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4 • Aan de Utrechtse Wittevrouwenstraat branden twee historische panden geheel uit. 

De monumentale huizen aan de Plompetorengracht lopen waterschade op. 

5 • Voor het laatste grote stadsvernieuwingsgebied Amsterdamsestraatweg-Tweede 

Daalsedijk trekt het college van Burgemeester en Wethouders van Utrecht 30 mil

joen gulden uit o.a. voor verbetering van 700 huizen. 

9 • De gemeente Amersfoort opent voortaan de loketten van het stadhuis op zaterdag. 

9 • De bewoners van de Wolvenstraat voeren een ludieke actie tegen een geplande brug 

nabij het Huis van Bewaring. Zij vrezen verkeersoverlast. 

14 • Een 160 jaar oude iep aan het Utrechtse Pieterskerkhof is geveld door de gevreesde 

iepziekte. Als aandenken aan deze mooiste iep van Nederland wordt een vijf centime

ter dikke plak van de boom bevestigd aan de gevel van 't Suijker Huis', 

Pieterskerkhof 6. 

14 • Oud-wethouder en D66-raadslid mevrouw mr. drs. I. Herweijer neemt afscheid van 

de Utrechtse politiek. 

16 • Met een H. Mis in de St. Josephkerk aan de Draaiweg in Utrecht wordt het 40-jarig 

jubileum van de Carnavalsvereniging 'De Zwarte Katers' gevierd. 

18 • In de Tsjechische zusterstad Brno opent de Utrechtse wethouder mr.H.W. 

Kernkamp de speciale jaarlijkse masterclass gezondheidszorg die de Utrechtse GG en 

GD en de Universiteit van Utrecht in deze stad houden. 

19 • De dertienjarige Sybine Jansons wordt op weg van het Reviuscollege in Doorn naar 

haar huis in Maarn vermoord. 

20 • Pieter Erkelens wordt benoemd tot directeur van het Theater en Congrescentrum De 

Flint in Amersfoort. 

21 • D e gevel van het pand van de Utrechtse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling aan 

de Kaatstraat wordt opgesierd met 120 vogelhuisjes in de stadskleuren rood en wit. 

De huisjes staan symbool voor de mensen van divers pluimage die bij de dienst werk

zaam zijn. 
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22 • Mevrouw mr. Inge Klopper-

Gerretsen wordt geïnstal

leerd als de nieuwe hoofdof

ficier van justitie in Utrecht. 

23 • In de nacht van vrijdag op 

zaterdag legt een grote 

brand de voormalige steen

fabriek De Lunenburg in 

Wijk bij Duurstede in de as. 

De aangestoken brand ver

woest enkele honderden 

opgeslagen boten en cara

vans. 

28 • De restauratie van de 

Amersfoortse Koppelpoort 

wordt bekroond met de 

Europa Nostra Prijs. 

29 • H.K.H. Prinses 
. . . , . 27 januari 

Margriet opent het nreuwe 

Ronald McDonaldhuis aan de Lundlaan in Utrecht. Het huis heeft 25 gastenkamers 

en ligt uiteraard vlakbij het Wilhelmina Kinderziekenhuis. 

1 • De landelijk bekende zaak H.D. van der Meijden Spellen en Biljarts aan de 

Nachtegaalstraat in Utrecht viert het 100-jarig bestaan. 

6 • De Utrechtse edelsmid en industrieel ontwerper Willem Noyons ontwerpt de Euro 

Exchanger, een ingenieuze omrekenmunt voor de Euro. 

10 • Een felle uitslaande brand richt grote schade aan in het pand van Pizzeria Milano 

aan de Steenweg in Utrecht. 

11 • Burgemeester mr. I. Opstelten wordt burgemeester van Rotterdam. Bij zijn vertrek 

als eerste burger van Utrecht ontvangt hij de Gouden Stadsmedaille. 

14 • Utrecht is één van de steden in Nederland waar het versierde kistje met de stoffelijke 
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nfebruari 

resten van de Heilige Theresia van Lisieux wordt tentoongesteld: in de Gerardus 

Majellakerk. Deze relieken maken een reis over de wereld. 

17 • Minister van VROM J. Pronk brengt een bezoek aan de Utrechtse wijk Zuilen en de 

industrievereniging 'Lage Weide'. Het Actiecomité Zuilen Gezondheid en de provin

ciale PvdA wijzen de minister op het belang van een speciale benadering voor het 

industriegebied. 

