
Kroniek over 1975 

januari 1. Het jaar 1975 begint voor de gemeente Utrecht met een 
1975 inwonertal van 256.016. 

3. Ir. D. E. Cartier van Dissel wordt bij zijn afscheid als voor
zitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Utrecht e.o. benoemd tot ridder in de Orde van de Neder
landse Leeuw. 

3. De heer J. Zeeman (38) neemt ontslag als directeur-conser
vator van het Nederlands goud-, zilver- en klokkenmuseum. 

9. Tot gemeentelijk inspecteur van het lager onderwijs is de 
heer A. Anderson, tot nu toe hoofd van de Dr. Bosschool, 
benoemd. 

9. Volgens gegevens van de Brandweer zijn er in 1974 691 
branden en brandjes geweest, waarbij in totaal voor een 
waarde van ruim vier miljoen gulden schade werd aange
richt. Er kwamen drie personen om het leven en twee men
sen werden ernstig gewond. 

16. De heer A. van Osnabrugge, makelaar te Utrecht, overleden 
(80 jaar). 

17. Wethouder C. Pot opent de nieuwe behuizing van de Stich
ting Utrechtse Openbare Bibliotheken in het voormalige 
winkelpand van Vroom & Dreesmann op de Stadhuisbrug; 
het complex omvat ook lees- en studiezalen, de jeugdbiblio-
theek en een muziekafdeling. 

17. Te Bilthoven is mr. A. Quispel, advocaat en procureur te 
Utrecht overleden (59 jaar). 

21. In het Centraal Museum wordt een tentoonstelling geopend 
van een groot aantal gouden en zilveren munten, die bij de 
bouwwerkzaamheden voor de Willem Arntsz Stichting wer
den opgegraven. Het zijn alle munten, die in 1483 kennelijk 
in grote haast werden begraven tijdens een beleg door Bour
gondische bisschopstroepen. De expositie „Verborgen schat 
geborgen" duurt tot en met 22 februari; de collectie zelf is 
in langdurig bruikleen aan het Centraal Museum afgestaan 
door het bestuur van de W.A. Stichting. 
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januari 
1975 

25. De heer J. Schipper, oud-secretaris van het C.N.V. en oud-
lid van de Eerste Kamer voor de A.R.P., overleden (84 
jaar). 

27. Drs. J. M. Theunis neemt afscheid als voorzitter van de 
Utrechtse migrantenraad. 

28. Als opvolger van de heer A. J. van Dobben de Bruyn is 
m.i.v. 16 februari benoemd tot burgemeester van Langbroek 
de heer P. T. Bunjes (37), wnd. gemeentesecretaris van 
Sassenheim. 
Bij de Arrondissementsrechtbank wordt mevr. mr. E. P. J. 
Steenkamp-Roëll geïnstalleerd als eerste (plv.) officier van 
Justitie. 

31. Bij zijn afscheid als voorzitter van de Centrale Raad van 
Beroep wordt mr. A. Blom bij bevordering benoemd tot 
commandeur in de Orde van Oranje Nassau. 

februari 3. 

3. 

7. 

11. 

13. 

13. 

15. 

17. 

Mej. Chr. Kamphuis (60) neemt afscheid uit haar functie 
van gemeentelijk inspectrice van het Kleuteronderwijs. 
Tot directeur van de Stichtse Bondsspaarbank is benoemd 
de heer drs. J. Boersma. Hij volgt per 1 maart jhr. J. Op ten 
Noort op, die op die datum al zijn functies zal neerleggen. 
Mr. C. J. A. Koning (53) uit Bilthoven wordt door de konin
gin beëdigd als voorzitter van de Centrale Raad van Beroep 
als opvolger van mr. A. Blom. 
B. en W. van Utrecht besluiten de bij de opgravingen in 
Wijk C gevonden middeleeuwse scheepswrakken over te 
dragen aan de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders omdat 
men hier ter stede geen accommodatie heeft om ze te con
serveren. 
Te Vleuten is op negentigjarige leeftijd de heer J. A. Verder, 
oud-burgemeester van Vieuten-de Meern en Haarzuilens, 
overleden. 
Bij een brand wordt de plastic noodkap van de in restauratie 
zijnde Klaaskerk grotendeels vernield; achteraf blijkt de 
schade zowel aan de kerk als aan het kostbare Marcussen-
orgel erg mee te vallen. 
Wethouder mevrouw W. Velders-Vlasblom opent in het ge
meentelijk Archief de tentoonstelling „Van gasthuisbed tot 
verzorgingsflat". De expositie duurt tot en met 19 april. 
Te Utrecht is de heer R. Kenswil, tandarts, overleden (84 
jaar). 
Met ingang van 1 mei is tot directeur van het Gereformeerd 
Centrum voor samenlevingsopbouw in de provincie Utrecht 
benoemd mr. W. L. Schuitemaker als opvolger van drs. 
A. Broek. 
Mr. M. M. L. G. M. Custers, ex-burgemeester van Roer
mond wordt geïnstalleerd als lid van de Centrale Raad van 
Beroep. 
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februari 24. Te Vlissingen is op 74-jarige leeftijd ir. A. J. Mijnlieff, oud-
1975 president-directeur van de N.V. PEGUS en wonende te 

Zeist, overleden. 
28. Mr. D. H. C. Ittmann (62) neemt afscheid als directeur en 

chef van de dienst Exploitatie van de N.V. Nederlandse 
Spoorwegen. 

maart 4. Drie wethouders, t.w. de heren T. Harteveld en C. Pot 
1975 (beiden P.v.d.A.) en W. J. Vergeer (C.D.A.) en het raadslid 

H. J. Janssen (C.D.A.) vieren hun 12 Vu-jarig jubileum als 
raadslid. 

4 Tot voorzitter van de Stichting Stadsontspanning Utrecht 
wordt oud-wethouder mr. H. J. Zeevalking gekozen. Hij 
volgt kolonel b.d. H. J. M. Mieras op. 

5. Wethouder C. Pot opent de nieuwe behuizing van de open
bare kleuterschool „De Leeuwerik" aan de Troelstralaan. 

7. Op 85-jarige leeftijd is te Utrecht overleden ir. J. D. M. 
Bardet, gepensioneerd hoofdingenieur bij de N.S Ir. Bardet 
is geruime tijd lid van de Utrechtse gemeenteraad geweest 
voor de V.V.D., was gedurende een aantal jaren voorzitter 
en erelid van de Vereniging Oud Utrecht en vervulde tal van 
functies in organisaties op het gebied van de Heemkunde, 
Monumentenzorg enz. 

11. Drs. G. W. Schapenk te Leersum is benoemd tot lid van 
Provinciale Staten voor de C.H.U. Hij volgt wijlen de heer 
H. Haanschoten op. 

11. Mr. J. Rutgers, oud-vice-president van de Utrechtse Arron
dissementsrechtbank, overleden (77 jaar). 

11. De Nationale Schildersschool viert het vijftigjarig bestaan. 
13. De gemeenteraad besluit het Rijksbelastingkantoor aan de 

Walsteeg met omringende terreinen van het Rijk aan te 
kopen. 

