
Kroniek 

1973 

Januari 1. De coöperatieve Vereniging Ratax Utrecht start met vijftien 
1973 leden 

1. Het opvangcentrum voor alleenstaanden „'t Onderhuys" in 
de F.C. Dondersstraat moet wegens geldgebrek worden ge
sloten. 

4. Het gemeentebestuur van Utrecht stelt een werkgroep in, 
die zich gaat bezighouden met de toenemende overlast 
van straat- en raamprostitutie in verschillende delen van de 
stad. 

4. Het G.E.V.U. begint met een nieuwe methode van meter
opneming van gas en elektriciteit. 

5. De werkgroep Aanleg en Algehele Aanpassing Utrecht 
(W.A.A.U.) houdt een demonstratie omdat vele openbare 
gebouwen onbereikbaar zijn voor invaliden. 

5. Tijdens 'n nieuwjaarsbijeenkomst met de vertegenwoordigers 
van de publiciteitsmedia spreekt hoofdcommissaris van Po
litie D. M. Verkerke zijn bezorgdheid uit over de steeds 
toenemende criminaliteit. 

5. Slopers beginnen met het afbreken van Hotel Terminus op 
het Stationsplein. 

6. Utrecht is het toneel van de grootste demonstratie, die ooit 
in Nederland is gehouden; het is een protestmars tegen de 
oorlog in Vietnam. Naar schatting zijn er 30.000 demon
stranten. 

6. Het kortgeleden gemoderniseerde Julianaparkrestaurant 
aan de Amsterdamsestraatweg wordt geheel door brand 
verwoest. 

9. Anton Geesink hervat zijn lessen in zijn sportschool. 
10. De Dokter Willem de Jongstichting heeft haar vierde tehuis 

voor volwassen debielen aan de Maliestraat 6-8 in gebruik 
genomen. 

11. Het langdurige rioleringswerk in en langs de Wittevrouwen-
singel achter de Stadsschouwburg is gereed. 
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januari 12. Het laatste (december) nummer van het personeelsorgaan 
2Ç73 van de gemeente Utrecht„De Schakel" verschenen. Het blad 

heeft ruim 25 jaar bestaan. 
12. De heer W. Thoomes, voorzitter van de stichting Cultureel 

Centrum 't Hoogt stelt het eerste gedeelte van dit centrum, 
dat is gevestigd in de geheel gerestaureerde panden Hoogt 
4, 6, 8, en 10 in gebruik. Er zijn een expositiezaal, een film
zaal en een eethuisje in gevestigd. 

17. Van het terrein aan de Weg der Verenigde Naties stijgt de 
luchtballon „prof. A. Picard" op als start van een landelijke 
actie voor het Wereld Natuur Fonds. 

18. Wethouder T. Harteveld deelt mede, dat B. en W. voorne
mens zijn te gaan praten over het behoud van de met sloop 
bedreigde, in „Jugendstil" gebouwde kantoorgebouwen van 
de Verzekeringsmaatschappij „De Utrecht" aan de Leidse-
weg. 

19. In het Gemeentelijk Archief wordt een expositie gehouden 
van de aquarellen van A. Grolman die 75 jaar geleden als 
collectie „Taets van Amerongen" aan de gemeente werd ge
schonken (t/m 23 februari). 

20. De Kring van Utrechtse Repetitoren gaat officieel van start 
als „open universiteit". 

20. Het eerste informatiebulletin over de restauratie van de vijf 
middeleeuwse kerken in Utrecht is verschenen. 

23. De Vereniging Oud-Utrecht protesteert tegen de naams
verandering van Jutfaas en Vreeswijk in resp. Nieuwegein-
noord en Nieuwegein-zuid. 

25. Utrecht krijgt er een nieuwe bioscoop bij: boven het Scala
theater aan de Potterstraat wordt het theater „Select" ge
opend. 

26. In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling „Het nieu
we wereldbeeld" over het begin van de abstrakte kunst in 
Nederland 1910-1925 geopend (t/m 28 februari). 

26. De eerste „Artalogus", een alfabetische, losbladige cata
logus van 128 Utrechtse kunstenaars verscheen. 

27. Dokter L. Hardy neemt afscheid als huisarts van vele hon
derden patiënten uit Zuilen wegens zijn benoeming tot ge
neesheer-directeur van het Tehuis voor demente bejaarden 
„De Sinne Hoek" te Bussum. Dokter Hardy heeft dertig 
jaar zijn praktijk in Zuilen uitgeoefend en was tien jaar lid 
van de Zuilense gemeenteraad. 

