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lOud-Utrecht 

JANUARI 

0 

Museum te '-'f-/ ' ' / " V , 

Utrecht krijgt ruim een 

half miljoen gulden van de 

Europese Commissie voor 

het behoud van het 

Utrechtse Schip uit 

c. 1000. 

3 • Tijdens een storm wordt 

het dak van de stationsres

tauratie in Utrecht ernstig 

beschadigd; ontruiming is 

noodzakelijk. 

6 • Minister J. Ritzen van 

Onderwijs opent het 

Centrum van Frankrijk

studies aan het Domplein. 

7 • In Amersfoort wordt 

begonnen met de aanleg 

van een tweelaagse onder

grondse parkeergarage 

onder het toekomstige 2januari 

Sint Jorisplein. 

8 • Mr B. Staal wordt geïnstalleerd als Commissaris van de Koningin in de provincie 

Utrecht. 

13 • I n het kader van de Stimuleringsregeling Beeldende Kunst Utrecht koopt de 

gemeente Utrecht dertig kunstwerken. 

14 • Het Utrechts Universiteitsmuseum wordt heropend na de verhuizing naar het door 

Coen van Velsen verbouwde voormalig Botanisch Laboratorium aan de Lange 

Nieuwstraat. 

15 • D e Stichting 1950 Jaar Romeinse Limes sluit het Utrechtse Romeinenjaar feestelijk 

af. Scouting gewest Utrecht ontvangt een replica van een marmeren voet van een 

Romeinse veldheer, de zogeheten 'Witte Voet', uit handen van burgemeester mr 

I.W. Opstelten van Utrecht voor hun bijdrage: de bouw van een houten castellum op 

de Romeinenmanifestatie in Odijk. 

24 • Het Centraal Museum koopt in Zweden een schilderij van Jan van Scorel uit 1530, 

dat een Madonna met Kind voorstelt. 

26 • De minister van Financiën, G. Zalm, start in het kader van een nieuwe subsidieregeling 

de restauratie van het in oorsprong middeleeuwse huis Payenborch, Oudegracht 320. 
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27 januari 

27 • B & W van Utrecht keuren de plannen voor de restauratie van het uit 1552 daterende 

bastion Zonnenburg goed; in en op het bastion is onder andere een volkssterren

wacht gevestigd. 

27 • De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede besluit onder druk van een actiecomité een 

c. 100 jaar oude walnotenboom op de hoek van de Singel en de Zandweg te laten 

staan. Wel zal de bebouwing worden gesloopt, om na een ingrijpende bodemsane

ring plaats te maken voor winkels en appartementen. 

29 • De Utrechtse gedeputeerde mevrouw mr J.G.J. Kamp opent, na ruim twee jaar van 

bouw- en verbouwactiviteiten, het woon-, zorg- en welzijnscomplex Ewoud- en 

Elisabethgasthuis aan de Gansfortstraat in Wijk bij Duurstede. 

29 • De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, mevrouw M. de 

Boer, sluit de sanering van het Griftpark officieel af. De totale kosten van dit project 

hebben uiteindelijk 250 miljoen gulden bedragen. 

29 • De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, mevrouw M. de 

Boer, sluit de sanering van het Griftpark officieel af. De totale kosten van dit project 

hebben uiteindelijk 250 miljoen gulden bedragen. 

30 • Prins Willem-Alexander opent in de Janskerk te Utrecht het herdenkingsjaar van de 

Vrede van Munster. In de Nederlandse Munt slaat hij bovendien een speciale her-

denkingsmunt van 50 gulden. 
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Oud-Utrecht 

FEBRUARI 

4 • B&W van Utrecht trekken 1,6 miljoen gulden uit voor het uitwerken van plannen 

voor een zogeheten 'kindercluster' in Leidsche Rijn. Hierin zullen twee basisscholen, 

een vrijetijdsruimte en een kinderdagverblijf worden ondergebracht. 