17. Op 65-jarige leeftijd overlijdt in Utrecht de heer C. M. van 
der Stad, oud-hoofdarchitekt van de Dienst van Openbare 
Werken en oud-adjunct directeur van de dienst Stadsontwik
keling. De heer van der Stad heeft o.m. een zeer groot aan
deel gehad in de totstandkoming van het Kanaleneiland. 

18. De heer J. J. Welle, oud-voorzitter van de afdeling Utrecht 
van de K.N.V B. en o.m. lid van de Utrechtse Sportraad, 
overleden (76 jaar). 

20. Prof. Herman Hertzberger presenteert zijn definitieve ont
werp voor het Muziekcentrum op het Vredenburg. Het plan 
voorziet o.m. in een grote muziekzaal voor normaal 1500 
bezoekers, welk aantal uitgebreid kan worden tot 1900. 

20. De Utrechtse gemeenteraad stemt in met de aanleg van een 
sneltramverbinding met Nieuwegein en IJsselstein via het 
Kanaleneiland. 
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maart 21. Mr. P. J. Verdam, commissaris van de koningin in de pro-
1975 vincie Utrecht ontvangt uit handen van drs. P. J. Sigmund 

van de wetenschappelijke redactie van Uitgeverij Unieboek 
het eerste exemplaar van de vijfde druk van het Kastelen-
boek Provincie Utrecht, welke druk nog geheel door wijlen 
ir. J D. M. Bardet werd voorbereid. 

22. Bij een verkeersongeluk komt de 64-jarige altviolist van het 
U.S.O. Bernard Giltay om het leven. 

26. Mr. J. J. Wesseling, chef van de tweede afdeling van de ge
meentesecretarie van Utrecht gaat met pensioen. Tot zijn 
opvolger is benoemd de heer R. Vleer, chef van het Bureau 
Burgerlijke Stand. 

27. De heer B. Velthuis, hoofd van de openbare Pestalozzi-
school aan de Katrijn van Leemputdreef gaat met pensioen. 
De heer Velthuis is een van de pioniers op het gebied van 
de vernieuwing van het onderwijs in Utrecht geweest. 

27. De heer H. Zevenbergen, directeur van de jhr. mr. P. J. 
Elout van Soeterwoudeschool voor Chr. M.A.V.O. neemt 
afscheid uit zijn functie. 

31. Te Utrecht is overleden Zr. J. J. Kiewit, oud-directrice van 
het Wilhelmina-Kinderziekenhuis (80 jaar). 

april 1. Mr. A. H. van den Brink, directeur van de gemeentelijke 
1975 Sociale Dienst, viert zijn veertigjarig ambtsjubileum. 

1. Wethouder mr. A. J. Bransen opent het eerste bijkantoor 
van de gemeentelijke Bank voor Gezinskrediet in het voor
malige Badhuis, Willem van Abcoudeplein 18. 

3. Het Rijk heeft de gemeente Utrecht een extra-uitkering van 
ƒ 10 miljoen verleend, waardoor werkgelegenheid voor hon
derd man is verzekerd. Bovendien is nog een extra-uitkering 
van ƒ 1,2 miljoen uit het Gemeentefonds verstrekt. 

4. De heer R. Visser, directeur van de Raad voor Overleg en 
Advies op maatschappelijk terrein (R.O.A.) trekt zich terug 
uit zijn functie. 

5. In het pand J. M. Kemperstraat 14 wordt het eerste Centrum 
voor Gezondheidsonderzoek geopend. 

8. De Heer N. Tiesman, directeur van de gemeentelijke Ac
countantsdienst viert zijn veertigjarig jubileum. 

9. Wethouder W. J. Vergeer opent, gezeten aan het stuur van 
een stadsbus, het nieuwe Stadsbusstation op het Stations
plein. Ter gelegenheid hiervan biedt het personeel van het 
GEVU-vervoerbedrijf de directie een fraai aquarium in de 
cantine van de Radboudburcht in Hoog Catharijne aan. 
Tevens wordt in hetzelfde gebouw de tentoonstelling „Van 
paardetram tot standaardbus 1889-1975" geopend, die aan-
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Oude trams op het tweede perron van het Spoorwegmuseum, dat 
op 28 april geopend werd. 

april vankelijk tot en met 29 april zou worden gehouden, doch 
1975 die werd verlengd tot en met 31 mei. 

15. In Vianen onthult de heer J. van Wijk, burgemeester van 
deze gemeente, een gedenkplaat aan de voorgevel van het 
postkantoor als herinnering aan de schrijfster mevrouw 
Ina Boudier-Bakker, die hier van 1917-1922 heeft gewoond 
toen haar echtgenoot hier directeur van het postkantoor was. 
In de burgerzaal van raadhuis is een tentoonstelling inge
richt door de Utrechtse auteur Hans Edinga. 

19. Op initiatief van de Lions Club en van de Sociëteit „De 
Constructieve" wordt in de binnenstad gecollecteerd voor 
het herstel van de St. Mariapomp op de Mariaplaats. 

22. De christelijke scholengemeenschap Utrecht-zuid krijgt offii-
cieel de naam Oosterlicht College. 

25. Na afloop van het wekelijkse kabinetsberaad maakt premier 
drs. J. den Uyl de benoeming bekend van de Utrechtse wet
houder W. A. Kieboom (57) (P.v.d.A.) tot burgemeester van 
de gemeente Vlaardingen. 

26. Burgemeester H. J. L. Vonhoff opent in de Grote Vleeshal 
aan de Voorstraat de antiek- en curiositeitenmarkt „De Os-
sekop". De markt is elke zaterdag ook voor het publiek ge
opend. De overige dagen fungeert zij als intermediair tussen 
de antiquairs. 

28. Het Nederlandse Spoorwegmuseum is uitgebreid met een 
fraaie collectie oude trams, afkomstig van de Gelderse Tram-
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april wegen, de Rotterdamse Elektrische Tram, de Haagse Tram-
1975 weg Maatschappij en de Limburgse Tramweg Maatschappij. 

Burgemeester Vonhoff stelt het nieuwe tweede perron, met 
de eveneens nieuwe luchtbrug in gebruik. 

mei 2. Met een korte oecumenische dienst is in het Godebaldkwar-
1975 tier in Hoog Catharijne de kapel van de Zusters van de 

Eucharistie, die voorheen in de Stationsstraat was gevestigd, 
in gebruik genomen. Op dezelfde dag opent de burgemeester 
het nieuwe hoofdkantoor van de Bank Vlaer & Kol in het 
Radboudkwartier en komen er op slag zeven winkels en een 
grote rijwielstalling bij. 

2. De beeldhouwer Otto Hamer wint de B. J. Kerkhof f prijs van 
het Genootschap Kunstliefde. 

5. Tijdens zijn vakantie in Bonn overlijdt de heer J. Schuur
man, oprichter van de gelijknamige firma (70 jaar). 

12. Bij koninklijk besluit wordt mevrouw mr. E. A. Haars, lid 
van Provinciale Staten voor het C.D.A., benoemd tot officier 
in de Orde van Oranje Nassau. Zij is in juni 25 jaar lid van 
dit bestuurscollege. 

