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Oud-Utrecht 

1 • Tim Groenewold wordt om 1 minuut over 12 geboren. Amersfoort heeft daarmee de 

eerste millenniumbaby van Nederland. 

3 • Basisschool de Bieshaar in Hoogland brandt vrijwel tot de grond toe af. 

3 • Mevrouw A. van Vliet-Kuiper wordt geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van 

Amersfoort. 

11 • Het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein schenkt 1000 voedselpakketten aan dak

lozen. Door het uitblijven van het millenniumprobleem is het extra ingeslagen voed

sel voor het ziekenhuis overbodig geworden. 

14 • Mr. drs. J. Prevoo overlijdt op 58-jarige leeftijd. Hij is zeventien jaar lid geweest van 

Provinciale Staten voor D66. 

17 • Oud-directrice van het Centraal Museum mevrouw drs. A.M. Janssens overlijdt in 

haar woonplaats Driebergen. 

20 • Tijdens restauratiewerkzaamheden in het 346 jaar oude kerkje van Oud-Zuilen 

wordt de grafsteen blootgelegd van graaf Willem van Rennenberg, eigenaar en bewo

ner van slot Zuilen, overleden in 1645- Er is tevergeefs gezocht naar het graf van 

Adam van Lockhorst, Heer van Zuilen (1617-1656), de stichter van de kerk. 

21 • Op Bermuda wordt mevrouw Marijke van der Pas wereldkampioen bridge met het 

Nederlands vrouwenteam. Zij is lid van het Utrechtse BCO. 

22 • Het C O C Utrecht viert het vijftigjarig bestaan. Oud-voorzitter Jacques Drabbe ont

vangt de Maartenspenning, een gemeentelijke onderscheiding voor personen die zich 

hebben ingezet op sociaal en maatschappelijk terrein. 

27 • H O V O Utrecht Hoger Onderwijs voor Ouderen viert het eerste lustrum. H O V O is 

een initiatief van Hogeschool De Horst in Driebergen en de Universiteit voor 

Humanistiek in Utrecht. In 1995 sloten de Universiteit Utrecht en de Hogeschool 

van Utrecht zich aan en kreeg Utrecht een eigen HOVO-afdeling. 

FEBRUARI 

8 • De Stichting Ondersteuning Musea (SOM) presenteert het Museum Inventarisatie 

Project (MUSIP). Als eerste Nederlandse provincie heeft Utrecht alle museumcollec

ties binnen de provinciegrenzen geïnventariseerd. Het is de eerste stap naar een vol

ledig overzicht van alle museale collecties in Nederland. 

14 • In het Ewoud en Elisabethgasthuis in Wijk bij Duurstede wordt met een receptie het 

startsein gegeven voor een reeks festiviteiten ter herdenking van het 600-jarig 

bestaan van de instelling. 

16 • De heer G.J. de Groot ontvangt de Maartenspenning bij zijn afscheid als voorzitter 

van de Cliëntenraad van Thuiszorg Stad Utrecht. Hij heeft een belangrijke rol 

gespeeld bij de fusie tussen Kruiswerk Stad Utrecht en Thuiswerk Stad Utrecht. 
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24 • Oud-verzetsstrijdster mevrouw T. Spaans-van der Bijl schenkt aan Het Utrechts 

Archief haar verzameling over het Utrechtse verzet tussen 1940-1945. De collectie 

omvat onder meer legitimatiebewijzen, verslagen van sabotageacties en brieven. 

25 • Het zesde Domkerksymposium is gewijd aan de herdenking van het 500su geboorte

jaar van Karel V. Het is georganiseerd door de Stichting Vrienden van de Dom. Het 

Museumkwartier en een aantal galeries schenken aandacht aan Karel V met exposi

ties. 

26 • De Koninklijke Munt slaat de miljardste Euromunt. 

29 • Op de eerste schrikkeldag van de eeuw wordt in de Sterrenwacht Sonnenborgh het 

boek Weer een eeuw, het weer in Nederland van 1900 tot 2000 overhandigd aan dr. 

