelijke strook van het terrein territoir van dit gezin verklaard,
maar bij mijn weten werd die grens niet zichtbaar afgescheiden.
In 1929 werd het huis aan de gemeente Zuylen verkocht en tot gemeentehuis gemaakt. De strook aan de noordwestkant
met de garage plus het daarop gebouwde woonhuis gingen, naar ik meen, in eigendom over aan de ﬁrma Gebr. Jonker als
‘dienstwoning’. Vermoedelijk is toen de behoefte aan een ondoordringbare erfscheiding gevoeld. Althans meen ik dat in die
tijd een formele, bajonetachtig verlopende, tuingrens is gemaakt en (sic!) verstevigd door een betonnen schutting. De wens
van de bewoner, een uitgang naar de Vecht te hebben, nu niet langer zijn oom in de grote villa woonde, moge geleid hebben
tot de absurde verkaveling.
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Hiermee werd overigens een formele aantasting voortgezet, die al begonnen was toen men,
in plaats van het koetshuis beganegronds te vergroten tot een woonhuis, de voorkeur gaf
aan een kubus op de oude muren – en dat in een terrein van 10.000 m2!
Men vindt die schutting ingetekend op de schets van Springer. Men vindt er ook een brug
ter ontsluiting van de koetshuisvilla, al weet ik niet of die toen al gemaakt is of pas nadat de
gemeente de zaak had overgenomen.
De op de tekening voorkomende noordpijl met het bijschrift ‘ongeveer’ lijkt mij ook
naderhand aangebracht; zo schreef men geloof ik niet in 1911.
De in de schets aangebrachte hoofdletters lijken mij authenthiek en lijken te wijzen op
boom- en struikgroepen. In dat geval is het merkwaardig dat geen letteraanduiding staat bij
de beplanting, die de voormalige arbeiderswoningen omgeeft. (Eén renvooi bij de schets heb
ik, evenmin als enige correspondentie met Springer, nooit gevonden.)
In de toenmalige situatie gold het als onmisbaar, dat een huis van de afmetingen van
Daelwijck een moestuin (en een tuinman) had en een snijbloementuin. Er was noch stroom,
noch gas, noch water. Dat moest ter plaatse gemaakt worden.
De lay out werd door deze relatieve autarkie bepaald. Het groepje arbeiderswoningen
werd servicegebouw (waterpomp, waterzuivering, gasmachine), dicht bij de villa, het
koetshuis bleef ongebruikt, werd later garage. Moestuin en snijbloementuin kwamen langs
de noordwestgrens te liggen en zelfs de noordhoek van het terrein, bij de Vecht, werd
hondenkennel, ver van het gevaar voor vergiftiging.
Ik weet van de bouwgeschiedenis van de fabriek niet veel, maar neem aan dat de muur langs
de tuin aan de noordwestzijde (van de fabrieksvleugel tot aan het koetshuis en vervolgens
vandaar tot aan de sloot) toen ook gemaakt is, evenals de muur langs de noordoostzijde van
de moestuin.
Aan de schets zijn mij nu enkele dingen opgevallen. Ten eerste dat de randbeplanting
nauwkeurig is ingetekend en twee duidelijke en sprekende hiaten vertoont. Ten tweede dat
het ontwerp bijzonder goed rekening hield met de elementen die er waren, met name de
weinige grote bomen.
De deling van de zuidoostelijke helft van het terrein in een klein deel strenge rozentuin, even
breed als het huis lang was, en een groter deel dat een meer ‘Engelse’ ongedwongenheid
had, maakte de tuin groter dan hij was. De al genoemde hiaten in de randbeplanting
gaven twee zichtlijnen vanaf de weg. De ene, vrijwel strikt zuid-noord lopend (of juister
omgekeerd, naar het NNO) vertoonde op zijn best een ogenblik een glimp van de OZOhoek van het huis, maar in hoofdzaak de twee grote bomen ervoor. De oprijlaan verried,
zoals al gezegd, niets.Anders werd dit ter hoogte van de moestuin. Een dunne haag van
dunne stammetjes (ik meen kleine eiken, maar kan me vergissen) zeefde als het ware de blik.
Daarachter zag men vaag het groentebedrijf en het bovenstuk van het huis (het onderstuk
werd door de moestuinmuur afgedekt).

