
Kroniek over het jaar 1982 

W. Uittenbogaard 

januari 

1 De provincie Utrecht telt 916.694 inwoners, waarvan er 234.543 in de ge
meente Utrecht woonachtig zijn. 

1 Gedurende het vorige jaar brak binnen de gemeente Utrecht 855 maal 
brand uit (gedurende het jaar 1980 was dat 1145 maal). Dein 1981 ontstane 
brandschade in die gemeente wordt geschat op ruim 14 miljoen gulden (in 
het voorgaande jaar: rond 16 miljoen). 

1 De verzamelingen van het Centraal Museum en van het Museum voor He
dendaagse Kunst worden ondergebracht bij een nieuwe Dienst Gemeente
lijke Musea onder directie van mw drs A. M. Janssens. 

1 De gemeente Utrecht neemt de Stichting Openbare Bibliotheek over en zet 
het werk van die stichting voort als Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, 
welke bestuurd gaat worden door een door de gemeenteraad te benoemen 
bestuurscommissie. 

1 De Utrechtse oud-hoogleraar mr dr P. J. Rang aanvaardt als eerste de 
functie van (nationale) ombudsman. 

6 De N. V. Provinciale Utrechtse Elektriciteits Maatschappij meldt - voor het 
eerst na tientallen jaren - over 1981 een daling van het jaarlijkse stroomver
bruik met 0,7% ondanks dat het aantal stroomverbruikers steeg met rond 
4.250 tot 245.500. 

15 De Utrechtse wethouder voor kunstzaken onthult in het buurthuis Ravelijn 
aan de Hooft Graaflandstraat een door de kunstenares Floor Pouw uit Via-
nen vervaardigde plastiek, uitgevoerd in polyester. 

16 Te Amersfoort treedt A. Schreuder in functie als burgemeester van die ge
meente in welke hoedanigheid hij drs A. R. Vermeer opvolgt, die op 21 de
cember 1981 afscheid nam. 

16 Tot burgemeester van Oudewater wordt J. Smit geïnstalleerd als opvolger 
van N. W. M. Mooyman. 

18 Ter assistentie van Johannes kardinaal Willebrands zijn tot Utrechtse hulp
bisschoppen benoemd prof. dr J. A. de Kok O.F.M, en mgr drs J. B. Nien-
haus. 

20 Provinciale Staten besluiten tot het doen voorbereiden van één streekplan 
voor de gehele provincie Utrecht. 

22 De Utrechtse wethouder voor kunstzaken stelt dertien ateliers in gebruik, 
die de Stichting Werkruimten Kunstenaars heeft doen inrichten in een ge-
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16 februari. Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, L 20.29 D. 

bouw dat gelegen is achter de woningen aan de Ferdinand Bolstraat, de 
Vossegatselaan en de Adriaen van Ostadelaan. 

26 Te Utrecht overlijdt J. B. P. Biegelaar (72 jaar), directielid van den.v. Bie-
gelaar en Jansen te Maarssen en onder meer voorzitter van de Utrechtse 
Stichting voor Lichamelijke Oefening. 

februari 

1 De burgemeester van Utrecht opent in het Gemeentelijk Informatie Cen
trum Utrecht de zilveren camera-tentoonstelling (tot 13 februari). 

9 Mevrouw Masselink, oud-lid van de renovatiecommissie, slaat de eerste 
paal voor een 61 wooneenheden omvattend complex, dat op de hoek van 
de Jutfaseweg en de Waalstraat wordt gebouwd ter plaatse waar tot voor 
kort uit 1918 daterende woningen stonden. 

12 In het Centraal Museum wordt een overzichtstentoonstelling van het werk 
van Charley Toorop (1891-1955) geopend (tot 12 april). 

16 In de klokkengieterij van de Koninklijke Eijsbouts te Asten wordt de Ag
nes Major (1365 kg) gegoten, de grootste van de zeven klokken waarmee 
het gelui van de Domtoren zal worden uitgebreid tijdens de herdenking (19 
juni tot 3 juli) van de voltooiing van die toren voor 600 jaar. 

