
Kroniek over het jaar 1987 

G. J. Kylstra-van der Eijk 

januari 

1 In 1986 is het inwonertal van de provincie Utrecht toegenomen met 11.353 
tot 955.725. Het inwonertal van de stad Utrecht verminderde met 708 tot 
229.285. 

1 De Utrechtse brandweer moest in 1986 2.428 keer uitrukken, dat is 47 maal 
vaker dan in 1985. In Amersfoort rukte de brandweer 965 keer uit, in 1985 
829 keer. 

1 De werkloosheid in het district Utrecht bedraagt 38.145 personen, dat is 
11,9% van de beroepsbevolking. Voor mannen is het aantal 22.651 
(10,5%) en voor vrouwen 15.494 (15,1%). 

3 Als commandant van de Rode Kruis Kolonne Utrecht treedt in dienst de 
heer H. van Dijk. Hij is de opvolger van mevrouw E. L. van Oordt-Dijk, 
die sinds 1979 het commando voerde. 

7 Door het bureau voor rechtshulp te Utrecht wordt gestart met een speciale 
rechtswinkel voor kinderen. 

7 Mevrouw M. M. Andriessen-Brockman, wethouder voor Volkshuisves
ting en Stadsvernieuwing, onthult in de Keukenstraat te Utrecht een ge
velsteen ter gelegenheid van de oplevering van het stadsvernieuwingspro
ject Utrecht-Oost. 

10 In de vroege ochtend legt een grote uitslaande brand het Huis Heemstede 
te Houten vrijwel geheel in de as. 

15 Het Huis Vaartse Rijn, het vroegere Labrehuis, voor de opvang van daklo
zen te Utrecht viert zijn 50-jarig bestaan. 

16 Dr. H. Redel treedt in dienst als burgemeester van Bunnik. Hij volgt drs. 
J. V. M. Steegmans op, die in 1986 burgemeester van Wychen werd. 

22 Burgemeester drs. M. W. M. Vos-van Gortel van Utrecht installeert acht 
milieucontroleurs van de politie. Hiermee is het eerste bureau Milieutoe
zicht in Nederland een feit geworden. 

25 In de Vredeskerk aan de Johannes Camphuysstraat te Utrecht wordt de 
laatste dienst gehouden. Deze in 1920 tot kerk verbouwde fabriekshal 
wordt gesloopt om plaats te maken voor een kleine kapel. 

29 Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad stemt in met de beslissing 
het zwembad Ozebi definitief te sluiten. 
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10 januari Foto: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 

30 De wethouders C. Pot en F. H. van der Sluijs verrichten de officiële 
opening van de nieuwe wijkbibliotheek annex informatiecentrum van 
het Project Gekoördineerd Bejaardenwerk Overvecht aan de Gloriant-
dreef te Utrecht. 

30 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling 
'Gotische Ivoren' geopend. 

februari 

2 De laatste bewaakte fietsenstalling in de Utrechtse binnenstad, die on
der het stadhuis, wordt voor het publiek gesloten. Alleen ambtenaren 
van het stadhuis kunnen er nog gebruik van maken. 

4 Burgemeester Vos slaat de eerste paal voor ruim 90 woningwetwonin
gen op het terrein op de hoek van de Kruisstraat en de Wittevrouwen-
singel te Utrecht. 

6 De heer B. P. F. Rohling, voorzitter van de Mytylschool Ariane de Ra-
nitz, ontvangt bij zijn afscheid de Maartenspenning, een onderschei
ding voor stadgenoten die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
op sociaal- maatschappelijk gebied. 
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6 Ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan organiseert Schaakclub 
Utrecht een massaschaaktoernooi op 45 borden. 

9 Pastoor Henk van Doorn van de parochie Heilig Hart van Jezus in 
Utrecht-Oost volgt Henk Janssen van de studentenparochie op als voorzit
ter van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken. 

10 Er verschijnt een nieuwe buurtkrant in het zuidelijk deel van de binnenstad 
onder de naam Tussen de singels; de oplage is 2.500 exemplaren. 

11 Het restaurant Het Kalkoentje in Rhenen, dat gevestigd is in een 17e-
eeuwse boerderij wordt door brand grotendeels verwoest. 

11 Staatssecretaris J. van Houwelingen slaat de eerste paal voor de nieuw
bouw van de Knoopkazerne aan de Croeselaan te Utrecht;. 

12 Minister dr. R. W. de Korte van Economische Zaken opent het nieuwe 
GEB gebouw aan de Nijverheidsweg te Utrecht en ontvangt het eerste 
exemplaar van het boek Vonk en Vlam over de energievoorziening in de 
stad in de afgelopen 125 jaar, geschreven door ir. H. J. van Eek en R. van 
der Oord. 

16 Hoofdcommissaris mr. J. Wiarda van de Utrechtse politie geeft het start
sein voor een campagne die erop gericht is de Utrechtse politie te verster
ken met een 30-tal agenten uit etnische minderheidsgroepen. 

16 Café Dikke Dries, gelegen op de hoek van de Waterstraat en de Wil
lemstraat in de Utrechtse wijk C, bestaat 50 jaar. 

16 Te Maarssen overlijdt op 69-jarige leeftijd dr. Tj. E. E. van Schaik. Hij 
was bijna twintig jaar lid van de gemeenteraad van Maarssen, waarvan 
tien jaar wethouder. Sinds 1976 was hij lid van de Raad van State. 