In dat verband valt erop te wijzen, wat dan verder langs de weg kwam. Ten noordwesten van het terrein lag het
fabrieksterrein met de vrij uitgestrekte laag gebouwde fabriek. Een strook van dit terrein langs de Daelse Dijk werd bezet
door drie of vier kleine villaatjes voor hoger personeel van de fabriek, met kleine voortuintjes en niet zo kleine achtertuinen.
(Iedereen was min of meer zelfverzorger).
Dan pas kwam de ingang naar de fabriek: een hek, met een vrij ruim voorterrein en een wat hoger kantoorgebouw.
Het lijkt mij zeker, dat Springer deze opeenvolging zeer opzettelijk – wellicht samen met de architect van de fabriek (en
vermoedelijk de huisjes) – zo geënsceneerd heeft: eerst de betrekkelijke romantiek van de ‘Engelse’ tuin (niet zonder
dramatische en ‘representatieve’ doorkijken vanaf de weg), dan meer als een vermoeden dan duidelijk de economie van de
zelfverzorging, dan de villaatjes met tussendoor kijkjes op de fabriek, dan de fabriek zelf. Die laatste, wellicht de villaatjes, en
zeker het loodsencomplex aan weerszijden van de zich daar slingerende Daelse Dijk waren uiteraard niet Springers zaak.
De bewoner heeft deze intenties, vrees ik, niet geheel geëerbiedigd of zelfs maar doorgrond. De hiaten in de randbeplanting
werden vrij spoedig gesloten, o.a. doordat een botenhuis het vergezicht afsloot maar meer algemeen doordat men de
randbegroeiing onbelemmerd liet opschieten. Ik meen dat de bewoner niet iemand was die – bij alle liefde voor een groot en
zelfs statig huis – aan dramatische of representatieve doorkijken wilde meedoen. Bewust althans heb ik de tuin altijd gekend
als een volstrekt van de buitenwereld afgesloten wereldje, wat duidelijk niet in Springer’s bedoeling lag.
Daartoe moge hebben bijgedragen dat men vreesde dat de twee kleine zoontjes zouden verdrinken. Daarom werd vrij
spoedig de hele tuin afgesloten door een afrastering van harmonicagaas, die weer werd bedekt met heesters. Daarmee werd
de betrekkelijke openheid van het ontwerp – met name ook aan de oeverzijde die kennelijk representatief onafgesloten was
ontworpen – te niet gedaan.
Latere ingrepen – ik meen zelfs een uitbouw aan de villa, in ieder geval ook een dienstengebouw in het restant van de
moestuin – hebben minstens zo weinig begrip voor de intenties van Springer getoond als de bouw van het kubushuis.
Tenslotte: mij valt op, dat Springer in de schets niet toont dat hij de platgeschoren linden aan de noordwestzijde van het huis
platgeschoren wilde laten (of weer wilde maken, het kan zijn dat ze intussen al niet meer plat waren, al zijn de voornaamste
zware takken natuurlijk zo gebleven).
Ze waren, plat geschoren, natuurlijk typerend voor de boers-notabele huizen in die streek. Dat er een B in de schets staat op
die plaats, zou kunnen betekenen dat hij er iets over heeft gezegd.Veel anders kan die B niet betekenen, de bomen stonden
volgens mijn herinnering in het gras. Maar evengoed kan hij sub B hebben opgemerkt dat die bomen zo snel mogelijk rond
moesten groeien omdat ze anders in schrille tegenspraak zouden zijn met de geest van wat ten zuidoosten van het huis ging
gebeuren.
Gert Jonker
Amsterdam
9 oktober 1977
Zocherstraat 48-C
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Dealwijck, Daelwijk, Daalwijck of Daalwijk?
Stichting Zuilen enVecht

Inleiding
In de Utrechtse wijk Zuilen, aan de Burgemeester Norbruislaan 17, staat het negentiende
eeuwse Buitenhuis Daalwijk aan de westzijde van de Vecht. Dit in classicistische stijl
opgetrokken huis dateert van ca. 1830, waarbij na 1870 enkele aanbouwen gerealiseerd
zijn.
