
Kroniek over het jaar 1976 

januari 
1 Het jaar begint met een inwonertal van de stad Utrecht van 
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6 In Nieuwegein wordt het eerste gedeelte van het Sociaal 
Cultureel Centrum in Vreeswijk, de Sporthal, in gebruik ge
nomen. 

9 De heer H. J. Hoogendoorn (65), hoofddirecteur van de 
Dienst van Openbare Werken gaat met pensioen. Tijdens 
zijn afscheidsreceptie overhandigt burgemeester Vonhoff 
hem de zilveren stadsmedaille. 

13 Op 81-jarige leeftijd overlijdt de heer H. Ploeg, oud-wethou-
der voor de P.v.d.A, oud-lid van de Eerste en Tweede Kamer 
voor de S.D.A.P. en de P.v.d.A., lid van Provinciale Staten 
en tal van organisatie-besturen. 

14 In het pand Catharijnesteeg 6 worden het kantoor en het 
trefcentrum van de Stichting Welzijn Surinamers Utrecht in 
gebruik genomen. 

15 Prof. dr H. Wagenvoort, oud-hoogleraar in de Latijnse taai
en letterkunde aan de rijksuniversiteiten van Groningen en 
Utrecht, overlijdt op 89-jarige leeftijd. 

20 Het R.K. Orthopaedisch en therapeutisch jongenstehuis Sint 
Jan aan de Utrechtseweg in Zeist ("Ma Retraite") wordt 
door een felle brand in een der vleugels grotendeels ver
woest. De volgende nacht breekt er opnieuw brand uit, maar 
nu in de gespaard gebleven vleugel. 

20 Mevrouw L. gravin Castell zu Castell-Van Rechteren Lim-
purg, schenkt de 17de eeuwse tuinbeelden, Apollo en Bac
chus, afkomstig uit het park van kasteel Beverweerd in 
Werkhoven, aan de gemeente Utrecht. De beelden verke
ren, evenals de overige vier waarover nog onderhandelingen 
gaande zijn, in een deplorabele toestand. Zij zijn verwijderd 
uit de Beeldenlaan in het landgoed Oud-Amelisweerd, waar 
zij sedert enkele jaren waren opgesteld. 
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26 De gemeenteraad van Maarssen besluit uit de Kring Mid
den-Utrecht te treden. 

31 In Tivoli wordt een receptie gehouden ter gelegenheid van 
het veertigjarig bestaan van de Vrijwillige Brandweer Zuilen. 
Commandant J. Stoiker (lid van het eerste uur af) ontvangt 
uit handen van burgemeester Vonhoff de zilveren stadsme
daille. 
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februari 
1 In de Margriethal wordt de Utrechtse Muziekmaand geo

pend, die is georganiseerd ter gelegenheid van het honderd
jarig bestaan van de Utrechtse Muziekschool. 

5 De Utrechtse gemeenteraad aanvaardt een schenking van 
ƒ 100.000, van de AMEV.Het geld zal worden bestemd voor 
de vorming van een fonds, waaruit jaarlijks een „milieuprijs" 
kan worden toegekend. 

13 In Voor Clarenburg 10 wordt de Utrechtse Onderwijswinkel 
geopend. 

20 Aan de Utrechtse kunstschilder Herman van Rossum wordt 
een gemeentelijk stipendium van ƒ 11.500,— voor 1975 toe
gekend. 

21 Bernardus kardinaal Alfrink draagt de aartsbisschopszetel 
over aan Johannes kardinaal Willebrands tijdens een plech
tige eucharistieviering in de kathedrale St Catharijnekerk in 
Hf» ï QnrrÉ» K I i P i n u c t r Q ' J t 

maart 
10 Minister H. van Doorn van C.R.M, stelt een Turks en Ma

rokkaans centrum in het gebouw van de Stichting Buiten
landse Werknemers in gebruik. 

17 Ter gelegenheid van de jaarlijkse Boomplantdag wordt de 
eerste van driehonderd bomen geplant op het voormalige 
Van Arkelterrein in Hoograven. 

19 De gemeenteraad besluit dat de terreinen van de voormalige 
gasfabriek en het Vaaltterrein in de toekomst vrijwel alleen 
een bestemming als woon- en wijkvoorzieningengebied zul
len krijgen. Het oorspronkelijke plan om hier ook een Tech
nisch centrum van het G.E.V.U. te vestigen is hiermede van 
de baan. Het G.E.V.U. zal nu - althans in principe - zijn 
Technisch Centrum op het voormalige Werkspoorterrein 
krijgen. 

