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J A N U A R I 

I • Het inwonertal van de gemeente Utrecht is in 1990 met 304 personen toegenomen tot 

230.676. De gemeente Amersfoort groeide met 3.479 personen tot een inwonertal van 

99.403. De provincie telt nu 1.015.515 inwoners, dat is 10.883 meer dan op 1 januari 

1989. 

I • In 1990 rukte de Utrechtse brandweer 2.482 maal uit, dat is 100 maal minder vaak 

dan in 1989. Hierbij ging het in meer dan de helft van de gevallen om loos alarm. In 

totaal waren er 888 branden. 

I • Het Gemeentelijk Energie Bedrijf Utrecht wordt een zelfstandige onderneming met de 

gemeente als enige aandeelhouder. De naam is voortaan Energie Bedrijf Utrecht 

(EBU). 

5 • In de Heilige Michaelkerk te Schalkwijk wordt door de Domorganist Jan Jansen met 

de Dom-cantorij het eerste openbare concert gegeven op het Bätz-orgel, dat afkomstig 

is uit de Nicolaaskerk te Utrecht. 

10 • Mr. C.Th.E. graaf van Lynden van Sandenburg overlijdt op 84-jarige leeftijd. Hij was 

van 1954 tot 1970 commissaris van de koningin van de provincie Utrecht. Als presi

dent-curator van de Rijksuniversiteit Utrecht had hij aan het eind van de jaren zestig te 

maken met de studentenakties. 

12 • Arie Verkerk, die zich al 25 jaar inzet voor de wijkvereniging Tot Uw Genoegen in de 

wijk Wittevrouwen, ontvangt uit handen van burgemeester drs. M.W.M. Vos-van 

Gortel de Maartenspenning van de stad Utrecht. 

19 • De commissaris van de koningin, jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland verricht de 

officiële opening van de regionale alarmcentrale Eemland in Amersfoort. 

19 • Gedeputeerde J. Hoekstra en wethouder drs. W.P.C, van Willigenburg openen het 

Depot voor Bodemvondsten van de provincie en de gemeente Utrecht. Het is onderge

bracht bij het Archeologisch en Bou

whistorisch Centrum in het Pand-

huis aan de Zwaansteeg te Utrecht. 

Ter gelegenheid van de opening is er 

een tentoonstelling over de invloed 

van het vuur op de stad Utrecht en 

verschijnt het boek Het vuur 

beschouwd met artikelen van diverse 

auteurs. 

25 • Bij de zware storm die over Neder

land trekt ontstaat ook in Utrecht 

grote schade aan gebouwen en wor

den veel bomen ontworteld. 

19 januari 
Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. B 9746-] 
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30 • Bij zijn aftreden als lid van de Raad van Advies en Bijstand van het Regionaal Zieken

fonds Midden Nederland ontvangt S. Diekema de Maartenspenning van de stad 

Utrecht. 

30 • Op initiatief van drs. K.M.T. Ex, directeur van het Centraal Museum Utrecht wordt 

de Stichting Oud-Amelisweerd opgericht die gaat onderzoeken of dit landhuis een 

museumfunctie kan krijgen. 

3 I • F. van der Sluijs, wethouder van Welzijn, opent de nieuwe wijkwinkel voor het Kana

leneiland aan de Marshalllaan te Utrecht. 

F E B R U A R I 

1 • Mr. A.J. Kokshoorn, wethouder van Bedrijven, opent in het gebouw van het EBU te 

Utrecht de tentoonstelling 'Stadslicht'. 

2 • In het Centraal Museum te Utrecht opent wethouder C. Pot van Onderwijs en Cul

tuur de door het museum en de Gemeentelijke Archiefdienst ingerichte tentoonstelling 

'Utrecht in kaart gebracht, kartografie van de stad 1541 - 1990'. 

3 • In de Zonnehof te Amersfoort wordt de tentoonstelling '101 jaar tekenonderwijs' geo

pend. 

14 • Als opvolger van de begin dit jaar afgetreden rechtbankpresident mr. C L . baron van 

Harinxma thoe Slooten wordt geïnstalleerd mr. L. Schuman. 

14 • Drs. H. dAncona, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, opent het nieu

we pand van de Landelijke Samenwerkings Organisaties Buitenlandse Arbeiders aan de 

Bemuurde Weerd te Utrecht. 

15 • De raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening van de gemeente Utrecht gaat akkoord 

met de aanpassingen voor de verdubbeling van het aantal sporen tussen station Utrecht 

Centraal en knooppunt Blauwkapel. 

15 • In de Vinkenburgstraat te Utrecht worden Poolse zwerfkeien in het wegdek verankerd 

tegen het illegaal parkeren. 

16 • De Fondsorganisatie Zwart Zaad die financiële hulp wil bieden aan kleinschalige inter

nationale projekten met een links-politieke inslag presenteert zich aan het publiek. 