5 • Lunchcafé-annex-cadeauwinkel ZiZo in Oudegracht 281-283 viert zijn eerste lus

trum. In deze instelling werken verstandelijk gehandicapten. 

11 • René van Zanten wordt, met unanieme steun van de redactie, benoemd tot hoofdre

dacteur van het Utrechts Nieuwsblad. 

19 • Ter gelegenheid van de oplevering van het spraakmakende complex woningen en 

appartementen aan de Mariaplaats-Walsteeg onthult de Utrechtse wethouder J .H. 

Zwart van Wonen en Monumenten een plaquette. 

ïgfebruari 

20 • De Woningbouwvereniging Utrecht begint met de restauratie van woningen aan de 

Hobbemastraat, die in 1925 in de stijl van de Amsterdamse School zijn gebouwd. De 

beelden aan de huizen zijn van Hildo Krop. 

21 • Woerden wordt opgeschrikt door een grote brand, die de productiehal van het socia

le werkvoorzieningsschap De Sluis geheel in de as legt. 

28 • De bedrijfsverzorgingsdienst Montfoort/Linschoten, een van de weinige zelfstandige 

verenigingen op dit gebied, viert zijn 30-jarig bestaan. 

MAART 

4 • Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad wordt in de stad Utrecht Leefbaar Utrecht 

de grootste partij in de Raad. Zij halen negen zetels, evenals Groen Links en de 

PvdA. De W D komt op zes zetels, het CDA op vier, de Socialistische Partij en D66 

op drie; RPF/GPV en Nederlands Blok zijn eenmans fracties. 
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S maart 

4 • Het advocatenkantoor Wijn en Stael schenkt de Maliebaan in Utrecht 225.000 kro

kussen en twee replica's van de hekpalen, die eens het begin van de Maliebaan mar

keerden. 

5 • Opening in de Uithof van het Minnaert-gebouw van de faculteit Natuur- en 

Sterrenkunde van de Utrechtse Universiteit. De letters van de naam MINNAERT -

fameus oud-hoogleraar Sterrenkunde van de Universiteit M.G.J. Minnaert - 'dragen' 

het gebouw. 

7 • Zware regenval veroorzaakt veel overlast in de stad Utrecht: kelders lopen vol, tele

foonverbindingen vallen uit. 

10 • H.M. Koningin Beatrix bezoekt het Informatiecentrum Nieuwland en het gebouw 

van verzekeringsmaatschappij ANOVA in Amersfoort. Het accent van het bezoek ligt 

bij de inpassing van duurzame energie in een gebouwde omgeving. Een dag later 

ontvangt de gemeente een prijs voor het zogenaamde 1-MW-project in Nieuwland 

voor de grootschalige implementatie van zonne-ernergie. 

11 • Wethouder Kernkamp van Utrecht reikt voor de eerste maal de 'Gouden Domtoren' 

uit aan mensen die lang actief zijn in het vrijwilligerswezen. 

13 • In de Utrechtse Domkerk wordt de tentoonstelling 'Tegen de Vrede' geopend ter 

gelegenheid van de 350ste verjaardag van de Vrede van Munster. Deze tentoonstel

ling van het Centraal Museum Utrecht wordt daar gehouden, omdat het museum 

een ingrijpende verbouwing ondergaat. 

14 • Tijdens de herdenking van het 75-jarig bestaan van de Vereniging Oud-Utrecht in 

het Slot Zeist reikt Jhr drs P.A.C. Beelaerts van Blokland de Oud-Utrecht Prijs uit 

aan mevrouw drs L.C.J.J. Bogaers. 

18 • De Utrechtse kardinaal A. Simonis wijdt het ingrijpend verbouwde klooster van de 

Zusters Augustinessen van St Monica aan de Waterstraat 2. 

19 • Het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht viert zijn 40ste ver

jaardag met een speciaal concert. 
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jOud-Utrecht 

21 • De Nederlandse Klokkenspel Vereniging viert haar 80-jarig bestaan met een concert 

door een 'reizende beiaard' op het Domplein te Utrecht. 

