
Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 37 - Huize &quot;Rodichem&quot; en omgeving Uit een in 1973 tot schrijver dezes gericht ver-zoek om historische inlichtingen over &quot;Rodichem&quot;en omgeving is het onderstaande artikel ontstaan,zij het met latere wijzigingen. Aangevangen mo-ge worden met een korte Voorgeschiedenis Alvorens met de, vrij recente, geschiedenis vanhet fraaie huis &quot;Rodichem&quot; en het bijbehorendepark te beginnen, moge iets worden gezegd aan-gaande de naam. Zonder twijfel is deze benamingeen samenstelling van &quot;rode, roding&quot; en &quot;hem,heim, ichem, inchem&quot;, als in Beusichem, Erichem,Bunninchem (Bunnik), Doetinchem, Gorinchem, enz.Het laatste naamgedeelte wil dus zeggen: huis,woning, heem en het eerste deel &quot;is de naam vooreen in ontginning genomen stuk woeste grond, het-zij bos hetzij heide; daar

moest men beginnen alhet opstaande hout te rooien&quot; 1). Vergelijk namenals Nijenrode, St Oedenrode, Roden, e.a. Hoe hetzij, ons &quot;Rodichem&quot; hier is nieuw, eerst op kaar-ten van deze eeuw voorkomend en ongetwijfeld dooreen bewoner van de buitenplaats er aan gegeven. Enige eeuwen geleden was deze streek nog &quot;woesten ledig&quot;, al liep er al sinds onheuglijke tijdeneen weg van Utrecht langs de oude herberg &quot;De Pan&quot;of &quot;'t Panhuys&quot; naar Amersfoort. Doch de huidigeweg - nadien weer vele malen verbreed, verlegd,gemoderniseerd - dateert pas van 1652/53, toenGedeputeerde Staten van Utrecht de aanleg en be-planting van een nieuwe weg tussen Amersfoort ende Arnhemse (= Utrechtse) weg goed keurden. Zoontstond de kaarsrechte &quot;Berchwech&quot; of &quot;NieuweAmersfoortsche Straatwegh&quot;.



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 38 - De grond aan weerszijden van de weg werd daarnain vakken verdeeld ter breedte van 100 roeden of376 meter en zich 50 roeden diep uitstrekkende;maar werd zo'n vak bebouwd met een woning, danwerd de perceeldiepte 100 roeden. De zijden vandie vakken moesten grenspaden hebben van 3 roe(= ruim 11 meter) breedte, de zgn. sorties 2).Deze paden zijn nog hier en daar te herkennen,bijv. als Verlengde Bergweg, Prins Alexanderweg,Dolderseweg, Ericaweg, Panweg, enz. Op 17 decem-ber 1652 werden de diverse vakken toegewezen aande kopers (Amersfoort kreeg de oostelijke 12 vak-ken) en zo verkreeg de heer J. Schade van Westrum- wiens portret door Frans Hals is geschilderd -het 19e vak, aan beide kanten van de weg. Op hetzuidelijke perceel liet hij het huis &quot;Sandbergen&quot;(nu: Oud Zandbergen) bouwen door Jacob van Campen;het

noordelijke stuk was - zoals toen en latermode was - &quot;overplaats&quot; of &quot;overtuin&quot;, al bestonddit vak vnl. uit &quot;heetveld&quot;, d.w.z. heide. Nog opeen kaart van 1810 is er sprake van Bosch en Duinen omgeving als &quot;gemeen heideveld&quot;, liggende inde zgn. &quot;Amersvoorder Bergen&quot;. Wie de opeenvolgende eigenaren van &quot;Sandbergen&quot;(en tevens van de herberg &quot;Huis ter Heide&quot;) zijngeweest kan beter besproken worden - en kwamreeds ter sprake 3) - bij de behandeling van dehistorie van genoemd buiten. Voor ons is wel vanbelang, dat per rekest van 5 februari 1793 detoenmalige eigenaar-bewoner van de buitenplaats,mr Laurens Jan Nepveu, aan de Utrechtse Statenverzocht om heide en duinen te mogen kopen omdie grond te bebouwen en te beplanten met bos;in totaal 81 morgen en 400 roeden, d.i. ongeveer72? ha. Dit verzoek werd toegestaan, op voorwaar-de, dat de

steeg tussen de herberg &quot;Huis ter Hei-de&quot; en de &quot;overplaats&quot; - dus de Verlengde Bergweg





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1975. - Dl.5 - 40 - De zogenaamde kapel in het Blookerpark, ca 1925 Noten: (1) Aldus J. de Vries: &quot;Woordenboek der Noord- enZuidnederlandse Plaatsnamen&quot;, Utrecht, 1962; pag.144. En G.J. Uitman: &quot;Wat zeggen onze Aardrijks-kundige Namen?&quot;, Assen, 1954; pag. 52 e.a. en waar-in op pag. 86 wordt vermeld, dat Renkum in een ak-te van 970 &quot;Redichem&quot;, later ook &quot;Radinchem&quot;, heet-te. Volgens De Vries evenwel betekent die naam&quot;heem van Rado&quot;. - Ca 1400 stond bij de Soesterengde &quot;Roedeghens-hoeve&quot;. Zie ook: H.J. Moerman: &quot;Ne-derlandse Plaatsnamen&quot;, Leiden, 1956; pag. 85 vlg. (2) C.W. Moorrees en P.J. Vermeulen: &quot;Vervolg vanGroot Plakkaatboek 's Lands van Utrecht&quot;, Utrecht,1860; II, 2e boek, titel 14; pag. 196-199. (3) K.W. Galis: &quot;De herberg &quot;Het Huis ter

Heide&quot;.Bulletin van de Van de Poll-Stichting, 1, 1971,afl. 4; pag. 16-25.


