
Kroniek 1969 

januari 1. Het aantal inwoners van de stad Utrecht bedraagt 174.254 
1. De „Koningin Wilhelmina Stichting" neemt het beheer over 

van de sociale werkplaatsen van resp. de gemeente en de 
Prinses Wilhelmina Stichting. 

1. Mr. H. G. Engelberts, chef van het kabinet van de commissa
ris der koningin in de provincie Utrecht, legt zijn functie neer. 

1. Ds. D. Veenhuizen, predikant van de gereformeerde kerk van 
Utrecht-zuid, houdt zijn afscheidspreek. 

1. Prof. dr. W. Plate, hoogleraar in de gynaecologie aan de Rijks
universiteit in Utrecht, met emeritaat. 

1. Ir. E. E. van Rheede van der Kloot benoemd tot directeur 
van Werkspoor Utrecht N.V. als opvolger van ir. J. van Zwet, 
die op zijn beurt benoemd is tot directeur van de Verenigde 
Machinefabrieken N.V. 

2. De heer J. v. d. Water neemt afscheid als chef van het Bureau 
Welzijnszorg van de Prov. Griffie. 

2. De openbare jeugdbibliotheek neemt een splinternieuwe 
jeugdboekenbus in gebruik. 

3. J. G. Barentsen benoemd tot chef Openbare Werken als op
volger van T. Renes. 

6. De in aanbouw zijnde parkeergarage in de Faustdreef krijgt 
een „speeldak" voor de jeugd. 

10. Mgr. A. Rinkel, aartsbisschop van de Oud-katholieke kerk, 
80 jaar. 

13. In het pand Wolter Heukelslaan 73 wordt het nieuwe kantoor 
van de Stichting Maatschappelijk Werk in gebruik genomen. 

14. J. Pohl, oud-journalist bij het Utrechtsch Nieuwsblad, over
leden. 

14. Maandblad „Uit in Utrecht" verschenen. 
14. Raadslid J. Roovers keert terug in de Utrechtse gemeente

raad. 
16. Van de Urechtse cineast Gerard Dirkse ging in première een 

in opdracht van de gemeente gemaakte kleurfilm over 
Utrechts natuurschoon. De film is bestemd voor de Utrechtse 
schooljeugd. 
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januari 

20. 

22. 

23. 

24. 

26. 
27. 

29. 

29. 

29. 

29. 

Tentoonstelling van schilderijen van Paul Steenkauer en 
beeldhouwwerk van Otto Hamer (tot 9 februari) 
Er wordt een begin gemaakt met het dempen van de Catha-
rijnesingel ter hoogte van het Paardenveld. 
Wethouder H. van der Vlist slaat de eerste paal voor een 
Muwi-systeembouwschool aan de Wevelaan als eerste van de 
vijfde serie scholen van dit type. 
In Overvecht-noord wordt aan de Braziliëdreef de Stephanus-
kerk officieel in gebruik genomen. Het gebouw is door her
vormden en gereformeerden gezamenlijk gebouwd. 
Wandkleed met non-figuratieve voorstelling, naar ontwerp 
van L. Horn, in het Gemeentelijk Archief onthuld. 
Mgr. M. A. Rinkel 55 jaar priester. 
Het nieuwe kantoorgebouw van het Gemeenschappelijk Admi
nistratiekantoor aan het Rachmaninoffplansoen door de bur
gemeester geopend. 
Omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, nam 
de directrice van de scholengemeenschap Puntenburg, mej. A. 
Kingma, afscheid. 
Ir. A. C. Gerber, oud-directeur van N.V. Ingenieursbureau 
Mebeg in Utrecht overleden. 
Een nieuw bedrijfspand van de grossierderij in woningstof-
fen Leefsma Utrecht N.V. door burgemeester De Ranitz ge
opend. 
Mr. F. C. de Vries als rechter geïnstalleerd. 

februari 1. Drs. K. van 't Zet benoemd tot hoofdinspecteur-directeur voor 
de arbeidsvoorziening in de provincie Utrecht. 
St. Isedorus, de Utrechtse afdeling van de r.k. Bond van 
Melkhandelaren, bestaat vijftig jaar. 
Kapitein J. Leyssenaar en zijn vrouw, kapitein A. H. Leys-
senaar, hebben het Leger des Heilscommando voor het district 
Utrecht Noord overgenomen van majoor F. Vos en kapitein 
G. Bekker. 
Het transitorium van Rijks-Universiteit in de Uithof bereikt 
haar hoogste punt. 
De Molenbrug wordt afgebroken. 
Het proces tegen de veelvoudige moordenaar Hans van Z. be
gonnen. 
Het raadslid J. H. A. Roovers (K.V.P.) weer geïnstalleerd. 
Na in totaal 58% uur te hebben vergaderd, verklaart de ge
meenteraad zich akkoord met het ontwerp gemeentebegroting 
voor 1969 
Wethouder A. P. G van Koningsbruggen opent het diensten
centrum voor bejaarden Utrecht-west aan de Kanaalstraat. 
De heren J. Roovers, drs. G Huymans en prof. mr. A. Soons 
treden uit de K.V.P. 