17 In het gebouw van 's Rijksmunt slaan prinses Juliana en prins Bernhard 
de eerste drie exemplaren van de zilveren munt van ƒ 50, — die uitgegeven 
wordt ter gelegenheid van hun gouden huwelijk en die op 29 april in circu
latie zal worden gebracht. 

18 Peter Smids, directeur van het Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht en 
Cees Hagenbeek, lid van de Raad van Beheer van de NOS, ondertekenen 
een intentieverklaring waarbij het muziekcentrum officieel als concertzaal 
voor de omroeporkesten wordt erkend. 

18 Dr. R. A. P. Tielman uit Vianen wordt aan de Rijksuniversiteit Utrecht 
benoemd tot bijzonder hoogleraar in de sociale en culturele aspecten van 
het humanisme. 

19 Te Utrecht overlijdt op 89-jarige leeftijd dr. J. de Nooij. Hij was van 1946 
tot 1970 wethouder van financiën van de gemeente Utrecht. 

23 Burgemeester Vos, hoofdofficier van justitie mr. A. Herstel en districts
chef P. Dijkshoorn openen gezamenlijk het vernieuwde politiebureau aan 
de Marco Pololaan te Utrecht. 

24 Gemeentevoorlichter Rob Gligoor neemt het eerste exemplaar in ont
vangst van de nieuwe stadsgids van Utrecht, die gratis huis aan huis zal 
worden verspreid. 

25 Te Wassenaar overlijdt op 86-jarige leeftijd F. J. A. M. Mönchen. Hij was 
van 1946 tot 1966 burgemeester van Montfoort en Willeskop. 

26 Drs. P. H. van Setten neemt afscheid als medisch directeur van het 
Utrechtse Diakonessenhuis; hij wordt opgevolgd door drs. D. J. F. M. van 
Oostrum. 
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maart 

6 De commissaris van de koningin jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland 
opent in de Amsterdamse RAI de 32e HISWA tentoonstelling waarop de 
provincie Utrecht dit jaar als gastvrouw optreedt. 

11 Burgemeester en wethouders van Utrecht richten zich in een verklaring tot 
de directie van Shell in Den Haag met het verzoek haar activiteiten in Zuid-
Afrika te staken en alle banden met het apartheidsbewind te verbreken. 

12 In aanwezigheid van de ambassadeurs van Duitsland en Groot-Brittannië 
wordt in huis Doorn de tentoonstelling 'Wilhelm II, kleinzoon van konin
gin Victoria' geopend. 

16 Wethouder W. Kozijn van Driebergen aanvaardt zijn ambt als burge
meester van 's-Graveland. 

18 In Utrecht overlijdt op 77-jarige leeftijd de oud-fotojournalist L. H. Hof
land. 

18 Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Utrecht verliest de VVD 
6 zetels, deze gaan grotendeels naar de PvdA; de andere partijen blijven 
nagenoeg gelijk. 

23 In de nacht bezetten studenten van de faculteiten rechten en letteren de hal 
van het Europa-instituut aan het Janskerkhof te Utrecht om te protesteren 
tegen de bezuinigingen op de vakgroep Leer der Internationale Betrekkin
gen. 

24 Burgemeester en wethouders van Utrecht besluiten dat een groot aantal 
panden op het AZU-terrein bij verlaten door het ziekenhuis in 1989 
gesloopt moet worden om plaats te maken voor woningbouw. 

24 Burgemeester Vos opent het nieuwe winkelcentrum La Vie aan de Pot
terstraat te Utrecht, waarin onder andere De Bijenkorf gevestigd is. 

26 In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht wordt de door 
deze dienst en de Oudheidkamer van de Gemeente Maarssen samengestel
de tentoonstelling 'Zuilen en Oud-Zuilen opnieuw samen' geopend. 

26 Ter gelegenheid van de 351e dies natalis van de Rijksuniversiteit Utrecht 
wordt aan de Leidse hoogleraar prof. dr. Hegnauer een eredoctoraat ver
leend in de wis- en natuurkunde voor zijn werk in de experimentele plan-
tensystematiek. 

27 In Maartensdijk overlijdt op 79-jarige leeftijd de heer J. M. Fentener van 
Vlissingen, oud-topman van de Steenkolen Handels Vereniging. 

april 

Bij Koninklijk Besluit wordt de burgemeester van Utrecht, mevrouw drs. 
M. W. M. Vos-van Gortel, voor zes jaar herbenoemd. 
De heer J. H. Hagen, adjunct-directeur van de Stichting voor Sociale Ge
zondheidszorg te Utrecht volgt drs. L. J. Sluis op als directeur van het 
Hofpoort-ziekenhuis te Woerden. 
Aan het Centraal Museum te Utrecht wordt het beheer overgedragen van 
het geheel in originele staat teruggebrachte Rietveld-Schröder huis. 
Het landgoed Sandwijck in de Bilt wordt door de Rijksuniversiteit Utrecht 
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3 april Foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg.nr. C. 24.995 

verkocht aan de Stichting Het Utrechts Landschap. De woningbouwstich-
ting Lieven de Key te Amsterdam zal het beheer van het huis op zich ne
men. 