17 • Prof. S.J. Doorman M.Sc opent in het Utrechts Universiteitsmuseum de tentoonstel

ling 'Uitvinders gezocht' van uitgewerkte prijswinnende inzendingen van de gelijkna

mige wedstrijd ter gelegenheid van de kinderboekenweek in oktober 1989. 

17 • De commissaris van de koningin jhr. Beelaerts van Blokland stelt ter gelegenheid van 

het 10-jarig bestaan van het Utrechts Klokkenluiders Gilde de onlangs weer in de 

Domtoren opgehangen luidklok Jesus Maria Johannes in gebruik. 

19 • Bij de ingebruikneming van het Ronald McDonald huis te Utrecht wordt bekend 

gemaakt dat de Stichting Evert Zoudenbalch dit huis, waar ouders van kinderen die in 

het Wilhelmina Kinderziekenhuis worden verpleegd kunnen overnachten, financieel 

zal steunen. 

20 • In de Pieterskerk wordt de door de Stichting Archeologie en Bouwhistorie van de stad 
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Utrecht georganiseerde vijfde Nicolaas van de Monde lezing gehouden door drs. M.J. 

Bok. De lezing gaat over de schilder Pieter Saenredam in Utrecht. 

20 • In Amsterdam overlijdt op 52-jarige leeftijd mr. Petra M.J. van Luyn-van Amelrooy. 

Zij was sinds januari 1989 de eerste ombudsvrouw van de gemeente Utrecht. 

20 • Wethouder A. van Hassel van Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken geeft met 

het metselen van een gedenksteen in de gevel van het oude hoofdgebouw het startsein 

voor de renovatie van het voormalige Academisch Ziekenhuis Utrecht op het terrein 

aan de Catharijnesingel. 

23 • Gedeputeerde P.R. Smink opent in Vleuten het nieuwe tuinbouwgebied Den Hoet. 

3 • In de hal van de Gemeentelijke Utrechtse Openbare Bibliotheek aan de Oudegracht 

opent de Noorse ambassadeur B. Blakstad een fototentoonstelling over Noorwegen. 

5 • Stakende akkerbouwers blokkeren in Utrecht met hun tractoren de ingangen van de 

Westravenflat waarin diverse diensten van Landbouw zijn ondergebracht. 

6 • Bekend wordt dat de artikel 12 aanvraag van de gemeente Utrecht over 1989 zal wor

den gehonoreerd met een bedrag voor het tekort op de begroting. 

7 • Gedeputeerde T. Poortenaar-Sikkema opent de Maliebaankliniek voor kortdurende 

behandeling van verslaafden in Utrecht. 

7 • De winkeliers in de Nobelstraat te Utrecht voeren actie tegen het voornemen de snel

tram door hun straat te laten rijden door op het wegdek het tracé te schilderen. 

9 • In de Gemeentebibliotheek wordt de fototentoonstelling 'Utrecht in ontwikkeling, 

1850-1940' geopend. Tegelijkertijd worden de resultaten van het Monumenten Inven

tarisatie Project Utrecht overhandigd aan de directeur van de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg, jhr. ir. L.L.M, van Nispen tot Sevenaer. 

12 • Wethouder Van Willigenburg opent een wandelpad door het gebied in de Uithof dat 

de gemeente Utrecht aan de Botanische Tuinen schonk bij het 350-jarig bestaan. 

14 • Burgemeester Vos en ir. G.J.M. Braks, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Vis

serij, planten bij het Nederlands Spoorwegmuseum een plataan die de Bomenstichting 

aanbood ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. 

14 • Prof. dr. J.Th. Bank uit Leiden en de commissaris van de koningin jhr. Beelaerts van 

Blokland openen in Huis Doorn de tentoonstelling 'De Keizer gekiekt'. 

16 • In het geheel verbouwde voormalige zwembad Ozebi aan de Biltstraat te Utrecht opent 

wethouder Pot een snookercentrum. 

21 • In Amersfoort wordt de pasgeboren Myrte van Rozendaal als 100.000ste inwoner inge

schreven. 

21 • Burgemeester Vos opent officieel het complex ouderenwoningen aan de Kruisstraat te 

Utrecht. 

26 • Ter gelegenheid van de 354ste dies natalis van de Rijksuniversiteit Utrecht ontvangen 

mevrouw W.M. Watkins F.R.S. uit Groot-Brittannië, jhr. drs. H.M. Greven uit 
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Nederland , dr. W.I. Higuchi uit Japan en dr. J. Habermas uit de Bondsrepubliek 

Duitsland eredoctoraten. 

27 ^ Bij 's Rijks Munt te Utrecht slaat prinses Juliana de eerste zilveren herdenkingsmunt 

van 50 gulden die uitgegeven wordt ter gelegenheid van het feit dat Nederland gedu

rende honderd jaar wordt geregeerd door vrouwen. Op de munt zijn de beeltenissen 

van de vorstinnen Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix aangebracht. 