27 • Het atelier 'De Loeff te Utrecht wordt in aanwezigheid van burgemeester Opstelten 

geopend. In dit atelier maken verstandelijk gehandicapten voorwerpen van papier-

maché en kaarsen. 

1 • Patisserie Noteboom aan het Utrechtse Oudkerkhof viert zijn 250-jarig bestaan. 

1 • Met een bijeenkomst in de Jacobikerk viert het Utrechtse Waterleidingmuseum zijn 

vijftiende verjaardag. 

1 • In Amersfoort wordt de Stadsring voor automobilisten versmald van vier naar twee 

rijstroken. Op de overige twee rijstroken komt een vrije busbaan; de gemeente wil 

namelijk voorrang geven aan fietsers en openbaar vervoer. De Kamer van 

Koophandel en de winkeliers in de binnenstad protesteren en klagen over achteruit

gang van de klandizie. Maar het is nog slechts een proef. 

2 • Het echtpaar Noordhuizen - Stassen aanvaardt tegelijkertijd het ambt van hoogleraar 

aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. 

2 • Na twee jaar 'proefdraaien' wordt het Bezoekerscentrum voor Cultuurhistorie 

Utrecht 'Rondom' aan het Domplein 9-10 officieel geopend. 

6 • De bijna 170 jaar oude grafheuvel op de Utrechtse begraafplaats Soestbergen, ont

worpen door J.D. Zocher (1791-1870), wordt gerestaureerd. 

10 • De monumentale paardekastanje bij sociëteit Amicitia in Amersfoort zal worden ver

plaatst. Het moet de grootste boom worden die ooit is verplaatst. De wortelkluit 

blijkt echter zo instabiel dat de boom scheefzakt zodat transport onveilig wordt en 

zonder veel kans op succes. De kastanje wordt daarom ter plekke in stukken gezaagd. 

16 • Leerlingen van het Utrechts Stedelijk Gymnasium overhandigen een cheque van 

ƒ 5.000,- aan UNICEF Nederland voor voedselprojecten in Sri Lanka en Ethiopië. 

21 • Koningin Beatrix woont de feestelijke bijeenkomst te Utrecht bij ter gelegenheid van 

het 50-jarig bestaan van de Stichting voor Vluchtelingen Studenten (vroeger: 

Universitair Asiel Fonds). 

24 • Bloemenhandelaar Vooys neemt na 70 jaar afscheid van de zaterdagse bloemenmarkt 

op het Janskerkhof te Utrecht. 

28 • B&W van Utrecht reserveren een bedrag van dertien miljoen gulden als garantie 

voor de exploitatie van een grand hotel in de gebouwen van het voormalige Militair 

Hospitaal (voordien Het Duitse Huis) aan de Springweg. 

1 • Na bijna tien jaar wordt eindelijk het geschil tussen de gemeenten Montfoort en 

KRONIEK OVER HET JAAR 1998 



Oudewater over de financiële afwikkeling van de opheffing van de gemeente 

Willeskop (per 1 januari 1989) beëindigd. 

1 • Het feit dat 950 jaar geleden de Utrechtse Pieterskerk werd gewijd, wordt met een 

feestelijke bijeenkomst in die kerk herdacht. 

1 • De Gemeentelijke Archief- en Fotodienst en het Rijksarchief in Utrecht worden 

samengevoegd tot Het Utrechts Archief. 

4 • Wethouder drs J. van Leijenhorst reikt de sportpenning van de stad Utrecht uit aan 

Jeroen Hilgersom bij zijn 40-jarig jubileum als scheidsrechter. 

5 • Loco-burgemeester dr G. Mik reikt de Tolerantieprijs 1998 uit aan M. van 

Bönninghausen, oprichter/directeur van de Nieuwe Utrechtse Karate Academie. 

8 • Burgemeester Opstelten van Utrecht onthult op de Vismarkt een plaquette ter herin

nering aan de dichter Jan Engelman (1900-1972). 

