
Kroniek over het jaar 1977 

J. C. Janssen 

januari \ Het jaar begint met een inwonertal van 247.939 voor de stad 
Utrecht tegen 251.722 in het begin van 1976. 

1 Met ingang van heden is het Gemeentelijk Energie- en Ver
voerbedrijf Utrecht (GEVU), opgedeeld in twee afzonder
lijke bedrijven: het Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB), 
voor de distributie van gas en elektriciteit met als hoofdkan
toor Nicolaas Beetsstraat 3 en het Gemeentelijk Vervoer
bedrijf Utrecht (GVU), dat zijn hoofdkantoor in het Rad-
boudkwartier in Hoog Catharijne heeft. 

1 Na een grondige restauratie en modernisering wordt de 
grote zaal van de Stadsschouwburg opnieuw in gebruik ge
steld. De heropening wordt gevierd met een opvoering van 
Mozart's Le Nozze di Figaro door de Nederlandse Opera 
Stichting. 

2 Op 91-jarige leeftijd is te Zeist overleden de heer G. Schmidt 
Sr, oprichter van de Lubro-bakkerijen. 

3 De Stichting Utrechtse Kastelen wordt eigenaresse van het 
Kasteel Amerongen en voorkomt daarmee dat kasteel, land
goed en inboedel versnipperd wordt. 

5 Mej. M. J. Dentz, oud-kinderarts bij de GG en GD te 
Utrecht en oud-bestuurlid van vele organisaties op het ge
bied van de zorg voor gehandicapte kinderen, overleden (88 
jaar). 

10 Een sloopbedrijf begint met het afbreken van de Sint Lud-
geruskerk aan de Amsterdamsestraatweg. Op het vrijkomen
de terrein zullen woningen worden gebouwd. 

13 Drs H. J. D. van der Kwast (65) neemt afscheid als algemeen 
directeur van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs. 

31 Dr S. Santema, directeur-arts van de Utrechtse Provinciale 
Raad voor de Volksgezondheid neemt afscheid wegens zijn 
benoeming tot geneesheer-directeur van het Ziekenhuis 
Oudenrijn. 

31 In de leeftijd van 54 jaar is te Utrecht overleden de heer L. 
van Leeuwen, economisch directeur van de Stichting De 
Opbouw. 
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februari 2 Op het Stadhuis te Utrecht wordt de Stichting Herdenking 
Unie van Utrecht opgericht onder voorzitterschap van bur
gemeester Vonhoff. 

12 In het Academisch Ziekenhuis is de staatsman, oud-premier 
en oud-vice-voorzitter van de Raad van State dr L. J. M. 
Beel uit Doorn, overleden (75 jaar). 

15 Het bekende café Dikke Dries op de hoek van de Water
straat en de Willemstraat, bestaat veertig jaar. 

15 Op de hoek van Voor Clarenburg en Achter Clarenburg 
opent de firma Andrée en de Laat een open bakkerij. In dit 
pand was vroeger de boekbinderij van Danner gevestigd. 

20 Drs D. J. Wansink, oud-president-directeur van de NV Ne
derlandse Spoorwegen overleden (78 jaar). 

maart 4 In de tuinzaal van het Centraal Museum wordt een aan Jan 
van Scorel gewijde tentoonstelling geopend. 

5 De Jacobikerk wordt na een jaren geduurd hebbende restau
ratie officieel in gebruik genomen. 

9 Het Nederlands Spoorwegmuseum krijgt de beschikking 
over een uit 1911 daterend restauratierijtuig van de toenma
lige Compagnie internationale des Wagons Lits et des grands 
Express Européens. 