28 • Wethouder M.M. Andriessen-Brockman van Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing die 

in opspraak kwam toen bekend werd dat de gemeente Utrecht 26 miljoen gulden aan 

rijkssubsidie voor het opknappen van huurwoningen had laten liggen, zal na 1 mei niet 

terugkeren in de nieuwe gemeenteraad. 

30 • Prins Bernhard opent in Bunnik het nieuwe Bovag-kantoor. 

30 • In het bijzijn van burgemeester Vos en commissaris van de koningin jhr. Beelaerts van 

Blokland wordt het nieuwe districtskantoor van het Gemeenschappelijk Administratie 

Kantoor aan de Moeder Teresalaan te Utrecht officieel in gebruik genomen. 

30 • Wethouder Pot ontvangt het eerste exemplaar van het door Ank Robben samengestel

de boek Utrecht in de oorlog, dat speciaal is bedoeld voor gebruik in het basisonderwijs. 

1 • Drs. P.M.L. van Vlijmen volgt dr. ir. C. Spaans op als directeur van het Nederlands 

Spoorwegmuseum te Utrecht. 

2 ^ Medisch Kleuter Dagverblijf Amelisweerd verhuist van de Koningsweg naar het nieuwe 

gebouw aan de Orinocodreef te Utrecht. 

3 • J.A.H. Marijnen ontvangt uit handen van burgemeester Vos de Maartenspenning van 

de stad Utrecht voor zijn werk op maatschappelijk gebied. 

4 • Door het afschieten van een oud kanon geeft wethouder Van Hassel het startsein voor 

de eerste fase van de bouw van de nieuwe Utrechtse woonwijk Voordorp. Ter gelegen

heid hiervan schenkt het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten ƒ 50.000,- voor een his

torische stadsma

quette van Utrecht. 

4 • Met het planten van 

een zilverlinde 

maakt wethouder 

Pot een begin met 

de aanleg van 55 

hectare recreatiebos 

in de Ruigenhoekse 

polder bij Utrecht. 

4 aprii 

Foto: Gem. Fotodienst 

Utrecht neg. B 9852-G 
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4 ^ Wethouder Pot overhandigt de Maartenspenning van de stad Utrecht aan J.G.W. Wol

ters die na 30 jaar afscheid neemt als bestuurslid van Stichting Kleuterrecreatie-oord 

Het Vogelnest. 

6 • Wethouder Van Willigenburg onthult ter gelegenheid van de ingebruikstelling van de 

gemoderniseerde en uitgebreide ruimte voor de technische dienst bij de garage van het 

GVU een kunstwerk van W. Hali. 

6 • De Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen biedt bij haar 12_-jarig bestaan de pro

vincie een welzijnsbos aan van 15.000 eiken op het landgoed Oostbroek bij de Bilt. 

6 • Prof. dr. J.A. van Ginkel, rector magnificus van de Rijksuniversiteit Utrecht, ontvangt 

het eerste exemplaar van het door Het Collegium Cantantissimum Bachchus, de zang-

club van de studentenvereniging Unitas, samengestelde Utrechts Studenten Zangboek 

Carmina Traiectina. 

7 • In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling '2 wijzen van kij

ken, Zeven werken van barmhartigheid en De Watermaalsgasten' geopend. 

I I • Omdat hij 25 jaar secretaris is van het Utrechts Monumenten Fonds ontvangt W. 

Thoomes de Stadsspeld van de gemeente Utrecht. 

I 3 ^ Tot tijdelijk gemeentelijk ombudsman wordt geïnstalleerd mr. G. Ebbeling, als opvol

ger van de onlangs overleden mr. Petra van Luyn. 

19 • Burgemeester Vos ontvangt in de Openbare Bibliotheek aan de Oudegracht te Utrecht 

het eerste exemplaar van het door Paul Schneiders in opdracht van het Nederlands 

Bibliotheek en Lektuur Centrum geschreven boek Lez£n voor iedereen, de geschiedenis 

van de openbare bibliotheken in Nederland. 

19 • Drs. M.J.J. van Amelsfoort, staatssecretaris van Financiën, en burgemeester Vos teke

nen het contract, waarbij de Domtoren officieel aan de gemeente Utrecht wordt over

gedragen. 

19 • In Muziekcentrum Vredenburg opent burgemeester Vos de eerste provinciale vrijwilli

gers informatiemarkt. 

19 • In het Utrechts Universiteitsmuseum opent burgemeester Vos de tentoonstelling 

'Beeld van betekenis' met werk van elf hedendaagse kunstenaressen, samengesteld ter 

gelegenheid van het internationale congres 'Double Trouble, Feminist theory today'. 

21 • De bedrijfsbrandweer van het Academisch Ziekenhuis Utrecht zet in samenwerking 

met 80 brandweerkorpsen uit de regio het record 'de langste slangleiding' voor het 

Guinness Book of Records op 42 kilometer. 

22 • Wethouder Van Willigenburg onthult drie nieuwe monumenten bij de Krommerijn: 

het milieumonument Amelisweerd, een jaagpaal en een kopie van een oud tolbord. 