11 • I n het Utrechts Conservatorium wordt een borstbeeld van de componist Johan 

Wagenaar (1862-1941) onthuld. Wagenaar was in zijn tijd als directeur van de 

Utrechtse Toonkunst Muziekschool een motor in het Utrechtse muziekleven aan het 

eind van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Het beeld van P. Odé 

en R. Marotta (sokkel) is een schenking van de familie Wagenaar. 

12 • Het Centraal Museum Utrecht ontvangt van het echtpaar Van der Valk de grootste 

particuliere schenking uit zijn bestaan, namelijk vijf werken van de Utrechtse schil

der Pyke Koch (1901-1991). 

16 • Op initiatief van de Stichting 'Utrecht on Scratch' geeft een ad hoc koor van 300 

personen onder leiding van Paul van Roemburg een uitvoering in de Jacobikerk van 

de Carmina Burana van Carl Orff. 

19 • Ter gelegenheid van zijn 225-jarig bestaan reikt het Provinciaal Utrechts 

Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (PUG) de grote PUG-penning uit aan 

drs T.J. Hoekstra, grondlegger van het Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum 

van de gemeente Utrecht, en Theo van de Vathorst, van wie veel beelden in de stad 

staan. 

20 • Prins Willem-Alexander verricht met een daverende klap met een hockeystick in de 

Stadsschouwburg de opening van het wereldkampioenschap hockey voor dames en 

heren 1998 te Utrecht. 

22 • De vereniging De Hollandsche Molen viert in Wijk bij Duurstede haar 75-jarig bestaan. 

Beschermheer Prins Claus geeft het startschot van een loterij voor de restauratie van vier 

molens en stelt de gerestaureerde walpoortmolen Rijn & Lek weer in gebruik. 

26 • De viering van het 100-jarig bestaan van het Wilhelminapark te Utrecht wordt geo

pend met de ingebruikname van de gerestaureerde burgemeestersbank door burge

meester Opstelten, zijn voorgangster mevrouw drs M.W.M. Vos - van Gortel en een 

achterneef van dr J.P. Fockema Andreae (1879-1949), die van 1914 tot 1933 burge

meester van Utrecht was en naar wie de bank is genoemd. 

31 • Sprinter Jeroen Blijlevens wint de 25ste profwielerronde van Woerden. 
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Oud-Utrecht 

3 • De Universiteit Utrecht neemt officieel het complex van de voormalige Provinciale 

Griffie aan de Kromme Nieuwegracht/Achter Sint Pieter in gebruik voor de 

Juridische faculteit. 

6 • De Natuurprijs 1998 voor verdiensten op het gebied van natuur- en landschapsbe

houd gaat naar Rijkswaterstaat Utrecht. 

6 • Theater Kikker viert zijn vijfentwintigjarig bestaan. Maarten Verhoef neemt afscheid 

als artistiek directeur. 

11 • D e RABO-bank viert zijn 100-jarig bestaan in de Utrechtse Jaarbeurs in aanwezig

heid van koningin Beatrix. 

14 • Een forse windstoot velt de 125 jaar oude Kaukasische vleugelboom in het 

Moreelsepark te Utrecht. 

18 • Met de sloop van panden aan de Kazernestraat en Molenstraat wordt een begin 

gemaakt met de uitvoering van grote planologische en bouwkundige plannen voor de 

Woerdense binnenstad. 

26 • Nederlands oudste filmhuis, 't Hoogt in Utrecht, viert zijn 25-jarig jubileum. 

1 • De Zusters Augustinessen van St Monica dragen hun klooster aan de Adriaan van 

Bergenstraat in de Utrechtse wijk Zuilen over aan de Koptische Kerk. 

