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lOud-Utrecht 

4 • Tussen de gemeente en de heer Eijrond, eigenaar van de Winkel van Sinkel, is na 

tien jaar een accoord bereikt over het gebruik van het complex als festivalpaleis. 

13 • De beslissing wordt bekend gemaakt dat het hoofdkwartier van de landmachtstaf 

naar Utrecht komt. Het zal tijdelijk gevestigd worden in de Knoopkazerne. 

Uiteindelijk zal, na sluiting van de historische Centrale Werkplaats van de 

Landmacht in de Kromhoutkazerne, en de daarop volgende herinrichting, de land

machtstaf daar zijn intrek nemen. 

20 • De sloop van de gebouwen van Altrecht, het voormalige Willem Arntsz-huis, aan de 

Lange Nieuwstraat, is begonnen. Het was te grootschalig geworden. 

24 • AJs eerste restaurant in Utrecht krijgt Grand Hotel Karel V een Michelinster. Chef

kok Jerry Bastiaan leerde het vak bij sterren-kok Robert Kranenborg. 

25 • Het college van b en w heeft een besluit genomen over een 'ontwikkelingsvisie', 

waaruit blijkt dat de gemeente wil meewerken aan het zichtbaar, toegankelijk of 

beleefbaar maken van de grondschatten op en rond het Domplein. Tweeduizend jaar 

geschiedenis in de vorm van Romeinse resten, het paleis Lofen, het middeleeuwse 

huis 'de Rode Poort', de Heilige Kruiskapel en de Salvatorkerk zou veel belangstel

ling kunnen trekken, net als het project 750 jaar gotische Dom in 2004. 

26 • De onderdoorgangen van de pas opgeknapte Balijebrug zijn voorzien van panelen 

met daarop de foto's van zo'n negentig bewoners van de Rivieren- en Dichterswijk. 

Het idee is van Eric Jozee van bewonersvereniging La Plakade uit Rivierenwijk. 

26 • Op het terrein aan de Wittevrouwenstraat, waar na een grote brand een pand is ge

sloopt, worden opgravingen gedaan vóór er gebouwd gaat worden. Er zijn een aantal 

gave 16de en 17de eeuwse kookpotten en -pannen gevonden. Verder levert het 

onderzoek informatie op over gebruik van en bewoning in dit gedeelte van de stad. 

Daar is nog weinig van bekend. Uit 

de opgraving blijkt dat er waar

schijnlijk al bewoning was in de 

twaalfde eeuw. 

27 • Het Schillertheater aan de 

Minrebroederstraat wordt her

opend. De deerlijk vervallen zaal is 

in zeer korte tijd en zonder subsidie 

herschapen in een intiem theater. 

Onder de nieuwe naam 

Schillertheater Place Royal zal een 

brede programmering worden 

gebracht. 26januari 
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FEBRUARI 

1 • In het torentje van de voormalige politiepost aan de Wittevrouwenstraat staat de 

klok stil. Het uurwerk, een kleinere en oudere uitgave van het Dom-uurwerk moet 

worden gerestaureerd. De bronzen uurslagklok, in 1554 gegoten door de Utrechtse 

klokkengieter Jan Tolhuis, wordt opnieuw opgehangen. 

2 • Het Joods Cultureel Centrum aan de Nieuwe Gracht is met een dienst in de geres

taureerde synagoge geopend. Het centrum en de synagoge zijn gevestigd in het voor

malige Joodse weeshuis. 

4 • Het Volksbuurtmuseum Wijk C is opgenomen in het Nederlandse Museumregister. 

Er zijn 55 musea in de provincie, waarvan er nu acht zijn opgenomen in het register. 

23 • De stoffenzaak Michel aan de Lijnmarkt start de opheffings-uitverkoop. Het is de 

laatste stoffenzaak in de binnenstad van Utrecht. 

23 • Mr. Henk Zeevalking, oud raadslid en wethouder Verkeer en Openbare Werken van 

Utrecht is in Delft op 82 jarige leeftijd overleden. 

1 • De bekende ijzerwaren- en gereedschapswinkel Schumacher aan de Oude Gracht 

sluit de deuren. 

9 • Wethouder Van Zanen legt een gedenksteen ter herinnering aan Fred Kaps, drievou

dig wereldkampioen goochelen. De steen is gelegd in de stoep voor zijn voormalige 

woning, Peltlaan 79 (Kanaleneiland). 

11 • D e fysisch geograaf Henk Berendsen krijgt de Van Waterschoot van der 

Grachtpenning uitgereikt, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de aardweten

schappen. De loop van de rivieren in Nederland is gedurende de laatste 8000 jaar 

meer dan 80 maal drastisch gewijzigd. Berendsen heeft de afgelopen dertig jaar aan 

de hand van boringen en ouderdoms-bepalingen die wijzigingen gedetailleerd in 

kaart gebracht. 

12 • De Speld van de Stad Utrecht wordt uitgereikt aan de directeur van het 

Jacobitheater, Ben van den Brink, wegens zijn betrokkenheid bij het culturele en 

maatschappelijke leven in de stad. 

