
Kroniek 

1971 

januari 5. Op het stadhuis wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden, welke 
1971 in zoverre van de traditie afwijkt, dat nu naast burgemeester 

en mevrouw Van Tuyll ook de wethouders met hun dames 
recipiëren. 

7. De gemeenteraad herdenkt het overlijden van mr. D. Schui
temaker, in leven voorzitter van de VVD-fractie. 

8. De NV Verenigde Bedrijven Bredero koopt Hotel Noord-
Brabant; het bedrijf zal echter onveranderd onder directie van 
de heer N. Mulders worden voortgezet. 

13. Wethouder C. Pot opent aan de Lanslaan het nieuwe gebouw 
van de Openbare en Chr. School voor BLO. 

15. Mevrouw J. M. Donia-Brugman, raadslid voor de PvdA be
dankt voor het raadslidmaatschap. 

22. Wethouder T. Harteveld hijst de vlag op het hoogste punt 
van het winkelcentrum Kanaleneiland. 

23. De heer H. Albracht, huisarts in Tuindorp, neemt afscheid 
van zijn patiënten wegens zijn benoeming tot geneesheer-di-
rekteur van een nieuw verpleegtehuis voor langdurige zieken 
in O vervecht. 

25. De heer B. Kormelink, oud-koster van de Domkerk overle
den (77 jaar). 

28. De heer W. P. C. van Willigenburg wordt geïnstalleerd als 
raadslid voor de VVD. 

29. Dr. G. Stellinga, algemeen rector van de Openbare School
gemeenschap Hendrik van der Vlist op het Kanaleneiland 
neemt afscheid uit zijn functie. 

februari 
1971 

In het Transitorium I van de Rijksuniversiteit aan de Leu
venlaan in de Uithof wordt een overzichtstentoonstelling over 
de ontwikkeling van het Universiteitscentrum geopend. 
Aan het begin van de begrotingsdebatten worden drie nieuwe 
raadsleden geïnstalleerd: mevrouw L. Koning-Roessingh 
(PvdA); mevrouw M. Lamsma-Visser en de heer S. Vlak 
(ARP). Met beide laatstgenoemden is de ARP-fractie voor 
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februari het eerst sedert de nieuwe zittingsperiode van de raad com-
1971 pleet. 

18. De gemeenteraad besluit tot het herstel van de woningen ir. 
de Sterrenwijk; dit in afwachting van de definitieve sloping 
omstreeks de jaren 1975-1977 in verband met de aanleg van 
de oostelijke invalsweg. 

18. Prof. dr. F. L. Polak, futuroloog, opent in het Centraal Mu
seum de tentoonstelling „Ruimtetijdkunst" - een verzameling 
van - optische en kinetische objecten van de Peter Stuyvcsant 
Stichting. Tevens wordt in het museum voor de tweede maal 
een „creatieve werkplaats" ingericht. 

19. Prof. dr. F. J. L. Jordan, hoogleraar in de interne genees
kunde aan de Rijksuniversiteit, te Zeist overleden (65 jaar). 

24. De heer C. Fl. J. van den Heuvel (33) begint zijn taak als 
sociaal raadsman. 

26. De heer Jac. van Campen neemt afscheid als directeur van 
Esplanade. 

maart 2. Bij zijn afscheid als loco-secretaris en chef van de afdeling 
1971 Bedrijven van de secretarie ontvangt de heer L. van der 

Meijden de zilveren stadsmedaille. 
3. Wethouder C. Pot opent aan de eerste Daalsedijk het 

Utrechtse Instituut voor Logopedie. 
11. De gemeenteraad besluit tot het doen bouwen van een nieuwe 

hoofdpost voor de Reinigingsdienst op het Vaaltterrein. 
16. In „Nieuw Clarenburg" wordt het beeld „De Landmeter", 

vervaardigd door prof. V. P. S. Esser onthuld. Het is een 
geschenk van de gezamenlijke aannemers, die veel werk voor 
de Dienst van Openbare Werken verrichten. 

17. Aan de Lieven de Keylaan opent jhr. mr. L. E. de Geer van 
Oudegein, lid van Gedeputeerde Staten het nieuwe gebouw 
van Chr. Beroepsschool „Nedervecht". 

17. Het Nationaai Museum van Speeldoos tot Pierement sluit 
voorgoed zijn deuren in het Catharijneconvent in de Lange 
Nieuwstraat. Dit in verband met de verhuizing naar het ge
heel gerestaureerde pand Achter de Dom 12 (het voormalige 
postkantoor). 

17. Wethouder T. Harteveld bedankt als lid van Provinciale Sta
ten voor het PAK. Hij zal worden opgevolgd door de heer 
C. Fris uit Driebergen. 

19. In het ziekenhuis „Zonnestraal" te Hilversum opent staats
secretaris Kruisinga de hartrevalidatie-inrichting van het Aka
demisch Ziekenhuis te Utrecht. 

22. Prof. dr. J. Kloek neemt afscheid als directeur van de Psy
chiatrische Observatiekliniek van het gevangeniswezen. 

26. Wethouder mr. A. J. Bransen stelt officieel het aula-complex 
op de begraafplaats „Daelwijck" in gebruik. 
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Onthulling van het beeldje De landmeter van professor G. P. S. 
Esser in het nieuwe gebouw van de Dienst van Openbare Werken 
op 16 maart 1971. 

maart 27. maart - 4 april: Het Utrechts Studenten Corps viert het 
1971 lustrum 1971 o.m. met opvoeringen van het spel van Shake

speare „Coriolanus". Gedurende de lustrumweek wordt de 
Geertekerk herschapen in een Elisabethaans theater, terwijl 
op het Janskerkhof een dorp in oud-Engelse stijl, herinnerend 
aan Stratford-on-Avon wordt gebouwd. 

27. De heer G. Witteveen, oud-sigarenfabrikant en o.m. mede
oprichter van de Politiemuziekvereniging, oud-voorzitter van 
de zangvereniging Aurora, stichter van het Padvindershoofd
kwartier aan het Jansveld enz. wordt gehuldigd bij zijn 80ste 
verjaardag. 

28. Tijdens een speurtocht van een groepje amateur-archeologen 
in de bouwput voor het nieuwe gebouw van V & D aan het 
Vredenburg worden de fundamenten ontdekt van de ommu
ring van het voormalige Kapittel van Sint Marie. Een deel 
van dit uit uitzonderlijk grote „kloostermoppen" bestaande 
stuk muur wordt overgebracht naar de tuin van het gemeen
te-Archief aan de Alexander Numankade. 

30. Mr. P. J. Verdam, commissaris der koningin, opent officieel 
het nieuwe gebouw van de Bertha Müllerschool voor kinde
ren met spraak- en gehoormoeilijkheden in Overvecht. 
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31. Na ruim 36-jarige trouwe dienst neemt zr. Goudswaard af
scheid als directrice van het Akademisch Ziekenhuis. 

april 6. Bij verdere graafwerkzaamheden op het Vredenburg ten be-
1971 hoeve van het warenhuis voor V & D worden nog steeds 

nieuwe ontdekkingen gedaan; zo worden o.m. vermoedens, dat 
hier eertijds een Rijnloop gelegen heeft, bewaarheid. 

16. De gemeenteraad besluit o.m. tot het instellen van een ad
viesraad voor de ontwikkeling van de binnenstad, zoals die 
in de nota's „Kernbeeld" en „Inspraak op Kernbeeld" is 
voorgesteld. 

17. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse 
Genealogische Vereniging wordt in het archiefgebouw een 
tentoonstelling op dit gebied gehouden, welke wegens de gro
te belangstelling later nog een week verlengd zou worden. 