8 Provinciale Staten besluiten dat de zes kleine Utrechtse waterleidingbedrij
ven moeten opgaan in het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland. 

9 De gemeenteraad van Utrecht neemt na een bijna vijf uur durende verga
dering het plan op de bejaardenoorden 1986 -1991 aan. Onderdeel hiervan 
is de sluiting van de bejaardenoorden Welgelegen en Kanaleneiland. 

10 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling 
'Schilderen met gouddraad en zijde, kerkelijke borduurkunst 1475-1675' 
geopend. 

14 Voor het symbolische bedrag van ƒ 1, - neemt de gemeente Baarn de bo
tanische tuin Cantonspark van de Rijksuniversiteit Utrecht over. Het park 
wordt een openbare groenvoorziening. 

15 Na een sluitingsperiode van enkele maanden voor verbouwing wordt het 
Utrechts Universiteitsmuseum heropend met de tentoonstelling 'De bij
zondere eilandbewoner'. 

15 Burgemeester Vos opent de ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van 
de RABObank in de Domtoren ingerichte tentoonstelling 'Van en voor de 
stad' met 50 foto's van de Utrechtse fotograaf Patrick van der Sande. 

15 In de Crediet- en Effectenbank te Utrecht wordt de door de Stichting Ste
delijke Fotografie te Utrecht georganiseerde tentoonstelling 'Veranderin
gen; een stad en zijn bewoners in oude en nieuwe foto's' geopend. 
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24 april Foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg.nr. L.3S75.C 

15 Drs. J. van Lidth de Jeude, wethouder van financiën te Utrecht, ontvangt 
uit handen van Mient Jan Faber, algemeen secretaris van het Inter Kerke
lijk Vredesberaad, het eerste exemplaar van het boekje Contacten Utrecht-
Oost Europa. 

22 Op de Maliebrug te Utrecht worden twee klassieke lantaarns onthuld, ge
schonken door accountantskantoor Kooy ter gelegenheid van het betrek
ken van het nieuwe kantoor in het huis Swaenenborgh aan de Maliesingel. 

24 Ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag ontvangt de Utrechtse beeldhou
wer Pieter d'Hont de zilveren stadspenning van de gemeente Utrecht en 
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van het Fentener van Vlissingenfonds een bedrag van ƒ25.000,— om 
daarvan vijfjaar lang een Pieter d'Hont prijs van ƒ 5.000, - toe te kennen 
aan een jonge beeldhouwer of beeldhouwster. 

24 De gedeputeerden ir. J. Hoepelman en drs. G. de Graaf nemen afscheid 
van het provinciebestuur. Ir. Hoepelman ontvangt hierbij de provinciale 
legpenning. 

25 De Griekse gemeenschap te Utrecht krijgt de beschikking over een eigen 
Grieks-Orthodoxe kerk in een schoollokaal aan de Springweg 89. 

27 Met een feestelijke bijeenkomst wordt de bodemsanering van het Hambur
gerterrein te Utrecht afgerond die ruim een half jaar heeft geduurd. 

28 Het college van Gedeputeerde Staten blijft na de verkiezingen ongewij
zigd: CDA, PvdA en VVD behouden elk 2 zetels. 

30 In Nieuwegein wordt een tentoonstelling geopend, georganiseerd door de 
Historische Kring Nieuwegein naar aanleiding van 'Het gevecht bij Vrees
wijk'. Hier versloeg op 9 mei 1787 een Utrechts burgercorps, dat de Patri-
ottenbeweging steunde, de troepen van stadhouder Willem V. 

30 In de Domkerk te Utrecht wordt een fototentoonstelling over de plurifor
me samenleving in de stad geopend, getiteld 'Samenleven in Utrecht'. 

30 Koningin Beatrix viert dit jaar haar officiële verjaardag met een bezoek 
aan de gemeente Breukelen. 

mei 

3 In het gebouw van het Genootschap Kunstliefde wordt de B. J. Kerkhof-
prijs uitgereikt aan de Utrechtse schilder-graficus Hans van Dokkum. 

7 Drs. E. H. T. M. Nijpels, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or
dening en Milieubeheer, opent op het terrein van het voormalig Sint-
Antonius Ziekenhuis te Utrecht het 25e Fokusproject. Dit project omvat 
15 aangepaste woningen waar lichamelijk gehandicapten, dankzij dag en 
nacht beschikbare hulp, zelfstandig kunnen wonen. 

8 Wethouder Pot opent de gerestaureerde artilleriestallen als onderdeel van 
het Centraal Museum te Utrecht. 

11 Mr. Pieter van Vollenhove opent in het Nederlands Spoorwegmuseum te 
Utrecht de tentoonstelling 'Trein in het klein' over honderd jaar in
dustrieel vervaardigde miniatuurtreinen. 

13 Prinses Juliana heropent het vernieuwde Bartholomeus Gasthuis aan de 
Lange Smeestraat te Utrecht door het onthullen van een gedenkplaat voor
stellende Heer Willem van Abcoude, die het gasthuis in 1378 onder zijn be
scherming nam en het in 1407 zijn huidige naam gaf. 

13 De Utrechtse architect Mart van Schijndel ontvangt als eerste de op 28 no
vember 1986 ingestelde Archinormprijs uit handen van burgemeester Vos. 