5. 

6. 

7. 

7. 
11. 

11. 
12. 

14. 

14. 
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Actie voor een kunstijsbaan in Utrecht, 14 februari 1969. 

februari 15. Tentoonstelling van schilderijen van Pyke Koch, Cor Postma 
en Carel Willink door de Utrechtse Kring in de Neudeflat 
9e etage, (tot 16 maart) 

15. De afdeling Utrecht van de Katholieke Metaalbewerkers Bond 
Sint Eloy viert het 75-jarig bestaan. 

15. Een bliksemactie ten behoeve van de stichting van een kunst
ijsbaan brengt een half miljoen gulden op. 

18. De Utrechtse Bloemisten Vereniging bestaat 75 jaar. 
19. Het regionale woonwagenkamp aan de Huppeldijk geopend. 
19. De stalen klokketoren van de Jaarbeurs - afkomstig van de 

Nederlandse inzending op de EXPO 1958 te Brussel - moet 
worden gesloopt. 

20. De gemeenteraad gaat akkoord met het voorbereidingsplan 
voor de vestiging van een muziekcentrum op het Vredenburg, 
waarbij de architekten Wouda en Herzberg samen een studie 
zullen maken van de mogelijkheden van een integratie van 
plein, winkels en een muziekcentrum aldaar. 

21. Prof. dr. mr. J. Bulthuis, hoofd van de afd. ruimtelijke orde
ning, sport en recreatie en bestuurlijke indeling bij de Prov. 
Griffie, neemt afscheid als zodanig wegens zijn benoeming 
tot Griffier der Staten van Overijssel. 

25. Mevrouw J. M. Colenbrander-Donkers heef t af scheid genomen 
als presidente van de Utrechtse afdeling van de Nederlandse 
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De president-directeur ir. Lohman van de Nederlandse Spoorwegen 
op zijn afscheidsreceptie, 27 februari 1969. 

februari Vereniging van Huisvrouwen. Haar opvolgster is mevr. M. J. 
H. Singelenberg-van der Meer. 

28. Ir. F. H. van der Linde van Sprankhuizen neemt afscheid als 
directeur-hoofdingenieur van de Prov. Waterstaat wegens zijn 
benoeming tot directeur van de Kon. Ned. Heide Maatschap
pij-

28. Ir. J. Lohmann, president-directeur van de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen, neemt afscheid uit zijn functie. 

28. Staatssecretaris dr. F. H. M. Grapperhaus opent in tegenwoor
digheid van de directeur drs. H. L. P. E. Biesaart het nieuwe 
hoofdkantoor van de Centrale Volksbank aan de Maliebaan. 

maart 1. Mr. M. G. de Bruin, de nieuwe president-directeur van de 
Nederlandse Spoorwegen, aanvaardt zijn ambt. 

2. Vakbeurs Karwei in de Irenehal (tot 7 maart). 
2. De jaarbeurs, voor het eerst zondag open, trekt talloze bezoe

kers. Voorjaarsbeurs in de Vredenburg-, Merwede- en Juliana-
hal (tot 7 maart). 

3. Tentoonstelling over Suriname en de Antillen in het Onder-
wijscentrum, Ondiep 63. (tot 15 april). 

6. De Commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht 
opent het nieuwe pand van de N.V. Drukkerij en Uitgevers
maatschappij P. den Boer aan de Vrieslantlaan 14 op Ka
naleneiland. 

8. Het pand op de hoek van de Oudegracht-Oranjestraat zal 
worden afgebroken. 

11. De Rechtbank veroordeelt de 26-jarige meervoudige moor
denaar Hans van Z. tot levenslange gevangenisstraf. 
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Singeldemping bij het Paardenveld, 10 maart 1969. 

maart 13. Prof. mr. A. L. M. Soons wordt opnieuw als raadslid geïnstal
leerd. 

13. De gemeenteraad gaat accoord met het voorstel bij wijze van 
proef op enkele lagere scholen sexuele voorlichting te geven. 

15. J. A. M. Feldwisch-Dentrup, als toneelmeester verbonden aan 
de Utrechtse schouwburg, neemt - wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd - afscheid. 

15. Het Rijk keurt de bouw van een crematorium aan de Florida-
dreef in Overvecht-Noord goed. 

15. De Kringraad Midden-Nederland was te gast bij de gemeenten 
Jutphaas, Vreeswijk en IJsselstein. 
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maart 15. Aan de Rijndijk twee verenigingsgbouwen voor de padvin-
dersgroepen „Dr. Van Hoogenhuyzen" en „Mr. Dr. Ter Pelk-
wijk" geopend. 

18. Nationale Beroepenmanifestatie in de Bernhardhal (tot 22 
maart). 

20. Bij het uitdiepen van een kelder aan de Wittevrouwenstraat 
4 heeft J. H. Lubbers vaatwerk uit de late middeleeuwen ge
vonden. 