22 • Het op één na oudste uurwerk van de stad keert terug uit het Rijksmuseum naar de 

Klaaskerk. Het uurwerk waarvoor Guert Wouterszoon in 1581 de opdracht kreeg, 

meet twee-en-een-halve meter in het vierkant en zal, inclusief de tijdsaanduiding, 

museaal worden opgesteld in de kerk. De speeltrommel die niet meer aanwezig is zal 

worden nagebouwd in hout om een compleet beeld te kunnen laten zien. 

22 • De Utrechtse historicus en publicist Dr. J.S. Wijne overlijdt op 75-jarige leeftijd. 

Johan Wijne was jarenlang zeer actief in de PvdA en namens die partij lid van 
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Provinciale Staten. Hij had zaterdag 19 maart nog een koninklijke onderscheiding in 

ontvangst genomen. 

31 • De laatste werkdag van René Verhulst is na vier en een halfjaar wethouderschap 

aangebroken. Hij geeft de mooiste werkkamer van het stadhuis op voor een functie 

bij de Nyenrode Business Universiteit. 

2 • Thijs Ornstein overlijdt op 72-jarige leeftijd. Ornstein was een zeer actief raadslid 

voor de W D in de periode 1998-2000. 

8 • Het kraakpand Vismarkt 4-5 wordt ontruimd omdat de krakers zich niet houden aan 

de voorschriften van de gemeente. Bovendien wil de eigenaar gaan verbouwen. De 

krakers willen niet vertrekken omdat zij niet geloven in de bouwplannen. De ontrui

ming is rustig verlopen. 

11 • Minister Peijs geeft samen met wethouder Van den Berg het startsein voor een aan

tal grote infrastructurele projecten aan de westkant van de stad, waaronder de verleg

ging, verbreding en overkapping van de A2. Het startsein wordt gegeven door de 

nieuwe Verlengde Vleutenseweg officieel in gebruik te stellen. 

i i april 

13 • Wethouder Jan van Zanen onthult samen met mevrouw Van de Berg, bewoonster 

van het Joke Smitplein, een slingerbank van de kunstenares Anouk Cleonne op dat 

plein. De bank is er gekomen met een gemeentelijke subsidie van € 30.000 uit de 

regeling Recht van Initiatief. De bewoners kregen ook hulp in de vorm van spon

soring en medewerking van het Regionaal Opleidingen Instituut (ROC). 

KRONIEK OVER HET JAAR 2005 



13 • Pauline Terreehorst is door het gemeentebestuur benoemd tot directeur van het 

Centraal Museum als opvolger van Sjarel Ex. Zij is thans directeur van het 

Amsterdam Fashion Institute, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. Als 

voormalig cultuurjournalist is zij een nieuwkomer in de museumwereld. 

14 • De officiële opening van het nieuwe hoofdkantoor van de Utrechtse brandweer aan 

de Belcampostraat in Leidsche Rijn wordt verricht door Mr. Pieter van Vollenhoven. 

20 • De fontein in de Catharijnesingel wordt, met muziek en drank, officieel in gebruik 

genomen. 

22 • Een gaaf straatje van keien, minimaal 600 jaar oud, komt in het zicht bij werkzaam

heden aan de stadsverwarming in de Wijde Doelen. 

22 • André Klukhuhn, chemicus en filosoof, directeur van Bureau Studium Generale, 

neemt afscheid. Hij is 32 jaar aan het bureau verbonden geweest. 

27 • Burgemeester Brouwer wordt onderscheiden ter gelegenheid van de lintjesregen op 

koninginnedag. Zij wordt ondermeer vanwege haar kwaliteiten op bestuurlijk terrein 

benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

29 • Hans Boter wordt Officier in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding wordt 

uitgereikt wegens zijn grote verdienste binnen de medisch-technologische wereld. 

Daarnaast was hij jaren redacteur bij de Binnenstadskrant waarvoor hij onder andere 

schreef over de geschiedenis van zijn straat: de Keizerstraat. 

4 • Ter nagedachtenis van Professor Victor Jacob Koningsberger wordt door de 

Utrechtse Universiteit de Koningsberger-leerstoel ingesteld. De hoogleraar Algemene 

Plantkunde, Rector Magnificus in 1952-53 en directeur van de Hortus Botanicus 

wordt geëerd om zijn publieke stellingname gedurende de Tweede Wereldoorlog. 

7 • Na een herdenking bij het Ijsbeer-monument achter de Museumlaan, trekken de 

Utrechtse bevrijders, de Polar Bear Division voor de allerlaatste keer in oude leger

voertuigen de stad binnen die zij 60 jaar geleden hebben bevrijd. 

7 • Willem van Leerdam, beter bekend onder de naam Willem de Koetsier overlijdt op 

95-jarige leeftijd. Hij is de laatste beroeps-koetsier van Utrecht. Na gewerkt te heb

ben voor diverse transportbedrijven, sloot hij zijn werkzame leven af bij stalhouderij 

Schoonhoven Buytendijk. Hij werd daarna nog wel eens ingehuurd door hobbyisten. 