J. Postma, oud-directeur van het KNMI en Reinier Paping, winnaar van de 

Elfstedentocht in de strenge winter 1962-1963. 

1 • De Nederlandse Spoorwegen dragen hun archief over aan Het Utrechts Archief. 

Ruim een kilometer aan dossiers, kaarten, tekeningen, dia's en boeken is voortaan 

voor iedereen ter inzage. 

11 • De Oud-Katholieke Kerk kiest een nieuwe aartsbisschop. Dr. J. Vercammen volgt 

mgr. A. Glazemaker op, die begin dit jaar na achttien jaar aftrad. Het kerkgenoot

schap in Nederland telt ongeveer 7500 leden en heeft twee bisdommen: Utrecht en 

Haarlem. 

11 • I n Wijk bij Duurstede vindt het openingsfeest plaats van de zeven maanden durende 

activiteiten ter gelegenheid van de viering van 700 jaar stadsrechten, waarvoor een 

bedrag van bijna twee miljoen gulden is uitgetrokken. 

12 • In het Centraal Museum wordt een grote overzichtstentoonstelling van Theo van 

Doesburg geopend met een lezing door Carel Blotkamp, hoogleraar moderne kunst 

aan de VU in Amsterdam. 

17 • De rechtbank verhuist van de Utrechtse Hamburgerstraat naar de Catharijnesingel. 

Behalve de rechtbank en het parket krijgen het Openbaar Ministerie, de Centrale 

Raad van Beroep, de stafdienst en de Commissie Gelijke Behandeling onderdak in 

het nieuwe gebouw. 

18 • Zaterdagvoetbalclub Sportlust uit Woerden wordt kampioen derde klasse. 

19 • De laatste Franciscaner priester vertrekt uit de Woerdense Bonaventuraparochie, die 

347 jaar lang door Franciscanen is bediend. 

22 • In het Groot Archeologiepark in Leidsche Rijn plant koningin Beatrix een linde

boom in de millenniumcirkel. Ook worden bomen geplant door de burgemeesters 

van Utrecht en Vleuten-De Meern, de commissaris van de koningin in de provincie 

Utrecht en de ambassadeurs van de landen van de Europese Unie. 

25 • De musicus Ton Koopman ontvangt een eredoctoraat in de Godgeleerdheid van de 
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Universiteit Utrecht. Hij dirigeert in een uitverkocht Muziekcentrum Vredenburg de 

door hem gereconstrueerde Marcus-Passion van J.S. Bach, waarvan de muziek verlo

ren is gegaan. 

28 • De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede stelt ƒ 115.000,- beschikbaar voor de res

tauratie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Overlangbroek, zodat de werkzaam

heden kunnen beginnen. 

1 • De 65 leden tellende Harmonie Concordia bestaat 100 jaar en krijgt als eerste ver

eniging in Wijk bij Duurstede het predikaat 'Koninklijke'. 

1 • Het Diaconessenhuis in Utrecht en het Lorentz-ziekenhuis in Zeist fuseren en krij

gen een andere naam. Van nu af aan heten zij Diak Utrecht en Diak Zeist. 

2 • Restauranthouder F. Fagel van bistro Moustache in de Utrechtse Drieharingstraat 

krijgt bij zijn afscheid de speld van de Stad Utrecht uitgereikt door wethouder mr. 

J .H.C, van Zanen. Vanaf 1961 was de bistro een ontmoetingsplek voor onder meer 

studenten en kunstenaars. 

5 • Vijf volgroeide acacia's worden geplant bij het Utrechtse stadhuis. Het is het begin 

van de herinrichting van het gebied Korte Minrebroederstraat, Ganzenmarkt en 

Oudkerkhof. 

11 • Mevrouw M. Mensink wordt ingeschreven als 60.000s,e inwoner van de gemeente 

Veenendaal. 