Het hoofdgebouw heeft twee bouwlagen met een rondgaand schilddak en staat evenwijdig
aan de Vecht. De lange gevel aan de Vecht is vijf traveeën breed, waarvan de tweede,
derde en vierde travee een risaliet vormen. De korte gevel is 3 traveeën breed met op de
verdieping meerdere blindnissen. De scheiding tussen de bouwlagen wordt gevormd door
een geproﬁleerde gevellijst. De gevels worden beëindigd door een gecorniste kroonlijst met
verdiept liggende velden in het fries. Op de hoeken van de gepleisterde gevels bevinden
zich pilasters. De ingang bevindt zich aan de rechter kant in het oudste gedeelte van het
huis. Het buitenhuis is van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van neoclassicisme
en van historisch belang door de rol die Daalwijk in de geschiedenis van Zuilen heeft
gespeeld. Dit voormalige gemeentehuis van de Gemeente Zuilen is in 1986 opgenomen op
de gemeentelijke monumentenlijst van de stad Utrecht.

verbouwingen zijn vrijwel alle originele details verdwenen, met uitzondering van de raadszaal. In de tuin bevindt zich ook
een voormalig koetshuis dat in het begin van de twintigste eeuw is voorzien van twee verdiepingen en thans als woonhuis
in gebruik is.

Het terrein is toegankelijk door middel van een moderne toegangspoort van 1912 waarin
een fraaie steen met de naam Daelwijck (afbeelding 1) is gemetseld. Het lofwerk op de
steen is vroeg zeventiende-eeuws. De poort heeft lange tijd ook de functie gehad van brug
maar in de jaren zestig is de sloot gedempt.

Daalwijk Maarssen
Toch is de naam Daalwijk, of althans de fonetische vorm daarvan niet onbekend aan de Vecht. In verschillende publicaties
wordt melding gemaakt van een buitenplaats Daelwijk, gelegen te Maarsseveen. Deze buitenplaats lag, vanaf de Vecht gezien,
rechts naast de oude Regthuis van Maarsseveen, het “Zwarte Varken”. Dit lag op zijn beurt rechts van het nog bestaande
Geesbergen. Daelwijk lag naast de trekvaart die naar de voormalige turfafgravingsgebieden voert, en aan de Diependaalse
Dijk. Dit geeft een logische verklaring voor de naam. Op een tekening van omstreeks 1650 ontbreekt Daelwijk. Op die plaats
staan dan nog een boerderij en een kalkoven. Op een kaart van Nieuw Maarsseveen uit ongeveer 1665 wordt de Plaats
Daelwijk aangegeven. In het archief Huydekoper wordt melding gemaakt van het verbranden van Daelwijk in 1673. Kennelijk
vindt herbouw plaats, want in de ‘Zegepraalende Vecht’ van 1719 is op afbeelding 17 Daelwijk terug te vinden. Van Luttervelt
beschrijft Daelwijk als gebouwd in de vorm van een hofstede met een verdieping en in het midden een hoger opgetrokken
gedeelte, afgesloten door een driehoekige tympaan. Het is voorzien van een wolfsdak, op stedelijke wijze bekroond door
twee schoorstenen. De ingang was waarschijnlijk terzijde aangebracht. De hofstede had een ondiepe bouw: op de afbeelding
van Stoopendaal (afbeelding 2) vertoont de zijgevel de breedte van slechts 1 raam.Aan de achterzijde was een dienstvleugel
gebouwd. In de periode 1721 tot 1724 is Daelwijk in handen van de familie Poth. Deze periode kende echter ieder jaar een
nieuwe familieeigenaar : in 1721 Adriaan van der Poth, in 1722 zijn weduwe, in 1723 de erfgenamen van Adriaan van der Pot,
die op de buitenplaats Petershagen woonden, en in 1724 Juffrouw Visser, weduwe van Hendrik Visser. Petershagen lag aan de
andere kant van de Diependaalse Dijk, ter hoogte van Goudestein, ongeveer in het midden van de huidige Klokjeslaan.

Via een oprijlaan, met aan de rechterzijde kastanjes met links en rechts een verwaarloosde
tuin, komt men bij het buitenhuis dat links achter op het terrein, op enkele meters afstand
van de Vecht, ligt. Omdat Daalwijk in gebruik geweest is als Gemeentehuis zijn er in de
tuin enkele minder fraaie bijgebouwen gerealiseerd waardoor het geheel een rommelige
indruk maakt. Het huis is in gebruik als hotel. De voormalige raadszaal is nog in gebruik
als trouwzaal. De exploitatie hiervan ligt in handen van de hoteleigenaar. Door vele interne

Er leven plannen om het linkergedeelte van de tuin op te delen in een zestal percelen waar dan vrijstaande huizen in de
hogere prijsklasse gerealiseerd zouden kunnen worden. Hiermee zou dan weer een stukje groen in de daarmee toch al
zo karig bedeelde wijk Zuilen verdwijnen en het buitenhuis Daalwijk verder ingeklemd worden door moderne bebouwing.
