
Kroniek 

1974 

Januari 2. De heer C. S. van Doesburg wordt door burgemeester 
1974 H. G. I. van Tuyll geïnstalleerd als hoofdcommissaris van 

politie in de gemeente Utrecht. 

2. De heer M. Hulst, lid van de Utrechtse gemeenteraad voor 
de S.G.P. wordt benoemd tot burgemeester van Renswoude, 
nadat dit ambt gedurende 27 jaar door de heer J. A. Hosang 
was waargenomen. De installatie is op 19 januari gehouden. 

7. Een werkgroep „Behoudt de Utrecht" heeft de Kroon ver
zocht het raadsbesluit tot het slopen van de in „Jugendstil" 
opgetrokken gebouwen van de verzekeringsmaatschappij 
„De Utrecht" aan de Leidseweg, te vernietigen. 

8. Van heden af wordt in Utrecht behalve op maandag en 
donderdag ook op dinsdag veemarkt gehouden, zulks in 
verband met de opheffing van de Rotterdamse veemarkt. 

8. Mevrouw mr. A. S. Verhoef-Hartman wordt benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ter gelegenheid van 
haar zilveren jubileum als bestuurslid van de Vereniging tot 
bevordering van het Algemeen Voortgezet Onderwijs en het 
Beroepsonderwijs (voorheen de Utrechtse Industrie- en Huis
houdschool). 

9. Het Rijk verleent de gemeente Utrecht een bijdrage van 
1,6 miljoen gulden voor de aankoop van het z.g. Prozee-
terrein aan de Jutphaseweg, 2,6 miljoen gulden worden ge-
voteerd voor het reconstructieplan Boekhoven aan de Breed-
straat en 3,6 miljoen gulden voor de aankoop van het voor
malige warenhuis van V. en D. aan de Stadhuisbrug. 

10. Tot president van de Raad van Beroep en het Ambtenaren
gerecht in Utrecht is benoemd mevrouw mr. C. J. M. Mul
ders (50). 

10. In het Informatie Centrum van de gemeente Utrecht in de 
Lange Jansstraat wordt voor de eerste maal een „architek-
tenspreekuur" gehouden. 
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Januari 1974. Opgegraven fundering van de Wolleweverstoren. 
(Fotobureau 't Sticht) 

januari 
1974 

21. Prof. mr. A. L. M. Soons slaat als voorzitter van de Stich
ting Katholiek Utrechts voortgezet onderwijs de laatste paal 
voor het nieuwe gebouw van het Niels Stensen College aan 
de Churchilllaan. 

28. De panden Mariaplaats 22, Voor Clarenburg 7 en Achter 
Clarenburg 2, zomede de 17e eeuwse boederij „Hof ter Wei
de" zijn op de definitieve Monumentenlijst geplaatst. Ook 
het gebouw van de Sociëteit „De Vereeniging" op de Maria-
plaats komt nu op deze lijst voor. 
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januari 
1974 

30. Een spectaculair karwei wordt aan de Domtoren verricht: 
gedurende drie dagen zijn werklieden bezig met het voor
zichtig naar beneden halen van alle klokken en klokjes van 
het Domcarillon. Dit in verband met de volledige restau
ratie van de beiaard, hetgeen o.m. resulteert in het aan
brengen van een nieuwe (houten) klokkestoel, een nieuwe 
kabine voor de beiaardier en aanvulling van het klokken
spel tot de oorspronkelijk door de gebr. Hemony bedoelde 
vijftig klokken. De klokken worden voor reparatie c.q. op 
stemming brengen, naar de klokkengieterij van de firma 
Eysbouts te Asten overgebracht. 

februari 5. Burgemeester mr. A. G. Smallenbroek van Harmeien slaat 
1974 de eerste paal voor Huize nieuw Batenstein, een gezinsver

vangend tehuis voor volwassen lichamelijk gehandicapten. 

14. De Johan Wagenaar Stichting in Den Haag kent de Norbert 
Loeserprijs toe aan de muziekcriticus Wouter Paap voor 
zijn publikaties over de Nederlandse muziek. 

20. Burgemeerster H. G. I. Baron van Tuyll van Serooskerken 
verzoekt de koningin om gezondheidsredenen om per 1 juni 
van zijn ambt te mogen worden ontheven. 

