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1 • Het Grafisch Atelier Utrecht en het Provinciaal Centrum Beeldende Kunst fuseren. 

De nieuwe stichting gaat verder onder de naam Centrum Beeldende Kunst Utrecht en 

is gehuisvest aan Plompetorengracht 4 en 4bis. 

3 • Het Museum van Speelklok tot Pierement is als culturele instelling uitgeroepen tot 

winnaar van de één en twintigste Internationale Handelsprijs 2006. De afgelopen 

jaren heeft het museum haar contacten over de gehele wereld uitgebreid ter uitwisse

ling van hoogwaardige kennis. 

23 • Het is vijftig jaar geleden dat het orgel in de Nicolaïkerk in gebruik werd genomen. 

De restauratie van de kerk werd destijds bekroond met het orgel dat is ontworpen 

door de Deense orgelbouwer Marcussen. De bouw van dit instrument is van grote 

betekenis geweest voor de orgelbouw in Nederland en Noord-Europa. 

23 • De totstandkoming van de Unie van Utrecht wordt herdacht met de bijeenkomst 'In 

vrijheid verbonden'. Op 23 januari 1579 sloten in de kapittelzaal van de Dom de 

zeven toenmalige overwegend protestantse provincies een verbond als antwoord op de 

vereniging van de overwegend katholieke provincies in de Unie van Atrecht. De Unie 

van Utrecht geldt als voorloper van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

29 • Henk Scholten, directeur van de Stadsschouwburg en intendant van de Vrede van 

Utrecht, neemt na acht jaar afscheid en vertrekt naar Amsterdam. Lucia Claus wordt 

de nieuwe directeur van de Stadsschouwburg. Binnen de Vrede van Utrecht wordt 

Peter de Haan de nieuwe intendant, Han Bakker wordt programma directeur. 

13 • Na tachtig jaar heeft het Centraal Museum weer een catalogus waarin de vijfennegen

tighonderd objecten zijn beschreven die van belang zijn voor de geschiedenis van de 

stad. Conservator Renger de Bruin en onderzoeker Maarten Brinkman hebben hier 

tien jaar aan gewerkt. 

25 • De poffertjeskraam 

van Victor Consael 

sluit tot verdriet van 

velen zijn deuren. 

De kraam moet 

verdwijnen in 

verband met de 

vernieuwing van het 

Utrechtse stationsge- S 

bied 
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21 • D e geweldadige dood van een bewoner leidt tot hevige rellen in de wijk Ondiep. De 

wijk wordt daarom gedurende enkele dagen hermetisch afgesloten van de buitenwereld. 

17 • Burgemeester Brouwer onthult in het gebouw van Kunsten &Wetenschappen en in 

het Muziekcentrum Vredenburg twee bustes van de Utrechtse dirigent en componist 

Jan van Gilse (1881-1944). De bustes zijn gemaakt door respectievelijk de Maas

trichtse beeldhouwer Appie Drielsma en de Utrechtse beeldhouwer Paulus Reinhard. 

21 • Het Bestuur Regio Utrecht besluit om de oorspronkelijke waterloop van de Oude 

Rijn terug te brengen in het Leidsche Rijnpark. Dit gedeelte van de Oude Rijn, 

waarover de Vikingen in de negende eeuw voeren op jacht naar rijkdommen in 

Utrecht en Wijk bij Duurstede, is ongeveer vier kilometer lang. 

21 • Negen naoorlogse kerken in de stad worden, vanwege het feit dat zij karakteristiek 

zijn voor de tijd waarin zij zijn gebouwd, aangewezen als beschermd gemeentelijk 

monument. Dit betekent dat zij na eventueel verlies van hun kerkelijke functie, niet 

zomaar gesloopt kunnen worden. 

26 • De bouw op het Vredenburg wordt vertraagd. Een ekster heeft zich genesteld in een 

boom op het Vredenburg en de Utrechtse bomenstichting wil de kap van de éénen

twintig bomen daarom tegenhouden. Op last van de rechter moet de kap vier weken 

worden uitgesteld. Na deze periode worden de bomen alsnog zonder protest gekapt. 

30 • De Utrechtse politie heeft met het heropende onderzoek naar de moord op Sjaak 

Gerwig de Politie Innovatie Prijs gewonnen. De politie heeft internetters gevraagd 

mee te denken in de speurtocht naar de dader. 