26 • Ongeveer 2000 jongeren uit heel Nederland komen naar Utrecht voor de Taizé- jon

gerenontmoeting. Bijeenkomsten worden gehouden in de Janskerk en de 

Nicolaïkerk. 

27 • Het Utrechts Activiteitencentrum voor lichamelijk gehandicapten 'De Paraplu' 

betrekt een nieuw onderkomen aan de Van Bijnkershoeklaan op 

het Kanaleneiland. 

3 • Het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht verhuist met 69 patientjes naar de 

Lundlaan in De Uithof. 

3 • Bij de Nederlandse Munt slaat de Commissaris van de Koningin mr. B. Staal het 

eerste exemplaar van de Statenjachtpenning naar een ontwerp van Willem Noyons. 
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De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de bouw en de exploitatie van het 

Utrechtse Statenjacht. 

5 • Het Utrechts Universiteitsmuseum opent een nieuwe permanente expositie: 'Het 

Jeugdlab'. 

8 • De bewoners van de Lange Smeestraat in Utrecht veranderen de straat in een grote 

zandbak. Zij protesteren hiermee tegen het besluit om een pand aan deze straat te 

bestemmen voor een experiment met vrije heroïneverstrekking aan verslaafden. 

15 • Het gebouw voor de stadsverwarming van de UNA in Leidsche Rijn, ontwerp van 

NL Architects, wint de prestigieuze Designprijs van de stad Rotterdam. Het gebouw 

wordt door de jury geprezen om het mysterieuze karakter. 

15 • Prins Pieter Christiaan studeert af aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de 

Utrechtse Universiteit in Nederlands privaatrecht en bedrijfsrecht. Hij bouwde in 

Utrecht een reputatie op als diskjockey, onder meer in de club Scala. 

17 • De Philip Morris Kunstprijs 1999 in de categorie muziek is gewonnen door de 21-

jarige Utrechtse klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer. 

18 • Wethouder A. Rijckenberg verricht de officiële opening van de Hogeschool Utrecht 

in het gerestaureerde voormalige Ooglijdersgasthuis aan de F.C. Dondersstraat. De 

opleidingen Laboratoriumonderzoek en Chemische Technologie zijn sinds 1990 in 

het gebouw ondergebracht. 

21 • De Utrechtse Vismarkt is het decor voor enkele opnamen voor de Nederlandse speel

film 'Kruimeltje' naar het gelijknamige kinderboek van Chr. van Abkoude. 

26 • Twee voormalige fabriekshallen van Jaffa-Stork in Utrecht-West worden gesloopt. 

Het imposante kantoorgebouw uit het begin van de eeuw op de hoek van de 

Vleutenseweg en de Groeneweg blijft behouden. Er zullen 205 woningen op het ter

rein worden gebouwd. 

26 • Tijdens de diesviering van de Universiteit van Utrecht krijgt de Poolse minister van 

buitenlandse zaken dr. Bronislaw Geremek de tekenen omgehangen van het eredoc

toraat dat hem dertien jaar geleden bij het 350-jarig bestaan van de Universiteit 

Utrecht werd toegekend. Hij kreeg destijds geen toestemming van de communisti

sche regering in Polen om naar Nederland te reizen. 
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27 • In het muziekcentrum Vredenburg wordt het vijfde Franz Liszt Pianoconcours 

gewonnen door de Japanner Masaru Okada. De prijs van de muziekkritiek voor de 

beste vertolking van de Sonate in b gaat naar Olivier Besnard uit Frankrijk. 

1 • Wethouder drs. J. van Leijenhorst reikt de Speld van de Stad Utrecht uit aan 

mevrouw N. Kosar vanwege haar inzet als leerkracht Turkse taal en cultuur. Zij 

neemt afscheid van het onderwijs op basisscholen. 

9 • Bij archeologisch onderzoek binnen het fort Blauwkapel, gebouwd in 1824, zijn res

tanten van het Huis ter Veen gevonden. Delen van de fundering van het huis dat 

rond 1400 werd gebouwd en vóór 1700 gesloopt, een bruggenhoofd en de gracht 

zijn blootgelegd. 

