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lOud-Utrecht 

07 • Waterleidingbedrijf Hydron ontvangt de 'Toorts der Verwachting'. Zes Utrechtse 

natuur- en milieuorganisaties reiken dit houten kunstwerk van Jules Enneking jaar

lijks uit aan een organisatie die werkzaam is op het gebied van natuur en milieu. Met 

Hydron willen de organsaties het thema water in 2004 onder de aandacht brengen. 

16 • Het nieuwe Johanneshospitium in Vleuten voor terminaal zieke patiënten wordt 

officieel geopend door burgemeester Brouwer. In dit gastenverblijf kunnen tien 

patiënten terecht tijdens de laatste fase van hun leven. 

19 • Frans Fox neemt afscheid als directeur van het Nationaal Museum van Speelklok tot 

Pierement. Fox wordt directeur van het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. 

22 • Op 59-jarige leeftijd is Sew Rambocus overleden. Rambocus was jarenlang actief als 

voorman van de Surinaams-Hindoestaanse bevolkingsgroep in Utrecht en daarbui

ten. Hij was directeur van de welzijnsstichting Lalla Rookh en zat van 1978 tot 1994 

in de Utrechtse gemeenteraad. 

25 • Tineke van der Wal overlijdt op 58 jarige leeftijd. Jarenlang was zij het gezicht van 

het festival Oude Muziek. Zij was één van de initiatiefnemers van de Stichting 

Gastheerschap en Cultuur in het Museumkwartier. Op 30 januari wordt onder zeer 

grote belangstelling afscheid van haar genomen in de Domkerk. Na afloop van de 

bijeenkomst wordt zij door leden van het Utrechts Klokkenluidersgilde gedurende 

20 minuten overluid met de stadsklok van de Domtoren, de Martinus. 

25 • De eeuwenoude (waarschijnlijk 400 jaar oude) boerderij De Uithof is door brand 

verwoest. Veel originele details waaronder Delfts blauwe tegels zijn daarbij verloren 

gegaan. Er was een kinderdagverblijf gevestigd. 

26 • Vijfentwintig jaar geleden opende toen nog prinses Beatrix het Muziekcentrum 

Vredenburg. Dit jubileum is op 23 januari gevierd met een jubileumgala, een muzi

kale ode aan de stad door het Nederlands Radio Symfonie orkest onder leiding van 

dirigent Hartmut Haenchen. 

FEBRUARI 

01 • Oud-staatssecretaris en oud-politicus Yvonne van Rooy is vanaf vandaag bestuurs

voorzitter van de Universiteit Utrecht. 

05 • De gemeenteraad gaat akkoord met de kosten voor de ondergrondse parkeergarage 

onder het Lucasbolwerk. Deze bedragen 27 miljoen euro. Het comité Behoud 

Lucasbolwerk en de Stichting Singelgebied Utrecht beraden zich op juridische stap

pen om de bouw te voorkomen. 

07 • De Utrechtse student Karel Buizer (22) kreeg onlangs van de Europese ruimtevaart

organisatie te horen dat één van zijn proefnemingen is uitgekozen om in de ruimte te 
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worden uitgevoerd. Buizer wil onderzoeken welke invloed de combinatie van licht en 

gebrek aan zwaartekracht heeft op de groeirichting van een plant en zijn wortels. 

13 • Ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag ontvangt beeldend kunstenaar Theo van de 

Vathorst uit handen van burgemeester Brouwer de zilveren medaille van de stad 

Utrecht. 

19 • Prinses Maxima en Kroonprins Willem-Alexander slaan in de Munt het eerste exem

plaar van de herdenkingsmunt ter gelegenheid van de geboorte van hun dochter 

Catharina-Amalia. De geboortemunt met een waarde van 10 euro is ontworpen door 

Erwin Driessens en Maria Verstappen in opdracht van het Ministerie van Financiën. 