17 In de Utrechtse Arrondissementsrechtbank wordt mw mr P . M . H , van der 
Molen-Maessen geïnstalleerd als officier van justitie ter uitbreiding van het 
parket, terwijl tevens mw mr M. M. A. Vendrik-Spliet en mr P. D. J. van 
Zeben als plaatsvervangend-officier van justitie worden geïnstalleerd. 
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24 

26 

Te Utrecht overlijdt de op dat moment oudste inwoonster, mw M. 
Leeflang-Limburg (bijna 105 jaar oud). 
De in een der voetpaden langs de Maliebaan aangelegde jeu de boules-baan 
wordt voor het gebruik vrijgegeven. 

maart 

4 
9 

De nestor van de Utrechtse kunstenaars Jan van Ham wordt 90 jaar. 
De Tweede Kamer wijst een nader onderzoek naar de aanleg van de rijks
weg A 27 door Amelisweerd af, waarop de minister van verkeer en wa
terstaat besluit in het najaar van 1982 met de aanleg van het wegvak door 
Amelisweerd aan te doen vangen. 
De provincie Utrecht voert 125 jaar het bij beschikking door Koning Wil
lem III bevestigde wapen, dat als volgt omschreven wordt: een gevieren
deeld schild, het eerste en vierde deel van keel met een kruis van zilver, het 

18 maart. 
Provinciaal Bestuur van Utrecht, De Stichtse Landbrief het wapen en de vlag (Utrecht, 1977). 

tweede en derde deel van goud met een leeuw van keel getongd en geklauwd 
met lazuur; met een middenschild tranché van zilver en keel; het schild ge
dekt met een kroon van vijf fleurons en ter weerszijde gehouden door een 
leeuw léopardé van goud. 

19 De burgemeester van Utrecht neemt in Ruud's Waskit, Donkerstraat 23, 
de eerste Domkaars in ontvangst. 

23 In de Sint-Gertrudis kathedraal te Utrecht wordt mgr A. J. Glazemaker 
geïnstalleerd als aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Neder
land. Hij was op 6 februari van dit jaar gekozen tot opvolger van mgr M. 
Kok. 

23 De burgemeester opent in het Gemeentelijk Informatie Centrum Utrecht 
de tentoonstelling Honderd jaar Oranje 1880-1980 (tot 29 maart). 

23 Voor het gebouw van de Keuringsdienst voor Waren aan de Nijenoord te 
Utrecht wordt een door de kunstenaar H. Kortekaas uit 's-Gravenhage ver
vaardigde sculptuur, voorstellende een tulp in bloempot, onthuld. 
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24 

28 

De beschikbare 59 zetels in Provinciale Staten van Utrecht worden, na ge
houden verkiezingen, voor de nieuwe zittingsperiode als volgt verdeeld: 
CDA 18 (was 21), PvdA/PPR 12 (was 18), VVD 17 (was 13), D'66 5 (was 
4), SGP 2 (was 2), PSP 2 (was 2), RPF/GPV 2 (was 0) en CPN 1 (was 0). 
In de Utrechtse binnenstad worden in de omgeving Weerdsingel/Wa-
terstraat voor het eerst muskusratten waargenomen. 

april 

1 Ir G. Wiechers treedt in functie als burgemeester van Veenendaal. 
1 De raad van Utrecht besluit het voormalige NV-huis aan de Oudegracht te 

bestemmen tot centrum voor pop-evenementen. 
3 In het Rijksmuseum 'Het Catharijneconvent' wordt de tentoonstelling 

Vroomheid per dozijn geopend (tot 15 augustus) waarin een overzicht 
wordt gegeven van religieuze massaproducten. 

6/7 De zeven luiklokken, waarmee het gelui van de Domtoren wordt uitge
breid, worden in de toren omhoog gehesen. 

