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3 • In het eerste halfjaar na de opening heeft het spoorwegmuseum ruim 300.000 

bezoekers getrokken. Verwacht wordt dat er in het openingsjaar totaal 400.000 

mensen het museum zullen bezoeken. Vóór de verbouwing waren dat er gemiddeld 

150.000 per jaar. 

10 • Wethouder Abrahamse lanceert drie nachtwandelroutes langs typisch Utrechtse 

verlichting: onder andere de Pyke Koch-lantaarns langs de grachten, de bodemlampjes 

in de stegen, de led-spotjes van het busstation en het floodlight van de Domkerk. De 

wandelingen laten "gewone" plekken zien die bij nacht een heel andere sfeer 

oproepen. 

10 • De directeur van het Spoorwegmuseum Paul van Vlijmen neemt de Toer-Ned 

Attractie Award in ontvangst. Het museum verdient de prijs volgens de jury wegens 

de geslaagde verbinding die wordt gelegd tussen het tonen van de collectie en de 

wereld van attractieparken. 

12 • Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van het Nationaal Museum van Speelklok tot 

Pierement wordt afscheid genomen van dr. Jan Jaap Haspels, directeur-conservator, 

die op 1 december 2005 officieel met pensioen is gegaan. Haspels, die 35 jaar bij het 

museum in dienst is geweest, breidde tijdens zijn bewind de collectie uit van 80 naar 

ruim 1100 instrumenten. De duurste aankoop was de zeer bijzondere Roentgen-

Kinzing chronos-klok met een prijs van € 580.000. 

15 • I n navolging van Amsterdam wordt onder andere ook in Utrecht een weekend-school 

geopend, in het Vader Rijncollege in Overvecht. Deskundigen met passie voor hun 

vak, waaronder journalisten, artsen, rechters, kunstenaars, laten dertig kinderen uit 

achterstandswijken in de leeftijdsgroep tien tot veertien jaar kennis maken met 

interessante vakgebieden uit de wereld van wetenschap en kunst. 

17 • Een meerderheid van de raadscommissie voor stedelijke ontwikkeling gaat in tegen de 

wens van de wijkraad en de omwonenden en beslist dat de voormalige schuilkerk 

Maria Minor aan Achter Clarenburg mag worden verbouwd tot grand café. De 

wijkraad en omwonenden vinden dat er al genoeg horeca in de binnenstad is, maar 

wethouder Lenting verwacht juist dat de buurt levendiger zal worden. 

19 • Het vernieuwde theater Zimihc (Zat Ik Maar In Hoog Catharijne) heropent haar 

deuren na een grondige verbouwing. 

22 • Architect Wiel Arets krijgt de tweejarige Rietveldprijs voor het ontwerp van de 

Universiteitsbibliotheek op De Uithof. Medewerkers van de bibliotheek klagen echter 

over het binnenklimaat. De publieksprijs is voor de ontwerpers van de Prins Claus-

brug: Gerard Loozekoot en Ger Gijzen. 

27 • Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat slaat samen met wethouder Van den Bergh 

de eerste paal van de nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij de Douwe 

Egberts-fabriek. 
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2 • Op het terrein achter het Hieronymus-huis aan de Maliesingel zijn bij archeologisch 

onderzoek drie zilveren muntjes van rond 1200, een zilveren belletje en middeleeuws 

aardewerk gevonden. Sporen wijzen op bewoning en agrarisch gebruik in de twaalfde 

tot veertiende eeuw. 

8 • Het Catharijneconvent en het Centraal Museum moeten in totaal acht schilderijen, 

die behoren tot de zogeheten "Goudstikker-collectie", teruggeven aan de rechtmatige 

eigenaren. 

16 • Samen met Prinses Laurentien opent Dick Bruna het Dick Bruna Huis, een depen

dance van het Centraal Museum aan de Agnietenstraat. 

17 • Wethouder Abrahamse is aanwezig bij de herplaatsing van de eerste van zes linden die 

van De Uithof naar de Maliebaan worden verplaatst. De bomen moeten wijken voor 

de aanleg van de busbaan. 

18 • I n het kader van de promotie-actie van zeven Utrechtse musea "De zevende hemel" 

zijn de oren van het Bruna-konijn "Nijntje" op de Neudeflat geplaatst. Zij blijven 

daar tot het geldmuseum in de Rijksmunt open gaat in februari 2007. 

18 • Tijdens de allereerste KinderMuseumNacht van Nederland worden er workshops als 

Droomzuigen en Levende Nachtmerries gegeven. In de kapel van het Centraal 

Museum is een disco. De in zilver geklede kinderen worden van museum naar 

museum gebracht met een paardentram, een arreslee en een droomboot. In het 

Museum van Speelklok tot Pierement is hoog in de kerk een plek ingericht om te 

blijven slapen. 