19 • Theo Harteveld overlijdt op 80-jarige leeftijd. Hij was tussen 1962 en 1977 wethou

der van Openbare Werken en verantwoordelijk voor het verrijzen van winkelcentrum 

Hoog Catharijne waarvoor de toen verwaarloosde Utrechtse stationswijk moest wij

ken. Hij was het boegbeeld van de PvdA en een gezaghebbend bestuurder. Na zijn 

aftreden bekleedde hij talrijke maatschappelijke functies waarin hij uiting gaf aan 

zijn bevlogenheid voor socialisme en christendom. 

21 • Tijdens een feestelijke happening op de Neude toont het Gemeentelijk 

Vervoerbedrijf Utrecht (GVU) de nieuwe aanwinsten aan de Utrechtse bevolking: 4 

midibussen en 27 standaardbussen. Met de komst van deze bussen verdwijnen de 

oude rode exemplaren definitief uit het straatbeeld van de stad. 

21 • Emeritus hoogleraar David de Wied overlijdt op 79-jarige leeftijd. De Wied was van 

1963 tot 1990 verbonden aan de Universiteit Utrecht waar hij het Rudolf 

Magnusinstituut voor neurowetenschappen oprichtte. Hij verwierf nationaal en 

internationaal faam als baanbrekend onderzoeker op het gebied van hersenen en 

gedrag. 

23 • Henk Zeevalking, mede-oprichter van D66, is op 82 jarige leeftijd overleden. Hij 

was van 1970-1974 verkeerswethouder van Utrecht en van 1974-1975 raadslid. Als 

wethouder heeft hij gezorgd voor een autovrij Domplein. In zijn latere functie als 

minister van Verkeer en Waterstaat gaf hij definitief het groene licht voor de aanleg 

van een gedeelte van de A27 door het landgoed Amelisweerd met als argument: 'een 

bos is pas een bos als er een weg door loopt'. Zijn standpunt leidde tot grote woede 

onder veel Utrechters en leidde tot fel verzet en acties van milieu-activisten. 

23 • De kindertelefoon heeft al 25 jaar een luisterend oor voor verliefde, boze, blije en 

bange kinderen. Om dat te vieren rijdt tot 6 maart een speciale bus door de provin

cie Utrecht. Het startsein werd gegeven op het Vredenburg met een ballonnenwed

strijd. 

01 • De Catharinakathedraal heeft voor het eerst sinds eeuwen een sacramentstoren in het 
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lOud-Utrecht 
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priesterkoor. Een sacramentstoren is een stenen 'kast' waarin tijdens de mis de gou

den kelk met de hostie staat. De toren is gemaakt door de Biltse steenhouwer 

An toon van Wiggen en is een initiatief van Peter Haars, lid van de interieurcommis

sie van de kerk. De kerk is in de afgelopen periode ook ingrijpend verbouwd. 

12 • Herman Hertzberger en Mels Crouwel presenteren hun plannen voor twee markante 

gebouwen in het te vernieuwen stationsgebied, een muziekcentrum dat oogt als een 

enorme kijkdoos, en een rank, langgerekt en golvend gebouw als openbaar-vervoer-

terminal. 

16 • Sjarel Ex neemt afscheid als directeur van het Centraal Museum. Hij is benoemd tot 

directeur van het Museum Boymans Van Beuningen te Rotterdam. 

17 • Rector magnificus Gispen van de Universiteit Utrecht en burgemeester Brouwer ont

hullen in de Pandhof van de Domkerk het door Willem Noyons gerestaureerde 

beeldje van de kanunnik Hugo Wstinc. De geestelijke kreeg na 88 jaar zijn schrijfge-

rei terug, waarvan hij kort na de onthulling in 1916 was beroofd. Het beeldje is des

tijds gemaakt door de Utrechtse edelsmeden Brom en was een cadeau van de 

gemeente aan de Universiteit. 

19 • Amateurarcheoloog Tjeerd Pot (80) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 

Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van de archeologie. Pot is als oud-tand-

arts gespecialiseerd in het onderzoek aan gebitten van opgegraven skeletten. In het 

Pandhuis reconstrueert hij bovendien al 25 jaar uit opgegraven scherven aardewerk 

het oorspronkelijke vaatwerk. 