8 Te Doorn overlijdt H. Goudsmit (52 jaar), sedert 1 mei 1981 burgemeester 
van die gemeente. 

6/7 april. 
Foto: Foto Dienst 
gemeente Utrecht, 
85. 773 K. 
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8 Te Utrecht overlijdt G(ibo) J. C. A. Smilda (73 jaar), oud-beheerder van 
de curiositeiten- en boekenwinkel Curio, Voorstraat 55, en onder meer sa
mensteller van een Utrechts straatnamenregister. 

12 Het Nieuw Utrechts Dagblad, dat reeds geruime tijd als Utrechtse editie 
van Het Parool uitkwam, houdt op te bestaan. 

12 De Commissaris der Koningin opent het Integraal Kankercentrum 
Midden-Nederland (IKMN) te Utrecht. 

17 De Utrechtse Studenten Sportvereniging Sphaerinda van het Utrechtsch 
Studenten Corps bestaat 100 jaar. 

21 In 'de kuil op het Vredenburg' wordt een door iedere liefhebber te gebrui
ken maxi-schaakbord in gebruik genomen. 

22 De Utrechtse Cricket- en Voetbalvereniging Hercules bestaat 100 jaar. 
24 De Utrechtse beeldhouwer Pieter d'Hont viert zijn 65ste verjaardag ter ge

legenheid waarvan op 25 april ten huize van de edelsmid Jan Noyons 
(Biltstraat 156) een expositie van zijn werk en dat van enkele van zijn vrien
den wordt gehouden. 

27 Kolonel J. Miedema b.d. (63 jaar) neemt afscheid als Provinciaal Com
mandant Bescherming Bevolking in welke functie hij wordt opgevolgd 
door ing. H. J. Kruys. 

28 De Sweserengweg, gelegen tussen de Norbruislaan en de Zuilense Ring, 
wordt voor het verkeer opengesteld. 

28 Na te zijn gerestaureerd wordt het Utrechtse stadsorgel De Lange Gavioli 
door de burgemeester van Utrecht weer in gebruik gesteld. 

23 De raad van Utrecht besluit een nieuw kantoorgebouw ten behoeve van het 
Gemeentelijk Elektriciteits Bedrijf op te doen richten op het voormalige 
Werkspoorterrein. 

29 De raad van Utrecht besluit tot het bouwen van 222 wooneenheden op het 
terrein waar op grond van een raadsbesluit van 29 juni 1978 een groot aan
tal zogenaamde witte huisjes in de Betonbuurt zijn gesloopt. 

mei 

Als opvolger van N. Tiesman, die wegens het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd de gemeentedienst na 47 dienstjaren verliet, treedt in 
functie als directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst van Utrecht 
J. A. Damman. 
De Mytylschool aan de Blauwe Vogelweg te Utrecht krijgt de naam Mytyl
school Ariane de Ranitz. 
In het Provinciehuis wordt een tentoonstelling geopend ter gelegenheid van 
het 100-jarig bestaan van de Provinciale Waterstaat van Utrecht (tot 1 ju
ni). 
De Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Utrecht houdt voor het 
eerst een openbare vergadering. 
De Openbare Bibliotheek te Utrecht bestaat 90 jaar. Ter gelegenheid daar
van wordt in de Centrale Bibliotheek aan de Oudegracht een tentoonstel
ling geopend van historisch materiaal over het Utrechtse bibliotheekwerk 
tot aan de Tweede Wereldoorlog (tot 21 mei). 
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9 De oudste nog actieve Nederlandse journalist, C. A. Schilp, viert zijn ne
gentigste verjaardag. Hem wordt de zilveren stadsmedaille uitgereikt. 

13 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling De Geschiedenis Ge
kleurd geopend (tot 4 juli). 

15 De gemeente Utrecht koopt op een veiling het gekraakte 18e eeuwse pand 
Kromme Nieuwe Gracht 43, dat eerder bewoond werd door burgemeester 
H. G. J. baron van Tuyll van Serooskerken. 

17 Na twee jaar vertraging, doordat de bodem in het Griftpark ernstig ver
vuild bleek, wordt de eerste paal geslagen voor de woningbouw in het in
middels schoongemaakte westelijke deel van het park. 