19 Na langdurige debatten in een aantal zittingen stelt de ge
meenteraad de grondslagen vast voor een structuurplan voor 
de binnenstad. 

23 Het Fort Rhijnauwen - gebouwd in de jaren 1869-1872 als 
onderdeel van de z.g. Hollandsche Waterlinie - is op de aan
vullende ontwerplijst van Monumenten geplaatst. 

25 Volgens het gemeentelijke Bureau voor Statistiek is het in
wonertal van Utrecht gedaald tot beneden 250.000. 

26 Prof. dr Sj. Groenman treedt af als rector-magnificus van de 
Rijks Universiteit. Hij wordt opgevolgd door prof. dr A. Ver-
hoeff. 

28 Het Utrechts Byzantijns koor viert zijn 25-jarig bestaan o.m. 
met een pontificale liturgie volgens de Byzantijns-Slavische 
ritus in de R.K. kathedrale St Catharijnekerk. 
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april 
Met enig feestelijk vertoon wordt de eerste paal geslagen 
voor de bouw van 23 woningen en vijf kioskachtige winkel
tjes in het „gat" in de Lange Jansstraat. 
In Utrecht wordt de Kamerkring Utrecht van het Christen 
Democratisch Appèl (C.D.A.) opgericht; dit is de eerste in 
ons land. 
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9 Ondanks vele protesten van winkeliers en omwonenden 
handhaaft de gemeenteraad de stadsbusroute door de Zadel
straat. 

12 De Bunnikse gemeenteraad gaat akkoord met plaatsing van 
het Fort Rhijnauwen op de monumentenlijst; getracht wordt 
om ook het omringende gebied op de lijst van natuurmonu
menten geplaatst te krijgen. 

17 De burgemeester van De Bilt opent de nieuwe fietsers- en 
voetgangerstunnel onder de spoorlijnen in de wijk De Leyen 
in Bilthoven. 

19 Met een aantal vrolijke festiviteiten in het Stadion Galgen
waard wordt een begin gemaakt met de viering van het 32ste 
lustrum van het Utrechts Studenten Corps. 

20 De eerste van 32 nieuwe woningen in het voormalige fa
briekscomplex van Boekhoven aan de Breedstraat wordt in 
gebruik genomen.. 

20 april 
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21 In Utrecht is de heer A. Overbeek, de bij talloze Utrechters 
en bezoekers van het hoofdpostkantoor op de Neude welbe
kende heilsoldaat en collectant, overleden (61 jaar). 

23 In de Sterrenwijk wordt de eerste van een serie van 160 nieu
we woningen aan de Zenithstraat feestelijk in gebruik geno
men. 

26 De viering van de feestweek ter gelegenheid van het 32ste 
lustrum van het U.S.C, concentreert zich voornamelijk rond
om de Dom. 

26 De Sint Josephkerk aan de Draaiweg bestaa. 70 jaar. 
26 De burgemeester van Utrecht installeert in de raadzaal van 

het Stadhuis de Adviesraad voor het Milieu voor de ge
meente Utrecht. 

28 Het sedert jaren leegstaande café-restaurant „'t Kalfje" aan 
de Biltsestraatweg, brandt tot de grond toe af. 

29 De gemeenteraad besluit de algemene zaterdagse Waren
markt op het Vredenburg te handhaven; de tweedehands-
goederen-markt wordt verplaatst naar de Willemstraat en de 
Waterstraat. Bovendien zal voortaan elke woensdag een 
(kleinere) warenmarkt op het Vredenburg worden gehou
den. Dit alles met het oog op de bouw van het Muziekcen
trum, waarmee in mei begonnen zal worden. 

29 De winkeliers van het Vredenburg nemen op feestelijke wij
ze afscheid van de bekende poffertjeskraam Victor Consael, 
die moet wijken voor het Muziekcentrum. Het établissement 
krijgt een plaatsje op de Neude. 

mei 
8 Voor het eerst wordt de z.g. „rommelmarkt" - de markt in 

tweedehands goederen - (weer) in Wijk C en wel op de hoek 
van de Sint Jacobsstraat en de Waterstraat gehouden. 