16 In Zeist worden op verschillende locaties concerten gegeven in het kader 
van de eerste Nederlandse Mozartweek. Bovendien zijn er verschillende 
andere manifestaties, zoals lezingen, een expositie in het Slot en films. 

18 In de Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar aan het Janskerk
hof te Utrecht opent burgemeester Vos het aldaar gevestigde Akademie
theater. 
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/J me; Foto: Gera. Fotodienst Utrecht, neg.nr. B.8559.J 

19 Staatssecretaris mevrouw drs. N. J. Ginjaar-Maas van onderwijs geeft het 
startsein voor de nieuwbouw van de Christelijke Scholengemeenschap 
Abstede aan de Bontekoelaan te Utrecht. 

25 De staatssecretaris van financiën mr. H. E. Koning reikt het eerste exem
plaar van de Utrechtse provinciepenning uit aan de commissaris van de ko
ningin jhr. Beelaerts van Blokland. 

23 De Bomenstichting adopteert een 300-jarige zomereik bij kasteel Ameron-
gen. 

25 In de vijver van het Willem de Zwijgerplantsoen te Utrecht wordt het beeld 
Gekluisterde Hartstocht van de in 1984 overleden beeldhouwer Wessel 
Couzijn geplaatst. 

27 Wethouder F. H. van der Sluijs ontvangt het eerste exemplaar van het 
door Nol van Dongen en Ricardo Alberelli geschreven boekje De zeven 
steegjes, honderdvijfentwintig jaar volksleven in Utrecht. 

27 Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de kruideniersketen Albert 
Heijn schenkt Ahold aan de Universiteit voor Bedrijfskunde Nijenrode te 
Breukelen een leerstoel distributiekunde. 

27 In het hoofdkantoor van de Centrale Volksbank aan de Maliebaan te 
Utrecht wordt door Jan Merkens, de vroegere voorzitter van het voorma
lig Katholiek Vakverbond, een musuem over de geschiedenis van deze 
bank geopend. 

155 



30 Ter gelegenheid van haar 85-jarig bestaan geeft de Koninklijke Natuur
historische Vereniging een boekje uit getiteld Bomengids 1, centrum van 
Utrecht waarin de geschiedenis van de grachten en singels en alle daaraan 
voorkomende boomsoorten beschreven wordt. 

juni 

2 In aanwezigheid van koningin Beatrix wordt in Doorn door Ahold een va-
kantiebungalow voor gehandicapten overgedragen aan het Prinses Bea
trixfonds. 

5 De directeur-generaal van het ministerie van Justitie mr. H. B. Greven 
opent door het vastschroeven van het naambord aan de gevel de nieuwe 
vrouwengevangenis Het Spoor aan de Gansstraat te Utrecht. 

5 Wethouder drs. W. P. C. van Willigenburg reikt de AMEV-milieuprijzen 
uit aan de Werkgroep Toekomst Hortus Botanicus en aan de 16-jarige Ka
rin Schrijvers, die een ontwerp maakte voor het Anatole Franceterrein aan 
de Van Asch van Wijckskade te Utrecht. 

12 De Hongaarse ambassadeur Ivan Tivadar opent in het Centraal Museum 
te Utrecht de tentoonstelling 'Nederlandse 17e-eeuwse schilderijen uit 
Boedapest'. 

13 Tijdens de Provinciale Beiaarddag worden in de gehele provincie diverse 
carillonconcerten gegeven. In Utrecht wordt de dag besloten met een stuk 
van stadsbeiaardier Arie van Abbenes 'Playing apart together', een 
klankspel voor beierende luidklokken, beiaard en koperblazers. 

17 Na moeizame onderhandelingen ondertekent de medezeggenschapsraad 
van de School voor Journalistiek te Utrecht het besluit om toe te treden 
tot de vorig jaar opgerichte Hogeschool Midden-Nederland. 

18 De Utrechtse gemeenteraad besluit vóór 1990 alle acht filialen van de 
Openbare Bibliotheek, de bibliotheekbus en de Centrale Bibliotheek volle
dig te automatiseren. 

24 In de Pieterskerk te Utrecht wordt het eerste exemplaar van het boek Spre
kende graven, geschreven door drs. E. L. Hoffman-Klerkx, aangeboden 
aan burgemeester Vos. Het boek behandelt de schilderingen uit grafkel
ders in de Pieters- en de Janskerk in Europees verband. 

25 A. van der Gaag, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau Utrecht 
reikt het eerste diploma Adviseur Informatica uit aan een leerlinge van de 
Alida de Jong school, een vakschool voor herintredende vrouwen. 

26 De nieuwe Demmerikse sluis die de twee grootste Utrechtse watersportge
bieden, de Vinkeveense plassen en de Loosdrechtse plassen met elkaar ver
bindt, wordt officieel geopend. 

26 Met het onthullen van een oriëntatietafel waarop een beknopte tekst te le
zen staat over de geschiedenis en de indeling van de tuin in de Kloosterhof 
te Utrecht, wordt het feit herdacht dat de kruidentuin 12Vi jaar geleden 
werd ingericht. 

27 In Slot Zeist worden de tentoonstellingen 'Uitgaan in de Franse tijd, 
1780-1813' en 'Theaters door de eeuwen heen' geopend. 
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juli 

1 Als onderdeel van de tentoonstellingen die deze zomer in verschillende mu
sea in Nederland worden gehouden onder de noemer 'Holland in vorm' 
wordt in het Centraal Museum te Utrecht de tentoonstelling 'Gemengd 
nieuws' geopend. 