22 De Commissaris der Koningin stelt het spoorwegstation te Houten in ge
bruik. 

22 De minister van landbouw en visserij heropent, nadat het is gerestaureerd, 
het kasteel Groeneveldte Baarn. Dit kasteel en het bijbehorende park huis
vest thans het Nationaal centrum voor bos, natuur en landschap en wordt 
beheerd door Staatsbosbeheer. 

24 Provinciale Staten van Utrecht stellen een Afvalstoffenplan vast, dat aan
geeft op welke wijze de in de provincie geproduceerde huishoudelijke af
valstoffen verwerkt gaan worden. 

25 De Verzekeringsmaatschappij Zwolsche Algemeene koopt een terrein aan 
de Buizerdlaan te Nieuwegein waarop een nieuw kantoorgebouw voor die 
maatschappij zal worden opgericht. 

26 Begonnen wordt met het bouwen van een 40 meter brede vaste brug over 
het Merwedekanaal ter plaatse van de Paul Krugerbrug. De verbreding van 
de brug vindt mede plaats ten behoeve van de raillijn Utrecht-Nieuwegein-
IJsselstein. 

27 Aan de scheidende leden van het College van Gedeputeerde Staten, mw mr 
C. Venzelaar-de Boer en ir F. N. Sikkes, worden de eerste provinciale zilve
ren legpenningen toegekend. 

28 Na te zijn gerestaureerd wordt het inlaatwerk in de Oude Sluis te Vreeswijk 
weer in gebruik genomen. 

29 Het voormalige gebouw van Galeries Modernes te Utrecht wordt door de 
Kwantum Hallen in gebruik genomen. 

juni 

Na een renovatieperiode van tweeëneenhalve maand is het eerste huis van 
het hofje aan de Oudwijkerveldstraat te Utrecht weer voor bewoning ge
reed. 
Provinciale Staten kiezen in de plaats van mw mr C. Venzelaar-de Boer en 
ir F. N. Sikkes tot leden van het Utrechtse College van Gedeputeerde Staten 
J. Hoekstra en ir G. C. van Wijnbergen en herkiezen M. de Bruijne, dr B. 
Hofman, ir J. D. Hoepelman en drs A. G. W. Schapenk tot leden van dat 
College. 
Hotel De Molen aan de Stationsweg te Breukelen wordt door brand ver
woest. 
Mw drs S. Freudenthal-Lutter uit Utrecht neemt aan de Universiteit van 
Giessen (West-Duitsland) een eredoctoraat, dat haar is verleend vanwege 
haar verdiensten voor de Jenaplan-beweging, in ontvangst. 
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19 juni. Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, 85.881. H. 

10 

11 

12 
17 

De Utrechtse Universiteitsraad besluit met ingang van 16 augustus de Men
sa aan het Lepelenburg te sluiten. 
De raad van Utrecht besluit het voormalige badhuis aan de Kanaalstraat 
geschikt te maken voor moskee. 
Het openbare park Vechtzoom, met de aanleg waarvan in het najaar van 
1978 is begonnen, wordt voor het publiek opengesteld. 
De Utrechtse handelsfirma Laméris Instrumenten b.v. bestaat 75 jaar. 
Het eerste tramstel voor de sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein arri
veert bij de remise te Nieuwegein. 

19 De 14 dagen durende festiviteiten rond de herdenking van het 600 jaar gele
den gereedkomen van de Domtoren nemen een aanvang. Aan de gemeente 
wordt in het kader daarvan een muziektent, die geplaatst is in het plantsoen 
Lepelenburg, aangeboden. 

22 De Tweede Kamer besluit ten tweede male (zie 9 maart) tot uitvoering van 
de aanleg van een deel van rijksweg A 27 door Amelisweerd. 
Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Dienst van het Kadaster 
en de openbare registers wordt in het Gemeentelijk Informatie Centrum 
Utrecht een tentoonstelling geopend (tot 3 juli) waar aandacht wordt 
besteed aan de geschiedenis van het kadaster, de luchtfotografie, de rijks-
driehoekmeting, de kaartvervaardiging, meetmethoden en meetappara
tuur. 
In de Egmondkapel wordt een permanente expositie over de Domtoren ge
opend. 
Zeven nieuwe luiklokken, die op initiatief van de Utrechtse Klokkenspelve
reniging ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de Domtoren zijn 

25 

26 

26 
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vervaardigd en zijn toegevoegd aan het in 1505 door Gerard van Wou gego
ten gelui, worden aan de gemeente overgedragen. 

