
Kroniek over het jaar 1981 

W. Uittenbogaard 

Januari 1 De provincie Utrecht telt heden 907.729 inwoners, waarvan 
er 236.211 in de gemeente Utrecht woonachtig zijn. 

1 Gedurende het vorig jaar ontstond binnen de gemeente 
Utrecht door branden in totaal een schade van rond 16 mil
joen gulden, hetgeen ongeveer het dubbele is van het brand
schadebedrag dat in 1979 in die gemeente werd geleden. 

5 Te Nigtevecht wordt H. Spoelstra tot burgemeester van die 
gemeente geïnstalleerd in welke hoedanigheid hij J. Verkerk 
opvolgt, die ingaande 1 maart 1979 tot burgemeester van 
Roden werd benoemd. 

14 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Van Gogh 
tot Cobra (tot 20 april) geopend, welke tentoonstelling tot 
stand kwam dank zij een initiatief van de Württembergische 
Kunstverein. 

16 Te Abcoude wordt mr Ad. Bestman tot burgemeester geïn
stalleerd in welke hoedanigheid hij L. J. van Welsenis opvolg
de. De heer Bestman is de eerste blinde burgemeester in ons 
land. 

16 De Commissaris der Koningin stelt te Rhenen een rioolwater
zuiveringsinrichting in gebruik, in welke inrichting het afval
water uit de gemeenten Amerongen, Leersum en Rhenen ge
zuiverd zal gaan worden. 

18 In het Museum voor Hedendaagse Kunst te Utrecht wordt de 
tentoonstelling Op de kop af (tot 5 april) geopend. De tentoon
stelling geeft een beeld van de wijze waarop het menselijk 
gelaat in de loop der eeuwen gediend heeft tot het vervaar
digen van plastieken. 

22 De Commissaris der Koningin maakt een daadwerkelijk be
gin aan de uitvoering van de ruilverkaveling Lopikerwaard door 
de eerste paal te heien voor één van een zevental nieuwe 
bruggen onder Benschop. 

24 Het Selskip Fryslân Utrecht viert zijn 80-jarig bestaan met een 
receptie in het Marcus-centrum te Utrecht. 

27 Door Gedeputeerde Staten van Utrecht wordt mr A. Looten 
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28januari. De nieuwe directeur van het Rijksmuseum 'Het Catharijneconvent', drs H. L. M. 
Defoer, biedt zijn ambtsvoorganger, dr D. P. R. A. Bouvy, bij diens afscheid in de 
Catharijnekerk diens portret aan. 

Foto: Utrechts Nieuwsblad. 

(oud-wethouder der gemeente Utrecht) met ingang van 1 
februari a.s. benoemd tot Voorzitter van het Plassenschap 
Loosdrecht en Omstreken, in welke hoedanigheid hij mr J. 
Roelse opvolgt. 

28 Dr D. P. R. A. Bouvy neemt afscheid als directeur van het 
Rijksmuseum 'Het Catharijneconvent' in welke functie hij 
wordt opgevolgd door drs H . L . M . Defoer. 

31 Het restaurant De Neude sluit na bijna 30 jaren een voordelige 
eetgelegenheid te zijn geweest voor voornamelijk alleen
staanden. 

februari 6 Het verbouwde en uitgebreide gemeentehuis te Cothen wordt 
door de Commissaris der Koningin geopend. 

7 In het Muziekcentrum Vredenburg worden door de stichting 
Kunstbevordering Utrecht bustes van Bêla Bartok en Peter 
Schat, vervaardigd door respectievelijk Paulus Reinhart en 
Pieter d'Hont, aangeboden ter plaatsing in het genoemde ge
bouw. 

11 De Provinciale Planologische Dienst van Utrecht maakt een 
plan openbaar waarin een elftal bouwlocaties worden aan
gegeven waarop in de komende jaren (tot 1995) rond 20.000 
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nieuwe woningen gebouwd zouden kunnen worden. 
11 De Ned. Hervormde Kerkvoogdij te Montfoort ontvangt van 

het Prins Bernhardfonds de toezegging tot het verlenen van 
een bijdrage van f 270.000,— in de kosten van restauratie van 
de Grote- of St. Janskerk aldaar. 

12 Te Utrecht wordt de Ondernemers Raad Utrecht opgericht als 
voortzetting van de Utrechtse Middenstands Federatie. Tot 
de nieuwe raad traden onder meer vele winkeliersverenigin
gen toe. 