5 maart 
- ~ 

foto: Fotodienst Gemeente Utrecht. 
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9 maart foto: Hulskamp 

maart 11 

12 

27 

28 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 
viert haar 75-jarig bestaan in het Jaarbeurscongrescentrum. 
In hetzelfde congrescentrum wordt het honderdjarig bestaan 
van de Independent Order of Odd Fellows (IOOF) herdacht. 
Als jubileumgeschenk is een bedrag van F 175.000 bijeen
gebracht ten behoeve van het audistische kind. 
Gedeputeerde mr R. E. van der Sluis neemt afscheid als zo
danig wegens zijn benoeming tot burgemeester van Hilver
sum, alwaar hij op 17 maart wordt geïnstalleerd. 
De Utrechtse Operette viert in het weekeinde haar 30-jarig 
bestaan met een drietal opvoeringen van Eine Nacht in Vene
dig van Johann Strauss. 
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verleent officieel 
de concessie aan de NV Nederlandse Spoorwegen voor het 
aanleggen van de raillijn van Utrecht naar Nieuwegein en 
IJsselstein. Met de voorbereidingen is inmiddels zowel in 
natura (bouw van een remise in Nieuwegein) als op de teken
tafels een begin gemaakt. Of de raillijn, die zijn eindpunt op 
het Smakkelaarsveld zal krijgen, nog in oostelijke richting 
(naar Zeist) zal worden doorgetrokken, is nog in studie. 
De gemeenteraad besluit een aanvullend krediet van 2,3 mil
joen gulden beschikbaar te stellen voor de restauratie en ver
bouwing van het Catharijneconvent. 
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april 2 Op 98-jarige leeftijd is ds I. Frank W Cornu, die van 1923-
1951 voorganger van de Eglise Wallonne in de Pieterskerk is 
geweest, overleden. 

13 Na een jarenlange voorbereiding is een begin gemaakt met 
de aanleg van de noordelijke randweg aan de zuidrand van 
Maarssenbroek. Daartoe draaiden de heren Letschert, gede
puteerde, Waverijn, burgemeester van Maarssen, Vergeer, 
wethouder van Utrecht en ir Van Opstal van Rijkswaterstaat 
eendrachtig een grote zandkraan open voor het opspuiten 
van het zandlichaam van de nieuwe weg. 

27 Wethouder Pot reikt de eerste exemplaren van het boekje 
Door de tuin geleid uit aan de heren J. P. Hellevoort en G. 
Schweinberg, beiden pioniers op het gebied van het volks
tuinwezen. 

mei 2 Tot burgemeester van De Bilt is mr A. baron van Harinxma 
thoe Slooten (46), thans burgemeester van Doorn, benoemd. 

6 De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht e.o. 
viert het 125-jarig bestaan. 

6 Tijdens het Kabinetsberaad wordt besloten aan het VMF-
Storkconcern twintig miljoen gulden aan overheidssteun te 
verlenen. Dit besluit betekent echter wel dat de ijzergieterij 
van de SMDK te Utrecht met 250 werknemers gesloten zal 
moeten worden. 

10 De voetbalvereniging Velox bestaat 75 jaar. 
25 De verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal verlopen in stad en provincie rustig; de op
komst is zowel in de stad (met 85,2%) als in de provincie (met 
88,4%) zeer goed te noemen. 

juni 2 Het 17de eeuwse Vechthuis Endelhoven te Maarssen inge
stort. 

4 Met een feestweek viert de Vereniging Het Utrechts Land
schap haar 50-jarig bestaan. De festiviteiten worden in ver
band met de Zuid-molukse gijzelingsaffaires in Boven Smil-
de en de treinkaping bij de Punt in Drenthe sterk versoberd. 

12 Een felle brand legt de voormalige bedrijfspanden van de 
clichéfabriek Rommerts en van Santen aan de Oudegracht 
213-217 volledig in de as. De panden zouden in het kader van 
de Stadsvernieuwing juist worden verbouwd om wederom 
als woningen dienst te gaan doen. 

16 Prins Claus opent in het Jaarbeurscongrescentrum de Natio
nale Monumenten Studiedag. 

17 Prinses Christina schenkt in het Academisch Ziekenhuis het 
leven aan een zoon, die op 24 juni officieel door zijn vader 
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juni 

20 

22 

23 

23-
29 

25 

Jorge Guillermo op het stadhuis wordt aangegeven onder de 
namen Bernardo Federico Tomas. 
In Groenekan is op 67-jarige leeftijd de boomkweker-den-
droloog H. H. Copijn overleden. 
Op het kruispunt van de Carnegiedreef en de Einsteindreef 
onthult burgemeester Vonhoff het bronzen plastiek „Jupi
ter" van de franse beeldhouwer Jaques Lignier. 
Op het Stadhuis worden de eerste exemplaren van het boek
je De Utrecht, een Nederlands voorbeeld van Art nouveau archi
tectuur geschreven door Juliette Roding, aan het gemeente
bestuur aangeboden. 

