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Oud-Utrecht 

11 • De Universiteit van Utrecht heeft docente culturele antropologie mevrouw G. 

Steenbeek gekozen tot docent van het jaar. De studievereniging voor culturele antro

pologie Djembé noemt haar enthousiast en gedreven. 

27 • Persfotograaf Robin Utrecht wint de Zilveren Camera voor de beste nieuwsfoto van 

2002 in de categorie Landelijk nieuws. 

31 • De traditionele rouwkraam voor een overleden marktkoopvrouw is ingericht voor 

mevrouw C.J. Kokmeijer-Brinkert, die bijna 25 jaar op het Vredenburg en op de 

markt van Overvecht haar waar aan de man bracht. 

FEBRUARI 

3 • De op 5 juni 1935 in Utrecht geboren musicus en componist Peter Schat overlijdt in 

Amsterdam. 

De zeilmakerij en groothandel Lammerts van Bueren viert het 150-jarig bestaan. H. 

Ellenbroek heeft de geschiedenis van het bedrijf beschreven. 

7 • De 102 jaar oude slagerij Rodenburg, nu in Overvecht, mag voortaan het predikaat 

'hofleverancier' voeren. 

9 • Prof. dr. M. van Rossem houdt de tweede Karel de Vijfdelezing. Zijn thema is 'De 

Bush-doctrine en Karel V. Regressie en preventie in de l6 d e en 21 s t e eeuw'. 

22 • Het 130 jaar oude orgel van de Josephkerk op de Draaiweg, vervaardigd door 

Friedrich Meyer, wordt rijksmonument. 

23 • De Antoniuskerk in de wijk Lombok viert het 100-jarig bestaan met teksten uit de 

heilige boeken van christenen, moslims en hindoes, waarna een multiculturele markt 

wordt gehouden. 

26 • Prinses Maxima brengt een bezoek aan de Kanaalstraat in de wijk Lombok in het 

kader van haar kennismaking met de Nederlandse samenleving. 

De Utrechtse kunstenares Nynke Meijer krijgt de Gouden Letter voor haar boek Jan 

Palach. De prijs, die veel aanzien heeft, wordt jaarlijks uitgereikt aan de best verzorg

de uitgave. 

3 • De Britse platenmaatschappij Decca sluit een exclusief contract met de violiste 

Janine Jansen uit Soest, die in 1999 is afgestudeerd op het Utrechts conservatorium. 

4 • Wethouder Lenting geeft het startsein voor het opgraven van het Romeinse schip bij 
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Veldhuizen (Leidsche Rijn). Het nog vrijwel intacte, 21 meter lange schip stamt uit 

de tweede eeuw na Christus. De opgraving is te volgen op internet. 

6 • In de Dom wonen koningin Beatrix en prinses Maxima de instelling bij van de Prins 

Clausleerstoel aan de Universiteit van Utrecht. Als eerste bekleder van de Prins Claus 

Chair in Development and Equity wordt dr. S. Mansoob Murshed geïnstalleerd. 

Tegelijkertijd ontvangt dr. Enrique Iglesias, president van de Inter-American 

Development Bank, een eredoctoraat. 

10 • Bij de viering van het 250-jarig bestaan van Douwe Egberts trekken schoolkinderen 

uit Utrecht en Joure met door henzelf beschilderde, reusachtige koffiekoppen in 

optocht door de stad. 

15 • De sigarenwinkel van Ben van Leur in de Nachtegaalstraat sluit na 70 jaar voorgoed 

de deuren. 

19 • De hoedenwinkel Jos van Dijck viert het 80-jarig bestaan in de Bakkerstraat met 

korting op de artikelen. 

20 • Ter gelegenheid van de 367ste dies natalis van de Universiteit van Utrecht worden 

eredoctoraten verleend aan onder anderen mevrouw E. Ostrander, genetica-onco-

loog, de wiskundige A. Weinstein en de biomedisch onderzoeker T. de Lange. 

2 • Het Internationaal Scholieren Concert, georganiseerd door het Stedelijk 

Gymnasium, vindt voor de eerste maal plaats. Het concert is ontstaan uit samenwer

king met gymnasia uit onder andere Hongarije, Oostenrijk en Tsjechië. 

3 • Tijdens de feestelijke jubileumreceptie naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van 

het Werftheater is oprichtster Yvonne Groeneveld benoemd tot Ridder in de Orde 

van Oranje-Nassau. 