Hij is op zijn verzoek met een lijkkoets, begeleid door vier leden van de bereden poli

tie naar crematorium Daelwijck gebracht. 

12 • De bekende fotozaak 'Foto Abstede' aan de Nachtegaalstraat start de opheffingsuit

verkoop. De eigenaar Svend Germann wil als verwoed analoog fotograaf niet meer 

switchen naar digitaal. Zijn grootvader kocht het bedrijf van de oprichter in 1933. 

Foto Abstede was bekend om de adviezen met kennis van zaken en het Leica-dealer-

schap. Maar bovenal om de portretfoto's van vader Theo Germann. 
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20 • Jan van Zanen, sinds 2001 wethouder financiën, openbare ruimte, economische 

zaken en monumenten van de gemeente Utrecht, is door de Kroon benoemd tot bur

gemeester van Amstelveen. Hij begint daar op 1 juli. 

20 • Professor dr. N .M. van Hemel is bij zijn afscheid als cardioloog van het Sint 

Anthoniusziekenhuis benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

21 • Op het terrein tussen het Ledig Erf en de Gansstraat zijn archeologen gestuit op een 

waterreservoir uit de veertiende eeuw. Het is een hergebruikte Duitse wijn- of bier-

ton. Verder zijn er drie 'arbeiderswoningen' uit de zelfde periode gevonden, alsmede 

een kelder uit de twaalfde eeuw. Het terrein wordt onderzocht in verband met de 

bouw van een appartementencomplex waarin ook bedrijfsruimten en een onder

grondse parkeergarage worden ondergebracht. In verband met de bouw van de gara

ge zullen de vondsten worden weggehaald. 

21 • Kantoorboekhandel Ravensteyn, een familiebedrijf dat aJ sinds 1936 aan de 

Steenweg is gevestigd, is voor de laatste dag open. Het bedrijf kan met een assorti

ment van voornamelijk luxe artikelen niet meer rendabel draaien. 

26 • De overleden Utrechtse graficus Koos van der Sluys wordt gecremeerd. Zijn uitvaart 

heeft hij al jaren geleden in detail vastgelegd. 

28 • Aan het Utrechtse filmtheater 'het Louis Hartlooper Complex' is de landelijke 

Bouwfonds Award voor Vitale Monumenten toegekend in de categorie grootschalig 

monument omdat het gebouw niet alleen goed gerestaureerd is, maar ook een 

publiekvriendelijke herbestemming heeft gekregen. Het was in 1928 gebouwd als 

politiebureau door architect Planjer. 

1 • Na 45 jaar houdt de wijkvereniging van het Kanaleneiland 'Wij op ons eiland' op te 

bestaan. Het ledental is teruggelopen van 1200 naar 330 en het is moeilijk bestuurs

leden te vinden. 

4 • Na een verbouwing van bijna twee jaar heropent het Spoorwegmuseum. Het oude 

Maliebaanstation is in zijn oude luister hersteld, en achter het station is een vier keer 

zo groot museum ingericht met veel nieuwe attracties. Het museum is nu ook 

bereikbaar met een pendeltrein vanaf het Centraal Station. 

11 • Het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO) geeft het tweede van een reeks van 

drie concerten ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Vredenburg is tot de nok 

gevuld omdat ook het R-USKO (reünisten koor) zingt. Er is in het Universiteits

museum een overzichts-tentoonstelling georganiseerd: 'USKO' in alle toonaarden. 

15 • Noreena Hertz houdt haar inaugurale rede over globalisering en gender bij het aan

vaarden van de Belle van Zuylenleerstoel aan de Utrechtse Universiteit. 

15 • Koningin Beatrix opent Nederlands eerste Jantje Beton Sprankelplek: in Overvecht. 

Een sprankelplek is een kunstwerk, ontworpen door Jos Spanbroek, waar buurtkin-
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deren met elkaar kunnen spelen en waar jongeren en volwassenen elkaar kunnen 

ontmoeten. 

21 • De 500-ste verjaardag van de zes grootste klokken van de Domtoren, in 1505 gego

ten door Geert van Wou, wordt gevierd met een feestluiding. Mr. Pieter van 

Vollenhoven helpt mee de eerste klok op te luiden. De feestluiding wordt afgesloten 

met het luiden van alle veertien klokken. Normaal wordt dit alleen met Nieuwjaar 

gedaan. 

21 • Klokkenluider Sjoerd van Geuns is wegens zijn verdienste voor de Utrechtse luid-

klokken en voor het Klokkenluidersgilde benoemd tot Ridder in de Orde van 

Oranje-Nassau. Door zijn enorme kennis op het gebied van de campanologie is hij 

een veelgevraagd adviseur bij restauratiewerk en bij de aankoop of het ontwerp van 

luidklokken. Tijdens een bijeenkomst van het Gilde na de feestluiding waarbij Van 

Geuns optrad als luidmeester, speldt burgemeester Brouwer hem de versierselen op. 