18. Aan de Marokkodreef in Overvecht wordt het nieuwe RK 
kerkcentrum „De blijde boodschap" in gebruik genomen. 

19. Wethouder T. Harteveld slaat als portefeuillehouder voor de 
ruimtelijke ordening van de KMU de eerste paal voor het 
wooncomplex Nieuwegein in het Vreeswijkse bestemmings
gebied Hoog-Zendveld. 

26. Bij KB is de heer J. A. P. Aarts benoemd tot notaris als op
volger van mej. H. J. M. Le Nobel. 

28. De opkomst voor de verkiezingen voor de Staten-Generaal 
blijkt belangrijk hoger te zijn dan die bij de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten het vorig jaar; het aantal uitge
brachte stemmen steeg van 111.005 (63,4%) tot 133.347 
(76%). 

29. Kolonel N. J. de Klei van de Technische Dienst van de Kon. 
Landmacht draagt het commando over aan de kolonel van de 
technische Staf J. J. Pop. 

30. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Verenigde 
Bedrijven Bredero NV geeft het USO in de congreszaal van 
het Beatrixgebouw een feestconcert. Bij deze gelegenheid 
blijkt o.m. dat deze zaal zich zeer goed leent voor het op
treden van symfonie-orkesten. 

30 april - 31 mei: In het Fentener van Vlissingenhuis wordt een 
tentoonstelling van Tsjechoslowaakse grafici 1960-1970 ge
houden. 

mei 4. In de Stationswijk wordt een definitief begin gemaakt met het 
1971 slopen van de aldaar aanwezige panden in verband met de 

realisatie van het projekt Hoog Catharijne. 
5. Na een ziekbed van enkele maanden overlijdt in het Sint 

Antonius Ziekenhuis mevrouw A. A. Baronesse van Tuyll 
van Serooskerken-Beets, echtgenote van de burgemeester. 
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mei 8. De heer Tj. Schotanus, oprichter van drukkerij Schotanus & 
1971 Jens, overleden (84 jaar). 

10. De heer W. Geijtenbeek treedt af als voorzitter van de 
Utrechtse Handels Vereniging; tot zijn opvolger wordt de 
heer W. J. Westdijk, voorzitter van de afdeling Utrecht van 
de Nederlandse Vereniging voor de Middenstand, benoemd. 

12. Drs. W. M. Zuidwijk, Chef Kabinet van de commissaris van 
de koningin neemt afscheid wegens zijn benoeming tot bur
gemeester van Raalte. 

13. Oud-burgemeester jhr. mr. C. J. A. de Ranitz overhandigt 
in het Stadhuis een maquette van de melkfabriek in Nepal, 
waarvoor de burgerij, als geschenk bij zijn afscheid, een ton 
bijeenbracht. 

13. De gemeenteraad besluit bij wijze van proef met ingang van 
1 september a.s. de commissievergaderingen in het openbaar 
te doen houden. Uitgezonderd hiervan zijn de vergaderingen 
van de commissie voor de beroepsschriften. Voorts wordt een 
voorstel van B. en W. om met de Westduitse stad Hannover 
een vriendschapsverdrag te sluiten met 22 stemmen voor en 
18 tegen aanvaard. 

14. De heer J. Meijers, eigenaar van de apotheek „Jaffa", overle
den (65 jaar). 

18. Op het Vredenburg wordt de laatste paal geheid voor het 
nieuwe warenhuis van V & D. 

19. De tweede verbindingsweg tussen Utrecht en De Bilt wordt 
officieel in gebruik genomen. 

27. De gemeenteraad besluit o.m. tot een belangrijke verbetering 
en uitbreiding van het GEVU-stadsbussennet, zulks ingaande 
bij de Winterdienst in oktober a.s. 

27. Tot rector van de openbare schoolgemeenschap Hendrik van 
der Vlist op het Kanaleneiland wordt de heer G. J. Erdtsieck 
(40) uit Almelo benoemd. 

28. Wethouder C. Pot opent het nieuwe gemeentelijke kampeer
terrein „De Berekuil" in de Voorveldse Polder alsmede een 
complex schoolsportvelden. 

juni 3. De gemeenteraad besluit o.m. om bij wijze van proef met in-
1971 gang van 1 september a.s. een koopavond op donderdag in 

te voeren. 
7. De heer F. G. van der Gun, hoofdbestuurslid van het KNV 

neemt afscheid als zodanig wegens zijn benoeming tot lid van 
de Tweede Kamer. 

11. Ir. F. Tanja, hoofdingenieur van DOW neemt afscheid uit 
zijn funktie wegens het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd. 
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13. Te Doorn is de bekende schrijfster Fré Domisse overleden 
(71 jaar). 

16. Drs. A. J. van 't Veer bedankt als gemeenteraadslid voor de 
PvdA. 

17. Mr. C. J. A. Koning wordt benoemd tot ondervoorzitter van 
de Centrale Raad van Beroep; tot lid van de Raad wordt 
voorts benoemd mr. B. S. Frenkel. 

19. De heer J. Vermaas, oud-hoofdonderwijzer, overleden (88 
jaar). 

21. In het Raadhuis van de Westduitse stad Hannover opent 
burgemeester Van Tuyll de tentoonstelling „Utrecht-unsere 
Partnerstadt stellt sich vor". De expositie werd ingericht door 
het Bureau Voorlichting in samenwerking met DOW en het 
Gemeentelijk Archief. Zij duurde tot 18 juli. 

22. B en W besluiten de Amsterdamse architekt prof. ir. Herman 
Herzberger als adviseur bij de ontwikkeling van de plannen 
voor de bebouwing van het Vredenburg te betrekken voor 
zover deze van belang zijn voor een aldaar te stichten mu
ziekcentrum. 

23. In een speciale feestelijke zitting van de Hannoverse gemeen
teraad wordt het vriendschapsverdrag tussen Utrecht en Han
nover officieel bezegeld door Bürgermeister Otto Barche en 
burgemeester Van Tuyll. 

26. Wethouder W. A. Kieboom opent in het fraai gerestaureerde 
pand Achter de Dom 12 het nieuwe onderkomen van het Na
tionaal Museum van Speeldoos tot Pierement. Bij deze ge
legenheid wordt de oud-conservator en mede-oprichter, Jules 
Jongenelen hartelijk gehuldigd. 

30. De heer J. Wildschut, oprichter van Wildschut's bouwbedrijf 
NV, overleden (87 jaar). 

juli 1. Met ingang van heden hebben de gemeenten Jutfaas en Vrees-
1971 wijk officieel opgehouden te bestaan; zij zijn samengevoegd 

tot één gemeente, die de naam Nieuwegein heeft gekregen. 
Tot burgemeester van Nieuwegein is de heer F. J. Hermsen 
benoemd. 

5. Het nieuwe ziekenhuis Overvecht aan de Paranadreef in 
Overvecht, dat in de plaats is gekomen van het oude zieken
huis Sint Joannes de Deo op de Mariaplaats, wordt in ge
bruik genomen. 

16 juli - 5 september: In Achter de Dom 14 wordt een expositie 
„Eigen bezit" van Hedendaagse kunst gehouden. 

17. Tot burgemeester van Harmeien wordt benoemd mr. A. G. 
Smallenbroek (34), voordien projekt-manager voor Hoog Ca-
tharijne bij de gemeentesecretarie van Utrecht. 

26. De heer J. J. M. Douwes, bekend journalist, overleden (81 
jaar). 
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augustus 2. DOW begint met de aanleg van het voetgangersgebied in de 
1971 binnenstad. Als eerste gedeelte worden de westelijke c.q. zui

delijke rijbaan van de Oudegracht tussen de Stadhuisbrug en 
de Jansbrug alsmede de Bakkerstraat onderhanden genomen. 