28. De Utrechtse gemeenteraad aanvaardt het plan-Oosting voor 
de bouw van 25 huizen aan de Lange Jansstraat en stemt 
eveneens in met het voorstel het terrein van de voormalige 
dakpannenfabriek Van Arkel in Hoograven te bestemmen 
voor sportaccomodaties en andere recreatieve voorzieningen. 

1. De gemeente Utrecht krijgt een speciale hartambulancedienst. 

7. Staatssecretaris mr. dr. A. Veerman van Onderwijs en We
tenschappen opent de R.K. Technische School „Lunenborch" 
aan de Europalaan te Utrecht. 

8. Te Maarssen is overleden de bekende schilder en graficus 
Willem van Leusden, oud-voorzitter vn het Genootschap 
Kunstliefde (87 jaar). 

21. De gemeenteraad van Utrecht gaat akkoord met de verkoop 
van grond in wijk C ten behoeve van de bouw van een 
nieuw kantoor van de Nederlandsche Bank. 

24. In De Bilt is overleden de heer Jac. Ponten, bekend organist
cantor van de St. Gerardus Majella parochie en van de 
St. Michaelsparochie in De Bilt (69 jaar). 

26-28. De Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging UVSV 
viert haar 15e lustrum o.m. met de gebruikelijke intocht-met
reunie en met een markt op het Domplein van allerlei zaken 
die herinneringen oproepen aan de dertiger jaren. 

maart 
1974 
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maart 27. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten komt de vol-
7974 gende zetelverdeling uit de bus: PKU (Pv.d.A, PPR en 

D'66): 20 zetels; KVP 8; VVD 15; ARP 4; CHU 5; 
CPN 1; SGP 1; Boerenpartij 1 en DS'70 1 zetel. In de stad 
Utrecht maakte slechts 72,1% van de kiezers gebruik van 
hun stemrecht. In de hele provincie bedroeg dit percen
tage 76,3%. 

april 2. Prins Bernhard neemt in Achterveld deel aan de TV-opna-
7974 men voor een documentatie over de conferentie inzake de 

verdeling van de voedselvoorraden, welke vlak voor de be
vrijding boven het westen des lands door de geallieerden 
werden afgeworpen. 

4. Het Nederlands Spoorwegmuseum zal belangrijk worden uit
gebreid en worden uitgebouwd tot een museum van het Open
baar Vervoer. Er wordt begonnen met de bouw van een 
nieuw overdekt perron en een voetgangersbrug over de Ma-
liebaansporen, die - hoofdzakelijk voor goederenvervoer -
in gebruik blijven bij de Nederlandse Spoorwegen. 

6. In Hilversum is op 89-jarige leeftijd overleden de bouw
meester W. M. Dudok, o.m. schepper van het Hilversum-
se Raadhuis en van de Stadsschouwburg te Utrecht. 

8. Te Zeist is overleden prof. dr. J. Ph. de Monté VerLoren, 
oudhooglerlaar aan de Rijksuniversiteit (82 jaar). 

10. Op het Pieterskerkhof is aan de zuidzijde van de kerk een 
in achttiende eeuwse stijl vervaardigde waterpomp geplaatst. 

17. Gedeputeerde Staten gaan akkoord met de aanleg van de 
noordelijke rondweg (S23) als verbinding tussen Overvecht 
en Maarssenbroek. 

17. Het pand Zadelstraat 33 blijft definitief op de Monumenten
lijst staan. 

24. Wethouder mr. A. Looten opent in het vm. V. en D.-pand 
aan de Stadhuisbrug de „Mammoetboekhandel", die wordt 
geëxploteerd door de boekhandels Broese, Kemink, Stam 
en Dekker & van de Vegt. 