18 • Tijdens de KinderMuseumNacht is de kinderzolder van het Centraal Museum "Kids 

Centraal" voor het laatst open. De zolder gaat gebruikt worden voor exposities over 

de geschiedenis van Utrecht. De eerste tentoonstelling zal gewijd zijn aan archeologi

sche vondsten in Leidsche Rijn, de Romeinen en het ontstaan van Utrecht. 

28 • Op de leeftijd van ruim 82 jaar is Tjeerd Pot 

overleden, temidden van zijn collega's van het 

Pandhuis. Hij noemde zichzelf een "mislukte" 

tandarts maar was vooral amateur-archeoloog en 

verhalenverteller. De laatste vijfentwintig jaar 

lijmde hij opgegraven scherven aan elkaar en 

restaureerde op deze wijze meer dan duizend 

middeleeuwse borden, kookpotten en olielampjes. 

Ook was hij bij opgravingen van skeletten dè man 

die onderzoek deed naar ziekten en gebitsafwij

kingen. 28februari 
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1 • In het kader van de vernieuwing van de wijk Ondiep worden de komende jaren 1100 

woningen gesloopt en vervangen door 1300 nieuwe. Vandaag is de eerste muur 

omvergehaald. De oorspronkelijke plannen voor een grootschalige renovatie blijken 

technisch onmogelijk. 

2 • Met slechts de stemmen van SP en Burger en Gemeenschap tegen is na een kijkje in 

de financiën - achter gesloten deuren - door de gemeenteraad het besluit genomen 

om de bouwvan het Muziekpaleis in gang te zetten. Architect is Herman Herzberger. 

De kosten worden geraamd op iets meer dan 100 miljoen. 

2 • Alle bomen rond de voormalige serviceflat Rheijngaerde, achthonderd in getal, zijn 

gekapt in verband met de verbreding van de A2. De flat, die op dit moment nog in 

gebruik is als woonruimte voor voornamelijk buitenlandse studenten, moet nog 

gesloopt worden. 

2 • G. Quispel, emeritus hoogleraar in de geschiedenis van de vroege kerk aan de 

Utrechtse Universiteit, overlijdt op bijna 90- jarige leeftijd. 

3 • Met vingerverf zet minister Peijs een symbolische handtekening voor de vernieuwing 

van het Utrechtse station. 

4 • Bij de aanleg van een wandelroute in Leidsche Rijn, langs onder andere de Romeinse 

weg en het opgegraven Romeinse schip, is stagnatie opgetreden omdat een ijsvogeltje 

nestelt op een plaats waar een dam moet worden gelegd. 

6 • In verband met de nog steeds groeiende vraag naar tweedehands auto's, vooral binnen 

de Oost-Europese lidstaten van de EU, vergroot de Utrechtse automarkt het marktop-

pervlak. Naast het parkeerterrein van het veemarkt-complex worden nu ook de hallen 

in gebruik genomen, een uitbreiding met 400 plaatsen. Met ruim 60.000 verkochte 

auto's per jaar is de markt de grootste van Europa. De gemeente wil op het veemarkt

terrein echter gaan bouwen en zoekt nog naar een nieuwe locatie voor de markt. 

7 • Wethouder Abrahamse plaatst bij de Bartholomeïbrug een bord ter herinnering aan 

de Smeetoren, die van 1145 tot 1854 op deze plek deel uitmaakte van de ommuring 

van de stad. 

12 • Het Centraal Museum laat door Sotheby's 720 kunstwerken openbaar verkopen. Van 

de 1470 kunstwerken van het Centraal Museum die zijn getoond op de tentoonstel

ling Uit het Depot gaan de overige stukken naar andere musea in het land. De 

stukken worden afgestoten omdat het museum vindt dat zij niet in de Utrechtse 

collectie passen. De opbrengst van de veiling, ruim € 200.000, zal worden gebruikt 

voor aankopen die de bestaande collectie "versterken ". 

14 • De voorzitter en de penningmeester van de sociëteit Sint Jan, de heren G.M. Serto 

(82) en H. Piets (81) krijgen van burgemeester Brouwer de Gouden Dom uitgereikt 

bij hun afscheid als bestuurlid. 

14 • De eerste Pyke Koch-lantaarns in de stad zijn voorzien van helder glas in de kap en 

een spaarlamp met lamelletjes. De lampen stralen daardoor zachter licht uit. Ook de 
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zogenaamde "Haagse Masten" zullen van een heldere kap worden voorzien. 

26 • De bekende Utrechtse beeldhouwer Joop Hekman die op 24 maart 85 jaar is 

geworden, krijgt bij de opening van de tentoonstelling van zijn werk bij Galerie Quin-

tessens door burgemeester Brouwer de zilveren stadspenning opgespeld. Het beeld De 

Drie Muzen op het grasveld voor de stadsschouwburg en de hond Biru, voor zijn huis 

aan het eind van de Nieuwe Gracht, is werk van Hekman dat bij veel Utrechters 

bekend is. 