12 • Het Nationaal Museum Van Speelklok tot Pierement verwerft een zeldzame vijftien-

de-eeuwse Zuid-Nederlandse bellenspeelklok. De klok is de missing link tussen het 

torencarillon en latere bellenspeelklokken en is tevens het oudste stuk in de collectie 

van het museum. 

13 • I n Museum Flehite in Amersfoort wordt een monument in de vorm van een perka

menten rol onthuld, ter nagedachtenis aan de 333 joodse inwoners van de stad 

die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werden omgebracht. 

14 • De ontwerpers van de reclameposter voor het Smartlappen Festival Utrecht 1998 

krijgen de Zilveren Lamp, de prijs van de Art Directors Club Nederland (ADCN). 

Het winnende affiche staat in het teken van wateroverlast, symbool voor het tranen

dal dat onlosmakelijk met het fenomeen smartlap is verbonden. 

15 • De Vereniging van Dendrologen (boomkundigen) schenkt ter gelegenheid van het 

vijftigjarig bestaan aan het Utrechtse Wilhelminapark een suikeresdoorn (acer 

saccharum). 

21 • De stadstimmerwinkel Woodstock maakt een maquette van de Domkerk. Het ont

werp is vooral geschikt voor visueel gehandicapten die tastend een indruk krijgen van 

de architectuur van dit bouwwerk. 

22 • Het politiedistrict Marco Polo in Utrecht is winnaar geworden van de landelijke 

prijs Kroon op je Werk 1998, georganiseerd door de Nationale Commissie 
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Chronisch Zieken. De politie krijgt de prijs van 25.000 gulden voor haar inzet om 

WAO-ers weer aan het werk te krijgen. 

23 • In het voormalige fort De Bilt (1816) bij de Berekuil in Utrecht is Het 

Herinneringscentrum voor de Toekomst geopend. De Stichting Vredeseducatie 

(voortgekomen uit de Stichting Vredesopbouw) heeft het fort voor lange tijd 

gehuurd van de gemeente om er educatieve tentoonstellingen te houden voor kinde

ren van 10 tot 14 jaar. 

24 • Bij archeologische opgravingen tussen de Kazernestraat en de Hoge Woerd wordt 

het zuidoostelijk deel van het Castellum Laurum onder de huidige Woerdense bin

nenstad gevonden. Op 29 oktober wordt opnieuw een deel van het Romeinse fort 

aangetroffen, dit keer aan de Groenendaal. 

30 • Koningin Beatrix viert haar verjaardag met haar familie in Houten en Utrecht. In 

Utrecht zijn er uitvoeringen op het Domplein met muziek en dans door kinderen en 

volwassenen. In de Kloosterhof is later een feestelijk samenzijn met genodigden. 

1 • Café Murk aan de Vecht bij de Rode Brug viert het honderdjarig bestaan. Het café 

wordt sinds vier generaties door de familie Murk uitgebaat. 
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4 • De stalen Demkaklok, na de oorlog gegoten voor de voormalige Ludgeruskerk, krijgt 

een plaats bij het vrijheidsmonument op de Prins Berhardlaan in de Utrechtse wijk 

Zuilen. 

5 • Het Centraal Museum koopt een zeldzame rechte ongekleurde lattenstoel (1918) van 

de Utrechts ontwerper en architect G. Rietveld. 

6 • Op het Vredenburg wordt het eerste gratis openbaar toilet in Utrecht in gebruik 

genomen. Het toilet en de vernieuwde fietsenstalling zijn ontworpen door architect 

Jacco de Visser. 

12 • De Utrechtse wethouder J. Zwart onthult de gevelsteen 'In de vergulde dubbelde 

kandelaar' aan het pand van café Van Wegen aan de Lange Koestraat 15/15bis. De 

steen is een replica uit de collectie van het Centraal Museum. De steen herinnert aan 

de kopergieters die rond 1660 in de Lange Koestraat werkten. 

12 • In de Dom wordt het eeuwfeest van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging 

(UVSV) geopend. Eerder trekken honderen leden en reünisten zingend door de stad, 

de meesten gekleed in de lustrumkleuren geel/groen. 

15 • Minister van Verkeer en Waterstaat mevrouw T. Netelenbos reikt de eerste pioniers-

kaart uit in Leidsche Rijn. De kaart biedt bewoners van de wijk gelegenheid om de 

eerste drie jaar met 10 procent korting te reizen met bus en taxi. 