Terecht dat een aantal omwonenden hiertegen in actie gekomen is. Met Oudheidkundig Genootschap ‘Niftarlake’ werd
contact gezocht of wij beschikten over historische gegevens van Daalwijk. Dit vormde de aanleiding tot deze publicatie.
Geschiedenis
Eerste onderzoeken leken niet veel aanknopingspunten op te leveren. Daalwijk was een buurtschap, naast de buurtschap
Vijfhuizen gelegen op de Zwezereng. Het heeft, tot zover wij kunnen nagaan, altijd een raakvlak gehad met een pannenfabriek
tot in 1912 de pannenfabriek werd omgevormd tot een borstelfabriek. Uit de bestudering van de kadastrale aktes valt af te
leiden dat het buitenhuis na 1832 moet zijn gerealiseerd. Er zijn wel eerdere verwijzingen naar Daalwijk, maar niets wijst er
op dat er voor die tijd een buitenhuis van dergelijke omvang heeft gestaan.

Op 15 november 1782 transporteerde D. Pinnedo da Silva de plaats Daelwijk cum annexis aan Abraham van Isaak Marcado.
In 1788 komt Daelwijk op een lijst van leegstaande gebouwen voor. Op de lijst van uitzettingen der dorpslasten vinden we
dat Daelwijk in 1816 moet zijn gesloopt. Uit de identiteitsverklaring van Jan Bolle Smits, blijkt dat hij in 1812 nog als tuinman
op Daelwijk werkte.
Hiermee houdt de historie van het Maarsseveense Daelwijk op. Echter waren wij geïntrigeerd door de aanwezigheid van
de oude gevelsteen in de toegangspoort van het Zuilense Daalwijk. Op het terrein bevinden zich nog meer zaken die
vraagtekens oproepen. Zo staat er een zonnewijzer op een oude hardstenen sokkel die ook gedateerd wordt in de vroege
zeventiende eeuw en bevindt zich op de noordelijke erfgrens een oude bakstenen muur in Vechtformaat. Heeft er dan toch
eerder een buitenplaats gestaan in Zuilen met de naam
Daelwijk, of zijn oude bouwmaterialen van Daelwijk Maarssenveen gebruikt in Zuilen?
Afbeelding 1: Gevelsteen toegangspoort Daelwijck
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Daalwijk uit:
Een huis, erf en tichelarij, loods en ovens staande en gelegen ten westen van de Vecht aan de Daalsche dijk recht tegenover
de steenoven op Vijfhuizen. Eigenaar Willem van Dijk, waarde f 2000,=.
11 augustus 1738: een zeker huis met pannenbakkerijen en drie huisjes aan de Dijk met weiland erachter, groot 8 morgen.
Tevens behoorde daarbij de Herberg de Moriaan, waar weer 6 morgen Weiland achter lag.
Over deze herberg de Moriaan is een hypothese te ontwikkelen.Waarom zou deze naam in dit gebied optreden? Het verhaal
gaat dat William van der Sturck een slavenhandelaar was. Wellicht had hij zwart personeel, waardoor de Herberg van deze
naam werd voorzien. Uit de bevolkingsregisters blijkt dat hij een zoon verloor die in dienst van de VOC, aan boord van de
‘Castor en Pollux’, tussen Colombo en Batavia stierf. Zijn beroep was Compagniekapitein. Slavenhandel was in die tijd niet
ongebruikelijk.

Afbeelding 2: Daelwijck te Maarsseveen ligt achter de bomen verscholen.
(uit de Zegenpraalende vecht)
Daalwijk Zuilen
Er bleek toch meer te vinden over het Zuilense Daalwijk dan eerst gedacht.