16 • J o s van Veldhoven, dirigent van de Utrechtse ensembles De Nederlandse Bachvereni-

ging en het Utrecht Barok Consort is benoemd tot Ridder in de Orde van de 

Nederlandse Leeuw. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn baanbrekende werk op 

het terrein van oude muziek en barok. 

7 • De historische glazen kassen, de Glazen Kathedraal, van de Oude Hortus zijn 

gerestaureerd en weer in gebruik genomen als tentoonstellingsruimte. Nadat de 

botanische tuin in de jaren zestig was verhuisd naar De Uithof waren de kassen in 

verval geraakt. 

12 • Tijdens de Nationale Start Viering Bevrijding in de Domkerk ontvangt de Stichting 

Gilde Utrecht de Tolerantieprijs 2007 uit handen van burgemeester Brouwer. Volgens 

de jury zorgt Het Gilde voor sociale samenhang en voor het verminderen van vooroor

delen in de stad. 
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13 • Het Utrechts Jazz Orkest wint de eerste prijs op het Nationaal Big Band Concours te 

Hoofddorp. Het jongste bandlid, trompettist Mart van Baaien, ontvangt van het 

Amsterdams Conservatorium de solistenprijs voor aanstormend talent. 

22 • De restauratie van de Riddertoren van kasteel De Haar bereikt haar hoogste punt. In 

de jaren twintig van de vorige eeuw is de koperen ridder die boven op de toren stond, 

eraf gewaaid en verdwenen. Er is nu een bronzen ridder met het gezicht van de 

huidige baron Van Zuylen van Nijevelt teruggeplaatst. Beeldhouwster Joan van 

Marken Lichtenbelt heeft het beeld gemaakt op basis van tekeningen van Pierre 

Cuypers, de oorspronkelijke architect van het kasteel. 

24 • Het vernieuwde Geldmuseum wordt geopend door prins Willem-Alexander en 

minister Wouter Bos. Het museum is een bundeling van drie collecties: het Konink

lijk Penningkabinet uit Leiden, de numismatische afdeling van De Nederlandsche 

Bank in Amsterdam en het Muntmuseum in Utrecht. 

1 • In het jaar dat handwerkwinkel De Vlijt aan de Lijnmarkt honderdzestig jaar bestaat 

komt er een einde aan het voortbestaan van de winkel. Het pand is uniek vanwege het 

interieur dat grotendeels nog stamt uit 1847, het jaar van de oprichting. 

1 • Als oplossing voor de problemen in het Centraal Museum is Gert-Jan van der Vossen 

naast directeur Pauline Terreehorst aangesteld als interim-directeur. Hij wordt de 

eerst verantwoordelijke voor de interne bedrijfsvoering en het veranderingsproces in 

het museum. 
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5 • Het geplande feestje voor wethouder Giesberts en heemraad De Jong ter ere van de 

aansluiting van de laatste grachtenpanden op het riool, gaat niet door vanwege de 

verstoorde relatie tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap. Oorzaak: de 

gemeente heeft een jaar lang een lekkend riool bij de Vismarkt genegeerd. De 

bewoners zijn tot november aangewezen op een ecotoilet. Giesberts overleeft, voor de 

derde keer in één jaar tijds, een spoeddebat in de gemeenteraad naar aanleiding van 

zijn functioneren 

7 • Burgemeester Brouwer ontvangt de jaarlijkse Prijs der Gemeenten, vanwege haar 

bestuurskracht, samenbindende gaven en expertise op het gebied van veiligheid. 

13 • N a een vier maanden durende restauratie heropent wethouder Giesberts begraafplaats 

Soestbergen. De door Zocher ontworpen toegangspoort is grondig gerestaureerd, het 

hekwerk is vernieuwd en de tuin is aangepakt. Soestbergen is één van de oudste 

begraafplaatsen van Nederland en mede bedoeld als wandelpark. 

14 • Directeur Mathieu Heinrichs neemt na dertig jaar afscheid van Muziekcentrum 

Vredenburg. Het afscheidsfeest is de laatste activiteit die plaatsvindt in de Kleine 

Zaal, die op korte termijn zal worden afgebroken. 