29 • Bij zijn afscheid als directeur van de Dienst Stadswerken is aan Lambert Koops de 

zilveren stadsmedaille uitgereikt. 

12 • Koningin Beatrix opent de tentoonstelling die ter gelegenheid van het 50-jarig 

bestaan van het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement is ingericht met 48 

van de mooiste nog bestaande mechanische instrumenten ter wereld. Een van de 

topstukken is de zogenaamde Neushoornklok uit de Keizerlijke Verboden Stad in 

Peking. 

14 • Het middeleeuwse 

luidklokje in de 

geveltop boven de 

hoofdingang van het 

Bartholomeus 

Gasthuis wordt van 

zijn plek gehaald om 

gerestaureerd te 

worden. Na 

aftakeling blijkt dat 

de beschadigingen 

erger zijn dan werd 

verwacht. 

14 • Goede Vrijdag. Het 

nieuwe Utrechtse 

college van burge

meester en wethou

ders (PvdA, 

Groenlinks, CU, 

CDA) presenteert 

zijn programma. 

21 • Cees van Leeuwen 

brengt de BluesRoute terug in Utrecht. Halverwege de jaren negentig haakte een 

14 april 
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groep horeca- ondernemers aan bij de succesvolle route, maar dat bleek geen succes. 

De slepende onenigheden leidden tot splitsing in BluesRoute en Bluesfestival. In 

2000 stopt de Route en door teruglopende bezoekersaantallen als gevolg van de 

ingevoerde mix van rock, soul en jazz, stopt in 2000 ook het Festival. Voorlopig wordt 

de herstart van de BluesRoute nog binnenshuis gehouden. 

1 • Start van de opgraving op het Vredenburg waarbij gezocht wordt naar de restanten 

van het kasteel Vredenburg. Het archeologisch onderzoek heeft vooral ten doel 

antwoord te krijgen op de vraag hoe er in de toekomst gebouwd moet worden op het 

Vredenburg. 

3 • Bij de opgraving op het Vredenburg worden de restanten gevonden van het twaalfde -

eeuwse woonblok De Teerling dat op de hoek van het plein heeft gestaan, ongeveer 

tegenover het gebouw van C&A. 

9 • Aan de Hogeweide in Leidsche Rijn zijn de resten gevonden van een vermoedelijk 

elfde-eeuwse boerderij. Die resten zijn goed geconserveerd en tonen een complete 

plattegrond. 

13 • Voor de eerste keer komen de Nederlandse klokkenluiders bijeen. Het Utrechts 

Klokkenluiders Gilde is de gastheer van ongeveer 100 van de naar schatting 250 

georganiseerde klokkenluiders in ons land. 

15 • Wegens gevaarlijke scheuren in de 150 jaar oude iep op het hofje achter de Vrouwjut-

tenstraat moet deze monumentale boom worden gekapt. 

16 • Wanda Reumer, oprichtster van de Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar 

in Utrecht, overlijdt op 91-jarige leeftijd. De Akademie is tegenwoordig de faculteit 

Theater van de Hogeschool voor de Kunsten. Wanda Reumer presenteerde ook in de 

jaren vijftig het VARA-radioprogramma Olleke Bolleke. 

17 • De Raad van State bepaalt dat de parkeergarage onder het Lucas Bolwerk gebouwd 

mag worden. De gemeenteraad heeft inmiddels al besloten dat hij niet gebouwd zal 

worden maar desondanks is oud-wethouder Yet van den Bergh blij met de uitspraak. 

Theo Haffmans van de Stichting Singelgebied is teleurgesteld: hij concludeert dat 

voor de bescherming van een monumentaal park juridische middelen niet geschikt 

zijn. De plannen voor de garage hebben 3,5 miljoen euro gekost 

23 • Het project "Opera in de Bus" van het Utrechtse Yo! Opera Festival heeft de nationale 

evenementenprijs gekregen. 

27 • Het monument van oogarts F.C. Donders aan het Janskerkhof is gerestaureerd en 

wordt onthuld. Het gedenkteken is in 1921 gemaakt door Toon Dupuis (1877-1937). 

31 • Op Fort Blauwkapel worden nieuwe huizen gebouwd. Eén van die huizen verdient 

aandacht omdat architect Rolf Reichardt het in hout heeft laten bouwen. Hij verwijst 

daarmee naar het schootsveld van het fort, waar alleen houten huizen mochten 
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worden gebouwd. In het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moest het fort 

namelijk snel vrij van bebouwing kunnen worden gemaakt. 

31 • Stadsarcheoloog H. De Groot krijgt een stedelijke onderscheiding bij zijn afscheid van 

de gemeente Utrecht. Hij leidde dertig jaar lang vele opgravingen en speelde een 

belangrijke rol in het onderzoek naar de tegel- en pottenbakkersindustrie in het 

middeleeuwse Utrecht. 