2 Burgemeester en wethouders van Utrecht geven een bouwvergunning af 
voor aanlegsteigers in de Catharijnesingel. Enkele maanden geleden moest 
de reeds begonnen bouw worden gestaakt, omdat na bezwaren van omwo
nenden bleek dat er geen vergunning was. 

4 In het Museum voor Hedendaagse Kunst te Utrecht wordt de tentoonstel
ling 'Zonder roos doen wij het niet' geopend. Deze tentoonstelling bestaat 
uit 199 werken die als geschenk waren bedoeld voor de 65e verjaardag van 
Joseph Beuys. Deze overleed echter kort voor zijn verjaardag. 

8 De commissaris van de koningin jhr. Beelaerts van Blokland opent in Slot 
Zuylen de door het 75 jaar bestaande oudheidkundig genootschap Niftar-
lake ingerichte tentoonstelling 'Langs de oevers van de Vecht'. 

10 Bekend wordt dat de bibliotheekwand uit het in 1974 gesloopte Jugendstil-
gebouw De Utrecht aan de Leidseweg te Utrecht zal worden opgenomen 
in het nieuwe gebouw van de Hogere School voor de Gezondheid in de Uit
hof. 

14 Het Amersfoortse Jeugdorkest wordt één van de prijswinnaars van het 16e 
Internationale Jeugd- en Muziekfestival in Wenen. 

16 De burgemeester van Maartensdijk mr. A. L. W. J. Panis wordt benoemd 
tot burgemeester van Leusden als opvolger van mr. J. W. M. Rademaker 
die op 2 juli 1987 vervroegd uittrad. 

19 In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht wordt een ten
toonstelling geopend van door kunstenaars in het kader van de BKR ge
maakt werk getiteld 'Kunstenaars tekenen bedrij fsmonumenten in stad en 
provincie Utrecht'. 

24 Bij haar afscheid als adjunct-directrice van de Openbare Bibliotheek te 
Utrecht wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontvangt 
mevrouw B. Vondeling de zilveren stadsmedaille. 

31 De gemeente Utrecht wordt eigenaar van de Domtoren. In 1811 verklaarde 
keizer Napoleon bij decreet de toren tot rijkseigendom. Sinds die tijd be
stond er onduidelijkheid over het eigendomsrecht, want in het kadaster is 
de toren altijd op naam van de gemeente Utrecht blijven staan. 

augustus 

6 's Nachts daalt de temperatuur tot een halve graad onder nul. De autoda
ken blijken 's morgens in Utrecht met ijs bedekt te zijn. 

10 In de Hervormde Kerk te Kortenhoef wordt de tentoonstelling 'Aanraken 
geboden' geopend. Deze tentoonstelling met beelden van steen en brons, 
textiel en zinkreliëfs is speciaal voor blinden ingericht. 

11 De directeur van boekhandel Broese-Kemink te Utrecht ontvangt de oor
konde behorende bij de vermelding in de Nederlandse uitgave van het Gui-
ness Book of Records als Nederlands grootste boekhandel. 
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15 In Amersfoort starten acht jonge Nederlandse beeldhouwers een project 
waarbij zij in vijf weken en dag en nacht in eikaars gezelschap ieder een 
sculptuur in steen zullen maken. 

17 In Loosdrecht wordt een herdenkingssteen onthuld ter nagedachtenis aan 
de 23 Joodse kinderen van het Paviljoen Loosdrechtse Rade die in concen
tratiekampen zijn omgekomen. In dit paviljoen woonden 70 uit Duitsland 
weggevluchte jongeren van vijftien tot zeventien jaar die zich voorbereid
den op een nieuw bestaan in het toenmalige Palestina. 

21 Ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag ontvangt tekenaar en ontwerper 
Dick Bruna uit handen van burgemeester Vos de zilveren medaille van de 
stad Utrecht. 

21 /27 Het Internationaal Amateurtheater Festival, dat afwisselend door Mo
naco en een ander gastland wordt georganiseerd, wordt op verschillende 
locaties in de stad Utrecht gehouden. 

26 Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne te Bilthoven 
maakt bekend dat het wegens bezuinigingen stopt met het onderzoek naar 
de opslag van radioactief afval in de bodem. Ook zal een aantal andere ta
ken worden afgestoten en een aantal vestigingen, onder andere in Utrecht, 
worden gesloten. 

27 Twee studentes van de Reinwardt Academie in Leiden blijken bij een on
derzoek in het archief van de gemeente Loenen aan de Vecht een uit 1927 
daterende tekening te hebben gevonden van de architect Gerrit Rietveld 
van een niet uitgevoerd ontwerp voor een huis in Nieuwersluis, gelijkend 
op het Rietveld-Schröder huis. 

september 

1 In het GEB gebouw aan de Nijverheidsweg te Utrecht wordt door ir. J. 
Volkers, directeur van het Gemeentelijk Energiebedrijf, de tentoonstelling 
'125 jaar gas in Utrecht' geopend. 

