
Kroniek over het jaar 1979. 

W. Uittenbogaard. 

januari De barre koude heeft voor een opmerkelijk rustige jaarwis
seling in de gehele provincie gezorgd. 
Het inwonertal van de provincie Utrecht is in het nu verstre
ken jaar met 9.708 gestegen tot 895.464. In de gemeente 
Utrecht steeg het inwonertal met 984 tot 237.037. 
De Utrechtse kraamkliniek Huize Ooievaar aan de J. W. Fri-
sostraat wordt wegens exploitatiemoeilijkheden gesloten. 
Op Paleis Soestdijk wordt aan Koningin Juliana door de bur
gemeester van Utrecht een serie munten aangeboden, die 
geslagen is in verband met de 400-jarige herdenking van de 
Unie van Utrecht. 
De woningbouw te Wijk bij Duurstede blijkt te worden ver
traagd tengevolge van meer tijd vergende opgravingswerk-

23 januari deel van het door Jos Stelling ontworpen tableau, opgesteld in de Kapittelzaal, 
foto: Gemeentelijke Fotodienst Utrecht 
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zaamheden aldaar, uitgevoerd door de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek. 

16 Te Nieuwegein wordt de heer H. Flik tot burgemeester 
geïnstalleerd. De heer Flik volgt, na een periode waarin de 
heer W. A. Fibbe als waarnemend-burgemeester optrad, de 
heer F. J. Hermsen op, die wegens benoeming elders de ge
meente per 15 augustus 1978 verlaten had. 

19 De burgemeester van Utrecht onthult een door de edelsmid 
Jan Noyons, samen met J. Moesman en W. van Zijl, vervaar
digde plaquette, die is aangebracht aan het voetstuk van het 
standbeeld voor Jan van Nassau. 

22 Het gebruik van het op 11 september 1955 officieel vooreen 
periode van drie jaren geopende noodgebouw Tivoli wordt, na 
bijna veertien jaar als concertzaal te hebben gediend, offi
cieel afgesloten na een concert door het Resedentie-Orkest 
onder leiding van Ferdinand Leitner. 

23 Tijdens een plechtige bijeenkomst in de Domkerk wordt, in 
aanwezigheid van een groot deel van de Koninklijke familie, 
tal van diplomaten, vele leden van het Kabinet en van de 
beide Kamers der Staten-Generaal, alsmede een groot aan
tal anderen, de ondertekening op 23 januari 1579 van de 
Unie van Utrecht herdacht. 

25 januari foto: H. N. Bol, provincie Utrecht. 
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23 In drie vertrekken - waar onder de Kapittelzaal - van het 
Universiteitsgebouw aan het Domplein wordt door middel 
van een dia-klankbeeld, een mobiele tentoonstelling en een 
fantasietableau, een beeld gegeven rond de sluiting van de 
Unie van Utrecht in 1579 (tot 3 februari). Duplicaten van de 
fototentoonstelling worden in vrijwel alle overige provincies 
geëxposeerd. 
In aanwezigheid van Prinses Beatrix en Prins Claus wordt 
het nieuwe Muziekcentrum te Utrecht met een sobere plech
tigheid in gebruik genomen. 
De plannen voor de rond 12.950 hectaren beslaande ruilver
kaveling Lopikerwaard worden aangenomen met 50,66% 
van de hoofdelijke stemmen, vertegenwoordigende 60,14% 
van de naar oppervlakte uitgebrachte stemmen. Opgekomen 
waren 58,14% van de stemgerechtigden. 

29 Het Utrechtse slagersgilde, dat sedert 7 januari 1433 was op
geheven, wordt door het gemeentebestuur van Utrecht offi
cieel in ere hersteld. 

26 

25 

5 februari: voor
malige schoolge
bouw Lagere 
Technische School; 

foto : Fotodienst 
gemeente Utrecht. 
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30 De afdeling Utrecht van de Stichting Monumentenwacht 
herdenkt haar eerste lustrum. 

31 Het Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut te De 
Bilt bestaat 125 jaar. 

februari l In de maand januari bedroeg de gemiddelde buitentempera
tuur te De Bilt -3,3° C; gedurende zestien dagen kwamen de 
temperaturen in die maand niet boven het vriespunt. 