21. A. van Hilten 50 jaar in dienst bij het Utrechtsch Nieuwsblad. 
22. Henk Kruys te West-Berlijn Europees judo-junioren kam

pioen geworden. 
22. Anton Geesink opent de midget-golfbaan aan de Gageldijk 

85. 
22. Achttien cursisten ontvangen diploma van de paleografische 

cursus op het gemeentelijk archief. 
23. Kardinaal Alf rink schorst de Utrechte studentenpastores. 
24. De vereniging „Vrienden van de schouwburg" dragen aan de 

schouwburg een portret van Annet Nieuwenhuyzen over. 
25. De werkzaamheden aan de spuikoker, die gedaan moeten 

worden wegens de demping van de Catharijnesingel, kunnen 
zonder hinder voor het verkeer doorgaan nu de twee nood
bruggen klaar zijn. 

26. Het Ziekenhuis „Oudenrijn" - voortzetting van het Homoeopa-
tisch Ziekenhuis - wordt officieel in gebruik gesteld. 

26. De uitgebreide en vernieuwde Christelijke school voor beroeps
onderwijs voor meisjes „De Sprong" aan de Linschotensingel 
geopend. 

26. M.A.I.-bureau van het station naar de Lange Nieuwstraat ver
huisd. 

28. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Ned. 
Jeugdherberg Centrale wordt in de jeugdherberg Rijnauwen 
o.m. een receptie gehouden. Ook wordt bij deze gelegenheid 
het in het koetshuis ingerichte nieuwe dagverblijf in gebruik -
genomen. 

29. De wethouder H. van der Vlist en mr. A. Looten openen aan 
de Verlengde Hoogravenseweg een bouwspeelplaats en een 
sportterrein. 

29. Aan mr. J. W. Beyen, oud-minister van Buitenlandse Zaken, 
wordt de zilveren erepenning van de faculteit der Rechtsge
leerdheid uitgereikt. 

april 3. De gemeenteraad voteert ƒ 70.000.— voor het houden van een 
zg. relatie-onderzoek van het GEVU-vervoerbedrijf. 

5. Wijkkermis Kanaleneiland aan de Marco Pololaan (tot 12 
april). 
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april 6. Het korps Utrecht-noord van het Leger des Heils heeft weer 
een jeugdmuziekkorps. 

9. Nieuw gebouw van Heycop N.V. geopend. 
9. Voortaan is het verboden fietsen tegen de balie van de Oude-

gracht te plaatsen. 
10. De Bouw- en Verwarmingsbeurs voor het eerst niet meer aan 

de voorjaarsbeurs gekoppeld, (tot 19 april) 
11. De Bond van Hoger Onderwijs Personeel viert het 50-jarig 

bestaan. 
11. Als hoogleraar voor lichamelijke Opvoeding aan de Univer

siteit te Utrecht is benoemd dr. Rijsdorp. 
15. Jubileum van „Kodokan Dojo". Honderd nationale en inter

nationale titels zijn tot nu toe door leerlingen van Anton 
Geesink behaald. 

17. De gemeenteraad aanvaardt na urenlang debat en onder grote 
publieke belangstelling de z.g. jeugdnota. 

17. Blikfabriek Thomassen en Drijver-Verblifa sluit drie bedrij
ven o.a. te Utrecht. 

18. Wethouder T. Harteveld opent de nieuwe opticienszaak van 
de firma P. W. Hiele, nu gevestigd in de Choorstraat 19. 

21. De eerste paal voor het crematorium aan de Floridadreef door 
burgemeester De Ranitz geslagen. 

21. De U.V.S.V. viert haar 14e lustrum. 
23. H. M. Koningin Juliana woont de galapremière bij van de mu

sical „Eva Fortuna", opgevoerd ter gelegenheid van het 14e 
lustrum van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging. 

26. Tentoonstelling „Kunst uit Utrecht" in het Centraal Museum 
aan de Agnietenstraat (tot 25 mei). 

28. Ds. B. van Ginkel neemt afscheid als predikant-directeur van 
het Diakonessenziekenhuis. 

29. Mevrouw A. M. de Ranitz-de Brauw wordt benoemd tot Rid
der in de Orde van Oranje-Nassau uit erkentelijkheid voor het 
vele werk op sociaal gebied, dat zij als echtgenote van de 
burgemeester in Utrecht heeft verricht. 

29. Dr. P. J. van Endt, directeur van het slachthuis van de gemeen
te Utrecht, met pensioen. 

29. C. de Bruin, schoolhoofd van de Cort van der Lindenschool 
aan de Laan van Chartroise, met pensioen. 

mei 1. Het perscentrum van de Utrechtse universiteit geopend. 
2. De heer J. M. A. Wilderbeek, bekend musicus en organist 

van de St. Monicakerk, tengevolge van een verkeersongeval 
overleden. 