15 Het Utrechts Byzantijnse Koor viert zijn 30-jarig bestaan, als
mede het 30-jarig dirigentschap van de mede-oprichter Miro-
slaw Antonowicz, in de Utrechtse kathedraal met een pontifi
cale liturgieviering in de Byzantijns-Slavische ritus. 

23 In het gemeentelijk Informatiecentrum Utrecht wordt de ten
toonstelling Wat is veilig (tot 20 maart) geopend. 

maart 2 Het Telefoondistrict Utrecht brengt binnen dat district de 
500.000ste telefoonaansluiting (bij D. E. Bruins te Almere-
stad) tot stand. 

5 Te Woudenberg wordt J. de Pree tot burgemeester van die 
gemeente geïnstalleerd, in welke hoedanigheid hij H. H. 
Zwart opvolgt. 

23 Drs H. L. M. Defoer, directeur van het Rijksmuseum 'Het 
Catharijneconvent' en dr D. P. R. A. Bouvy, oud-directeur 
van dat museum nemen in de Londense Guildhall de Euro
pean Museum Award 1980, bestaande uit een door Henry 
Moore vervaardigd beeldje en een geldsbedrag, in ontvangst, 
welke onderscheiding aan genoemd museum werd toege
kend. 

26 Te Rhenen stelt de Commissaris der Koningin het nieuwe 
Stadskantoor in gebruik en heropent tevens het gerestaureer
de gemeentehuis aldaar. 

27 Het gerenoveerde hotel Des Pays Bas te Utrecht wordt door 
de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Utrecht en Omstreken heropend. 

28 Te Leersum wordt H. Goudsmit geïnstalleerd tot burgemees
ter van die gemeente, in welke functie hij met ingang van 1 
april a.s. is benoemd als opvolger van mr J. E. Opstelten. 

april 1 Als burgemeester van Kamerik en Zegveld treedt in functie 
W. F. A. baron van der Felz, als opvolger van W. J. van 
Doorn, die deze functie met ingang van 1 juli van het vorige 
jaar om gezondheidsredenen neerlegde. 

2 Mevrouw drs M. W. M. Vos-van Gortel wordt te Utrecht tot 
burgemeester van die gemeente geïnstalleerd, in welke hoe
danigheid zij H. L. J. Vonhoff opvolgde. 

2 In de Marijkehal te Utrecht wordt de eerste Kunstbeurs ge-
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opend (tot 7 april), waar oude en moderne kunstvoorwerpen 
ten verkoop worden aangeboden. 
Na 42 jaar aan het Academisch Ziekenhuis te Utrecht ver
bonden te zijn geweest neemt prof. dr H. Verbiest, hoogleraar 
neurochirurgie, afscheid. 
In het Universiteitscentrum De Uithof wordt de eerste paal 
geslagen door een nieuw Academisch Ziekenhuis. 
Mevrouw drs M. W. M. Vos-van Gortel verricht haar eerste 
openbare bestuursdaad met de opening van de tentoonstel
ling Pronken met andermans veren in het Historisch Kostuum 
Centrum, Loeff Berchmakerstraat te Utrecht. 
In het Rijksmuseum 'Het Catharijneconvent' wordt een ten
toonstelling gewijd aan het Utrechtse kerkenkruis geopend (tot 
16 augustus). 
Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf te Utrecht opent de festivi
teiten ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan met een jubi
leumtentoonstelling in het gemeentelijk Informatiecentrum 
Utrecht. 
Ing. E. Stamhuis, commandant van de Utrechtse Brandweer 
overleden (59 jaar). 
Het destijds als werkverschaffingsobject gebouwde en op 21 
mei 1936 door mr dr G. A. W. ter Pelkwijk, toenmaals bur
gemeester van Utrecht, geopende Stadion Galgenwaard wordt 
buiten gebruik gesteld om plaats te maken voor een geheel 

25 april. Het in gebruik nemen van de atletiekbaan aan de Polderweg (Overvecht) te 
Utrecht. 

Foto : Gemeentelijke Fotodienst Utrecht. 
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nieuw stadion. Na afloop van de in het oude stadion laatst-
gespeelde wedstrijd tussen P.S.V. en de F.C. Utrecht maken 
de supporters reeds een begin met de sloopwerkzaamheden. 