22 • De bunker aan het 24-Oktoberplein mag worden gesloopt voor de fly-over van de 

snelweg A2 naar de binnenstad. De aanvraag van de Stichting Menno van Coehoorn 

om het bouwwerk op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen is afgewezen. 

22 • Cabaretier Herman Berkien overlijdt op 63 jarige leeftijd. 

22 • Het pand Bemuurde Weerd Westzijde 13A en 14 is vanwege de stucplafonds, schou

wen en geprofileerde lijsten op de gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst. Eerder 

werd die plaatsing afgewezen omdat men alleen de neorenaissance buitenzijde beoor

deeld had. 

22 • De laatste monumentensubsidies uit het rijksbudget gaan in Utrecht grotendeels 

naar kerkgebouwen. 

23 • Wethouder Jan van Zanen is bij zijn vertrek uit het Utrechtse gemeentebestuur 

onderscheiden met de zilveren stadsmedaille. 

25 • Nijntje Pluis, creatie van Dick Bruna, viert haar 50-ste verjaardag. Vooral het 

Centraal Museum houdt zich bezig met het organiseren van festiviteiten. 

25 • Het archeologische programma TimeTeam van de BBC maakt opnamen van de 

opgraving van het Romeinse schip 'De Meern 4' dat twee jaar geleden werd gevon

den. Het blijkt het oudste Romeinse schip dat tot nu toe is gevonden: het hout is 

gekapt rond 77 na Christus. Ook de bouwmethode is bijzonder. 

29 • De zilveren stadsmedaille wordt uitgereikt aan Jetta Ernst bij haar afscheid als zake

lijk leider van De Paardenkathedraal. Zij leverde sinds 1966 een bijdrage aan veel 

culturele manifestaties in Utrecht. 

29 • Nanette Ris start haar werk als directeur van het Utrechtse theatergezelschap De 

Paardenkathedraal. 

1 • Burgemeester Brouwer onthult een oude grafsteen die binnen de oude muren van de 
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gotische Domkerk is gelegd. Het is het startsein voor het plan 'Domplein 2013 ' van 

architect Theo van Wijk, waarmee beoogd wordt historische resten rond het Dom

plein bloot te leggen of te markeren. Begin november zullen nog meer grafstenen 

worden neergelegd op het Domplein. 

2 • Mevrouw Nannes start de opheffings-uitverkoop van de Army Dump aan de 

Blauwkapelseweg. Na twintig jaar stopt zij de verkoop van legergoederen. Mevrouw 

Nannes heeft de leeftijd om ermee te stoppen. Zij is 78 jaar. 

7 • In de Jacobikerk is het paneel met de Liefdadigheidswerken en het Laatste Oordeel 

teruggekeerd. Het paneel behoorde bij de tafel waar de brooduitdeling van de 

Armenpot plaats vond. De naam van de vermoedelijk Noord-Nederlandse schilder is 

onbekend. Het origineel uit het depot van het Centraal Museum is langs digitale 

weg op ware grootte afgedrukt. Voorzijde en achterzijde hangen nu naast elkaar. 

22 • De 25-jarige Utrechtse natuurkundestudent Rowdy Boeyink vindt bij een literatuur

studie in de privé-archieven van hoogleraar Paul Ehrenfest een 22 pagina's tellend 

manuscript van Einstein, die een persoonlijk vriend van Ehrenfest was. 

AUGUSTUS 

1 • De schilder Constant (Constant Anton Nieuwenhuys) is op 85-jarige leeftijd in 

Utrecht overleden. Hij was een van de oprichters van de kunstenaarsbeweging 

Cobra. 

4 • De Raad van State doet uitspraak in het hoger beroep van het Comité Behoud 

Lucasbolwerk en de Stichting Singelgebied om alsnog een referendum af te dwingen 

over de parkeergarage onder het Lucasbolwerk. Het Comité en de Stichting stelden 

naast andere argumenten dat door de procedure die wethouder Van den Bergh han

teerde niet duidelijk is geweest op welk moment de aanvraag voor het referendum 

moest worden gedaan. Zij trachtten het vermeende manipuleren aan te tonen aan de 

hand van een mail-wisseling van de wethouder met een hoge ambtenaar. De rechter 

is niet gevoelig voor de argumenten en wijst het beroep af. 

8 • De herstel-werkzaamheden aan het Zocherpark worden gestart bij het 

Hieronymusplantsoen. Het park wordt zoveel mogelijk teruggebracht in de oude 

stijl. Alleen de paden krijgen een speciaal soort zand dat niet origineel is maar dat 

door de verharding het onderhoud aanzienlijk moet vereenvoudigen. 

15 • Wethouder Janssen is uitvoerig geïnformeerd over het onderhoud aan de middel

eeuwse torens in Utrecht. Tijdens de 'torenmarathon' beklom hij 1321 treden. Er is 

bekeken wat er in het afgelopen jaar is verbeterd. In verband met de slechte staat van 

onderhoud is al eenmalig een bedrag van _ 390.000 ter beschikking gesteld. Jaarlijks 

komt daar nog _ 70.000 bij om de conditie van de torens op peil te houden. 