De ons oudst bekende gegevens over Daalwijk stammen uit 1657. In het bevolkingsregister
wordt ene Aelbert Chisttiaens Vermaeck genoemd, gehuwd met Japichje Joosten op 24
januari 1657, van beroep pannenbakker op Vijfhuizen en wonende op Daalwijk. Zijn eerste
zoon Christiaan werd gedoopt op 9 maart 1657. Op 25 september1687 huwt William
van der Sturck, Kapitein van een compagnie voetknechten, wonende op Daelwijk en
eigenaar van de tichelary aldaar, Maria Barta Teeckman, dochter van Johannes en Barta van
Steenbergen. Dit huwelijk vond plaats in de Engelse kerk te Utrecht. Deze familienaam
Teeckman vinden we terug. Op 14 mei 1682 wordt mr. Willem Teeckman eigenaar van een
tichelarij gelegen aan de westzijde van de vecht. Hij neemt dit eigendom over van Barta
van Steenbergen weduwe van Joannes Teeckman, welke laatste het tijdens zijn leven op10
augustus 1660 van Quirinus van Reede en van het Capittel van St. Jan had overgenomen.
Kennelijk was de vrouw van William de zuster van Willem Teeckman. William wordt
beschreven als zoon van Willem Claes Egberts. Deze Willem bezwangerde zijn dienstbode
Rijkgen Frans en op 10 mei 1663 werd hun dochter Anna in de Buurkerk gedoopt. Al
enkele maanden eerder in februari had Willem in Utrecht een testament gemaakt, vanwege
zijn voornemen naar het buitenland te vertrekken. Hiervoor diende het akkeﬁetje met de
dienstbode geregeld te worden. Dit werd gedaan door de voogden Orma, van Steenbergen
en Teeckman. Het gerecht deed in 1666 uitspraak hierover. De vergoeding bedroeg ﬂ. 460,=
ineens en ﬂ 100,= per jaar voor het kind. Beide partijen waren ontevreden hiermee en
gingen in beroep. De aﬂoop ervan is onbekend, wel moge het duidelijk zijn dat Willem,
geen onvermogend man was, gezien de hoogte van de regeling. Over Willem van der
Sturck vinden we niets meer terug in de Utrechtse archieven na 1663. In september 1686
verschijnt dan zijn zoon ten tonele. In 1690 bestond Daalwijk uit een hofstede met een
panoven aan de overzijde van de Vecht. De archieven geven prijs: op 9 oktober 1730 bestond

7 mei 1743:- eigenaar Juffrouw Jacoba Wilhelmina van der Sturck (waarschijnlijk kleindochter(?) Van William, waarde ﬂ. 3200.
Daalwijk bestond uit: een huis met pannenbakkerij, drie huisjes en 8 morgen grond.
Op 10 maart 1785 verkocht de weduwe van Cornelis Gerardus Verkerk de pannenbakkerij aan Pieter van Dijk. Het goed
was belast met een hypotheek van ﬂ. 4000,= Pieter van Dijk bezat vermoedelijk een andere pannenbakkerij in Zuilen, want
hij staat als zodanig te boek in de lijst van Consumptiegelden van Zuilen. Toen hij Daalwijk in handen kreeg, moet hij al
gevorderde leeftijd zijn geweest. Misschien is dat de reden dat op 26 augustus 1786 Daalwijk verkocht aan Jan Janse Plomp,
gedoopt te Woerden op 21 september 1760. In de akte wordt vermelding gemaakt van een zeker huis, erven en grond
genaamd Daalwijk met zelfs pan- en tichelovens en loodsen, staande en gelegen onder het gerecht van Zuilen en Zwesereng,
tussen de Vecht en de Daalse weg, belendend ten zuiden door de heer advocaat van Nes en ten noorden door de Heer
van Zuijlen. Bij het bedrijf behoorden nog 3 daghuurderswoningen met erf en panwerk en gelegen achter de pannenbakkerij
over de Daalse weg met 3 voeten opstal daarachter.Verkoopprijs 7000 gulden, exclusief kosten.Voor 2000 gulden neemt hij
inventaris, gereedschappen en materialen over.
Dakpan- en steenfabrieken langs de Vecht
Vanaf 1400 zijn er panne- en steenbakkerijen te vinden langs de Vecht . Er wordt aangenomen dat een van de eerste
steenovens bij het Cisterciënzerklooster Mariendaal (13e eeuw) dicht bij het huidige Daalwijk lag. Het is bekend dat de
Cisterciënzernonnen al heel vroeg zeer bedreven waren in de fabricage van de grofkeramiek. In de 17e eeuw neemt de
steenindustrie een enorme vlucht omdat er steeds meer in steen werd gebouwd. Daarnaast mocht in veel steden en
plaatsen vanwege de vele branden alleen nog maar met steen worden gebouwd. Ook de Heer van Zuilen stichtte in 1621
zijn eigen Zuylense steenoven, en er volgde meer stichtingen van andere bakkerijen van tegels, stenen en pannen, die ook
regelmatig van eigenaar veranderden. Veel van de families hadden banden met Woerden en Jutphaas , waar de uitoefening
van het beroep op hoog niveau stond. Door de teruglopende economische ontwikkelingen rond Woerden verplaatsen zich
de bedrijfsactiviteiten richting de Vechtstreek. In 1859 waren er in Zuilen 3 steenbakkerijen en 4 pan- en tegelbakkers waar
samen 127 arbeiders werkten . De familie Plomp was de grootste werkgever in zowel 1865 (29 arbeiders) als in 1882 (49
arbeiders).