25. Het Provinciaal Bestuur neemt de grote, door de gemeente 
Utrecht gebouwde en geëxploteerde rioolwaterzuiveringsin
richting aan het Zandpad over. Dit is een gevolg van de 
nieuwe wet verontreiniging oppervlaktewateren, waarbij het 
kwaliteitsbeheer over de oppervlaktewateren wordt opgedra
gen aan de provinciale besturen. Een ander gevolg is ook, 
dat iedereen sinds 1-1-1973 een verontreinigingsbelasting 
moet betalen. 
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April 1974: De waterpomp op het Pieterskerkhof. 
(Fotobureau 't Sticht) 

april 
1974 

29. Er worden 25 Utrechters onderscheiden. Onder hen bevin
den zich o.m. burgemeester van Tuyll (ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw); H. J. Hogendoorn, hoofd
directeur van de Dienst van Openbare Werken (bij bevor
dering tot officier in de Orde van Oranje Nassau); de 
burgemeester van Zeist mr. dr. A. H. Stolk tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau. 

29. De heer W. H. van Dijk, medisch adjunct-directeur en 
wnd. directeur van de GG en GD te Rotterdam wordt be
noemd tot directeur van de Utrechtse GG en GD als opvol
ger van de heer P. D. van Leeuwen. De benoeming gaat 
op 1 september in. 
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Mei 1974: De heer Stooker bij de lantaarnconsole met zijn carica
turale beeltenis. (Fotobureau 't Sticht) 

mei 2. De heer W. Stooker erelid van Oud Utrecht, oudgemeente-
1974 architekt en pionier op het gebied van de restauratie van 

de werven en werfmuren onthult op de werfpromenade aan 
de oostelijke zijde van de Oudegracht een door Jeanot 
Bürgi gehouwen lantaarnconsole met zijn (caricaturale) 
beeltenis. 

5. Wethouder mr. H. J. Zeevalking opent de wandelpromena
de langs de Oudegracht tussen de Viebrug en de Bakker-
brug. 
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Mei 1974: Officiële ingebruikneming van de werf promenade langs 
de Oudegracht. (Fotobureau 't Sticht) 

mei 
1974 

Na een staking van veertien dagen wordt het werk bij de 
B.V. Bronswerk Apparatenfabriek hervat. Het geschil is ont
staan door de ongelijkheid van de lonen in de Amsterdam
se en Utrechtse vestigingen van de Verenigde Machinefa
brieken, tot welk concern Bronswerk behoort. 
Majoor H. C. Lancée en zijn vrouw majoor C. Lancee-
Paulus nemen afscheid van het Leger des Heils wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het echtpaar is 
zeer nauw betrokken geweest bij het jeugd- en clubhuis-
werk in de Utrechtse binnenstad. 
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Mei 1974: Afscheid burgemeester H. G. 1. baron van Tuyll van 
Serooskerken. (Foto C. A. Otten) 

mei 9. Op de Grebbeberg bij Rhenen wordt een documentatie- en 
1974 informatiecentrum geopend waar de bezoekers een beeld 

kunnen krijgen van de zware strijd, die de Nederlandse 
strijdkrachten in de meidagen van 1940 aldaar tegen de 
Duitse invallers hebben gevoerd. 

10. De ministerraad besluit dat er tussen Utrecht en Nieuwe-
gein/IJsselstein een tramlijn zal worden aangelegd via een 
tracé over het Kanaleneiland. 

17. Wethouder W. A. Kieboom opent het volledig gemoderni
seerde Dienstencentrum voor bejaarden aan de Bernadotte-
laan. 

18. Kardinaal Alf rink verricht de plechtige consacratie van de 
nieuwe kerk van O.L. Vrouwe ten Hemelopneming aan de 
Biltstraat. 

21. De violiste Emmy Verhey (25) wordt benoemd tot eerste 
concertmeester van het Utrechts Symfonie Orkest. 

21. De St. Gregoriusschool in het Hieronymusplantsoen viert het 
honderdjarig bestaan. 

29. De belangstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is, ver
geleken bij die voor Provinciale Staten, teruggelopen van 
72,1% naar 6 1 % van de kiesgerechtigden die hun stem kwa
men uitbrengen. De volgende zetelverdeling kwam uit de 
bus: PvdA 17 zetels; CDA (KVP, CHU en ARP): 13 ze
tels; W D 9; PPR 3; D'66, PSP en CPN elk 1 zetel. Er wa
ren 113.300 kiesgerechtigden in de gemeente Utrecht. 
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mei 30. Wethouder C. Pot reikt de eerste exemplaren van het boek-
1974 je Oud- en Nieuw-Amelisweerd en Rhijnauwen uit aan de 

vertegenwoordigers van de directie van de Zwolsche Alge-
meene Verzekeringsmaatschappij, die mede door een gift 
de uitgave van dit gidsje voor de drie landgoederen heeft 
mogelijk gemaakt. 