19 • Jacob Derwig (34), verbonden aan het toneelspelerscollectief't Barre Land, ontvangt 

na afloop van de première van Beckett's 'Eindspel' in Theater Kikker, uit handen 

van Mary Dresselhuys (97) zelf, de naar haar vernoemde oeuvreprijs. Derwig vertolk

te de rol van Clov. 

20 • Het winkelcentrum op het Smaragdplein wordt heropend door wethouder M. van 

Kleef. Van een verwaarloosd plein is het veranderd in een modern winkelcentrum. 

25 • De Dom geeft weer de juiste tijd aan, dankzij de restauratie uitgevoerd door uur

werkmaker Daelmans uit Helmond, Museum van Speelklok tot Pierement en 

Koninklijke Eijsbouts uit Asten. 

25 • In het wijkdeel De Balije in Leidsche Rijn vind archeoloog Erik Graafstal een omlei

ding van de Romeinse weg. Deze weg werd in 1997 al gedeeltelijk blootgelegd. De 

vondst vormt het sluitstuk van zeven jaar onderzoek naar de Romeinse aanwezigheid 

in dit gebied. 

30 • De Utrechtse dominee Arjan Noordhoek werkt 25 jaar in gevangenissen. De laatste 

acht jaar in het Pieter Baan Centrum en de tbs-instelling in de Gansstraat. Daarnaast 

richtte hij in Utrecht de stichting Exodus op voor nazorg aan gedetineerden. Voor 

zijn inzet ontvangt hij de Maartenspenning van de stad Utrecht. 
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Ol • Rechtbankpresident Mr. Harm Brouwer vertrekt. Hij wordt lid van het College van 

procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie (OM). 

Brouwer is sinds 1999 president van de arrondissementsrechtbank in Utrecht 

01 • D e landgoederen Rhijnauwen en Oud- en Nieuw- Amelisweerd mogen van de colle

gepartijen in de Utrechtse raad worden verkocht aan een natuurorganisatie. De land

goederen liggen in de gemeente Bunnik, maar zijn eigendom van de gemeente 

Utrecht. Kandidaatkoper is Het Utrechts Landschap. 

01 • N a acht jaar juridische touwtrekkerij begint de sloop van de als woonhuis vermomde 

bunker op het Servaasbolwerk. De bunker, die is gecamoufleerd door een extra huid 

van baksteen en nepkozijnen, werd aan het einde van de tweede wereldoorlog voor 

de Duitsers gebouwd. Er zal een appartementencomplex op deze plaats verrijzen. 

Architect is de Belg Bob van Reeth, die al eerder op de Mariaplaats een moeilijke 

opdracht tot een goed einde bracht. 

21 • Dick Bruna krijgt zijn eigen museum in Utrecht. Gemeente en provincie samen 

ondersteunen de tot-standkoming van een Dick Brunahuis in het kader van het 

meerjarenproject Vrede van Utrecht. Die Vrede van Utrecht (1713) zal in 2013 wor

den herdacht. 

23 • De Utrechtse hoogleraar Clevers, verbonden aan het Academisch Biomedisch 

Centrum, heeft voor zijn kankeronderzoek de prestigieuze Louis-Jeantet Prijs voor 

Geneeskunde 2004 in Geneve in ontvangst genomen. Clevers wil de prijs besteden 

aan nader onderzoek naar de oorzaken van bepaalde erfelijke vormen van darmkan

ker. 

26 • Stadsarcheoloog Huib de Groot en wethouder Jan van Zanen presenteren de vondst 

van twee pottenbakkersovens op het bouwterrein aan de Oosterkade. Deze vondst 

wijst op het bestaan van een (tot dan toe onbekende) voorstad aan de zuidkant van 

de stad. 

27 • De Utrechtse auteur Arthur Japin is met zijn roman Een schitterend gebrek winnaar 

geworden van de Libris Literatuurprijs. Japin beschrijft de geschiedenis van het eer

ste liefje van Casanova in het 18de-eeuwse Venetië en Amsterdam. 

