
Kroniek over het jaar 1980 

W. Uittenbogaard 

januari 1 Het inwonertal van de stad Utrecht daalde in het nu verstre
ken jaar met 829 tot 236.208. 

1 De Utrechtse woningbouwverenigingen Ons Huis en Kombi-
natie 77 fuseren, waarmee een nieuwe woningbouwvereni
ging ontstaat, die rond 5000 woningen zal beheren en exploi
teren onder de naam Kombinatie. 

1 De provincie Utrecht ontving in het thans verstreken jaar 
1979, door telefonische melding (030-51 55 00), 247 klachten 
over milieuverontreinigingen; daarvan hadden er 77 betrek
king op waterverontreinigingen, 70 op luchtverontreinigin
gen, 43 op geluidhinder en 33 op bodemverontreinigingen, 
terwijl er 24 op diverse milieuverontreinigingen betrekking 
hadden. 

11 De collectie Van Baaren wordt in langdurig bruikleen aan het 
Utrechtse Centraal Museum afgestaan. De collectie zal 
geïntegreerd worden in de verzamelingen van het Museum. 

14 De Raad van Utrecht verenigt zich ermee dat de puist in de 
Nobelstraat wordt gesloopt, teneinde op de plaats van de 
drie vrijwel onbewoonbaar geworden panden, in de rooilijn 
van de overige bestaande bebouwing, enkele winkels en 31 
flatwoningen te kunnen laten bouwen. 

15 Te Vleuten wordt, na voltooiing van een omvangrijke restau
ratie, de ruim drie eeuwen oude herberg De Brouwerij her
opend. 

27 De zolderverdieping van het uit 1898 daterende administra
tiegebouw van het Gemeentelijk Energie Bedrijf aan de Ni-
colaas B eetsstraat te Utrecht wordt door brand verwoest. 

28 De aanvragen voor een ruilverkaveling van een rond 2500 ha 
omvattend gebied gelegen rond de woonkerken Schalkwijk 
en Tuil en 't Waal worden door Gedeputeerde Staten van 
Utrecht goedgekeurd. Een voorbereidingscommissie onder 
voorzitterschap van Jhr mr W. H. de Beaufort zal het uitwer
ken van de plannen voor deze ruilverkaveling gaan begelei
den. 

31 Mr P. J. Verdam neemt, wegens het bereiken van de pensi-
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oengerechtigde leeftijd, afscheid als Commissaris der Konin
gin in de provincie Utrecht. Gelijktijdig legt hij het erevoor-
zitterschap van de Vereniging Oud-Utrecht neer. 

31 Bij een gewapende overval op het Hoofdpostkantoor te 
Utrecht wordt rond ƒ 864.000- buitgemaakt. 

februari 1 Prins Bernhard opent de sporthal De Ploeg te Amerongen, 
welke de vijfhonderdste sporthal in ons land is. 

4 In het Gemeentelijk Informatiecentrum te Utrecht wordt 
(tot 16 februari) de fototentoonstelling Zilveren Camera ge
opend. 

8 Op de begraafplaats Tolsteeg aan de Opaalweg te Utrecht 
wordt, na een ingrijpende verbouwing waarvoor een door 
Escher vervaardigde wandschildering tijdelijk was weggeno
men, de aula opnieuw in gebruik genomen. 

11 In de Nicolaïkerk te Utrecht wordt aan J. de Ruig uit Gro
ningen de eerste prijs uitgereikt, die hem was toegekend voor 
een ontwerp in het kader van de door de Dienst Algemene 
Begraafplaatsen uitgeschreven graftekenprijsvraag. 

13 De Utrechtse wethouder van onderwijs slaat de eerste paal 
voor de bouw van een LEAO/LM O-school aan de Bruis-
dreef. 

14 januari foto : Fotodienst gemeente Utrecht 
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16 Mr P. van Dijke treedt in functie als Commissaris der Konin
gin in de provincie Utrecht. 

28 De raad van Utrecht besluit een centrum tot verstrekking 
van methadon aan druggebruikers in het perceel Biltstraat 
111 te vestigen. 

maart 1 Het sportpark Lunetten te Utrecht wordt in gebruik geno
men. 

1 Mr M. Roest Crollius treedt in functie als burgemeester van 
IJsselstein in welke hoedanigheid hij drs J. G. C. J. Timmer
mans opvolgt. 

5 De nationale monumentenstudiedag wordt in het Jaarbeurs 
Congres- en Vergadercentrum te Utrecht gehouden onder 
voorzitterschap van de heer H. J. L. Vonhoff met als thema 
Monumentenzorg in stads- en dorpsvernieuwing; het zout in de 
pap? 

