
Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 'De uitzichten zeer mooi en het huis solide' Het landhuis Molenbosch vanJ.D. Zocher jr. (1791-1870) exact gedateerd 'Lieve Anni. De kap is nu op het huis en gisteren zijn er 2 vlaggen opgehezen.'Dat schrijft J.B. Stoop in de zomer van 1850 aan zijn dochter over de bouw van hetlandhuis op zijn buitenplaats Molenbosch. Volgens de literatuur was het huisechter al tien jaar daarvoor voltooid. Hoe een foutieve interpretatie van een latecreatie van (tuin)architect Zocher een vroege schepping maakte en hoe familiebrie-ven nieuw licht op oude zaken werpen. R.P.M. Rhoen Familiearchieven bevatten vaakgegevens die ergens anders niette vinden zijn. Zo bevinden zichin het archief van de familie DeBeaufort brieven van de bouw-heer van het landhuis op de bui-tenplaats Molenbosch waarinhij, zij het fragmentarisch, debouwgeschiedenis beschrijft. Opzoek naar archiefstukken overMolenbosch zullen de meesteonderzoekers de index op de in-ventaris van dit familiearchiefgebruiken. Daarbij zien zij danover het hoofd dat in andere in-ventarisnummers ook gegevensover Molenbosch kunnen zitten,zoals de correspondentie tussenfamilieleden en vrienden. Hoe-veel tijd dat ook moge kosten,een onderzoeker die kwaliteit willeveren, moet zulke bronnen ookbestuderen. die in haar studie over architec-tuurtekeningen van vader enzoon

Zocher het landhuis dateerttussen 1836 en 1840 {Architectuurals sieraad van de natuur [...]. Rot-terdam 1991). Al deze auteurs ba-seren zich op bestaande litera-tuur. Moes verrichtte daarnaastarchiefonderzoek, zij het meteen zekere beperking, omdathaar onderzoek anders te om-vangrijk dreigde te worden. De meeste publicaties over debuitenplaats Molenbosch aan deDriebergseweg in Zeist noemensteevast 1837 als bouwjaar vanhet landhuis. Roland Blijdensteinvermeldt dat jaar in zijn naslag-werk van Zeister monumentenZeist, groei en bouw (Zeist 1984),wat herhaald wordt in Monu-menten in Nederland. Utrecht(Zeist/Zwolle 1996). Iets voor-zichtiger is Constance D.H. Moes De vroegstbekende afbeel-ding van Molenbosch uit1869 van Lutgers uit^g2              'Gezigten in de om- streken van Utrecht'Illustratie: Gemeente-archiefZeist -% vereniging Oud>Utrecht december 2002





Oud-Utrecht 2002. - Dl.75 de oranjerie (genummerd Drie-bergseweg 7A) afgebroken.Voor Stoop ontbrak de nood-zaak om binnen enkele jaren naaankoop van Molenbosch eenlandhuis te laten bouwen. Hijbezat immers al een buitenhuisaan de Utrechtseweg, vlakbij dehuidige Montaubanstraat. Hethuis staat afgebeeld in de Atlasvan Mourot Cezigten van bui-tenplaatsen en gebouwen gele-gen tusschen de Stad Utrecht enrfe Grebbe (Utrecht i829).3In de bevolkingsadministratievan Zeist wordt Stoop twee keerop dit adres vermeld. De eerstekeer in het register van de volk-stelling die in 1839 gehoudenwerd, waarin zijn naam als be-woner wordt vermeld. De vol-gende keer was in 1851. Bij de in-voering van het bevolkingsregis-ter in 1851 werden de bewonersper huis vermeld. Omdat Stoopin Amsterdam woonde, kon hijniet in het bevolkingsregistervan Zeist worden opgenomen endaarom staan in het bevolkings-register bij zijn huis geen bewo-ners vermeld. Wel heeft menmet potlood aangetekend 'deHeer Stoop'. Hij bewoonde begin1851 dus nog steeds zijn buitenaan de Utrechtseweg. 'Lieve Anni' De brieven die Stoop schreef aanzijn dochter Anni werpen eennieuw licht op de bouwgeschie-denis van het landhuis. In achtvan de 64 bewaard geblevenbrieven schreef hij over het nieu-we huis dat hij op Molenboschliet bouwen. De eerste keer dat Stoop ietsover