3 Gedurende een proeftijd van een jaar zal de sluitingstijd van de Utrechtse 
horeacabedrijven worden vrijgelaten. 

3 In het Centraal Museum te Utrecht wordt de tentoonstelling 'Voor vader
land en vrijheid, revolutie in Nederland 1780-1787' geopend. Ook in de 
Crediet- en Effectenbank aan de Kromme Nieuwegracht is een ten
toonstelling ingericht over deze jaren, getiteld 'Revolutie in Utrecht - Stu
denten, burgers en regenten in de patriottentijd'. 

5 Ter gelegenheid van de Landelijke Bibliotheekdag verschijnt op initiatief 
van de Provinciale Bibliotheek Centrale te IJsselstein het door Dirkje Kuik 
geschreven en geïllustreerde boekje Klein Arkadië, een herinnering aan de 
Kromme Rijn. 

5 In het Landelijk Humanistisch Centrum te Utrecht wordt de fototen
toonstelling 'Het avondrood der arbeiders' over leven en werken bij Dem-
ka, geopend. 

11 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt door de ambassadeur 
van de Duitse Bondsrepubliek de tentoonstelling 'Kunstschatten uit Frei
burg' geopend. 
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12 September Foto: Gem. Fotodienst Utrecht 

12 Prins Claus opent de eerste Nationale Open Monumentendag door met een 
grote sleutel symbolisch de deuren van het stadhuis te Utrecht te openen. 

18 De Utrechtse Stichting voor Lichamelijke Oefening viert haar 60-jarig 
bestaan. Op 1 januari 1988 zal de stichting overgaan in een gemeentelijke 
dienst voor Sport en Recreatie. 

19 In Slot Zeist wordt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Neder
landse Amateur Fotografenvereniging de tentoonstelling 'De fotografie 
1840 - heden' geopend. 

22 De Vereniging Sportbelang Utrecht wordt opgericht. Hierin zijn alle 
Utrechtse sportclubs zonder tussenkomst van derden vertegenwoordigd. 

25 Staatssecretaris Van Houwelingen deelt mee dat het Militair Hospitaal Dr. 
A. Mathijsen in Utrecht in 1991 moet sluiten. 

25 Burgemeester Vos metselt samen met Corrie Huiding, voorzitster van het 
wijk C-komitee, een gedenksteen in aan de Utrechtse Willemstraat als af
sluiting van de renovatie van wijk C. Tevens wordt op de plaats waar vroe
ger de pomp stond een muurschildering onthuld. 

29 Gedeputeerde Van Wijnbergen en hoofdredacteur M. Snijders van het 
Utrechts Nieuwsblad nemen de eerste exemplaren in ontvangst van het fo
toboek 2 x 24 uur in de provincie Utrecht, dat uitgegeven wordt door het 
Foto Project Utrecht. 

30 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht jhr. drs. P. A. C. 
Beelaerts van Blokland opent het nieuwe politiebureau van Soest. 
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30 De wethouders van Openbare Werken van Utrecht en Houten openen de 
Koppelbrug voor wielrijders en voetgangers over de A 12. 

30 Aan de Laan van Puntenburg te Utrecht wordt de eerste paal geslagen voor 
het nieuwe NS-hoofdkantoor dat op de plaats komt van het voormalige 
stationspostkantoor. 

oktober 

1 Een vast team van zes politiemensen uit het arrondissement Utrecht wordt 
aangewezen om zich te gaan bezighouden met de grotere vermogensdelic
ten. 

1 Mr. A. Herstel, hoofdofficier van justitie, verlaat Utrecht en wordt 
geïnstalleerd in Rotterdam. 

2 De regionale douane-recherche ontdekt aan het Koekoeksplein in de 
Utrechtse binnenstad een illegale jeneverstokerij. 

4 In het oude GEB-kantoor aan de Nicolaas Beetsstraat te Utrecht wordt een 
innovatiecentrum voor de elektrotechnische branche geopend. 

7 In het Utrechts Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling 'Islam, 
godsdienst en cultuur' geopend. 

8 Wethouder Pot van cultuur ontvangt uit handen van de zangeres Cherry 
een exemplaar van het boek Pop Utrecht 1956-1986. 

8 De werkgroep Verfraaiing Breedstraat en omgeving biedt de wethouders 
van ruimtelijke ordening, van kunstzaken en van volkshuisvesting het 
boekje Gaten vullen aan, waarin o.a. gepleit wordt voor het plaatsen van 
een kunstwerk op de hoek Predikherenstraat — Loeff Berchmakerstraat 
te Utrecht. 

9 In het Centraal Museum te Utrecht wordt een overzichtstentoonstelling 
van het werk van de in april 70 jaar geworden Utrechtse beeldhouwer Pie-
ter d'Hont geopend. 

10 De nieuwe behuizing van de Gemeentelijke Muziekschool aan het Dom
plein te Utrecht wordt door wethouder Pot geopend. 

10 Tijdens de open dag van de Nederlandse Spoorwegen wordt in het Neder
lands Spoorwegmuseum te Utrecht een boekje van mevrouw A. M. Assel-
berghs, oud-directrice van dit museum, gepresenteerd, waarin een wande
ling langs de verzameling wordt beschreven. 

13 De betonnen Duitse bunker op de Mariaplaats te Utrecht wordt opgebla
zen. Op de opengekomen plaats worden voorlopig parkeerplaatsen aange
legd. 