8 Voordat definitief met het graafwerk voor de fundering van 
het nieuwe Muziekcentrum op het Vredenburg wordt begon
nen, krijgt de stadsarcheoloog drs T. J. Hoekstra tot begin 
augustus gelegenheid om de nog in de grond aanwezige fun
damenten van het kasteel Vredenburg en van het nog oudere 
Johannieterklooster bloot te leggen, op te meten, in kaart te 
brengen en verdere wetenschappelijke waarnemingen te 
doen. 

10 Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Lijs
tenmakerij en kunsthandel Schoonheim in de Vinkenburg-
straat, wordt aan de tegenwoordige eigenaar, de heer W. 
Geitenbeek, het predicaat „hofleverancier" toegekend. 
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10 Prof. dr J. H. Plokker, hoofd van de psychatrisch-neurologi-
sche kliniek van het Academisch Ziekenhuis, overleden (68 
jaar). 

17 Met enig feestelijk vertoon neemt de N.S. de vier nieuwe 
sporen, die in de plaats van de z.g. „buurtsporen" zijn geko
men, in gebruik. 

18 Voor de Hamtoren in Vleuten - restant van de voormalige 
ridderhofstad - is een bestemming gevonden: met ingang van 
1 juli zal het pas gerestaureerde gebouw het hoofdcentrum 
van het Boeddhistisch genootschap Karma Chöpal Ling 
worden. 

19 Voor het eerst wordt op het Vredenburg de woensdagse -
kleine - algemene Warenmarkt gehouden, die al dadelijk 
veel publiek blijkt te trekken. 

19 In het Centraal Museum wordt een tentoonstelling van de 
„Collectie van Baaren" geopend, die tot nu toe was onder
gebracht in het woonhuis „De drie regenbogen", Oude-
gracht 317. 

19 In het voormalige kantoorgebouw van de Gasfabriek Witte-
vrouwensingel 88 te Utrecht, worden twee nieuwe studio's in 
gebruik genomen voor het „Gesproken boek en Braillewerk 
voor blinden". 

20 De Utrechtse gemeenteraad verklaart zich akkoord met het 
door Rijkswaterstaat voorgestelde nieuwe tracé voor de 
nieuwe autosnelweg R 27 door een gedeelte van het land
goed Nieuw-Amelisweerd. 

21 Mr H. J. Zeevalking, staatssecretaris van Justitie, opent in 
het Gemeentelijk Archief de tentoonstelling „Recht en 
Slecht" (tot en met 3 juli). 

25 Kardinaal Alfrink viert zijn zilveren jubileum als bisschop en 
neemt tevens afscheid als aartsbisschop van Utrecht. 

27 De heer A. J. (Bob) Bleijenberg, publicist en eertijds bekend 
als de musicale clown Fantasio overleden (70 jaar). 

juni 

5 De banketbakkerij „Den dubbelden Arend" in de Schouten
straat bestaat 250 jaar. 

7 De Stichting Stadsontspanning houdt in het Wilhelminapark 
een nationaal draaiorgelconcours. 

12 In het Centraal Museum wordt de Aktua-tentoonstelling, ge
wijd aan de opgravingen op het Vredenburg, geopend. 

24 De Utrechtse gemeenteraad besluit een krediet van 11,5 mil
joen gulden beschikbaar te stellen voor de bouw van een 
nieuwe hoofdpost voor de Brandweer op het Kanaleneiland, 
die t.z.t. de naam van oud-burgemeester jhr De Ranitz zal 
krijgen. 
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24 De heer Chris Leeflang, oud-boekverkoper en oud-directeur 
van de Firma Broese, wordt in Den Haag onderscheiden met 
de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Fonds. 

juli 
13 Het pand „Het Wapen van Rijsenburg", Hoofdstraat 83 in 

Driebergen-Rijsenburg, daterend uit 1811, blijft ondanks 
de bij de Kroon ingediende bezwaren op de Monumenten
lijst staan. 

22 In het Gemeentelijk Archief wordt een tentoonstelling, ge
wijd aan de Utrechtse componist Johan Wagenaar, geopend 
(tot en met 28 augustus). 