03 • Het plantsoen in Zuilen waar het verzetsmonument staat, heet voortaan het 'Henny 

Knipschildplantsoen'. Het parkje is daarmee vernoemd naar de Zuilense verzetsman 

Henny Knipschild. Knipschild was lid van de Zuilense afdeling van de landelijke 

organisatie voor hulp aan onderduikers en staat bekend als "de ziel" van het kleine 

groepje dat verzetswerk in Zuilen verrichtte. Hij werd op 27 september 1944 tijdens 
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goud-Utrecht 

verzetswerk opgepakt en nog dezelfde dag gefusilleerd. 

06 • Burgemeester Brouwer en Rijk de Gooijer slaan samen op het Domplein het eerste 

'Dommetje' ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de gotische Domkerk. Het 

Dommetje is in de stad Utrecht een wettig betaalmiddel ter waarde van 2 euro. Op 

de munt staat de eerste regel van het door Rijk de Gooijer in de jaren vijftig geschre

ven lied 'Als ik boven op de Dom kom'. Burgemeester Brouwer slaat bovendien de 

eerste paal van het tijdelijk middenschip van de Domkerk waarvan het origineel in 

1674 door een orkaan werd weggevaagd. Het middenschip bestaat uit 260 ton stei-

gerbuis. 

07 • Koos van Rhijn, directeur van de Reinigings- en Havendienst, stapt op na een reeks 

problemen bij zijn dienst. 

11 • Na een ingrijpende verbouwing wordt het Nationaal Museum van Speelklok tot 

Pierement feestelijk heropend. De verbouwing heeft ervoor gezorgd dat het museum 

weer meer kerk is geworden: diverse fresco's komen nu beter tot hun recht en er is 

een 15de-eeuws - in de beeldenstorm gedeeltelijk vernield - altaar te voorschijn 

gekomen. 

13 • Albert van den Bosch neemt afscheid van de Gemeenteraad. Hij maakte daar 7 jaar 

deel van uit en was bijna al die tijd fractievoorzitter van de W D . Van den Bosch 

wordt burgemeester van de gemeente Zaltbommel. Hij wordt opgevolgd door Halbe 

Zijlstra. 

14 • De geboorte van kalfje Rosanna Marijke doet de Veterinaire Veefokkersclub 'De 

Uithof opgelucht ademhalen. Zij is het resultaat van jarenlange pogingen om een 

roodbont Lakenveldertje te fokken. Het oeroude Nederlandse ras komt nog maar zel

den voor in de weiden. 

15 • De wijken Lombok en Transvaal bestaan 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 

de hoek van de J.P. Coenstraat voor de eerste keer het wijklied gezongen, voor bur

gemeester Brouwer. 

17 • Verkeerswethouder Yet van den Bergh trekt een paarse strik van het laatste verkeers

bord op de Jutfaseweg. De kostbare en veelbesproken reconstructie van de 

Jutfaseweg is daarmee symbolisch afgerond. 

19 • D e bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, Maarten van 

Rossem, heeft in Amsterdam de oeuvreprijs van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk onderzoek ontvangen. Volgens de jury heeft historicus en amerika-

nist Van Rossem zich onderscheiden in het populariseren van de wetenschap. 

20 • Utrechter Wilco van Rooijen bereikt als tweede Nederlander zonder hulp van extra 

zuurstof de 8848 meter hoge top van de Mount Everest. 

22 • Houtzaagmolen 'De Ster' in Lombok viert het eerste lustrum van zijn restauratie. 

24 • FC Utrecht wordt gehuldigd vanwege het voor de tweede keer op een rij winnen van 

de KNVB-beker. FC Twente werd met 1-0 verslagen tijdens de bekerfinale op 23 

mei in de Kuip te Rotterdam. 
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26 • De originele manuscripten en tekeningen van de eerste twee Nijntje-boekjes van 

Dick Bruna hebben 29.000 en 21.000 euro opgebracht. De identiteit van de koper is 

niet bekend. 