24 • Bij zijn afscheid als hoofd Juridische Zaken van de gemeente Utrecht ontving de heer 

Koenders de zilveren stadsmedaille uit handen van burgemeester Brouwer. Hij was 
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in de afgelopen jaren zeer succesvol bij de onderhandelingen over de verkoop van de 

aandelen in het Utrechtse kabelnetwerk, de Pegus, de Una en de Remu. 

25 • Dr. A. van Hulzen, destijds door burgemeester Opstelten 'dé choniqueur van de 

Domstad' genoemd, is honderd jaar geworden. Vele boeken en krantenartikelen over 

de historie van Utrecht zijn van zijn hand verschenen. Hij is benoemd tot Ridder in 

de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem overhandigd 

door burgemeester Brouwer. Het bestuur van de Vereniging Oud-Utrecht bood de 

jarige namens de vereniging een bos bloemen aan. 

25 • Burgemeester Brouwer opent het tijdelijke archeologiemuseum dat is ingericht ter 

gelegenheid van 10 jaar Leidsche Rijn. Een bronzen sierbeugel van een Romeinse 

helm uit de tweede eeuw met zeer bijzondere versiering is daarbij onthuld. De 

vondst, vorig jaar juli, is een jaar stilgehouden. In die tijd is er een replica van 

gemaakt. 

28 • Jan de Kok, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht gaat op 75 jarige leeftijd met 

emeritaat. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het Katholiek 

Justitiepastoraat en de Katholieke Theologische opleidingen. 

SEPTEMBER 

10 • Het boek 'De getekende Stad, Utrecht in oude tekeningen 1550-1900' wordt gepre-

ïo september 

senteerd. De auteur, kunsthistoricus Tolien Wilmer, werkte er bijna tien jaar aan. 

10 • Minister De Geus geeft in de Domkerk het startschot voor de Stichting Utrecht 

Orgelland, die de historische orgels in de provincie onder de aandacht wil brengen 

van een groter publiek. 
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10 • Een mozaïekvloer uit de eerste helft van de veertiende eeuw, die in 1994 werd gevon

den, wordt permanent opengesteld voor het publiek. De vloer van 20.000 tegeltjes is 

te bezichtigen in de kelder van Mariaplaats 33. Oorspronkelijk stond hier de woning 

van Frederik van Osseken, kanunnik van S. Marie, die de vloer heeft laten leggen. 

16 • Het Gilde Utrecht, vooral bekend door de stadsrondleidingen, is verhuisd van 

Nachtegaalstraat 2 naar Lange Smeestraat 7. De nieuwe behuizing wordt geopend 

door burgemeester Brouwer. 

17 • Park Transwijk wordt na een uitgebreide herinrichting officieel heropend door wet

houder Abrahamse. Er is in 2001 al begonnen met de opknapbeurt. 

18 • De Dienst Geestelijke Verzorging van het UMC krijgt in Frankfurt een Europese 

prijs voor de begeleiding van patiënten met een moslim- of hindoe-achtergrond. 

20 • Langs de Weg tot de Wetenschap is gestart met het graven van een nieuwe zijarm 

voor de Kromme Rijn. Op de nieuwe eilandjes mag de natuur zijn gang gaan. 

30 • Tijdens het feest ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van FC Utrecht is afscheid 

genomen van voorzitter Martin Sturkenboom, die zijn club tijdens een moeilijke 

periode voor de ondergang behoedde. 

4 • Mevrouw drs. S.C. van Dockum is benoemd tot directeur van Het Utrechts Archief 

als opvolger van de heer Jamar op die per 1 december afscheid neemt. Na haar studie 

kunstgeschiedenis en archeologie was zij onder andere werkzaam als provinciaal 

archeoloog en als waarnemend directeur bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek. 

5 • Na een lange periode waarin de bestrating regelmatig werd opgebroken, is in de 

Zakkendragerssteeg als afsluiting de 'vloerverlichting' door wethouder Abrahamse 

ontstoken. 

5 • De roeivereniging USR Triton, subgezelschap van het Utrechts Studenten Corps, 

bestaat 125 jaar. De vereniging viert dat met een feest dat 125 uur moet gaan duren. 

6 • Tijdens de slotavond van het 25-ste Nederlands Film Festival wordt de Filmprijs van 

de Stad Utrecht uitgereikt aan regisseur Maroesja Perizonius voor haar film 

Communekind. 

12 • De gemeente Utrecht voert een nieuwe huisstijl in. Deze moet eenheid brengen in 

het huidige samenraapsel van logo's en beeldmerken en een besparing van zes ton 

opleveren. 

13 • Wethouder Van den Bergh geeft toe dat het illegaal kappen van twee platanen aan 

het Europaplein voor de komende wegwerkzaamheden niet had mogen gebeuren. Zij 

noemt het 'een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet'. 