14. In de Domkerk wordt een bijzondere zitting van de Staten 
van Utrecht gehouden ter gelegenheid van het feit dat de 
Staten zeshonderd jaar geleden door bisschop Aernoud van 
Hoorn werden gesticht. Behalve Prinses Beatrix en prins 
Claus woonden o.m. ook de voorzitters van de Eerst en 
Tweede Kamers van de Staten Generaal, Kardinaal Alf rink 
en vele andere autoriteiten deze plechtigheid bij. 

15. Burgemeester Q. Waverijn van Maarssen slaat de eerste paal 
voor de woningbouw in het tweede deelplan Maarssenbroek. 

15. Slopers beginnen met de afbraak van het in 1939 door ir. S. 
van Ravenstein gebouwde stationsgebouw van de N.S. De 
beelden van Mari Andriessen zijn naar het Centraal Museum 
overgebracht, met uitzondering van de Phoenix die in bruik
leen is gegeven aan het Leidse Studenten Corps. 

16. Mej. Chr. E. van Nieuwenhuizen, oud-chef van de afdeling 
Personeelszaken van de gemeentesecretarie wordt ter gele
genheid van haar tachtigste verjaardag onderscheiden met 
de zilveren stadsmedaille, mede wegens haar verdiensten 
o.m. als secretaris-penningmeester van de Stichting Steun-
fonds gemeentepersoneel, welke functie zij op die dag neer
legt. 

20. Koningin Juliana opent in de Jaarbeurshallen de Emanci-
pade, een manifestatie in het kader van het internationale 
„jaar van de vrouw". 

22. De Utrechtse gemeenteraad kiest de heer J. Rosenberg (32) 
(P.v.d.A.) tot wethouder als opvolger van de heer Kieboom. 
Hij zal de portefeuille van financiën, inspraak en personeels
zaken gaan beheren. 
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Afscheid van W. A. Kieboom, wethouder van financiën en perso
neelszaken, na 22 jaar lid van de gemeenteraad te zijn geweest, 
wegens zijn benoeming tot burgemeester van Vlaardingen, op 22 
mei 1975. 

mei 22. Te Vleuten is de heer L. G. Dijkman, vooraanstaande des-
1975 kundige op het gebied van de computerkunde, overleden. 

Hij was verbonden aan het Centrum voor Informatieverwer
king N.V. (57 jaar). 

24. Mevrouw W. Velders-Vlasblom, wethouder voor o.m. jeugd
zaken, opent een nieuw clubhuis voor de z.g. Betonbuurt in 
de Koppestokstraat. 

24. In de Nieuwlichtstraat wordt eveneens op feestelijke wijze 
het buurtcentrum „De Fruitbuurt" opengesteld. 

24. Burgemeester Vonhoff stelt de gerestaureerde St. Maria-
pomp opnieuw in gebruik. De pomp werd in 1931 verwij
derd, doch de onderdelen bleven, dankzij de goede zorgen 
van de Dienst van Openbare Werken, goeddeels bewaard. 
Een actie uit de burgerij leverde de financiële middelen op 
om dit stukje oud-Utrecht te doen herleven. 

24. Het Comité Binnenstad heeft zijn werkzaamheden gestaakt; 
men is van mening dat er in het huidige gemeentelijke bestel 
voldoende mogelijkheden tot inspraak worden geboden, 
waardoor het comité zichzelf overbodig acht. 

24. Het Korps Reservepolitie viert zijn vijfentwintigjarig be
staan. 
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Ingebruikneming van de vernieuwde pomp op de Mariaplaats op 
24 mei 1975. 

mei 26. Burgemeester Vonhoff installeert de nieuw gekozen Migran-
1975 tenraad. Hij bestaat uit vier Turken, vier Marokkanen, drie 

Spanjaarden, drie Grieken alsmede uit vier restzetels. 
26. Na een grondige reparatie en revisie wordt het uurwerk weer 

in de Domtoren aangebracht. 
28. In de Willem Dreeslaan wordt de nieuwe Van der Hoeven 

Kliniek voor psychisch gestoorde delinquenten in gebruik 
genomen. 

29. Tijdens een ongedwongen bijeenkomst in de Michaelskapel 
draagt de klokkengieter Eysbouts uit Asten de geheel ge
restaureerde en gecompleteerde beiaard van de Domtoren 
over aan de gemeente. Wethouder T. Harteveld neemt daar
bij - uiteraard onder het wakend oog van de stadsklokkenist 
Chris Bos - metterdaad het klokkenspel in gebruik. Tevens 
wordt een bronzen plaquette onthuld - een geschenk van de 
Utrechtse Klokkenspel Vereniging - waarop deze voor de 
geschiedenis van onze Domtoren zo belangrijke gebeurtenis 
is geboekstaafd. 

29. Te Groningen is overleden prof. ir. J. L. Z. Cuperus, oud-
hoofdingenieur bij de Nederlandse Spoorwegen en oud-
directeur van het Spoorwegbouwbedrijf (79 jaar). 
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juni 2. Het gemeentelijke Huisvestingsbureau begint met de registra-
1975 tie van jongere woning- en kamerzoekenden vanaf 18 jaar. 

2. Op 62-jarige leeftijd overlijdt notaris F. H. Ebell. De heer 
Ebell genoot buiten zijn ambt grote bekendheid in de krin
gen van het amateur toneel. Hij was lid van verdienste van 
de Koninklijke Rederijkerskamer Jan van Beers, welke ver
eniging hij vele jaren als voorzitter heeft gediend. 

3. Kardinaal Alf rink verbiedt pater Wouter Kotte van de 
Utrechtse St. Willibrordus gemeenschap nog langer zijn pa
rochiële taak uit te oefenen. 

5. Het gemeenteraadslid en oud-wethouder voor D'66 mr. H. J. 
Zeevalking (53) wordt benoemd tot staatssecretaris van 
Justitie als opvolger van mr. J. Glastra van Loon. In de ge
meenteraad wordt de heer Zeevalking opgevolgd door mr. 
H. H. W. Kernkamp. 

5. Wethouder C. Pot opent een nieuwe (kleuter)dépendance 
van de Rijk van Gaasbeekschool aan de Celsiuslaan. 

7. De organist van de Domkerk, Stoffel van Viegen neemt met 
een speciaal concert het door de gebr. van Vulpen geheel 
gerestaureerde Bätzorgel in gebruik. 

11. Op de centrale vuilstortplaats van IJsselstein woedt een zeer 
hardnekkige brand, die pas na enkele dagen geheel bedwon
gen kan worden. 

12. De heer J. van Lidth de Jeude wordt geïnstalleerd als lid 
van de gemeenteraad voor de P.v.d.A. 

12. Een zeer felle brand vernielt een produktiehal voor alumi-
niumpasta van de Nederlandse Aluminium Fabriek. 

13. De gemeenteraad besluit tot samenvoeging van de gemeen
telijke school voor lager economisch en administratief onder
wijs (L.E.A.O.) aan het Janskerkhof met de gemeentelijke 
lagere detailhandelsschool aan de Ganzenmarkt. Het onder
wijs zal voorlopig nog in het gebouw aan het Janskerkhof 
worden gegeven. 