29 Na een achtjarige carrière als concertmeester verlaat Emmy Verhey het 
Utrechts Symfonie Orkest om zich meer op solospel te kunnen concentre
ren. 

juli 

2 In de zalen van het Genootschap Kunstliefde (Nobelstraat 12a te Utrecht) 
neemt Van der Gaast, na 17 jaar de voorzittershamer te hebben gehan
teerd, afscheid van dat Genootschap. 

5 Aan de Commissaris der Koningin en de burgemeester van Utrecht wordt 
een bronzen Dompenning, geslagen naar ontwerp van Theo van de Vat
horst ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van de Domtoren, uitgereikt. 

5 In de hal van Slavenburg's Bank aan het Janskerkhof wordt een expositie 
geopend van penningen waarop de Dom (-toren) is afgebeeld (tot 30 juli). 

13 In de vroege morgenuren breekt brand uit in een houten paviljoen, dat deel 
uitmaakt van de Willem Arntsz Hoeve te Den Dolder. In het brandende ge
bouw laten zes Dennendal-pupillen het leven. 

16 In het Rijksmuseum 'Het Catharijneconvent' wordt de tentoonstelling ge
opend, die is ingericht ter herinnering aan de stichting van het Aartsbis
schoppelijk Museum, die voor 100 jaar plaatsvond. 

20 In de bermen van de Maliebaan wordt een viertal beelden onthuld. Ko
mend vanaf de Maliesingel zijn dit achtereenvolgens een tors vervaardigd 
door Willy Blees, een danseres van Fioen Blaisse, een naaktfiguur van Eja 
Siepman van den Berg en een opwaartse vlucht van Therezia van der Pant. 

31 Het voetgangers- en fietsersveer over het Amsterdam Rijnkanaal ter hoog
te van het Industrieterrein Lageweide is de laatste dag in bedrijf. 

augustus 

3 Een felle uitslaande brand vernielt een vleesuitsnij-afdeling van het Open
baar Slachthuis te Utrecht 

11 Het gemeentebestuur van Utrecht richt een adres tot de Koningin over de 
financiële noden van die gemeente. 

18 Te Maarn overlijdt dr ir F. Q. den Hollander (89 jaar), onder meer oud-
president directeur van de N.V. Nederlandse Spoorwegen. 

18 Het nieuwe stadion Ga/genwaard wordt met een vriendschappelijke 
wedstrijd tussen F.C. Utrecht en Southampton (0 - 0) in gebruik genomen. 

23 De Hengelsportvereniging Elinkwijk, die destijds werd opgericht door een 
groepje werklozen doch thans rond 700 leden telt, bestaat 50 jaar. 

27 In Utrecht wordt het eerste Festival Oude Muziek geopend (tot 6 septem
ber). 

30 Prinses Margriet heropent de vernieuwde Margriethal. 
30 In de Rijksmunt wordt de tentoonstelling De nieuwe munten van Neder

land door de burgemeester van Utrecht geopend (tot 17 september). 
31 Na ingrijpende verbouwing wordt de hervormde Jenaplanschool De Laan, 

gelegen aan de Laan van Nieuw Guinea te Utrecht, heropend. 
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18 augustus. Stadion Galgenwaard enkele dagen voor het gereedkomen. 
Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, L2.387. 

september 

1 De Commissaris der Koningin opent de langs de Tolakkerweg gelegen nieu
we vleugel van het gemeentehuis van Maartensdijk 

1 Hubert Soudant treedt voor 4 jaren in functie als chef-dirigent en artistiek 
leider van het Utrechts Symfonie Orkest, in welke functie hij Corneliu 
Dumbraveanu opvolgt. 