30. In de tuin van het Centraal Museum nemen burgemeester 
en mevrouw van Tuyll - na een bijzondere zitting van de 
gemeenteraad in het Stadhuis - afscheid van de burgerij 
tijdens een druk bezochte receptie. 

31 mei-2 juni. Op de terreinen van het sportveldencomplex 
Maarschalkerweerd worden de door de Utrechtse hockey-
vereniging Kampong georganiseerde Europese kampioen
schappen gespeeld. 

juni 4. In de Sint Jacobsstraat is men begonnen met het slopen van 
1974 het voormalige warenhuis van Vroom en Dreesmann. 

5. Het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht wordt als 
volgt samengesteld: M. de Bruijne ( W D ) , dr. B. Hofman 
(VVD), C. H. Letschert (PKU), ir. F. N. Sikkes (KVP), 
mr. W. R. van der Sluis (ARP) en mevrouw mr. C. Venze-
laar-de Boer (PKU). 

6. Staatssecretaris dr. G. Klein van het ministerie van Onder
wijs en Wetenschappen stelt het Transistorium III (o.m. 
voor „natte" chemie) en het gebouw voor experimentele fy
sica in de Uithof in gebruik. 

7. Stadsarcheoloog drs. P. J. Hoekstra vindt bij het oudheid
kundig bodemonderzoek op een bouwterrein in Wijk C de 
resten van twee houten schepen, die vermoedelijk uit de 
twaalfde eeuw zijn. Ook werden resten van een vrij groot 
15e eeuws huis aangetroffen. 

13. In Maarssenbroek wordt het gezondheidscentrum „Open 
Hof" in gebruik gesteld. 

14. B. en W. van Utrecht besluiten de Vismarkt volledig in het 
voetgangersgebied in de binnenstad op te nemen. 

26. De Universiteitsraad verklaart zich akkoord met de bouw 
van een nieuw Academisch Ziekenhuis in De Uithof. 

28. De gemeenteraad van Utrecht besluit het Gebouw voor 
Kunsten en Wetenschappen te verhuren aan de Stichting het 
Utrechts Conservatorium. 

29. De oude stalen Galecopperbrug wordt over een afstand van 
twee kilometer noordwaarts verplaatst naar zijn nieuwe be
stemming naast de reeds jarenlang veel te smal gewor
den Oudenrijnsebrug. 
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juni 

1974 

Maart/juni 1974. Eén der resultaten van de opgravingen in wijk C. 
(Foto- en Filmdienst Gem. Utrecht) 

30. In de St. Catharinakathedraal leidt kardinaal Alfrink de 
eucharistieviering ter gelegenheid van de kroning van paus 
Paulus VI, zijn eigen vijftigjarig priesterschap en het veer
tigjarig priesterfeest van bisschop mgr. Th. Zwartkruis van 
Haarlem. 

juli 
1974 

2. 

1. Tot opvolger van de heer J. H. van der Heide wordt tot 
burgemeester van Vleuten-De Meern benoemd mr. H. A. C. 
Middelweerd, eerder burgemeester van Montfoort en Wil-
leskop.. 

Een reeds lang slepend conflict in de leiding van de zwak
zinnigeninrichting „Dennendal" in Den Dolder, behorend bij 
de Willem Arntsz Stichting, komt met een gewelddadige 
ontruiming door de politie van het Lorentzpaviljoen tot een 
einde. 

Pastoor J. B. Niënhuis van de St. Martinus Parochie maakt 
bekend, dat de St. Martinuskerk aan de Oudegracht met 
ingang van 1 september voorgoed gesloten zal worden. 
In de Margriethal opent wethouder W. A. Kieboom het 
vijfde „Jeugdspektakel" dat gedurende de vakantieperiode 
vele duizenden kinderen veel plezier belooft. 
In het gemeentelijk Archief wordt een tentoonstelling ge
opend van werken van de achttiende eeuwse tekenaar Dirk 
Verrijk. De expositie duurt tot 23 augustus. 

4. 