2. Ds. J. Booy neemt afscheid als ziekenhuis-predikant van de 
Gereformeerde kerk. 

2. De nieuwe autoweg naar Hilversum langs het Fort Blauwkapel 
wordt in gebruik genomen. 
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De Senaatszaal door studenten bezet, 2 mei 1969. 

mei 2. Tentoonstelling „Kunst uit Siena in Nederlands bezit" in het 
Aartsbisschoppelijk Museum, (tot 9 juni) 

2. Tijdens een vergadering van de Utrechtse studentenfacultei-
ten hebben de studenten, voornamelijk corps-studenten, de be
zetting van de senaatszaal en telefooncentrale van de Tilburgse 
Hogeschool afgekeurd. 

231 



mei 4. Bij de dodenherdenking op het Domplein doen zich enkele on
geregeldheden voor; twee jongelui worden in dit verband ge
arresteerd. Het verzetsmonument wordt met rode verf beklad. 

9. De afgetreden Corps-rector de heer H. J. Bunjes verklaart, 
dat de aankomende student bewuster en kritischer is gewor
den. 

10. Het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit voert een 
groot onderzoek uit naar het functioneren van het oude win
kelcentrum in de binnenstad in Utrecht. 

11. Het zestigjarig bestaan van de Nederlandse Hervormde Stads
zending in de Domkerk herdacht. 

14. De fietspaden op de Maliebaan zullen voortaan dienst doen 
als voetgangerspaden. 

14. Het Sinjo-centrum, trefpunt voor Indische Nederlanders en 
gevestigd aan de Nieuwegracht 50, bestaat 12% jaar. 

17. De GEVU-brassband Electra viert zijn 50-jarig jubileum. 
19. In de kelder van het hoofdbureau van Politie wordt een z.g. 

schietbioscoop in gebruik genomen. 
21. In Laagraven wordt het Groothandelscentrum Midden-Neder

land in gebruik genomen. 
21. Wethouder A. P. G. van Koningsbruggen opent een nieuw 

tehuis van het Wit-Gele Kruis aan het Kernkampplantsoen. 
21 en 22. In het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen worden 

openbare „hearings" gehouden over het op het Vredenburg 
te bouwen Muziekcentrum. 

24. Het door de beeldhouwer A. Schaller vervaardigde beeld 
„De Zonnengodin" op het Smaragdplein onthuld. 

28. Een aantal Utrechtse studentenorganisaties overhandigen de 
Senaat van de Rijksuniversiteit een pakket voorstellen, die 
moeten leiden tot meer invloed op het universitaire beleid. 

29. De gemeenteraad besluit tot het uitbreiden van het aantal 
parkeermeters met 500 onder gelijktijdige inkrimping van de 
z.g. „blauwe zones". 

29. Prof. dr. C. F. A. van Dam, hoogleraar in de Spaanse taal- en 
Letterkunde aan de Utrechtse Universiteit en directeur van 
de stichting „Spaans, Portugees en Ibero-Amerikaans Insti
tuut", neemt afscheid van de universiteit. 

30. Tijdens een bijzondere raadszitting neemt mr. P. van Dijke 
afscheid uit zijn functie van gemeentesecretaris. Bij deze ge
legenheid wordt hem de zilveren stadsmedaille aangeboden. 

juni 1. Aan dr. J. W. A. van Hengel, rijksmuntmeester, wordt op zijn 
verzoek eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd. Tot zijn opvolger wordt benoemd 
dr. ir. M. van den Brandhof. 

1. De afdeling Hoograven van de R.K. vereniging het Wit-Gele 
Kruis viert het 25-jarig bestaan. 
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juni 2. In de Johanneskerk in Overvecht wordt door de wethouders 
T. Harteveld en mr. A. Looten een openbare voorlichtings
avond gehouden. 

2. Prof. H. A. Becker aanvaardt zijn ambt van hoogleraar in de 
faculteit der sociale wetenschappen. 

3. Prof. dr. F. van der Blij is benoemd tot secretaris van de Aca
demische Senaat. 

8. Ds. J. M. van Minnen 25 jaar studentenpredikant. 
9. Wethouder dr. J. de Nooy slaat de eerste paal voor een ge

bouw aan de Lanslaan, waarin t.z.t. de Prot. Chr. Prinses Wil-
helminaschool voor B.L.O. en de Openbare Dr. van Voort-
huizenschool voor B.L.O. zullen worden gevestigd. 

11. De Provinciale Utrechtse Llectriciteits Mij P.U.E.M. zal met
tertijd het kantoorpand aan de Catharijnesingel verlaten i.v.m. 
gebrek aan ruimte, waarvoor ook in het Plan Hoog-Catharijne 
geen oplossing te vinden zou zijn. 

11. In de voormalige politiepost Groeneweg stelt wethouder A. P. 
G. van Koningsbruggen een nieuw wijkgebouw van de G.G. 
en G.D. in gebruik. 