In de Kromhoutkazerne wordt een tentoonstelling gehou
den, gewijd aan het 300-jarig bestaan van het Korps Artille
rie. 
De Utrechtse gemeenteraad dringt er in een motie bij de 
regering op aan dat de Staalgieterijen SMDK. behouden zul
len blijven. Een motie om de Monicakerk aan de Herenweg 
voor sloop te behoeden, wordt verworpen. 

juli 2 In het Slot te Zeist wordt een overzichtstentoonstelling van 
werken van Karel Appel geopend (t/m 11 september). 

12 Staatssecretaris mr H. J. Zeevalking onthult een koperen 
plaquette aan de gevel van het Paleis van Justitie in de Korte 
Nieuwstraat, waarop in het kort de historische gegevens met 
betrekking tot de Sint Paulus Abdij zijn vermeld. 

augustus 3 De eerste TEE-exprestrein de Edelweiss maakt zijn laatste 
europese rit; de vier treinstellen van deze serie zijn verkocht 
aan de Ontario Northland Railroad Company Ltd. in Cana
da. 

13 Het jaarlijkse bloemencorso Midden-Nederland in Leersum 
wordt voor de 25ste maal gehouden. 

18 De gemeenteraad van Utrecht besluit de Dienst van Open
bare Werken en de Bouw- en Woningdienst op te heffen. Er
voor in de plaats komt nu de Dienstenstructuur Ruimtelijke 
Ordening, Openbare Werken en Volkshuisvesting (ROVU). 

19 In Soest is de tekenaar van de destijds alom bekende school-
platen uit de Vaderlandse geschiedenis Joh. H. Isings over
leden (93 jaar). 

september 1 Het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum in Ach
ter de Dom wordt definitief gesloten; de gehele collectie 
wordt naar Schoonhoven overgebracht. 
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/ September foto: Guus van Deventer 

21 

22 

september \ Voor de laatste maal is vloeibaar staal in de gietvormen bij 
de SMDK gegoten. Hiermede is een einde gekomen aan bij
na zeventig jaar staalgieterijen in Utrecht. 
De Bloemen- en Plantenveiling Utrecht e.o. herdenkt het 
zestigjarig bestaan. Bij deze gelegenheid wordt de nieuwe 
veilinghal in Vleuten-de Meern in gebruik genomen. 
Bij een schietpartij op de Croeselaan wordt de 46-jarige bri
gadier van politie A. Kranenburg dodelijk getroffen; zijn col
lega, hoofdagent J. C. Pieterse (37) wordt zwaargewond. De 
dader is een 35-jarige Duitser, die lid blijkt te zijn van de ter
reurorganisatie Rote Armee Fraktion. Hij kon direct wor
den gearresteerd. 

28 In de Domkerk wordt de herdenking van het honderdjarig 
bestaan van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering 
van de Tandheelkunde op plechtige wijze ingezet. Eredoc
toraten worden verleend aan prof O. Backer Dirks uit 
Utrecht en aan prof M. Hut, oud-hoogleraar te Groningen 
en aan de Universiteit van Amsterdam. 

30 Wethouder T. Harteveld neemt afscheid wegens zijn benoe
ming tot hoofd van de afdeling contacten met de ontwikke
lingslanden bij de International Union of Local Authorities 
in Den Haag. 
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5 oktober foto: Jaap de Boer 