17 • De stoomlocomotief De Arend, topstuk van het Spoorwegmuseum, vertrekt voor een 

tiendaagse stoommanifestatie naar Sacramento, Californie. 

21 • Wethouder mr. J. van Zanen opent de eerste vrijdagmarkt op het Vredenburg. De 

markt heeft ongeveer evenveel kramen als de woensdagmarkt, maar is wat ruimer 

opgezet. 

26 • Aan de Utrechtse Oudegracht, in de muur ter hoogte van de Winkel van Sinkel, 

wordt een plaquette gemetseld ter herinnering aan de stadskraan die tot 1837 op de 

werf heeft gestaan. Kunstenaar Stef Stokhof-de Jong maakte de plaquette naar een 

ontwerp van K. Kos. 

26 • Uit handen van zijn opvolger mr. B.F. Keulen ontvangt drs. U.F. Hylkema, 

scheidend president-commissaris van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel 

NV, de speciale ereprijs van deze maatschappij. 
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30 • De geheel gerestaureerde R.K. Bonaventurakerk in Woerden wordt met een bijzon

dere eucharistieviering weer in gebruik genomen. 

1 • De bewoners van het Huis aan de Vecht, woonzorgcentrum aan de Costa Ricadreef, 

keren na anderhalfjaar terug in het geheel gerenoveerde gebouw. 

4 • Boven op de Domtoren, om vijf uur in de ochtend, opent staatssecretaris dr. F. Van 

der Ploeg de millenniumtentoonstelling Panorama 2000. De toren is voor de duur 

van de tentoonstelling voorzien van een lift. 

4 • Met het dopen van een naar haar genoemde houten boot opent H.K.H. Prinses 

Margriet het nieuwe Wilhelmina Kinderziekenhuis in De Uithof in Utrecht. 

4 • Ter nagedachtenis aan vermisten wordt in het Moreelsepark in Utrecht een monu

ment van de kunstenares Marianne van den Heuvel onthuld. Het is een initiatief van 

de Vereniging Achterblijvers na Vermissing. 

6 • In aanwezigheid van de Lionsclub onthult loco-burgemeester dr. G. Mik een goud

kleurige gevelsteen aan het Utrechtse stadhuis. De steen is een replica van het origi

neel dat ernstig was aangetast. 

9 • Met grote spoed wordt aan de Utrechtse Maliebaan een 120 jaar oude rode beuk gekapt. 

De boom is aangetast door houtskoolzwam en een gevaar voor de omgeving vormt. 

10 • In Woerden wordt het nieuwe bedrijfspand van de ERU geopend, waarbij de burge

meester bekend maakt dat aan de kaasfabrikant het predikaat 'Koninklijk' is verleend. 

15 • In het plaveisel op het Domplein wordt een gedenksteen aangebracht ter herinnering 

aan de achttien homoseksuele mannen die in 1730 werden vervolgd en terechtge

steld. Op de steen de tekst: T8 d e eeuw/ Sodomie/ Barend Blomsaet en 17 andere 

mannen werden in Utrecht veroordeeld en gewurgd. Hun daden verzwegen'. Met 

daarnaast de tekst: 'Vandaag/ Homoseksualiteit/ Mannen en Vrouwen kiezen in 

Vrijheid'. 

18 • Wethouder mr. J. van Zanen onthult een door acht jongeren vervaardigd tegelkunst

werk in de Brennertunnel in de Utrechtse wijk Lunetten. Het project 'Mozaïek tus

sen twee Culturen' werd begeleid door de kunstenaressen M. Berkman en E. 

Janssens. 
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18 • Stichting De Waterlijn, die rondvaarten door de Amersfoortse grachten en de 

Heiligenbergerbeek verzorgt, zet de 100.000ste passagier in de bloemetjes. 

22 • Met het lichten van de val stelt beschermheer van de Vereniging De Hollandse 

Molen Z.K.H. Prins Claus de geheel gerestaureerde Utrechtse houtzaagmolen De 

Ster in gebruik. De molen is gebouwd in 1721. 

23 • Tijdens een buitengewone zitting in de Nicolaïkerk wordt de nieuwe president van 

de Utrechtse rechtbank geïnstalleerd. Het is mevrouw mr. H. Brouwer, voormalig 

Officier van Justitie in Leeuwarden. 