3 In de Janskerk te Utrecht wordt het 100-jarig bestaan van de Provinciale 
Waterstaat van Utrecht herdacht. 

3 Te Amersfoort wordt het gerestaureerde Observantenklooster, dat thans 
huisvesting biedt aan het gemeente-archief en de gemeentelijke sociale 
dienst, weer in gebruik gesteld. 

3 Het Koninklijk Zeister Harmonie Gezelschap bestaat 100 jaren en geeft ter 
gelegenheid daarvan in het Slottuintheater te Zeist een galaconcert. 

4 De burgemeester van Maarssen stelt de gerestaureerde wipwatermolen De 
Trouwe Waghteren het daarbij gelegen schutsluisje (Dwarsdijk 13 te Tien
hoven) weer in gebruik. 

7 Dr H. C. Bijvoet neemt na 40 dienstjaren bij het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut afscheid als hoofddirecteur en wordt opgevolgd 
door prof. dr J. van Tiel. 
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3 September. 
Ir H. A. M. 
Boekwijt, 
hoofdingenieur
directeur van de 
Provinciale 
Waterstaat van 
Utrecht, overhandigt 
aan de Commissaris 
der Koningin het 
eerste exemplaar van 
'Staat van land en 
water, Provinciale 
Waterstaat van 
Utrecht 1882-1982' 
van G. J. Borger, 
Stichtse Historische 
Reeks nr 7 (Zutphen, 
1982). 

Foto: Provinciale 
Waterstaat Utrecht. 

De nieuwe gemeenteraden kiezen de wethouders voor de nu aangevangen 
zittingsperiode. In de gemeente Utrecht worden tot wethouder gekozen: C. 
Pot, mw W. Velders-Vlasblom, drs J. van Lidth de Jeude, A. van Hassel, 
drs W. P. C. van Willigenburg, mr H. H. W. Kernkamp en mw drs R. M. 
ten Cate-Dhont. 
De laatste werkende non van de Zusters van Liefde te Utrecht, zuster Auxi-
lia, beëindigt haar werkzaamheden in het voormalige weeshuis, thans ver
pleeghuis, Sint Hieronymus aan de Maliesingel te Utrecht. 

*mmm 
24 september. Foto: Foto Dienst gemeente Utrecht, B5.410 G. 
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9 In het Streekmuseum 'De Brakken' te Rhenen wordt de tentoonstelling Ro
meinen in de Betuwe geopend (tot 23 oktober). 

18 In de Sint Dominicuskerk aan de Händelstraat te Utrecht herdenken de do
minicanen en dominicanessen dat hun eerste vestiging in Utrecht (en in Ne
derland) voor 750 jaren van het generale kapittel de canonieke erkenning 
verkreeg. 

20 De eerste paal wordt geslagen voor de bouw van 56 woningen op het terrein 
waarop voorheen de Monicakerk op de hoek van de Herenweg en de Oude-
noord te Utrecht stond. 

20 In het Gemeentelijk Informatie Centrum Utrecht wordt een door het Lan
delijk Overleg Vrouwengeschiedenis georganiseerde tentoonstelling De 
heksen, wie waren zij geopend (tot 2 oktober). 

24 Met grote snelheid worden rond 600 bomen, staande binnen het tracé van 
de aan te leggen rijksweg A27 op het landgoed Amelisweerd, gekapt. 

oktober 

1 De Commissaris der Koningin heropent, nadat het gebouw is uitgebreid en 
vernieuwd, de Polikliniek van het Ziekenhuis Overvecht. 

5 Koningin Beatrix woont te Utrecht de viering bij van het voltooien van de 
vijf miljoenste woning in Nederland. Als zodanig is aangewezen de woon-
eenheid Waalstraat 124 te Utrecht. De eerste bewoonster daarvan is mw C. 
van Voorthuizen-van Vliet. 

7 In de Utrechtse wijk Lunetten wordt de eerste paal geslagen voor de bouw 
van een kinderhuis van het Leger des Heils, dat te zijner tijd het kinderhuis 
Maüesteyn aan de Maliebaan gaat vervangen. 