15 • D e historische villa, voorheen sociëteit Oranjelust, Maliebaan 89 is in oude luister 

hersteld. Het rijksmonument was in 1901 en 1902 de residentie van Paul Kruger. Het 

pand is het enige gebouw aan de Maliebaan dat nog op de oude rooilijn ligt met een 

eigen oprijlaan. 

16 • Utrechtse archeologen hebben bij 

Grand Hotel Karel V een Romeins 

grafveld gevonden. Het is een zeer 

bijzondere vondst want gezien de 

vroege periode (40-70 na Chr.) gaat 

het om de eerste lichting Romeinen, 

en misschien zelfs wel om de 

bouwers van het Utrechtse castellum 

aan het Domplein. Het zijn de eerste 

Romeinse graven die in de Utrechtse 

binnenstad zijn gevonden. 

Het grafveld is voor langere tijd in 

gebruik geweest, of na enige tijd 

weer in gebruik genomen, want 

naast de vroege crematies zijn er ook 

twee latere begravingen gevonden. 

Een daarvan is een ruwwandige urn 

uit de periode 150-250 na Chr. Het 

andere betreft een graf van een 

kindje van ongeveer 6 maanden oud 20juni 
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dat ergens tussen 175-250 ter aarde moet zijn besteld. Net als veel van de andere 

begravingen had ook het kindje grafgiften meegekregen, waaronder een ijzeren 

ringetje met een gem, een muntje, een ruwwandig kookpotje, een geverfde beker en 

een wit gladwandig potje. Ook lag er in het graf een klein rivierkiezeltje met een 

gaatje erin, wat erop duidt dat het steentje misschien als hangertje is gebruikt. 

20 • Kardinaal Simonis opent het nieuwe studentencomplex 'De Bisschoppen' in het 

universiteitscentrum De Uithof. Het complex omvat vijfhonderdvijftig kamers en 

woningen en is gebouwd in opdracht van de Stichting Studentenhuisvesting en de 

Hogeschool Utrecht. 

21 • Riet Lenting ontvangt bij haar afscheid als directeur van de Vrijwilligerscentrale de 

Domtoren in Goud voor haar inzet ten behoeve van het Utrechtse vrijwilligerswerk. 

Onder haar leiding leverde de centrale een bijdrage aan projecten als de Stimulerings-

prijs Vrijwillige Inzet Gemeente Utrecht en aan MADD (Make A Difference Day). 

22 • Ruim tien jaar na de geplande oplevering vindt de officiële start plaats van de 

nieuwbouw van het sociaal cultureel centrum De Schakel in Vleuten. Het uitstel is 

veroorzaakt door procedures, de annexatie van Vleuten en het ontbreken van 

financiële middelen. 

25 • Königin Beatrix opent het gebouw Domus Medica. In dit gebouw, ontworpen door 

architect Wouter Zaaijer, zijn ongeveer dertig medische organisaties gehuisvest die 

samen tachtig procent van alle artsen 

en negentig procent van alle * 

verloskundigen in Nederland " 

vertegenwoordigen. De gezamenlijke »§ 

huisvesting moet bijdragen aan een £ 

betere samenwerking tussen partijen 

in de zorg. 

29 • Aan de Cartesiusweg is een 

treinenparkeerplaats geopend. Het 

nieuwe opstelterrein biedt plaats aan 

honderdzestig treinstellen. Bij de 

bouw is ruimte gelaten voor een 

overkapping over de sporen waarop 

huizen en kantoren gebouwd 

kunnen worden. 

29 • Voor de vijfentwintigste keer opent 

'Kerken Kijken Utrecht' de deuren 

van twaalf monumentale kerkgebou

wen in de binnenstad van Utrecht. 

Ter gelegenheid van dit jubileum 

worden er tal van extra activiteiten 29 juni 
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georganiseerd waaronder een straattekenfestival en een twaalf uur durende muziekes-

tafette. 

10 • Vandaag is bekend geworden dat in 

de afgelopen maanden archeologen 

net buiten de kern van Vleuten vier 

zeldzame gouden munten (triënsen), 

vijf zilveren munten (sceatta's), 

waterputten en palen uit de vroege 

middeleeuwen hebben gevonden. De 

opgraving bewijst dat hier in de 

vijfde tot in de zevende eeuw een 

nederzetting is geweest. Waarschijn

lijk worden deze vondsten in een 

latere fase tentoongesteld in het 

Centraal Museum. 