1 • Mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf neemt afscheid als burgemeester van Amersfoort. 

1 • Er wordt een samenwerkingsverband gesloten tussen de Stadsbank Amersfoort, de 

Volkskredietbank Hilversum en de Volkskredietbank Almere, met als naam de 

Stadsbank Midden Nederland. 

1 • Mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf wordt tijdens een bijzondere zitting van de 

Utrechtse Gemeenteraad geïnstalleerd als burgemeester van de stad. 

p 

•.••••••"•lip'••' !̂Ns ..mÈ 

• 

r 1 
'ik 

y 
1 im- |̂P 

mm' 

ijuli 

KRONIEK OVER HET JAAR 1999 



4 • De Utrechtse Oud-katholieke jongerenvereniging 'Ontwikkeling is ons streven' 

(OIOS) viert haar honderdste verjaardag. De Vereniging werd in 1899 opgericht 

door een vijftienjarige leerling van de HBS en was de eerste Oud-katholieke jonge

renvereniging in Nederland. 

5 • De kloosterorde Dienaressen van de Heilige Geest verhuist van het klooster Cenakel 

aan de Amersfoortsestraat in Soesterberg naar het verbouwde Ludgercentrum aan de 

St Willibrordusstraat in Utrecht. De orde is in 1889 gesticht door pater Arnold 

Janssen en telt nog negen zusters. 

11 • Hulpbisschop mgr. J. Nienhaus, bekend als de kermisbisschop, gaat voor de laatste 

keer voor in de Eucharistieviering in de tent van de botsautootjes op de piekenkermis 

aan de Utrechtse Maliebaan. In de bisschoppenconferentie heeft hij dertien jaar lang 

het pastoraat onder kermisexploitanten in zijn portefeuille gehad. 

14 • Er wordt een begin gemaakt met de sloop van een schoorsteenpijp van de energie

producent UNA aan de Lage Weide in Utrecht. Er is geprobeerd de pijpen als monu

ment te behouden maar het onderhoud is te duur. 

17 • In het Utrechtse deel van Leidsche Rijn zijn de resten opgegraven van een man die 

mogelijk 3000 jaar geleden leefde en met geweld om het leven werd gebracht. 

31 • Emeritus aartsbisschop van de Oud-katholieke Kerk van Nederland Mgr. dr. 

Marinus Kok overlijdt op 83-jarige leeftijd. Hij speelde een belangrijke rol in de 

Unie van Utrecht, het verband van Oud-katholieke kerken in Europa en Amerika. 

AUGUSTUS 

10 • De Evangelische en Bijbelgetrouwe school voor voortgezet onderwijs, (mavo, havo, 

vwo), 'De Passie' wordt geopend in het voormalige Triatlon College aan het Zwarte 

Woud in de Utrechtse wijk Lunetten. De school start met 120 eersteklassers. 

12 • Op de Neude vormen 1089 eerstejaars studenten het logo van de Utrechtse 

Introductie Tijd (UIT). Ze breken hiermee het record levend mozaïek van 1993 en 

krijgen een plaats in het Guinness Book of Records. 

16 • Het Centraal Museum in Utrecht verwerft een lang verloren gewaand schilderij van 

de Utrechtse schilder Pyke Koch 'Stilleven met Vogelkooi'. Het in 1944 geschilderde 

doek heeft sinds die tijd bij een particuliere eigenaar in Den Haag gehangen en is 

nooit tentoongesteld. Bij testament is het aan het museum geschonken. 
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17 • Aan de Utrechtse Oudegracht bij de Smeebrug wordt een lantaarnconsole met een 

voorstelling van de zestiende-eeuwse Utrechter Olivier van Noort onthuld. Hij ver

trok in 1598 met vier schepen voor een reis om de wereld. Ter verdediging tegen 

zeerovers kreeg hij twee kanonnen van de stad die hij bij terugkeer weer aan de stad 

overhandigde. De console is gemaakt door Koos Boomstra en een geschenk van de 

Vereniging Oud-Utrecht ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. 

20 • Burgemeester Brouwer opent de internetsite van Het Utrechts Archief. 

Tegelijk worden de archieven van de Gemeentebibliotheek aan het archief 

overgedragen. 