12 De Vuilverwerking Midden Utrecht, waarin de gemeente 
Utrecht en vijf randgemeenten samenwerken, besluit zich 
aan te sluiten bij de twee dagen tevoren door het provinciaal 
bestuur van Utrecht met de N.V. Afval Verwerking Rijn
mond gesloten gewijzigde regeling voor verwerking van 
Utrechtse afvalstoffen. 

12 Drs A. G. Hillege, directeur van de Keuringsdienst van Wa
ren op 59-jarige leeftijd overleden. 

14 Aan de Prins Bernhardlaan te Utrecht wordt de eerste paal 
geslagen voor een nieuwe openbare Bibliotheek Zuilen. 

19 De vergadering van Provinciale Staten van Utrecht wordt 
voor het eerst voorgezeten door mr P. van Dijke. 

20 De raad van Utrecht benoemt ing. N. J. M. de Lange tot di
recteur van het Gemeentelijk Huisvestingbureau als opvol
ger van de heer J. W. A. van Wijk. 

22 Scouting Maarssen neemt het voormalige fort bij Maarsse-
veen, dat deel uitmaakte van de Nieuwe Hollandsche Water
linie, in gebruik voor clubactiviteiten. 

25 Met de restauratie van de Bruntenhof aan het Lepelenburg 
te Utrecht wordt een aanvang gemaakt. 

28 Aan de St. Jacobsstraat te Utrecht wordt het Jacobi-Theater 
geopend. 

29 De gemeente Utrecht koopt het door Rainer Kriester ver
vaardigde bronzen beeld Hoofd met gedachten met de bedoe
ling dat beeld nabij de Jacobikerk te plaatsen. 

april 1 Drs J. V. M. Steegmans treedt in functie als burgemeester 
van Bunnik in welke hoedanigheid hij de heer F. R. M. Melt-
zer opvolgt. 

1 Mr P. Scholten treedt in functie als burgemeester van Soest 
als opvolger van mevrouw mr J. M. Corver-Van Haaften. 
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7 Mees van Huis legt de functie neer van vaste organist in N.H. 
Kerken (aanvankelijk de Buurkerk, laatstelijk de Lucas-
kerk). 

10 De Nederlandse Organisten Vereniging opent de herdenking 
van haar 90-jarig bestaan met een orgelconcert in de Dom
kerk, dat gevolgd wordt door een twee-daags congres met als 
thema Bezinning op de gemeentezang en de relatie daarvan tot 
de orgelbouw. 

16 Provinciale Staten van Utrecht besluiten een onderzoek te 
doen instellen naar de mogelijkheden van het verwerken van 
afvalstoffen binnen de provincie Utrecht. 

24 Nabij Eembrugge wordt een nieuwe brug voor rijwiel verkeer 
over de Eem opengesteld. 

28 In het gebouw van de provinciale griffie aan het Achter St. 
Pieter wordt (tot 23 mei) een fototentoonstelling gehouden 
ter herdenking van de 35-ste bevrijdingsdag. 

30 Als vertegenwoordigers van de Utrechtse burgerij wordt de 
inhuldiging van Koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk te Am
sterdam bijgewoond door mw E. van Bemmel-Peek uit 
Schalkwijk, mw A. Koppers uit Kockengen, A. Mommers uit 
Baarn, mw-A. Karsbergen-Van den Hoogen uit Oudewater 
en mw mr. M. B. Appelman, mw A. de Wit en P. C. Bosse-
laar, allen uit Utrecht. 
Prinses Juliana beëindigt met haar abdicatie tevens haar 
functie van beschermvrouwe van de Vereniging Oud-
Utrecht. 

24 april 
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2 Oud-burgemeester Jhr mr C. J. A. de Ranitz stelt een nieuwe 
brandweerhoofdpost aan de Vliegend Hertlaan te Utrecht in 
gebruik. 

3 De burgemeester van Utrecht onthult aan de gevel van het 
Huis van Bewaring aan de Gansstraat een gedenkplaat ter 
herinnering aan diegenen, die in de jaren 1940-1945 als poli
tieke gevangenen vanuit dat huis door de bezetters werden 
afgevoerd naar fusilladeplaatsen. 

8 De rioolwatertransportleiding vanaf de woonkern Zegveld 
naar de rioolwaterzuiveringsinrichting te Woerden wordt in 
gebruik genomen. 

15 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Dood en 
begraven (tot 3 augustus) geopend naar aanleiding van het 
150-jarig bestaan van de Eerste Algemene Begraafplaats te 
Utrecht. 