5 Het uit 1877 daterende schoolgebouw aan het Schoolplein te 
Utrecht waarin de Lagere Technische School (voorheen: Am-
bachtsschool) gevestigd was, wordt gesloopt, nadat de LTS 
een nieuw scholencomplex aan de Ina Boudier Bakkerlaan 
in gebruik heeft genomen. Op de door de sloop vrijkomende 
grond zullen woningen worden gebouwd. 

6 Het Utrechtsch Studenten Toneel presenteert in de Stads
schouwburg Als Oranje zwijgt, een toneelstuk, geschreven 
door Frank Hilwig en Toine van Benthem, rond Willem van 
Oranje en de Unie van Utrecht. 

7 De Roemeense dirigent Corneliu Dumbraveunu wordt tot 
tijdelijk artistiek leider van het Utrechts Symfonie Orkest 
benoemd. 

20/21 Tijdens een openbare veiling in het noodgebouw Tivoli wor
den alle onroerende goederen, die in dat gebouw gebruikt 
werden, verkocht. 

23 april foto: Centraal Museum 
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21 Provinciale Staten aanvaarden een Woonwagenplan; in dat 
plan worden enkele tientallen gemeenten in deze provincie 
aangewezen, die binnen haar gebied staanplaatsen voor 
woonwagens beschikbaar zullen moeten stellen. 

23 Prinses Beatrix opent tijdens een korte plechtigheid in de 
Nicolaïkerk te tentoonstelling De kogel door de kerk? die is 
ingericht in het Centraal Museum (tot 4 juni). 

maart 1 In het Historisch Kostuumcentrum aan de Loeff Berchma-
kerstraat wordt de expositie Een lastig pak geopend; getoond 
wordt kleding uit de periode 1555 tot 1625. 

7 Omstreeks 20.00 uur breekt brand uit in het noodgebouw Ti
voli; het houten gebouw brandt volledig plat; ook de jaren
lang binnen het gebouw gekoesterde bomen gaan verloren. 

15 De raad van Utrecht stemt in met het afbreken van de zoge
naamde puist in de Nobelstraat. 

19 De heer C. Letschert, lid van het college van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht, kondigt aan op 10 oktober 1979 zijn lid
maatschap van Provinciale Staten, en daarmee ook het lid
maatschap van Gedeputeerde Staten, te zullen neerleggen. 

22 Hotel Smits aan het Vredenburg viert het zilveren jubileum 
van dat hotel. 

26 Begonnen wordt met het bouwen van een brug over het Am
sterdam-Rijnkanaal tussen Utrecht en Nieuwegein; de brug 
zal bestemd zijn voor de sneltram Utrecht-Nieuwegein-IJs-
selstein. 

30 Te Leersum wordt het zevenhonderd-jarig bestaan van dit 
dorp herdacht. 

april 2 In de Openbare Leeszaal te Utrecht wordt een tentoonstel
ling geopend (tot 12 april) over het hoe en waarom van de 
Europese eenwording, als inleiding tot de op 7 juni te hou
den verkiezingen v.oor het Europees parlement. 

4 De heer J. Massink wordt geïnstalleerd als voorzitter van de 
Intergemeentelijke Samenwerking Agglomeratie Utrecht. 

6 Op initiatief van de Utrechtse Atletiekvereniging Hellas 
wordt tussen de beide Uniesteden Utrecht en Arras 
(Atrecht) een 375 km lange astafette gelopen. 

12 In de hal van het Utrechtse stadhuis wordt (tot 21 april) een 
expositie geopend van foto's en maquettes, die een beeld ge
ven van Arras (Atrecht). 

18 Provinciale Staten stellen een verordening tegen grondwa
ter- en bodemverontreiniging vast. De verordening zal op 1 
januari 1980 in werking treden en heeft ten doel in de gehele 
provincie verontreinigingen van de bodem en het grondwa
ter te voorkomen, danwei te beperken. 