26 • De Aboe Da'oed school, de eerste en enige islamitische basisschool in Utrecht 

bestaat 10 jaar. Op deze dag is ook het nieuwe pand van de school officieel geopend. 

27 • De oudste muur van Utrecht, circa 1800 jaar oud, wordt in zeer slechte staat aange

troffen. De unieke archeologische resten van het voormalige Romeinse Castellum op 

het Domplein zijn aangetast door vocht en zijn begroeid met varens en mos. 

29 • 'Werken op papier tot 1850 ', het zevende deel uit de serie bestandscatalogi van de 

verzamelingen van het Centraal Museum is verschenen. Ter gelegenheid daarvan 

staan alle tentoonstellingen van het museum deze zomer in het teken van de teken

kunst. 

31 • I n Utrecht-Noordoost, Lunetten en Hoograven demonstreren bijna duizend bewo

ners tegen de collegeplannen om groenstroken op te offeren voor bebouwing. Het is 

de grootste demonstratie sinds jaren in de stad. 

04 • Het gebouw van de voormalige Geerteschool bestaat honderd jaar. Ter gelegenheid 

van dit jubileum is een boekje uitgegeven: 'Honderd jaar Geerteschool', waarin de 

geschiedenis en het gebruik worden beschreven. 

04 • Janine Jansen, violiste en artistiek leider van het Internationaal Kamermuziekfestival 

Utrecht, wint de Publieksprijs Edison Klassiek 2004. 

09 • Museum Catharijneconvent bestaat 25 jaar. Er vindt momenteel een grote verbou

wing plaats en de inrichting wordt aan de huidige tijd aangepast. 

12 • Het grootste deel van Protestants Nederland is verenigd in één kerk en dit wordt 

gevierd tijdens de Protestantse Kerkdag in de Jaarbeurs. Het heeft ruim 40 jaar 

geduurd voordat het Samen op Weg-proces is voltooid en de fusie van de protestant

se kerken een feit is geworden. 

17 • Het Multicultureel Instituut Utrecht bestaat 40 jaar. Ooit een stichting voor bij

stand van buitenlandse arbeiders, inmiddels een provinciaal kenniscentrum voor 

minderhedenvraagstukken. 

21 • Na het overlijden van directeur Ben Brinkman sluit Boekhandel Van der Galie 

(opgericht in 1957) zijn deuren. De zaak was gespecialiseerd in schaak- en bridge-

boeken maar had ook veel poëzie in huis. 

23 • Op 96-jarige leeftijd is sociologe en voorvechtster van de vrouwenemancipatie dr. 

Hilda Verwey-Jonker overleden. Zij was één van de oprichters van de PvdA en lid 

van de SER. In 2000 ontving zij de Aletta Jacobsprijs vanwege haar voortrekkersrol 

op maatschappelijk en politiek terrein. 
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iOud-Utrecht 

26 • Premier Balkenende verricht de officiële opening van het in steigers nagebouwde 

schip van de Domkerk. Ook kardinaal Simonis spreekt zijn zegen uit. Daarna speel

de theatergroep Lunatics "De Tempeest", het stormdrama van Shakespeare. 

27 • Het Utrechts Toonkunstkoor bestaat 175 jaar en geeft in samenwerking met de 

Stichting Dom 750 jaar en de gemeente Utrecht een concert in de Domkerk. 

29 • Ter gelegenheid van haar afscheid als gemeentelijk ombudsman ontvangt Thea 

Quant uit handen van burgemeester Brouwer de Speld van de stad Utrecht. Zij is 

bijna 14 jaar bemiddelaar geweest tussen de inwoners van de stad en de gemeentelij

ke organisaties. Zij wordt opgevolgd door mr. Marliz Schellekens. 

30 • Peter Vogelzang neemt afscheid als korpschef van de Politie Regio Utrecht. Hij gaat 

leiding geven aan de Nederlandse Olympische ploeg in Athene en wordt opgevolgd 

door Stoffel Heijsman. 