16. Wethouder W. J. Vergeer opent de nieuwe parkeergarage 
van de B V . AGAM op het Paardenveld. 

17. Wethouder C. Pot stelt tijdens de viering van het 25-jarig 
bestaan van de prof. Kohnstammschool aan de Marislaan de 
nieuwe vleugel van het schoolgebouw in gebruik. 

17. De Falckschool aan de Van Liefland bestaat eveneens 25 
jaar. 

18. In het Informatie Centrum is de Utrechtse bijdrage aan de 
tentoonstelling „Monumentenzorg nu" die tot voor kort in 
Brugge werd gehouden, in haar geheel opengesteld. Zij is 
aangevuld met een collectie uit de reizende tentoonstelling 
van o.m. de A.N.W.B. „Monumenten dichtbij". Zij zal tot 
21 juli worden gehouden. 

18. Wethouder T. Harteveld onthult aan de gevel van het Stad
huis de eerste van in totaal zeventig bronzen plaquettes die 
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juni t.z.t. op alle historisch belangrijke gebouwen zullen worden 
1975 aangebracht. Zij geven in het kort informatie omtrent het 

gebouw. 
19. Op het Robert Kochplein wordt een sculptuur van Carel 

Visser geplaatst. Het plastiek dateert uit 1955 en bestaat uit 
acht sikkelvormige segmenten van elk een meter hoog. 

20. Burgemeester Vonhoff reikt de zilveren stadsmedaille uit 
aan de bekende jeugdleider Karel N. Scholten wegens zijn 
grote verdiensten voor het jeugdwerk in Utrecht. 

21. Te Utrecht is overleden de heer A. W. Nahuijsen, in leven 
directeur van de Firma Lorjé's boekhandel. 

22. Te Doorn is overleden mr. H. C. L. van Ginkel, oud-ge-
meentesecretaris van de gemeente Breukelen (76 jaar). 

24. Ing. W. H. A. W. M. Janssen neemt afscheid als directeur 
van de gemeentelijke Bouw- en Woningdienst wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit afscheid 
valt samen met zijn zilveren jubileum. Burgemeester Vonhoff 
reikt hem de zilveren stadsmedaille uit. Tot tijdelijk plaats
vervangend directeur wordt de heer F. Scheepmaker, hoofd
administrateur benoemd. 

27. De gemeenteraad wijst niet minder dan 34 gebieden in de 
stad aan als „stadsvernieuwingsgebieden". 

27. Na vijftig jaar neemt de heer J. van der Hucht, leraar aan de 
Prins Bernhard M.A.V.O. in Jutphaas-Wijkersloot afscheid 
van het Chr. Nationaal Onderwijs. 

28. Tijdens een oecumenische dienst in de Domkerk wordt het 
huwelijk tussen prinses Christina en de heer Jorge Guillermo 
ingezegend. Voorgangers in deze stijlvolle dienst zijn dr. J. 
van der Werf Ned. Hervormd predikant en pater drs. B. Bot 
S.J. De dienst wordt behalve door de gehele koninklijke 
familie bijgewoond door tal van autoriteiten, enkele familie
leden en vrienden van het bruidspaar. 

29. Blijkens een officiële publicatie heeft de oude Galecopper-
brug, die naast de Oudenrijnsebrug is geplaatst destijds ten 
onrechte de naam Hommelbrug gekregen. Een brug van die 
naam bestaat nl. al: het is de brug over de Leidserijn tussen 
de Pijperlaan en de Joseph Haydnlaan. De grote verkeers-
brug is nu herdoopt in „De Meernbrug". 

juli 1. De minister van CRM en de staatssecretaris van Volkshuis-
1975 vesting hebben besloten de gehele binnenstad van Vianen tot 

beschermd stadsgezicht te verklaren. 
2. Kardinaal Alfrink biedt de paus wegens het bereiken van de 

75-jarige leeftijd zijn ontslag aan als aartsbisschop van 
Utrecht. 

5. De heer P. H. M. van Gendt, brood- en banketbakker te 
Utrecht en bestuurslid van verschillende bakkersorganisaties, 
overleden (74 jaar). 
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juli 7. Het fraaie herenhuis Kromme Nieuwegracht 43 (voorheen 
1975 woning van oud-burgemeester H. G. I. baron van Tuyll van 

Serooskerken) is verkocht aan de Stichting Stadsherstel en 
Stedeschoon. 

7. De gemeente verkoopt het voormalige Gebouw voor Kuns
ten en Wetenschappen aan de Mariaplaats aan het Utrechts 
Conservatorium. Hoewel het gebouw inwendig ingrijpend 
zal worden veranderd, zal de grote zaal gehandhaafd blijven 
o.m. voor het geven van concerten door de Utrechtse Kring. 

7. Wethouder mevrouw W. Velders-Vlasblom opent het zesde 
Jeugdspektakel in de Margriethal. 

8. Op het terrein van de Firma Smits & Co, Bitumenbedrijf 
B.V. in Nieuwegein richt een felle brand grote schade aan. 

8. Tijdens een zeer zwaar onweer slaat de bliksem in in een 
grote met kerosine (vliegtuigbenzine) gevulde tank van de 
Luchtmacht op een terrein vlakbij Usselstein. Ongeveer 1,3 
miljoen liter brandstof gaan er verloren tijdens de brand, 
die tot in de verre omgeving is te zien en die tot de volgende 
morgen duurt. 

9. De nieuwe De Meernbrug wordt gedeeltelijk in gebruik ge
nomen. 

9. Voor de aankoop van de molen „Rijn en Zon" aan de 
Merelstraat verleent het Rijk de gemeente Utrecht een bij
drage van ƒ 100.000.—. 

11. Bij koninklijk besluit wordt aan notaris J. W. Borgers eervol 
ontslag verleend met ingang van 1 augustus. Tot opvolger 
wordt mr. V. Koning uit Son benoemd. 

12. In Doorn is overleden de oud-pastoor van de Oud-Katho-
lieke parochies te Aalsmeer, Utrecht, Gouda, Schoonhoven 
en Oudewater, M. A. Zwart (72 jaar). De overledene was 
o.m. ook hoogleraar aan het Oud-Katholieke Seminarie. 

13. Het oud-lid van de Tweede Kamer, oud-secretaris van de 
P.v.d.A. en oud-wethouder van Zeist, J. H. Scheps wordt 
75 jaar. 

15. De minister van Binnenlandse Zaken maakt de concept-
plannen bekend voor een nieuwe bestuurlijke indeling van 
ons land. In dit concept wordt uitgegaan van 26 provincies, 
die zowel van het rijk als van de gemeenten vele taken zul
len moeten overnemen. Voor Utrecht zou dit o.m. beteke
nen, dat de huidige provincie zou worden vergroot met een 
groot deel van de Betuwe. Het plassengebied, alsmede de 
gemeenten Benschop, Driebruggen, Kamerik, Linschoten, 
Lopik, Montfoort, Oudewater en Zegveld zouden resp. wor
den ingedeeld bij de nieuwe provincies Gooiland en Dor-
drecht-Gouda. 