27. Onder auspiciën van de Nederlandse Organisten Vereni
ging wordt de componist Hendrik Andriessen in de Pieters
kerk gehuldigd. 

27. Het café „De Postillon" op het Stationsplein moet verdwij
nen voor Hoog Catharijne. De eigenaar A. van Schaik ver
plaatst zijn zaak naar het „Gildenhuis" bij de Gaardburg. 
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januari 
1973 

29. Het gemeentebestuur van Utrecht wil de verdere ontwikke
ling en bouw van het bestemmingsplan Lunetten opdragen 
aan de B.V. „Lunetten" i.o.. 

30. Wethouder T. Harteveld geeft het startsein voor de verbe
tering van 1315 woningen in Ondiep. 

30. De rechtbank verleent surséance van betaling aan de Coöp. 
Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek S.O.L. 

februari 5. Het ruim veertig man tellende personeel van de B.V. 
1973 Groothandel in Auto-onderdelen I.M.V.A. aan de Malie

baan, wordt op staande voet ontslagen. 
7. Het Utrechtse Monumentenfonds bereikt met de Stichting 

Huisvesting van Bejaarden overeenstemming over de aan
koop van de huisjes van de Maria van Pallaes fundatie 
aan de Agnietenstraat, daterend uit 1651 en gesticht door 
de naamgeefster. 

7. De Utrechtse Universiteitsraad trekt het besluit in waarbij 
ook niet ingeschreven studenten bij de komende verkiezingen 
voor de Universiteitsraad en de faculteitsraden zouden kun
nen deelnemen. 

8. De heer Ph. Leenman, directeur-generaal van de PTT stelt 
Nederland's eerste, door een computer bestuurde, telefoon
centrale aan de Kaap Hoorndreef te Utrecht in gebruik. 
De - voorlopig eerste duizend - op deze centrale aangesloten 
toestellen hebben i.p.v. een kiesschijf een aantal druktoetsen. 

11. Een storing in het computercentrum op 't Hoofdbureau van 
Politie van waaruit alle verkeerslichten in de stad worden 
geregeld, veroorzaakt 47 botsingen. 

12. De heer Th. Renes, voorzitter van de Utrechtse Bestuur
dersbond van het N.V.V. volgt prof. dr. Sj. J. Groenman op 
als voorzitter van de Adviesraad voor de Binnenstad. 

13. De heer Th. Haakma Wagenaar, een van de architekten-
leden van de Schoonheidscommissie acht de sloop van de 
„Utrecht" panden aan de Leidseweg overbodig. Naar zijn 
mening kunnen deze gebouwen heel goed in het Plan Hoog 
Catharijne worden ingepast. 

15. De politie verwijdert de 173 studenten, die sedert 12 februari 
het Academiegebouw op het Domplein bezet houden. 

16. De heer Cris Leeflang neemt afscheid als directeur van 
Boekhandel Broese in de Nachtegaalstraat te Utrecht. 

17. De carnavalsvereniging „Die Lendener Narren" uit Hanno
ver wordt door burgemeester van Tuyll op het Stadhuis 
ontvangen. 

21. De vergadering van de Utrechtse Universiteitsraad wordt 
door studenten verstoord. 
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maart viering van het a.s. zilveren regeringsjubileum van koningin 
1973 Juliana. Ook wordt besloten tot de aankoop van het fa

brieksterrein van Werkspoor ten behoeve van de bouw van 
een nieuwe hoofdpost voor de gemeentelijke reinigingsdienst. 

29. Een felle brand legt Huize Dhjimat, het voormalige hoofd
gebouw van het K.N.V.B.-sportcentrumaandeWoudenberg-
seweg te Austerlitz volledig in de as. 

april 1. De cardioloog dr. C. L. C. van Nieuwenhuizen wordt be-
1973 noemd tot adviseur van het Nationaal Ziekenhuis Instituut 

te Utrecht. 
1. Het postkantoor te Odijk bestaat honderd jaar. De eerste 

„postvergaarder" A. van Pernis was tegelijkertijd school
meester en voorlezer in de kerk. 