22 Ten overstaan van notaris J. W. L. Beijer te Maarssen draagt 
de gemeente Maarssen de eigendom over van de gronden 
waarop het Recreatiecentrum Maarsseveenseplassen is geves
tigd aan de gemeente Utrecht. 

25 Te Utrecht wordt aan de Polderweg een nieuwe atletiekbaan 
in gebruik genomen. 

26 Het zangkoor Cantemus Domino van de Utrechtse Augusti-
nusparochie herdenkt haar 125-jarig bestaan. 

30 C. A. Baart de la Faille, oud-restauratiearchitect R.O.V.U., 
en ir P. Brouwer, oud-directeur van het Gemeentelijk Ver
drijf Utrecht, benoemd tot Officier in de orde van Oranje 
Nassau. 

2 De kolfclub St. Eloyen Gasthuis herdenkt haar 250-jarig be
staan. 

11 Met het bouwen van een nieuw stadion wordt te Utrecht een 
aanvang gemaakt. 

13 Prins Claus stelt het speurwerklaboratorium van het Keu-

De heer A. HR. Hoogezand en de scheidende tweede 
secretaris van Oud-Utrecht, G. J. Röhner, na hun af
scheid in bewondering gebogen over een foto-collectie. 

De scheidende voorzitter van Oud-Utrecht, 
A. H. R. Hoogezand, in gesprek met de oud-
secretaris, drs H. L. Ph. Leeuwenberg. 

Foto's, mw. M. Happei. 
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22 me/. Tijdens de rondgang na de opening van de tentoonstelling 'Zijdebalen, lusthof 

aan de Vecht' in het Centraal Museum. 
Foto: Gemeentelijke Fotodienst Utrecht. 

ringsinstituut voor Waterleidingartikelen, K.I.W.A., te 
Nieuwegein in gebruik. 

13 In het Waranda-complex te Zeist neemt de studente Anja 
Huiseling de vijfduizendste wooneenheid van de Stichting 
Studenten Huisvesting Utrecht in gebruik. 

14 De gemeenteraad benoemt drs R. P. J. van Tetterode tot 
directeur van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht in 
welke functie hij ir P. Brouwer opvolgt. 

15 De ministerraad wijst Amersfoort aan tot groeistad. 
18 De Vereniging Oud-Utrecht neemt afscheid van haar voor

zitter A. H. R. Hoogezand nadat deze elf jaar lang een be
stuursfunctie in die vereniging had vervuld en begroet als 
nieuwe voorzitter drs U. F. Hylkema. Tevens werd afscheid 
genomen van de bestuursleden drs A. F. E. Kipp en G. J. 
Röhner, die beiden acht jaar lid van het bestuur waren, en 
wordt J. A. C. Mathijssen als nieuw bestuurslid verwelkomd. 

21 De Commissaris der Koningin heropent het uitgebreide ge
meentehuis te Maarssen 

21 De cabaretière Yvonne Groeneveld overhandigt als Trijn van 
Leemput aan de burgemeester van Utrecht het eerste exem
plaar van het door Stijn Verbeeck geschreven boek Kijk op de 
stad Utrecht. 

22 De Utrechtse wethouder voor kunstzaken opent in het Cen
traal Museum de tentoonstelling Zijdebalen, lusthof aan de 
Vecht (tot 17 augustus). 

197 



23 De Utrechtse dichter, schrijver en mysticus Gebriël Smit te 
Laren (N.H.) overleden (71 jaar). 

23 De op het terrein van Jachtlust te Bilthoven gevestigde com
mandopost van het Nederlandse Rode Kruis wordt door de 
Commissaris der Koningin in gebruik gesteld. 

25 In de Domkerk werd voor 150 jaar het thans nog aanwezig 
Bätz-orgel in gebruik genomen. 

30 De spoorlijn Utrecht-Veenendaal-Rhenen wordt in gebruik 
gesteld. Een deel van die lijn maakte van 1886 tot 1944 deel 
uit van de spoorlijn Amersfoort-Rhenen (-Kesteren). 
Ter gelegenheid van de opening van genoemde spoorlijn 
wordt in het Streekmuseum te Rhenen de tentoonstelling Van 
Hoofdlijn tot lokaaltje geopend (tot 28 augustus). 
Tevens houdt de Stichtse Culturele Raad te Rhenen haar 
jaarlijkse Historische dag. 

juni 1 Mr A. H. van den Brink, oud-directeur van de Gemeentelijke 
Sociale Dienst te Utrecht overleden (63 jaar). 