24 ^ Minister d'Ancona van WVC ontvangt het eerste exemplaar van het boek De droom 

voorbij, geschreven door Sjaak van Vlerken ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 

van het Centrum Buitenlanders Midden-Nederland. 

24 • Op 53-jarige leeftijd overlijdt ten gevolge van een ongeval de kunstredacteur van het 

Utrechts Nieuwsblad Wim Henk Bakker. 

25 • Op 75-jarige leeftijd overlijdt te Utrecht de oogarts dr. R.L.H. Sampimon. Hij was 
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oprichter van de Stichting Blindheidsbestrijding Ontwikkelingssamenwerking. 

28 • Tot voorzitter van het bestuur van het Academisch Ziekenhuis Utrecht wordt benoemd 

mr. R. van den Biggelaar. 

29 • Het Nederlands Hervormde Bejaardenhuis Huize Transwijk op het Kanaleneiland te 

Utrecht viert het 25-jarig bestaan. 

I • Burgemeester Vos installeert de nieuwe gemeenteraad. De wethouders M.M. Andries-

sen-Brockman, A. van Hassel, A.J. Kokshoorn, C. Pot en drs. W.P.C, van Willigen-

burg keren niet terug. Het college bestaat nu uit de burgemeester en de volgende wet

houders: mr. H.W.W. Kernkamp voor Economische Zaken, Sport en Recreatie; F.H. 

van der Sluijs voor Welzijn; dr. G. Mik voor Stadsontwikkeling en Democratisering; 

B.J. Schouten voor Verkeer, Vervoer en Milieu; mw. N.G. van 't Riet voor Cultuur en 

Personeel; drs. J. van Lidth de Jeude voor Financiën en Onderwijs en J.H. Zwart voor 

Volkshuisvesting. 

I • De commissaris van de koningin jhr. Beelaerts van Blokland opent op het nu voor 

publiek toegankelijke Fort Rhijnauwen de excursieruimte Het Kruithuis. 

9 • Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van wijlen vice-admiraal Pieter J. Feteris 

ontvangt burgemeester Vos de Feteris-de Baan prijs die moet worden aangewend ten 

behoeve van studenten in de klassieke muziek. 

9 • Luitenant N.A. Commandeur, commandant van de brigade Utrecht van de Koninklij

ke Marechaussee, ontvangt het eerste exemplaar van het door D.T. Koen geschreven 

boek Utrecht verdedigd, fortificatie en mobilisatie 1914-1940. 

12 • Wethouder Van 't Riet van Monumentenzorg reikt aan gedeputeerde Hoekstra het eer

ste exemplaar uit van de Rietveld Route Utrecht met fietstochten in de gemeenten 

Utrecht, Zeist en de Bilt langs gebouwen van de architect G.Th. Rietveld. Daarna 

brengen zij per fiets exemplaren naar bestuurders van Zeist en de Bilt. 

15 • Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Gemeentelijke Geneeskundige en 

Gezondheids Dienst wordt in Catharijnehof 9 de tentoonstelling 'Lijn 65+' geopend. 

Het is de eerste van een serie van drie tentoonstellingen: later in het jaar volgen nog 

'Slipgevaar' en 'Gifen Tegengif. 

16 • Op 98-jarige leeftijd overlijdt te Utrecht de journalist Cor Schilp. 

18 • Prof. dr. E.J. Dorhout Mees opent de nieuwbouw van de Stichting Thuisdialyse aan de 

Brennerbaan te Utrecht. 

18 • De historicus drs. M.J. Bok ontvangt uit handen van mevrouw M.A. Asselberghs de 

grote penning van het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Weten

schappen voor zijn boek Pieter Saenredam, de schilder en zijn tijd, dat hij samen met de 

kunsthistoricus Gary Schwartz heeft geschreven. 

18 • De Archinormprijs 1990 is toegekend aan Muziek Staffhorst voor de restauratie van 

het Vinkepand aan het Vredenburg te Utrecht. 

G.J. KYLSTRA-VAN DER KIJK K R O N I t K O V O H I T JAAR 1990 



2 / mei 

18 • In het Centraal 

Museum te Utrecht 

wordt de tentoon

stelling 'De Vergul

de Druif, gevelte-

kens uit depot' geo

pend. Tegelijkertijd 

wordt het boekje 

Langs Utrechtse 

Geveltekens, geschre

ven door Susanne 

Weide, gepresenteerd. 

21 • De commissaris van de koningin jhr. Beelaerts van Blokland ontvangt het eerste exem

plaar van het door dr. P.D. 't Hart geschreven boek Utrecht en de Cholera, 1832-1910. 

23 • Minister d'Ancona van WVC opent in het Utrechtse Sterrenbostheater het vierde 

Nationale Scholieren Theater Festival. 

30 • Wethouder Zwart van Volkshuisvesting opent in Lunetten het wooncomplex voor 

ouderen Coppelwethe. 