2 • De slangenmuur van slot Zuylen staat er weer als nieuw bij. De voor dit type 

uitzonderlijk lange muur uit 1740 is als restauratie-opleidingsproject door leerlingen 

onder leiding van vakkundige collega's gerestaureerd. 

11 • Pater Winand Kotte overlijdt onverwacht op 83-jarige leeftijd. Uiteraard wordt hij 

begraven vanuit de neogotische Willibrordkerk aan de Minrebroederstraat, die onder 

zijn beheer is gerestaureerd en daardoor behouden is voor Utrecht. 

13 • De winnaars van de Spinozapremie worden bekend gemaakt. De prijs geldt als de 

grootste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland. Van de vier prijswinnars 

zijn er twee hoogleraar aan de Utrechtse universiteit: Prof. Dr. J.M. Bensing, klinisch 

psychologe voor haar werk op het gebied van de non-verbale communicatie tussen 

artsen en patiënten en Prof. Dr. B. Scheres, moleculair geneticus, voor het onderzoek 

naar stamcellen en de groei van plantenwortels. 

17 • Op het Domplein worden damwedstrijden gehouden. Naast gewone partijen wordt 

ook door een aantal sneldammers wedstrijden gespeeld. Ton Sijbrands speelt 

simultaan tegen zo'n 45 dammers en wint alle partijen. Een en ander is georganiseerd 

door de Utrechtse damvereniging UDG ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan. 

23 • In Leidsche Rijn wordt gestart met de bouw van een replica van het Romeinse 

vrachtschip "De Meern-1 ". Voor deze klus zijn vier zeer grote eiken aangekocht van 

de Stichting Het Utrechts Landschap. De aankomst van de eerste twee eiken met een 

doorsnee van ongeveer een meter en een lengte van respectievelijk 10 en 17 meter 

wordt feestelijk gevierd. Het leer/werkproject geeft aan zo'n vijftien werklozen 

gelegenheid een opleiding te volgen tot timmerman. 

24 • Bij opgravingen aan het Ledig Erf worden de restanten van het veertiende-eeuwse 

Sint Joosten Gasthuis blootgelegd. Een waterput, beerputten, een schouw, muren met 

bogen. Archeologe Annette Bakker wil de bouwer van het appartementencomplex, dat 

op deze plek gebouwd gaat worden, vragen of een van de muren in de ondergrondse 

parkeergarage kan worden bewaard. Maar eerst gaat er nog dieper gezocht worden 

naar twaalfde of dertiende eeuwse restanten. 
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3 • De serie zomeravondconcerten die elk jaar in de maanden juli en augustus op de 

Dombeiaard worden gegeven, opent dit jaar met een bijzonder concert voor blokfluit 

en beiaard. Er worden werken van Jacob van Eyk gespeeld en burgemeester Brouwer 

onthult een gedenksteen in het plaveisel bij de ingang van de Domtoren ter ere van 

deze verre voorganger van stadsbeiaardier Arie Abbenes. 

4 • De nieuwe huisstijl van Utrecht wordt gepresenteerd door wethouder De Weger. 

Omdat ook al het drukwerk is doorgelicht en de productie daarvan efficiënter kan 

worden aangepakt, wordt er zes tot acht ton bespaard. 

6 • Voor het eerst in 50 jaar heeft Utrecht weer een Victoria Amazonica in huis, in de 
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kassen van het Universiteitsmuseum en hij bloeit 's nachts. Een tweede knop is ook al 

zichtbaar. 

8 • Bij de verbouwing van de schuilkerk Maria Minor tot grand café zijn onder de houten 

vloer de fundamenten gevonden van het Huis Clarenburg. Het was onbekend dat er 

nog zoveel restanten aanwezig waren. Clarenburgh blijkt een groot huis te zijn 

geweest, vergelijkbaar met Oudaen. 

8 • Het tachtigjarig bestaan van de Winkeliersvereniging Lombok wordt gevierd rond de 

tafel in café Uncle Ben, waaraan tachtig jaar geleden de statuten werden getekend. 

Tachtig jaar geleden heette het café Norbart. Burgemeester Brouwer krijgt de eerste 

jubileumkalender aangeboden, een verjaardagskalender met aquarellen van bekende 

plekken in Lombok. 

12 • Het Utrechts Centrum voor de Kunsten heeft voor het nieuwe school-seizoen de 

50ste Utrechtse basisschool ingeschreven voor deelname aan het cultuur-educatief 

project Museum voor de Klas. Het initiatief van de zeven musea uit het Museum

kwartier, het Utrechts Centrum voor de Kunsten en de gemeente Utrecht is daarmee 

uitgegroeid tot een zeer succesvol project, dat in het seizoen 2003-2004 startte met 

tien scholen. 

12 • De 70 jaar oude zonnespectrograaf van museum Sonnenborgh werkt weer. Vrijwilliger 

Hans van 't Erve 

(70) heeft er 

gedurende tweeën-

eenhalfjaar drie 

dagen per week aan 

gewerkt. 