14 Het winkelcentrum Het Rond in Houten wordt officieel geopend. 
14 Minister dr. W. J. Deetman van Onderwijs en Wetenschappen opent het 

nieuwe gebouw van de Utrechtse Akademies voor Fysiotherapie en Logo
pedie in de Uithof. 

17 De heer R. G. Boekhoven wordt geïnstalleerd als burgemeester van Zeist. 
Hij volgt drs. H. J. Eijsink op, die in april wegens gezondheidsredenen eer
vol ontslag kreeg. 

20 De commissaris van de koningin jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland 
ontvangt uit handen van ds. W. J. A. van 't Einde, voorzitter van de afde-
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25 september 

i 
Foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg.nr. B.8749.D 

ling Utrecht van de Nederlandse Genealogische Vereniging, het wegens het 
40-jarig jubileum geschreven boek Stichtenaren in vroeger jaren. 

21 Bij de overhandiging van zijn jongste boek getiteld Utrecht en het verkeer 
ontvangt dr. A. van Hulzen uit handen van burgemeester Vos de zilveren 
stadsmedaille. 

23/ 28 In Utrecht, Zeist en Amersfoort worden in het kader van de Holland 
- Japan week diverse manifestaties gehouden op cultureel en economisch 
gebied. 

23 De gemeente Amersfoort presenteert een als relatiegeschenk bedoelde 
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9 oktober Foto: Gem. Fotodienst Utrecht 

boekje met twee literaire verhalen van Piet Mondriaan. Bij deze gelegen
heid wordt bekend gemaakt dat het geboortehuis van Mondriaan in deze 
gemeente als documentatie- en studiecentrum over de kunstenaar zal wor
den ingericht. 

30 Bij zijn afscheid als voorzitter van de Stichting Internationale Solidariteit 
ontvangt oud-wethouder T. Harteveld de Maartenspenning van de stad 
Utrecht. 

30 Na werkzaamheden die 10 jaar duurden wordt de Eem door de commissa
ris van de koningin weer voor recreatie geopend. 

30 De Utrechtse Politie Muziekvereniging ontvangt ter gelegenheid van haar 
75-jarig bestaan de koninklijke erepenning. Er wordt een jubileumconcert 
gegeven in het Jaarbeurscongrescentrum. 

november 

1 Ir. H. Boekwijt, hoofdingenieur-directeur van Provinciale Waterstaat 
gaat met vervroegd pensioen. 

3 De Utrechtse bouwbureaus voeren actie tegen de bezuinigingen op de 
stadsvernieuwing door symbolisch het stadhuis voor twee miljoen gulden 
te verkopen. 

4 In de Crediet- en Effectenbank aan de Kromme Nieuwegracht te Utrecht 
wordt een tentoonstelling geopend die is ingericht door de zeven Utrechtse 
leden van de Nederlandse Vereniging van Antiquaren. 

4 Aan de Rijksuniversiteit Utrecht wordt het Janus Jongbloed Research 
Centrum geopend waar onderzoek zal worden gedaan op het gebied van 
de sportgeneeskunde. 

5 Na een proefperiode van 2 maanden openen de wethouders Van Willigen-
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burg en Van der Sluys van Utrecht het twee jaar durende experiment met 
de Plus Bus. Deze bus rijdt in Utrecht-Noord en brengt personen van 55 
jaar en ouder die zich moeilijk verplaatsen voor een beperkt bedrag van 
deur tot deur. 

6 Drs. J. Riezenkamp, directeur-generaal culturele zaken van het ministerie 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, opent de Sterrenbos Studio's, 
een complex ten behoeve van kunstzinnige vorming, ingericht in de voor
malige GEB-magazijnen aan het Sterrenbos te Utrecht. 

8 In het gebouw van het Genootschap Kunstliefde aan de Nobelstraat te 
Utrecht wordt ter gelegenheid van het 180-jarig bestaan een tentoonstel
ling van gouaches, grafiek en schilderijen van Lucebert geopend. 

11 Door het aanbrengen van de wieken wordt de nu geheel gerestaureerde 
molen De Windotter te IJsselstein weer als korenmolen in bedrijf geno
men. 

14 In het Leusdense gemeentehuis wordt de door de Historische Kring Leus
den ingerichte tentoonstelling 'Het valleikanaal van toen en vandaag' ge
opend. 

15 Gedeputeerde Van Wijnbergen opent het nieuwe fietspad aan de Wiekslo-
terweg te Soest, dat is aangelegd door de Rijwielpaden Vereniging Gooi
en Eemland. 

16 In Houten wordt het nieuwe gemeentehuis, waarin een poort van het voor
malige kasteeltje Oud-Wulven is opgenomen, geopend. 

17 Enige tientallen beeldende kunstenaars bezetten gedurende een avond en 
een nacht het Museum voor Hedendaagse Kunst te Utrecht om te proteste
ren tegen het plan van burgemeester en wethouders het museum met in
gang van 1 januari 1990 onder te brengen bij het Centraal Museum. 

17 B. en W. van Utrecht geven een reclamebureau toestemming om tegen een 
financiële vergoeding de Domtoren te gebruiken voor een reclamecampag
ne. 

17 In het hofje van Veelo aan de Tuinstraat te Utrecht, dat dateert uit 1826, 
wordt aan één van de geheel nieuw opgetrokken huisjes een gevelsteen ont
huld. 