2. De heer J. A. van der Geer wordt benoemd tot directeur 
van Het Stadsblad. 

2. Een noordwesterstorm met orkaankracht richt in de stad 
Utrecht betrekkelijk weinig schade aan; toch worden er -
met de gemeentelijke landgoederen meegerekend - nog on
geveer tweehonderd bomen ontworteld. De winkels op de 
voetgangerstraverse krijgen te kampen met meer of minder 
ernstige lekkages. De storm richt vooral in de bossen op de 
Utrechtse Heuvelrug zeer veel verwoestingen aan. 

3. Wethouder mr. H. J. Zeevalking stelt de parkeergarage 
Springweg officieel in gebruik. 

4. Dr. ir. C. L. Temminck Groll aanvaardt zijn ambt als ge
woon hoogleraar in de bouwkunde aan de Technische Ho
geschool te Delft. 

5. De creatieve werkplaats in het Centraal Museum wordt 
voorlopig gesloten; de directrice mej. A. Janssens wil het 
werk aldaar een nieuwe opzet geven onder leiding van een 
nieuwe leidster. 

7. Ter nagedachtenis aan de verleden jaar overleden beeld
houwer Johan Uiterwaal wordt in de zalen van „Kunstlief
de" aan de Nobelstraat 12a een tentoonstelling geopend. 

10. De bekende broodjeszaak van Ben Bril aan het Vredenburg 
te Utrecht is verkocht. De zaak wordt voortgezet door de 
heer P. H. Dieckman, die haar de naam „Dieckie" geeft. 

11. In het oude pand van Vroom en Dreesmann op de Stad-
huisbrug zullen de boekhandels Broese, Kemink, Dekker en 
van der Vegt en Stam worden geconcentreerd op de parterre 
en in een deel van de kelderverdieping. De rest van het 
gebouw zou door de Stichting Utrechtse Openbare Biblio
theken worden ingenomen voor de vestiging van de uitlening, 
de openbare Muziekbibliotheek, de Jeugdbibliotheek e.d., 
aldus meldt het Utrechtsch Nieuwsblad. 
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april 12. De winkeliersvereniging Voorstraat protesteert tegen de ge-
1973 meentelijke plannen om aan het gebouw aan de Breed-

straat, waarin voorheen de drukkerij van Boekhoeven was 
gevestigd, een woonbestemming te geven. De winkeliers 
prefereren hier een parkeergarage. 

12. De gemeenteraad van Utrecht trekt het besluit in om de nieu
we hoofdpost van de Reinigingsdienst op het Vaaltterrein 
te vestigen. Het terrein zal een andere bestemming krijgen. 

14. De bewoners van de wijk Wittevrouwen planten in sa
menwerking met de afdeling plantsoenen van de Dienst van 
Openbare Werken zeshonderd rozenstruiken en vuurdoorns. 
Dit is het resultaat van een actie, die door het wijkcomité 
samen met het open Jongeren Centrum Kreatum en het buurt
huis „De Klopper" op touw is gezet. 

17. Te Zeist is overleden de heer J. P. H. Stinkens, mede-direc
teur van de orgelpijpenfabriek Jacq. Stinkens (68 jaar). 

17. In verband met het gereedkomen van de Catharijne-, Mo-
reelse- en Willemsviaducten, de Rijnkade, de ondergrondse 
parkeergarage Vredenburg en de nieuwe verbindingsweg 
door het Moreelsepark, alsmede de doortrekking van de 
Dirck van Zuylenstraat naar het Catharijneviaduct wordt 
een aantal ingrijpende verkeersmaatregelen van kracht. 

18. Pater W. Kotte, pastor van de Willibrorduskerk aan de 
Minrebroederstraat viert zijn zilveren priestersjubileum. 

19. De stakingen bij de Utrechtse metaalbedrijven worden be
ëindigd. 

19. In de Stadsschouwburg wordt een begin gemaakt met de 
omvangrijke herstel- en vernieuwingswerkzaamheden. De 
orkestbak is het eerst aan de beurt om te worden vergroot. 

20. De zeer grote paasdrukte stelt de Utrechtse VVV voor 
schier onoplosbare problemen. Op vele Utrechtse gezinnen 
wordt een beroep gedaan om de talrijke Fransen, Duitsers, 
Engelsen en Belgen onderdak te verschaffen. 

25. Mr. A. Panis, waarnemend secretaris van de Agglomera-
tieraad Eindhoven wordt benoemd tot burgemeester van 
Maartensdijk als opvolger van de heer H. Schuller. Mr. Pa-
nis was van 1967-1970 secretaris van de Kring Midden 
Utrecht. De benoeming gaat op 16 mei in. 