15 • De bekende Utrechtse winkel in teken- en schildersbenodigdheden Swaak sluit na 

108 jaar de deuren. De zaak is in 1892 opgericht door Jacques van Rennes (broer 

van componiste Catharina van Rennes) samen met Albert Swaak, oudoom van de 

laatste eigenaar Jan Rijntjes. 

18 • Ruim 300 oud-gevangenen herdenken de bevrijding van Kamp Amersfoort in 1945. 

21 • De Utrechtse aardwetenschapper Wout Krijgsman krijgt de Veening Meineszprijs 

2000 van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

voor zijn werk bij het Paleomagnetisch Laboratorium van de Universiteit Utrecht. 

24 • Het nieuwe Amersfoortse winkelcentrum St. Jorisplein wordt geopend. Het feit dat 

dit gebeurt op paasmaandag zorgt voor de nodige beroering onder de winkeliers in 

de rest van de binnenstad, die hun deuren ook willen openen. 

27 • De Utrechtse wethouder van wonen, monumenten en grondzaken J. Zwart neemt 

afscheid van de Utrechtse gemeenteraad. De fractievoorzitter van het CDA in de 

raad, drs. E.H. Haitsma, volgt hem op. 

28 • Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de R.K. Begraafplaats Sint Barbara 

aan de Prinsesselaan in Utrecht wordt het boek 'Gewijde Aarde' gepresenteerd, 

geschreven door de Utrechtse kerkhistoricus Ton H.M. van Schaik. 
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5 • De Stichting Dagopvang Utrecht, bekend als het Catharijnehuis, wint de Utrechtse 

Tolerantieprijs 2000. 

8 • Minister van Volksgezondheid mevrouw dr. E. Borst opent in het Universitair 

Medisch Centrum het Sylvia Tóth Centrum. Hier krijgen kinderen met een com

plexe neurologische aandoening binnen een dag een diagnose en een behandeladvies. 

12 • De nieuwe behuizing van Museum Dorestad in de Muntstraat in Wijk bij Duurstede 

wordt feestelijk in gebruik genomen met een tentoonstelling over de Wijkse kunste

naars Jan Roelof en Jacobus Jan van Nijendaal. 

12 • De Open Werkgroep Griftpark ontvangt de Gispen Archinorm Stadsverfraaiingsprijs 

2000. Aan de prijs, die voor de veertiende maal wordt uitgereikt, is een bedrag van 

ƒ 5.000,- verbonden. 

17 • Als deel 24 in de reeks 'Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht' verschijnt het 

350 bladzijden tellende boek over Woerden, Kamerik en Zegveld, waarin ruim 350 

monumentale gebouwen worden beschreven. 

20 • Het Utrechts Studenten Corps herdenkt het honderdjarig bestaan van de Sociëteit 

PHRM aan het Janskerkhof. Het in Jugendstil gebouwde en geheel gerestaureerde 

pand werd ontworpen door de architect A. Zinsmeister. 

26 • Bij een brand in het stadskasteel Huis Oudaen aan de Utrechtse Oudegracht wordt 

voor een miljoen gulden schade aangericht. 

27 • Het 'Woerdense Cultuurdebat' gaat van start met een manifestatie in het 

Kunstencentrum Het Klooster in Woerden. Een jaar lang wordt op verschillende 

manieren gesproken en gedacht over de ontwikkeling van de cultuur in de gemeente. 

29 • Prins Willem-Alexander stelt het watersysteem van Leidsche Rijn in werking door 

het openen van een sluis. 

30 • Directeur Hoger Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen J. 

van Velsen verricht de officiële opening van het University College Utrecht (UCU). 

Tevens ontvangen zeventien studenten, gehuld in toga en baret, het bachelordiploma. 

3 • Het Utrechtse vervoersbedrijf Schoonhoven-Buitendijk Ziekenvervoer bestaat 175 

jaar en ontvangt het predikaat Hofleverancier. 