25 • Vermoedelijk voor het eerst sinds 

vierhonderd jaar worden op de 

naamdag van apostel Jacobus door 

leden van het Utrechts Klokkenluidersgilde de klokken geluid van de Jacobikerk. 

Waarschijnlijk is de katholieke traditie van de Sint Jacobsluiding tijdens de reformatie 

in de zestiende-eeuw in onbruik geraakt. Maar de daarmee verbonden traditie blijft: 

nog altijd bezoeken pelgrims op weg naar Santiago de Compostella ook de Jacobikerk. 

26 • Wegwerkers stuiten bij het opbreken van de Marnbdaan op een skelet. Archeologen stel

len later vast dat het waarschijnlijk gaat om het skelet van een monnik uit het middel

eeuwse karthuizer klooster Nieuw Licht. Er worden in totaal zevenentwintig skeletten 

gevonden. Naast de skeletten zijn ook vondsten gedaan die meer licht werpen op het 

karthuizer klooster, dat in 1392 is gebouwd en in 1580 is afgebroken. Later worden 

ook de fundamenten van een tiendschuur opgegraven. De schuur was bedoeld om het 

tiende deel van de oogst die de boeren als belasting moesten betalen, op te slaan. 

27 • De orgelman van Utrecht, Joppie van Doorn, overlijdt op negenenzestigjarige leeftijd. 

Hij bracht jarenlang, samen met zijn moeder Jenneke Kentie, muziek in het na-oor-

logse Utrecht. 

25JUÜ 

18 • Vandaag is bekend geworden dat één van de oprichters van het Johannes Hospitium 

in Vleuten, jonkheer Jan Aernout van der Does de Willebois op zesenzeventigjarige 

leeftijd is overleden. Het Johannes Hospitium is één van de eerste tehuizen in ons 
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land waar terminaal zieke mensen in een huiselijke omgeving kunnen sterven. 

24 • Het Bartholomeus Gasthuis viert haar zeshonderdjarig bestaan met een open huis voor 

belangstellenden. Directeur Willy van Egdom presenteert de toekomstplannen voor het 

huis. Het huis voelt de verplichting om de oudere binnenstadsbewoners te ondersteu

nen tijdens het hele proces van ouder worden. Het gaat hierbij om zowel haar eigen 

bewoners als om zelfstandige wonende ouderen. Het gerestaureerde luidklokje in de 

gevel boven de ingang, wordt met een korte luiding weer in gebruik genomen. 

m 

1 • Danielle van den Broek is de nieuwe directeur van het Aboriginal Art Museum. Zij 

volgt Jan Willem van Rijnberk op. Van den Broek heeft haar functie als fractievoorzit

ter van de W D in de gemeenteraad neergelegd en verlaat de politiek. 

8 • Na bijna tachtig jaar heeft Vleuten weer haar dorpspomp voor de Broederschapshuis

jes. Het ontwerp van de pomp komt van de afdeling Monumenten van de gemeente 

Utrecht en is gebaseerd op oude foto's. 

18 • De Utrechtse kunstenares Erika Visser (1919) overlijdt in het Rosa Spierhuis te Laren. 

Zij was geruime tijd gehuwd met de schilder Joop Moesman. Zij heeft naam gemaakt 

met het schilderen van portretten van vele beroemdheden uit de wereld van kunst en 

wetenschap. 

22 • Vlak naast de 

Vleutensebrug wordt 

de Hogeweidebrug 

geplaatst. De 

omvang van de 

honderdzeventig 

meter lange en 

zesentwintig meter 

hoge brug maakt de 

plaatsing tot een 

spectaculaire 

precisieoperatie. De 

brug wordt de 

belangrijkste verbinding tussen de binnenstad en Leidsche Rijn en krijgt een autoweg, 

fiets- en voetpaden en vrijliggende busbanen. De Vleutensebrug zal in 2008 worden 

verwijderd. 

22 • Voormalige actievoerders, die precies vijfentwintig jaar geleden streden tegen de kap 

van een deel van Amelisweerd voor de aanleg van de A27 hebben het monument 

ontdekt dat vele jaren geleden is opgericht om de herinnering aan de acties tegen de 

A27 levend te houden. Het monument zal worden verplaatst naar een plek waarop 

deze beter zichtbaar is voor het publiek. De gemeente heeft haar medewerking 
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toegezegd en binnenkort wordt een fondsenwervingsactie gestart om de herplaatsing 

mogelijk te maken. 