3 Het voormalige bejaardenhuis Tuinwijk aan de Aalbersestraat 
te Utrecht wordt, na een verbouwing, voor jongerenhuisves
ting in gebruik genomen. 

3 In het museum-kasteel Amerongen wordt aan de Commissa
ris der Koningin het eerste exemplaar van het door W. Braa-
sem geschreven boek Sulcken hecht werk het is aangeboden. 

4 Het Koningin Juliana Fonds opent te Bunnik haar nieuwe 
kantoor. 

4 Provinciale Staten besluiten tot het overnemen door de pro
vincie van het waterschap De Vecht van een viertal bruggen, 
allen gelegen langs de Vecht, te weten de Vliegende Kraai over 
de Weersloot op de grens van Loenen en Breukelen, de 
Kraaienesterbrug over het Tienhovensch kanaal, alsmede de 
naamloze bruggen over de Nedereindsche vaart (Oud Zuilen) 
en over de Oost waard. 

12 Te De Bilt wordt feestelijk herdacht dat dr C. W. baron van 
Boetzelaar van Asperen en Dubbeldam voor vijftig jaar het 
Van Boetzelaerpark aan die gemeente schonk. 

12 In het Centraal Museum wordt aan dr J. R. J. van Asperen de 
Boer de Johannes Vermeerprijs uitgereikt voor diens werk op 
het gebied van de infrarood-reflectografie, waarmee de eerste 
schetsen, die een schilder veelal op het paneel zet aleer met 
schilderen te beginnen, zichtbaar gemaakt kunnen worden. 

15 De provinciale weg tussen Nieuwegein en Houten (T 20) 
wordt voor het verkeer opengesteld door de Commissaris der 
Koningin. 

16 Mr G. J. de Graaf aanvaardt de functie van burgemeester van 
Leersum in welke hoedanigheid hij H. Goudsmit opvolgt. 

19 Na nieuw ingericht te zijn wordt de dependance van het Cen-
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traal Museum, gevestigd Maliebaan 42, heropend met de ten
toonstelling Een museum is meer. . . 

22 Het 33ste lustrum van het Utrechtsch Studenten Corps staat 
in het teken van Eduard Douwes Dekker's Multatuli. 

24 De Rijksweg A 27 tussen Vianen en het verkeersplein Lunet
ten wordt door de minister van verkeer en waterstaat voor het 
verkeer opengesteld. 

27 Na ruim 21 lid te zijn geweest van de gemeenteraad van 
Utrecht neemt B. Schreuders afscheid van dat college. 

juli 1 W. H. van Dijk, oud-directeur van de Gemeentelijke Genees
kundige en Gezondheids Dienst te Utrecht, treedt in functie 
als algemeen directeur van het Rode Kruis. 

2 Vijftig jaar geleden werden de gemeenten Driebergen en 
Rijsenburg samengevoegd tot de huidige gemeente Drieber-
gen-Rijsenburg. 

12 Prof. dr W. H. C. Tenhaeff, de eerste Utrechtse hoogleraar 
parapsychologie, overleden (87 jaar). 

13 Met de herplaatsing van het zogenaamde kippebruggetje over 
de Oude sluis te Vreeswijk wordt een aanvang gemaakt. 

14 De minister van volksgezondheid en milieuhygiëne richt te 
Amersfoort het Rijksinstituut voor Afvalstoffen op. Dit insti
tuut zal onder meer de werkzaamheden van de Stichting Ver
wijdering Afvalstoffen voortzetten. 

15 De stalhouderij van Schoonhoven-Buytendijk, de laatste die in 
Utrecht nog in bedrijf was, houdt op te bestaan. 

16 D. M. Boogaard aanvaardt het burgemeesterschap van de ge
meente Wilnis in welke hoedanigheid hij J. de Pree opvolgt. 

26 Het Utrechtse warenhuis Galeries Modernes houdt op te be
staan. Dit warenhuis was de voortzetting van de in 1904 door 
Georges Couvreur in de Bakkerstraat geopende Franse Ba
zar, die later verplaatst werd naar de Lange Viestraat. 