12. Zonder enig feestelijk vertoon wordt de J. M. de Muinck 
Keizerbrug over de Vecht, die Utrecht-noord direct met Over-
vecht-noord verbindt, geopend voor het verkeer. 

13. Mr. P. J. Verdam, commissaris der koningin opent aan de 
Reactorweg in de Lage Weide het nieuwe gebouw van het 
Waterleidingbedrijf Midden-Nederland. 

14. Uit een kast in de burgemeesterskamer van het Stadhuis 
worden de twee kostbare ambtsketens gestolen. 

17. Het gedeelte van de Catharijnesingel tussen het Leidseveer 
en het (nieuwe) verkeersplein Paardenveld wordt voor het 
verkeer in de richting Utrecht-noord opengesteld. Intussen 
wordt ter plaatse van de gedempte singel hard gewerkt aan de 
bouw van een nieuw viaduct, dat in de plaats komt van de 
noordelijkste van de Catharijnebruggen. 

17. Aan de Vliegend Hertlaan wordt de nieuwe opleidingsschool 
voor de 5-jarige HAVO en het 6-jarige Atheneum A en B 
van de Vereniging voor Chr. voortgezet onderwijs in gebruik 
genomen. 

19. De gemeenteraad besluit tot verplicht gebruik van plastic 
vuilniszakken; voor de vernieuwing van de verlichting van 
het Stadion Galgenwaard wordt een bedrag van ƒ 120.000,— 
gevoteerd. In dezelfde zitting worden twee nieuwe raadsle
den beëdigd: mevrouw J. P. Jobse-Felkers (D'66) en de heer 
G. W. Voormeulen (PAK), die de plaatsen innemen van resp. 
de heren J. C. Terlouw en A. J. van 't Veer. 

24. Wethouder T. Harteveld installeert in de raadzaal van het 
Stadhuis de adviesraad voor de binnenstad. Tot voorzitter 
kiest de raad - voorlopig voor de tijd van een jaar - prof. dr. 
Sj. Groenman. 

25. Na een tip van een burger aan de politie worden de twee ge
stolen ambtsketens door duikers van de brandweer opgevist 
uit het Amsterdam-Rijnkanaal. 

25. In het Centraal Museum opent prof. dr. A. M. W. J. Ham-
macher een unieke tentoonstelling van werken van Paul Klee. 
De expositie duurt tot 12 oktober. 

26. De raad besluit tot instelling van een wijkmarkt bij het 
Grootwinkelcentrum Overvecht ingaande april 1972 en bij 
wijze van proef voor de duur van vijftien maanden. 

27. Wethouder C. Pot slaat de eerste paal voor het nieuwe ge
bouw van de Openbare Schoolgemeenschap „Hendrik van 
der Vlist" op het Kanaleneiland. 
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september 1. Met ingang van 1 oktober zal het RK Dagblad „Het Cen-
1971 trum" worden opgeheven. Dit is een gevolg van een fusie 

tussen de NV Uitgeversmaatschappij Neerlandia-Het Cen
trum en de NV Utrechtsch Nieuwsblad v/h Joh. de Liefde 
NV. 

1. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een raadscommissie 
(die van Volkshuisvesting en Openbare Werken) in het open
baar vergaderd. 

2. Eveneens voor de eerste maal in de geschiedenis wordt - voor
lopig nog bij wijze van proef - een koopavond gehouden; de 
reacties van de winkeliers lopen nogal uiteen. 

7. Tot rector-magnificus voor 1971-1972 wordt prof. dr. Sj. 
Groenman benoemd. Hij volgt als zodanig prof. dr. F. van 
der Bijl op. 

8. Tot rechter-plaatsvervanger wordt mevrouw W. L. de Koning-
Beij geïnstalleerd bij de Arrondissementsrechtbank. 

8. Ir. W. A. M. Pompe, voorzitter van de Stichting voor RK 
Nijverheidsonderwijs aan jongens, slaat de eerste paal voor 
de tweede RK Lagere Technische School Sint Maarten aan 
de Australiëlaan. 

15. Mevrouw U. Tellegen-Veldstra bedankt om gezondheidsre
denen voor het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten en 
voor Provinciale Staten voor de PvdA, in welke laatste func
tie zij 25 jaar zitting heeft gehad. 

16. Dr. D. P. R. A. Bouvy, directeur van het Aartbisschoppelijk 
Museum viert zijn zilveren jubileum. Hij zal directeur wor
den van het nieuwe Rijksmuseum voor kerkelijke kunst dat 
zal worden ondergebracht in het voormalige Catharijnecon-
vent en het voormalige Catharijne Gasthuis aan de Nieuwe
gracht. Op dezelfde middag wordt de tentoonstelling „Ban
den met het Zuiden" in het ABM door dr. G. Vansina, cul
tureel attaché van de Belgische Ambassade officieel geopend. 
De heer Bouvy wordt onderscheiden met het ridderkruis in de 
pauselijke Orde van Gregorius de Grote. 

20. De heer G. C. van Tussenbroek, oud-raadslid voor de VVD 
en bestuurslid van de Kon. Rederijkerskamers met Jan van 
Beers en van de Sociëteit „De Vereeniging", overleden (87 
jaar). 

20. De heer A. C. Schouten neemt afscheid als directeur van het 
Gasbedrijf Centraal Nederland. 

23. Het bestuur van de NV Stadsschouwburg geeft de Utrechtse 
architekt Sj. Wouda opdracht een plan te ontwerpen voor de 
modernisering en verbouwing van de Stadsschouwburg. 

24. Bij de opening van het nieuwe hoofdgebouw van de NV 
AGAM aan de Elektronweg ontvangt Prins Bernhard een 
compleet uitgeruste hartrenwagen, welke hij op zijn beurt 
overdraagt aan de Nederlandse Hartstichting. 
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oktober 3. De heer A. Koppert, oud-raadslid voor de PvdA overleden 
1971 (68 jaar). 

6. De heer A. W. G. Wiegerink, rustend pastoor van de RK 
H. Hartkerk en deken van Utrecht, overleden (83 jaar). 

9. De heer J. H. E. Reeskamp, free-lance journalist en schrijver 
van tal van artikelen en boeken over Utrecht, overleden (63 
jaar). 

9. Te Zeist is overleden ir. J. W. Bartelds, oud-directeur van NV 
PUEM. 

12. Ir. T. Michielsen, hoofddirecteur van het GEVU neemt af
scheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leef
tijd. 

13. Ter afsluiting van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de RK Industrie- en Huishoudschool 
„Maria in den Wijngaard" aan de Oude Kamp wordt een 
zeer druk bezochte receptie gehouden. 

16. Dr. mr. A. J. S. van Lier, oud-raadslid voor de Liberale 
Staatspartij, oud-lid van de Provinciale Staten en oud-direc
teur van de NV Utrechtse Hypotheekbank, overleden (96 
jaar). 

17. Het Kon. Utrechtsch Dilettanten Orkest (KUDO) behaalt op 
een concours in Doetinchem de eerste prijs en promoveert 
daardoor naar de Vaandelafdeling. 

20. Minister mr. C. van Veen van Onderwijs opent het nieuwe 
gebouw van de Nederlandse Slagersvakschool aan de Prof. 
Pompelaan. 

21. Het bekende Ruteck's restaurant aan de Leidseweg sluit voor 
goed zijn deuren. 

22. Na urenlange debatten besluit de gemeenteraad met 29 tegen 
14 stemmen het voorstel van B en W te aanvaarden met be
trekking tot het tracé van rijksweg 27, dat oorspronkelijk 
door Rijkswaterstaat dwars door Nieuw-Amelisweerd was 
geprojecteerd. Mede dankzij een groots opgezette actie vanuit 
de burgerij kan dit landgoed voor het grootste deel ongerept 
blijven. 