11. 
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juli 11. Het gemeentebestuur van Vleuten-De Meern zoekt een be-
1974 stemming voor de Hamtoren te Vleuten, die thans bijna 

geheel is gerestaureerd. Er wordt gedacht aan een culturele 
bestemming. 

12. Het Kabinet besluit de heer H. J. L. Vonhoff (43), oud-
staatssecretaris van CRM en lid van de Tweede Kamer voor 
de VVD, te benoemen tot burgemeester van Utrecht. De 
benoeming gaat op 16 augustus in. 

23 juli-10 augustus. De Stichting Stadsontspanning bestaat vijf
entwintig jaar; ter gelegenheid hiervan worden overal in de 
stad muziek-, zang-, cabaret-, toneel- en variété-uitvoerin-
gen gegeven. 

25. Prof. dr. J. Jongbloed, oud-hoogleraar in de geneeskunde 
aan de Rijksuniversiteit en drager van vele hoge binnen-
en buitenlandse onderscheidingen, overleden (79 jaar). 

30. De NV Koninklijke Beheer De Bijenkorf verleent aan de 
Weense architekt Wilhelm Holzbauer (43) opdracht tot het 
ontwerpen van een nieuw gebouw voor De Bijenkorf, dat 
op de plaats van Vroom en Dreesmann aan de Lange Vie-
straat-St. Jacobstraat zal verrijzen. 

31. Op 102-jarige leeftijd is te Bilthoven overleden dr. W. R. H. 
Kranenburg, rustend arts en oud-medisch adviseur bij de 
Arbeidsinspectie. 

31. Uit Huize Doorn zijn voor miljoenen guldens aan antieke 
voorwerpen ontvreemd. 

augustus 1. Onder grote belangstelling wordt in het Centraal Museum 
1974 de tentoonstelling „De Dom in puin" geopend. De expositie 

geeft een beeld van de ontzaglijke verwoestingen, die de 
orkaan van 1 augustus 1674 in stad en land aanrichtte. 
Tijdens de officiële opening wordt de oprichting bekend 
gemaakt van de „Stichting Onderzoek Herstel Domkerk 
Utrecht". 

5. De oudste inwoner van Utrecht, de heer J. van Putten over
leden (102 jaar). 

5. B. en W. van Utrecht verlenen de Amsterdamse architekt 
prof. Herman Hertzberger opdracht voor het maken van 
een definitief ontwerp voor een muziekcentrum op het Vre-
denburg. 

5. Er is een begin gemaakt met de totale vernieuwing van 
de raadzaal in het Stadhuis. De verbouwing zal tegen het 
einde van dit jaar gereed moeten zijn. De gemeenteraad 
komt gedurende de herstelperiode bijeen in de Statenzaal 
van het Provinciehuis. 
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Augustus 1974: Intrede burgemeester Vonhoff. 
(Fotobureau 't Sticht) 

augustus 
1974 

10. 

19. 

23. 

In het Stadion Galgenwaard wordt een demonstratie van 
plm. 25.000 ontevreden agrariërs gehouden. Er doen zich 
geen ongeregeldheden voor. 
Burgemeester H. J. L. Vonhoff wordt in een bijzondere 
zitting van de gemeenteraad in de grote zaal van Tivoli door 
loco-burgemeester wethouder T. Harteveld geïnstalleerd. 
Tijdens zijn officiële kennismaking met het politiekorps in
stalleert de heer Vonhoff de pas benoemde commissarissen 
van politie de heren M. van Dosselaar (Verkeersdienst) (42) 
en J. Karssenberg (Surveillancedienst) (47). 
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augustus 24. Het bestuur van het Cultureel Centrum 't Hoogt maakt be-
7974 kend, dat het wegens financiële moeilijkheden gedwongen 

zal zijn de exploitatie per 1 september te staken. Enkele 
dagen later deelt wethouder W. A. Kieboom mede, dat 
het centrum in ieder geval nog tot eind december zal kun
nen blijven functioneren. 

24. Premier drs. J. den Uyl overhandigt namens de regering 
de versierselen van het Grootkruis in de Orde van de Ne
derlandse Leeuw aan Kardinaal Alfrink tijdens diens gou
den jubilcumreceptie. Burgemeester Vonhoff vereert de 
kerkvorst met de gouden stadsmedaille. 