31 • Met de feestelijke onthulling van een plaquette wordt de renovatie van het Utrechtse 

Huis van Bewaring afgerond. 

3 I • Commissaris jhr. Beelaerts van Blokland ontvangt het eerste exemplaar van het door de 

Stichting Het Utrechts Landschap ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan uitgegeven 

jubileumboek Het Utrechts Landschap, natuurlijk hart van Nederland. 

I • In Slot Zeist wordt de tentoonstelling 'Heemstede, architectonisch onderzoek van een 

zeventiende eeuwse buitenplaats' geopend. De tentoonstelling is gebaseerd op het 

afstudeerwerk van ir. L. Wevers. 

6 • De twee vrouwenprojekten Rosa en Seher nemen het nieuwe onderkomen in de voor

malige brandweerkazerne aan de Groeneweg in Utrecht in gebruik. 

8 • J. Geleynse ontvangt uit handen van wethouder Van der Sluijs de Maartenspenning 

van de stad Utrecht bij zijn afscheid als voorzitter van de Koningin Wilhelmina Stich

ting die zich vooral inzet voor de sociale werkplaatsen. 

10 • De Utrechtse Vereniging ter Bescherming van Dieren viert haar 125-jarig bestaan. 

I 5 • Burgemeester Vos onthult op het Domplein te Utrecht een bord waarop met afbeel

dingen en teksten het ontstaan van de binnenstad wordt weergegeven. Daarvoor nam 

zij het eerste exemplaar van het boek Verborgen steden, stadsarcheologie in Nederland in 

ontvangst. 
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2 / juni 

foto: lac P. Stolp 

16 • Drs. J. Laan wordt 

benoemd tot burge

meester van Nieu

wegein als opvolger 

van H. Flik die met 

pensioen gaat. 

18 • De Zuid-Afrikaanse 

aartsbisschop Des-

mond Tutu bezoekt 

de in 1987 naar hem 

genoemde basisschool in Soest die haar 400-jarig bestaan viert. 

20 • Op 82-jarige leeftijd overlijdt te Utrecht dr. J.A.G. van der Veer oud-rector van het 

Utrechts Stedelijk Gymnasium. 

21 • Commissaris van de koningin jhr. Beelaerts van Blokland opent in het Utrechts Uni

versiteitsmuseum de in het kader van het festival Geur en Reuk georganiseerde ten

toonstelling 'Bij de neus genomen'. 

22 • Bekend wordt dat door een grote schenking van de Steenkolen Handels Vereniging 

Holding N.V. in het herbouwde gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een vol

waardige concertzaal kan worden gerealiseerd. 

27 • Burgemeester Vos opent in het Centraal Museum te Utrecht de tentoonstelling 'Mid

deleeuws Zilver terug in Utrecht' die ingericht is naar aanleiding van het verschijnen 

van het proefschrift van dr. Louise van den Bergh-Hoogterp, getiteld Goud- en Zilver

smeden te Utrecht in de late Middeleeuwen. 

30 • Op de Utrechtse Dag van de Architectuur wordt bekend gemaakt dat eens in de twee 

jaar, voor het eerst in 1991, de Rietveldprijs zal worden uitgereikt aan de ontwerper die 

in de stad Utrecht een project heeft gerealiseerd dat bijdraagt aan de verbetering van de 

kwaliteit van de stad. 

30 • In Museum Flehite te Amersfoort wordt de tentoonstelling 'De curieuze wereld van 

Heer Bommel en Tom Poes' geopend. 

m 

3 • Bakkerij Den Dubbelden Arend in de Schoutenstraat presenteert een nieuwe Utrechtse 

specialiteit 'Plat Utreghse Koek'. 

5 • De Utrechtse gemeenteraad besluit de afbeelding van St. Maarten officieel van de 

stadsvlag af te voeren. 

6 • Bij een grote brand in de remise van Centraal Nederland aan de Cartesiusweg te 

Utrecht gaan vijfendertig streekbussen in vlammen op. 

7 • In Slot Zuylen wordt de tentoonstelling 'Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid' 
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geopend. Deze tentoonstelling is ingericht ter gelegenheid van het feit dat Belle van 

Zuylen 250 jaar geleden geboren werd. 

7 ^ Stichting 't Gilde begint met stadswandelingen en -fietstochten in Utrecht onder lei

ding van amateurgidsen. 

I 2 • Prof. dr. F. Schwarz opent in het Utrechts Universiteitsmuseum de tentoonstelling 

'Twee eeuwen Joods leven in Utrecht'. 

14 • Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 'Kunst op Wielen' in het 

gebouw van Genootschap Kunstliefde aan de Nobelstraat te Utrecht trekt een stoet van 

fietsende clowns, eenwielrijders en mensen op historische rijwielen door de stad. 

18 • De faculteit der letteren van de Rijksuniversiteit Utrecht geeft een boekje uit, getiteld 

Oudmunstertrans, het verhaal over bebouwing en gebruik door kapittel, burgerij en uni

versiteit. Het boekje is samengesteld door Puck Nijenhuis en Hilde Vries. 