12. Musical „Sweet Charity" in de Stadsschouwburg (tot 22 ju
ni). 

14. Kermis aan de Briljantlaan in Hoograven (tot 22 juni). 
16. Mr. P. van Dijke, tot voor kort gemeente-secretaris van 

Utrecht, geïnstalleerd als burgemeester van Gouda. 
18. Gedurende 24 uur gebruiken Utrechtse studenten de aula van 

de Rijksuniversiteit als discussiecentrum. 
19. Het nieuwe bestuursgebouw van de Koninklijke Maat

schappij tot bevordering der Geneeskunst op het Kanalen
eiland door H.K.H, prinses Margriet geopend. 

19. Tentoonstelling „Musement", met voorwerpen uit de Neder
landse Musea, in de Irenehal (tot 13 juli). H.M. Konining 
Juliana woont de officiële opening van „Musement" bij. 

20. Circus Heros aan de Weg der Verenigde Naties, (tot 26 juni) 
22. De heer J. van Gelder, rabbijn van de Ned. Israëlitische ge

meente van Utrecht, neemt afscheid uit zijn functie. 
22. De staf van de Rijksuniversiteit klaagt over haar rechtsposi

tie. 
23. Ds. C. W. de Plancque neemt afscheid als director van de 

Hervormde stichting voor kerkelijke sociale arbeid. 
23. Het zgn. „Moorse huis" aan de Abstederdijk wordt gesloopt. 
23. De curatoren van de Rijksuniversiteit vergaderen openbaar. 
24. Als gevolg van de Mammoetwet draagt het curatorium van 

het Stedelijk Gymnasium haar bevoegdheden aan het gemeen
tebestuur over. 

24. H.M. Koningin Juliana bezoekt het regionaal woonwagen
centrum aan de Huppeldijk. 

25. In Tuindorp-oost wordt een nieuw R.K. verzorgingsflatge-
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H.M. Koningin Juliana bezoekt het woonwagencentrum Huppel-
dijk, 24 juni 1969. 

juni 

juli 

11. 

12. 
19. 

bouw voor bejaarden van de Dr. Ariënsstichting door de burge
meester in gebruik gesteld. 

Aan de Prof. Smijerslaan in Tuindorp-Oost is men begonnen 
aan de bouw van de Slagersvakschool. 
Onder de algemeen directeur van de Jaarbeurs zijn benoemd: 
W. F. Luca (beurzenorganisatie), Tj. Feitsma (restaurant, 
congres en vergaderruimte) en S. Torensma (algemene orga
nisatie). 
De kunstschilder J. N. A. Vergeer overleden. 
De besloten vergadering van de senaat van de Utrechtse uni
versiteit werd verstoord door studenten en derhalve onmid
dellijk na de opening weer gesloten. 
Het Geografisch Instituut verhuist naar de Uithof. 
„Musement", de gezamenlijke presentatie van de Nederlandse 
musea, ontvangt haar 50.000ste bezoeker. 
In het gebouw „Leeuwensteyn" aan het Jaarbeursplein wordt 
het eerste kantoor in het Project Hoog Catharijne in gebruik 
genomen door de Utrechtse redactie van het Algemeen Neder
lands Persbureau A.N.P. 
Kermis aan de Weg der Verenigde Naties (tot 19 juli) 
De opslagplaats voor gieterijmodellen bij Werkspoor in 

234 



juli Utrecht in brand gevlogen. Schade: 3 tot 4 miljoen gulden. 
21. Het bij het G.E.V.U. geregistreerde stroomverbruik blijkt in 

de afgelopen nacht ongeveer 30% hoger te liggen dan nor
maal, omdat vele Utrechters via de beeldbuis getuige wilden 
zijn van de landing van de eerste mensen op de maan. 

22. Het recreatie-oord „Maarsseveense Plassen" ontvangt de 
100.000ste bezoeker. 

31. Mevr. W. Velders-Vlasblom geïnstalleerd tot lid van de ge
meenteraad voor de P.v.d.A. 

augustus 1. Als opvolger van ds. B. van Ginkel is ds. G. W. de Plancque 
benoemd tot directeur van het Diaconssenziekenhuis. 

4. Het nieuwe A.N.W.B.-kantoor aan de Van Vollenhovenlaan 
277 (Kanaleneiland) in gebruik genomen. 

4. Jeugdfestival in het Julianapark (tot 8 augustus). 
4. In het kader van de „Stichting Stadsontspanning" werd in het 

Julianapark een „popconcert" georganiseerd voor de jeugd. 
8. „Azië", het Chinees restaurant op de hoek van de Drieharing-

straat en het Vredenburg, door brand totaal verwoest. 
10. De spoorbrug naast de Vleutense brug over het Amsterdam-

Rijnkanaal verwijderd om in Vlissingen gesloopt te worden. 
13. De tentoonstelling „Experimenteel bouwen" door minister 

Schut van Volkshuisvesting en Stedebouw in de Stefanuskerk 
in Overvecht geopend. 

