
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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spelling, noch zijn kaartkennis van Utrecht dwingt onze bewonde
ring af. 

Deze man is bezeten van rechte straten. Zo wil hij er ook een 
projecteren van de Willemsbrug naar de Maliebaan hoek Malie-
straat, m het midden waarvan de Dom verrijst. Deze straat zou 
„Dr Reigerstraat" moeten heten. Staande op de Willemsbrug moest 
men dan onder de Domtoren door in de Maliebaan kunnen zien 

Men sla de plattegrond van Utrecht eens op en probere de lijn 
te volgen, die de heer Hendrichs trekt. Het zou een vreemde lijn 
worden. Zeker geen rechte! 

Een volgende rechte straat wil de schrijver maken van de Minu-
tensteeg (ter hoogte van het tegenwoordige hoofdgebouw der N.S.) 
via de Haver-, Hamburger- en Herenstraat naar de Herenbrug. Hij 
schrijft: „Men moet, staande op de Herenbrug in de Minutensteeg 
kunnen zien. Daartoe dienen deze straten verbreed te worden en 
wel zo, dat bijv. 2 flinke rijtuigen zich goed kunnen passeren." 

Vervolgens ..moeten de Lange- en Korte Smeestraten, Zuilen
en Schalkwijkstraat recht gebogen worden, kaarsrecht", meent de 
heer Hendrichs, die er heel laconiek op laat volgen: „Men verwijte 
mij toch s.v.p. niet dat ik te veel rechte straten wil maken. Een dam
bord à la Mannheim-wens ik er niet van te maken. Maar daar is 
waarlijk geen vrees voor te hebben. Er blijven toch nog meer dan 
voldoende kromme, nauwe, scheve en donkere grachtjes, slopjes, 
stegen en straten over, die getuigen afleggen van'het oude en alras 
verouderde, ik zou haast zeggen, vergane Utrecht over, van dat 
gedeelte der stad, dat toch vroeg, of laat gesloopt moet worden en 
waaraan men gedeeltelijk reeds is begonnen. 

De heer Hendrichs, die vanzelfsprekend erg trots is op de kaars
rechte Maliebaan, wil deze doortrekken tot aan de Catharijne-
singel, met bruggen over de Maliesingel en Catharijnesingel. Van 
de Dom af moet aan de zuidzijde de Lange Nieuwstraat worden 
doorgetrokken tot aan de Tolsteegsingel (achter de Fundatie van 
Renswoude, die dan natuurlijk gesloopt dient te worden, moet men 
een brug slaan). Aan de noordzijde van de Domtoren dient een 
rechte straat te worden aangelegd via de Kalverstraat en Hopak-
ker. Ook hierbij is een brug nodig en wel over de Weerdsingel. 

De Drift en Plompetorengracht behoren vier à vijfmaal (!) zo 
breed te worden en vanzelfsprekend moeten ze kaarsrecht zijn Ook 
de Nieuwe Gracht (bedoeld is stellig de Kromme Nieuwe Gracht) 
zal men recht moeten trekken. De heer Hendrichs erkent echter 
zelf: ..Maar die zal wel niet genoeg meegeven." 

Tot zover de fantastische plannen van een stadgenoot uit 1908. 
Men heeft gelukkig n^et naar hem geluisterd, al werd de Potter
straat wel verbreed en al is burgemeester Reiger vernoemd in een 
der nieuw aangelegde straten. 

Wie was de heer Hendrichs? Volgens inlichtingen van de heer 
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Van Campen, stond hij indertijd in de adresboeken vermeld als 
„handelsagent en agent der Mutual Life Insurance New York" of 
als „in agenturen en assurantiën". Hij noemde zich ook wel J. L. 
de Lestryeux Hendrichs. 

de J. 

MEDEDELING UIT DE VERENIGING 

Aan de leden, die gewoon zijn per giro hun contributie te betalen, 
v-ordt in herinnering gebracht, dat het bedrag ( ƒ 6,—, of ƒ 8,50 voor 

e een gebonden jaarboek wenst te ontvangen) overgeschreven 
kan worden op gironr 575520 ten name van de „Penningmeester 
van Oud-Utiecht". 

v. 

wi 

CENTRAAL MUSEUM UTRECHT 

Op Dinslag 9 Maart 's avonds 8 uur wordt een rondleiding ge
houden door de afdeling Stijlkamers van het Centraal Museum, 
Agnietenstraat 1, Utrecht. De kosten bedragen zestig cent per per
soon. Houders van jaarkaarten betalen vijftig cent. 

KLEINE MEDEDELINGEN 

De Leusder toren. Het gemeentebestuur 
van Leusden heeft besloten, nu subsidies 
van hogere instanties uitblijven, zeit de 
kosten te dragen van een bescheiden res
tauratie van de oude gemeentetoren. Dit 
herstel zal zich echter voorlopig moeten 
beperken tot het aanbrengen van een 
nieuwe spits met leibedekking, terwijl 
ook weer een haan op de toren zal wor
den geplaatst. 

Eigenlijk zou een grondiger reparatie 
aan het oude bouwwerk nodig zijn. In 
het bovenste gedeelte van de toren bij
voorbeeld zijn sommige balken zodanig 
verteerd, dat het beslist gevaarlijk is om 
er ook maar een stap te doen. 

De Leusder toren behoort tot de oud
sten in Nederland. Reeds in de achtste 
eeuw moeten de christenen op deze plaats 
een kapel hebben gehad en in de twaalf

de eeuw was Leusden het centrum van 
een christengemeente, waartoe o.a. ook 
de bewoners van Hamersveld hebben be
hoord. Uit verre omtrek kwam men daar
heen om kinderen te laten dopen, terwijl 
ook de begrafenissen vlakbij de oude to
ren geschiedden. 

Eeuwenlang is er aan het bouwwerk 
niets gerestaureerd. De kapel werd afge
broken en daarna bleef de toren als een 
drukbezochte wijkplaats voor kraaien en 
mussen. Ook deze rest kreeg nog eenmaal 
een gevaarlijke aanval te verduren, na
melijk in 1945, toen bij een bombardement 
de spits ernstig werd beschadigd. In de 
bezettingsjaren werd door de Duitsers 
ook de plm. 4000 kg wegende klok buitge
maakt. Deze is echter terug gevonden en 
wordt nog geregeld gebruikt bij begrafe
nissen. 
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