23. Het Utrechtsch Mannenkoor „Euterpe" viert zijn 75-jarig 
bestaan. 

28. Burgemeester Van Tuyll opent het wandelcentrum in de bin
nenstad. 

29. Prinses Beatrix opent het nieuwe Ziekenhuiscentrum aan de 
Oudlaan. In dit gebouw zijn de Nationale Ziekenhuisraad en 
het Nationaal Ziekenhuis Instituut ondergebracht. 

29. Tijdens de bijeenkomst in de Geertekerk reikt burgemeester 
Van Tuyll aan vijf kunstenaars de z.g. Edisons uit voor klas
sieke grammofoonplaten. 

29. Het Nationaal Museum van Speeldoos tot Pierement ontvangt 
zijn tienduizendste bezoeker. 
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oktober 30. De heer G. H. Brands, oud-voorzitter van de afdeling Zuilen 
7977 van de PvdA overleden (80 jaar). 

november 1. Rector J. M. Doesburg, geestelijk adviseur van het NKV viert 
7977 zijn veertigjarig priesterjubileum. 

4. Uit de aanbiedingsbrief voor de begroting voor 1972 blijkt 
dat de gemeente Utrecht een tekort heeft van ruim 24 mil
joen gulden. 

4. In het Diakonessenhuis wordt een nieuwe revalidatie-afdeling 
officieel in gebruik gesteld. 

8. De wijkvereniging „Volksbelang Ondiep en omgeving" be
staat 25 jaar. 

15. Staatssecretaris H. J. L. Vonhoff van het ministerie van CRM 
opent officieel het Archiefgebouw aan de Alexander Numan-
kade, waarin zoals bekend het Rijks- en het gemeentelijke 
Archief zijn ondergebracht. Bij deze gelegenheid opent de 
bewindsman tevens de tentoonstelling „Utrecht en zijn bis
schoppen". 

16. De heer P. Bloemendaal (75) wordt gehuldigd bij zijn zestig
jarig jubileum als pistonblazer bij het Zuilen's Fanfare Korps. 
Hij wordt bij deze gelegenheid onderscheiden met de ereme
daille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 

17. Mevrouw U. Teilegen-Veldstra, oud-lid van Gedeputeerde 
Staten voor volksgezondheid, maatschappelijk werk, culturele 
zaken en volksontwikkeling neemt afscheid van de leden van 
de Provinciale staten. 

17. Provinciale Staten aanvaarden het rapport „Openheid en 
openbaarheid in de provincie Utrecht". 

23. Burgemeester Van Tuyll reikt de zilveren stadsmedaille uit 
aan de heer J. M. Fentener van Vlissingen „wegens betoonde 
grote liefde voor de stad Utrecht en zijn brede belangstel
ling in haar ontwikkeling". 

26. De - voorlopig laatste - uitbreiding van het Sint Antonius 
Ziekenhuis, bestaande uit een gebouw met nieuwe afdelingen 
voor röntgen-diagnostiek, voor de haemodialyse en voor de 
diagnostiek van hart- en vaatziekten, wordt officieel in ge
bruik gesteld. 

december 6. In het Universiteitsmuseum wordt een tentoonstelling ge-
7977 opend ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Dier

geneeskundige faculteit. 
8. Aan de Brandenburgdreef wordt het nieuwe gebouw van de 

RK MTS in gebruik genomen. 
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Plechtige bijeenkomst in de Domkerk ter gelegenheid van het 
150-jarig bestaan van het Diergeneeskundig onderwijs in Utrecht 
op 9 december 1971. 

9. In de Domkerk wordt een plechtige herdenking van het ju
bileum der Diergeneeskundige faculteit gehouden, welke o.m. 
wordt bijgewoond door koningin Juliana. 

13. Burgemeester Van Tuyll opent het nieuwe Informatie Cen
trum Utrecht (ICU) in de Lange Jansstraat 5. 

15. De afdeling bereden politie verhuist van de oude Veemarkt
stallen naar de nieuwe stallen bij de politiepost aan de Kaap 
Hoorndreef. 

17. Wethouder mr. A. J. Bransen slaat de eerste paal voor de 
tweede beschutte werkplaats van de Koningin Wilhelmina 
Stichting aan de Mississippidreef. 

28. De vanouds bekende politieposten Rode Brug en Norbruis-
laan worden voorgoed gesloten; aan de Kaap Hoorndreef 
wordt een nieuwe post in gebruik genomen. 

31. Ds. G. Gerbrandy, emeritus-predikant van de N.H. Kerk 
overleden (73 jaar). 
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Kroniek 

1972 

januari 
1972 

5. Bij wijze van proef wordt de traditionele nieuwjaarsreceptie 
van B en W tijdens een promenade-concert van het USO in 
Tivoli gehouden. 

5. Het Domhotel zal met ingang van 15 mei voorgoed worden 
gesloten; het pand is verkocht aan de NV Van Gend & Loos. 

6. De gemeenteraad besluit tot integratie van de vijf openbare 
MAVO-avondscholen. Tevens wordt besloten tot opheffing 
van de Centrale keuken. 

6. Mej. J. Koning, directrice van de Chr. Scholengemeenschap 
voor Nijverheidsonderwijs „De Oudenoord" overleden (64 
jaar). 

19. De Utrechts Universiteitsraad benoemt prof. dr. Sj. Groen
man voor een periode van vier jaar tot rector-magnificus. 

25. Prof. dr. C. F. A. van Dam, hoogleraar in de Spaanse taal en 
letterkunde, directeur van de Stichting „Het Spaans-Portu
gees en Ibero-Amerikaans instituut" der Rijksuniversiteit 
overleden (72 jaar). 

25. Tot notaris is benoemd mr. J. W. Voerman uit Leusden als 
opvolger van de heer T. Zoutman, die zijn functie heeft neer
gelegd. 

27. Wethouder C. Pot slaat de eerste paal voor de honderdste 
MUWI-school op een terrein aan de Marco Pololaan. Het 
gebouw is bestemd voor de tweede openbare LOM school. 

30. Ds. H. van Schothorst, predikant van de NH Marcusgemeen-
te gaat met emeritaat. 

februari 2. De heer A. Swaan, oud-raadslid voor de PvdA en later tot 
1972 zijn pensionering referendaris in algemene dienst bij de ge

meentesecretarie, overleden (71 jaar). 
4. De heer Hans Ponten, dirigent en organist en o.m. leraar aan 

het Koninklijk Instituut voor RK kerkmuziek, overleden (68 
jaar). 

6. Te Bilthoven is overleden de heer G. D. Zegers, oud-raadslid 
en oud-wethouder voor de KVP (74 jaar). 
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9. Burgemeester Van Tuyll opent het Bejaardencentrum Titus 
1972 Brandsma aan de Grote Trekdreef. 

14. De Utrechtse afdeling van de RK Kapperspatroonsvereniging 
Sint Cosmas bestaat veertig jaar. 

14. Burgemeester Van Tuyll ontvangt de hele hofhouding van de 
carnavalsvereniging „De zwarte katers" in het Stadhuis. Er 
worden met milde hand „onderscheidingen" uitgedeeld. 

15. Mej. H. M. A. de Haan wordt benoemd tot directrice van de 
Chr. Scholengemeenschap „De Oudenoord" als opvolgster 
van wijlen mej. J. Koning. 

17. De overschakeling op een nieuwe centrale van een zeer groot 
aantal telefoonaansluitingen beginnend met het cijfer 1, als
mede die welke met een 2 beginnen en bovendien een geheel 
andere cijfercombinatie kregen, leidt tot chaotische toestan
den. 