13 • De dertien neogoti

sche gebrandschil

derde ramen van de 

kapel van het St. 

Hiëronymushuis aan 

de Maliesingel 

blijven voor Utrecht 

bewaard. Omdat het 

huis wordt omge

bouwd tot apparte

menten dreigden ze 

verloren te gaan. 

Door een actie van 

Peter Haars konden 

ze worden aange

kocht. Voorlopig 26 juli 
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worden ze opgeslagen in Tilburg, maar Haars hoopt de glazen, die tussen 1880 en 

1890 gemaakt zijn door Heinrich Geuer, over een aantal jaren te kunnen plaatsen in 

de Nicolaïkerk of de Catharina-kathedraal. 

26 • Bij de aanleg van leidingen voor de stadsverwarming op het Pieterskerkhof is eerst 

archeologisch onderzoek gedaan. Verwacht werden vondsten uit de Romeinse tijd, zo 

vlak bij de plek van het Castellum op het Domplein. Er is niets Romeins gevonden, 

maar wel een zeldzame 13de eeuwse oven voor het gieten van kerkklokken. De 

ovenresten zullen worden geborgen. Of de oven ergens tentoongesteld gaat worden is 

nog niet bekend. 

2 • Johannes kardinaal Willebrands overlijdt op bijna 96-jarige leeftijd te Denekamp. 

Kardinaal Willebrands was emeritus aartsbisschop van Utrecht. Hij heeft veel 

bekendheid gekregen als voorzitter van de Pauselijke Raad ter bevordering van de 

Eenheid der Christenen en als voorzitter van de Commissie voor Religieuze Betrek

kingen met het Jodendom. De uitvaart vindt plaats op de begraafplaats Sint Barbara 

aan de Prinsesselaan op 8 augustus. 

5 • Het cultureel festival "De 7e Hemel" wordt geopend met een modeshow waaraan ook 

kardinaal Simonis mee doet. Hij showt een kardinaalsgewaad in rood en zwart, 

ontworpen door de Nederlands-Marokkaanse couturier Aziz. 

9 • Abdessadek Sikaoui is benoemd tot Marokkaanse consul in Utrecht. Hij moet dit 

nieuwe consulaat, het vierde in Nederland, op poten zetten. De eerste open dag trok 

ruim duizend Marokkanen. 

10 • De welstandscommissie draagt negen na-oorlogse kerken in de stad voor om op de 

gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dertig kerken staan al op die lijst. Een 

zelfde aantal staat op de Rijksmonumentenlijst. Het zijn allen gebouwen van voor de 

oorlog. 

21 • D r . Paul Fentener van Vlissingen overlijdt op 65-jarige leeftijd. Naast en na zijn werk 

als voorzitter van de raad van bestuur gevolgd door de functie van voorzitter van de 

raad van commissarissen van SHV Holdings was hij actief in het maatschappelijk 

leven. Vooral op het terrein van de natuurbescherming zette hij zich in. 

24 • Koningin Beatrix woont de opening bij van de vijfentwintigste editie van het Holland 

Festival Oude Muziek. 

27 • Bij de start van de vijftigste Ronde van Midden Nederland onthult locoburgemeester 

Harm Janssen geëmailleerde gedenkbordjes die herinneren aan het feit dat in 1885 

het eerste fietspad van Nederland werd aangelegd op de Maliebaan. 

29 • De Protestantse Kerk in Nederland maakt bekend dat haar archieven ondergebracht 

gaan worden bij Het Utrechts Archief. Op dit moment zijn de archieven van de 

gefuseerde kerken nog op verschillende adressen gevestigd. 
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29 • Mede-oprichter en oud-partijvoorzitter van Leefbaar Utrecht, Broos Schnetz, heeft 

het lidmaatschap van die partij opgezegd. Hij wil in zijn maatschappelijk functione

ren onafhankelijk kunnen opereren. 

29 • Fractievoorzitter van de W D , Halbe Zijlstra, verlaat de gemeenteraad. Hij hoopt op een 

verkiesbare plaats te komen op de kandidatenlijst van de W D voor de Tweede Kamer

verkiezingen. Danielle van den Broek neemt de leiding van de fractie van hem over. 

3 • Hans Spekman geeft zijn baan als wethouder op om als fractielid van de PvdA in de 

Tweede Kamer te gaan werken aan de problemen waar hij in zijn werk als wethouder 

tegenaan is gelopen. Hij moet nog worden gekozen. 

7 • De gemeenteraad besluit om Burgemeester Brouwer voor te dragen voor een nieuwe 

termijn. De oude termijn loopt af op 1 januari 2007. De herbenoeming vindt plaats 

voor een periode van zes jaar, maar Brouwer heeft aangegeven nog slechts één jaar te 

willen blijven om het nieuwe college in te werken. 