25 • In de Oranjerie van de Oude Hortus van het Utrechtse Universiteitsmuseum aan de 

Lange Nieuwstraat exposeert de bekende Turkse kunstenaar Nedim Sönmez. De ten

toonstelling sluit aan bij het elfde internationale Congres van Turkse Kunst, dat de 

Leerstoel Islamtalen en Islamitische Culturen van de Universiteit Utrecht organi

seert. Het is de eerste maal dat de internationale conferentie in Nederland wordt 

gehouden. 

30 • Minister-president W. Kok houdt een rede bij de opening van het Academisch Jaar 

van de Universiteit Utrecht. 

31 • B i j zijn afscheid als programmeur van het Festival Oude Muziek wordt Jan 

Nuchelmans benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester 

Brouwer speldt hem de koninklijke onderscheiding op. 

SEPTEMBER 

1 • In het in aanbouw zijnde Grand Hotel Karel V in het voormalige Duitse Huis zijn 

bij opgravingen een veertiende-eeuwse keienstraat en een vijftiende-eeuwse waterput 

gevonden. De waterput is voor Utrecht uniek, alleen in Wijk C is ooit een dergelijke 

put gevonden maar niet in zo'n goede staat. Op het Vredenburg is in 1976 ook een 

keienstraat blootgelegd. 

6 • De Universiteit voor Humanistiek in Utrecht benoemt mevrouw J. van Mens-

Verhulst tot bijzonder hoogleraar Vrouwengezondheidszorg. 

7 • Burgemeester en Wethouders van Utrecht kennen de Speld van de Stad toe aan 

Hans van der Star bij zijn afscheid als hoofd protocol van de Jaarbeurs. Hij was 38 

jaar werkzaam bij de Jaarbeurs en kweekte veel goodwill voor de stad in binnen- en 

buitenland. 
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11 • De Woerdense wethouder J. Stol opent de geheel gerenoveerde en nieuw ingerichte 

Rijnstraat. 

11 • Wethouder C. J. M. de Bruin van Nieuwegein metselt een koker met muntgeld in 

t.g.v. de voltooiing van de restauratie van de sluis van Vreeswijk. 

13 • De internationale fotowedstrijd voor jongeren over monumenten ter gelegenheid van 

Open Monumentendag is gewonnen door de Utrechtse Merel Schouten. Zij krijgt 

een van de hoofdprijzen voor haar sfeervolle impressie van de Nieuwegracht. 

18 • Met de woorden 'Priester zal zij zijn', wijdt aartsbisschop A. Glazemaker in de Oud-

katholieke St. Gertrudiskathedraal Grete Verhey-de Jager als eerste vrouwelijke pries

ter in Nederland. In oktober 1996 werd zij de eerste vrouwelijke diaken in het 7500 

leden tellende kerkgenootschap. 

18 • Het voltallige college van B. en W. van Utrecht opent officieel het Griftpark. 

Omwonenden noemen het het 'Gifpark' omdat het terrein van de voormalige gasfa

briek zo vervuild was dat een kostbare en jaren durende bodemsanering nodig was. 

Het nieuwe restaurant Griftpark 1 dat aan 200 gasten een plaats biedt met een 

prachtig uitzicht op o.a. de Dom, Wittevrouwen, Tuinwijk en de Vogelenbuurt, is al 

geopend op 14 augustus. 

25 • Tijdens de Utrechtse filmdagen maakt fotograaf Paul Huf vanaf het dak van de 

KRONIEK OVER HET JAAR 1999 



lOud-Utrecht 

i8 september 

Stadsschouwburg de 'foto van de eeuw' van een paar honderd acteurs, regisseurs en 

producenten. 

30 • Op 56-jarige leeftijd overlijdt de architect Mart van Schijndel. In Utrecht ontwierp 

hij onder andere het laboratorium van farmacie, scheikunde en biologie in De 

Uithof, het LOKV-gebouw aan de Ganzenmarkt, het Nivelpand in de 

Drieharingstraat en zijn eigen woonhuis op het Pieterskerkhof. Hij was op 9 septem

ber nog benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, om zijn natio

nale en internationale betekenis als architect en hoogleraar in de hedendaagse archi

tectuur. 

8 • Schrijfster en beeldend kunstenares Dirkje Kuik krijgt ter gelegenheid 

van haar zeventigste verjaardag de Zilveren Stadsmedaille van de gemeente Utrecht 

uit handen van de wethouder van cultuur mevrouw P.M. van der Linden-

de Feijter. 

