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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 43 - breede, rechte lanen met treffende vergezichtenen rijwegen welker bochten wit glinsterentusschen de slanke dennen. Kijk, hoe teekenachtigziet daar ter rechter dat tuinhuisje er uit, metde eigenaardig met kiezelsteenen bewerkte achter-zijde, waarin een klok is afgebeeld 7). Al hoeweldat alles geen bijzondere beteekenis heeft, past't volkomen in deze rustieke omgeving. Hoe teekentdaarentegen 't witte Vijverzicht zijn bevalligheidtegen den donkeren achtergrond, hoe schilderachtigligt Huize Delta met haar prachtige sparren en beu-ken dieper in 't park, aan 't aansluitingspunt derPotterlaan, die om een even bekoorlijk gelegenvilla, nabij den parkvijver weer met een bocht opden Amersfoortsche straatweg uitkomt. Hoe uiterma-te schoon is 't gezicht over den vijver op 't huisZandbergen ...&quot;. Bij akte van 14 juni 1911 verkocht de heer

Blookeraan de heer Johannes Cornelis Soeters (zonder be-roep), voor notaris J^G^ Brouwer Nijhoff teUtrecht, een bosterrein en terrein van vermaak van4 ha en 48 aren, een groot aantal percelen in sec-tie A van de gemeente Zeist omvattend 8). Genoemdterrein werd begrensd door de Verlengde Bergweg,het zgn. Apenlaantje, de Ruysdaellaan, de Rem-brandtlaan en - aan de noordkant - door een rechtegrenslijn tussen Dolderseweg en Verlengde Bergweg.Er werd o.m. een erfdienstbaarheid gevestigd op deGezichtslaan; wij lezen: &quot;De kooper en latere ei-genaar van het bij deze verkochte zal hebben hetrecht van vrij uitzicht zboals dit thans van af hetkadastrale perceel gemeente Zeist, sectie A nummer1366 (nu K 120 = huize Rodichem, G.) kan wordenuitgeoefend over de Gezichtslaan, genaamd Jacob vanKampenlaan, naar den AmersfoortsChen straatweg,..&quot;. Bij akte van 26 oktober 1912 werd op een

enander teruggekomen; met name op de aan te leggenwegen in het park &quot;volgens het thans bestaande





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 45 - spoor&quot;. De nieuwe eigenaar, de heer Soeters, liet vervol-gens op de as van de Gezichtslaan (22 meter breedzijnde en ca 500 meter lang, waarvan nadien hetnoordelijke gedeelte - tot de Vossenlaan - verdwe-nen is) een fraaie buitenplaats bouwen, getuigemede de jaartallen &quot;1912&quot; in een geveltop en bovende haard in de hall. Maar bij akte van 6 oktober 1922, eveneens verle-den voor notaris Brouwer Nijhoff, wordt het gehelelandgoed wederom verkocht, nl. aan Willem PhilipPeletier te Huis ter Heide. Er is dan sprake van:huis, garage, tuin en bos; kadastraal hernummerdin K 120 en 121. Peletier woonde er tot einde 1943,toen hij de villa ontruimde omdat Zuster F. Groen- die haar rust- en verpleeginrichting &quot;In de Den-nen&quot; aan de Duinweg door de Duitse bezetters zaggevorderd - er in moest. Portret van de heer

Willem Philips Peletier(1891-1955); welwillend ter beschikking gestelddoor mevr. J.L.E. NiJenbandring de Boer-Peletier,



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 46 - Na de oorlog kwam de heer Peletier niet op &quot;Rodi-chem&quot; terug; hij verhuurde het enige tijd alvorenshet huis te verkopen. De heer Peletier was degene, die zijn huis de naam&quot;Rodichem&quot; gaf; voordien heette het &quot;De Over-plaats&quot;. Dit geschiedde, omdat hij eigenaar wasvan gronden nabij Brakel (ten oosten van Woudri-chem), grotendeels uiterwaarden aan de Waal, waar-op eertijds een kasteel &quot;Rodichem&quot; had gestaan(waaraan heerlijke rechten waren verbonden). Vandit kasteel zijn geen resten meer over; het ter-rein behoort nu toe aan Peletier's zoon, W.F. Pe-letier, te Hoenderloo 9). Uit deze jaren dateert de beschrijving van Kraal,onder het kopje &quot;Zandbergenpark&quot;, luidend 10):&quot;De prachtige overplaats van ouds van Zandbergenheeft een heel ander aspect. In plaats van doorwoeste gronden, leiden