26. De gemeenteraad van Utrecht besluit om - in afwachting 
van een bestemmingsplan voor Wijk C - de voorstellen voor 
de bouw van een parkeergarage op het Paardenveld en de 
verplaatsing van de warenmarkt naar het Vredenburg voor 
een periode van vijf jaar, aan te houden. Ingestemd wordt 
met het voorstel om steun te verlenen aan de stichting Krea
tum om het pand „De Gesloten Steen" aan de Oudegracht 
voor haar werk in te richten. 
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april 27. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Centraal Museum 
1973 reikt burgemeester van Tuyll koninklijke onderscheidingen 

uit. Tot de onderscheidenen behoorden o.m. mgr. M. Kok, 
aartsbisschop van de Oud Katholieke Kerk en dr. C. L. C. 
van Nieuwenhuizen, internist (beiden Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw); de hoofdcommissaris van Po
litie D. M. Verkerke (bij bevordering), dr. J. A. G. van der 
Veer, rector van het Stedelijk Gymnasium, J. Lanser, voor
zitter van het Chr. Nationaal Vakverbond en J. van Dorp, 
penningmeester van het Ned. Katholiek Vakverbond (allen 
Officier in de Orde van Oranje Nassau); C. A. Schilp, 
journalist-publicist, Pieter d'Hont, beeldhouwer, W. Geyten-
beek, oud-voorzitter van de Utrechtse Handelsvereniging 
(beter bekend als de Utrechtse Sinterklaas), (allen Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau). 

27. Zuster J. v. d. Hel neemt afscheid als besturend zuster van 
het Diakonessenhuis. 

28. In de voormalige schuilkerk aan de Mariahoek wordt een 
plechtige herdenkingsbijeenkomst gehouden t.g.v. het feit dat 
250 jaar geleden uit een schisma met de Rooms Katholieke 
kerk de Oud Katholieke kerk ontstond. 

30. Prof. dr. M. Langeveld, hoogleraar in de paedagogiek krijgt 
een eredoctoraat van de Universiteit van Zürich. 

mei 1. De laatste militaire paardenarts kolonel dr. A. J. Braak 
1973 (54) gaat met pensioen. 

1. De heer H. J. P. Terheggen, hoofd van de RK basisschool 
te Houten viert zijn veertig jarige jubileum als onderwijzer. 

1. De heer H. Mostert (28), inspecteur bij de Utrechtse ge
meentepolitie wordt per 1 juli benoemd tot korpschef van de 
gemeentepolitie te Woerden. Hij is de jongste korpschef van 
Nederland. 

2. Het Utrechtsch Nieuwsblad bestaat tachtig jaar. 
3. De heer J. M. Fentener van Vlissingen ontvangt bij zijn af

scheid als vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van de 
Kon. Ned. Jaarbeurs de gouden legpenning. 

4. De samenwerkende Utrechtse kruisverenigingen nemen het 
nieuwe gebouw in de Willem de Zwijgerstraat IA in ge
bruik. In het gebouw zijn de diensten rheumabestrijding, 
Asthmazorg, gezwelziekten en ziekenhuisnazorg onderge
bracht. 

5. De oudste inwoonster van Utrecht mevrouw T. van Lonk-
huyzen-van der Lingen overleden (101 jaar). 

10. In de F. C. Dondersstraat wordt het Mary Bargerhuis (het 
vm. Onderhuys) van de Y.W.C.A. geopend. 
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Mevr. J. C. Jongbloed-Gerritsen ontvangt de zilveren stadsmedaille. 
(16 mei) 

mei 10. De gemeenteraad besluit tot het verplaatsen van de oude 
1973 Galecopperbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal naar de 

Oudenrijnsebrug bij het Verkeersplein. 
12. Herman Coljée, bekend componist van geestelijke liederen 

en koorleider, overleden (87 jaar). 
12. „Das Hannoversche Oratoriumchor" geeft een concert in Ti

voli als tegenprestatie voor het concert dat het USO twee 
jaar geleden in Hannover gaf. 

13. De heer J. J. Bottema, oud-secretaris van de gemeenten 
Montfoort en Willeskop, te Utrecht overleden (75 jaar). 

14. Mevrouw mr. C. Venzelaar-de Boer, lid van gedeputeerde 
Staten opent het verpleeghuis Rosendael aan de Indusdreef 
in Overvecht. Het is de vijfde inrichting van die aard van 
de Stichting KABU. 