18 Bekend wordt dat uitgeverij Het Spectrum, die twintig jaar geleden naar 
de Meern vertrok, zich in december weer in Utrecht denkt te vestigen. 

20 In het Centraal Museum te Utrecht presenteert de Hortuswerkgroep in een 
boekje getiteld De oude Hortus, een toekomstbeeld het plan om hier het 
Utrechts Universiteitsmuseum te vestigen. 

21 Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de boekhandel Van der Galie 
te Utrecht verschijnt een boekje van de graficus Rinke Doornekamp en de 
dichter en criticus Arjaan van Nimwegen over de verdwenen Utrechtse sta
tionswij k, getiteld Een spoor terug. 

26 Burgemeester Vos heropent het gerenoveerde Sint-Eloyen Gasthuis aan de 
Boterstraat te Utrecht. 

27 In de kelders van de Gemeentelijke Muziekschool aan het Domplein te 
Utrecht, waar resten van een Romeinse muur nog zichtbaar zijn, wordt de 
Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de gemeente Utrecht over 
1986 aangeboden aan wethouder Van Willigenburg. 

27 Op paleis Soestdijk wordt aan prinses Juliana het eerste exemplaar van het 
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30 november Foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg.nr. B.8837.G 
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30 

door drs. Heimerinck Tromp geschreven boek Het huijs te Soestdijck aan
geboden. 
De gemeente Utrecht en het Academisch Ziekenhuis komen tot over
eenstemming over de aankoop door de gemeente van het terrein van het 
ziekenhuis dat eind 1989 vrijkomt. 
Muziekhandel Staffhorst schenkt ter gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan 
aan de Gemeentelijke Muziekschool van Utrecht een digitale piano. 
Dr. L. P. de Jong neemt afscheid als directeur van het Sint-Antonius Zie
kenhuis te Nieuwegein wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. 
In het Fonografisch Museum te Utrecht wordt de expositie 'Honderd jaar 
grammofoonplaat' geopend. 
Het eerste exemplaar van de handelseditie van het Jaarboek Oud-Utrecht 
1987, dat geheel gewijd is aan de patriottenbeweging in stad en gewest 
Utrecht en dat getiteld is O vrijheid! onwaardeerbaar pand.' wordt aange
boden aan de commissaris van de koningin jhr. Beelaerts van Blokland. 

december 

Ir. J. de Jong, vanaf 1980 Rijksmuntmeester, vertrekt wegens het aanvaar
den van een andere functie. Zijn muntmeestersteken, een gestyleerde ha
mer en aambeeld, zal nog in gebruik blijven tot de nieuwe muntmeester 
zijn muntmeestersteken heeft gekozen. 
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2 december Foto: Gem. Fotodienst Utrecht 
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Mr. Pieter van Vollenhove en burgemeester Vos ondertekenen een over
eenkomst over een nieuwe financieringsvorm voor de restauratie van mo
numenten, waarbij de eigenaar nog uitsluitend met de gemeente Utrecht 
te maken heeft. 
De gemeente Utrecht gaat subsidie verlenen aan particuliere huiseigenaren 
voor het herstel van geveltekens, vooreerst op het gedeelte van de Oude-
gracht tussen Lijnmarkt en Geertestraat. 
Overeengekomen is, dat het monumentale hek van het 17e-eeuwse voor
malige buitenhuis Rozendael aan de Vechtdijk te Utrecht met steun van 
het rijk in 1991 zal worden gerestaureerd. 
Te Bunschoten wordt het nieuwe gemeentehuis geopend. 
Bekend wordt dat Huize Lievendaal aan het Lepelenburg te Utrecht door 
de gemeente verkocht is aan A. van der Lee. 
Het boek Houdringe, historie van een Biltse buitenplaats, geschreven door 
Klaas Nanning, verschijnt. 
De eerste Utrechtse huifboot, de Sijpesteijn, gebouwd door een werkgele
genheidsproject van de Commissie Opvoering Produktiviteit Utrecht 
maakt een proefvaart door de grachten. 
Majoor H. C. Lancée van het Leger des Heils ontvangt voor zijn jarenlan
ge inzet voor de organisatie van het kerstfeest de Maartenspenning van de 
stad Utrecht. 
In de nacht overlijdt op 87-jarige leeftijd kardinaal Alfrink. Hij was van 
1955 tot 1976 aartsbisschop van Utrecht en vanaf 1960 kardinaal. 
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18 De Stichting Moluks Historisch Museum koopt van de gemeente Utrecht 
twee panden op de hoek Biltstraat - Kruisstraat voor de vestiging van dit 
museum. 

18 De Bomenstichting te Utrecht krijgt de jaarlijkse prijs voor natuurbescher
ming van de Britse Conservation Foundation en de Fordfabrieken voor de 
registratie van monumentale bomen in Nederland. 

18 Wethouder A. van Hassel maakt met het slaan van een kleine proefpaal 
een begin voor de bouw van een brug over het Merwedekanaal te Utrecht 
ter hoogte van de Van Zijstweg. 

21 Op 72-jarige leeftijd overlijdt de Utrechtse architect Sj. Wouda, die onder 
andere de interne verbouwing en modernisering van de Stadsschouwburg 
heeft gerealiseerd. 
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