1 • Erfgoedhuis Utrecht en Landschapsbeheer Utrecht fuseren en heten voortaan 

Landschap Erfgoed Utrecht. Het is de eerste organisatie in Nederland die erfgoed en 

landschap structureel combineert. 

5 • Het lot van Het Kleine Wijk in Ondiep is bezegeld. Het wijkje wordt gesloopt en 

moet plaatsmaken voor nieuwbouw. Het Kleine Wijk, een complex van tweehonderd

drie woningen is begin vorige eeuw, na de invoering van de Woningwet in 1901, als 

eerste sociale woningbouw gebouwd door de gemeente Utrecht. Bond Heemschut, de 

Vereniging Oud-Utrecht en bewoners hebben zich hard gemaakt voor het behoud van 

de wijk vanwege deze cultuurhistorische waarde. 

8 • De laatste Utrechtse paardenslager Wim van Beek overlijdt op achtenzestig-jarige 

leeftijd. Paardenslagerij W van Beek in de Kanaalstraat was een begrip in Utrecht. 

10 • Het burgemeestersreferendum is mislukt. Slechts negen procent van de Utrechters 

gaat stemmen. Aleid Wolfsen krijgt zestig procent van de stemmen. Ralph Pans krijgt 

slechts één stembureau achter zich en gaat een boek schrijven over de campagne. 

12 • Het Utrechts Genootschap Kunstliefde bestaat tweehonderd jaar. Uit handen van 

burgemeester Brouwer ontvangt het genootschap voor beeldende kunst de Konink

lijke Erepenning. 

12 • Het Grafisch Lyceum bestaat honderd jaar. Opgericht in 1907 als de Vakschool voor 

Typografie was het de eerste grafische opleiding in Nederland. De school is uitge

groeid van zeven naar tweeduizend leerlingen en van een technisch- naar een 

veelzijdig opleidingsinstituut. 

12 • Rector magnificus prof. dr. Willem Hendrik Gispen neemt afscheid van de universi

taire gemeenschap. De medisch bioloog keert terug naar de wetenschap. Hij wordt 

opgevolgd door prof. dr. Hans Stoof, decaan Geneeskunde en vice-voorzitter van de 

Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum. 

18 • B i j de verbouwing van Leeuwenbergh worden op elke hoek zestiende-eeuwse 

'toiletten' met waterdoorspoeling aangetroffen. Het is een unieke vondst, want deze 

poepdozen komen verder nergens voor in Nederland. Helaas lukt het niet om deze te 

behouden. De vondst is wel gedocumenteerd. 

19 • Het Centraal Museum koopt het schilderij 'Gezicht op de Weerdpoort' van Jan 

Hendrik Verheyen. De aankoop van dit schilderij past in het beleid van het museum 

om meer aandacht te schenken aan de stadsgeschiedenis. 

24 • Het Centraal Museum verliest twee schilderijen, waaronder 'Waldig' (1984) van 

Armando en 'L'Ile d'amour' (circa 1852) van de Franse schilder Daubigny bij de 

brand in het Armando Museum in Amersfoort. 
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ji oktober 

27 • Na het verwijderen van een serie oude plankjes aan een pand in de Maliestraat komt 

een prachtige, antieke winkelgevel met geslepen glas en gouden sierletters te voor

schijn: C. de Ven/Comestibles/Kruidenierswaren/Koffie Thee/Chocolade. Vermoede

lijk dateert de gevel uit 1886. De huidige bewoner en zijn ouders die daar sinds 1942 

woonden, wisten van niets. 

31 • Utrechtse bouwhistorici stuiten onverwacht op de resten van een soort stadskasteel op 

de hoek van het Vredenburg (bij hotel Smits). Het gaat vermoedelijk om een 

dertiende-eeuws groot dubbel woonhuis met flinke kap. Enige weken later wordt het 

raadsel opgelost. De opgegraven resten zijn van een chic, driedubbel woonhuis, dat 

deel uitmaakte van het veertiende-eeuwse woonblok De Teerling. De laatste bewoner 

was Gerrit Petersz. Stam, een rijke orgelbouwer. 