8 De burgemeester van Utrecht neemt in de dependance Oog in Al van de 
Openbare Leeszaal het eerste exemplaar in ontvangst van het boek Buitens 
binnen Utrecht van de hand van mw drs C. C. S. Wilmer. 

9 In het kasteel Groeneveld te Baarn wordt een tentoonstelling van Werken 
van de graficus Maurits Escher geopend (tot 31 oktober). 

12 Het Schilder- en Teekenkundig Genootschap Kunstliefde bestaat 175 ja
ren. Ler gelegenheid daarvan worden met ingang van 16 oktober ten
toonstellingen van het werk van leden van dat Genootschap gehouden in 
de Klaaskerk, het Centraal Museum en het Gemeentearchief (tot respectie
velijk 7 en 28 november en 17 december). 

14 Het Instituut voor Bedrijfskunde, Stichting Nijenrode, te Breukelen is aan
gewezen tot hogeschool. 

16 In het Rijksmuseum 'Het Catharijneconvent' wordt de tentoonstelling 
Handschriften en vroege drukken geopend (tot 6 februari 1983). 

21 Het door de kunstenaar Frank Letterie vervaardigde beeld, voorstellende 
een moeder met kind bij een bok, is geplaatst op het Elandplein te Utrecht 
en wordt onthuld door Tamara Kronenburg. 

22 Prinses Juliana opent het Project Beschermd Wonen in Zebraspoor te 
Maarssenbroek. 

23 Na een volledige restauratie wordt de Nederlands Hervormde Kerk te Co-
then weer in gebruik genomen. 

25 Mr P. van Dijke opent de nieuwe sociëteit van Societas Studiosorum Re-
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formatorum, Nieuwe Afdeling Utrecht (SSR-NU) in het voormalige café 
'Eigenwijs', Oudegracht 32. 

26 Hoofdinspecteur C. van den Dorpe, die bijna 23 jaar geleden de eerste Ne
derlandse politievoorlichter was, neemt afscheid van het Utrechtse politie
corps in verband met zijn pensionering. 

29 Het lid van Gedeputeerde Staten ir J. D. Hoepelman opent de uitbreiding 
van de gecombineerde busgarage/tramremise voor de Streekvervoermaat-
schappij West-Nederland te Nieuwegein. 

30 De Montfoortse muziekvereniging Sint Carolus bestaat 50 jaren. 

november 

1 Een groot aantal huis-aan-huis-bladen, wijk- en streekbladen houdt op te 
verschijnen. In de plaats daarvan verschijnt voortaan Groot Utrecht in ver
schillende edities. 

2 De Commissaris der Koningin opent het nieuwe kantoor van het Water
schap De Vecht, dat gehuisvest is in het uit 1924 daterende huis Beekoever 
te Breukelen. 

2 Te Utrecht overlijdt J. Das (78 jaar), oud-commandant van de Utrechtse 
Gemeentelijke Brandweer. 

5 In de vitrines van de Hema aan de Oudegracht te Utrecht worden (tot 3 de
cember) Utrechtse stadsgezichten geëxposeerd die getekend werden door 
de Italiaan Galliano Monferrato. 

6 De laatste trein passeert de op 1 november 1868 in gebruik gestelde spoor
brug over de Lek tussen Schalkwijk en Culemborg, waarna de 150 meter 
lange hoofdoverspanning door een nieuwe wordt vervangen opdat het 
treinverkeer over de brug op 8 november kan worden hervat. Met de ver
nieuwing van de brug is op 26 juni van dit jaar een aanvang gemaakt. 

10 De in Utrecht gelegde centrale antenne-inrichting voor kabeltelevisie
ontvangst wordt in gebruik gesteld. 

11 In het Gemeentelijk Informatie Centrum Utrecht wordt de tentoonstelling 
Buitens binnen Utrecht geopend (tot 26 november). 

12 Het door de beeldhouwer Theo van der Naher vervaardigde beeld Nike de 
Paris wordt geplaatst in het plantsoen bij de MTS aan de Aziëlaan te 
Utrecht. 