het nieuwe huis schrijft, isin zijn brief van woensdag 2 mei1849: 'Ik heb nu te Zeist de lig-ging van het huis bepaald enmen was maandag [=30 april]aan het graven van de funda-menten. Ik denk dat er nog vrijwat te praaten misschien te has-pelen zal zijn voor dat de rompgereed Is, maar door de opzichterzal nog al veel gedaan kunnenworden. Het zal mij aangenaam Bouwtekening met huurder. In 1832 is hij hovenier enplattegrond aanzichten en in 1835 wordt hij tuinman ge-doorsnee van het landhuis noemd. Jan Hendrik Struve (Leus-Molenbosch, ca. 1849 den 1820-Zeist i88i) is hem in 1846Bronenfoto: als tuinman opgevolgd en be-Het Utrechts Archief woonde ook de tuinmanswoning.De tuinmanswoning is thans Drie-bergseweg 7C genummerd. Koetshuis en oranjerie Op grond van stijlkenmerkenwordt J.D. Zocher jr. als architectvan het tuinmanshuis genoemd.In opdracht van Stoop zou dezeook de aanleg van de buiten-plaats hebben uitgevoerd. Deenige bron daarvoor is P.J. Lut-gers die in Cezigten in de omstre-ken van Utrecht (1869) schrijft:'Het Molenbosch mede aan denStraatweg, dankt zijn schoonenaanleg weder aan het talent desHeeren Zocher [...].'Stoop heeft met het oog op deaanleg opzettelijk een aantal ja-ren gewacht eer hij dit landhuisliet bouwen. Op 11 juli 1850schreef hij aan zijn dochten 'Maarde groote zorg was nu over het,8-               

                     plantsoen. Gelukkig dat ik er veel oude boomen heb en mij de nieu-we niet zoo zwaar aantrek, maarmen ziet wat het geweest zou zijnindien het plantsoen tegelijk methet huis had moeten komen.'De landschappelijke parkaanlegmet de slingervijver heeft Stoopin 1837 laten uitvoeren. Op 27 de- cember 1836 verleenden Gedepu-teerde Staten van Utrecht aanhem een vergunning tot het leg-gen van een duiker onder de Drie-bergseweg. Stoop schrijft in zijnrekest: 'Dat hij het voornemenheeft, op een kortlings door hemaangekocht stuk grond [...] eeni-ge uitgravingen tot het verkrij-gen van water te doen bewerk-stelligen.' Stoop heeft het hierover het graven van de vijver.Als architect voor de bouw vanhet landhuis heeft hij in 1849 Zo-cher aangetrokken. Als de bewe-ring van Lutgersjuist is, zal Stoopdie keuze gemaakt hebben opgrond van zijn eerdere contactenmet hem, die trouwens al terug-gaan tot 1831. Stoop heeft ook nog een koets-huis annex stalgebouw (thansgenummerd Driebergseweg 7B)neergezet. Volgens de gegevensvan het kadaster is dat gebouwin 1854/1855 gebouwd. Mogelijkmoeten we dit werk toeschrijvenaan een plaatselijke aannemer.De buitenplaats bezat ook eenoranjerie. Die stond aan de rech-terkant van de oprijlaan komen-de van Zeist, dichtbij de Drie-bergseweg. De oranjerie werd in1873 gebouwd in de periode

datStoops dochter Anna Aleida deBeaufort Stoop Molenbosch be-woonde. Rond 1962 toen de ge-meente Zeist eigenaresse was, is % iglng Oud'Utrecht december 2002