31 Het jezuïten-internaat voor jongens Katwijk de Breul te Zeist 
wordt, na 150 jaar te hebben bestaan, wegens exploitatie-
moeilijkheden gesloten. De scholengemeenschap De Breul 
(mavo, havo, atheneum en gymnasium) blijft voortbestaan. 

augustus 1 Het Trajectum College wordt definitief opgeheven, waarmee 
een einde komt aan de op 24 september 1866 geopende Rijks 
Hogere Burger School aan de Kruisstraat te Utrecht. 

2 De kunstschilder en graficus Dick van Luyn te Utrecht over
leden (84 jaar). 

18 Het museum Van Speelklok tot Pierement bestaat 25 jaar ter 
gelegenheid waarvan op 23 augustus een grote draaiorgel
manifestatie wordt gehouden. 

21 De Europese jeugdkampioenschappen atletiek worden te 
Utrecht geopend. 



22 Het zwembad De Kikker, gevestigd in een gracht van het fort 
Ruigenhoek, viert haar 50-jarig bestaan. 

september 4 Uit naam van de Vereniging Oud-Utrecht wordt in de Agnie-
tenkapel van het Centraal Museum aan dr M. P. van Buijte-
nen de bundel Het sticht van binnen en van buijtenen overhan
digd ter huldiging van Van Buijtenen bij diens zeventigste ver
jaardag. 

17 In het Beatrixgebouw te Utrecht wordt het tachtigjarig be
staan van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging ge
vierd. 

18 In aanwezigheid van Koningin Beatrix wordt in het Jaar
beurscongresgebouw het 25-jarig bestaan van het Prinses Bea
trix Fonds luister bijgezet. 

19 De door de Amersfoortse architect ir T. van Hoogevest ge
restaureerde Janskerk te Utrecht wordt officieel weer in ge
bruik genomen. Het kerkgebouw zal gebruikt gaan worden 
door de Evangelische Universitaire Gemeenschap en de 
Stichting Coördinatie Muziek. 

23 De burgemeester van Utrecht geeft het startsein voor de 
bouw van een nieuw hoofdbureau van politie, dat op de plaats 
van het oude bureau zal verrijzen. 

26/27 De Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het 
Spoor- en Tramwegwezen viert haar vijftig-jarig bestaan met 
een parade van stoomlocomotieven op de goederenlijn 
Amersfoort-Woudenberg. 

28 In de plaats van het huis 'De Grund', Utrechtseweg 8 te 
Houten, dat na meermalen te zijn uitgebreid sedert 1944 tot 
gemeentehuis van Houten gebezigd werd, neemt de gemeen
te Houten een geheel nieuw gemeentehuis, gelegen ten wes
ten van het station Houten, in gebruik. 

oktober 1 Dr F. E. Riphagen treedt in functie als directeur van de Ge
meentelijke Geneeskundige en Gezondheids Dienst te 
Utrecht. 

3 In het Rijksmuseum 'Het Catharijneconvent' wordt de ten
toonstelling Geloof en satire anno 1600 geopend (tot 17 januari 
1982). 

4 De musicoloog en componist Wouter Paap te Lage Vuursche 
overleden (73 jaar). 

13 Koningin Beatrix heropent het Amsterdam Rijnkanaal nadat 
dat in het belang van de duwvaart is verbreed en gemoderni
seerd. 

16 Jkvr. A. M. de Ranitz-de Brauw, onder meer voorzitster van 
de Mytylstichting, te Driebergen overleden (70 jaar). 

16 Te Loosdrecht wordt mevrouw M. K. van Langenveld-Berkel 
geïnstalleerd als burgemeester van die gemeente in welke 
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hoedanigheid zij D. D. W. J. Kastelein opvolgt. 
21 Provinciale Staten besluiten aan het Amersfoortse museum 

Flehite een subsidie van ten hoogste ƒ 200.000,— in de restau
ratie kosten van het museumgebouw te verlenen. 

22 Het uitgebreide en gerenoveerde gemeentehuis van Rens-
woude wordt door de Commissaris der Koningin heropend. 

24 In de Janskerk te Utrecht vindt de oprichting plaats van de 
Vereniging van beheerders van monumentale kerkgebouwen. 

30 Het recreatiebad Bisonspoor in Maarssenbroek wordt in ge
bruik genomen. 

november 1 Het Maatschappelijk Advies en Informatie Centrum 
M.A.I.C. en de Stichting Jongeren Huisvesting Utrecht 
S.J.H.U. fuseren. De kamerbemiddeling wordt voortgezet in 
het pand Lange Nieuwstraat 50 te Utrecht. 