17 Voor 150 jaren werd de spoorlijn van Utrecht over Gouda 
naar Rotterdam in gebruik genomen. 

27 Een aanvang wordt gemaakt met de verbouwing van de voor
malige Statenzaal en het naastgelegen Hubrechthuis, Jans
kerkhof 2 en te Utrecht, tot huisvesting van drie onderdelen 
van de juridische faculteit. 

29 Het westelijke deel van de bovenste verdieping van de afde
ling neurologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht aan 
de Nicolaas Beetsstraat geraakt in brand. Eveneens woedt 
een brand op de zevende etage van het kantoorgebouw Trin-

15 mei foto: Centraal Museum Utree, t 



deborch aan de Catharijnesingel. Bij deze branden vallen 
geen mensenlevens te betreuren, maar de materiële schade is 
groot. 

29 De raad van Utrecht besluit de in 1971 opgerichte Adviesraad 
voor de binnenstad op te heffen. 

30 De raad van Zeist besluit geen medewerking te verlenen aan 
de aanleg van de door de provincie ontworpen randwegen S6 
en S8. Als gevolg daarvan zal die gemeente een nieuw ver
keerscirculatieplan moeten ontwerpen. 

juni 1 Te Loenen treedt A. H. M. Mulder in functie als burgemees
ter van die gemeente in welke hoedanigheid hij W. A. van 
Schaijk opvolg die deze functie op 15 januari tevoren neer
legde. 

2 Te Nieuwegein wordt een nieuw gemeentelijk Politiebureau 
in gebruik genomen. 

6 Een automatische vuilvang-installatie, die in het Valleikanaal 
onder Amersfoort is geplaatst, wordt in gebruik genomen. 

12 DeUniversiteits Bibliotheek te Utrecht ontvangt de geschrif
ten van ds I. G. C. Ledeboer (1808-1863), de grondlegger van 
de Oudgereformeerde Gemeente, ten geschenke. 

14 Wegens verregaand vandalisme besluit het Hoofdbestuur 
van het Rode Kruis haar lectuurbussen in de gemeente 
Utrecht buiten gebruik te stellen en te verwijderen. 

16 In de provinciale griffie aan het Achter Sint Pieter wordt een 
tentoonstelling geopend (tot 14 juli) van de werken, die voor 
de Provinciale Arthotheek zijn aangekocht. 

17 In de dependance aan de Maliebaan verwelkomt het Cen
traal Museum Alice Vogel uit IJsselstein als 25.000ste bezoe
ker van die dependance. 

27 Koningin Beatrix en Prins Claus brengen een officieel be
zoek aan de provincie Utrecht ter gelegenheid waarvan in 
een der Jaarbeurshallen een markt is ingericht door allerlei 
instanties. 

juli 1 In het Centraal Museum wordt (tot 31 augustus) een exposi
tie gehouden, die gewijd is aan de opgravingen bij de Jan 
Meijenstraat. Aldaar werden gedeelten van de stadsmuur, 
alsmede funderingsresten van 11de en 15de eeuwse huizen 
gevonden. 

17 De collectie van het Centraal Museum wordt verrijkt door 
aankoop van een portret van Amalia van Solms, geschilderd 
door Gerard Honthorst. 

10 In de middenberm van de Joseph Haydnlaan te Utrecht is 
een beeldengroep drie gestalten van Eugène Dodeigne ge
plaatst. 
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augustus 4 In Hoog Catharijne wordt aan het Godebaldkwartier het zes
tiende Postkantoor in Utrecht in gebruik genomen. 

13 Prof mr V. J. A. van Dijk, president van de Utrechtse recht
bank installeert J. van Ginkel als eerste verkeersschout bij 
die rechtbank. 

15 De zevende en laatste ligger-sectie van de brug over het Am-
sterdam-Rijn Kanaal ten behoeve van de raillijn Utrecht-
Nieuwegein wordt gelegd. 

16 Aan de Oudegracht, tussen Bakker- en Jansbrug, wordt voor 
het eerst een kunstmarkt gehouden. 

29 Te Driebergen wordt herdacht dat G. Riemer voor 50 jaren 
het Instituut voor de Autohandel oprichtte. 

september 1 De Utrechtse Tafeltennis Club (UTTCj bestaat 50 jaar. De 
club werd opgericht in het toenmalige hotel Kras aan de Ou
degracht en heette toen Houdt Uw Tafel (HUT). Reeds na een 
maand werd die naam gewijzigd in Utrechtsche Ping Pong 
Club(UPPC), welk naam later werd verwisseld voorUTTC. 