hier de Ruysdaellaan en Rem-brandtlaan door statig geboomte om de weide en denvijver, waar een hooge sparrenlaan een verteschenkt. Lanen met namen der schilders Potter, VanOstade en Jan Steen, waartusschen Rodichem enNieuw-Zandbergen (in 1913 gebouwd, G.) 't meest deaandacht trekken, verdeelen heel intiem en verras-send dit kleine, deftige park, dat al met mooielandhuizen en villa's volgebouwd was in den tijdtoen 't verkeer geen breede wegen noodig had. Deaanleg van de buitenplaats Rodichem (tuinarch. Co-pijn) is er opvallend&quot;. Van dit Zandbergenparkwordt dan bij akte van 17 december 1925, op be-paalde voorwaarden, 10 ha geschonken aan de ge-meente Zeist door de heer Blooker. Het overigeterrein is, zoals &quot;Rodichem&quot;, in percelen verkochtaan particulieren.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 47 - Vervolgen wij met de historie van &quot;Rodichem&quot;.'t Is merkwaardig, dat op een kaart van de Topogra-fische Dienst (blad no 32 C) van ca 1947 het huisstaat aangeduid met de naam &quot;Baldersburg&quot;. Vanwaardie belangstelling voor de oud-Noorse god van hetlicht? De nieuwe bewoners zullen deze naam ook wel niethebben gekozen. Bij akte van 15 oktober 1946, opge-maakt voor notaris Ter Horst, werd nl. de Ned. Pro-vincie der Congregatie van den Heiligen Geest (ge-vestigd te Gemert) eigenares van het landgoed. In-teressant is artikel 8 van deze akte (in eerdereakten ook al beknopt opgenomen), luidende: &quot;Op denbij dezen verkochten grond, voor zoover betreft deperceelen Sectie K nummers 120 en 121 zullen nim-mer mogen worden gebouwd - en de daarop te stichtengebouwen zullen nimmer worden gebezigd

voor - ofingericht tot arbeiderswoningen, koffiehuizen,slijterijen, tapperijen, herbergen, bierhuizen, ge-neeskundige inrichtingen, scholen, kloosters, fa-brieken, trafieken of inrichtingen waartoe bij dewet bijzondere vergunning van overheidswege moetworden verkregen, alles op straffe eener boete vantien duizend gulden ten behoeve van den eigenaar-of lateren eigenaar van het voormalige perceel ge-meente Zeist Sectie A nummer 1367 te verbeuren doorden kooper of lateren eigenaar, die de overtredingbegaat. - De koopster zal bij vervreemding, uit-gifte in erfpacht, opstal of vruchtgebruik van hetgeheel of een gedeelte van het bij deze gekochteverplicht zijn, dit beding met het strafbeding aanden nieuwen verkrijger, erfpachter, opstalhouderof vruchtgebruiker op te leggen, onder verplich-ting aan dezen, om hetzelfde beding en het straf-beding met zijne opvolgers te maken, alles op ver-beurte van gelijke boete van tien

duizend gulden,ten behoeve van den eigenaar of lateren eigenaar
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Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 55 - (11) Uit dit maandblaadje zijn diverse gegevensgeput. Evenals uit de Nieuwe Zeister Crtvan 26/11-1951 en van 25/6-1952, de ZeisterNieuwsbode van 28/8-1953, het Vrije Volk van6/12-1951, het Finantieel Weekblad voor deFondsenhandel van 11/7-1952, De Woningbouw-vereniging van ./1-1952. (12) Zie o.a. de Nieuwe Zeister Crt van 29/4-1971en het Utrechts Nieuwsblad van 11/5-1971. Lezing De op 29 mei j.1. door onze Stichting in het Slotte Zeist gearrangeerde lezing stond in het tekenvan Monumentenjaar 1975. De vice-voorzitter, mrH.L.L. van Hoogenhuyze, opende - wegens verhinde-ring van de voorzitter - de bijeenkomst, bijge-woond door ca 50 personen, en begroette met namede spreker, de heer A.P. Smaal, chef-voorlichtingbij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.De heer Smaal hield een enthousiaste causerie - on-derbroken door twee fraaie filmpjes;

o.a.&quot;Wentelen-de Wieken&quot; - over algemene facetten van monumentenen het behoud ervan. Daarvoor heeft de Rijksdienstaparte afdelingen, bijv. voor kerken, kastelen, mo-lens, enz. De molens zijn sedert kort ook be-schermd, maar bijv. watertorens (nu bestudeerd)nog niet. In principe wordt de &quot;beschermingsgrens&quot; getrokkenbij het jaar 1850. Maar in 1974 werden al 136 R.K.kerken en 18 spoorwegstations op de lijst gezet;allen van na 1850. Zo groeit het aantal te be-schermen panden steeds aan; er zijn er thans onge-veer 40.000. Daarbij komen nog zo'n 120 beschermdedorps- en stadsgezichten, d.w.z. omstreeks eenkwart van het totale nederlandse aantal.