14 • Het Volksbuurtmuseum Wijk C heeft een bijzonder glaskunstwerk uit 1949 ont

dekt, dat is ontworpen door de bekende glaskunstenaar A.D. Copier. Het werd 
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gevonden in de directiekamer van de voormalige Lubro brood- en banketfabriek. De 

laatste eigenaar schonk, na de sluiting van de fabriek, alles wat herinnerde aan de 

historie van de Lubro aan het museum. 

14 • De Sterrenwacht op het bastion Sonnenborgh heropent na een herinrichting van het 

Museum, die plaats vond in nauwe samenwerking met het Universiteitsmuseum. De 

verbouwde sterrenwacht trekt jaarlijks 20.000 bezoekers. Ook het bastion is na een 

ingrijpende restauratie geopend. 

18 • Er wordt een nieuwe plaatselijke politieke partij opgericht onder de voorlopige naam 

'Luis-in-de-pels'. Directe aanleiding daarvoor is de gang van zaken met betrekking 

tot de illegaal gekapte bomen aan het Europaplein. De oprichters Leo Lambo en 

Kees van Oosten noemen het de druppel die de emmer deed overlopen. 

19 • Een brand in 'Auberge Het Oude Tolhuis' aan de Weg naar Rhijnauwen veroorzaak 

een enorme schade. Het voorste gedeelte, onder het rieten dak, is grotendeels in de 

as gelegd. 

24 • De Utrechtse rechtbank doet uitspraak in het geding dat de Stichting Stop 

Luchtverontreiniging Utrecht heeft aangespannen tegen de gemeente. Het moet uit 

zijn met de vertragingstechnieken van de gemeente: bezwaarschriften van de 

Stichting moeten binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld en niet in de la 

verdwijnen tot het werk klaar is. 

28 • FNV-voorzitter Agnes Jongerius krijgt het eerste exemplaar uitgereikt van het boek 

'Lumax', over de rijke historie van de katholieke vakbondsdrukkerij in Ondiep. Ook 

de geschiedenis van het gebouw, dat in 1998 nog dreigde te worden gesloopt, is vast

gelegd. 

28 • De Utrechtse fotojournalist Raymond Rutting krijgt de koninklijke onderscheiding 

Officier in de Orde van Oranje Nassau voor zijn betrokkenheid en vakmanschap. Er 

is een tentoonstelling ingericht in het stadhuis met zijn meest recente werk. 

31 • Het Utrechtse project Aanpak veiligheid en leefbaarheid Hoog Catharijne en 

Stationsgebied' krijgt, in de persoon van gebiedsmanager Eelko van den Boogaard, 

uit handen van minister Donner de Hein Roethofprijs 2005. De prijs wordt uitge

reikt in verband met de successen die bereikt zijn met het terugdringen van de crimi

naliteit en overlast (gehalveerd) en het bevorderen van de veiligheidsbeleving (met 

2 5 % gestegen). Alles onder het motto 'hard en sociaal'. 

NOVEMBER 

2 • Historisch cartograaf Peter van der Krocht, als docent verbonden aan de faculteit 

Geowetenschappen van de Utrechtse Universiteit, heeft de begeleidende tekst 

geschreven bij de heruitgave van de Atlas Maior. Het origineel werd in 1665 uitgege

ven door de wereldberoemde kaarten-uitgever Blaeu. 

3 • De restauratie van de Willibrorduskerk is afgerond. Ter gelegenheid daarvan wordt 
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een symposium gehouden: 'Kerk te huur? Hergebruik en functieverandering van reli

gieus erfgoed'. De Sint Maartens-penning wordt uitgereikt aan pater Kotte, vanwege 

zijn verdienste voor de restauratie. 

4 • Wethouder Gerard Abrahamse plaatst een metalen replica van het 'Utrechtse schip' 

aan de Van Hoornekade. Het origineel uit de elfde eeuw werd in 1930 op die plek 

gevonden, opgegraven en geconserveerd. Het is al sinds 1936 te bezichtigen in de 

kelder van het Centraal Museum. Van de replica steken alleen de stevens boven het 

maaiveld uit, binnenboord is het opgevuld met blauwe tegels, alsof het nog onder 

water ligt. 

4 november 

4 • Hoofd redactie Dick van Rheenen van Het Stadsblad overhandigt de 64 pagina's 

dikke jubileumkrant aan burgemeester Brouwer. Ter gelegenheid van het 50-jarige 

jubileum van de krant kreeg de burgemeester bovendien een taart aangeboden. 

5 • Het Zuilens Fanfare Corps is ter gelegenheid van het 105-jarig jubileum onderschei

den met de koninklijke erepenning. De penning, die bedoeld is voor verenigingen 

die zich extra inzetten voor de gemeenschap, wordt door loco-burgemeester Janssen 

uitgereikt tijdens het jubileumconcert in de Bethelkerk. 