180 



27/28 In het kader van de Unieherdenking wordt een tweedaags 
congres over het thema Demokratie '79 gehouden. Als tegen
hanger wordt de eerste congresdag in het gebouw Rasa de 
vraag behandeld of Nederland op weg is naar een totalitaire 
democratie. 

mei 3 De burgemeester van Utrecht onthult een door Jeannot 
Bürgi vervaardigde lantaarnconsole waarop het sluiten van 
de Unie van Utrecht is uitgebeeld. 

3 De raad van Utrecht besluit tot restauratie van de gemeente-
sluis te Vreeswijk. 

3 De raad van Utrecht besluit het eindpunt van de raillijn Us-
selstein-Nieuwegein-Utrecht niet op het Smakkelaarsveld 
maar op het Stationsplein te laten maken. 

16 Provinciale Staten kennen het Amersfoortse museum Flehi-
te een subsidie van f 37.000,— toe voor de aanschaf van een 
aantal vitrines. 

16 Als gevolg van de herindeling van het gebied van de ge
meenten Montfoort en Linschoten vinden aldaar gemeente
raadsverkiezingen plaats. 

16 Als opvolger van mr dr A. A. H. Stolk treedt de heer J. Eij-
sink in functie als burgemeester van Zeist. 

17/18 De te Utrecht gevestigde Stichting tot uitgaaf van de bronnen 
van oud-vaderland recht herdenkt tijdens een congres, gewijd 
aan het thema publiceren en profiteren van rechtsbronnen, haar 
honderd-jarig bestaan. 

18 De Unie van watertouristen viert haar gouden jubileum met 
een vaartocht door de Vecht vanaf de Mijndensesluis naar 
Utrecht. 

24 Te Soest wordt het 950-jarig bestaan van dit dorp herdacht. 
24 Te Montfoort vinden de openingsplechtigheden plaats van 

de festiviteiten waarmee het feit wordt herdacht dat deze 
stad 650 jaar geleden stadsrechten verkreeg. 

juni 4 Met een groot vuurwerk, ontstoken op een terrein aan de 
Weg der Verenigde Naties, wordt de herdenking van de 
Unie van Utrecht besloten. 

8 De eerste bestuursvergadering wordt gehoirden van het Re
creatieschap Utrechtse Heuvelrug en Valleigebied. Daar
mee gaat het vijfde recreatieschap in de provincie Utrecht 
functioneren. 

9 Het Rijksmuseum Het Catharijne Convent wordt door Konin
gin Juliana geopend. 

12 Het gebouw aan de Koningslaan te Utrecht, waarin tot voor 
twee jaren de Emmakliniek was gevestigd, is geheel ge
sloopt. 



9 juni foto: Gemeentelijke fotodienst Utrecht 

16 In de Bruntenhof te Utrecht wordt door mevr. J. P. W. Cro-
ne-Markenhof een door Hans Bayens vervaardigde brons
plastiek ter nagedachtenis aan de Utrechtse literator C. C. S. 
Crone onthuld. 

16 De heer W. Jongeneel treedt in functie als burgemeester van 
Driebergen-Rijsenburg als opvolger van de heer R. W. ba
ron van Boetzelaer. 

19 Het ooievaarsechtpaar op het dak van het stadhuis te Oude-
water brengt drie jongen ter wereld. 

26 Prof dr J. F. Nuboer, oud-hoogleraar in de algemene heel
kunde, overleden (79 jaar). 

juli 

10 

De centrale meldposten voor het ambulancevervoer te 
Utrecht en Amersfoort gaan functioneren. De meldpost te 
Utrecht zal 38 gemeenten - waarvan 6 Zuid-Hollandse - en 
die te Amersfoort 14 gemeenten - waarvan 3 Gelderse - be
strijken. 
De heer M. K. Pool, burgemeester van Linschoten, aan
vaardt tevens het burgemeestersambt van Snelrewaard, wel
ke functie hij reeds sedert 16 augustus 1977 waarnam. 
De molen Rijn en Zon, staande aan de Adelaarstraat te 
Utrecht, wordt na een grondige restauratie weer in gebruik 
genomen. 
De Kroon verwerpt het beroep, ingesteld door de Hervorm
de Gemeente Leusden, de Werkgroep Rijksweg 28 en de 
Stichting Natuur en Milieu, tegen de voorgenomen aanleg 
van de Rijksweg 28 over de Leusderhei en door Oud-Leus-
den. 
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augustus 6 Het gemeentebestuur van Utrecht heeft aan de beeldhouwer 
H. Janzen opdracht verleend voor een te zijner tijd op het 
Hobbemaplein te plaatsen bronzen beeld ter nagedachtenis 
van de op 6 december 1562 te Utrecht overleden schilder 
Jan van Scorel. 