13. In het Wilhelminapark zomeravondfeesten van de stichting 
Stadsontspanning (tot 17 augustus). 

18. De eerste paal geheid van de Katholieke Middelbare Tech
nische School aan Brandenburgdreef. 

18 en 19. De Nationale Vee- en Paardendagen en het concours 
hippique voor de laatste maal gehouden in de Irenehal op het 
jaarbeursterrein aan de Croeselaan. In het vervolg zal dit evene
ment in de nieuwe Veemarkt in de Voorveldsepolder plaats 
vinden. 

20. De „Ouder- en Schoolraad" geïnstalleerd door wethouder 
H. van der Vlist. 

21. 2000 eerstejaarsstudenten in Tivoli welkom geheten door de 
rector-magnificus prof. mr. J. M. van der Ven. 

21. Zuster A. v. d. Weg neemt afscheid als directrice van het Aca
demisch Ziekenhuis. 

22. Mevr. F. H. J. Hoepelman-Pronk geïnstalleerd als lid van 
de gemeenteraad voor de P.S.P. 

25. Burgemeester en Wethouders van Utrecht en de curatoren van 
Utrecht ontvangen in het Groot Auditorium van de Rijksuni
versiteit de deelnemers aan de vijfde conferentie van Europese 
vergelijkende Endocrinologen. 

27. Door de verminderde toeloop van nieuwe leden verkeert de 
studentenvereniging „Unitas" in financiële moeilijkheden. 
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augustus 27. De „Commissie water, bodem en lucht voor de milieuhy-
hygiène" door wethouder A. P. G. van Koningsbruggen geïn
stalleerd. 

28. Een centraal bureau voor „milieuverontreiniging" in de Dom
straat 2 geopend. Utrechters kunnen hier terecht met hun 
klachten over o.a. geluidshinder, verontreiniging van lucht 
of water. 

30. De „Pionier-Automobiel-Club" start haar traditionele rit in 
het Wilhelminapark. 

30. Van de tachtig huizen in de Krommerijnstraat staan er dertig 
leeg en zijn er zeven afgebroken. De bewoners van die straat 
spreken al van „Krottenrijnstraat". 

31. Najaarsbeurs in het Jaarbeursgebouw aan het Vredenburg (tot 
5 september). 

september 1. Bij wijze van experiment zal een „jongerencommune" in het 
pand Stationsdwarsstraat 8 bis gehuisvest worden. 

2. Lombokwinkelweek (tot 13 september) 
2. Aan de Admiraal Helfrichlaan is een portretbuste van de in 

1962 overleden luitenant-admiraal C. E. L. Helfrich onthuld. 
De portretbuste is vervaardigd door de Utrechtse beeldhouwer 
Joop Hekman. 

3. Het nieuwe winkelcentrum „Overvecht" door burgemeester 
De Ranitz geopend. 

3. Kunstmarkt op het Janskerkhof, door de Stichting Stadsont
spanning georganiseerd, (tot 5 september) 

5. Tentoonstelling „Nederlandse Beeldhouwkunst '64-'69" in het 
Centraal Museum (tot 16 november). 

6. Tentoonstelling van prenten van de Alecto Gallery uit Londen 
door de Utrechtse Kring (tot 5 oktober). 

11. De Gemeenteraad heeft een krediet van 3,7 miljoen gulden 
verleend voor het bouwen van een brug over de Vecht tegen
over de J. H. de Muinck Keizerlaan. 

13. C. Verdunnen, oud-voorzitter van de Utrechtse Woningbouw
vereniging „Prinses Juliana", overleden. 

18. Burgemeester De Ranitz opent het jeugdhuis „Carroussel" 
aan de Daalseweg. 

15. Sportmodevakbeurs in de Marijkehal (tot 17 september). 
15. Mevr. A. M. de Ranitz-de Brauw opent in de Geertekerk een 

tentoonstelling van poppen, vervaardigd door Toos van Dam. 
De opbrengst van de tentoonstelling is voor de huisvesting 
van volwassen gehandicapten van de Mytylschool. 

15. J. Wessels, directeur van het gemeentelijk Huisvestingsbureau, 
40 jaar in gemeentedienst. 

15. De „Raad voor Jeugd en Jongeren" geïnstalleerd door wet
houder H. van der Vlist. 

15. De „Motion-Weeks", georganiseerd door Jan Juffermans, op 
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De burgemeester en mevrouw De Ranitz bij de opening van de 
archiefient o onstelling „Van Romein tot Hoog-Catharijn", 15 sep
tember 1969. 

september het Lucas Bolwerk officieel geopend door Th. van Velzen, 
hoofd afdeling Kunsten van het Ministerie van C.R.M, (tot 
27 september) 

15. De tentoonstelling „Van Romein tot Hoog Catharijn" in het 
Catharijneconvent door burgemeester De Ranitz geopend 
(tot 13 oktober) 

15. De inauguratie van prof. mr. J. J. M. van der Ven als rector-
magnificus, als opvolger van prof. dr. J. Lanjouw. 

17. Zuster W. Prins, directrice van Huize H. Swellengrebel, neemt 
afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef
tijd. 