16. Mevrouw J. C. Jongbloed-Gerritsen wordt ter gelegenheid 
van haar zeventigste verjaardag onderscheiden met de zil
veren stadsmedaille die de burgemeester haar in haar wo
ning komt uitreiken. Mevrouw Jongbloed heeft vele ver
diensten op maatschappelijk terrein. 

16. Mevrouw A. P. M. Swane-Sweens, weduwe van notaris 
F. W. Swane en oud-presidente van de St. Elisabethvereni-
ging, overleden (99 jaar). 

18. Burgemeester en wethouders van Utrecht besluiten de op 
29 december verleende vergunning tot het slopen van de 
Monicakerk aan de Herenweg in te trekken. De werkgroep 
neogotiek en anderen onderzoeken nu of het mogelijk is het 
gebouw een andere bestemming te geven. Men denkt in dit 
verband aan een bedehuis voor Mohammedaanse Turkse en 
Marokkaanse gastarbeiders. 
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mei 19. Tijdens de herdenking van het tweehonderdjarige bestaan 
1973 van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten 

en Wetenschappen wordt het Utrechts Psalterium in de Pie
terskerk tentoongesteld. Het P.U.G. zal het gehele Psalte
rium her-uitgeven. 

20. De Utrechtse hockeyclub Kampong behaalt het landskam
pioenschap. 

21. Gedeputeerde ir. F. N. Sikkes, president-directeur van de 
n.v. PEGUS geeft het startsein voor de uitbreiding van de 
elektrische centrale Lage Weide. 

23. Een hevige gasflesontploffing in een flatgebouw aan de 
Pearsonlaan te Utrecht heeft een enorme ravage tot gevolg. 
Een vijftienjarige bewoner van een der flats wordt dodelijk 
getroffen, drie anderen moeten met verwondingen naar een 
ziekenhuis worden overgebracht. Dankzij de snelle en voor
treffelijk georganiseerde hulpverlening door de Bouw- en 
Woningdienst en de Sociale Dienst van de gemeente kunnen 
de getroffen bewoners nog diezelfde avond hun woningen 
weer betrekken. 

24. De gemeenteraad voteert een aanvullend krediet van zestig 
miljoen gulden voor de uitvoering van het Plan Hoog Catha-
rijne. Tevens wordt besloten de algemene Warenmarkt met 
ingang van 1 september a.s. voorlopig voor de tijd van vijf 
jaar van het Paardenveld naar het Vredenburg over te plaat
sen. Het plan voor de bouw van een parkeergarage op het 
Paardenveld wordt nu aanvaard. 

26. Dokter J. G. Herschel, internist, viert zijn zilveren jubileum 
als commandant van de Hulpkolonne van het Ned. Roode 
Kruis. 

28. Het deel van de gedempte Catharijnesingel, dat officieel 
de naam Catharijnebaan heeft gekregen, tussen het nieuwe 
warenhuis van Vroom en Dreesmann en het Paardenveld, 
wordt - voorlopig alleen voor het verkeer in noordelijke 
richting - opengesteld. 

juni 1. Wethouder mr. H. J. Zeevalking stelt de volledige gerestau-
1973 reerde Pandhof met kruisgang van St. Marie achter het ge

bouw voor Kunsten en Wetenschappen officieel open voor 
het publiek. 

5. Burgemeester van Tuyll installeert in de raadzaal van het 
Stadhuis de Migrantenraad, die uit zestien leden van zes 
nationaliteiten bestaat. Tot voorzitter wordt voorlopig de 
heer J. M. Theunis, lid van de gemeenteraad voor het 
PAK en initiatiefnemer voor deze raad, gekozen. 
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De gerestaureerde Pandhof van St. Marie aan de Mariaplaats. (juni) 

juni 

1973 

7. In het Rijksarchief aan de Alexander Numankade opent 
de rijksarchivaris een tentoonstelling „Spiegel der behoude-
nis-Restauratie van Archivalia". 

8. De heer M. Glaser neemt afscheid als directeur van de 
MTS aan de Grebbeberglaan. 

20. Als sluitstuk van de volledige restauratie van de huizen 
aan 't Hoogt, waarin het Cultureel Centrum van die naam 
is gevestigd, opent wethouder T. Harteveld het „Theater 
't Hoogt". De ingrijpende restauratie geschiedde onder aus
piciën van het Utrechts Monumenten Fonds onder leiding 
van architekt Aart Oosting. 