28 Tijdens een bijeenkomst in de Geertekerk van het actieco
mité „Vredenburg . . . nooit weg", wordt de minister van 
C.R.M, en het gemeentebestuur dringend verzocht de ar
cheologen meer tijd te gunnen om opgravingen op het Vre
denburg te doen. Niet alleen zijn bouwresten van het kasteel 
Vredenburg gevonden, maar ook van het uit de 13de eeuw 
daterende Johanniterklooster, en van een grafveld. Het 
wordt geenszins uitgesloten geacht, dat er nog oudere resten 
gevonden zullen worden. De „fatale datum" (waarop met 
het slopen van de fundamenten moet worden begonnen) is 9 
augustus. 
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/O augustus 

augustus 
10 De kapitale 17de eeuwse Sophiahoeve in de Lage Weide 

brandt nagenoeg geheel af. 
15 Tijdens een internationale Wiskundedag in Transitorium I 

van de Rijksuniversiteit neemt prof. dr H. Freudenthal (71) 
afscheid als hoogleraar in de Wiskunde en als directeur van 
het Instituut voor de ontwikkeling van de Wiskunde. 

16 In een verzorgingstehuis te Zeist is de bekende actrice Bep-
pie Nooy Sr overleden (83 jaar). 

18 De burgemeester van Utrecht onthult op de Vismarkt het 
bronzen, door Theo van de Vathorst gemaakte beeld „De 
koopvrouw". Het is een geschenk van de firma Vroom en 
Dreesmann t.g.v. opening van Hoog Catharijne in 1973. 

30 Ter inleiding van de viering van het 50-jarig bestaan van de 
winkeliersvereniging „Lombok" wordt in de Railroadbar 
van het Holiday-Inn hotel een grootse receptie gehouden. 
De eigenlijke feestweek begint op 4 september. 

september 
1 Dr H. J. van den Vuurst de Vries (69), uroloog bij het Acade

misch Ziekenhuis, neemt na ruim 43 jaar dienst afscheid uit 
zijn functie; hij wordt onderscheiden met de zilveren facul
teitspenning. 

4 De Vrijwillige Brandweer van Bilthoven bestaat 60 jaar; het 
jubileum wordt tegelijk gevierd met het gouden jubileum van 
de Brandweerharmonie. 
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Van heden af is in het Rijksmuseum het Catharijneconvent 
het schilderij „De doop van de Kamerling" van Rembrandt 
voor het publiek tentoongesteld. Het kunstwerk werd enkele 
maanden geleden bij toeval ontdekt door de conservator van 
het museum, drs H. Defoer; na aankoop is het grondig geres
taureerd. 
De eerste paal van het door prof. Herman Hertzberger ont
worpen Muziekcentrum op het Vredenburg wordt geslagen. 

6 september 

7-9 

15 

Stadsontspanning houdt de 24ste Kunstmarkt op het Jans
kerkhof. 
„De Blauwe Zaal" van de Stadsschouwburg - het vroegere 
restaurant en congrescentrum „Esplanade" - is geheel tot 
theaterzaal omgebouwd. Hij wordt in gebruik genomen met 
de opvoering van het in opdracht van het gemeentebestuur 
door Dimitri Frenkel Frank geschreven toneelstuk „Spie
gels" door de Toneelgroep Centrum. 
De Utrechtse roeivereniging „Viking" bestaat 75 jaar. 
In Cothen wordt het 850-jarig bestaan van het dorp gevierd. 
In het Godebaldkwartier van Hoog Catharijne wordt de 
nieuwe Nettomarkt - een combinatie van twintig winkels -
officieel in gebruik genomen. 
Het openbaar Slachthuis en de Vleeskeuringsdienst te 
Utrecht bestaan 75 jaar. 

178 



16 

ö 

23 

27 

De Utrechtse gemeenteraad besluit met de N.V. Afvalver
werking Rijnmond een contract aan te gaan voor de ver
branding van afval, wanneer de stortplaats in de Mastwijkse 
Plassen vol zal zijn. 
De raad besluit voorts het pand van de Firma Vinke op het 
Vredenburg te bestemmen voor de vestiging van de gemeen
telijke Muziekschool. 
In Overvecht zullen in de nabijheid van het Grootwinkelcen
trum drie torenflats komen, met daarnaast nog 200-360 laag-
bouwhuizen. 
Het Utrechts Monumentenfonds koopt de panden Nieuwe
gracht 38, 40 en 64. Bovendien is het fonds nu ook eigenaar 
van het Bruntenhofje aan de Lange Nieuwstraat geworden. 
Minister W. de Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken 
opent het nieuwe gemeentehuis van Nieuwegein. 