18. De „Gaard de Paris", georganiseerd door de winkeliersver
eniging van het winkelcentrum De Gaard, door R. H. Jacob, 
landbouw-attaché van de Franse ambassade, officieel geopend 
(tot 4 oktober). 

19. Première van Jos Stelling's film „Utrecht in de Middel
eeuwen", gemaakt in het kader van de tentoonstelling „Van 
Romein tot Hoog Catharijn". 

19. Om te protesteren tegen de woningnood onder de studenten 
hebben vier Utrechtse studenten het pand Wed 5-7 bezet. 
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september 20. De kaarsenboetiek van Ruud Snel in de Schalkwijkstraat 32 
geopend. 

24. De vereniging „Ornithophilia" viert haar 75-jarig bestaan met 
een grootse tentoonstelling voor pluimvee en pelsdieren in de 
Bernhardhal (tot 27 september). 

26. De restauratie van de Dom-, Buur-, Jans-, Jacobi- en Nicolai-
kerk is voorlopig begroot op een bedrag van zestien miljoen 
gulden. 

27. H. J. M. Smulders, zoon van de oprichter van deN.V. Machine 
Kxiyuwjv i l a m .Jl l l lUU^I, UVLU^UUl. 

27. De Utrechtse afdeling van de Algemene Bond van Bouw
nijverheid herdenkt haar 75-jarig bestaan. De officiële op
richtingsdatum van de afdeling Utrecht is: 18 augustus 1894. 

27. Ter afsluiting van de Vredesweek in en nabij de Buurkerk 
een grote markt van allerlei organisaties, die iets aan ontwik
kelingshulp doen, gehouden. 

27. H. W. Broekman, medeoprichter van verschillende kleding
bedrijven, overleden. 

28. H. van Garderen, directeur van gemeentelijke Bank voor Ge
zinskrediet, neemt afscheid wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd. 

29. Scherpenzeel's Papiergroothandel en Archiefvernietiging N.V. 
aan de Vaartserijnstraat grotendeels door brand in de as gelegd. 

oktober 1. „Spelen in de Buurkerk", een tentoonstelling van speelgoed, 
spelmateriaal, eenvoudige muziekinstrumenten en kinder
boeken (tot 11 oktober). 

2. De H.T.S. aan de Oudenoord viert het vierde lustrum. 
4. De bouwspeelplaats „de Watertoren" in Overvecht door wet

houder H. van der Vlist geopend. 
7. „Medica '69", een internationale tentoonstelling voor zieken

huizen en instellingen in de Julianahal (tot 16 oktober). 
7. Aan de Perudreef in Overvecht de eerste paal geslagen voor 

een bejaardencentrum. 
9. Het nieuwe verkeerscircuit „Ledig Erf - Gansstraat - Kromme 

Rijnbrug - Abstederdijk - Tolsteegsingel - Ledig Erf" in ge
bruik genomen. 
De nieuwe brug over de Krommerijn in het verlengde van de 
Albatrosstraat in gebruik genomen. 

10. Het nieuwe industrieterrein aan de Dr. Willem Dreeslaan 
- ontstaan door het afbreken van de Beenzwartfabriek - door 
wethouder T. Harteveld officieel in gebruik genomen 

11. H.K.H, prinses Beatrix schenkt in het Academisch Ziekenhuis 
het leven aan een zoon. De jonge prins zal de namen Con-
stantijn, Christoffel, Frederik, Aschwin dragen. 

11. De Utrechtse Schoolvereniging (de Frans Halsschool) be
staat 50 jaar. 
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oktober 11. Prof. dr. A. A. J. van Egmond, oud-hoogleraar voor keel-, 
neus- en oorziekten aan de Rijksuniversiteit, overleden. 

20. Het „Cardijn-centrum" voor R.K. werkende jongeren aan de 
Oudegracht geopend door N.K.V.-voorzitter J. Mertens. 

20. De sociëteit „De Vereniging" op de Mariaplaats bestaat 100 
jaar. 

21. De gemeenteraad besluit tot financiering van de eerste fase 
van de ontsluiting van het uitbreidingsplan „Overvecht-
Noord" en daarvoor aanvullend een krediet van ƒ 2.500.000,-
beschikbaar te stellen. 

21. Het Koninklijke Dilettanten Orkest (K.U.D.O.) bestaat 75 
jaar. 

24. Het 23 verdiepingen tellende transitorium II der Rijksuni
versiteit in de Uithof door burgemeester De Ranitz geopend. 