17. De gemeenteraad stemt in met het voorstel een parkeergarage 
aan de Strosteeg te doen bouwen. Tevens wordt besloten de 
jaarlijkse grote kermis op het parkeerterrein aan de Kruis
straat te houden. 

18. Burgemeester Van Tuyll opent het nieuwe complex van de 
Avery-etikettenfabriek aan de Sint Laurensdreef. 

24. Mevrouw J. C. M. Boschloo-ten Bosch neemt tijdens een 
openbare receptie afscheid als presidente van de Stichting 
Utrechtse Federatie voor Maatschappelijk werk. Zij ontvangt 
bij deze gelegenheid de zilveren stadsmedaille. 

25. De heer D. van Dreumel, inspecteur van het LBO slaat de 
eerste paal voor de tweede Chr. Technische School aan de 
Columbuslaan. 

29. Wethouder Pot opent het nieuwe gebouw van de tweede 
Da Costa kleuterschool „Klimop" aan de Wijnesteinlaan. 

maart 2. De heer A. Lens, coördinerend rijksinspecteur van het lager 
1972 onderwijs neemt afscheid wegens het bereiken van de pen

sioengerechtigde leeftijd. 
2. De heer C. G. Bekkering, oud-fractieleider van de KVP in de 

gemeenteraad, voorzitter van de vereniging „Tuindorps Be
lang", bestuurslid van de Stichting Stadsontspanning, be
stuurslid van het Katholiek Sociaal Centrum, van het Cen
trum Katholieke bejaardenzorg enz. overleden (77 jaar). 

9. De gemeenteraad besluit af te zien van verdere pogingen om 
Mereveld als renbaan voor Utrecht te behouden. 

10. De heer A. G. J. de Gier uit Maarn wordt tot notaris be
noemd; hij zal zich associëren met notaris Tjabbes en is de 
twintigste notaris in Utrecht. 

15. Dr. P. Singelenberg, hoofdmedewerker in de geschiedenis van 
de bouwkunst aan het Kunsthistorisch Instituut der RU wordt 
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Op 24 april werd in de Koninklijke Klokkengieterij Eysbouts te 
Asten op feestelijke wijze de eerste van de drie grote basklokken 
voor het Domcarillon gegoten. 

onderscheiden met de Berlageprijs naar aanleiding van zijn 
1972 proefschrift „H. P. Berlage, Idea and style". 

20. Te Amsterdam is op 71-jarige leeftijd de dichter Jan Engel
man overleden. 

20. De heer H. H. Dekkers, directeur van de Coöperatieve Le
vensverzekering maatschappij Concordia, overleden (54 jaar). 

april 3. De heer H. Kroon, directeur van de prot.-chr. LAVO-school 
7972 aan de Onyxweg neemt afscheid uit zijn funktie. 

6. In de Zamenhofdreef wordt de eerste wijkmarkt in Over-
vecht gehouden; voorlopig zal deze markt elke donderdag 
worden gehouden gedurende een proefperiode van vijftien 
maanden. 

217 



april 8. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de gemeentelijke 
1972 Hogere Zeevaartschool wordt tijdens de Nationale Onder

wijs Tentoonstelling in de Jaarbeurs een receptie gehouden. 
15. Het Clubhuis Utrecht-noord viert zijn 25-jarig bestaan. 
18. Uit een rapport dat het Architektenbureau Wouda NV heeft 

uitgebracht, blijkt dat het gebouw van de Stadsschouwburg 
zeer ernstige gebreken vertoont. Vernieuwing en herstel zul
len ruim 7,8 miljoen gulden kosten. 

20. Het lid van Gedeputeerde Staten jhr. mr. L. E. de Geer van 
Oudegein neemt afscheid. Hij wordt opgevolgd door mej. mr. 
E. A. Haars. 

24. Drs. J. Boersma. minister van Sociale Zaken, opent het nieu
we Centrum voor Vakopleiding voor Volwassenen aan de 
Reactorweg. 

27. Wethouder mr. A. J. Bransen opent het nieuwe gebouw van 
de Richard Hoogland Stichting voor bejaarden aan de Nec-
kardreef. 

27. De gemeenteraad aanvaardt de veelomstreden verordening 
op het voortgezet openbaar onderwijs. Tijdens de zitting doen 
zich zowel binnen als buiten het stadhuis ongeregeldheden 
voor. 

mei 15. Mr. P. J. Verdam, commissaris van de koningin, opent het 
1972 nieuwe gebouw van de Stichting Gezondheidsdienst voor die

ren aan de Montelbaendreef. 
15. Wethouder W. A. Kieboom opent in het gemeente-archief 

de tentoonstelling „Burger in Utrecht", die ter gelegenheid 
van het feit, dat op 2 juni 1122 keizer Hendrik V stads
rechten aan Utrecht verleende, is ingericht. 

18. Mevrouw mr. C. Venzelaar-de Boer, lid van gedeputeerde 
staten opent het gezinsverzorgend tehuis voor gehandicapten 
„'t Bolwerk" van de Stichting Christofoor. 

19. Wethouder mr. H. J. Zeevalking stelt de voetgangerstunnel 
onder de 't Goylaan in gebruik. 

24. De ongelijkvloerse kruising van de 't Goylaan met rijksweg 
222 wordt in gebruik genomen. 

24. Met een koene duik stelt wethouder C. Pot de verwarmings
installatie van het zwemwater van het Noorderbad in gebruik. 

26. De heren mr. W. H. Verloop en M. J. Leembruggen nemen 
afscheid van de AMEV-verzekeringsmaatschappijen resp. als 
voorzitter en als lid van de Raad van Beheer. 

27. Opening van de tentoonstelling „Gezichten op Utrecht", een 
map litho's van William D. Kuik. Georganiseerd door de ver
eniging Oud-Utrecht ter herdenking van het feit dat Utrecht 
850 jaar geleden stadsrechten verkreeg. 
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27 - 28. In het kader van de stedeband tussen Utrecht en Hanno-
1972 ver bezoeken ongeveer 135 sportliefhebbers uit de Neder-

saksische hoofdstad onze stad. 
29. Burgemeester Van Tuyll opent de nieuwe politiepost aan de 

Kaap Hoorndreef. 
31. Het Maatschappelijk advies- en inlichtingenbureau in de Lan

ge Nieuwstraat 50 bestaat 25 jaar. De taak van het bureau 
is het laatste jaar belangrijk uitgebreid mede doordat het 
werk van de Stichting huishoudelijke- en gezinsvoorlichting 
om financiële redenen moest worden gestaakt. Het MAI-
bureau werd tevens uitgebreid met het pand, dat voorheen 
door genoemde stichting werd gebruikt. 

31. De commissaris van de koningin opent officieel het nieuwe 
ziekenhuis Overvccht, waarvan de stichtingskosten ongeveer 
52 miljoen gulden hebben bedragen. 

juni 2. Prof. dr. H. A. Weijers, hoogleraar in de kindergeneeskunde 
1972 overleden (58 jaar). 

4. Ds. C. M. van Endt, voorzitter van de centrale kerkeraad 
van de NH-gemeente neemt afscheid wegens emeritaat. 

9. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Crediet-
en Effectenbank NV krijgt de burgemeester uit handen van 
de directeur een chèque van ƒ 50.000,— ten bate van de 
Stichting het Utrechts Monumentenfonds. 

14. Mr. D. van Zeben, een der vice-presidenten van de Arron
dissementsrechtbank neemt afscheid wegens zijn benoeming 
tot president van de Rechtbank te Zutphen. Tezelfdertijd 
worden twee nieuwe rechters geïnstalleerd: mr. C. L. van Ha-
rinxma thoe Slooten en mr. T. W. A. Sterk. 

19 - 22. In het kader van de het vorig jaar tussen Hannover en 
Utrecht bezegelde stedeband bezoekt een officiële delegatie 
Utrecht. 