De familie Plomp is een bekende naam, die in de jaren die volgen een belangrijke rol in de Zuilense gemeenschap zal spelen.
In 1821 na de dood van Jan Janse neemt zijn zoon Jan de pannenbakkerij over. Hij breidt de bedrijfsactiviteiten uit door
aankoop van de hofstede van Alendorp met 40 morgen land, die hij voor kleiwinning zal aanwenden. In 1847 verkrijgt hij
een concessie tot oprichting van een steenfabriek, als uitbreiding van de pannenbakkerij Daalwijk. In deze periode is ook
het huidige Daalwijk gebouwd. Wanneer Jan op 22 november 1855 overlijdt wordt het bedrijf voortgezet door Jan Cornelis
Plomp (1824). Deze was tevens Burgemeester van Zuilen. Jan Cornelis vermeerderde het familievermogen aanzienlijk. Hij
is verantwoordelijk voor de vergroting van Daalwijk die rond 1870 werd doorgevoerd. Bij zijn dood in 1888 omvat te de
huwelijksgemeenschap Plomp-Revelman een waarde van rond ﬂ. 366.000,=, met een aanzienlijke portefeuille onroerend
goed in Zuilen,Vleuten en Breukelen. Na verdeling en onder aftrek van verplichtingen bleven ﬂ. 235.000,= wat het echtpaar
tot de een van 4000 rijkste Nederlanders maakte op een Nederlandse bevolking van ca. 4.5 miljoen. De volgende generatie
in het bedrijf, Carel Plomp was ook burgemeester. Er volgden nog verscheidene generaties Plomp totdat zowel steen- als
pannenbakkerij in 1912 werden opgeheven. De familie Plomp bewoonde tal van bekende buitenplaatsen langs de Vecht. Niet
alleen Daalwijk te Zuilen, maar ook Rust en Vree, Klein-Zuilenburg en Groot-Zuilenburg. In Breukelen Vecht en Rhijn en in
Maarssen Richmond en Leeuw en Vecht.
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Na eeuwen van grootschalige kleiwinning van de Vechtoevers was de kleivoorraad
in de Vechtstreek en het plassengebied zo goed als uitgeput en moest de grondstof
elders worden gewonnen. De productie werd dus steeds duurder doordat er steeds
geschikte stukken land moest worden aangekocht in verder gelegen gebieden vanwaar
de grondstof weer moest worden vervoerd naar locaties in de Vechtstreek. Daarnaast
was in de jaren 1890 de steenindustrie in het Waalgebied enorm in opkomst met
de goedkopere Waalsteen. Deze concurrentie kon de steenindustrie in de Vechtstreek
niet aan en de een na de ander verdween uit het Vechtbeeld. Zo ook is in 1910 de
pannenbakkerij van Daalwijk te Zuilen komen stil te liggen.
Aan de rechter- en voorzijde van de tuin liep een sloot die ook om het hele
fabrieksterrein ging. In deze zogenaamde Vletsloot was een gecarbolineumd botenhuis,
waarin ’s nachts de vletschuiten, benodigd voor het vervoeren van de klei, werden gelegd.
Om in de tuin van Daalwijk te komen moest men over de huidige brug met poort die in
1912 is gebouwd.
Borstelfabriek Daalwijk
Omstreeks 1910 kwam de grond en de gebouwen (inclusief Daalwijk) in handen van
Jacob Gerritszoon Jonker, borstelfabrikant uit Amsterdam. Hij en commanditair vennoot
Willem Pieter Maclaine Pont bezitten dan al een borstelfabriek in Amsterdam op de
Nieuwendijk 110. Het plan is een grootschalig fabriek neer te zetten waar de borstels
van de haren tot de steel kan worden gefabriceerd en de arbeiders en kader in de nabije
omgeving kunnen wonen. In 1912 wordt met de realisatie begonnen.