18. Dr. P. H. Baan, geneeskundig hoofdinspecteur voor de gees
telijke volksgezondheid, overleden (82 jaar). 
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juli 25. In een buitengewone raadsvergadering neemt mevrouw C. 
1975 M. s'Jacob-des Bouvrie afscheid als burgemeester van de 

gemeente Leersum wegens het bereiken van de pensioenge
rechtigde leeftijd. 

25. B. en W. van Utrecht verlenen aan mr. J. W. C. van 
Campen, oud-gemeente-archivaris, eervol ontslag als lid van 
de gemeentelijke monumentencommissie. 

30. In Lopik brandt een kapitale, juist gerestaureerde boerderij 
voor een groot deel uit. 

augustus 1. Met ingang van 1 september is tot burgemeester van Kock-
1975 engen benoemd ir. J. Berenschot (56) uit Breukelen, als 

opvolger van de heer H. van der Gronden. 
1. In de Margriethal wordt het zesde Jeugdspektakel feestelijk 

afgesloten. Er zijn ditmaal ruim 15.000 gasten geweest. 
1. De gemeente Utrecht ontvangt van het rijk een voorlopige 

bijdrage van anderhalf miljoen gulden voor herstel en ver
nieuwing van stadsgedeelten. 

4. Ter gelegenheid van het feit, dat het op 15 augustus precies 
vijftig jaar geleden was, dat de eerste gemeentelijke stads
bussen in dienst werden gesteld, wordt in het Informatie
centrum een kleine expositie, getiteld „Van de Dion Bouton 
DAF standaardbus" gehouden. Zij duurt tot 13 september. 

6. In Odijk is overleden de heer H. A. C. Linssen, kunstschil
der en firmant van het gelijknamige schildersbedrijf (62). 

7. Mede door de grote hitte ontstaan in het wegdek van de 
Galecopperbrug grote scheuren, waardoor het verkeer veel 
stagnatie ondervindt. 

11. De woning-met-kantoor van de Utrechtse advocaat en pro
cureur mr. F. P. van Ravenswaaij aan de Wittevrouwensin-
gel wordt door brand grotendeels verwoest. 

12. Mr. M. G. de Koning wordt beëdigd als voorzitter van de 
Centrale Raad van Beroep en het Ambtenarengerecht. 

12-15. In het Wilhelminapark worden de traditionele zomeravond
feesten van de Stichting Stadsontspanning gehouden. 

13. De dames mr. W. L. de Koning-Bey en mr. G. E. Vos-
Wittewaal worden geïnstalleerd als rechters bij de Arrondis
sementsrechtbank te Utrecht. 

14. In de raadszaal van het Stadhuis wordt de raamovereen
komst getekend tussen de gemeente Utrecht en de ont
wikkelingsmaatschappij Lunetten B.V. Naar men verwacht 
zal men in het najaar van 1976 met de bouw van woningen 
in dit gebied kunnen beginnen. 

14. Mr. H. H. W. Kernkamp wordt geïnstalleerd als raadslid 
voor D'66 als opvolger van mr. J. H. Zeevalking, die staats
secretaris van Justitie is geworden. 
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16. Mr. Th. B. J. P. van Roosmalen, oud-commissaris van 
Politie, overleden (74 jaar). 

21. Gedeputeerde C. H. Letschert slaat de eerste heipaal voor 
het nieuwe Provinciekantoor in het uitbreidingsplan Rijns-
weerd. 

22. Drs. B. W. J. M. Melkert O.P., pastoor van de St. Domini-
cus parochie overleden (62 jaar). 

27. Met ingang van 1 oktober wordt dr. P. H. van Setten, ortho
pedisch chirurg, benoemd tot medisch directeur van het 
Diakonessenhuis te Utrecht. 

27. De heer M. J. Zachariasse, gemeentelijk inspecteur van het 
onderwijs gaat met pensioen. Hij wordt bij zijn afscheid be
noemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

28. Wethouder C. Pot geeft het startsein tot de aanleg van het 
sportterreinencomplex Strijland aan de autosnelweg Amster-
dam-'s-Hertogenbosch. 

28. Bij zijn tachtigste verjaardag wordt de vroegere Utrechtse 
medicus R. Hoogland benoemd tot ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 

29. Drs. H. C. M. Grosveld, chef van het bureau Economische 
Zaken van de gemeentesecretarie van Utrecht neemt af
scheid. Hij is chef van de afdeling Economische Zaken en 
Havenaangelegenheden van de gemeente Amsterdam ge
worden. 

31. De St. Gerardus Majellakerk aan de Thomas à Kempisweg 
bestaat veertig jaar. De aan dit jubileum verbonden feeste
lijkheden duren de gehele week. 

september 1. In zijn geboorteplaats Mainz wordt aan de heer Walter A. 
1975 Maas, oprichter en directeur van de Stichting Gaudeamus 

in Bilthoven, de Gutenberg-plaquette uitgereikt. 
1. Met ingang van 16 september is de heer H. Goudsmit (45), 

wethouder en loco-burgemeester van Abcoude, benoemd tot 
burgemeester van de gemeente Leersum als opvolger van 
mevrouw C. M. s'Jacob-des Bouvrie. 

3. Wethouder mr. S. Torensma opent in Hoog Catharijne het 
nieuwe Godebaldkwartier. 

3-4. Op het Janskerkhof wordt de 23ste Kunstenaarsmanifestatie 
van de Stichting Stadsontspanning gehouden. 

4. Bij een brand, die de bovenwoning van het perceel Kieviet
dwarsstraat 48bis verwoest, zijn twee personen om het leven 
gekomen. Twee inwonende Marokkanen en drie kinderen 
moeten in een ziekenhuis worden opgenomen. 

4. Na zes uur debatteren besluit de gemeenteraad om de in 
1971 met de westduitse stad Hannover gesloten stedeband 
in 1976 geleidelijk aan af te breken. 
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september 5. Met ingang van 1 oktober wordt tot directeur-coördinator 
1975 van de Raad voor Advies en Overleg op Maatschappelijk 

gebied (R.O.A.) drs. Th. Kersten uit Amsterdam benoemd. 
6. In Vreeswijk zijn de - twee weken durende - feestelijkheden 

begonnen ter herdenking van het feit, dat Utrecht 600 jaar 
geleden de nog bestaande sluizen liet bouwen. Geheel juist 
is dit jaartal niet, want de sluis zelf dateert al van 1373. De 
feesten vallen nu samen met de herdenking van het zestig
jarig bestaan van het bekende Chr. internaat met school 
voor schipperskinderen Prins Hendrik. 

6. In Utrecht is overleden de heer S. Treels, oud-directeur van 
de Eerst Chr. Technische School (68 jaar). 

8. Wethouder T. Harteveld geeft het startsein voor de volle
dige renovatie van de Sterrenwijk. 

12. Het oud-raadslid voor de K.V.P. J. Th. van den Ingh over
leden (62 jaar). 

13. In het gebouw Draaiweg 42 wordt het nieuwe centrum van 
de St. Josephparochie in gebruik genomen. 

15. De buurtvereniging Prinses Juliana bestaat vijftig jaar. 
16. In Utrecht is de heer R. C. Pohl, een zeer bekende figuur in 

voetbal(Hercules)kringen, overleden (83 jaar). 
17. Aan mr. P. J. Klaver is met ingang van 1 oktober eervol 

ontslag verleend als rechter-plaatsvervanger bij de Utrechtse 
Arrondissementsrechtbank. 