7 Het Centraal Museum heeft met de Hervormde Gemeente 
te Utrecht overeenstemming bereikt over het medegebruik 
van de Nicolaïkerk als expositieruimte in de perioden van 
mei tot en met september. 

13 Het gebouw van de voormalige kraamkliniek Huize Ooievaar 
aan de J. W. Frisostraat wordt in gebruik genomen als op
vanghuis voor Vietnamese vluchtelingen. 

13 In een aantal gemeenten in het Heuvelruggebied gaat een 
provinciale actie tankslag van start, ten doel hebbende res
tanten olie uit in onbruik geraakte olietanks te verwijderen, 
opdat deze tanks geen gevaar meer zullen vormen voor ver
ontreiniging van de bodem en het grondwater. 

19 Te Doorn wordt met sjezen, koetsen en andere karren voor 
paardentractie, een kastelentocht gereden. 

23 Leden van de actiegroep Amelisweerd dwingen de intercity-
trein van Utrecht naar Arnhem en Maastricht tot stoppen 
ter hoogte van de in uitvoering zijnde aanleg van Rijksweg 
nr 27 nabij Amelisweerd, beogende daarmee te protesteren 
tegen de aanleg van de genoemde Rijksweg. 

27 Na het gereedkomen van uitbreidingen en vernieuwingen is 
de Julianahal de grootste overdekte ruimte voor wisselexpo-
sities geworden binnen het Jaarbeurscomplex. 

31 Ir A. van der Steld ontvangt bij zijn afscheid als directeur 
van de Dienst Stadsontwikkeling de zilveren stadsmedaille 
uit handen van de burgemeester van Utrecht. 

31 Mevr. G. A. Schröder-Schräder wordt op haar negentigste 
verjaardag in het Rietveld-Schröderhuis aan de Prins Hen
driklaan onderscheiden als ridder in de orde van Oranje-Na-
sau wegens haar verdiensten in cultuurhistorische zin. 

september 1 De heer drs H. A. van Zwieten treedt in functie als burge
meester van Breukelen als opvolger van mr J. D. van Ket-
wich Verschuur, die ingaande 1 april 1979 burgemeester van 
Wageningen werd. 

1 De heer H. W. F. Mumsen treedt in functie als burgemees
ter van Amerongen, waarin hij Jhr mr O. R. van den Bosch 
opvolgde, die ingaande 15 mei 1979 burgemeester van 
Heemstede werd. Het burgemeestersambt werd in Ameron
gen vanaf 15 mei tot 31 augustus waargenomen door de heer 
mr G. A. W. C. baron van Hemert tot Dingshof, burgemees
ter van Maarn. 
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4 De collectie van de Stichting Van Baaren, die aanwezig was 
in het perceel Oudegracht 317 te Utrecht, gaat geïncorpo
reerd worden in het Centraal Museum te Utrecht. 

5 Prinses Beatrix opent in het Muziekcentrum een Unicef-ten-
toonstelling over het thema kinderen van deze wereld (tot 29 
september). 

8 De Stichting Het Utrechts Landschap en andere natuurbe
schermingsorganisaties, die sinds kort eveneens het landhuis 
Oostbroek als centrum van hun activiteiten in gebruik na
men, houden op het landgoed Oostbroek een open dag. 

8 De buurtbuslijn Ederveen-Overberg-Veenendaal wordt fees
telijk in gebruik genomen. 

12 Gedeputeerde Staten benoemen de leden van de Plaatse
lijke commissie voor de ruilverkaveling Lopikerwaard. Het 
voorzitterschap van deze commissie zal vervuld worden 
door de heer mr H. A. C. Middelweerd. De commissie zal 
op 1 oktober worden geïnstalleerd. 