6 • De oude rode beuk op het Malieblad bij de Maliebaan is gekapt. De boom, de op één 

na oudste beuk in de stad, was ernstig verzwakt door zwammen en dreigde bij zware 

storm om te vallen. 

7 • Auteur en tekstschrijver Frans Crone, zoon van de schrijver C C S . Crone (1914-

1951) overlijdt op zevenenvijftig-jarige leeftijd. Hij publiceerde vooral over de 

stadsgeschiedenis van Utrecht. 

9 • Sinds vandaag vormen groen licht en nevel een virtuele muur dwars over de Servetstraat. 

Het kunstwerk van de Stichting Domplein 2013 wil de voorbijganger tonen dat deze 

KRÜNIKK OVHR HET JAAR 2007 



het Romeinse fort op het Domplein binnentreedt. De Stichting Domplein 2013 wil de 

resten van het Romeins castellum uit het jaar 47 weer in herinnering roepen. 

10 • De watertoren aan de Vaartse Rijn bestaat honderd jaar en is op deze dag opengesteld 

voor het publiek. 

17 • Dankzij een zelf ontwikkeld nieuw soort asfalt kan de stad Utrecht in de komende 

jaren miljoenen euro's besparen op het wegenonderhoud. Het nieuwe asfalt, Modus 

geheten, is het resultaat van zeven jaar onderzoek door ir. Hendro Subroto van het 

Gemeentelijk Ingenieurs Bureau, het IBU. 

28 • Minister Gerda Verburg opent de geheel vernieuwde paardenkliniek van de faculteit 

Diergeneeskunde in de Utrechtse Uithof. 

29 • De dames Van den Dool, De Korne, Janse en Hoejenbos ontvangen uit handen van 

wethouder Van Eijk, de Domtoren in Goud, omdat zij al jaren de kloostertuin van de 

voormalige Mariakerk achter het Conservatorium aan de Mariaplaats, onderhouden. 

6 december 

6 • Vredenburg Leidsche Rijn is feestelijk 

geopend met een concert door het 

Residentie Orkest waarbij violiste Janine 

Jansen als soliste optreedt. Het gebouw aan 

de A2 krijgt al snel de bijnaam 'de Rode 

Doos'. Concerten voor maximaal tweehon

derdvijftig bezoekers worden gehouden in 

de voormalige kerk Leeuwenbergh aan het 

Servaasbolwerk, die hiervoor grondig wordt 

aangepast. 

8 • In de Catharijnekathedraal neemt kardinaal 

Simonis tijdens een plechtige mis afscheid 

als aartsbisschop van Utrecht. De mis 

wordt bijgewoond door vele binnen- en buitenlandse kerkelijke hoogwaardigheidsbe

kleders. De kardinaal wordt in zijn functie als aartsbisschop opgevolgd door bisschop 

Eijk uit Groningen. 

10 • De gemeente Utrecht ontvangt de Clara Meijer-Wichmann Penning vanwege haar 

bijzondere inzet voor illegalen in de gemeente. 

11 • D e Rietveldprijs gaat dit jaar naar forumgebouw Het Zand in Leidsche Rijn, een 

ontwerp van Venhoeven c.s. Architecten in Amsterdam en naar het Hijmans van den 

Berghgebouw in De Uithof, een ontwerp van Erick van Egeraat van EEA te Rotterdam. 

14 • Na een voorzitterschap van acht jaar neemt Jeu Bielders afscheid van de Kamer van 

Koophandel. In 2008 gaat de Utrechtse Kamer samen met de Kamer Rivierenland op 

in één Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland. 

17 • Als afscheid wordt voor burgemeester Annie Brouwer een surpriseparty georganiseerd 
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in Vredenburg Leidsche Rijn. Er wordt haar een kunstwerk aangeboden dat in 

Leidsche Rijn komt te staan. 

18 • Elsa van Ameijden-Lindauer overlijdt op zesennegentigjarige leeftijd. Zij was tot aan 

haar dood vrijwilliger van het Utrechts Documentatie Systeem. Waarschijnlijk was zij 

de oudste vrijwilliger in de stad. 

31 • Ingrid en Simon den Daas slaan voor de laatste keer de Utrecht-bijlage van het AD 

open om te zoeken naar items voor deze kroniek. Er wordt niets meer gevonden. 
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