1 • De Utrechtse hoogleraar sociale wetenschappen Paul Schnabel wordt directeur van 

het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

1 • Start van de Internationale Onderzoeksschool Cooperation on Oceanic, Atmosphere 

and Climate Change (COACh) in het Educatorium van de Universiteit Utrecht. De 

'school' heeft tot doel het vergaren van kennis over de invloed van het menselijk han

delen op veranderingen in het klimaat. 

6 • De zestienjarige Gwyneth Wentink, leerlinge van de Jong Talent-klas van het 

Utrechts Conservatorium, wint in Tel Aviv de eerste prijs voor haar harpspel. 

9 • In Oud Zuilen sluit de Openbare Basisschool 't Palet aan de Zuilenselaan na 111 

jaar haar deuren. 

16 • De Utrechtse schrijfster Dirkje Kuik krijgt de Multatuliprijs 1998 van de gemeente 

Amsterdam voor haar roman 'Broholm'. 

AUGUSTUS 

1 • Vanaf 1 tot 8 augustus vindt in het Amersfoortse Sportfondsenbad het zwempro-

gramma van de Gay Games plaats. 

4 • De Universiteit Utrecht vestigt een zogeheten Faculty Club in het voormalige 

kanunnikenhuis van de Dom, Achter de Dom 7. 
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7 • Mevrouw M.N. van Haeringen - 't Hart, hoofd van de Educatieve Dienst van de 

Domkerk, krijgt de St Maartenspenning van de stad Utrecht. 

13 • De Fraters van Utrecht herdenken het feit dat ze 125 jaar geleden met hun onder-

wijswerk in Utrecht begonnen. 

25 • Antje Drijver, bekend als de 'koningin van Zuilen', overlijdt op 92-jarige leeftijd. 

Politiek was zij actiefin de Partij van de Arbeid. 

28 • In de Boothstraat te Utrecht wordt het low-budget hotel Strowis geopend. Het heeft 

70 bedden, een vegetarisch eethuis en een politiek-cultureel centrum. 

30 • Menso Carpentier Alting neemt in besloten kring afscheid als directeur van de 

Utrechtse Stadsschouwburg. 

31 • Voor de laatste keer leggen burgemeester Opstelten en leden van het Voormalig 

Verzet een krans bij het standbeeld van koningin Wilhelmina in het Utrechtse 

Wilhelminapark. Hierna zal deze traditie worden voortgezet door de basisschool 

Maliebaan, die het beeld heeft geadopteerd. 

SEPTEMBER 

4 • Op de Neude wordt het eerste culinaire festival 'De Smaak van Utrecht' geopend. 

Vijftien restaurants presenteren zich met lekkere hapjes. 

7 • De Amersfoortse Onze Lieve Vrouwetoren krijgt een gedenkteken van het kadaster, 

om het te markeren als officieel 'landelijk middelpunt'. 

10 • Het hoogste punt van de restauratie van de houtzaagmolen 'De Ster' aan de Leidsche 

Rijn in Utrecht wordt bereikt met het plaatsen van de kap. 

ïWIKï 

24 september 
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iOud-Utrecht 

13 • Het gebouw van het voormalige Thorbecke Lyceum aan de Van Asch van 

Wijckskade te Utrecht wordt tijdelijk als stadhuis in gebruik genomen in verband 

met de grootscheepse verbouwing en restauratie van het stadhuis aan de 

Stadhuisbrug. 

15 • Henk de Moei wint met een foto van de gevel van Paushuize, dat in een plas op de 

Pausdam weerspiegeld wordt, de eerste prijs van de fotowedstrijd die de Vereniging 

Oud-Utrecht ter gelegenheid van haar 75ste verjaardag uitgeschreven had. 

20 • In de grote zaal van Tivoli aan de Oudegracht 245 in Utrecht wordt een daverende 

vuurwerkshow gegeven voor blinden en slechtzienden. De Music for the Royal 

Fireworks van Händel wordt begeleid door het knallen, ratelen en sissen en de geu

ren en warmte van het vuurwerk. 

23 • Na een ruim 37-jarig dienstverband bij de gemeente Woerden neemt L.C.M. Peters 

afscheid als archivaris van het Streekarchief Rijnstreek. 