15 • Utrecht krijgt een eigen stadsbank, ontworpen door Jacqueline Moors uit Tilburg, 

die de ontwerpprijsvraag heeft gewonnen. De eerste zestig exemplaren zullen worden 

geplaatst in het Museumkwartier. 

15 • Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan wordt aan de Nederlandse Munt NV het 

predikaat koninklijk verleend. De naam van het enige Nederlandse munthuis veran-
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dert hiermee in Koninklijke Nederlandse Munt. Het munthuis is tevens 90 jaar 

gevestigd aan de Leidseweg. 

18 • B i j werkzaamheden op de hoek van de Prinses Marijkelaan en Oudwijk is een 

gedeelte van een vroeg veertiende-eeuwse muur gevonden. De muur behoorde bij de 

in de twaalfde eeuw gestichte abdij Oudwijk, in brand gestoken tijdens de beelden

storm en afgebroken in 1584. 

20 • Bij opgravingen in Leidsche Rijn zijn zestien oude munten gevonden. Veertien 

exemplaren stammen uit de tijd van Philips de Stoute en zijn geslagen in 1404. Eén 

munt is van Albrecht van Beieren (Holland), geslagen tussen 1401-1403; de andere 

van Wenceslas II van Luxemburg en geslagen tussen 1383-1388. 

21 • D e jaarlijkse emancipatieprijs van het feministische maandblad Opzij, de Harriet 

Freezerring, wordt toegekend aan Paulien Rozema uit Utrecht. Zij is initiatiefneem

ster en projectleidster van het Vrouwen Ontmoetings Project dat sinds 1985 Turkse 

en Marokkaanse vrouwen begeleidt bij hun inburgering in Nederland. 

26 • Ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van Staatsbosbeheer planten de 

Utrechtse wethouder Van Zanen en mevrouw Van Egmond, regiohoofd van 

Staatsbosbeheer, een vier meter hoge koningslinde ( Tilia europaœ) op de Maliebaan 

hoek Maliesingel. 

30 • Het derde lustrum van het internationale Franz Liszt Concours wordt gevierd met 

een concert waarin vijf winnaars optreden. Eug. de By neemt afscheid als voorzitter 

van het concours dat hij samen met zijn neef Henk de By en Koos Groen in 1986 

begon ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Liszt. Hij wordt geridderd in 

de Orde van Oranje-Nassau en krijgt de Zilveren Speld van de Stad Utrecht. 

NOVEMBER 

5 • De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft prof dr. W.P. Gerritsen de Prijs 

voor Meesterschap 1999 toegekend voor zijn gehele wetenschappelijke oeuvre. 

Gerritsen is werkzaam als hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit 

van Utrecht. Het uit 1721 stammende genootschap reikt de prijs, een gouden pen

ning, eens in de vijfjaar uit. 

8 • De Utrechtse wethouders J.H. Zwart (monumenten) en mr. J.H.C, van Zanen 

(openbare ruimte) metselen in de Geertebrug een koker met een document ter 

herinnering aan de restauratie van de boogbruggen. De plaats wordt gemarkeerd 
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door een steen met de tekst: 'Het verborgen verleden, restauratie boogbruggen 

1999'. 

11 • I n het kader van het Millenniumproject 'La Mama 2000' start in de Amersfoortse 

wijk Kruiskamp/Koppel de eerste wijkopera uit een serie van negen. 

11 • D e Utrechtse Janneke van der Kamp krijgt de afstudeerprijs (25.000 gulden) van de 

Stichting Centraal Instituut voor Industrieontwikkeling (CIVI) voor haar afstudeer

project scheikunde. 

11 • O p deze Sint Maartensdag introduceren de Utrechtse Klokkenluiders het wissellui-

den, waarvoor een gelui uit Engeland is overgekomen. Dit gelui is een stellage van 

enkele meters hoog, waarin een zestal klokken hangen. Het luiden vereist een vaar

digheid waarin de Utrechtse klokkenluiders zich willen specialiseren. 

19 • In de Uithof opent prinses Margriet de nieuwe hoofdlocatie van de Bloedbank 

Midden-Nederland. De Bloedbank is ontstaan uit de fusie tussen de Bloedbank 

Gooi- en Eemland en Bloedbank Utrecht en Omstreken en is een van de negen 

regionale bloedbanken in het land. 