A U G U S T U S 

7 • In de nacht wordt de bandenfabriek U.B.O. aan de Kanaalweg te Utrecht grotendeels 

door brand verwoest. 

9 • In Slot Zeist wordt de tentoonstelling 'Spontaan ontstaan' geopend, bestaande uit wer

ken van de COBRA-leden Appel, Constant, Corneille, Jörn en Pedersen. 

21 • Op 78-jarige leeftijd overlijdt te Utrecht mr. G.W. Kernkamp. Hij was onder andere 

erevoorzitter van FC Utrecht. 

24 • De eerste patiënten van het Utrechtse Diakonessenhuis verhuizen naar de nieuwge

bouwde afdelingen. 

24 ^ De fietsmarathon naar Davos, bedoeld om geld bijeen te brengen voor patientjes met 

taaislijmvliesziekte uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis, gaat van start. 

S E P T E M B E R 

I • In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt door de ambassadeur van de Repu

bliek Hongarije, dr. Istvan Csejtei, de tentoonstelling 'Middeleeuwse Nederlandse 

Kunst uit Hongarije' geopend. 

4 • Dicht bij de plaats waar haar kluis zich bevond, wordt in de Choorstraat te Utrecht in 

het plaveisel een gedenksteen gelegd voor Suster Bertken, de kluizenares die zich in 

1457 liet inmetselen bij de Buurkerk. 

5 • Prof. dr. F.H.L. Beyaert neemt in de Janskerk te Utrecht afscheid als geneesheer-direc

teur van het Pieter Baan Centrum, de Psychiatrische observatiekliniek van het gevange

niswezen. Hij zal worden opgevolgd door dr. H.J.C, van Marie. 

6 • In de Stadsschouwburg te Utrecht worden de door Theo van de Vathorst gemaakte 

bronzen portretten van de cabaretier Wim Sonneveld en van de vorige directeur van de 

Stadsschouwburg Paul Verbist onthuld. 

8 • Op de Open Monumenten Dag wordt in de Jacobikerk het eerste van een serie boekjes 
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6 september 

Foto: Gem. Fotodienst 

Utrecht neg. ß 10040-E, 

over de Utrechtse buslijnen en de 

bezienswaardigheden langs de route 

gepresenteerd. 

9 • In de ochtend wordt het verkeer op 

de A 28 bij Soesterberg geruime tijd 

stilgelegd in verband met een losge

broken olifant. 

I I • Wethouder W. M. van der Vlies van 

Volksgezondheid opent het dagacti-

viteiten centrum voor psychiatrische 

patiënten De Boeierd aan de Stads-

ring te Amersfoort. 

13 • In Slot Zuylen stelt gedeputeerde J. Hoekstra de Federatie Stichts Cultureel Erfgoed 

voor. 

18 • Wethouder Van Lidth de Jeude presenteert het eerste exemplaar van een brochure die 

de inwoners van Utrecht meer inzicht moet geven in de inhoud en totstandkoming van 

de gemeentebegroting. 

18 • Vier als Romeinen verklede Duitsers, die onder leiding van dr. Marcus Junkelmann een 

tocht maken langs de noordgrens van het vroegere Romeinse Rijk en tegelijkertijd de 

uitrusting willen testen worden ontvangen door burgemeester Vos en geven een 

demonstratie op het Lepelenburg te Utrecht. 

25 • Burgemeester Vos slaat de eerste paal op het terrein van de voormalige Hojelkazerne 

aan de Croeselaan te Utrecht voor het Hojel City Centre, het nieuwe uitbreidingsplan 

van de Jaarbeurs. ()| < { , 

26 • Burgemeester Vos slaat in 's Rijks 

Munt de eerste molenpenning, deze 

zullen worden verkocht om het geld 

bijeen te brengen voor de herbouw 

van de molen 'De Ster' aan de Leid-

se Rijn te Utrecht. 

27 • De provincies Zuid- en Noord-Hol

land en Utrecht openen gezamenlijk 

onder de naam 'Hart van Holland' 

een ambassade bij het Europees Par

lement in Brussel. 

/ 8 september 
Foto: Gem. Fotodienst 

Utrecht neg. B I0054-F 
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27 • Het nieuwe gebouw van de Agatha Snellenschool aan de Nicolaasdwarsstraat te 

Utrecht wordt geopend. 

28 • In Muziekcentrum Vredenburg wordt het Festival Boulevard Oost-West geopend. Tij

dens dit festival wordt een maandlang aandacht besteed aan culturele manifestaties uit 

Oosteuropa. 

O K T O B E R 

I ^ Tot directeur van B.V. Utrechts Nieuwsblad te Houten is benoemd J. P. Eillebrecht, 

als opvolger van drs. C.G.G. Spaan, die directeur wordt bij De Nederlandse Dagblad 

Unie. 

4 • Burgemeester Vos maakt officieel een begin met de restauratie van de oud-katholieke 

Gertrudiskapel achter de Mariaplaats te Utrecht. 