4 oktooer 

oktober 
4 Drs J. P. A. Gruijters, minister van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening slaat de eerste paal van Lunetten, het 
uitbreidingsplan in het zuidoosten van de stad. Er zullen plm. 
3.500 woningen komen. 

5 Het 60-jarig bestaan van de P.U.E.M, wordt herdacht. 
7 Blijkens een persbericht is het bekende hotel Noord-Bra-

bant aan het Vredenburg verkocht aan de Muziekfirma 
Staffhorst en aan het modemagazijn Kreymborg, waardoor 
wederom een stukje Utrecht verloren gaat. 
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13 Te Utrecht is, 75 jaar oud, de bekende schilder en typograaf 
Pieter Vijlbrief overleden. 

16 De uit 1544 daterende Commanderije van Sint Jan in Mont-
foort is geheel gerestaureerd. 

21 Een zeer felle brand verwoest een groot deel van het Zeister 
raadhuis. 

22 De heer K. Mobach Kzn., bekend pottenbakker te Utrecht, 
overleden (83 jaar). 

23 Het enige pothuis, dat Utrecht nog rijk is op de hoek van de 
Oudegracht en de Lange Smeestraat, is dankzij het Utrechts 
Monumentenfonds gerestaureerd. 

23 Bij de ingang van de Klaaskerk wordt een bronzen, door 
Paulus Reinhard vervaardigde, plaquette onthuld ter nage
dachtenis aan de enkele jaren geleden overleden organist en 
orgelpromotor Lambert Erné. 

25 In het park „De Gagel" in Overvecht wordt het door Nie. 
Jonk gemaakte bronzen beeld „De Wachter" onthuld. 

27 Op het voormalige Van Arkel-terrein in Hoograven wordt de 
nieuwe sporthal „Hoograven" geopend. 

27 Op een terrein aan de Koppestokstraat wordt - na 15 jaar 
wachten en actievoeren - een begin gemaakt met de bouw 
van een nieuw buurtcentrum Utrecht-noord. 

31 Utrechts .oudste inwoonster, mevrouw G. J. Bliekendaal-
Schoonhoven wordt 102jaar. 

november 
12 De Utrechtse gemeenteraad stemt in met de overplaatsing 

van het Academisch Ziekenhuis naar de Uithof. 
12 Dr J. Zijlstra, president van de Nederlandse Bank N.V., 

opent het nieuwe gebouw van het Agentschap Utrecht op 
het Paardenveld. In hetzelfde gebouw heeft o.m. ook de Ka
mer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht onderdak 
gevonden. 

16 De gehele inventaris van hotel-café-restaurant Noord Bra
bant wordt publiek geveild. 

29 De gemeenteraad van Utrecht besluit o.m. om, waar zulks 
noodzakelijk is, particuliere huurwoningen in rehabilitatie-
gebieden aan te kopen. 

30 In het pand Maliesingel 38 opent de hoofdafdeling Studen
tenzaken van de Rijksuniversiteit een informatiecentrum. 

december 
De Utrechtse Kastelenstichting maakt bekend, dat zij Huize 
Amerongen per 1 januari a.s. heeft gekocht. Met de aankoop 
is een bedrag van 4 miljoen gulden gemoeid. Het departe-
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ment van C.R.M, neemt hiervan 2 miljoen gulden voor zijn 
rekening, terwijl ook vele andere fondsen het hunne ertoe 
bijdroegen. 

8 Het in een speelpark herschapen Schimmelplein geopend. 
9 De Utrechtse gemeenteraad stemt in met de aankoop van 

het voormalige café-restaurant 't Kalfje aan de Biltsestraat-
weg. Dit o.m. in verband met de aanleg van een nieuwe toe
gangsweg tot het recreatiegebied Voorveldse Polder. 

25 Op eerste Kerstdag wordt de eerste kerkdienst gehouden in 
de geheel gerestaureerde Jacobikerk. Dit is de eerste van de 
vijf middeleeuwse kerken, die gerestaureerd worden. 

27 De sleutels worden uitgereikt van de nieuwe woningen, die 
zijn gebouwd op de plaats van de voormalige bakkerijen van 
Do Schat in de Braamstraat. Dit is het eerste vernieuwbouw
project, dat in Oudwijk gereed is gekomen. 

29 Het geheel gerestaureerde pand Lange Nieuwstraat 18, het 
z.g. Bellamyhuis, weer in gebruik gesteld. 

181 



; 

25 december 
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