25 • In het oude stadhuis van Wijk bij Duurstede wordt het boek 'De wereld in een doos

je' met unieke foto's uit de jaren 1863-1876 van Jordaan Everhard van Rheden 

gepresenteerd. 

25 november 
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27 • De Utrechtse Nutshulpspaarbank, ontstaan uit het departement Utrecht van de 

Vereniging tot Nut van 't Algemeen, de zogenaamde Armenbank, sluit met enige 

weemoed na 148 jaar voorgoed de deur. Het aandelenkapitaal bedraagt 30.000 gul

den, precies het bedrag waarmee indertijd werd gestart. 

28 • De FC Utrecht speelt de duizendste wedstrijd sinds de oprichting 29 jaar geleden. 

De match wordt gespeeld tegen de FC Den Bosch en verloren met 2-1. 

28 • Opening van het geheel gerenoveerde Centraal Museum. 

DECEMBER 

• Koningin Beatrix opent het Landelijk Dienstencentrum van de Samen-op-

Wegkerken in het voormalige Centraal Militair Hospitaal aan de Joseph Haydnlaan 

in de Utrechtse wijk Oog in Al. 

2 • Gedeputeerde mevrouw mr. M.N. Kallen-Morren opent de verlegde en gerestaureer

de Veldpoortbrug in Wijk bij Duurstede. 

7 • Bij de Volkssterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht worden twee authentieke natuur

stenen pilaren teruggeplaatst in de Meridiaanzaal. Deze zaal heeft in de jaren twintig 

een belangrijke rol gespeeld in de tijdmeting. De terugplaatsing vormt de symboli

sche start van de restauratie van de sterrenwacht, die vanaf vandaag officieel de naam 

Museum Sterrenwacht Sonnenborgh draagt. 

9 • De voorzitter van de Utrechtse Kamer van Koophandel, Hendrik Rootliep, neemt na 

vier jaar afscheid met een opmerkelijk voorstel, namelijk het verminderen van het 

aantal lease-auto's van bedrijven om zo het autoverkeer te beperken. 

10 • In Stockholm reikt de Zweedse koning Karel XVI Gustaaf de Nobelprijs voor 

Natuurkunde uit aan prof dr. M. Veltman en prof dr. G. 't Hooft, verbonden 

aan de Universiteit Utrecht. Zij ontvangen de prijs voor het wiskundig funderen 

van de theorie van de elementaire deeltjes, de kleinste bouwelementen van de 

materie. 

10 • Staatssecretaris Van der Ploeg legt de eerste steen, als start voor de restauratie van 

kasteel Heemstede in Houten. 

14 • De scheidende directeur van de afdeling Utrechts Midden van het Rode Kruis, 
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B. Faber, krijgt de Speld van de Stad Utrecht uit handen van wethouder J. van 

Leijenhorst. 

15 • Het Kathedrale Koor van de St. Catharina Kathedraal viert het 130-jarig bestaan. 

Tegelijkertijd wordt het 40-jarig bestaan van de Kathedrale Koorschool herdacht. 

18 • In aanwezigheid van nabestaanden en Indië-veteranen onthullen burgemeester. 

Brouwer en A. Martens, secretaris van het comité Indië-Monument Utrecht, een 

gedenkteken op de begraafplaats St. Barbara aan de Prinsesselaan te Utrecht. In twee 

stenen staan de namen gegrift van 50 Utrechters die sneuvelden in Nederlands-Indië 

of Nieuw-Guinea. 

19 • Studentenpastor Henk Janssen neemt afscheid van de Oecumenische 

Studentengemeente Utrecht. Hij is sinds 1977 verbonden geweest aan de Utrechtse 

Studenten Parochie en benoemd tot deken van het dekenaat Arnhem. 

22 • Mevrouw D. van Hussen krijgt de Speld van de Stad Utrecht voor haar jarenlange 

inzet (34 jaar) voor het Informatie Centrum Utrecht (ICU). 

31 • De lezers van het Utrechts Nieuwsblad kiezen Anton Geesink, Olympisch-, wereld

en Europees kampioen judo, als Utrechter van de Eeuw. Tweede wordt Wim 

Sonneveld, derde Dick Bruna. 
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