30 • Directeur Jan Spithoven neemt na 32 jaar afscheid van de Martijnschool, een school 

voor voortgezet onderwijs ten behoeve van kinderen die wegens sociaal-emotionele 

problemen nog niet naar het reguliere VMBO kunnen. 

m 

02 • Een hoog opgelopen conflict in de gemeenteraad over de problemen bij de 

Reinigings- en Havendienst wordt gesust. Leefbaar Utrecht trekt een motie tegen 

wethouder Van Zanen in en de wethouder blijft aan. 

03 • De 'Paperdome', een ontwerp van de Japanse architect Shigeru Ban en het eerste 

theater in Leidsche Rijn wordt voltooid op de Dag van de Architectuur 2004. Het 

theater blijft vijfjaar staan en biedt ruimte voor toneelvoorstellingen en (popconcer

ten. 

06 • Frank de Vries overlijdt op 94-jarige leeftijd. Hij was (mede-)oprichter van onder 

meer de Utrechtse Kring en cultureel centrum 't Hoogt. Als directeur van de 

Utrechtse Kring zette De Vries zich van 1950 tot 1977 in voor het culturele leven in 

Utrecht. 

08 • De gemeente Utrecht heeft Rijksbouwmeester Jo Coenen per 1 oktober aangesteld 

als stedenbouwkundige. Hij zal de verdere ontwikkeling en uitwerking van de plan

nen voor het centrum van Leidsche Rijn op zich nemen. 

15 • Het Centraal Museum koopt voor 115.000 euro de lattenstoel van de Utrechtse 

meubelontwerper en architect Gerrit Rietveld. Hij ontwierp de houten stoel in 1918; 

de stoel is de voorloper van de beroemde rood-blauwe stoel van 1923. 

22 • Het nieuwe cultuurcentrum, het Louis Hartlooper Complex, gaat open voor het 

publiek. Het nieuwe pand is gevestigd in het oude politiebureau Tolsteeg dat in 

1928 werd ontworpen door de toenmalige gemeentearchitect van Utrecht, Johan 

Izak Planjer. 
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AUGUSTUS 

08 • FC Utrecht verovert in de Arena de Johan Cruijffschaal door met 4-2 te winnen van 

Ajax. 

24 • De eerste bewoners van het wijkdeel De Balije worden verwelkomd. In De Balije zijn 

de afgelopen jaren diverse belangrijke archeologische vondsten gedaan, waaronder 

een Romeins schip. In de toekomstige nieuwbouwwijk De Woerd is een compleet 

Romeins landschap aangetroffen, onder andere het buitengebied van een legerkamp 

en het omliggende kampdorp. Tijdens het bodemonderzoek zijn ook 121 sceatta's 

(zilveren munten) uit de eerste helft van de 8ste eeuw gevonden. 

27 • Tineke Lodders, oud-lid van de Eerste Kamer voor het CDA, wordt benoemd tot 

voorzitter van het bestuur van de Organisatie Oude Muziek. Zij volgt Hans van 

Beers op. Jan van den Bossche is benoemd tot algemeen directeur als opvolger van 

Casper Vogel. 

28 • Dierenweide Nieuw Rotsoord in Hoograven wordt geopend. De weide is op initia

tiefvan wijkbewoners tot stand gekomen en is gehuisvest op de plaats waar voorheen 

kinderboerderij Rotsoord zat. 

SEPTEMBER 

01 • Burgemeester Brouwer reikt de eerste Fentener van Vlissingen Cultuurprijs uit aan 

de Utrechtse beeldhouwer Ruud Kuijer. Kuijer ontvangt de prijs voor de unieke en 

zeer actieve wijze waarop hij zich als beeldend kunstenaar manifesteert. 

01 • Restaurant Sot l'y laisse in de Zadelstraat stopt ermee. In het kleine kwaliteitsrestau-

rant zonder menukaart kregen gasten de hele avond culinaire verrassingen en mooie 

wijnen onder het motto 'eten wat de pot schaft'. 