17. Minister Boersma slaat de eerste heipaal voor de bouw van 
een nieuw gewestelijk Arbeidsbureau en districtskantoor 
voor de arbeidsvoorziening op een terrein op de hoek van 
de Oudlaan en de Willem Dreeslaan. 

19 september-15 november. In het gemeentelijk Archief wordt 
een tentoonstelling gehouden, getiteld „Oudegracht in de 
bocht", waarin een overzicht wordt gegeven van de ontwik
keling van dit stukje oud-Utrecht. 

21. De Gereformeerde Zuiderkerk bestaat vijftig jaar. 
21. Pater H. Berndes S.J., kapelaan bij de St. Aloysiusparochie, 

viert zijn 50-jarig priesterfeest. 
25. De gemeenteraad verleent een extra-subsidie van bijna 

500.000 gulden als bijdrage in de exploitatiekosten van het 
Cultureel Centrum 't Hoogt in 1974. Voorts wordt o.m. be
sloten dat de woningen in de nieuw te bouwen woonwijk 
Lunetten niet op het Pegus-stadsverwarmkigsnet zullen wor
den aangesloten, doch met aardgas zullen worden verwarmd. 

25. Blijkens de aanbiedingsnota voor de gemeentebegroting van 
Utrecht voor 1976 sluit deze met een bedrag van bijna 400 
miljoen gulden. Een groot aantal gemeentelijke belastingen 
en retributies zal worden verhoogd. 

27. De Utrechtse Handelsreizigers Sportvereniging (U.H.S.V.) 
bestaat vijftig jaar. 
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september 28. 
1975 

28. 

30. 

Wethouder mr. S. Torensma slaat de eerste paal voor de uit
breiding van het gebouw van de sociale werkplaats „Op 
Dreef" van de Koningin Wilhelminastichting aan de Missis-
sippidreef. 
Het Gezelschap van Medische Missiezusters in Nederland, 
dat zijn hoofdkwartier in Utrecht heeft, bestaat vijftig jaar. 
In Den Haag wordt de Utrechtse hoogleraar prof. dr. J. Th. 
de Vreeze geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer voor de 
K.V.P. 

oktober 
1975 

1. 

3. 

4. 

7. 

8. 

Wethouder mr. A. J. Bransen (her)opent het geheel ver
nieuwde pand Oudwijkerveldstraat 97. Dit huis is het eerste 
van een lange reeks, dat in het kader van de stadsvernieu
wing in Oudwijk is gereedgekomen. Het dient voorlopig 
tevens als „model-woning". 
Dr. J. M. van den Berg neemt afscheid als medisch directeur 
van het Ziekenhuis Oudenrijn. Tot zijn opvolger is dr. J. 
Schwarz benoemd. 
Wethouder C. Pot slaat op het voormalige Van Arkelterrein 
de eerste heipaal voor een nieuwe sporthal. 
De Utrechtse woninginrichting „Bij den Dom" bestaat vijftig 
jaar. 
In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling „Het Ca-
tharijneconvent, monument met toekomst" geopend (t/m 30 
november). 
De Utrechtse Amateur Tuinders Vereniging „De Pioniers" 
viert haar veertigjarig bestaan. 
Prof. dr. G. Bras te Odijk, als patholoog verbonden aan de 
Rijksuniversiteit, wordt onderscheiden met de Eijkmanme-
daille. 
In een ziekenhuis te 's-Hertogenbosch is prof. dr. ir. F. A. 
van Baren uit Bilthoven overleden (70 jaar). De overledene 
was oprichter en directeur van het International Soil Mu
seum in Utrecht en was tot 1 september hoogleraar in de 
Bodemkunde. 
Aan de Amerikalaan wordt het nieuwe gebouw van het Niels 
Stensen College officieel in gebruik genomen. 
In Bilthoven is mr. F. H. Westermann, oud-afdelingssecre-
taris van het Nederlandse Rode Kruis overleden (66 jaar). 
Burgemeester H. J. L. Vonhoff stort het eerste beton voor 
de eerste „echte" brandweerkazerne, die wordt gebouwd aan 
de Sartreweg. Er zullen in het kader van het „kazernenplan" 
nog drie soortgelijke gebouwen in diverse stadsdelen worden 
opgericht. 
Wethouder mr. S. Torensma opent in het voormalige win
kelpand van Peek & Cloppenburg op de hoek van de Oude-
gracht en de Vinkenburgstraat „De Vinkenborgh", een com
binatie van verschillende winkels. 
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oktober 11. In Nieuwegein-zuid wordt het scholencomplex Hoog Zand-
1975 veld feestelijk in gebruik genomen. 

11. Bij een explosie in de ketel- en apparatenfabriek Bronswerk 
in Utrecht komt een werknemer om het leven. 

20. Mr. A. Katan (45), wethouder van De Bilt, wordt benoemd 
tot directeur van de ontwikkelingsmaatschappij Lunetten 
B.V. 

21. In de vijver tussen de Moezeldreef en de Neckardreef in 
Overvecht wordt een bronzen plastiek geplaatst, voorstellen
de Pegasus en vervaardigd door de Maastrichtse beeldhou
wer Fons Bemelmans. 

22. De Stichting Personeelsvoorziening Utrecht (Stipevo) opent 
in het pand Oudegracht 130-132 een nieuw kantoor. Er is 
hier ook een z.g. vacature-bank van het Gewestelijk Ar
beidsbureau en een informatiebalie voor school- en be
roepskeuze in gevestigd. 

25. Het Zuilens Fanfare Korps - oorspronkelijk „Kunst na Ar
beid" genaamd - bestaat 75 jaar. 

26. Mevrouw A. Drijver-Huizinga wordt bij haar zeventigste 
verjaardag onderscheiden met de zilveren stadsmedaille voor 
het vele werk dat zij op vele maatschappelijke gebieden in 
Zuilen heeft (en nog) verricht. 

26. Dr. A. Dronkers, directeur-predikant van de Ned. Hervorm
de Stadszending viert zijn veertigjarig ambtsjubileum en 
neemt tegelijkertijd afscheid van de Stadszending. Burge
meester Vonhoff overhandigt hem de versierselen behorend 
bij het ridderkruis in de Orde van Oranje Nassau. Dr. Dron
kers wordt opgevolgd door mevrouw J. van der Velden. 

27. Wethouder T. Harteveld onthult op de Rijnlaan een sculp
tuur van de Bergense beeldhouwer Gerard van der Leeden 
„Europa op de stier". 

27. Het gemeentebestuur van Harmeien voteert een krediet van 
ƒ 2.800.000.— voor de bouw van een nieuw raadhuis op 
een terrein op de hoek van de Kerkweg en de Acacialaan. 