25 augustus-1 september. In Achterveld wordt het 300-jarig 
bestaan van de RK St. Joseph parochie op luisterrijke wijze 
gevierd. 

26. Tijdens een informele bijeenkomst luidt wethouder W. A. 
Kieboom het begin in van een omvangrijke restauratie en ver
bouwing van het voormalige Catharijne Convent en het voor
malige St. Catharijne Gasthuis tot een aaneengesloten mu
seumcomplex waarin straks de verzamelingen van het Aarts
bisschoppelijk Museum van Utrecht, het Oud-katholiek mu
seum van Utrecht en het Bisschoppelijk museum van Haar
lem bijeen zullen worden gebracht in een Rijksmuseum voor 
religieuze kunst. 

30. De gemeenteraad van Utrecht stemt in met de aanleg van de 
noordelijke randweg, die a.h.w. het sluitstuk zal gaan vor
men van de „ruit" van verkeerswegen om de stad. De weg 
zal tevens dienen tot een betere ontsluiting van het Indus
triegebied Lage Weide. Er wordt een krediet van 11,7 mil
joen gulden voor gevoteerd. In dezelfde zitting worden 
o.m. het reconstructieplan voor het Domplein e.o. (kosten 
1,2 miljoen) en de restauratie van het z.g. Schröderhuis 
aan de Prins Hendriklaan 50, goedgekeurd. 

september 2. Wethouder mr. A. Looten, die acht jaar lang de portefeuille 
1974 van financiën heeft beheerd, neemt afscheid als zodanig en 

wordt door de burgemeester begiftigd met de zilveren 
stadsmedaille. Mr. H. J. Zeevalking, die de portefeuille van 
Openbare werken onder zich heeft gehad, neemt eveneens 
afscheid als wethouder. Beide heren keren als gewone raads
leden in de nieuwe raad terug, resp. voor de W D en voor 
D'66. 

3-5. Op het Janskerkhof houdt de Stichting Stadsontspanning 
haar 22ste Kunstmarkt. 
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September 
1974 

10. Twee branden richten voor enkele tonnen schade aan in de 
gebouwen van de Werkplaats Kindergemeenschap aan De 
Kees Boekelaan en in de kampwinkel van de Camping De 
Biltse Duinen te Bilthoven. 

12. In het Slot-Museum Zuylen wordt een tentoonstelling, ge
wijd aan Belle van Zuylen, geopend. De werkgroep Acht
tiende Eeuw wijdt een driedaags congres aan deze opmerke
lijke schrijfster, die in 1740 op dit kasteel werd geboren 
en het precies 200 jaar geleden voor het laatst bezocht. De 
expositie duurt tot 20 oktober en trekt veel bezoekers. 

17. Prins Bernhard opent het reusachtige nieuwe kantorencom
plex van de AMEV verzekeringengroep in de voormalige 
Johannapolder. 

19. Ondanks felle critiek op het tot nu toe gevolgde financiële 
beleid, besluit de gemeenteraad toch een aanvullende sub
sidie van ruim ƒ 430.000,— aan de Stichting Cultureel Cen
trum 't Hoogt te verlenen. 

24. Burgemeester Vonhoff opent de nieuwe „winkelpier" met 
dertien nieuwe winkels aan het Vredenburg in Hoog Catha-
rijne. 

24. B. en W. van Utrecht besluiten de vroegere Galecopper-
brug, die nu naast de Oudenrijnsebrug is gelegen, de naam 
„Hommelbrug" te geven. 

27. B. en W. stellen de raad voor de molen „Rijn en Zon" aan 
de Merelstraat aan te kopen. 

oktober 1. De oude Roomsche Katholieke Aalmoezenierskamer op de 
1974 Mariaplaats bestaat driehonderd jaar. 

2. Na 110 jaar te hebben bestaan, wordt de herenkapperszaak 
van Kippersluis, Biltstraat 73, voorgoed gesloten. 

5. Wethouder mr. S. Torensma neemt op de Bakkerbrug de 
eerste exemplaren van het boekwerkje „Reliefs in blauw", 
dat over de gebeeldhouwde lantaarnconsoles langs de grach
ten handelt, in ontvangst. 