24. Tentoonstelling van schilderijen van Lambert Simon door het 
Genootschap Kunstliefde (tot 11 november). 

26. Ds. G. Pettinga doet zijn intrede als predikant van de Ned. 
Herv. gemeente als opvolger van ds. C. P. van Andel. 

30. Wethouder T. Harteveld brengt een bezoek aan het gemeen
telijk woningcomplex in de Rivierenwijk. 

31. „Het Haagsche Koffyhuis" aan het Vredenburg en het horeca
bedrijf „Kagenaar" aan het Stationsplein sluiten. 

november 4. Het Diakonessenhuis bestaat 125 jaar. 
6. Drs. A. J. van 't Veer wordt geïnstalleerd als lid van de ge

meenteraad voor de P.v.d.A. 
10. „Stad in - stad uit", een expositie over de stedebouwkundige 

ontwikkeling van Utrecht in het Catharijneconvent aan de 
Lange Nieuwstraat, (tot 21 november) 

11. Aan de Suze Noiretdreef, Overvecht, is een bronzen stand
beeld, voorstellende „grootmoeder Kegge", geplaatst. 

12. Bij Werkspoor NV. wordt gestaakt in verband met de on
zekere toekomst van de werknemers; voor velen hunner dreigt 
ontslag. In afwachting van herstructureringsplannen wordt na 
twee dagen staken het werk op 14 november hervat. 

15. De Christen Jonge Vrouwen Federatie opent in het gebouw 
F. C. Dondersstraat 23 een centrum voor alleenstaanden. 

15. Tentoonstelling van schilderijen en tekeningen van Armando 
door de Utrechtse Kring (tot 7 december). 

16. Dr. F. H. de Bruijn, rector van het Chr. Lyceum aan de 
Koningsbergenstraat, overleden. 

16. G. W. Baris, plv. chef Openbare Werken op het Stadhuis, be
noemd tot burgemeester van Hummelo en Keppel (Gelder
land). 

19. Z.K.H. Prins Claus brengt een werkbezoek aan de NV. 
Nederlandse Spoorwegen. 

28. Het complex studentenwoningen van de Ned. Stichting Studen-
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november tenhuisvesting aan de Ina Bouclier-Bakkerlaan wordt offi
cieel door Dr. H. Schamhardt, secretaris van het College 
van Curatoren der Rijksuniversiteit, in gebruik genomen. Het 
project heeft 19.5 miljoen gulden gekost en biedt plaats 
aan ruim 1300 studenten. 

28. De voetgangerstra verse over het stationsemplacement van de 
N.S. en de Sporthal „Catharijne" officieel geopend. 

december 1. Het gedeelte van de stedelijke rondweg Albert Schweitzer-
ureef-Karl Marxdreef wordt in gebruik gesteld. 

2. Het eerste exemplaar van „2000 jaar Utrecht", geschreven 
door R. Blijstra, aan de burgemeester aangeboden. Het is 
een uitgave van de uitgeverij Bruna, die hiermee haar honderd
jarig bestaan viert. 

3. Bij de Marnixbrug (Einsteindreef) het beeld „de vlucht" 
van de beeldhouwer Arthur Spronk onthuld. 

3. Mevrouw A. C. Ploeg-Ploeg, echtgenote van oud-wethouder 
H. Ploeg Jr., en o.m. lid van de raad voor Kinderbescherming 
en oud-lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor 
de P.v.d.A., overleden. 

5. Door militairen van de Kromhoutkazerne een Sinterklaas
feest aangeboden aan 200 leerlingen van scholen aan de Draai-
weg en de Abstederdijk. 

6. Aan het Wilhelminakinderziekenhuis 44 televisietoestellen 
aangeboden. 

7. In de St. Gertrudiskerk prof. M. Kok gewijd tot bisschop 
coadjutor van de oud-katholieke kerk. 

8. Bij de 99ste lustrumviering van het Stedelijk Gymnasium 
door leerlingen in de Stadsschouwburg het toneelstuk „onder 
het melkwoud" van Dylan Thomas opgevoerd. 

9. Mr. Dr. A. J. S. van Lier, oud-directeur van de Utrechtse 
Hypotheekbank, 95 jaar. 

10. J. G. van Baaren, laatste gemeenteontvanger van Utrecht, met 
pensioen 

10. De nieuwe Utrechtse groenten- en vruchtenveiling in de 
polder Laagraven officieel geopend door ir. P. J. Lardinois, 
minister van landbouw en visserij. 

12. De Arbeiderswoningbouwvereniging Utrecht viert het 50-
jarig bestaan. 

13. Tentoonstelling van tekeningen, reliëfs van Jan Schoonhoven 
(tot 11 januari). 

19. De Utrechtse Nutsspaarbank schenkt aan het Utrechtse 
Monumentenfonds een bedrag van ƒ 25.000 voor de restaura
tie van één der huizen aan de Hoogt. 

23. De jaarlijkse Volkskerstzang in de Margriethal trekt onge
veer 3000 bezoekers. 

28. Een grote brand verwoest het gebouw van de Stichtsche 
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december Olie- en Lijnkoekenfabriek S.O.L aan de Vaartserijnstraat. 
29. Burgemeester De Ranitz houdt tijdens een buitengewone 

raadsvergadering een terugblik van wat er de afgelopen 25 
jaar zoal in Utrecht is gebeurd. 
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