8 • Vismarkt 8 gaat gerestaureerd worden. Hoognodig want het achterhuis is ruim 40 

centimeter losgekomen van het middenhuis. De scheefstand zorgt ervoor dat het huis 

net een wokkei lijkt. De nieuwe eigenaar laat, na opvijzeling, een nieuwe fundering 

aanbrengen. 

9 • De plaats waar de resten van de badhuismuren van het Romeinse legerkamp onder

gronds aanwezig zijn, in de boomgaard van fruitteler Goes op de Hoge Woerd, is 

vastgesteld met speciale apparatuur. De contouren van de fundamenten zijn zichtbaar 

gemaakt voor het publiek. De opening vindt plaats in het kader van de vijfjarige 

publieksmanifestatie 'Castellum Hoge Woerd'. 

11 • D e Utrechtse bevolking heeft uit zeven door Het Utrechts Archief geselecteerde 

mijlpalen de augustus-storm van 1674 uitgekozen als hèt moment dat de toekomst 

van Utrecht heeft bepaald. Het gezicht van de stad werd grondig veranderd door het 

instorten van het schip van de Domkerk, de torens van de Janskerk en de Pieterskerk, 

alsmede door het neerstorten van de spits van de Jacobikerk waardoor het carillon van 

die kerk verloren ging. 

12 • B i j de commissie Welstand en Monumenten is het eerste "burgerlid" aangesteld: Ingrid 

Wijgh. Zij praat namens de inwoners met architecten en stedebouwkundigen mee over 

bouwplannen in de stad. Naar deze nieuwe functie kon worden gesolliciteerd. 

13 • In het museum Van Speelklok tot Pierement wordt een "confrontatieconcert" 

gehouden. Tijdens dit concert horen bezoekers verschillende draaiorgels uit de 

museumcollectie, bediend door conservator Van Wely. Het grote Bätz-Witte orgel uit 

de tweede helft van de negentiende eeuw, wordt bespeeld door Sander van Marion. 

Het concert wordt gehouden ter gelegenheid van het jubileum van Van Marion die dit 

jaar 50 jaar toonkunstenaar is. 
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14 • Het Museum Catharijneconvent dat anderhalfjaar gesloten is geweest wegens een 

verbouwing, wordt heropend. Directeur Guus van den Hout is zeer tevreden met het 

resultaat. De Vrienden van het Catharijneconvent hebben het museum ter gelegen

heid van de heropening een glas-in-lood raam geschonken. Mare Mulders (1958) 

heeft speciaal voor Museum Catharijneconvent dit grote raam vervaardigd, geïnspi

reerd op het thema van de Apocalyps, ofwel de Openbaring. Het raam toont volgens 

de visie van Mulders de altijd levende kracht van de christelijke cultuur en de rijkdom 

van haar gedachtegoed. 

15 • Een adoptieteam voor Overvecht wordt opgericht. Leden zijn wijkwethouder Den 

Besten, minister van Sociale Zaken De Geus, oud-minister Winsemius en VROM-

topambtenaar Bertram. Het team moet de wijk helpen bij het verbeteren van de 

leefbaarheid, de vermindering van de werkloosheid en het aanbrengen van meer 

variatie in het woningaanbod. Men hoopt in mei 2007 één en ander op de rit te 

hebben. 

18 • De historicus Dr. A. Van Hulzen overlijdt op 101-jarige leeftijd. Van Hulzen, die nog 

steeds actief was schreef meer dan vijftig boeken over de geschiedenis van de stad. Hij 

verzorgde over hetzelfde onderwerp een wekelijkse rubriek in "het Stadsblad". Daar 

wilde hij mee stoppen omdat hij bang was in herhaling te zulen vervallen. Een nieuwe 

serie over de geschiedenis van spreekwoorden en gezegdes stond al op stapel. 

22 • Stephen Taylor, organist van de Nicolaïkerk is onderscheiden met de Maartenspen-

ning. Hij krijgt deze Utrechtse prijs voor zijn werk als musicus, schrijver en organisa

tor van het KlankKleurenfestival. Dit festival wordt gehouden ter gelegenheid van het 

50-jarig bestaan van het Marcussen-orgel. 

26 • In de openbare basisschool De Twijn aan de Laan van Puntenburg woedt een grote 

brand. Het is al de derde brand in drie jaar tijd. 

29 • De restauratie van het tegeltableau tegen de muur van het Maliehuis wordt afgerond. 

Er zaten steeds meer putjes in en er lieten stukjes los. Restaurator Bodill Lamain 

constateerde dat het een ontwerp is van plateelschilder W.G.F. Jansen, die werkte bij 

de plateelbakkerij Rozenburg in Den Haag. 