24 • Bij werkzaamheden achter het huis op de westelijke hoek Brigittenstraat en 

Nieuwekamp zijn de funderingen van het koor van een kapel behorende bij het 

Driekoningenconvent uit de 15deeeuw gevonden. 

4 • De'eerste steen'voor de bouw van drukkerij Lumax in de wijk Ondiep in 1918 is 

teruggevonden door Jan Koeken, kleinzoon van oprichter Jan Oosterbaan. 

13 • Kastelein Bu Cats van het café De Wittevrouwenpoort krijgt uit handen van burge

meester Brouwer-Korf de Speld van de Stad Utrecht. 

15 • Achter het huis Nieuwegracht 34 zijn bijzondere tufstenen resten gevonden in een 
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oude huistoren. Bij de Abstederbrug zijn delen van de oude Servaastoren en de stads

wal uit de l4de eeuw opgegraven. 

22 • Plaatsvervangend districtschef F.J. van den Berg van politiebureau Paardenveld ont

vangt de Burgemeesterspenning. Verloskundige dr. Rita Iedema van Medisch 

Centrum Utrecht krijgt de Boerhaveprijs. De prijs is een jaarlijkse, interne onder

scheiding van het UMC en bestaat uit een kunstwerk en eer. bedrag van 500 euro 

dat door de prijswinnaar aan een goed doel wordt gegeven. 

23 • Het Utrechtse Statenjacht, replica van een schip uit 1746, wordt te water gelaten in 

de Veilinghaven. 

27 • Wethouder Verhulst neemt in Veldhuizen (Leidsche Rijn) het kunstwerk 'Bloei' in 

ontvangst, een cadeau van de projectontwikkelaars die Veldhuizen hebben gebouwd. 

27 • Wethouder Van Zanen onthult een replica van de Steen van Vechten op de 

Koningsweg. De steen, een zogeheten wij-altaar uit de Romeinse tijd, is in 1869 bij 

de bouw van Fort Vechten gevonden en overgebracht naar het Rijksmuseum voor 

Oudheden te Leiden. De vertaling van de Latijnse inscriptie is: "Aan de godin 

Viradedis hebben de burgers van Tongeren de schippers die te Vechten wonen hun 

gelofte ingelost, gaarne en met reden". 

2 • Het Stichts Dierenasiel opent een nieuw gebouw op de Koningsweg. Het asiel biedt 

plaats aan 85 zwerfhonden en 150 zwerfkatten. 

7 • De herdenking van 150 jaar herstel van de r.-k. bisschoppelijke hiërarchie bereikt 

haar hoogtepunt in een grote, landelijke manifestatie in de Jaarbeurs. 

12 • De renovatie van het rosarium in de Prinsesselaan is na plaatsing van een nieuw hek 

voltooid. De 90 jaar oude rozentuin, één van de oudste in ons land, wordt door wet

houder Van Zanen heropend. 

14 • Voor zijn langdurende inzet als vrijwilliger op kerkelijk en maatschappelijk terrein is 

de heer A.L.J. Goedemans benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

25 • De Prins Clausbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal officieel geopend door prinses 

Maxima. Het ontwerp van de brug is van de architect Ben van Berkel. 

26 • Ter gelegenheid van de sluiting van het 120 jaar oude Niels Stensencollege is de 

minister van Onderwijs aanwezig om de laatste diploma's uit te reiken. 

28 • De in Utrecht gevestigde, 25 jaar oude Zonnewijzerkring doet de stad drie zonne

wijzers cadeau die geplaatst zijn in de Domtoren, in de Oude Hortus en tegen de 

gevel van de Buurkerk. Ze worden onthuld door burgemeester Brouwer-Korf. 
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5 • De damesmodewinkel Maison de Bonneterie in de Nachtegaalstraat sluit de deuren 

bij gebrek aan opvolging. Het modehuis werd in 1900 opgericht door mevrouw Van 

den Berg en haar twee zoons. 

11 • Het Vliegermonument in de wijk Zuilen is na herstel door wethouder Van Zanen 

samen met tien buurtbewoners onthuld. Het werd in 1938 geplaatst als eerbewijs 

aan de pioniers van de Nederlandse luchtvaart. 

AUGUSTUS 

8 • In het Educatorium in het Universiteitscentrum komen 250 geologen uit de hele 

wereld voor een internationaal congres bijeen. 

15 • Ter gelegenheid van de twintig jaar oude vriendschapsband tussen Utrecht en León 

brengt burgemeester Brouwer-Korf een bezoek aan de Nicaraguaanse stad. 