2 Het Stadsblad bestaat 25 jaar. 
2 In de hal van het stadhuis te Utrecht wordt (tot 19 septem

ber) een tentoonstelling geopend ter herdenking van de hon
derdste geboortedag van Koningin Wilhelmina. 

13 Voorafgaand aan een feestweek ter gelegenheid van het hon
derd-jarig bestaan van de Thorbecke-Scholengemeenschap, 
wordt een reünistendag gehouden. 

14 De raad van Breukeien besluit een subsidie te verlenen in de 
restauratiekosten van de wipwatermolen aan de Stationsweg 
aldaar, nadat de minister van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Werk en het provinciaal bestuur reeds subsidie 
in dat werk hadden verleend. Met deze molen werd tot 1951 
het gebied van het Waterschap Kortrijk bemalen. De molen 
is thans eigendom van de Stichting De Utrechtse Molens. 

15 Het gemeentebestuur van Utrecht verleent opdrachten aan 
beeldende kunstenaars tot het vervaardigen van portretten 
van de componisten Schubert, Haydn, Verdi, Willem Pijper 
en Johan Sebastiaan Bach ter verfraaiing van het Muziek
centrum. 

15 In het Provinciehuis wordt (tot 2 november) een tentoonstel
ling geopend van werken van Bergense-, Drenthse- en 
Utrechtse kunstenaars. 

18 Het Koördinerend Orgaan van Studenten Muziekgezel
schappen (KOSMU) geeft in de Geertekerk de Nederlandse 
première van de laatste omstreeks 1791 door Joseph Haydn 
gecomponeerde opera Orfeo en Euridice, die eerst in 1950 te 
Wenen zijn wereldpremière beleefde. 

18 Provinciale Staten verlenen een krediet van negen miljoen 
gulden voor de aanleg van nieuwe aansluitingen op Rijksweg 
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2 (Amsterdam-'s-Hertogenbosch) voor de woonkernen IJs-
selstein en Nieuwegein. 

22 In Paushuize installeert de Commissaris der Koningin een 
drie-tal gespreksgroepen, die modellen moeten opstellen 
voor een eventuele gemeentelijke herindeling. 

23 De Holding Utrechts Nieuwsblad maakt bekend dat zij begin 
1981 zal worden overgenomen door Wegener's Couranten 
Concern n.v. te Apeldoorn. De verplaatsing van het Utrechts 
Nieuwsblad naar Houten zal volgens plan worden uitge
voerd. 

26 Het nieuwe station Utrecht-Lunetten wordt door de burge
meester van Utrecht geopend. 

27 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt (tot 1 de
cember) de tentoonstelling Wederdopers, Menisten, Doopsge
zinden geopend. De tentoonstelling wordt gehouden ter gele
genheid van 450 jaar doperdom in Nederland. 

oktober 1 Tot burgemeester van Rhenen wordt geïnstalleerd J. 
Schoonderbeek (tot voor enkele dagen gemeentesecretaris 
van De Bilt). Als burgemeester van Rhenen volgt hij T . T . M . 
H. Bijleveld op. 

1 Voor 70 jaren begon C. A. Schilp (88 jaar) als journalist bij 
het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 

3 Mevrouw drs A. D. de Stigter-Huising wordt geïnstalleerd 
als burgemeester van Maarn in welke hoedanigheid zij mr G. 
A. W. C. baron van Hemert tot Dingshof opvolgt. 

14 Prof dr J. H. Kernkamp, oud-bibliothecaris der Rijksuniver
siteit en oud-hoogleraar in de sociaal-economische geschie
denis, overlijdt te De Bilt (74 jaar). 

18 Het Atheneum F. de Munnik besluit een feestweek, die was 
georganiseerd ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan 
van de in 1910 door François de Munnik als Hogere Burger 
School met vijf-jarige cursus opgerichte school. De school 
was tot 1968 gehuisvest in de patriciërshuizen, Plompetoren-
gracht 9 en 11. 

21 De restauratie van de Oude Sluis te Vreeswijk door de 
Utrechtse ROVU is zover gevorderd dat met het aanbrengen 
van het betonwerk kan worden begonnen. De sluis is reeds 
omstreeks 700 jaar in handen van de gemeente Utrecht en is 
één van de weinige buitensteedse werken die de gemeente in 
1947 niet aan de provincie overdroeg. 