6 • Het al sinds februari in gebruik zijnde Ronald MacDonald huis in Utrecht wordt offi

cieel geopend. 

I I • De eerste huurwoningen in het voormalige zusterhuis van het Academisch Ziekenhuis 

Utrecht worden in het bijzijn van wethouder Zwart van Volkshuisvesting opgeleverd. 

I I • Wethouder Van der Sluijs opent in het verzorgingstehuis Warande de afdeling groeps-

verzorging voor licht demente bejaarden. 

12 • Op het Vredenburg wordt door wethouder B.J. Schouten van Verkeer, Vervoer en 

Milieu de eerste, voortaan wekelijks te houden, boerenmarkt geopend. 

12 • In twee dagen bouwen honderden Jehova's Getuigen in de wijk Lunetten te Utrecht 

een nieuwe koninkrijkszaal. 

I 3 • 1 n het Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht wordt de tentoonstelling 'Treintje rij

den - kinderspel' geopend. Het is een expositie in het kader van de manifestatie 

'Utrecht Grafiek' van 19e eeuwse kinderprenten die de spoorwegen ais onderwerp heb

ben. 

13 • Op 85-jarige leeftijd overlijdt te Utrecht prof. dr. H. Freudenthal, oud-hoogleraar wis

kunde aan de Rijks

universiteit Utrecht. 

16 • O. Feitsma wordt 

geïnstalleerd als bur

gemeester van 

Maarssen als opvol

ger van mr. E.M. 

d'Hondt, die burge

meester van Nijme

gen wordt. 

4 oktober 

Foto: Gem. Fotodienst 

Utrecht neg. ß 10077-E 
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Oud-Utrecht 

22 • T.Th. Renes, onder-voorzitter van de Kamer van Koophandel Utrecht opent met de 

onthulling van een drieluik van de Haarlemse kunstenares Corrie Wortel het Euro Info 

Centrum Midden-Nederland. Hier kunnen ondernemers informatie krijgen over de 

gevolgen van het wegvallen van de Europese grenzen in 1992. 

22 • Wethouder Van Lidth de Jeude opent in het voormalig Museum voor Hedendaagse 

Kunst aan Achter de Dom te Utrecht de tentoonstelling 'Muren om' van kinderteke

ningen over de omwenteling in Oost-Europa. 

23 • Gedeputeerde mr. D.H. Kok stelt op een eiland in de Vinkeveense plassen de eerste 

van negen zonne-energielantaarns in werking. 

23 • Bij de Baarnse uitgeverij De Prom verschijnt het door Thera Coppens geschreven boek 

Baarnse Lusthoven en hun bewoners. 

25 • In het Utrechts Universiteitsmuseum wordt door dr. A.P. van Goudoever, docent 

Oost-Europese geschiedenis, de tentoonstelling 'Circus Perestrojka, de Sovjet Unie 

onder Gorbatsjov' geopend. 

25 • Minister d'Ancona opent het nieuwe pand van de Algemene Nederlandse Bond voor 

Ouderen aan de Weerdsingel te Utrecht. 

27 • Drs. C.I. Dales, 

minister van Bin

nenlandse Zaken, en 

burgemeester Vos 

ontvangen deelne

mers aan de estafet

teloop Kiev-Utrecht, 

die gehouden wordt 

ter gelegenheid van 

het 70-jarig bestaan 

van de Utrechtse 

Politie Snortclub 27 Oktober Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. A 302-8 

30 • Prof. dr. ir. J.M.M. Ritzen, minister van Onderwijs en Wetenschappen, opent het 

Laboratorium voor Ruimteonderzoek Utrecht aan de Sorbonnelaan in de Uithof. 

N O V E M B E R 

I • Als deken van de Utrechtse Orde van Advocaten treedt mr. M.P.M, van Steenwijk in 

functie als opvolger van mr. W.M.J. Bekkers. 

4 • Wethouder Van 't Riet van Cultuur, ontvangt het eerste exemplaar van de Architec-

tuurgids van Utrecht met foto's en korte beschrijvingen van 223 panden in Utrecht. 

6 • M.A. Copier wordt benoemd tot hoofd voorlichting en public relations van de provin

cie Utrecht. 

8 • Met de eerste van een jaarlijks te houden 'F.C. Dondersspeech' door Jac. Heilijgers, 

voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Eemland, wordt de Laboratori-
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umschool, onderdeel van de Hogeschool Utrecht geopend. De school is gevestigd in 

het voormalig Ooglijdersgasthuis te Utrecht. 

8 • De eerste van 26 op mupi's bevestigde stadsplattegronden wordt op de Stadhuisbrug te 

Utrecht door mr. H.H.W. Kernkamp, wethouder van Economische Zaken, onthuld. 

9 • Met de opening van de Jubileumtentoonstelling Grafisch Atelier in Galerie Nobel door 

de commissaris van de koningin jhr. Beelaerts van Blokland gaat de manifestatie 

Utrecht Grafiek 1990 officieel van start. 