16 • De gemeente Utrecht , die al tien jaar een stedenband met Brno onderhoudt, gaat 

geld inzamelen om te helpen bij de restauratie in die stad van de Villa Tugendhat uit 

1929, die een wereldmonument is. 

26 • Vier reusachtige, 200 jaar oude, Hollandse lindebomen op het landgoed 

Amelisweerd worden drastisch gesnoeid. Bij goed onderhoud kunnen de bomen 450 

jaar oud worden. 

20 • De Utrechtse hoogleraar J.L. Luiten ontvangt de Spinozaprijs, onder meer voor het 

op de kaart zetten van de complete Nederlandse economische geschiedenis. Deze 

hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding is nog aan drie andere 

wetenschappers uitgereikt. 

SEPTEMBER 

4 • De heer Romke de Waard, oprichter van het Nationaal Museum van Speelklok tot 

Pierement, overlijdt op 84-jarige leeftijd. 

5 • Wethouder Van Zanen opent een kleine tentoonstelling in het Centraal Museum ter 

gelegenheid van de vondst van een unieke, gouden ring van grote waarde uit om

streeks 1500 bij archeologisch onderzoek in een beerput van het voormalige 

Brigittenklooster. 

9 • Het Spoorwegmuseum sluit voor een grootschalige renovatie. De replica van de oud

ste locomotief ('De Arend') gaat op een dieplader naar een NS-loods in Amersfoort. 

12 • Op 91-jarige leeftijd overlijdt de Utrechtse bokser en arbiter Ben Bril. Bril was tien-
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voudig nationaal titelhouder Weltergewicht en deelnemer aan de Olympische Spelen 

van 1928 in Amsterdam. 

13 • I n aanwezigheid van koningin Beatrix en Francesco Marchisano, voorzitter van het 

kerkelijk erfgoed in Rome en aartspriester van de Sint-Pieter, wordt in het 

Catharijneconvent de tentoonstelling "Pracht en Praal uit het Vaticaan" geopend. 

11 • Prof. dr. C. de Jager, hoeder van de Utrechtse sterrenwacht Sonnenborgh, krijgt de 

Zilveren Medaille van de Stad uitgereikt door burgemeester Brouwer-Korf. 

14 • Bewoners van de Margarethenhof op het Jansveld hebben in aanwezigheid van de 

burgemeester een luidklok overgedragen aan het Utrechts Monumentenfonds. 

15 • Precies 150 jaar nadat koning Willem III de eerste steen legde voor een astrono

misch observatorium, is een nieuwe fase van Museum Sonnenborgh aan de rand van 

de zuidelijke binnenstad ingeluid. De nieuw ingerichte Meridiaanzaal is in gebruik 

genomen en het bestuur geïnstalleerd. 

De schrijver, dichter en beeldhouwer Jan Wolkers opent de nieuwe locatie van de 

Stichting Literaire Activiteiten Utrecht (SLAU) in de Winkel van Sinkel. 

25 • De heer Louis Hartlooper legt de eerste steen van de verbouwing van het voormalige 

politiebureau Tolsteeg op het Ledig Erf. Het gebouw wordt een film- en cultureel 

centrum. 

OKTOBER 

1 • Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de ijssalon Venezia, de oudste ijssalon 

van Nederland, krijgt de familie De Lorenzo als waardering de Penning van de 

Kamer van Koophandel uitgereikt. 

Frater Frits Stevens van de Congregatie van de Fraters van Utrecht verlaat na bijna 

veertig jaar als laatste frater het onderwijs. Hij werkte aan de Kranenburgschool, 

voorheen de St. Bernulphusschool. 

3 • Wethouder Gispen verricht de officiële opening van het gezondheidscentrum in de 

Händelstraat in Oog in Al. 

Bij haar afscheid als directrice van het V W ontvangt mevrouw J.C. Wieringa de 

Speld van de Stad Utrecht. 

10 • Café Van Wegen in de Lange Koestraat viert het 120-jarig bestaan met een feestje. 

Burgemeester Brouwer-Korf en Anton Geesink komen met vele anderen de familie 

Veerman-van Wegen feliciteren. 

29 • In het winkelcentrum Kanaleneiland zet burgemeester Brouwer-Korf officieel het 

systeem voor cameratoezicht in werking. 

30 • Tijdens de afscheidsceremonie van de heer J. Veldhuis als voorzitter van het college 

van bestuur van de Universiteit van Utrecht, worden hem in de Domkerk enkele 

hoge onderscheidingen uitgereikt. Behalve de Gouden Erepenning van de Stad 
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Utrecht en de Erepenning van de Provincie Utrecht krijgt hij de hoogste onderschei

ding van de universiteit van Coimbra (Portugal). 