5. Te Laren is overleden dr. A. J. van de Ven, oud-rijks-
archivaris in de provincie Utrecht. 

7. Het 25-jarig bestaan van de gemeentelijke HTS voor Mecha
nische Technologie, Metallurgie en Elektrotechniek aan de 
Oudenoord wordt o.m. met een kunstmanifestatie „Kunst 
en Techniek" en andere festiviteiten gevierd. 

17. In het Informatie Centrum van de gemeente installeert de 
burgemeester de Kerngroep Stadsvernieuwing. 

18. Een zeldzaam jubileum in een uitstervend beroep wordt in 
Zuilen gevierd door melkslijter C. Stoet (65), die zijn vele 
klanten reeds vijftig jaar bedient. 
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oktober 22. Op het Stationsplein te Utrecht wordt het nieuwe z.g. auto-
1974 plat in gebruik genomen. Hierop vinden veertien taxi's en 

een beperkt aantal particuliere „afhalers" en „wegbren
gers" een plaats. Tevens neemt de UTAX hier zijn nieuwe 
mobilofooncentrale in gebruik. 

23. In het Provinciehuis wordt tot 8 november de tentoonstel
ling „Kaartmakers van het Sticht" gehouden, georganiseerd 
door Oud-Utrecht op initiatief van haar ere-lid ir. J. D. M. 
Bardet. De inrichting geschiedde door een team onder lei
ding van prof. dr. ir. C. Koeman. 

26. In het voormalige NV-huis aan de Oudegracht wordt een 
trefpunt voor Surinamers geopend. 

31. De Juliana van Stolbergschool - beter bekend als de Dalton-
school - op het Pieterskerkhof, bestaat 150 jaar. 

31. De gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van de 
m n l o t i T?ijn »ri 7 n n " M n H P IVTprplst raat t e TTt recht . 

november 
1974 

4. 

6. 

12. 

18. 

19. 

Bij de invoering van de nieuwe wet op het drankgebruik 
door automobilisten doen zich ongeregeldheden voor tussen 
taxi-chauffeurs en de leden van de „Drivers Club", een groep
je studenten dat zich ten doel stelt eigenaren van auto's tegen 
betaling in hun eigen wagen naar huis te brengen. 
De Tweede Kamer keurt zonder enig debat een grenswijzi
ging goed waarbij de gemeentegrenzen van Utrecht zodanig 
worden verlegd, dat het Universiteitscentrum „De Uithof" 
met uitzondering van het fort Rhijnauwen bij de gemeente 
Utrecht wordt getrokken. 

De Verkeersdienst publiceert een ontwerp-verkeerscircula-
tieplan voor de stad, waarin speciaal aandacht wordt be
steed aan de bevordering van het openbaar vervoer en het 
(brom)fietsverkeer. De particuliere auto wordt nog verder 
teruggedrongen. 

Minister drs. H. Gruijters van Volkshuisvesting en ruimte
lijke ordening geeft het startsein voor het bouwplan Batau in 
de gemeente Nieuwegein. 

Het Economisch Technologisch Instituut voor de provincie 
Utrecht bestaat 25 jaar. 

De heer A. C. Verhoef, oud-lid van Gedeputeerde Staten 
opent in het bijzijn van o.m. de commissaris van de Koningin 
en de burgemeesters van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein 
en vele anderen de naar hem genoemde nieuwe verbindings
weg tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein-noord. Deze 
weg - de S 15 - is zeven kilometer lang en heeft ongeveer 
35 miljoen gulden gekost. 
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December 1974: Terugkeer van de klokken van het Domcarillon 
uit de klokkengieterij te Asten. (Fotobureau 't Sticht) 

november 21. Het Rijk verstrekt de gemeente Utrecht een bijdrage van zes 
1974 ton voor de reconstructie van het Domplein e.o., d.w.z. de 

helft van het voor dit project uitgetrokken bedrag. 
22. In Zeist ontstaat onrust door de bekendmaking dat de 

GERO-fabrieken (met plm. 300 werknemers) zullen moe
ten worden gesloten. 

