De Koepel van Stoop
C.W. Zimberlin
Ligging
De Koepel van Stoop is gelegen op de top
van de Utrechtse Heuvelrug, op ongeveer
500 meter afstand ten zuidoosten van de
Pyramide van Austerlitz.
Opdrachtgever en bouwjaar
Deze tuinkoepel werd in 1840 in opdracht
van J.B. Stoop gebouwd.
Johannes Bernardus Stoop (1781 - 1856),
was een Amsterdams koopman, firmant van
het bankiershuis Hope & Co. te Amsterdam,
grondbezitter en ontginner. In 1826 kwam
Stoop in het bezit van een complex heidegrond van 215 bunder, onder Austerlitz.
Stoop liet de woeste gronden ontginnen en
beplanten. Op 29 november 1836 kocht hij
van de landeigenaar Francois Antoine Hubert, een fransman die vroeger kapitein in
het leger van Marmont was geweest, al
diens grond bij Austerlitz. Hierdoorwerdzijn
grondbezit, waaronder een gedeelte van
Heischoten (thans: Henschoten) één geheel.
Stoop was ook eigenaar van de villa Molenbosch te Zeist.
Funktie van de koepei
Stoop liet de koepel bouwen als een hulde
van hem aan de Tempel van Mercurius. Het
gebouw werd gebruikt als tuinkoepel; later
werd de koepel door een achterkleinzoon
van W.H. de Beaufort, een Nederlands
staatsman en geschiedschrijver, ingericht
als bosbouw-en ontginningsmuseum. Hieraan herinnert de Vlaamse spreuk aan de bovenrand (deze spreuk is thans niet meer
leesbaar). ,,AI wat de boschman plant, Gedije voor het land". Momenteel staat de
koepel leeg.
Ontwerper
Het ontwerp van de Koepel van Stoop is van
Jan David Zocher jr (1790 - 1870), die in
Nederland een zeer grote vermaardheid als
tuin- en landschapsarchitect genoot. Hij
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heeft parken in romantische stijl aangelegd
(o.a. het Vondelpark te Amsterdam) en in
verschillende steden de stadswallen en
grachten in fraaie singels en plantsoenen
hervormd (o.a. in Haarlem, Utrecht en
Amersfoort). Ook ontwierp hij de tuinaanleg
van grote buitenplaatsen en huizen zoals in
Den Haag, Wassenaar, Hilversum en Bloemendaal.
Als architect ontwierp Zocher onder meer
het grote gesticht Meer en Berg te Santpoort en de vuurtoren te Egmond aan Zee.
Tussen 1841 en 1845 werd in Amsterdam
een nieuwe Beurs gebouwd naar ontwerp
van Zocher, ter vervanging van de Beurs van
Hendrik de Keyzer.
De Beurs werd gebouwd op een gedempt
stuk Damrak, ongeveer op de plaats van de
tegenwoordige Bijenkorf. De Beurs bleek
spoedig te klein en niet comfortabel.
In verschillende literatuur komt men tegen,
Afb. 8. De Koepel van Stoop. (Foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist;
1962)
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Afb. 9. Interieur van de Beurs van Hendrick de Keyser te Amsterdam, door H.P. Schouten
in Nieuwe Atlas van de voornaamste gebouwen (Fouquet), 1783.
(Historisch-topografische Atlas van het Gemeentearchief van Amsterdam)
dat de Koepel van Stoop gebouwd zou zijn
met delen van de Beurs van Zocher; dit moet
echter worden tegengesproken, daar deze
Beurs pas in 1903 werd afgebroken en vervangen door de huidige Beurs van Berlage.
Beschrijving van de koepel
De koepel is gebouwd naar een Romeins
voorbeeld; ze bestaat uit een ingangsportaaltje met daarachter een ronde ruimte,
waarin zes naar buiten toe leidende dubbele
deuren, die aan de binnenzijde door middel
van luiken kunnen worden afgesloten.
Rond deze binnenruimte verkreeg men een
overdekte galerij, waarvan het dak rust op
zes kolommen. Het dak van de koepel is
rond, puntvormig en afgedekt met leien. Boven het ingangsportaaltje bevindt zich een
houten toren, waar overheen een zadeldak.
De meeste muren en de plafonds van de
koepel zijn afgewerkt met wit pleisterwerk.
Verdere toegepaste materialen zijn natuursteen, onder andere zandsteen en graniet
en hout.

Herkomst van de zes kolommen
De zes dorische kolommen van zandsteen
van de koepel zijn afkomstig van de Beurs
van Hendrik de Keyzer te Amsterdam.
Hendrik de Keyzer (1565 - 1 622), bouwde
de Beurs op het Rokin in Amsterdam, naar
voorbeeld van de Beurs van Londen, waartoe weer de Beurs van Antwerpen (van vóór
1583), als voorbeeld gediend had (bouwjaar
1607).
De Beurs stond op een overwelfd gedeelte
van het Rokin, ais het ware gebouwd opeen
hoge brug over het Rokin. De brug bestond
uit vijf bogen waarvan de middelste hoog
en breed genoeg was voor de doorvaart.
Het gebouw omsloot een binnenhof op vrij
hoog niveau, waar omheen galerijen met 40
dorische kolommen.
Toen de Beurs in 1837 gesloopt werd, kocht
Stoop zes van deze 40 kolommen, die hij
per schip tot Utrecht en vandaar per kar
naar Austerlitz liet vervoeren.
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Omgeving van de koepel
De bomen die het gebouw nu omringen en
de begroeiing van de helling van de heuvel
waarop de koepel is gebouwd, waren er in
1840 nog niet.
De koepel stond toen vrij, op een kale heuveltop (dit gold ook voor de Pyramide van
Austerlitz). Men had vanaf de koepel een
prachtig vergezicht op de Gelderse Vallei en
Amersfoort.
Er was ook een laan aangelegd in de richting
van Utrecht. Aan het einde van de laan kon
men in de verte de Domtoren zien. Door begroeiing is dat al tientallen jaren niet meer
mogelijk.

Literatuur
Uit de geschiedenis en het volksleven van Woudenberg
R.F.P. de Beaufort en L.H. Jansen; 's-Gravenhage 1969.
De buurtschap Austerlitz in het licht der historie, W. Grapendaal; Zeist 1954.
De pyramide van Austerlitz, P.J, Frederiks; Amersfoort
1895.
De Utrechtse heuvelrug, J. Reeskamp; Haren 1 971.
Hendrick de Keyser; beeldhouwer en bouwmeester van
Amsterdam, E. Neurdenburg; Amsterdam (1930).
Amsterdamse bouwkunst 1815 - 1940, H.J.F, de Roy
van Zuydewljn; Amsterdam (1969), 2e dr. ongew. Amsterdam 1982.
Amsterdam ende Beurs van Berlage; reacties van tijdgenoten, A.W. Reinink, 's-Gravenhage 1975.

Afb. 10. De Koepel van Stoop; voorgevel. (Tek. C.W. Zimberlin, 1979)
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Afb. 11. De Koepel van Stoop; plattegrond. (Tek. C.W. Zimberlin, 1979)
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