24 • Het nieuw ingerichte Museumkwartier wordt officieel geopend met onder andere 

een feestelijke lunch, een rondwandeling, een kunstmarkt en muziek. 

25 • In het Woerdense stadsmuseum wordt een tentoonstelling geopend met werk van de 

in Woerden geboren schilder Cornelis Vreedenburgh. 

28 • Bij de graafwerkzaamheden voor de busbaan voor het Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer (de HOV-baan) worden op het Janskerkhof vijf sarcofagen uit de periode 

1050-1200 gevonden. 
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28 • In de wijk Vleuterweide 

(Leidsche Rijn) worden spo

ren gevonden van wat moge

lijk in de derde eeuw na 

Christus een Romeinse 

wachttoren was. 

VA:. 

• >'<4t' 

4 • De Eerste Kamer besluit 

definitief tot een gemeente- - £~i ''. 

lijke herindeling in west- ^ 

Utrecht, waarbij onder " — 

andere de gemeenten 

Woerden en Harmeien per ] _.;,;-."•-3\,,%,, • ' . • ' " - ' 

januari 2001 zullen worden 

samengevoegd. \ ' -" - '"- S ~~'Zx*'""~~ 

4 • Start van Het Internationaal 

Trombone Festival Utrecht - - . » . ,.^.-..^ 

met masterclasses, work- - *'. '; - Ä 5 & %&?WÏ 

shops en concerten. Op het 28 juni 

slotconcert (8 juli) in de 

Domkerk spelen ensembles, sommige bestaande uit meer dan 100 trombonisten. 

7 • Burgemeester Brouwer van Utrecht reikt de burgemeesterspenning uit aan de edel

smid Kees van Berkel. Tussen 1969 en 2000 was hij verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de ambtsketen van de Utrechtse burgemeesters. 

10 • Ziekenhuis Eemland in Amersfoort opent een loket op de kraamafdeling waar ouders 

hun pasgeboren kinderen voortaan kunnen aangeven bij de Burgerlijke Stand. 

11 • Ondanks bezwaren van de kerkenraad adviseert de gemeenteraad van Loenen positief 

over het op de Rijksmonumentenlijst plaatsen van het kerkgebouw Nigtevechtseweg 

3 in Vreeland. De in 1906 gebouwde 'Kleine Kerk' is vooral van belang vanwege het 

interieur in Jugendstil, ontworpen door CA. Lionel Cachet. 

13 • Op de grens van de Donkeregaard en de Lichtegaard in Utrecht onthult wethouder 

Van Zanen een door beeldend kunstenaar Jos Peeters gerestaureerde muurschilde

ring. 

14 • De nestor van de Utrechtse antiquaren, Frans Lapoutre sluit na bijna 40 jaar zijn 

boekwinkel in de Schoutenstraat. 

27 • A. Flantua, tot vorig jaar eigenaar van de bekende poffertjeskraam op het Utrechtse 

Vredenburg, overlijdt op 64-jarige leeftijd. 
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AUGUSTUS 

13 • 'Bakkertje Top ' , sinds 1711 

gevestigd aan de 

Wittevrouwenstraat in 

Utrecht, sluit de deur defini

tief. Dit bakkerswinkeltje 

met het oude interieur is zo 

verweven met de geschiede

nis van de stad dat klanten 

en omwonenden de sluiting 

als een groot verlies ervaren. 

15 • De Utrechtse plantenver-

koopster op de markt op het .. 

Vredenburg en in Overvecht 

mevrouw Jopie Kassing 

overlijdt op 88-jarige leef

tijd. Ze was Nederlands 

Kampioen Standwerken en 

kreeg in 1987 een koninklij

ke onderscheiding voor haar 

werk als bestuurslid van de 7J augustus 

Centrale Vereniging voor de 

Ambulante Handel. 

24 • De vanouds bekende tearoom Noteboom aan het Oudkerkhof in Utrecht begint na 

een maandenlange verbouwing een nieuw leven als restaurant/brasserie. 