21. Dr. J. A. G. van der Veer neemt afscheid als rector van 
het Stedelijk Gymnasium. 

juli 1. Dokter J. W. Lichtenbelt, chirurg, beëindigt zijn praktijk. 
1973 2. Mr. P. J. Rutgers van der Loeff neemt afscheid als onder

voorzitter van de Centrale Raad van Beroep; hij wordt be
noemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. 
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juli 6. In het Informatie Centrum Utrecht wordt de tentoonstel-
1973 ling „Overvecht door inspraak tot opspraak" geopend. De 

wijkbewoners tonen hier onder auspiciën van het Wijkop-
bouworgaan Overvecht hun ideeën over de leefbaarheid 
en hun activiteiten op verschillende gebieden. 

6. In de Margriethal van de Jaarbeurs opent wethouder 
W. A. Kieboom het „Jeugdspektakel", dat tot en met 3 
augustus de kinderen op vele manieren bezigheid in de 
vakantie verschaft. 

6. Met ingang van 1 oktober wordt de heer H. A. Christern 
(46) benoemd tot directeur van de B.V. Utrechts Nieuws
blad en Drukkerij Onnes B.V. te Amersfoort. Hij volgt als 
zodanig de heer A. M. E. N. H. Koemans op, die enkele 
maanden geleden is overleden. 

7. Voor het eerst wordt in de Janskerk tijdens de zaterdagse 
bloemenmarkt een orgelconcert gegeven. 

11. Mevrouw H. M. J. Beyaert-Drost, oud-raadslid voor de 
KVP en o.m. zeer actief lid van het Comité Binnenstad, 
overleden (68 jaar) Mevrouw Beyaert was van 1954 tot 
augustus 1970 lid van de gemeenteraad en hield zich voor
namelijk bezig met culturele en onderwijs-aangelegenheden. 

12. De G.G. en G.D. besluit de hartrenwagens (cardulances) 
buiten gebruik te stellen; in de praktijk blijkt deze wijze 
van hulpverlening aan hartpatiënten niet aan de aanvanke
lijke verwachtingen te voldoen. 

17. De heer N. G. van Leeuwen, wethouder van de gemeente 
Kamerik, overleden (67 jaar). 

29. De heer C. Brinkman, wethouder van de gemeente Har-
melen, overleden (70 jaar). 

augustus 1. Mr. A. M. van Maurik (42) wordt tot notaris benoemd als 
7973 opvolger van notaris A. J. J. M. van Iersel. 

3. De Venuslaan in het verlengde van de Rubenslaan met een 
nieuwe tunnel onder de Oosterspoorbaan, wordt voor het 
het verkeer opengesteld. 

3. Wethouder C. Pot sluit het „Jeugdspektakel" in de Margriet
hal van de Jaarbeurs, waaraan niet minder dan 21.000 kin
deren hebben deelgenomen. 

26. Tot chef van het Bureau Voorlichting en Public Relations 
van de gemeente Utrecht wordt de heer L. J. Meiresonne 
(32) benoemd. 

28. Minister mr. H. W. van Doorn van C.R.M, opent te Zeist 
het nieuwe hoofdkantoor van de Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg in het v/m Broederhuis van de Evangelische 
Broedergemeente, dat enkele jaren geleden geheel door 
brand werd verwoest, doch in de oude luister is hersteld. 
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/) e nieuwe algemene warenmarkt op het Vreeburg, (sept.) 

augustus 29. Mr. A. Panis, burgemeester van Maartensdijk, opent het 
1973 nieuwe zwem- en instructiebad „Blauwkapel" te Groene

kan. 
30. De heer A. C. A. van den Bogaard wordt geïnstalleerd als 

raadslid voor de KVP. Hij volgt de heer P. J. J. van Assem 
op, die zich buiten de gemeente Utrecht heeft gevestigd. 