Jonker zelf ging op Daalwijk wonen en de tuin werd net als het fabrieksterrein grondig
aangepakt.
Zo werd in het linker gedeelte van de tuin een koetshuis gebouwd. Of er al eerder een
koetshuis heeft gestaan is niet duidelijk. In het koetshuis was plaats voor twee paarden
en een klein rijtuig. Leuk gegeven is dat meneer Jonker een van de eerste Zuilenaren
was die een automobiel als vervoermiddel had met chauffeur. Het koetshuis werd dus al
enkele jaren na de bouw al voorzien van twee 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 gebouwd
waar boten kunnen aanleggen. Op een schilderij van huize Daalwijk van een onbekende
schilder (afbeelding 3) en een onbekend jaartal staat deze trap afgebeeld als wasplaats.
Wanneer deze aanlegplaats is gebouwd is niet bekend. De bakstenen die hiervoor zijn
gebruikt, dragen het stempel “W” en zijn vermoedelijk afkomstig van de steenbakkerij
van Wolter Weener die gevestigd was in het dorp Zuilen.

Afbeelding 3: Borstelfabriek
werd gebouwd: het zijn dezelfde stenen. In de muur zit een spouw die wordt afgedekt met dakpannen (Oud holle dakpan
met bijbehorende vorst) vastgezet in specie. De muur verkeert in slechte staat. In de loop van de tijd zijn er stukken
tussenuit gevallen en gerepareerd.
Zeker is dat de huidige brug met de poort gebouwd is in 1912 . De steen die is toegepast is van hetzelfde formaat en kleur
als de grijsbruine stenen in de muurfundering. In de jaren zestig is de sloot gedempt en alleen het bovenstuk van de brug
met de boogpoort is zichtbaar.
Een groot raadsel is de naamsteen die in beschadigde staat in de poort is gemetseld. Kenners geven eensluidend aan dat
de steen van begin 1700 is. De schrijfwijze en het lettertype is die van de 16e en 17e eeuw en in sommige gevallen later.
De kopjes tussen de krullen duiden waarschijnlijk op het dubbelgezicht van Janus, de Romeinse God van de doorgangen, de
God van het begin. Hij was beschermer van alle doorgangen en in het bijzonder de boog. Op verschillende wijzen wordt hij
weergegeven, zo ook als de alziendheid der zon. Het teken symboliseerde reiniging. Iedereen die door de Januspoort kwam
werd gereinigd.
Nadere bestudering van de steen door de heer Lisman wees uit dat de “Y” van Daelwyck achterwege is gelaten en, zoals
u op de afbeelding ziet, er een Romeinse II is gebruikt. Mogen we dan veronderstellen dat deze steen afkomstig is van het
tweede Daelwijk Maarsseveen, dat opgebouwd werd na de verbranding in 1673?
De Borstelfabriek Gebroeders Jonker, met het predicaat van Hoﬂeverancier, deed het goed in de borstelbranche. Menig
bedrijf heeft de jaren dertig niet overleefd.

Waarschijnlijk is in 1912 ook de erfafscheiding aan de linkerzijde van de tuin gebouwd
en gedeeltelijk opgetrokken uit oude gebruikte stenen. De fundering is van een andere
soort baksteen (afmeting:16 x 10 x 5 cm kleur:grijs-bruin) dan de grof geknede baksteen
(afmeting:22 x 11 x 4 cm kleur:oranje-rood). De grofheid van de steen doet vermoeden
dat de klei niet machinaal is gekneed voordat deze gevormd werd. Niet duidelijk is waar
deze grof geknede stenen oorspronkelijk vandaan komen en waarvoor ze gebruikt zijn.
Misschien dateren ze wel van omstreeks 1840 toen een gedeelte van het huidige huis
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Op 2 augustus 1929 kwam Ir Hendrik Rusting in dienst van de borstelfabriek. Deze
heer Rusting mag misschien wel de uitvinder genoemd worden van de zogenaamde
Monobloc kwast. Hij paste het bakelietprocédé van Baekeland toe in de borstelfabricage.