15 Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds wordt eigenaar van Hoog-
Catharijne en het Holiday Inn Hotel. 

16 Jhr A. B. F. Elias wordt geïnstalleerd tot burgemeester van Doorn in welke 
functie hij H. Goudsmit opvolgt. 

22 Te Utrecht overlijdt mw E. van Alff-de Leeuwe (83 jaar), die als actrice on
der de naam Enny (Mols-) de Leeuwe bekendheid genoot. 

22 Door een staking is het spoorverkeer van 4 tot 22 uur lamgelegd. 
24 Prof. Marius Flothuis, sedert 1974 hoogleraar in de muziekwetenschap aan 

de Rijksuniversiteit te Utrecht, geeft zijn afscheidscollege (68 jaar). 
26 De Commissaris der Koningin opent een nieuw gebouw voor de Sociale 

Werkplaats aan de Transformatorstraat te Veenendaal. 
28 In de in 1931 geopende Julianakerk aan de Rijnlaan te Utrecht wordt, 

voordat om bezuinigingsredenen tot sluiting overgegaan wordt, een laatste 
hervormde kerkdienst gehouden. 
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17 december. Het eiland Robinson Crusoé voor dat werd uitgebreid. 
Foto: Provinciale Waterstaat Utrecht 

december 

1 
7 
13 

14 

14 

17 

26 

• 

31 

31 

De voetbalvereniging Voorwaarts bestaat 75 jaar. 
Te Utrecht overlijdt de edelsmid Jan Noyons (64 jaar). 
Het gemeentebestuur van Utrecht verleende voor 100 jaren aan de Interna
tional Bell Telephone Company toestemming om in Utrecht een proef-
telefoonnet aan te leggen. 
De 'moderne afdeling' van het Spoorwegmuseum is vernieuwd en opnieuw 
ingericht. 
Ir H. J. van Eek neemt afscheid van het Gemeentelijk Energie Bedrijf te 
Utrecht waarvan hij vanaf 1973 tot 1 september 1982 directeur en nadien 
beleidsadviseur was. Hij werd als directeur opgevolgd door ir J. C. Vol
kers. 
De Plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht en omstreken stemt in 
met de uitbreiding van het in de Loosdrechtse plassen gelegen eiland Ro
binson Crusoë tot een oppervlakte van rond 8500 vierkante meter. 
In het Slot te Zeist wordt de tentoonstelling 't Klinkt als een klok geopend 
door ir J. C. Volkers. 
Te Utrecht overlijdt dr J. G. Herschel, arts en oud-provinciaal en stedelijk 
commandant van de Rode Kruis Kolonne Utrecht (69 jaar). 
De Stichting 'Appel op de Islam' wordt eigenaresse van de Emmauskerk 
aan de Winterboeidreef te Utrecht. De kerk zal worden ingericht tot mos
kee. 
De oud-burgemeester van Kamerik en Zegveld, W. J. van Doorn, overlijdt 
te Oud-Vossemeer (64 jaar). 
Voor het laatst is een bemande Rode Kruis ambulanceauto gestationeerd 
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langs de rijkswijk 12 onder Linschoten. Een dergelijke auto stond daar op 
piekdagen en in de weekends sedert 1966, maar wordt door de verminde
ring van het aantal ongevallen en de verbetering van het ambulancevervoer, 
niet langer nodig geacht. 

Rectificatie 

In het vorige Jaarboek is in de 'Kroniek over het jaar 1981', op bladzijde 196, 
vermeld dat op 2 mei 1981 de Kolfclub St. Eloyen Gasthuis haar 250-jarig 
bestaan zou hebben herdacht. Dit is echter onjuist want de Kolfclub Utrecht 
St. Eloyen Gasthuis werd eerst op 19 december 1901 opgericht en vierde op 2 
mei 1981 het 250-jarig bestaan van de in het St. Eloyen Gasthuis aan de Bo-
terstraat te Utrecht aanwezige koUbaan. 
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