10 • Tijdens de heropening van het verbouwde en heringerichte Nederlands 

Waterleidingmuseum, vindt ook het officiële afscheid van Jos de Meyere plaats. Hij 

was sedert 1995 directeur van het Waterleidingmuseum. 

15 • Bloem's wijnhandel verhuist van de Oudegracht naar de Adriaen van Ostadelaan in 

Oost. De wijnhandel was sinds 1833 in de binnenstad gevestigd. 

18 • De Utrechtse Nicolaïkerk viert haar 800-jarig bestaan met een volksfeest. Het jaar 

1204 wordt als het jaar van het ontstaan genomen omdat toen voor het eerst in een 

akte over de 'Klaas' als parochiekerk wordt gerept. 

30 • Ad Voogt, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente 

Utrecht in wording, overlijdt op 51-jarige leeftijd. Gedurende 17 jaar was hij scriba 

en voorzitter van de kerkenraad van het Citypastoraat Domkerk, alsmede voorzitter 

van de Stichting Vrienden van de Domkerk. Hij was de initiatiefnemer van de evene

menten rondom 750 jaar Gotische Dom. 
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OKTOBER 

08 • De Janskerk krijgt een sarcofaag uit de 12de eeuw in bruikleen. In de sarcofaag ligt 

het skelet van een ongeveer 45-jarige man. Met de plaatsing van deze vrijwel gave 

sarcofaag willen het Utrechts Monumentenfonds en de gemeente Utrecht een gedeel

te van de geschiedenis van de Janskerk voor de bewoners van de stad zichtbaar 

maken. Wethouder Van Zanen draagt de sarcofaag over. 

10 • De Utrechtse brandweer viert 175 jaar georganiseerde brandweer op feestelijke wijze 

voor de inwoners van de stad. 

20 • Kamps Quality Bakers, de vroegere bakkerij van de Lubro op de Hogenoord, sluit na 

85 jaar zijn deuren. De prijzenoorlog in de supermarkten wordt het bedrijf fataal. 

21 • De nieuwe Gildeklok van het Utrechts Klokkenluidersgilde, de "Bertken", wordt in 

de toren van de Buurkerk naar de klokkenzolder getakeld. 

27 oktober Foto: Peter van Rijn 

30 • De oudste sociëteit van Utrecht 'De Vereeniging' bestaat 135 jaar. Ter gelegenheid 

hiervan verschijnt een boek. 

NOVEMBER 

03 • De Utrechtse wetenschapper Rafaela Huntjes ontvangt voor haar proefschrift uit 

handen van rector-magnificus Gispen van de Universiteit Utrecht de vierjaarlijkse 

prijs van het Provinciaal Utrechts Genootschap. 

05 • Een deel van de voormalige UNA-centrale op de Atoomweg is gesloopt. Drie wet-
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houders hebben geprobeerd N U O N tot andere gedachten te brengen, maar zonder 

resultaat. Herstel en onderhoud bleken te duur. Het complex werd in 1956 als 

PEGUS-centrale opgeleverd. 

08 • Het smedengilde St. Eloy viert zijn 700-jarig bestaan. Smeden doen de mannen van 

het gilde niet meer, maar in deze tijd verlenen zij nog steeds hulp aan minderbedeel

den. St. Eloy is het enig overgebleven gilde van de 21 die de stad telde in de 13de 

eeuw. 

09 • Burgemeester Brouwer heeft dinsdag het predikaat 'bij Koninklijke Beschikking 

Hofleverancier' uitgereikt aan de firma Bitter B.V. Bitter is hofleverancier geworden 

ter gelegenheid van de viering van het 150-jarig bestaan van het familiebedrijf dat in 

1824 door Willem Steven Bitter werd opgericht. 

10 • Vandaag is Tygo Gobel als 275.000ste inwoner van de stad geboren. Het aantal 

inwoners van de stad groeit gestaag. Op 1 januari 2004 bedroeg het 270.243 tegen 

265.102 in 2003. 