31. De gemeenteraad van Utrecht besluit tot invoering van een 
erfpachtstelsel, waardoor voortaan geen gemeentegronden 
meer aan derden verkocht mogen worden, doch alleen in 
erfpacht uitgegeven. Ondanks vele pogingen tot behoud van 
de in „Jugendstil" gebouwde kantoorgebouwen van de 
N.V. „De Utrecht" aan de Leidseweg, moet de gemeente
raad besluiten een vergunning tot het slopen ervan te verle
nen. De financiële consequenties, verbonden aan het behoud 
- naar schatting tien miljoen gulden - worden niet verant
woord geacht. 

september 1. Dr. A. van der Meiden (44), hoofd van het Bureau Public 
1973 Relations en Voorlichting van de Rijksuniversiteit, wordt be

noemd tot docent in de leer van de massacommunicatie. 
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Prinses Beatrix opent Hoog-Catharijne. (24 sept.) 

september 4-6. De Stichting Stadsontspanning houdt voor de 21ste maal 
1973 een kunstmartkt op het Janskerkhof. 

5. De nationale feestdag ter gelegenheid van het zilveren rege
ringsjubileum van koningin Juliana wordt overal in de stad 
en de provincie opgewekt gevierd. 

8. Wethouder W. J. Vergeer opent de nieuwe algemene Wa
renmarkt op het Vredenburg. De belangstelling voor deze 
markt, die voordien op open terreinen in de voormalige 
wijk C werd gehouden, is direct al zeer groot. 

11. De westelijke rijbaan van de Catharijnebaan (het gedemp
te gedeelte van de Catharijnesingel) wordt voor het ver
keer opengesteld. Tevens wordt een aantal meer of minder 
ingrijpende verkeersmaatregelen voor deze omgeving inge
voerd. 

13. Ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van ko
ningin Juliana schenkt het gemeentebestuur van Utrecht 
aan de bevolking een prieel in het Julianapark. 

13. In het gemeentelijk Archief wordt een tentoonstelling ge
opend van archiefstukken van de Doopsgezinde, de Evan
gelisch Lutherse en de Remonstrants Gereformeerde ge
meenten. 
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september 15. Het grote winkelpand van Vroom en Dreesmann aan de 
1973 Lange Viestraat wordt voorgoed gesloten. 

15. Het pand Janskerkhof 20 wordt definitief op de Monumen
tenlijst geplaatst. 

24. Prinses Beatrix opent in gezelschap van prins Claus het over
dekte winkelgebied Hoog Catharijne; ook bezoekt zij het 
voetgangersgebied. De opening verloopt niet geheel zonder 
strubbelingen. Des avonds demonstreren ongeveer driedui
zend personen tegen de totstandkoming van het winkel
en zakencentrum onder auspiciën van het Centraal Aktie 
Comité Utrecht. 

oktober 1. Het „Albert van Koningsbruggenhuis voor reactivering en 
1973 verpleging" aan de Beneluxlaan wordt officieel door staats

secretaris J. P. M. Hendriks geopend. De inrichting biedt 
plaats aan 180 chronisch zieken en zestig psychisch ge
stoorde patiënten. 

2. De nieuwe gebouwen van de openbare „Hendrik van der 
Vlist Scholengemeenschap" aan de Amerikalaan worden offi
cieel in gebruik genomen. Bij deze gelegenheid onthult oud-
wethouder H. van der Vlist zijn, door de Loenense beeld
houwer Bertus Sondaar vervaardigd, borstbeeld. 

8. In Ftan in Zwitserland is overleden ir. G. Slotboom, o.m. 
oud-president-directeur van de Koninklijke Maatschappij 
Wegenbouw NV (65 jaar). 

10. Ir. W. Sturm, oud-directeur van de Keuringsdienst van Wa
ren voor het gebied van Utrecht, overleden (84 jaar). 

18. Burgemeester J. H. van der Heide (60) van de gemeente 
Vleuten-De Meern neemt om gezondheidsredenen ontslag 
uit zijn functie. 

26. Burgemeester van Tuyll heropent de geheel gemoderniseer
de poliklinieken voor inwendige geneeskunde van het Aca
demisch Ziekenhuis aan de Vaartserijnstraat. 

27. Bij een auto-ongeval nabij Lexmond komt ds. J. van Slie-
dregt (59), Ned-Hervormd predikant te Bilthoven, om het 
leven. 

28-4 november Het Leger des Heils te Utrecht viert zijn 85-jarig 
bestaan. 

31. De heer D. M. Verkerke neemt afscheid als hoofdcommis
saris van Politie wegens het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd. 

november 1. De gemeenteraad van Utrecht besluit tot verhoging van 
1973 een groot aantal tarieven, belastingen en heffingen. De mi

nister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening stelt ruim 
acht ton ter beschikking voor de reconstructie van het Vre-
denburg en de Mariahoek en omgeving. 
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november 
1973 

15. 