15 • Mr. T.F.W.M. Quant wordt beëdigd als ombudsvrouw van de gemeente Utrecht. Zij 

volgt de waarnemend ombudsman mr. G. Ebbeling op. 

16 • Wethouder Van Lidth de Jeude ontvangt uit handen van GVU directeur drs. R.P.J. 

van Tetterode het eerste exemplaar van Een kus voor de bus, een bundel verhalen van 

gewone Utrechters over hun ervaringen met de stadsbus. 

17 • De teruggetreden organisator van de intocht van Sinterklaas in Utrecht, C. Cator, ont

vangt uit handen van burgemeester Vos de Maartenspenning van de stad. 

19 • Mevrouw M.E.J. Lubbers-Hoogeweegen, de echtgenote van de minister-president, 

opent de stoombier-

brouwerij in de kel

der van het stadskas

teel Oudaen te 

Utrecht. 

/ 9 november 

Foto: Gem. Fotodienst 

Utrecht neg. A 314-25 

22 • Georgina Acton, chef van de kinder- en zedenpolitie te Utrecht, ontvangt de gemeente

lijke emancipatieprijs. 

22 • Burgemeester A. Schreuder van Amersfoort ontvangt het eerste exemplaar van het door 

Laetitia van Rijckevorsel geschreven boek Stichting De Poth; een lange geschiedenis in 

kort bestek. 

11 • De eerste steen voor het nieuwbouwprojekt Bleyenburg van het Willem Arntsz Huis te 

Utrecht wordt gelegd. 

23 r De acht appartementen, die zijn gerealiseerd in de voormalige Paus Adriaanschool aan 

de Oudegracht te Utrecht, worden feestelijk geopend. 

27 • Burgemeester Vos ontvangt uit handen van de samenstellers George Burggraaf en 

Arjaan van Nimwegen het eerste exemplaar van het fotoboek Utrecht in Beeld. 

28 • Wethouder Van 't Riet presenteert het door Bettina van Santen samengestelde boek op 

basis van het Monumenten Inventarisatie Project Utrecht, getiteld Architectuur en Ste

debouw in de gemeente Utrecht 1850-1940 an R. Sakko van de hoofddirectie cultuur

beheer van het ministerie van WVC. 
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I Oud-Utrecht 

28 • Minister d'Ancona opent het Moluks Historisch Museum aan de Kruisstraat te 

Utrecht. 

29 • Aan de Christiaan Krammlaan te Utrecht wordt door burgemeester Vos de Thuiszorg-

winkel van de Nationale Kruisverenigingen geopend. 

Î0 • De tweede tweejaarlijkse Rietveldlezing wordt in een afgeladen Stadsschouwburg te 

Utrecht uitgesproken door de Amerikaanse architect Frank O. Gehry. 

D E C E M B E R 

5 • De Utrechtse Universiteit ontvangt uit handen van mevrouw Vasso Papandreou, de 

Europese onderwijscommissaris, de Erasmusprijs van de Europese Commissie voor de 

inspanningen voor de internationale studentenuitwisseling. 

7 • In Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling 'Rondom Kerst, 

prentkunst uit eigen bezit 1475 - 1750' geopend. 

7 • De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij reikt aan bewonersgroepen in Abcou

de, Utrecht, Vreeland en Woudenberg een prijs uit in het kader van de leefbaarheids-

wedstrijd 'Een kern waar pit in zit'. 

7 • Bekend wordt dat de Nederlandse Spoorwegen de sneltram Nieuwegein/IJsselstein -

Utrecht voor vijftig miljoen gulden zullen overdragen aan het streekvervoerbedrijf 

West-Nederland. 

I I • Wethouder Van der Sluijs van Welzijn legt de eerste steen voor het nieuwe wijkwel-

zijnscentrum van de Stichting Welzijn Votulast aan de Kievitstraat te Utrecht. 

12 • Koningin Beatrix opent officieel het nieuwe wijkcentrum aan de Oeral in de Utrechtse 

wijk Lunetten. Het centrum is al sinds mei in gebruik. 

13 • Wethouder Kernkamp van Sport en Recreatie geeft het startsein voor de sloop van het 

bijna dertig jaar oude zwembad Den Hommel te Utrecht. Er zal een geheel nieuw 

recreatiebad worden gebouwd. 

17 • Gedeputeerde D.H. Kok opent de eerste vrije busbaan in de provincie. Deze is gelegen 

tussen Bunnik en Odijk. 

18 • De commissaris van de koningin, jhr. Beelaerts van Blokland, opent in Vleuten het 

Johannes Hospitium, waar terminale patiënten kunnen worden verpleegd. 

22 • Wethouder Van 't Riet tekent een contract met het advocaten- en notarissenkantoor 

Derks Star Busmann, waarbij dat zich vastlegt om gedurende 10 jaar als sponsor voor 

de Stadsschouwburg te Utrecht op te treden. 
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