24 • De watertoren aan de Vaartse Rijn te Utrecht wordt na een grondige restauratie ge

opend. De lelijke blauw/witte ommanteling heeft plaats gemaakt voor het originele 

uiterlijk uit 1907. 

26 • Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Vereniging 'Het Fluwelen Handvat ' 

wordt op de Utrechtse Maliebaan het oude maliespel gespeeld. Leden van de vereni

ging zijn ondernemers aan de Maliebaan of directe omgeving. 

OKTOBER 

1 • Burgemeester Opstelten onthult in het Wilhelminapark te Utrecht een bronsplas

tiek, 'Gaia', van de beeldhouwer Fons Bemelmans. Het is een geschenk van de 

Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten (KNVG). 

2 • Boekhandel 'De Rooie Rat' aan de Oudegracht te Utrecht opent de Turkstalige 

boekhandel ' U M U T Literatuur'. 

4 • Het Utrechtse Fonds Stadsverfraaiing begint de viering van zijn 50-jarig bestaan met 

de onthulling door wethouder mevrouw P.M. van der Linden - de Feijter van drie 

grote beelden in het Griftpark, die zijn gemaakt door de Duitse kunstenaar Thomas 

Schütte. 

6 • Een Utrechtse dakloze verkoopt het miljoenste exemplaar van 'Straatnieuws', een 

krant die voor het eerst in 1994 verscheen. 

10 • De Afdeling Utrecht van de Nederlandse Genealogische Vereniging viert haar 50-

jarig bestaan. 

11 • De aartsbisschop van Canterbury, dr George Carey, bezoekt Utrecht. Samen met de 

Oud-Katholieke aartsbisschop A.J. Glazemaker leidt hij een dienst in de 

Gertrudiskathedraal aan het Willemsplantsoen. 

14 • De eerste bewoners van de nieuwe Utrechtse wijk Leidsche Rijn ontvangen de sleutel 

van hun huis uit handen van wethouder Rijckenberg. 
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15 • B i j saneringswerkzaamheden op het voormalig gasfabriekterrein aan de Oranjestraat 

in Woerden worden archeologische vondsten gedaan uit de tweede en derde eeuw na 

Christus. 

25 • Bewoners van de Ramstraat en de Emmalaan in Utrecht vieren het feit dat hun stra

ten 100 jaar geleden werden aangelegd en gedeeltelijk bebouwd met huizen ontwor

pen door de architect P.J. Houtzagers. 

28 • Met een spuitbus in de aanslag opent burgemeester Opstelten van Utrecht de nieuwe 

politiepost aan de Duurstedelaan in de wijk Hoograven. 

28 • Het STUT-theater voor volkstoneel viert zijn 20-jarig jubileum. 

31 • D e Utrechtse operettevereniging 'Grinzing' viert haar 35-jarig bestaan met een uit

voering van Die Lustige Witwe van Franz Lehar in de Stadsschouwburg. 

31 • C. Knijff en W. Evers, oud-bestuursleden van het Harmonie Orkest Utrecht, ont

vangen de St. Maartenspenning bij het 50-jarig bestaan van het orkest. 

NOVEMBER 

3 • De Zusters Augustinessen van St Monica aan de Waterstraat te Utrecht ontvangen 

uit handen van de minister van Economische Zaken, mevrouw A.M. Jorritsma een 

cheque van ƒ 140.000,- voor 'Meisjesstad', een opvanggelegenheid voor meisjes in 

moeilijkheden. 

5 • De gemeente Houten en Woningbouw Centraal Nederland sluiten een overeen

komst over de restauratie van het in 1987 door brand grotendeels verwoeste kasteel 

Heemstede. 

6 • B. Kersten uit Apeldoorn ontvangt uit handen van burgemeester Opstelten de bron

zen medaille van de Stichting Carnegiefonds, omdat hij op moedige wijze een 

Utrechtse stadsbus tot stilstand bracht, waarvan de chauffeur onwel geworden was. 