14 In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst te 
Utrecht wordt de expositie binnenste buiten geopend (tot 27 
september), welke expositie beoogt een beeld te geven van 
de ontwikkelingen van het academisch onderwijs in de inter
ne geneeskunde. 

19 Het nog overgebleven stukje van Wijk C viert in de Willems
straat en de St. Jacobstraat een straatfeest, zoals dat in het 
verleden in die wijk telken jare gevierd werd. 

19 De studenten paardenrijvereniging Bellerophon en de vrou
welijke rijvereniging Cimarone houden, in verband met het 
eerste lustrum van de eerstgenoemde vereniging, ringsteek
wedstrijden op het Janskerkhof. 

19 Provinciale Staten kiezen tot lid van het college van Gede-

22 september 
foto: Bureau 
't Sticht b. v. 
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puteerde Staten van Utrecht de heer ir J. D. Hoepelman. De 
heer Hoepelman volgt het aftredende lid van het genoemde 
college, de heer C. Letschert, op. 

20 De heer mr B. J. M. Gudde, sedert 1 november 1970 ge
meente-secretaris van Amersfoort, wordt door Provinciale 
Staten van Limburg benoemd tot Griffier der (Limburgse) 
Staten. 

22 De buurtbuslijn Mijdrecht-De Hoef-Uithoorn wordt feeste
lijk in gebruik genomen. 

25 Nadat in anderhalfjaar tijd omstreeks 1 miljoen m3 slib en 
aarde, afkomstig uit het Amsterdam-Rijnkanaal, via een 
buisleiding gespoten is in een zandput, gelegen nabij de krui
sing van de spoorlijn Utrecht-Amersfoort met de Groene-
kanseweg in de gemeente Maartensdijk, wordt een aanvang 
gemaakt met het verwijderen van de buisleiding die tijdelijk 
voor dat doel was aangelegd. 

26 Bij zijn afscheid als voorzitter van het Utrechts Symfonie 
Orkest ontvangt dr J. de Jongh de zilveren stadsmedaille. 

oktober 1 Het Gemeentelijk nachtverblijf voor onbehuisden, dat op 
het Vaaltterrein te Utrecht gevestigd was, wordt gesloten. 

1 Met de uitvoering van het uit 1974 daterende plan Lek-Bou-
levard wordt te Nieuwegein een aanvang gemaakt. 

3 In de nachtelijke uren wordt een (mislukte) bomaanslag ge
pleegd op het FNV-Gebouw aan de Goemans Borgesiuslaan 
te Utrecht. De aanslag houdt wellicht verband met stakin
gen, die plaatsvinden in de Rotterdamse havens. 

12 Het Utrechts Nieuwsblad besluit in de gemeente Houten 
een nieuw bedrijfscomplex te stichten en het gehele bedrijf 
te zijner tijd daarheen te verplaatsen. Het Utrechts Nieuws
blad is thans 86 jaar in Utrecht gevestigd. 

13 In het gebouw van de Utrechtse Gemeentelijke Archief
dienst wordt de tentoonstelling De stad ten baat geopend (tot 
6 januari 1980). De tentoonstelling is georganiseerd in het 
kader van het op 18 en 19 oktober in het Jaarbeurscongres
centrum te houden congres van de Vereniging van archiva
rissen in Nederland, hetwelk als thema draagt dienstverle
ning, de relatie tussen archiefdienst en gebruikers. 

13 Het Koninklijk Utrechts Dilettanten Orkest viert met een 
rondgang door de binnenstad en een receptie in het Muziek
centrum haar 85-jarig bestaan. 

15 Aan de heer L. Guldie wordt de burgemeestersmedaille uit
gereikt bij het verlaten van de gemeentedienst, nadat hij 
Utrecht 34 jaar heeft gediend. 