22. 

23. 

30. 

30. 

De gemeenteraad besluit tot het dempen van het Zwarte 
Water. 
De eerste autoloze zondag in verband met de oliecrisis 
verloopt in de stad en de provincie rustig. Aangelokt door 
het fraaie weer trekken velen er te voet of per (brom)-
fiets op uit. Het aantal overtreders van het rijverbod is 
zeer laag: in de hele provincie negen, waarvan zes in de 
stad Utrecht. 
De heer J. van Staveren, chef van het Bureau Voorlichting 
en Public relations wordt bij zijn afscheid wegens pensio
nering benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
De heer H. H. W. Kernkamp wordt geïnstalleerd als lid van 
de gemeenteraad voor D'66; hij volgt de heer Vendrik op. 
In dezelfde zitting voteert de gemeenteraad een krediet van 
ƒ 820.700, voor het dempen van het Zwarte Water. 
Ir. F. D. Enschede (82), oud-hoofdingenieur van de Pro
vinciale Waterstaat neemt na 35 jaar afscheid als voor
zitter van het bestuur van het Wilhelmina Kinderzieken
huis. 

Mevrouw Kieboom-Akkerman opent in het Cultureel Cen
trum 't Hoogt de museum-winkel „Erven Betje Boerhave". 
Het is een ouderwetse kruidenierswinkel met op de eerste 
verdieping de verzameling van de Stichting Museum van 
het kruideniersbedrijf. 
De heer D. P. Schat (76) wordt ter gelegenheid van het 
gouden jubileum van Schat's Bakkerijen benoemd tot Rid 
der in de Orde van Oranje Nassua. 
Te Zeist is overleden de heer W. Altink, o.m. oud-directeur 
van het Centraal Bureau Courantenreclame CEBUCO en 
voorzitter van het bestuur van de Stichting het Utrechts 
Conservatorium (48 jaar). 

december 13. Wethouder T. Harteveld deelt in een commissievergadering 
1973 mede, dat het Rijk de gemeente Utrecht met 3,7 miljoen 

gulden zal steunen bij de aankoop van het voormalige pand 
van Vroom en Dreesmann aan de Stadhuisbrug. 

16. De heer C. S. van Doesburg, commissaris voor het Verkeer 
van de gemeentepolitie wordt benoemd tot hoofdcommissa
ris van Politie. 

17. Bijna 130 jaar nadat in 1843 het station van de Rhyn-
spoorweg werd geopend, stelt burgemeester van Tuyll de 
nieuwe stationshal van het Centraal Station op het voet-
gangerstraverseniveau van Hoog Catharijne officieel in ge
bruik. 

18. De heer R. Wristers, bekend boekhandelaar, overleden (75 
jaar). 
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december 21. De gemeenteraad besluit tot aankoop van de panden van 
1973 Vroom en Dreesmann in de Lange Viestraat en aan de 

Stadhuisbrug. Aan de Viestraat zal de Bijenkorf een nieuw 
warenhuis gaan bouwen, waartoe ook de aangrenzende pan
den van Miss Etam en van Kreymborg zijn aangekocht. De 
grond wordt, voor zover het die van de V. en D. panden 
betreft, in erfpacht uitgegeven. In het voormalige pand van 
V. en D. aan de Stadhuisbrug zal een aantal boekhandelaren 
zich op de parterre vestigen, terwijl de rest van het grote ge
bouw in gebruik zal worden genomen door de Stichting 
Utrechtse Openbare Bibliotheek. De gemeenteraad voteert in 
dezelfde zitting een krediet van ruim ƒ 300.000,— voor wo
ningverbetering in Oudwijk. 

30. In Loenen aan de Vecht vliegt een bungalow in de lucht. 
Oorzaak: de eigenaar wil met een brandende lucifer zijn 
gehamsterde benzinevoorraad controleren. In Amerongen 
gaat het conferentieoord „De Bliscap" in vlammen op en in 
IJsselstein brandt een kapitale boerderij tot de grond toe 
af. 

(Samengesteld door J. C. Janssen, medewerker van het Bureau Voorlichting en Public 
Relations van de gemeente Utrecht en R. de Vries van het Gem. Archief.) 
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