6/7 De Oud-katholieke- en de Anglikaanse kerken herdenken te 
Utrecht dat voor vijftig jaar te Bonn een 'full communion' tus
sen deze kerkgenootschappen werd gesloten. 

10 Gedeputeerde Staten besluiten aan de gemeentebegroting 
van Utrecht voor 1981, die een tekort vertoont van rond 30 
miljoen gulden, hun goedkeuring te onthouden. 

11 Met de aanbieding van het eerste exemplaar van het boek Er
gens beginnen de klokken hun lied aan de Commissaris der Ko
ningin en de burgemeester van Utrecht start de Stichting 

19 november. Mevrouw drs C. G. S. Wilmer achter hel spreekgestoelte tijdens de opening van 
de tentoonstelling 'Buitens binnen Utrecht '. 

Foto: Gemeentelijke Fotodienst Utrecht. 
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Utrechtse Klokkenspel Vereniging een actie tot inzameling 
van gelden voor een zevende luiklok - Agnes Major - in de 
Domtoren. 

17 In de vergaderzaal van Provinciale Staten is een door Pieter 
d'Hont vervaardigde bronzen portret-buste van Koningin 
Beatrix geplaatst. 

18 Op de plaats waar eens een buitentrap naar het café-restau-
rant Esplanade aanwezig was en waar zich thans een blinde 
muur bevindt met daarvoor een kleine verhoging, die door 
voorbijgangers wel wordt gebruikt om hun lunch-pakket zit
tend te nuttigen en die daarom wel 'lunch-corner' werd ge
noemd, wordt een door de beeldhouwer Leo de Vries ver
vaardigd 800 kg wegend beeld geplaatst. 

19 In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst te 
Utrecht wordt de tentoonstelling Buitens binnen Utrecht ge
opend (tot 23 januari 1982). 

20 Na restauratie worden de voormalige Statenkamer, die eerder 
een deel vormde van het Minrebroederklooster, en het Hu-
brechthuis, Janskerkhof 3 en 2, door de juridische faculteit 
van de Rijksuniversiteit in gebruik genomen. 

21 Het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland heeft de drie-
honderdduizendste aansluiting op haar waterleidingnet (in 
het perceel IJlsterveste 31 te Nieuwegein) tot stand gebracht. 

27 Het vergrootte en gerenoveerde gemeentehuis te Wilnis 
wordt door de Commissaris der Koningin heropend. 

30 Na 23 jaar lid van de gemeenteraad van Utrecht te zijn ge
weest, waarvan 8 jaar wethouder, neemt mr A. Looten af
scheid van de raad. 

december 3 Het door mevrouw M. A. Asselberghs, directrice van het 
Nederlands Spoorwegmuseum te Utrecht, geschreven boek 
Door komt de trein wordt in de eerste klasse wachtkamer van 
het Haarlemse station gepresenteerd. 

4 Dr. P. H. Kylstra, directeur-beheerder van het Universiteits
museum te Utrecht en onder meer oud-bestuurslid van de 
Vereniging Oud-Utrecht, te Utrecht overleden (58 jaar). 

8 De gemeenteraad van Utrecht besluit om met ingang van 
1982 de hondenbelasting af te schaffen. 

11 Het activiteitencentrum De Korf te Leersum wordt door de 
Commissaris der Koningin geopend. 

21 De onder de werknaam Noordelijke Randweg Utrecht ge
bouwde weg, die inmiddels de naam Zuilense Ring heeft ge
kregen, wordt voor het verkeer opengesteld. Gelijktijdig is 
een door de omgevingsvormgever Lon Penneck vervaardigd 
ruimtelijk signaal onthuld. 

28 De met financiële steun van de Zwolsche Algemeene Levens
verzekering n.v. gerestaureerde zonnewijzer van de Nicolaï-
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kerk wordt weer aan de gemeente Utrecht aangeboden. 
29 De oud-hoofdcommissaris van politie R. W. van Eijk te 

Utrecht overleden (87 jaar). 
31 Het inwonertal van de provincie Utrecht nam in het nu ver

streken jaar met 8.965 toe tot 916.694 inwoners. Dat van de 
gemeente Utrecht daalde met 1.668 tot 234.543 inwoners. 
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