30 • Koningin Beatrix en 20 kinderen van de kinderraad openen het - onder leiding van 

de op 3 juli overleden Spaanse architect Enric Miralles verbouwde - Utrechtse stad

huis. Door het weghalen van een groot doek met het gemeentewapen van Utrecht 

wordt de nieuwe ingang aan de Korte Minderbroederstraat onthuld. 

31 • D e Utrechtse hoogleraar dr. D. Frenkel is een van de drie onderzoekers die de 

NWO/Spinozaprijs 2000 ontvangt, de belangrijkste Nederlandse wetenschappelijke 

prijs. Professor Frenken is hoogleraar fysische computersimulatiekunde aan de 

Universiteit Utrecht. 

SEPTEMBER 

1 • Het college van burgemeester en wethouders van Driebergen-Rijsenburg treedt af 

nadat het in de zomer, zonder de gemeenteraad daarin te kennen, ƒ 600.000,- heeft 

betaald voor het vertrek van vijf Roma-gezinnen van een woonwagenkamp aan de 

Sportlaan. 

KRONIEK OVER HET JAAR 2000 m 



lOud-Utrecht 

30 augustus 

• Museum Catharijneconvent verwerft uit een nalatenschap 23 middeleeuwse stukken. 

Het belangrijkste schilderij uit de collectie, 'Genezing van de blinde te Jericho', staat 

op de lijst van de Wet tot behoud van cultuurbezit. Het paneel is uit 1470 en ver

moedelijk door een Utrechtse kunstenaar geschilderd. 

8 • Tijdens de opening van de Open Monumentendag 2000 ontvangt bouwhistoricus 

F. Kipp de speld van de Stad Utrecht uit handen van wethouder Haitsma. 

9 • Het ingrijpend gerestaureerde neogotische Kasteel Sandenburg in Langbroek trekt 

op Open Monumentendag naar schatting zo'n 6.000 bezoekers en is daarmee de 

absolute topper in Nederland. 

9 • De festiviteiten rond het 700-jarig bestaan van Wijk bij Duurstede worden afgeslo

ten met onder meer een historische optocht met kardinaal A.J. Simonis als David 

van Bourgondië en de presentatie van een boek over 700 jaar bouwen in en aan de 

stad. 

9 • Gedeputeerde voor Cultuur mr. D.H. Kok neemt in de tuin van het Loenense 

gemeentehuis Beek en Hoff het eerste exemplaar in ontvangst van het boek 

'Geschiedenis en architectuur van Loenen', dat als deel 26 in de reeks 'Monumenten-

Inventarisatie Provincie Utrecht' verschijnt. 

10 • Burgemeester Brouwer van Utrecht en commissaris van de Koningin mr. B. Staal 

openen, samen met ambassadeurs van de twaalf landen die ooit tot het rijk van Karel 

V hoorden, het vijfsterrenhotel Karel V. 

14 • In verband met het prostitutiebeleid van de gemeente Veenendaal dienen de wethou

ders J.D. Marijnissen en M.H. Vertommen van de W D hun ontslag in. Op 9 okto-
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ber stapt CDA-wethouder T.H.F.G.J.A. van Herpen op naar aanleiding van dezelfde 

kwestie. 

1 5 • Het Gat in de Utrechtse Voorstraat is dicht! In het bijzijn van wethouder Haitsma 

vieren de bewoners van de zestien stadswoningen en de achttien appartementen de 

feestelijke opening van het complex De Janshof. 

29 • Ruim 300 rechters, officieren van justitie en advocaten wandelen van de oude recht

bank aan de Utrechtse Hamburgerstraat naar het nieuwe gerechtsgebouw aan de 

Catharijnesingel ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming. Wethouder 

mevrouw drs. A. Rijckenberg onthult op het voorplein het 27 meter hoge kunstwerk 

van Nicolas Pope. 

29 • De elfde vestiging van Holland Casino wordt in Utrecht geopend. 