En met groot succes. Het bakeliet en een ring hielden de haren stevig vast. Om uitdroging
te voorkomen, wat de oorzaak zou kunnen zijn van het loslaten van de haren, werd
ertussen de ring en de steel wat zand gedaan. Dit, en een goede keuze en deskundige
bewerking van de varkensharen, zorgde ervoor dat deze naam tot op heden bestaat
en volgens vakmensen nog steeds de Rolls Royce is onder de kwasten. Monobloc is
vanwege de kwaliteit een begrip geworden. Per 17 januari 1930 verhuisde de heer Jonker
(inmiddels 71 jaar) naar Breukelen en gaat op “Vecht en Rhijn” wonen. Daalwijk is
verkocht aan de gemeente Zuilen. De borstelfabriek is tot 1955 in bedrijf in Zuilen en
wordt op 29 oktober1955 verplaatst naar de Haarweg 16 te Maarsbergen. Vanaf 1930
is het sinds een lange tijd dat het buitenhuis Daalwijk geen raakvlak meer heeft met
industriële activiteiten.
De Borstelfabriek bestaat nog steeds en is gevestigd te Kerkrade onder de naam
Gumea.

De afdeling Bescherming Bevolking doet eind jaren vijftig zijn intrede in Daalwijk en het huis wordt wederom aangepast naar
de maatstaven van deze functie. Het ergste voor het uiterlijk van het huis is het geweest dat er jaren twee enorme sirenes
op het dak stonden om de Zuilense bevolking te kunnen waarschuwen in tijden van oorlog en rampen.
Omstreeks 1980 raakt het gebouw op de trouwfunctie na in onbruik. In 1985 neemt er een beveiligingsbedrijf zijn intrek
en in 1996 krijgt het de functie van hotel met de naam “Het Vechtse Park”. De naam Daelwijck mag niet worden gebruikt
omdat de begraafplaats deze naam voert. Sinds 2000 wordt er ook een restaurant geëxploiteerd.
Daalwijk Zuilen heeft een rijke historie, die wij niet nog niet volledig hebben kunnen natrekken. Door de nabijheid van
de oudste Steenbakkerijen aan de Vecht bestaat het gerechtvaardigde vermoeden dat de Daalwijk ook voor 1660 een
rol speelt. In het project ‘Verbetering Vechtoever’ wordt ervoor bepleit het rechtergedeelte van de tuin van Daalwijk in
de ecologische hoofdstructuur vanaf de Marnixbrug tot aan Daalwijk op te nemen. Het voornemen om in het linkerdeel
nieuwbouw te realiseren zou naar onze mening heroverwogen moeten worden ten gunste van herstel van het park rond
Daalwijk. Daarmee is zowel het historisch belang als de woonomgeving gediend.
Maarssen, Utrecht, februari 2001
J. Wasser, G.J. Esser

In 1930 krijgt Daalwijk de functie van gemeentehuis. Dit heeft misschien wel de meeste
consequenties gehad voor het huis en de tuin. In zeer korte tijd werd in de tuin
en aan het huis het nodige gebouwd. Bijvoorbeeld, het lage rechthoekige gebouwtje
direct links achter de poort, dateert uit die tijd. Hierin zijn verschillende gemeentelijke
diensten gehuisvest geweest, zoals de sociale dienst van de gemeente Zuilen, politie
en een milieu-educatieve afdeling van de gemeente Utrecht. Daalwijk werd van binnen
grondig aangepast aan de eisen die een modern kantoor stelden. Weinig details zijn er
overgebleven. Vermeldenswaard is de voormalige raadszaal waar huwelijksvoltrekkingen
plaatsvinden. Deze is nog volledig intact en ingericht zoals in de jaren dertig. Daalwijk
genoot een hoge populariteit als trouwlocatie. In de tuin werden betonnen schuttingen
geplaatst om het voormalig koetshuis met een stuk tuin, dat nog steeds eigendom
was van de borstelfabriek, af te scheiden. Op 1 januari 1954 is de gemeente Zuilen
geannexeerd door Utrecht en verliest Daalwijk zijn functie van gemeentehuis. De
gemeenschap van Zuilen heeft zich hevig verzet tegen de annexatie. Bij wijze van
experiment wordt er een gemeenschapsraad ingesteld met adviserende bevoegdheden.
Het verhaal gaat dat in 1970 burgemeester De Ranitz door de moeizame annexatie en de
rol van de Zuilense gemeenschapsraad, hij zich buitengewoon heeft ingezet om bij wijze
van symbolische daad het nieuw te bouwen complex van begraafplaats en crematorium
in Overvecht, Daelwijck te noemen.
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