22 In de hal van het GEB aan de Nicolaas Beetsstraat wordt 
een door Henk van der Vlies vervaardigd kunstwerk aan de 
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5 november Overzicht van het opengestelde deel van de N.R.U. met aansluitingen op de Rijksweg 
Amsterdam Utrecht foto: H. N. Bol, provincie Utrecht 

31 

directie aangeboden als geschenk van het personeel ter gele
genheid van het vijftig-jarig bestaan van het GEB. In 1929 
werd het uit 1862 daterende Gasbedrijf samengevoegd met 
het uit 1906 daterende Elektriciteits- en Trambedrijf. 
Deze maand is een aanvang gemaakt met de uitvoering van 
het in één stroom restaureren van de werf- en kluis'muren langs 
de Utrechtse grachten overeenkomstig een daartoe reeds in 
1976 door de raad genomen besluit. 

november 1 Deze week hield, tengevolge van een uitgesproken faillisse
ment, de Zeister textielgroothandel Lehman, Van Wees en 
Weiss op te bestaan. Deze firma heeft ruim 220 jaar deel uit
gemaakt van de Evangelische Broedergemeente in Neder
land. 

1 De heer H. C. Schriever treedt in functie als burgemeester 
van de gemeenten Benschop en Polsbroek, waar hij de heer 
D. Zielhuis opvolgde. 

5 De aansluitingen van de deels nog in aanleg zijnde Noorde
lijke Randweg Utrecht op de Rijksweg 2 nabij Maarssen-
broek worden officieel door de oud-Gedeputeerde C. Let-
schert voor het verkeer opengesteld. 

12 Het gemeentebestuur van Utrecht reikt een achttal milieu-
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prijzen uit. De gemeente was door een schenking van de 
AMEV tot het uitreiken van deze prijzen in staat gesteld. 

28 Provinciale Staten stellen een nieuw secundair- en tertiairwe-
genplan voor de gehele provincie vast. 

30 Na 13 maanden te hebben gefunctioneerd sluit het Informa
tiecentrum muziek en publiek, dat gevestigd was in het Rad-
boudkwartier, wegens gebrek aan belangstelling. 

december 4 Provinciale Waterstaat van Utrecht presenteert een fietspa-
denplan voor de gehele provincie. Het plan voorziet in de 
aanleg en de verbetering van in totaal 1800 km fietspaden. 

6 De minister van verkeer en waterstaat ir D. S. Tuijnman 
stelt een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie te Mijdrecht 
in gebruik. In deze installatie zal het grootste deel van het in 
de gemeenten Vinkeveen en Waverveen, Wilnis en Mijd
recht haar ontstaan vindende afvalwater verwerkt gaan wor
den. 

10 De burgemeester van Oudewater stelt de voor die woonkern 
gebouwde nieuwe provinciale afvalwaterzuiveringsinstalla
tie in gebruik. 

18 De voorbereidingscommissie voor een ruilverkaveling 
Schalkwijk wordt geïnstalleerd. 

18 De Banklok, gegoten in 1471 en hangende in de Buurkerk-
toren, wordt, na vele jaren niet te zijn gebruikt, weer in ge
bruik genomen. De klok zal voortaan geluid worden op 
Koninginnedag, op 5 mei en bij de installatie van burgerlijke 
autoriteiten. 

20 De raad van Amersfoort besluit de minister van volkshuis
vesting en ruimtelijke ordening te verzoeken om Amersfoort 
tot groeistad aan te wijzen. 

19 Het Schooladviescentrum Utrecht draagt haar historische 
schoolcollecties over aan het ministerie van onderwijs, dat 
de verzameling, samen met die van het ministerie, in bruik
leen zal afstaan aan de gemeente Zoetermeer ter expositie 
van de beide collecties in de voormalige boerderij Meerzicht 
in die gemeente. 

24 In de Domtoren wordt het Utrechtse Klokkenluider sgilde 
geïnstalleerd. 

31 Het Soester vervoerbedrijf Tensen houdt op te bestaan. De 
lijndiensten van dit bedrijf worden voortgezet door Centraal 
Nederland. 

31 In het thans verstreken jaar heeft de Utrechtse Brandweer 
1182 keer voor brandbestrijding moeten uitrukken. De 
brandschade van al deze branden werd in totaal geraamd op 
ƒ 7.300.645,-. In 1978 werd voor brandbestrijding 1039 keer 
uitgerukt. De brandschade werd dat jaar op ƒ4.995.690,— 
geraamd. 
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