28. Zuster M. Versteegt (62) neemt afscheid als wijkverpleegster 
van het Oranje Groene Kruis te Utrecht. 

30. In het winkelcentrum „De Berberhof" in Overvecht wordt 
een in brons gegoten vrouwenfiguur geplaatst, vervaardigd 
door de Utrechtse beeldhouwster Willy Blees. 

30. Mevrouw H. C. Kohlbrugge ontvangt in Munster de Vondel-
prijs uit handen van de rector magnificus van de universiteit 
aldaar, wegens haar verdiensten voor de Nederlands-Duitse 
betrekkingen. 

30. Commissaris M. van Dosselaar, hoofd van de verkeerspoli
tie, stelt in het gebouw van het organisch-chemisch labora
torium in de Croesestraat de tweede verkeerslichtencomputer 
in dienst. 
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oktober 30. Wethouder C. Pot opent het nieuwe gedeelte van de Bertha 
1975 Mullerschool voor slechthorende en spraakgebrekkige kin

deren. 
30. Burgemeester mr. dr. A. A. H. Stolk van Zeist ontvangt uit 

handen van de prins van Liechtenstein een eremedaille voor 
zijn gemeente wegens de grote verdienste bij de restauratie 
van het Slot te Zeist. De medaille is ingesteld door het 
Internationale Kastelen Instituut ten gunste van het Euro
pees Architectureel erfgoed. 

november 1. Mr. R. A. de Jonge treedt af als voorzitter van de stedelijke 
1975 Stichting Welzijnsbevordering Utrecht. Tot zijn opvolger is 

ing. W. Meijnen benoemd. 
5. Op het even gecompliceerde als gevaarlijke kruispunt Malie

baan-Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat wordt 
een volledige verkeerslichteninstallatie in gebruik genomen. 

6. Wethouder C. Pot geeft het startsein voor de aanleg van een 
volkstuinencomplex in Lunetten, dat aan de Oude Lies-
boschweg komt te liggen. 

6. De bekende journalist en toneelcriticus C. A. Schilp (83) 
ontvangt uit handen van de uitgever het eerste exemplaar 
van het door hem in opdracht van de dr. F. H. Fentener van 
Vlissingenfonds geschreven boek „Toneel in Utrecht in de 
twintiger en dertiger jaren". 

6. Prinses Beatrix woont in de Fliednerzaal van het Henriette 
Swellengrebelhuis in Utrecht de viering bij van het elfde 
lustrum van de Y.W.C.A. 

7. Drs. J. M. Theunis neemt afscheid uit de gemeenteraad 
wegens zijn benoeming tot directeur van de landelijke orga
nisatie N.O.V.I.B. Zijn plaats in de PPR-fractie wordt inge
nomen door de heer G. C. van der Weert (34). 

7. De Utrechtse gemeenteraad besluit aan het Cultureel Cen
trum 't Hoogt een subsidie van ƒ 600.000.— te verlenen. 
De raad spreekt er zijn voorkeur voor uit, dat de exploitatie 
nà 1 januari 1977 in handen van de gemeente zal worden 
gelegd. 

10. Gedeputeerde C. H. Letschert en wethouder B. Swaan van 
Nieuwegein openen gezamenlijk het tweede gedeelte van de 
provinciale weg S 15 die de woonkernen Jutfaas en Vrees
wijk verbindt. 

11. Prof. dr. H. Verbiest (64) hoofd van de neurologische kli
niek van het Academisch Ziekenhuis wordt benoemd tot 
commandeur in de Orde van Verdienste van de Italiaanse 
Republiek; de Italiaanse ambassadeur reikt hem de versier
selen uit. 

12. In De Bilt opent oud-wethouder H. F. Witte het naar hem 
genoemde dorpshuis. 
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november 13. Met ingang van 1 januari is de heer K. L. Winkler (50) be-
1975 noemd tot chef van het Bureau Economische Zaken van de 

Utrechtse gemeentesecretarie. 
13. Burgemeester mr. dr. A. A. H. Stolk van Zeist opent het 

nieuwe winkelcentrum „De Clomp" in Zeist-west. 
15. Mr. A. H. van den Brink, directeur van de Utrechtse Sociale 

Dienst treedt af als voorzitter van de vereniging van direc
teur van Sociale Diensten D.I.V.O.S.A. en wordt bij die 
gelegenheid benoemd tot officier in de Orde van Oranje 
Nassau. 

15. Burgemeester H. J. L. Vonhoff opent in het Lodewijk Napo
leonplantsoen een drietal nieuwe studio's van de R.A.N.O. 
Ziekenomroep. 

17. In de Korte Rozendaal nemen de Utrechtse Smalfilm Ama
teurs hun geheel vernieuwde en gemoderniseerde en naar 
hun voorzitter Jan Dekker vernoemde studio's in gebruik. 

18. In Zeist wordt het nieuwe kerkelijke centrum Zeist-west in 
gebruik genomen. 

20. De heer G. Oost, organist-musicoloog promoveert tot doctor 
in de Letteren op een proefschrift getiteld „De orgelbouwers 
Bätz, een eeuw orgelbouw in Nederland". Ter gelegenheid 
van deze promotie wordt in het Centraal Museum een ten
toonstelling ingericht m.b.t. deze orgelbouwers en hun wer
ken (tot 19 januari). 

20. In de Rijnlaan worden de eerste drie gereed gekomen ge
renoveerde woningen van een complex van 109 stuks met 
enige feestelijkheid aan de bewoners overgedragen. 

21. Op het Industrieterrein Lage Weide geeft de brandweer een 
demonstratie met de z.g. „crashtender", een schuimblus-
wagen, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken ter 
beschikking is gesteld van de gemeente Utrecht voor de be
strijding van branden in auto's die met gevaarlijke stoffen 
zijn geladen. 

24. In Utrecht is de heer G. Witteveen, o.m. oud-directeur van 
de Carl Upmann Sigarenfabrieken en oud-directeur van vele 
organisaties, overleden (84 jaar). 

25. Het R.K. Verpleegtehuis Sint Hieronymus aan de Maliesin-
gei bestaat honderd jaar. Oorspronkelijk was het een tehuis 
voor wezen en bejaarden; thans worden er alleen chronisch 
zieke bejaarden vernlee^d. Ter gelegenheid van dit i'ubileum 
wordt mr. J. A. M. Koch, voorzitter van het R.K. parochiaal 
armbestuur benoemd tot ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. 

25. Tot directeur van de provinciale Utrechtse stichting voor 
Welzijnsbevordering is mr. dr. L. H. M. Zegers uit Tilburg 
benoemd. 

27. Drs. S. Zondervan wordt met ingang van 1 december be-
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november noemd tot economisch directeur van het Koninklijk Neder-
1975 lands Gasthuis voor Ooglijders. 

28. De heer G. van der Weert wordt geïnstalleerd als lid van de 
gemeenteraad voor de P.P.R. 

28. Mevrouw B. Kortenhoff-Neppérus wordt benoemd tot voor
zitster van de Stichting Stadsontspanning Utrecht als op
volgster van mr. H. J. Zeevalking. 