oktober 

11 

12 

14 

27 

Het hotel des Pays Bas aan het Janskerkhof is tegelijk met de 
hotelexploitatie maatschappij Terminus BV verkocht aan de 
Wassenaarse beleggingsmaatschappij Europlan BV. Het ho
tel zal vooralsnog blijven voortbestaan. 
Op de nog in volle restauratie zijnde Janskerk wordt op de 
opnieuw aangebrachte daktoren een gloednieuwe weerhaan 
geplaatst. 
In het Zeister Slot wordt met enige plechtigheid de zevende 
druk van het Kunstreisboek voor Nederland ten doop gehou
den. 
Paul Hupperts (58), sedert 1949 dirigent van het Utrechts 
Symfonie Orkest, legt om gezondheidsredenen zijn functie 
neer. Zijn plaats wordt voor de eerstkomende seizoenen in
genomen door Willem van Otterloo. 
De toren van de Monicakerk aan de Herenweg valt onder de 
slopershamer. 
In het gemeentelijk Archief wordt de expositie Vredenburg 
gekraakt geopend. Er wordt een overzicht gegeven van de 
geschiedenis van het kasteel Vredenburgh aan de hand van 
de vele vondsten die onlangs zijn gedaan bij de graafwerk-
zaamheden voor het Muziekcentrum (t/m 15 december). 
De nieuwe vleugel van Hoog Catharijne het Gildenkwartier 
wordt in gebruik genomen. 
Op 87-jarige leeftijd is mej. J. L. Maathuis, oud-directrice 
van de vm. gemeentelijke HBS voor meisjes aan de Witte-
vrouwenkade, overleden. 
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12 oktober foto: Fotodienst Gemeente Utrecht. 

november 3 Op de nieuwe Veemarkt aan de Sartreweg hebben twee man
nen een overval gepleegd op een geldtransport van Van 
Gend & Loos, dat bestemd was voor de Nederlandse Mid-
denstandsbank. De buit bedraagt ruim vier miljoen gulden. 
Enkele dagen later reeds gelukt het de politie de - Utrechtse 
- daders, mèt de buit op te sporen. 

14 Op 86-jarige leeftijd is de heer G. Brinkhuis, oud-medewer-
ker van het gemeente Archief, overleden. 

19 Na bijna vijftig jaar te hebben bestaan, wordt het maat- en 
gelegenheidskledingverhuurbedrijf van de heer M. J. For
tuin te Utrecht opgeheven. 

21 Op 79-jarige leeftijd is mej. J. M. van Steenis, oud-hoofd van 
de OL-school Puntenburg, overleden. 

december 5 Het parochiehuis van de voormalige Monicakerk aan de 
Herenweg wordt door een moedwillig aangestoken brand 
grotendeels in de as gelegd. 
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22 december foto: Cor van Weele i.o.v. Provincie Utrecht 

december 7 Voor de Utrechtse Rechtbank dient de zaak tegen de Duitse 
terrorist K. Folkerts die op 22 september een Utrechtse bri
gadier van Politie neerschoot en een hoofdagent zwaar ver
wondde. 

8 Het Gezelschap ter beoefening en bestudering van de proef
ondervindelijke Natuurkunde - kortweg Natuurkundig Gezel
schap genoemd - bestaat precies tweehonderd jaar. 

10 Het bestuur van de 65-jarige Utrechtse Politiemuziekvere-
niging houdt een drukbezochte receptie in gebouw Tivoli. 
De feestweek wordt op 16 december besloten met een gala
concert. 

14 Burgemeester en wethouders van Utrecht besluiten aan het 
Huis Oudaen aan de Oudegracht een bestemming als ten
toonstellingsgebouw te geven. 

19 Aan het silhouet van de stad Utrecht is een nieuw element 
toegevoegd: inplaats van de onlangs afgebroken spitse toren 
van de Monicakerk heeft de molen Rhijn en Zon aan de 
Merelstraat-hoek Adelaarstraat een nieuwe kap met wieken 
herkregen. Het zal echter nog geruime tijd duren voordat de 
molen geheel maal-klaar zal zijn. 

22 Het provinciaal bestuur neemt het nieuwe kantoorgebouw in 
Rijnsweerd, waarin de provinciale Waterstaat, de provincia
le Planologische Dienst en een deel van de Griffie zijn geves
tigd, in gebruik. 

25 In Utrecht is de Bilthovense schrijfster, publiciste en jour
naliste Harriet Freezer (pseudoniem voor Wilhelmina Ey-
bergen) in de ouderdom van 66 jaar overleden. 

222 