6 • De gerestaureerde Willibrorduskerk wordt ingewijd met een gregoriaanse feestmis. 

Celebrant is pater Winand Kotte, het Sint Willebrorduskoor zingt, 's Middags wordt 

het orgel, dat eveneens is gerestaureerd, ingewijd met een concert. 

12 • Tijdens de halfjaarlijkse Elspeet Conferentie, een bijeenkomst van boekverkopers en 

uitgevers, is eigenares Lia Reedijk van de Utrechtse Kinderboekhandel aan de 

Ganzenmarkt uitgeroepen tot Beste Boekverkoper van Nederland. Ter gelegenheid 

daarvan ontvangt zij, wat zij noemt 'een afzichtelijk glimmende blikken bokaal', 
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maar zij is enorm ingenomen met de eer. Zij opende in 1981 in Utrecht de eerste 

kinderboekwinkel in Nederland. 

15 • Burgemeester Brouwer krijgt de uit vier dikke boeken bestaande Toegang tot het 

gemeentearchief 1813-1969 uitgereikt. Het Utrechts Archief heeft de omvangrijke 

hoeveelheid archiefmateriaal (1200 meter, 31444 stukken) opnieuw toegankelijk 

gemaakt. 

75 november 

16 • B i j de verbouwing van het Turkse restaurant Topkapi, dat na de heropening Selina 

gaat heten, is een middeleeuwse schouw gevonden met daarboven het wapen van 

Prins Maurits. 

18 • Leefbaar Utrecht-wethouder Toon Gispen treedt af als wethouder. Hij heeft de 

gemeenteraad in december 2004 voorgesteld een pand aan te kopen in de 

Vlampijpstraat om het in te richten als depot voor het Centraal Museum. In oktober 

j.l . hoorde hij dat het pand al eigendom van de gemeente is. Hij heeft dat stil gehou

den tot in de raadscommissievergadering van 17 november 2005. De politiek is ver

bijsterd en voelt zich misleid, maar heeft ook zelf zitten slapen. 

21 • Minister Van der Hoeven van Onderwijs opent het Hijmans van den Berghgebouw 

van de Utrechtse medische faculteit. De nieuwe architectonische blikvanger in de 

Uithof is ontworpen door architect Eric van Egeraat. 

25 • De Domtoren is ter gelegenheid van de Nederlandse Gamedagen in groen licht 

gezet. In de stad wordt het fenomeen 'De Hulk' genoemd. Op 5 december krijgt hij 

weer zijn vertrouwde kleur. 

29 • Voetballer David di Tommaso overlijdt op 26-jarige leeftijd, in zijn slaap. Hij speel

de vanaf seizoen 2004-2005 bij FC Utrecht en werd het afgelopen seizoen door de 
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supporters uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De Fransman laat een vrouw en een 

zoontje achter 

29 • De Jonkheer Beelaerts van Blokland Prijs 2005 wordt uitgereikt aan het 

Volksbuurtmuseum. De prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag van € 6500. 

Dit bedrag zal worden gebruikt voor het maken van een multifunctionele tribune in 

de bovenzaal. 

DECEMBER 

1 • De opknapbeurt van het eerste deel van het Zocherplantsoen is klaar. Het betreft het 

stuk tussen de Lucasbrug en de Herenbrug. Het planten van de laatste boom in dat 

deel van het park door Wethouder Abrahamse symboliseert de afronding. 

6 • De 'Aanpak veiligheid en leefbaarheid Hoog Catharijne en Stationsgebied' krijgt 

opnieuw een prijs: in Londen wordt de European Crime Prevention Award aan het 

project uitgereikt. 

14 • De Raad van State besluit dat de gemeente Utrecht nog niet mag starten met de 

bouw van de parkeergarage onder het Lucas Bolwerk. De gemeente moet eerst met 

zwaarwegender argumenten komen omdat de Staatsraad nog niet is overtuigd. 

14 • De klok van de Domtoren is al enige tijd van slag. De wijzers zijn daarom losgekop

peld van het uurwerk en worden voorlopig aangedreven door een electrisch uurwerk. 

Het slagwerk wordt nog wel aangestuurd door het originele uurwerk. Een en ander is 

in orde gemaakt in verband met het aanstaande bezoek van Koningin Beatrix. 

15 december 

15 • 'Een historisch besluit' en 'een zwarte dag voor de binnenstad', twee reacties van 

raadsleden naar aanleiding van het feit dat een raadsmeerderheid na twintig jaar dis

cussie de weg heeft vrijgegeven voor de gemeente om met Corio en NS Vastgoed de 
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definitieve contracten te tekenen voor de Aanpak Stationsgebied. Het water in de 

singel komt terug, er komt een OV-terminal, een nieuw Muziekpaleis, het Westplein 

wordt ondertunneld, het winkelcentrum gaat volledig op de schop, een deel van het 

plein Vredenburg wordt opgeofferd aan meer winkels en er komen meer woningen, 

kantoren en parkeervoorzieningen. 