OKTOBER 

1 • Burgemeester van Wijk bij Duurstede A.C. Houtsma neemt na 23 jaar afscheid. Hij 

zal op 18 december worden opgevolgd door de eerste PvdA-burgemeester van Wijk, 

G.K. Swillens. 

4 • Opening van de overzichtstentoonstelling van de Utrechtse kunstenaar Dick Bruna 

in de Rietveldvleugel van het Centraal Museum. 

5 • Het Ronald Macdonald Huis aan de Lundlaan in Utrecht viert het tienjarig bestaan. 

7 • De feestelijke onthulling van de in 1959 ingemetselde koker in de Domtoren gaat 

wegens diefstal van de koker niet door. In de koker zijn destijds tien toekomstvoor

spellingen over de burgerluchtvaart ingesloten. 

• -.» i. 

.'-Jf-s-i 

i8 oktober 
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10 • Met een feestelijk concert viert de Utrechtse Oratorium Vereniging het 60-jarig jubi

leum met onder meer een uitvoering van de Krönungsmesse van Mozart. 

14 • In de Coornhertstraat in de Utrechtse Dichterswijk wordt een gevelsteen onthuld 

met daarop een van de beroemdste dichtregels van Coornhert (1522-1590): 

'Verkiesen doet verliesen/een gherustich leven'. 

18 • B i j werkzaamheden voor de aanleg van de HOV-baan worden onder de Biltstraat de 

restanten gevonden van een boogbrug uit de dertiende eeuw. 

28 • In Wijk bij Duurstede worden negen moderne kunstwerken onthuld die tijdens een 

beeldhouwerssymposium in het kader van de stadsfeesten zijn gemaakt. De beelden 

zijn alle geïnspireerd op het thema 'verdwenen poorten en torens' en rond de bin

nenstad geplaatst. 

31 • Utrecht en zusterstad Brno in Tsjechië ontvangen tijdens de jaarvergadering van 

Eurocities in Leipzig de Eurocities Award on Innovation Strategies. 

NOVEMBER 

2 • Professor Hans Oevers, hoogleraar immunologie aan het Universitair Medisch 

Centrum Utrecht ontvangt de prestigieuze Catharijne Prijs voor zijn baanbrekend 

onderzoek naar genetische aspecten van darmkanker. 

2 • De Geneeskundige Vereniging Innovatieprijs 2000 wordt toegekend aan het Diak 

Utrecht. De landelijke prijs wordt om de twee jaar uitgeloofd voor het beste vernieu

wingsplan voor patiëntenzorg en omvat een 20 centimeter hoog kunstwerk van een 

biddende vogel en een cheque van ƒ 1 500,-. 

6 • Op initiatief van wethouder Van Zanen wordt de voetgangersbrug over de Utrechtse 

Europalaan, bij de meubelboulevard, vernoemd naar de op 5 mei overleden 

Utrechtse cabaretier Hennie Oliemuller. 

8 • Vanwege de samenvoeging van de gemeenten Utrecht en Vleuten-De Meern worden 

tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De partij Leefbaar Utrecht komt 

als grote overwinnaar uit de strijd. 

9 • De honderdjarige Utrechtse metaalfabriek Pannevis BV krijgt het predikaat 

'Koninklijk'. Het jubileum wordt gevierd met een nieuw kantoor, een jubileumboek, 

een geschenk van het personeel en een receptie voor relaties. 

10 • De Nederlandse Fietsersbond roept Veenendaal uit tot 'Fietsstad 2000'. 

10 • Het compleet gerestaureerde Beigenmonument in Amersfoort wordt door 

Commissaris van de Koningin Staal opnieuw in gebruik genomen. Het monument 

werd in 1918 opgericht als herinnering aan alle Belgen die tijdens de Eerste 

Wereldoorlog naar Nederland waren gevlucht. 

11 • I n Amersfoort wordt Stadsinformatiecentrum 'De Observant' geopend. Hierin is 

onder andere de Archiefdienst Amersfoort gehuisvest. 