12 • D e warmtekrachtkoppeling-centrale van de Utrechtse Universiteit en de autoshow

room van Hesseling in The Wall hebben beide in hun categorie de tweejaarlijkse 

Nationale Staalprijs gewonnen. De Universiteits-centrale heeft vanwege zijn bijzon

dere vormgeving "de giraffenstal" als bijnaam gekregen. 

13 • Het Julius Gezondheidscentrum Parkwijk in Leidsche Rijn wordt geopend door 

wethouder Rinda den Besten. 

18 • Het Geldmuseum heeft van een particuliere verzamelaar een schenking ontvangen 

van ruim vijfhonderd antieke Thaise munten afkomstig uit de veertiende tot 
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18 • Het college van B & W heeft besloten toestemming te geven voor de sloop van het 

rijksmonument Ledig Erf 5. Het ontwerp-besluit zal ter visie worden gelegd. Vermoed 

wordt dat het een deel is van een zeventiende eeuws veerhuis aan de Vaartse Rijn. Het 

is in jaren niet voorgekomen dat er een Rijksmonument wordt gesloopt. Door de 

jarenlange verwaarlozing is het pand in een zodange slechte staat dat er van restaura

tie geen sprake meer kan zijn. Het gebouw zal wel uitvoerig worden gedocumenteerd. 

20 • De Utrechtse graficus Gerard van Rooy overlijdt op 68-jarige leeftijd. Er wordt hem 

een kleine hommage gebracht in de vorm van vijf van zijn etsen, opgehangen in het 

informatiecentrum van het Centraal Museum. Er is tevens een video-documentaire 

over zijn werk te zien. Ook de kunstuitleen besteed aandacht aan zijn overlijden. 

23 • Sportarts Reinder Strikwerda overlijdt. De chirurg Strikwerda, die ooit een stukje 

kraakbeen uit zijn eigen knie weghaalde, was onder andere clubarts van DOS, 

bestuurlid van de Vereniging voor Sportgeneeskunde, voorzitter van de Stichting 

Topvoetbal bij Elinkwijk, docent en directeur van de opleiding Fysiotherapie aan de 

Hogeschool Utrecht. 

25 • De herenschoenenzaak "Gezusters Hermans" aan het Oudkerkhof bestaat 100 jaar. 

24 • Vier zand- en grindtrechters zijn aangekomen aan de Veilinghaven. Hoewel berekend 

was dat ze precies onder de Liesbosbrug en de A12 door konden lukt dat niet. Door 

extra water in de pontons, waarop ze vervoerd worden, te pompen komen ze nog wat 

lager in het water te liggen. Het waterschap zet bovendien nog ergens een stuw open, 

waardoor het waterpeil net voldoende zakt om de doorgang mogelijk te maken. De 

trechters zullen naar een ontwerp van architect Arco Zweistra worden verbouwd tot 

kantoorruimtes. 

26 • "Wandelen over de Bierkaai", bierhistorische gids van Utrecht verschijnt. Schrijver is 

de historicus Kees Volkers. 

27 • Het Centraal Museum opent een nieuwe permanente opstelling over de Romeinse 

periode. 

30 • De Sportpenning van de gemeente Utrecht wordt door loco-burgemeester Janssen 

uitgereikt aan Chantai de Bruijn, Wieke Dijkstra en Lisanne de Roever. Deze 

Utrechtse dames maken deel uit van het Nederlandse hockeyteam dat in Madrid het 

wereldkampioenschap heeft behaald. 

31 • D e Gouden Pyramide, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de 

architectuur, is toegekend aan Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling. Oostmeijer 

krijgt de prijs voor het appartementengebouw Het Bolwerk aan het Servaasbolwerk, 

op de plek waar eerst de gecamoufleerde bunker stond. De Belgische architect Bob 

van Reeth ontwierp het complex. 

31 • Het boek "Aardse Paradijstuin", geschreven door Edwin Maes, wordt gepresenteerd 

op de begraafplaats Soestbergen. De begraafplaats met zijn landschappelijke aanleg en 

de unieke grafrotonde is het onderwerp van dit boek. 
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3 • Opgravingen hebben uitgewezen dat pottenbakkers in de middeleeuwen niet alleen 

binnen de stad werkzaam waren maar ook bij de Anthoniedijk en de Loevenhoutse-

dijk. Dat was in die tijd ver buiten de stad. Er zijn veel kuilen met afgekeurde 

producten gevonden. 

8 • De onderwijsprijs van de Provincie Utrecht 2006, categorie voortgezet onderwijs, is 

gewonnen door het Utrechtse Stedelijk Gymnasium. Twee vijfdeklassers werden 

bekroond om hun zelfgebouwde website "LeerLeren. Het is een onderdeel van de 

schoolwebsite en probeert op een speelse en inventieve manier te laten zien hoe leuk 

leren is onder het motto: je hoeft niet slim te zijn om slim te leren". Te zien op: 

http://04736.06sc.thinkquest.nl/ 

13 • De Algemene Chinese School viert haar 25-jarig bestaan. Honderden kinderen volgen 

op zaterdag Chinese les om naast in het Nederlands ook in de moedertaal te kunnen 

communiceren. 

