
bij het gemeentebestuur voor de nieuwe beeldende kunst. Ook 
daarin sprak zijn liefde voor onze stad. 

Jan-Eloy Brom was een man van weinig woorden, die het liefst 
in stilte zijn werk verrichtte. Het aandacht-trekkende, het luidruch
tige was hem vreemd. Zelfs vrienden hadden moeite hem over zijn 
werk aan 't spreken te krijgen. Maar zijn werk spreekt voor hem en 
doet te meer beseffen, welk verlies land en stad door zijn heengaan 
leden. Het meest wordt hij gemist in het harmonieuze gezin, waar 
zijn Vrouw, de kunstvaardige Hildegard Fischer, hem zo gelukkig 
terzijde stond. Wie daar als vriend mocht komen, gedenkt hem in 
dankbaarheid. 

J. W . C. V A N C A M P E N . 

DE G O U W RONDOM UTRECHT. 

Tegen mijn onderstelling van een bisdom Utrecht reeds ömstr. 
600 zijn geen bezwaren ingebracht. Beteekent dit: „Wie zwijgt, 
stemt toe"? Zonder mij hierin te verdiepen, zou ik gaarne nog een 
ander punt voorleggen aan de deskundigen onder bestuur en ver
dere leden van onze vereeniging. 

In 1042 schonk de koning aan de Utrechtschc kerk een graaf
schap, Agridiogen of wel Umbalahe (andere bron: Agridiocensem 
of wel Umbalaha) genaamd, — aldus Okb. St. nr. 199. Men heeft 
nooit recht geweten, waar men dit zoeken moet. 

Onze bronnen zijn afschriften, onderscheidenlijk uit de eerste en 
uit de tweede hand. In beide blijkt, dat de afschrijvers goed ge
keken hebben en nageteekend, wat ze niet begrepen. De eene heeft 
zoo ongeveer aGRidioGen; waarschijnlijk stonden in het origineel 
hoofdletters. De andere heeft er van gemaakt agdioceH, met een 
afkortingsteeken op de g. Het /i-achtige slot is in het Okb. ge
lezen als - nsèm. Met welk recht? In overeenstemming met S. Mul
ler Hz. zou ik in het origineel willen denken: Agri diocesis. 

Het Latijnsche a^er beteekende ,,akker" e.d., doch ook „gebied, 
ommeland" en als meervoud agri vooral het platteland in tegen
stelling tot een stad. Dus: Agri diocesis = stadsommeland van 
het bisdom = bisschopsstads-ommeland = de streek rondom 
Utrecht. 

Den anderen naam lees ik, weer met S. Muller Hz., als Umba-
lüke of Umbalaka, Lake beteekende eerst „water", daarna „grens"; 
het zou ook de beteekenis „gebied" gehad kunnen hebben of ten
minste in de streek van het oude Nifterlake bij kunstmatige nieuwe 
naamsvorming in dien zin zijn gebruikt. Dus: Umbalake = omme
land. 

In de buurt van Utrecht lag na 1042 een graafschap Gooi, waar
aan het Noordhollandsche Gooi, de buurschap Gooi onder Houten 
en het vroegere decanaat Gooi in het oosten der provincie zullen 
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herinneren. Goo; = gouw beduidde zeer dikwijls het platteland in 
tegenstelling tot een stad. 

Dus: Agti diocesis = Umfralake = Gooi (en wel, naar mijn 
meninq, de oudere qouwen Nifterlake en Fledite). 

}, PRAKKEN. 

EEN N I E U W STRATENPLAN EN NOG IETS. 

,,in de allereerste plaats behoort de Potterstraat verbreed te wor
den. Maar dat is niet voldoende. Men trachte een mooie Jl inke 
kaarsrechte straat te maken van de Catharijnebrug naar de Maiie-
brug, waardoor in het noorden der stad een flinke verkeersweg 
ingesteld wordt, die de Leidse weg direct met de Biltstraat verbindt. 
Die weg moer vooral kaarsrecht worden opdat die veel geschiktheid 
heeft voor kleinere en grotere voertuigen. 

Men spreekt van een man, die is: recht van lijf en leden! Dat is 
dus zoals God den mens heeft geschapen in zijn volmaaktheid. An
dere vormen zijn daarvan afwijkingen die op zwakte duiden: Zo is 
het met straten ook. Een straat die niet is recht van lijf en leden 
zal noodwendig zijn doel missen." 

De lezer zal wel begrepen hebben, dat het bovenstaande niet 
in de laatste tijd geschreven is. Wel brengt het pas gepubliceerde 
structuurplan voor Utrecht ons mededelingen over voorgenomen 
doorbraken in de binnenstad. Berichten, die eenvoudig huivering
wekkend zouden zijn, wanneer de troost er niet was, dat die sloop
dreigementen meestal niet zo gauw tot uitvoering komen. 

Er hebben echter ook altijd particuliere personen rondgelopen 
met ideeën in hun achterhoofd om het stadsplan te wijzigen. Als zij 
de macht maar hadden! Als de overheid naar hén maar eens w;lde 
luisteren! 

Een van deze mensen moet de heer ]. L. Hendrichs geweest zijn. 
die in 1908 een brochure schreef „Een nieuw stratenplan voor de 
gemeente Utrecht en nog iets". Wij vonden deze brochure in de 
R.K. Openbare Leeszaal. Blijkens een mededeling van mr J. W . C. 
van Gampen komt zij in de bibliotheek van het Gemeente-Archief 
niet eens voor; waarschijnlijk zullen weinig stadgenoten er kennis 
van genomen hebben. 

üe brochure telt twintig bladzijden, waarvan er amper drie zijn, 
die werkelijk voorstellen bevatten. De overige pagina's zijn gebruikt 
voor het ,,nog iets" en daarin haalt de heer Hendrichs van alles en 
nog wat overhoop, dat met zijn eigenlijke onderwerp niets te ma
ken heeft. 

Voor de curiositeit willen wij wat citeren uit de in de brochure 
genoemde voorstellen tot verbetering der stad. De zinsneden, waar
mee wij begonnen, geven al een indruk van de schrijver. Noch zijn 
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