21. Ir. P. N. Vogelaar, o.m. bestuurslid van de oudercommissie 
van de Thorbecke Scholengemeenschap overleden (52 jaar). 

22. Ir. K. van der Gaast, architekt van de NV Nederlandse 
Spoorwegen maakt de plannen voor de bouw van een nieuw 
Centraal Station bekend. Met de bouw van de eerste fase is 
inmiddels reeds begonnen. 

22. Mr. H. J. Zeevalking, wethouder van Openbare werken, slaat 
de eerste betonpalen voor de parkeergarages Strosteeg en 
Rijnkade en stort het laatste beton op de hoogste punten van 
de reeds in aanbouw zijnde ondergrondse parkeergarages 
Vredenburg en Stationswijk, die in 1973 gereed zullen zijn. 

23. Dr. G. J. Laman neemt afscheid als rector van het Reforma
torisch College Blaucapel, wegens het bereiken van de pen
sioengerechtigde leeftijd. 
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In mei en juni herdacht Utrecht het feit, dat keizer Hendrik V op 
2 juni 1122 Stadsrechten aan Utrecht schonk met een tentoonstelling 
in het gemeentelijk Archief „Burger in Utrecht". 

juni 

1972 
25. De heer A. Schreuder, oud-ambtenaar ter secretarie en secre

taris en promotor van het Koningin Wilhelminafonds voor de 
kankerbestrijding, afdeling Utrecht, overleden (67 jaar). 

27. Te Bilthoven is overleden prof. dr. M. C. Verloop, hoogle
raar in de haematologie en geneeskunde aan de RU (55 jaar). 

29. De gemeenteraad besluit tot uitbreiding van het voetgangers
gebied in de binnenstad en tot reconstructie van de Mariahoek 
en omgeving - o.m. inhoudend dat de destijds door de Duit
sers gebouwde bunker zal verdwijnen en dat de Romaanse 
Mariakloostergang achter het gebouw voor K en W weder
om in het stadsbeeld ter plaatse zal kunnen worden opgeno
men. Ook wordt besloten tot de aanleg van een werfboulevard 
op het gedeelte van de oostzijde van de Oudegracht tussen 
de Viebrug en de Stadhuisbrug. 

juli 
1972 
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Bij een brand in een opslagplaats van de vioolbouwer Otto 
Stam in de Lange Jufferstraat gaat een aantal oude en kost
bare muziekinstrumenten en schilderijen teloor. 



In de zomermaanden verdween de RK Onze Lieve Vrouwekerk 
aan de BUtstraal uit het stadsbeeld; het gebouw was te groot gewor
den en zal vervangen worden door een nieuwe, kleinere kerk. 

juli 
1972 

1. 

10. 

22. 

23. 

Wethouder W. A. Kieboom opent in de Margriethal van de 
Jaarbeurs het „Jeugdspektakel 1972" van het Comité Va
kantieontspanning. 
De eerste vier echtparen betrekken de bij het NVV-bej aar
dencentrum „het Huis aan de Vecht" aan de Costa Ricadreef 
in Overvecht gebouwde „aanleunwoningen". 
De heer W. Oosthoek, oud-leraar in de oude talen en oude 
geschiedenis aan het chr. Gymnasium, overleden (85 jaar). 
Te Bilthoven is overleden ir. J. A. Dumont, o.m. oud-directeur 
van de HTS voor de Bouwkunde aan de Vondellaan en oud-
wetenschappelijk medewerker aan de RU (74 jaar). 
Mgr. Th. G. A. Hendriksen, vicaris-generaal en hulpbisschop 
van het Aartsbisdom Utrecht, viert zijn veertigjarig priester
feest. 

augustus 4. Bij de officiële sluiting van het „Jeugdspektakel 1972" in de 
1972 Margriethal door wethouder C. Pot wordt bekend gemaakt, 

dat in vier weken tijds circa 18.000 kinderen dit door het 
Comité Vakantieontspanning georganiseerde evenement heb
ben bezocht. 
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augustus 7. De heer W. C. van Kouwen, oud-voorzitter van de Katho-
1972 lieke bond van leidinggevend en hoger personeel, overleden 

(68 jaar). 
10. Burgemeester Van Tuyll neemt tijdens de zitting van de ge

meenteraad afscheid van mej. M. M. Th. van der Heijden, 
lid van de raad voor de samenwerkende chr. fracties. 

13. Met een kerkdienst in de Domkerk wordt de vergadering van 
het Centrale Comité van de Wereldraad van kerken geopend. 
Prinses Beatrix en prins Claus behoorden tot de aanwezigen. 

14. Dr. mr. D. Vreugdenhil, leraar in de biologie aan het dr. F. 
H. de Bruine Lyceum, oud-raadslid voor de ARP en voor
zitter van de wijkvereniging „Wij op ons Eiland", overleden 
(51 jaar). 

16. De heer C. R. Brest van Kampen, bekende figuur in de krin
gen van de amateurfotografie en oud-voorzitter van de 
UAFV, overleden (75 jaar). 

20 augustus-3 september. De Utrechtse Amateurfotografen Ver
eniging UAFV viert het 65-jarig bestaan met een tentoon
stelling in Kunstliefde. 

20. Te Bilthoven is overleden de heer D. Das, oud-voorzitter van 
de Vereniging „Ornithophilia" (89 jaar). 

21. Tijdens de inschrijving van nieuwe studenten bij het Bureau 
van de Rijksuniversiteit op het Domplein, doen zich onge
regeldheden voor o.m. in verband met de protesten tegen de 
verhoging van de collegegelden tot ƒ 1.000,—. 

24. Burgemeester Van Tuyll opent officieel het dialysecentrum 
van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, dat overigens al in 
maart van dit jaar in bedrijf was gesteld. Het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis is het eerste van die aard, dat zulk een in
richting voor de behandeling van nierafwijkingen bij kinderen 
bezit. 

24. In het kader van een driedaags werkbezoek aan de provincie 
Utrecht bezichtigen prinses Beatrix en prins Claus het kran-
tenbedrijf van het Utrechtsch Nieuwsblad. 

september 1. De gemeenteraad verenigt zicht met een voorstel van B en W 
7972 om een railverbinding aan te leggen tussen Nieuwegein-IJs-

selstein via Lunetten. 
9. Ir. I. W. M. Stevens, oud-hoofdinspecteur-directeur van de 

Arbeidsinspectie overleden (77 jaar). 
15. Drs. E. Lopes Cardozo neemt afscheid als voorzitter van de 

Raad van Overleg en Advies op Maatschappelijk terrein. Hij 
wordt opgevolgd door mr. A. de Jong. 

20. Het vijftigjarig bestaan van de NV Provinciaal en Gemeen
telijk Utrechtsch Stroomleveringsbedrijf (PEGUS) wordt o.m. 
feestelijk gevierd met een drukbezochte receptie in Esplanade. 
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september Het jubilerende bedrijf stelt een ligplaats ter beschikking 
1972 van het Nederlandse Roode Kruis voor het hospitaalschip 

Henri Dunant. 
25. De heer B. Dirkse, bekend bloemist en o.m. oprichter van de 

School voor de bloemsierkunst wordt 80 jaar. 
29. De Kamer van Koophandel en fabrieken adviseert het ge

meentebestuur de proef met de donderdagse koopavond met 
een jaar te verlengen. 

oktober 2. Te Dieren is overleden de heer J. W. van Geelen, oud-direc-
1972 teur-voorzitter van de NH Diakonie en vele jaren lid van de 

Utrechtse Gemeenteraad voor de ARP (81 jaar). 
4. Een zware bomontploffing veroorzaakt schade aan een ge

deelte van de gevel van het restaurant van het Holiday Inn 
Hotel. 