15 • Het is zestig jaar geleden dat bij de DEMKA vijf gietstalen luidklokken werden 

gegoten voor onder andere de Sint Ludgeruskerk in Zuilen, de Hervormde kerk in 

Maarssen en het kerkje van Slot Zuilen. Het zijn de enige gietstalen klokken die ons 

land rijk is. De klok uit de Ludgeruskerk is na de afbraak enige tijd opgeslagen 

geweest op de gemeentewerf en hangt nu bij het oorlogsmonument in Zuilen. 

16 • Joost EK. Kits Nieuwenkamp overlijdt op 67-jarige leeftijd. Hij is jarenlang voorzitter 

geweest van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Daarnaast 

heeft hij een aantal bestuursfuncties vervuld, vooral in organisaties die met historie 

verband houden. 

16 • In verband met de aanleg van een weg tussen de Castellumlaan en de Langerakbaan is 

er een opgraving verricht op de Hoge Woerd. Delen van de vicus (het kampdorp) bij 

het Romeinse Castellum zijn blootgelegd. Voor het eerst is duidelijk te zien hoe zo'n 

nederzetting was opgebouwd. De vicus dateert van rond het jaar 70. 

16 • De twee-jaarlijkse literatuurprijs van de stad Utrecht, de C C S . Crone-prijs, wordt 

door burgemeester Brouwer uitgereikt aan Arthur Japin. 

24 • Het jeugdhostel Singelzicht aan de Wittevrouwenkade wordt officieel geopend. In 

feite wordt hier al een jaar hulp geboden aan dak- en thuisloze jongeren. De GG en 

GD, die al vijf hostels beheert, stelt dat het project succesvol mag worden genoemd. 

Veel bewoners stromen door naar een zelfstandige woning of andere woonvoorzienin

gen. 

24 • Het minstens 425 jaar oude torenuurwerk van de Klaaskerk is na 40 jaar weer terug 

in Utrecht. Het is opgesteld in de noordelijke arm van het dwarschip van de kerk. 

Omdat de oude speeltrommel nog steeds in de zuidertoren functioneert bij het 

carillon, is een houten replica vervaardigd door Henk Schölte en in het uurwerk 

geplaatst. Wethouder van monumenten Harm Janssen stelt het uurwerk officieel in 

gebruik. 
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25 • Ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van het (vanouds socialistische) zangkoor 

Stem des Volks wordt een jubileumconcert gegeven in de Geertekerk. Naast werk van 

Mozart worden ook twee strijdliederen gezongen. 

26 • Kardinaal Simonis, sinds 1983 aartsbisschop van Utrecht, viert zijn 75-ste verjaardag. 

27 • Altrecht (Riagg) en de Universiteit Utrecht hebben de Parel van Integratie gewonnen. 

Deze prijs wordt door het Kenniscentrum Grote Steden uitgereikt voor het onderzoek 

naar allochtone cliënten in de geestelijke gezonheidszorg. 

29 • De Gouden Domtoren wordt uitgereikt aan mevrouw Hoff-Claessens. De tachtig

jarige vrijwilligster zet zich al dertig jaar in voor buurthuis Ravelijn. 

2 • In het door de gemeente gepresenteerde herinrichtingsplan "Zijdebalen" zal het 

gebouw van de Lubro-bakkerij aan de Hogenoord gespaard blijven. Het gebouw staat 

hoog op de lijst industriële monumenten van de Provincie. 

2 • Na bijna honderd jaar sluit de viswinkel Oostveen aan de Nobelstraat. 

13 • De Gemeentelijke Stimuleringsprijs voor lokaal vrijwilligerswerk 2006 is gewonnen 

door het Aboriginal Art Museum. 

13 • Paulus Jansen, fractievoorzitter van de SP in de Utrechtse gemeenteraad heeft in 

verband met zijn vertrek naar de Tweede Kamer afscheid genomen. 

14 • De in Utrecht geboren en getogen zanger, cabaretier, presentator en acteur Robert 

Long overlijdt op 63 jarige leeftijd. 

16 • De derde generatie Conemans viert het 100-jarig bestaan van het kleermakersbedrijf 
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dat in Utrecht eerst gevestigd was op Kintgenshaven en later aan de Mariaplaats. In 

2005 werd de nieuwe winkel aan de Springweg betrokken. 

22 • Directeur Aart Schrijver van het Bartholomeus Gasthuis gaat met de VUT. Hij is 

sinds zijn indiensttreding in 1982 veel bezig geweest met verbouwingen van het 

gasthuis en andere verbeteringen voor de bewoners. Op de valreep heeft hij nog een 

verbouwing voorbereid. Ook de restauratie van het luidklokje van het Gasthuis is op 

zijn initiatief aangepakt. 
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