31 • I n navolging van Maarten Luther, die in 1517 zijn 95 stellingen op de kerkdeur in 

Wittenberg spijkerde, zijn kopstukken van alle Utrechtse onderwijsniveaus, gemeen

te en bedrijfsleven bijeen om hiin zeven stellingen aan een deur van de Dom te 

bevestigen. 

De bedoelingen van het Utrechts Onderwijs Offensief zijn samengevat in de leuze 

"Eruit halen wat erin zit". 

NOVEMBER 

2 • Kardinaal Simonis wijdt op de r.-k. begraafplaats Sinte Barbara een monument in ter 

nagedachtenis aan allen die hier sinds 1875 zijn begraven. Het monument, ontwerp 

van de beeldhouder Stef Stokhof de Jong, richt de aandacht speciaal op de anoniem 

begraven, ongedoopte kinderen. 

4 • Vrijwilligers van de Stichting Zuilen Vecht ontdekken in de archieven van de 

Universiteit van Wageningen de originele tekeningen van de tuin van het voormalige 

gemeentehuis van Zuilen. De tuin is een ontwerp van de tuinarchitect Leonard 

Springer (1855-1940) en past in het historische rijtje unieke groengebieden in 

Utrecht, waaronder het plantsoen van Zocher en het Wilhelminapark en het 

Julianapark, van resp. H. en L.W. Copijn. 

7 • Bij de verbouwing van de lampenwinkel De Duif in de Lijnmarkt wordt in de mid

deleeuwse kelder een uit het einde van de 18de eeuw daterende toiletpot opgegraven. 

Het is een van de eerste watergespoelde en stankafsluitende wc's en wordt achter glas 

tentoongesteld. 

9 • De opvallende Basketbar in de Leuvenlaan (Uithof) wordt door een vakjury de 

Rietveldprijs, een tweejaarlijkse architectuurprijs, toegekend. De bar is een ontwerp 

van het Amsterdamse bureau NL-architects. De publieksprijs gaat naar het woonhuis 

op de hoek van de Drift en de Kromme Nieuwegracht, ontwerp van het Utrechtse 

bureau Sluimer en Van Leeuwen. 

De Utrechtse kathedrale Sinte-Catharinakerk viert de voltooiing van een langdurige 

verbouwing. 

27 • Mevrouw Marlou Schrover wint de Prof. dr. Van Winterprijs met haar boek "Een 

kolonie van Duitsers. Groepsvorming onder Duitse migranten in Utrecht in de 

negentiende eeuw". Deze bijzondere tweejaarlijkse prijs op het terrein van de locale 

en regionale geschiedenis wordt uitgereikt door het Nederlands Centrum voor 

Volkscultuur in Utrecht. 
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DECEMBER 

3 • Het Historisch Nieuwsblad roept de Utrechtse hoogleraar dr. Maarten van Rossem 

uit tot historicus van het jaar. 

In Zuiien is een replica van de klok geplaatst die tot veertig jaar geleden het straat

beeld van Oud-Zuilen mede bepaalde. De oorspronkelijke klok werd in de jaren 

twintig geplaatst toen op de Amsterdamsestraatweg de tram begon te rijden. De 

plaatsing van de klok is een initiatief van de Werkgroep Directe Voorzieningen van 

de gemeente. 

6 • De Utrechtse boekhandel Broese bestaat 250 jaar. In 1753 vestigde Dirk Kemink 

zich als drukker en boekhandelaar. J.G. Broese opende in 1843 een boekhandel op 

de Steenweg. In 1972 fuseerden de twee bedrijven tot Broese Kemink. Na de ver

huizing naar het voormalige pand van V & D op de Stadhuisbrug was het de groot

ste boekhandel van Europa. Later werden de boekhandels Stam, Dekker & Van de 

Vegt en Wristers aan het bedrijf toegevoegd. 

11 • Na veertig jaar onderhandelen vieren gereformeerden, hervormden en lutheranen 

hun samengaan in de Protestantse kerk in Nederland. Bij de plechtigheid in de Dom 

zijn behalve koningin Beatrix en de heer Staal, commissaris van de provincie, ook 

burgemeester Brouwer-Korf en kardinaal Simonis aanwezig. 

15 • Om 9u25 vertrekt de eerste trein van het Centraal Station naar Leidsche Rijn. Van 

station Terwijde zal tweemaal per uur een trein in de richting van het Centraal 

Station vertrekken. 
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