4. Prof. dr. G. A. W. Rutgers, hoogleraar in de technische na
tuurkunde aan de RU overleden (58 jaar). 

6. Wethouder mr. A. Bransen opent de peuterspeelzaal „Dwerg-
land" in het gebouw Pieter Bothstraat 31. 

11 - 13. Het 75-jarig bestaan van het Chr. Gymnasium aan de 
Diakonessenstraat wordt met vele festiviteiten herdacht. 

11. Het St. Bonifatiuslyceum aan de Fockema Andreaelaan be
staat vijftig jaar. 

14. Met enig feestelijk vertoon wordt de Steenweg officieel bij 
het voetgangersgebied in de binnenstad „ingelijfd"; een week 
later volgde ook de Choorstraat. 

18. Dank zij de oplettendheid van een voorbijganger wordt een 
nieuwe bomaanslag, nu gemunt op het nieuwe gebouw van 
de Zwolsche Algemeene Verzekerings Maatschappij aan de 
Oudenoord, verijdeld. 

20. De theaterzaal in de Studentensociëteit PHRM aan het Jans
kerkhof wordt geheel door brand verwoest. 

24. Wethouder C. Pot geeft in de Theo Thijssenschool aan de 
Noordse Parklaan het startsein voor een experiment op het 
gebied van de onderwijsvernieuwing. Het betreft hier een 
nieuwe methode om een betere aansluiting van het kleuter
onderwijs op het basisonderwijs mogelijk te maken. 

31. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag wordt de 
heer J. Jongenelen, oprichter van het Nationaal Museum van 
Speeldoos tot Pierement hartelijk gehuldigd. Hij ontvangt uit 
handen van staatssecretaris Vonhoff van CRM de zilveren 
Museummedaille en van de burgemeester de zilveren stads
medaille. 

november 2. Mevrouw S. H. M. Freriks-van den Berg neemt na twintig 
1972 jaar afscheid als lid van de gemeenteraad voor de PvdA. Zij 

heeft zich vooral beijverd op de gebieden van het cultureel 
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november beleid en voor de totstandkoming van bejaardentehuizen. 
7972 3. De heer M. Wevers, penningmeester van het Kon. Ned. Gym

nastiek Verbond overleden (54 jaar). 
8. Blijkens de aanbiedingsbrief voor de gemeentebegroting van 

1973 is er een tekort van 30,4 miljoen geraamd; een aantal 
tarieven en heffingen zal verhoogd moeten worden. 

8. Dr. E. J. W. Keuter, neuroloog, overleden (47 jaar). 
10. Bij de promotie tot doctor in de letteren van mr. G. J. B. 

Hiltermann, radio-commentator en publicist doen zich enkele 
incidenten voor. 

14. Wethouder W. A. Kieboom opent in een verbouwd deel van 
het badhuis in de Spaarnestraat 11 het Dienstencentrum voor 
bejaarden „Rivieren- en Dichterswijk". 

14. De hoofddirecteur der posterijen opent het nieuwe postbestel-
kantoor dat is gevestigd in de voormalige fabriek van de Ver-
blifa aan de Everard Meysterlaan. 

17. De heer J. P. A. Dekker, rector van het Atheneum De Mun-
nik neemt afscheid. 

17. Het zestigjarig bestaan van de Utrechtse Politie Muziek Ver
eniging wordt met een galaconcert in Tivoli gevierd. 

17. Burgemeester Van Tuyll opent het nieuwe opleidingsinstituut 
voor verpleegkundigen van het AZU dat onder architektuur 
van Sj. Wouda is gebouwd op een terrein tusen de Adriaen 
van Ostadelaan en de Israëlslaan. 

21. De Oberbürgermeister van onze partnerstad Hannover Her-
bert Schmalstieg, zijn echtgenote, drie raadsleden en de chef 
van het Kabinet planten bij de ingang Vinkenburgstraat naar 
het voetgangersgebied een lindenboom. Nadien opent burger
meester Van Tuyll in het ICU de tentoonstelling „Terug naar 
levend water", welke de watervervuiling tot onderwerp heeft 
en die tot 29 december zal duren. 

21. De heer E. U. Musquetier, directeur van het reclame-advies
bureau Alta, overleden (68 jaar). 

22. Wethouder W. A. Kieboom plant de eerste van 72 bomen op 
het nieuwe speelterrein aan de Zaagmolenkade. 

22. Wethouder C. Pot opent het gerestaureerde gebouw van de 
St. Willibrordusschool aan de Poortstraat. Tevens wordt af
scheid genomen van de directeur G. Heystee, die met pen
sioen gaat. De heer Heystee wordt benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. 

23. De heer W. Kats wordt geïnstalleerd als raadslid voor de 
PvdA. Hij volgt als zodanig mevrouw S. H. M. Freriks-van 
den Berg op. In deze raadszitting worden tevens vele tarie
ven en heffingen verhoogd. 

24. Na een langdurig debat besluit de gemeenteraad met 27 stem
men voor en 14 tegen de koopavonden op donderdag te 
handhaven. 
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Het alom in den lande bekende hotel „Terminus" aan het Stations
plein werd in december definitief gesloten en kort daarop met de 
grond gelijk gemaakt ten behoeve van de nieuwe bebouwing voor 
het projekt Hoog-Catharijne. 

november 25. 
1972 

25. 

26. 

29. 

29. 

De jeugdverkeersbrigade, die vele jaren achtereen op zater
dagen de politic heeft geassisteerd op de drukke oversteek
plaatsen in de binnenstad, doet voor de laatste maal dienst. 
De reden van de stopzetting is gelegen in het feit, dat het 
gemeentebestuur geen vergoeding meer beschikbaar stelt. 
Drs. J. Lupgens, directeur van de Nationale Ziekenhuisraad 
en bestuurslid van het Pensioenfonds voor katholieke instel
lingen en het Pensioenfonds voor de gezondheid, geestelijke 
en maatschappelijke belangen, overleden (56 jaar). 
Ds. J. J. F. Franck neemt in de Domkerk afscheid als predi
kant van de NH gemeente. Hij is een der oprichters van de 
Mytylschool en zal tijdens zijn emeritaat nog geestelijk ver
zorger van het rusthuis Zuylenstede in Overvecht blijven. 
Mr. A. G. H. Beijaars wordt geïnstalleerd als vice-president 
van de Arrondissementsrechtbank. 
De opkomst van de kiezers voor de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal is belangrijk hoger dan 
voor de soortgelijke verkiezingen in 1971. Er namen ditmaal 
154.945 (82%) kiezers deel, tegen 133.395 (76%) in 1971. 
Voor het eerst hadden nu ook 18-jarigen stemrecht. 
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november 27. De werkgroep „Lunetten" brengt onder het motto „Betaal-
1972 baar Lunetten haalbaar" een rapport uit, waarin de door de 

gemeente gegeven exploitatieberekening fel wordt aangevallen. 
27. In zijn inaugurele rede als hoogleraar in de anaesthaesie ver

oorzaakt prof. dr. B. Smalhout veel opschudding met zijn 
stelling, dat er jaarlijks 200 mensen sterven door fouten die 
bij de anaesthaesie worden gemaakt. 

28. Na 43 jaar café „Tramzicht" aan de Amsterdamsestraatweg 
361 te hebben beheerd, neemt de familie Christiaanse afscheid 
van haar stamgasten. 

29. In het Universiteitscentrum, Trans 8, wordt de Van Cittert-
kamer waar kostbare microscopen zijn opgesteld, openge
steld. 

29. Dr. ir. J. R. de Jong ontvangt de „Gilbreth Award" voor 
zijn baanbrekend werk op het gebied van de wetenschap der 
arbeidskunde. 