23. Tijdens de viering van het tachtigjarig bestaan van het Ko
ninklijk Utrechts Dilettanten Orkest (KUDO) wordt burge
meester Vonhoff tot ere-voorzitter geïnstalleerd. 

december 2. De vier openbare bibliotheken in Utrecht t.w. de Centrale 
1974 Bibliotheek Voetiusstraat, de bibliotheek Nieuwegracht, de 

Muziekbibliotheek Achter de Dom en de Jeugdbibliotheek 
in de voormalige Grote Vleeshal aan het Jansveld, begin
nen met een mammoetverhuizing: alle boekerijen zullen 
worden geconcentreerd in het voormalige warenhuis van 
Vroom en Dreesman aan de Stadhuisbrug. 

4. Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium trekken in his
torische kledij gestoken door de stad. Dat is het begin 
van een reeks van festiviteiten ter gelegenheid van het vijf
honderd jarig bestaan van de school. Des middags opent de 
burgemeester in het Universiteitsmuseum aan de Trans een 
aan dit zeldzame jubileum gewijde tentoonstelling, die tot 
11 januari duurt. 
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December 1974: Historische optocht leerlingen 500-jarig Sted. 
Gymnasium. (Fotobureau \ Sticht) 

december 6. De gemeenteraad van Utrecht neemt officieel de vernieuw-
1974 de raadzaal in gebruik. 

10. Het Utrechts Monumenten Fonds maakt de aankoop bekend 
van het Bruntenhofje aan het Lepelenburg. 

10. De oostelijke rijbaan van de rondweg om Utrecht tussen 
de Berenkuil en een punt ten noorden van het Prins Hendrik
viaduct wordt afgesloten. Tegelijkertijd wordt de verbinding 
opengesteld tussen deze rondweg en de reeds gereed geko
men gedeelten van de rijkswegen 27 (Hilversum-Utrecht) 
en 28 (Utrecht-Zeist). Een en ander dient om het verkeer om 
de Berenkuil te ontlasten. 

12. De gemeenteraad besluit Huize Oudaen van het Utrechts 
Monumenten Fonds te kopen. Een definitieve bestemming 
voor dit gebouw is nog niet bekend. 

14. De Utrechtse Rederijkerskamer Nicolaas Beets installeert 
burgemeester Vonhoff tot ere-voorzitter. 

14. Aan de Lagedijk in IJsselstein wordt het nieuwe gebouw 
van de Provinciale Bibliotheek Centrale Utrecht door de 
commissaris van de Koningin officieel in gebruik gesteld. 
De centrale was eerder in De Bilt gevestigd. 

18. Prins Claus reikt als ere-president van het Nationaal Comi
té Monumentenjaar 1975 tijdens een plechtige bijeenkomst in 
het Zeister Slot ere-penningen uit aan veertien burgemees
ters in wier gemeenten een bijzonder actief monumentenbeleid 
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december is gevoerd. Onder hen bevindt zich de burgemeester van 
1974 Loenen aan de Vecht. 

19. De Utrechtse gemeenteraad neemt de begroting voor 1975 
met algemene stemmen aan. Vooral met de kwestie van het 
erfpachtcanon van Hoog Catharijne hebben verschillende 
fracties nogal moeite. 

23. Minister van Doorn van CRM besluit het z.g. Schröderhuis, 
dat in 1924 door Gerrit Rietveld aan de Prins Hendriklaan 
werd gebouwd, op de aanvullende Monumentenlijst te plaat
sen. 

24. Met ingang van 16 januari is mr. H. M. de Jonge (37) uit 
Odijk benoemd tot burgemeester van Montfoort en Willes-
kop. Hij volgt als zodanig mr. H. A. C. Middelweerd op, 
die burgemeester van Vleuten-De Meern werd. 

28. Het Nationaal Museum van Speeldoos tot Pierement ont
vangt de 50.000ste bezoeker van het jaar 1974, deze was 
tevens de 150.000ste sedert de verhuizing van het mu
seum van het Catharijneconvent naar Achter de Dom, in 
1972. 

30. B. en W. besluiten het bekende café van Dikke Dries op de 
hoek van de Willemstraat en de Waterstraat in het voor 
dit gebied te vervaardigen bestemmingsplan, te handhaven. 

31. Uit een bekendmaking van Gedeputeerde Staten blijkt, dat 
in 1974 de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten 
en de Stichting het Utrechts Landschap vier natuurgebieden 
met een oppervlakte van rond 45 ha hebben verworven. 
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