15 • De designmeubelwinkel Bij den Dom op het Utrechtse Oudkerkhof schenkt bij haar 
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25-jarig bestaan een reusachtige Rietveldstoel aan het Centraal Museum. De stoel 

staat tot het einde van het jaar op het Domplein waarna een andere plaats moet wor

den gezocht. Het Centraal Museum vindt dat de stoel niet past in de tuin van het 

museum. 

17 • Tijdens een buitengewone zitting op de rechtbank krijgt de jonge advocaat mr. 

A. Esmeijer een toga van de Deken der Orde van Utrechtse Advocaten. Hij is beë

digd als duizendste advocaat in het arrondissement Utrecht. 

24 • De Stichting Hugo Kotestein, die zich met monumentenzorg in Woerden en omge

ving bezighoudt, viert het 25-jarig bestaan met een mini-symposium. 

28 • Het bestuur van de Stichting Bibliotheek Wijk bij Duurstede stapt op na een con

flict over de financiën met wethouder A. Brouwer van Groen Links. Deze wordt ver

volgens door zijn eigen partij gedwongen om af te treden. 

DECEMBER 

1 • Het Rietveld Schröderhuis - een schepping uit 1924 van de Utrechtse architect en 

meubelmaker Gerrit Rietveld aan de Prins Hendriklaan in Utrecht - wordt op de 

Werelderfgoedlijst geplaatst. De cultuurorganisatie van de Verenigde Naties 

omschrijft het huis als een meesterwerk van menselijk scheppend vermogen. 

1 • Kamp Amersfoort wordt aangewezen als nationaal monument. 

6 • Vrijwilligers van Greenpeace plaatsen 26 zonnepanelen op een torentje aan de Jan 

van Scorelstraat in Utrecht-Oost. De panelen hebben een dag op het torentje van 

premier Kok in Den Haag gezeten maar moesten worden verwijderd. 

6 • De voorzitter van de Wijkse kunstadviescommissie, mr. H.J.F. Reeringh onthult het 

kunstwerk 'Bebouwde Brug' van Cor Litjens. Het in de Langbroekerwetering 

geplaatste bronzen beeld is het eerste van vier kunstwerken die voor de drie kernen 

van de gemeente zullen worden gemaakt. Als protest is tegenover het beeld een bord 

geplaatst met de tekst: 

'Echte kunst is: boer blijven in het Langbroekerweteringgebied!'. 

8 • Bij een ongeval met de sneltram aan de Graadt van Roggenweg in Utrecht vallen 41 

gewonden, van wie drie ernstig. 

13 • In de Oranjerie van Huis Doorn ondertekenen de deelnemende partijen het uitvoe

ringsprogramma voor het gebied van de Langbroekerwetering. 

13 • Het college van B. en W. van Utrecht wijst zes Duitse bunkers uit de Tweede 

Wereldoorlog aan als beschermd gemeentelijk monument. 

15 • Het Centraal Museum koopt twee doeken van de surrealistische schilder J.H. 

Moesman (1909-1988). Met de werken 'Aangekome' en 'Les Mariages', beide uit 

1933, bezit het museum twee van de vijf meesterwerken van deze Utrechtse schilder. 

15 • De tentoonstelling van middeleeuwse relieken uit de Lage Landen 'De weg naar de 

Hemel' wordt geopend met een plechtige processie in de Utrechtse Catharinakerk. 
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18 • Tijdens de restauratiewerkzaamheden aan de Volkssterrenwacht Sonnenborgh wor

den de resten aangetroffen van het eerste chemisch laboratorium in Nederland. 

Archeologen omschrijven de vondst van het uit 1694 stammende laboratorium als 

uniek. Ook wordt daar de oudste buitenbestrating (1552) opgegraven. 

19 • Burgemeester Brouwer van Utrecht opent de kleinste moskee van Nederland bij het 

kantoor van U-stal, beheerder van tien fietsenstallingen in stad en regio. 
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