30. De Utrechtse beeldhouwster Willy Blees krijgt een belangrijk 
stipendium van het gemeentebestuur. 

december 1. Tot hoogleraar in de thoraxchirurgie aan de R.U. is benoemd 
1972 drs. H. A. Huysmans, als chirurg verbonden aan het St. An

tonius Ziekenhuis. 
1. Het St. Antonius hartteam viert zijn 25-jarig bestaan. 
1. Het vernieuwde interieur van het restaurant „Juliana" aan 

de Amsterdamsestraatweg wordt heropend. 
2. Te Rotterdam wordt het huwelijk voltrokken van Utrechts' 

burgemeester H. G. I. Baron van Tuyll van Serooskerken 
met mejuffrouw M. L. Kars uit Leiden. 

2. De reeds bestaande samenwerking m.b.t. de hartchirurgie tus
sen het Sint Antonius Ziekenhuis en het Academisch Zieken
huis is nu definitief geregeld. 

4. De bij crematie verplichte lijkschouwing en het houden van 
toezicht op het sluiten en verzegelen van de lijkkist zal voort
aan ƒ 50,— gaan kosten. 

4. De Dienst van Openbare Werken is begonnen met de aan
leg van een vrijliggend fietspad in de Lange Jansstraat. 

5. Voor het houden van demonstraties of betogingen is voort
aan geen vergunning meer nodig; wel blijft de verplichting 
tot aanmelding bij de burgemeester bestaan. 

5. De Sportschool van Anton Geesink aan de naar hem ge
noemde straat wordt met sluiting bedreigd en daarmee komt 
ook de Kokodan Dojo, Utrechts' grootste judokavereniging 
in de knel. 

7. Er is een begin gemaakt met het slopen van de bunker in de 
tuin van het Gebouw voor K. en W. aan de Mariaplaats. 

7. Gedeputeerde Staten van Utrecht maken een voorlopig struc-
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december tuurplan bekend voor het westelijk weidegebied in de provin-
1972 cie Utrecht. 

7. Uit protest tegen de „Duizend gulden wet", waarbij het col
legegeld tot dat bedrag wordt verhoogd, bezetten veertig stu
denten het Inschrijvingsbureau van de R U . in de Nobelstraat. 

8. Het restaurant Chalet Den Hommel aan de Willem Pijper
laan zal blijven bestaan; het plan om er een zusterhuis van 
het Militair Hospitaal Dr. A. Matthijsen van te maken is van 
de baan. 

9. De Utrechtse Politie Muziekvereniging viert haar zestigjarig 
bestaan. 

9. Wethouder W. A. Kieboom opent het nieuwe gebouw van 
de Stichting Scouting Jeugd Hoograven aan de Opaalweg. 

11. Een brand in het Modehuis Bastiaanse, Oudegracht 159, 
richt grote vernielingen aan. 

13 - 16. In een van de etalages van juwelier Schaap in de Steenweg 
is een door de bemanning van de Apollo 11 meegebrachte 
maansteen te zien. 

15. In het Ned. Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum Achter de 
Dom wordt een tentoonstelling van de belangrijkste voetbal
trofeeën van Ajax en Feijenoord „De Cup achter de Dom" 
gehouden (tot 28 januari). 

15. Anton Geesink wordt voorlopig door de Nederlandse Budo-
bond geschorst. 

15. De actie „Kom over de brug" heeft in Utrecht een bedrag 
van ƒ 1.116.355 opgebracht. 

16. Prinses Beatrix en Prins Claus brengen met hun drie zoon
tjes een bezoek aan het Ned. Spoorwegmuseum. 

18. Het fraai gerestaureerde pand Drakenborch aan de Oude
gracht 114 wordt officieel door de bankiersfirma Vlaer & 
Kol in gebruik genomen; na de restauratie in de zestiger jaren 
heeft het pand eerst nog andere bestemmingen gehad, o.m. 
als meubeltoonzaal. 

18. Een uit vijf leden bestaand bestuur zal voortaan worden be
last met het toezicht op de directie van de Willem Arntsz-
stichting. 

19. In Abcoude wordt „Het Molenboek der Provincie Utrecht" 
ten doop gehouden. 

19. Het t.z.t. nieuw te bouwen Sint Antonius Ziekenhuis zal 
niet, zoals oorspronkelijk de bedoeling was in Lunetten ver
rijzen doch zal in Nieuwegein worden gesticht. 

19. Mr. dr. T. Vorstius Kruyff, die met zijn echtgenote mevrouw 
Kruyff-Dames Visser, een zeer groot aandeel heeft gehad in 
de totstandkoming van de restauratie van de Pieterskerk, 
overleden (77 jaar). 

19. In het hoofdpostkantoor aan de Neude wordt de z.g. „Indië-
cel" weer in gebruik genomen; nu echter ten behoeve van 
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december Marokkanen en andere buitenlandse gastarbeiders uit niet-
1972 Europese landen. 

19 -21 . Wederom verdwijnt een stukje vanouds bekend Utrecht: 
de inboedel van Hotel Terminus wordt geveild. Het hotel 
moet verdwijnen i.v.m. de realisatie van het projekt Hoog 
Catharijne. 

19. Een delegatie van bewoners uit de Kievit-, Kwartel- en Kie
vitdwarsstraat bieden wethouder T. Harteveld een petitie aan 
tegen de toenemende prostitutie in de Vogelbuurt. 

19. Studenten in de culturele antropologie bezetten een gedeelte 
van de elfde verdieping van het Transitorium II in de Uithof. 

20. De Universieitsraad besluit de richtlijnen van de minister van 
Onderwijs voor de uitvoering van de „Duizend-gulden-wet" 
voorlopig te negeren. 

20. In de Statenzaal van het Provinciehuis vergadert het leer-
lingenparlement van de lagere Vierde Da Costaschool op het 
Kanaleneiland. 

20. Harry Körner neemt na 25 jaar als docent-teksttoncel aan 
de Utrechtse Amateur Toneelschool verbonden te zijn ge
weest, afscheid. 

21. Voor de twintigste maal wordt in de Margriethal van de 
Jaarbeurs de Volkskerstzang gehouden. Er zijn 2300 bezoe
kers. 

21. In De Uithof wordt de uit plastic bestaande sporthal „op
geblazen". 

21. Een gedeelte van Rijksweg 27 (Utrecht-Hilversum) tussen 
het Robert Kochplein en de Biltsche Rading wordt voor het 
verkeer opengesteld. 

21. Ludek Pachman, de Tsjechoslowaakse schaakgrootmeester, 
komt de leerlingen van de Anne Frankschool aan de Van 
Bijnkershoeklaan bedanken voor de tekeningen die zij hem 
twee jaar geleden in de gevangenis van Praag toezonden. 

21. De sportprijs 1972 van de stad Utrecht wordt uitgereikt aan 
de landskampioen hockey, de S.V. Kampong. 

22. De Sociëtas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.) wordt op
geheven. 

24 - 26. Er rijdt weer een paardentram over de Utrechtse Heuvel
rug, weliswaar op luchtbanden en zonder rails, maar de sen
satie is er niet minder om! Het vehikel is eigendom van de 
heer J. W. Houtzager uit Doorn. 

25. Frater Hieronymus Wisman van het St. Gregoriushuis viert 
zijn gouden jubileum als organist van de kapel van de fraters. 

28. Een brand richt veel schade aan in de Dr. Bolkesteinschool 
aan het Victor Hugoplantsoen. 

29. Mr. dr. A. E. Th. Kooien neemt afscheid als rechter van de 
Arrondissementsrechtbank. 
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Clara Lennart 

30. De bekende schrijfster Clare Lennart (pseudoniem van mevr. 
Clara Helena van den Boogaard-Klaver), overleden (68 jaar). 
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