11 • Het Utrechts Klokkenluiders Gilde viert zijn zilveren jubileum en neemt zijn 

Gildeklok in gebruik. De klok is toegevoegd aan het kerkgelui van de Buurkerktoren 

en vandaag aan de gemeente Utrecht overgedragen. Het gilde heeft de nieuw gegoten 

klok de naam van Bertken gegeven. De naam herinnert aan Suster Bertken die in de 

15de en 16de eeuw gedurende 57 jaar in een kluis tegen het koor van de Buurkerk 

heeft gewoond. 

n november Foto: Ton C. Kroon 

19 • De tweejaarlijkse C C S . Croneprijs 2004 is door burgemeester Brouwer uitgereikt 

aan de schrijver Ronald Giphart. Volgens de jury heeft de schrijver 'een rijk oeuvre' 

dat zich kenmerkt door 'eigenheid en een passie voor literatuur en voor de 
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lOud-Utrecht 

Nederlandse taal'. 

19 • Herman Berkien ontvangt uit handen van burgemeester Brouwer de speld van de 

stad Utrecht voor zijn verdiensten als kleinkunstenaar, vertolker van het Utrechtse 

lied en voor zijn inspanningen op maatschappelijk terrein in de stad. 

DECEMBER 

01 • Prins Bernhard overlijdt op 93-jarige leeftijd in het Universitair Medisch Centrum. 

Met de grootste klok van de Domtoren, de Salvator, wordt de Prins gedurende een 

halfuur overluid. 

01 • Huize Molenaar bestaat 112 ' li jaar. Dit wordt gevierd met de onthulling van een ets 

'Gezicht op de stad vanuit het westen' van Jasper Specht uit circa 1740. Vlak voor en 

na de tweede wereldoorlog en in de jaren vijftig en zestig werd vrijwel elke promotie 

aan de Utrechtse universiteit besloten in het 18de-eeuwse patriciërshuis aan de Korte 

Nieuwstraat. 

01 • Het monumentale kloostercomplex Sint-Gregorius op de Nieuwegracht/Herenstraat 

is voor vele miljoenen verkocht. Medio 2005 verlaten de laatste vijftien fraters van de 

Congregatie van de Fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (ook wel de 

Fraters van Utrecht genoemd) de panden waar zij sedert eind 19de-eeuw hebben 

gewoond en les-gegeven. Het is de grootste verkoop van een monument in Utrecht 

ooit. 

03 • Wethouder Verhulst onthult een plaquette die is aangebracht op een muur van de 

voormalige machinefabriek Jaffa. De gedenkplaat herinnert aan het verzetswerk van 

de Utrechters Wolter Heukels en Leen Lans. Heukels en Lans werden op 22 januari 

1945 op het terrein van deze fabriek door de Duitsers geëxecuteerd. 

09 • De gemeenteraad gaat akkoord met de plannen voor het Utrechtse stationsgebied. In 

de plannen zijn onder andere de regels voor maximale bouwhoogtes in Utrecht vast

gesteld. Er is een limiet van 90 meter in en rond de binnenstad opgenomen. Voor de 

bestaande wijken en Leidsche Rijn gelden aangepaste regels. 

22 • Rinda den Besten (31) wordt de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in de gemeen

teraad. Zij volgt Jetty Leijenaar (70) op die wegens gezondheidsproblemen haar 

functie moet neerleggen. Leijenaar blijft wel raadslid. 

23 • De Leeuwenberghkerk krijgt een nieuwe eigenaar. Het monumentale gebouw op het 

Servaasbolwerk is nu in handen van het zeskoppig bestuur van de Stichting 

Leeuwenbergh. Het krijgt een culturele functie. De kerk kwam leeg en te koop te 

staan na het vertrek van de kerkelijke gemeente van de Vereniging van Vrijzinnig 

Hervormden en de Nederlandse Protestantenbond naar de Geertekerk. 

31 • De laatste kruidenierswinkel in de binnenstad in de Lange Smeestraat, de 

Troefmarkt, sluit na 37 jaar zijn deuren 

KRONIEK OVER HET JAAR 2004 