29. Bij een verkeersongeval komt de heer G. C. Swagers, oud-
bestuurslid van het Algemeen Ziekenfonds Voorzorg en 
Hulp bij ziekte en oud-voorzitter van de verzekerdenraad 
om het leven (86 jaar). 

december 3. In Bilthoven is prof. dr. J. P. Kruijt, oud-hoogleraar in de 
1975 Sociologie aan de Rijksuniversiteit overleden (77 jaar). 

3. Minister mr. W. H. van Doorn van C.R.M, verklaart de 
hele binnenstad van Utrecht tot beschermd stadsgezicht. 

9. Na geruime tijd buiten gebruik te zijn geweest, is nu ook 
het uurwerk van de Domtoren weer „bij de tijd". 

11. In de Lijsterbesstraat in Nieuwegein-zuid wordt het nieuwe 
gereformeerde-Ned. hervormde kerkelijk centrum „De 
Rank" in gebruik genomen. 

12. Wethouder J. Rosenberg opent de opnieuw ingerichte en 
gerangschikte Historische Afdeling van het Centraal Mu
seum. 

13-20. In het kader van het honderdjarig bestaan van de Utrecht
se Muziekschool wordt een aantal festiviteiten gehouden, 
waaronder meer het feestelijk ten doop houden van een door 
Wouter Paap geschreven boekje „Honderd jaar muziekon
derwijs in Utrecht". 

13. Het „Court Stad Utrecht" van de Ancient Order of Foresters 
bestaat vijftig jaar. 

15. Mevrouw B. T. Nauta, longarts bij het consultatiebureau 
voor de tuberculozebestrijding aan de Nieuwegracht te 
Utrecht neemt, na bijna 25 jaar als zodanig werkzaam te 
zijn geweest, afscheid. 

16. In het Nationaal Museum van Speeldoos tot Pierement 
wordt het Monumentenjaar M'75 officieel afgesloten tijdens 
een feestelijke bijeenkomst waar dr. F. J. M. Grapperhaus 
als voorzitter van het Nationaal Comité Monumentenjaar 
M'75 onderscheidingen uitreikt aan personen en instellingen 
die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
Monumentenzorg. Het waren: de gemeente Loenen aan de 
Vecht; de Oudheidkundige Vereniging Fléhite te Amers
foort; de Werkgroep Leefbaarheid oude wijken te Utrecht; 
het kerkbestuur van de heilige Nicolaas te IJsselstein; de 
kerkeraad van de Waalse gemeente te Utrecht, alsmede aan 
de heren F. A. Groen uit Doorn; oud-burgemeester van 
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Graaf Jan van Nassau, herleefd in de gedaante van burgemeester 
H. L, Vonhoff, bij de openstelling van het gerestaureerde en auto
vrij gemaakte Domplein op 16 december 1975. 

december 
1975 

16. 

16. 

16. 

16. 

Amersfoort H. Molendijk; A. C. van Ee uit Soest; W. 
Stooker Sr. uit Utrecht en J. J. C. baron Taets van Ameron-
gen uit Renswoude. 
Na de bijeenkomst in het museum stelde wethouder T. 
Harteveld het geheel vernieuwde en „autovrije" Domplein 
in gebruik in het bijzijn van burgemeester Vonhoff, die in 
zijn rol van Graaf Jan van Nassau zijn vreugde uitsprak 
over deze restauratie. Ook Trijn van Leemput gaf hierbij 
acte de présence. Zij bood Graaf Jan een exemplaar van het 
„Domboekje" aan, getekend door de Utrechtse tekenaar 
Rinke Doornekamp. 
Wouter Paap, muziekcriticus en hoofdredacteur-oprichter 
van het maandblad „Mens en Melodie" wordt bij zijn af
scheid als zodanig tijdens een receptie in de Stadsschouw
burg gehuldigd. 
In het Cultureel Centrum 't Hoogt woont koningin Juliana 
dé landelijke sluitingsbijeenkomst bij van het Nationaal Co
mité van het Internationale Jaar van de Vrouw. 
In het Academisch Ziekenhuis is de heer J. van Lonkhuijzen 
uit Zeist overleden (69 jaar). Hij was uitgever van de de 
Nieuwe Zeister Courant en een bekende figuur in Zeister 
Sportkringen. 
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december 17. De heer J. M. Jonker, oud-directeur van de Willem de 
1975 Zwijgerschool aan het Janskerkhof en laatstelijk coördine-

nerend rijksinspecteur van het onderwijs te Amsterdam gaat 
met pensioen. 

17. De Utrechtse krachtsportvereniging „De Halter" ontvangt 
als nationaal kampioen de Sportprijs van Utrecht. 

17. De Universiteitsraad besluit - tegen de zin van het Utrechtse 
gemeentebestuur in - het nieuwe Academisch Ziekenhuis in 
„De Uithof" te bouwen en wel op een terrein noordoostelijk 
van het complex van de Veterinaire faculteit. 

18. Met slechts twee stemmen tegen en 39 stemmen vóór besluit 
de gemeenteraad een krediet van bijna 44 miljoen gulden te 
voteren voor het bouwen van een nieuw muziekcentrum op 
het Vredenburg. Het gebouw zal in 1978 klaar moeten zijn. 

18. De gemeenteraad van Nieuwegein besluit met 12 stemmen 
vóór en 5 tegen de band met de Kring Midden-Utrecht te 
verbreken. 

18. In Holten is op 94-jarige leeftijd jhr. A. H. Op ten Noort 
overleden. Hij was o.m. een der mede-oprichters van de 
Jaarbeurs in 1917, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur, 
oud-directeur van Gemeentewerken te Utrecht en oprichter 
van het Architectenbureau Op ten Noort en Blijdenstein. 

19. Met ingang van 1 januari is pastor J. B. Niënhuis benoemd 
tot deken van Utrecht als opvolger van deken G. Harmelink. 

20. In Rome wordt de benoeming bekend gemaakt van kar
dinaal Johannes Willebrands (66) tot aartsbisschop van 
Utrecht als opvolger van kardinaal Alfrink. 

22. Op 74-jarige leeftijd is overleden de heer A. C. Verhoef, 
oud-lid van Gedeputeerde Staten, oud-lid van de gemeente
raad van Utrecht voor de P.v.d.A. en oud-lid van de Eerste 
en Tweede Kamers der Staten-Generaal. 

22. De heer D. van der Pouw, bestuurder van de Bouw- en 
Houtbond NKV wordt bij zijn afscheid benoemd tot ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. 

23. Dr. M. W. F. Schregardus neemt afscheid als hoofddirec
teur van het K.N.M.I. in De Bilt. Tot zijn opvolger wordt 
dr. H. C. Bijvoet benoemd. 

24. De tot nu toe oudste inwoonster van Utrecht mevrouw J. 
v.d. Honig-ten Hoeve overleden (102 jaar). 

24. Jhr. G. M. M. Alting von Geusau, Actuaris en o.m. oud-
voorzitter van de afdeling Utrecht van het Nederlandse 
Rode Kruis en penningmeester van het kerkbestuur van de 
Heilige Hartkerk te Utrecht, overleden (83 jaar). 

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