22 Drs W. H. J. Tieleman, directeur-generaal voor de energie
voorziening van het ministerie van Economische Zaken, stelt 
de eerste permanente voorziening van het Stadsverwar-
mingsbedrijf Midden-Nederland (Stamin), te weten de hulp-
warmte centrale in de wijk Doorslag in Nieuwegein, in ge
bruik. 
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21 oktober foto: Fotodienst gemeente Utrecht 

24 

28 

In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst wordt 
een tentoonstelling Utrecht getekend geopend in verband met 
het verschijnen van het gelijknamige boek van Tolien Wil-
mer, hoofd van de prentenverzameling van die dienst. 
Met een receptie in het Informatiecentrum neemt J. C. Jans
sen afscheid als voorlichtingsambtenaar van de gemeente 
Utrecht. Hij was ingaande 1 oktober 1953 de eerste full-time 
voorlichtingsambtenaar bij die gemeente. Bij zijn afscheid 
werd hem een gouden Unie-daalder uitgereikt. 

24 oktober foto : Fotodienst gemeente Utrecht 
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november 1 Met een receptie in het Ziekenhuis Overvecht herdenkt de 
Stichting Rano-Ziekenomroep haar 25-jarig bestaan. 

4 De gemeente Utrecht heeft de schenking aanvaard van een 
plastiek voorstellende een muziekles en vervaardigd door de 
beeldhouwer Han Wezelaar. De plastiek wordt geplaatst in 
het Muziekcentrum Vredenburg. 

14 De Commissaris der Koningin installeert de werkgroep alge
mene hulpverlening, die tot taak krijgt te adviseren over de 
wijzen van algemene hulpverlening na opheffing van de Be
scherming Burgerbevolking. 

14 Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Instituut 
voor Muziekwetenschappen van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht worden (tot 14 november) een reeks bijeenkomsten 
en manifestaties georganiseerd. 

14 De burgemeester van Utrecht opent het gebouw van het Op
leidingsinstituut Verzorgende Beroepen aan de Humber-
dreef. 

19 Te Haarzuilens overlijdt mevrouw A. G. C. de Graaf, sedert 
31 mei 1980 oud-rentmeester van het kasteel De Haar. Zij 
volgde in 1954 haar vader op, nadat die vanaf het gereedko
men van de onder leiding van P. J. H. Cuypers uitgevoerde 
restauratie, het rentmeestersambt had vervuld. 

19 In Paushuize wordt de met steun van het Provinciaal Anjer
fonds tot stand gekomen bundel Utrecht in letters gepresen
teerd. 

21 Mevrouw mr C. Venzelaar-de Boer, lid van het college van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, stelt in Den Dolder het 
nieuwe paviljoen Dennendal'm gebruik. 

24 Te Utrecht vergadert de gemeentelijke Straatnamencommis-
sie voor de honderdste keer na haar installatie op 12 juni 
1967. 

25 De Commissaris der Koningin en de Utrechtse wethouder 
voor sport en openluchtrecreatie onthullen het naambord 
Beatrixpark in het in aanleg zijnde park in de Utrechtse wijk 
Lunetten. 

23 Te De Meern wordt herdacht dat op 16 november 1940 de 
R.K.-kerk aan de Pastoor Boelenslaan werd ingewijd. De 
kerk diende toen ter vervanging van een kerk nabij Stadsdam 
en was bestemd voor een parochie, die de voormalige ge
meenten Oudenrijn, Veldhuizen en De Meern omvatte. 

25 Aan mr A. H. van den Brink wordt bij zijn afscheid als direc
teur van de Gemeentelijke Sociale Dienst van Utrecht de zil
veren stadsmedaille uitgereikt. 

december 1 Drs C. J. N. Versteden treedt in dienst als gemeentesecretaris 
van Utrecht in welke functie hij B. Burger opvolgt, die op 1 
februari 1980 met pensioen ging. 
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12 Met een receptie neemt H. J. L. Vonhoff afscheid als burge
meester van Utrecht in verband met zijn benoeming tot 
Commissaris der Koningin van Groningen (ingaande 15 de
cember). 

17 De Commissaris der Koningin opent het nieuwe water-
schapshuis van het waterschap De Proosdijlanden te Amstel-
hoek. 

18 De raad van Utrecht benoemt ing. J. Landkroon tot direc
teur van de Reinigings-, Markt- en Havendienst in welke 
functie hij de op 18 november 1980 overleden ir T. Krijgsman 
(64 jaar) opvolgt. 

19 In de groenstrook langs de Emmalaan te Utrecht is een door 
de beeldhouwster Charlotte van Pallandt vervaardigd bron
zen beeld Constructieve Staande geplaatst. 

31 Op de hoogste verdieping van het hotel Holiday Inn woedt 
een spectaculaire brand. 
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