15 • Het stadsbestuur besluit een wandelbrug aan te leggen over de Kromme Rijn ter 

hoogte van de Mytylschool. Het advies van de wijkraad Oost is daarbij niet gevolgd. 

Tegenstanders zijn bang voor het bederven van de zichtlijnen, voorstanders verwach

ten het ontstaan van nieuwe zichtlijnen. 

16 • Het 25-jarig jubileumfeest van Koningin Beatrix wordt in de Domkerk afgesloten. 

Het staatshoofd ontmoet er vertegenwoordigers van allerlei religies en levensbe

schouwingen in ons land. 

16 december 

20 • Carlo De Lorenzo van ijssalon Venezia aan de Voorstraat heeft met zijn kokos-ijs de 

Coppa d'Oro gewonnen tijdens het ijsconcours in Longarone. Het is de meest presti

gieuze prijs op zijn vakgebied. 

20 • Leefbaar Utrecht-raadslid W. Spier schrijft in een intern discussiestuk dat het refe

rendum over het stationsgebied is verkwanseld, de bouwplannen lijken verdacht veel 

op het door de partij verfoeide Utrecht Centrum Plan UCP uit 1999. Het discussie

stuk is in handen gekomen van de nieuwe partij Luis-in-de-Pels en openbaar 

gemaakt. 

21 • D e laatste exemplaren van het Livre de Jade, een verzameling kleuretsen van de 

Utrechtse graficus Koos van der Sluys, worden overhandigd aan Museum Het 

Rembrandthuis. Zij zullen onder andere in het museum een plaats krijgen in de 

overzichtstentoonstelling van Grafisch Genootschap De Luis, najaar 2007. 

17 • De derde en laatste schoorsteen van een voormalige kwekerij bij het in aanbouw zijn-
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de schoolgebouw Het Forum aan 't Zand (Leidsche Rijn) wordt gerestaureerd. Hij 

wordt daarbij weer voorzien van het verdwenen bovenstuk met de versiering van gele 

baksteen. 

23 • De methadonbus rijdt na vijfentwintig jaar zijn laatste rondje in Utrecht. Van de 

tweehonderd klanten per week waren er nog maar vier overgebleven. Een andere 

aanpak met thuisbezoeken, hostels, zorgcentra en methadonverstrekking op recept is 

er voor in de plaats gekomen. 

26 • Het oude rechtbankgebouw aan de Hamburgerstraat is door de oorspronkelijke 

koper, Vomandi uit Amsterdam overgedragen aan de Utrechtse projectontwikkelaar 

Pouw. Vomandi wilde de hotelplannen uitbreiden naar meer dan zeventig kamers. 

De gemeente Utrecht gaf geen toestemming. Pouw heeft de 'Monumentenstichting 

voormalig Paleis van Justitie' opgericht en het pand Hamburgerstraat 28 aangekocht 

om er een driesterrenhotel met maximaal 50 kamers in te vestigen, alsmede kanto

ren, een publieksafdeling van Het Utrechts Archief en de huisvesting van de 

Stichting Natuur en Milieu. Vomandi is nog in onderhandeling met belangstellen

den voor huisnummer 30 en blijft bovendien aansprakelijk voor de realisering van 

het complex. 

27 • Tweehonderd jaar geleden stierf Belle van Zuylen. 2005 is daarom uitgeroepen tot 

het Belle van Zuylen-jaar. In april is er een internationaal congres rond haar persoon 

georganiseerd door de Faculteit Letteren, in augustus is er op Slot Zuylen aandacht 

besteed aan haar creatieve talenten en het Utrecht Barok Consort bracht een CD uit. 

In december zijn een aantal lezingen georganiseerd. 

31 • Drie kelders van het voormalige Sint Elisabeth Gasthuis zijn weer zichtbaar en toe

gankelijk gemaakt onder de lampenwinkel 'De Kampioen' in de Lange 

Elisabethstraat. Het gasthuis werd in 1491 door de geestelijke Evert Zoudenbalch als 

weeshuis gesticht. 

31 • Na ruim 65 jaar stopt de 81-jarige Jopie de Vos met haar viswinkel Vis van Vos aan 

de Damstraat . Rug en knieën willen niet meer. Kon zij vroeger zonder probleem 

een kist vis van 50 kilo dragen, nu heeft ze al moeite met een bakje kruiden. 

Haar zoon Roy houdt het na veertig jaar ook voor gezien. Jopie verhuist b innen

kort naar een aanleunflat in de Kanaalstraat, zodat ze in Lombok kan blijven 

wonen. 

31 • Bij het ontwikkelen van het nieuwbouwcomplex op het Van der Linden terrein 

aan de Oosterkade streeft men naar een 'oud stadsbeeld' door middel van een 

'stegenstructuur ' . Dat betekent dat de huizen dicht op elkaar gebouwd zullen 

worden, met weinig groen en weinig tuinen. 

31 • Door He t Utrechts Archief wordt een gids uitgebracht voor historisch onderzoek 

naar onderwijs. De gids is geschreven door D . Verhoeven. 
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