14 november 
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lOud-Utrecht 

26 november 

7 • 

7 • 

12 • 

14 • 

18 • 

19 • 

21 • 
14 • 

26 • 

28 • 

De Utrechtse Volksdansvereniging 'Tarantella' viert haar 50-jarig bestaan met een 

groots dansfeest. 

De gemeente Utrecht krijgt de ABC-taaltrofee voor het project 'Vertaal je taal', dat 

beoogt ambtenaren begrijpelijker Nederlands te laten schrijven. 

De minister van Binnenlandse Zaken, A. Peper, opent in Utrecht de gemeenschap

pelijke meldkamer van onder andere politie, brandweer en ambulancedienst. 

De rechtstreeks op de televisie uitgezonden landelijke intocht van Sinterklaas vindt 

dit jaar plaats in Wijk bij Duurstede, waar het hoge water voor enige complicaties 

zorgt. 

De in Wijk bij Duurstede wonende prinses Irene van Lippe-Biesterfeld onthult een 

door haarzelf gemaakt gedicht bij de ingang van Museum Dorestad. De Wijkse poë-

zieroute is hiermee voltooid. 

De Archeologische Dienst van de gemeente Amersfoort doet interessante vondsten 

tijdens opgravingen op het Mooierplein. 

De Woerdense Esther Vergeer wordt wereldkampioen rolstoeltennis. 

In de Domkerk wordt het laatste aan de stad gewijde deel in de reeks Utrechtse 

Biografieën gepresenteerd. 

Het Rietveld-Schröderhuis aan de Prins Hendriklaan te Utrecht wordt op de 

Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. 

Aan het geboortehuis van de 100 jaar geleden geboren streekromanschrijver Herman 

de Man in de Rijnstraat te Woerden wordt een herdenkingsplaquette aangebracht. 
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DECEMBER 

3 • In het Bezoekerscentrum voor Cultuurhistorie Utrecht 'Rondom' wordt de CD-

Dom gepresenteerd, die door middel van 51 virtuele reconstructies met muziek en 

commentaar de geschiedenis van de gebouwen op, om en onder het huidige 

Domplein en van hun 'bewoners' laat zien. 

5 • Bij opgravingen in verband met de werkzaamheden aan het Utrechtse Stadhuis komt 

een grote, veertiende-eeuwse kelder tevoorschijn. 

8 • Koningin Beatrix slaat bij de Nederlandse Munt te Utrecht de eerste Nederlandse 

Euro. 

8 • Koningin Beatrix opent het Armando Museum, dat gevestigd is in het gebouw de 

Elleboogkerk in Amersfoort. 

9 • De gemeente Amersfoort verkoopt het landgoed Coelhorst aan de Vereniging tot 

behoud van Natuurmonumenten. De eerstkomende jaren zal het nog niet toeganke

lijk zijn. 

10 • De Utrechtse wethouder voor Ruimtelijke Ordening, mevrouw Rijckenberg, geeft 

het officiële startsein voor de bebouwing van het zogeheten 'Gat in de Voorstraat', 

een terrein in de binnenstad, dat al vele tientallen jaren braak gelegen had. 

11 • In de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat te Utrecht wordt het gerestaureerde 

Witte-orgel feestelijk in gebruik genomen. 

18 • Van 18 tot 21 december vinden in Woerden de jeugd-wereldkampioenschappen 

dammen plaats. 

23 • Ter gelegenheid van het feit dat Utrecht 75 jaar stadsverwarming heeft, reikt wet

houder Kernkamp aan de eerste bewoners van Leidsche Rijn het boekje 'Een Hart 

van Warmte, 75 jaar stadsverwarming in Utrecht' van René de Kam uit. Daarna ont

vangen alle aangesloten op de stadsverwarming een exemplaar van dit herdenkings

boekje. 

KRONIEK OVER HET JAAR 1998 


