
Kroniek over het jaar 1983 

W. Uittenbogaard 

januari 

1 In het voorafgaande jaar is het inwonertal van de provincie Utrecht met 
6.488 toegenomen, waardoor dat nu 923.182 bedraagt. In dezelfde periode 
daalde het inwonertal van de gemeente Utrecht met 2.774 tot 231.769. 

8 Te Amersfoort overlijdt H. Molendijk (86 jaar), oud-burgemeester van die 
stad. 

12 Het Utrechtse Klokkenluiders Gilde vangt aan met het op woensdag
avonden om 19 uur, gedurende vijf minuten, luiden van een luidklok en 
de Agnus Major in de Domtoren. 

18 Te Nieuwegein wordt de eerste paal geslagen voor het handelscentrum 
Poort van Nieuwegein, langs de in aanleg zijnde aansluiting voor IJs-
selstein en Nieuwegein op Rijksweg 2 (Utrecht/'s-Hertogenbosch). 

20 De hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in de directie Utrecht 
opent het hoofdsteunpunt van het wegenonderhoud, gelegen in de oostelij
ke lus van de afrit van Rijksweg 27 naar Houten. 

20 De hoofdcommissaris van politie te Utrecht presenteert het jaarverslag 
over 1982 van de gemeentepolitie aldaar waaruit onder meer blijkt, dat in 
het verslagjaar het aantal inbraken in auto's is gestegen tot 2.870, hetgeen 
een verdubbeling is ten opzichte van het voorafgaande jaar. 

20 De op 13 en 14 januari door de Utrechtse Stichting voor Lichamelijke Oe
fening (U.S.L.O.) betrokken nieuwe huisvesting aan de Marco Pololaan 
71 te Utrecht wordt officieel geopend. 

20 Voor 400 jaren vestigde de predikant Werner Helmichius in het voormali
ge Regulierenklooster aan de Oudegracht de Waalse Gemeente te Utrecht. 
Het vierde eeuwfeest van deze vestiging wordt op 18 september 1983 in de 
Eglise Wallonne (Pieterskerk) herdacht. 

februari 

1 In het pand Biltstraat 166 te Utrecht, dat voorheen het pathologisch insti
tuut van de faculteit der diergeneeskunde huisvestte, wordt het Universi
teitsmuseum, eerder gevestigd Trans 8 te Utrecht, heropend. 

4 Aan het Academisch Ziekenhuis wordt een door Erica Visser geschilderd 
portret van de 73-jarige neuro-chirurg prof. dr H. Verbiest aangeboden. 

142 



75 februari. 
Foto: Woerdense Courant. 

Het portret krijgt een plaats op de afdeling neuro-chirurgie. 
4 In het museum Flehite te Amersfoort wordt een expositie van Bodebussen 

geopend. 
15 De burgemeester van Zegveld onthult in een plantsoen aan de Clausstraat 

een drietal bronzen liggende koeien, die vervaardigd zijn door de kunste
nares Elselien van der Graaf uit Maarssen. 

17 De burgemeester van Utrecht slaat de eerste paal voor een nieuwe vleugel 
aan het Centrum voor Reactivering en Verpleging Albert van Konings
bruggen aan de Beneluxlaan te Utrecht. 

22 De heer J. F. J. Hoeting, oud-penningmeester van de Vereniging Oud-
Utrecht, overlijdt (61 jaar). 

26 Jhr mr dr C. J. A. de Ranitz, oud-burgemeester van Utrecht, overlijdt te 
Driebergen (77 jaar). 

maart 

De Minister van economische zaken opent het gebouw van de Samenwer
kende Textiel- en Kledingorganisaties te Veenendaal. 
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11 De Vereniging Oud-Utrecht viert met een Soirée Musicale in het Centraal 
Museum, haar zestig jarig bestaan. 

12 Te Soest overlijdt Rinke Tolman (91 jaar), auteur van een vijftig-tal boe
ken over natuur en landschap. 

13 Te 's-Gravenhage overlijdt mevrouw ir A. E. M. Bosch (87 jaar), oud-
directeur van de Keuringsdienst van Waren te Utrecht. 

15 In het Rijksmuseum Huis Doorn is het geëxposeerde uitgebreid met een 
collectie kleding c a . - met ingekorte linker mouwen - van keizer Wilhelm 
II, die daar van 1920 tot zijn overlijden (in 1941) woonde. 

16 Te IJsselstein wordt de Ned. Hervormde Sint Nicolaaskerk, na restauratie 
van kerk en toren, weer in gebruik genomen. 

16 J. Berentschot, burgemeester van Kockengen, wordt tevens waarnemend-
burgemeester van de gemeenten Linschoten en Snelrewaard in welke func
ties hij M. K. Pool opvolgt, die deze ambten op 28 februari j . l . neerlegde. 

18 Daar de Domkerk wegens restauratie gesloten is wordt de 347ste Dies Na-
talis der Rijksuniversiteit herdacht in de Jacobikerk. Bij deze gelegenheid 
worden ere-doctoraten verleend aan Sir Arnold Burgen, master of Darwin 
College van de University of Cambridge; M. Destombes, kaartenhistori-
cus te Parijs; mr H. P. Gorter, oud-directeur van de Vereniging tot Be
houd van Natuurmonumenten; en ir R. Meischke, hoofd kunsthistorische 
afdeling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 

18 Te Leusden wordt een nieuw Gemeentehuis geopend. 
19 Het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit bestaat 75 jaar. Ter ge

legenheid daarvan wordt in de Janskerk de tentoonstelling Utrecht en Om-
landen geopend, terwijl reeds vanaf 11 maart in het Universiteitsmuseum 
de tentoonstelling Tooneel des Aerdrijcx wordt gehouden. 

21 Het Utrechts Nieuwsblad verplaatst zijn stadskantoor naar Voorstraat 2 
en verkoopt zijn oude complex Drift 23 aan het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds. In Drift 23 zal vanaf 1 april de Stichting Repertoire Informa
tiecentrum Muziek (R.I.M.) gevestigd zijn. 

24 Ir J. Lanjouw neemt afscheid als president-directeur van de Provinciale 
Utrechtse Elektriciteits Maatschappij N.V.. Hij is reeds ingaande 1 no
vember 1982 opgevolgd door ir F. de Ruiter. 

25 Het nieuwe gebouw voor de School voor de Journalistiek aan de Ravellaan 
te Utrecht wordt geopend. 

25 De Commissaris der Koningin opent het Waterleidingmuseum, dat is ge
vestigd in de watertoren aan het Predikherenkerkhof te Utrecht. Bij deze 
opening wordt tevens herdacht dat 100 jaar geleden de drinkwaterleiding 
in de gemeente Utrecht werd aangelegd door de Compagnie des Eaux d'U-
trecht, die deze waterleiding tot 1957 exploiteerde en daarna overdroeg aan 
het Waterleidingbedrijf Midden-Nederland. 

26 In het Rijksmuseum 'Het Catharijneconvent' wordt de tentoonstelling De 
heiden moest eraan geloven, een expositie over missie en zending, geo
pend. 

26 In het Historisch Kostuum Museum wordt een collectie Nederlandse haute 
couture, ontworpen door de ontwerpster Fong Leng, geopend. 

30 Prof. mr V. J. A. van Dijk neemt afscheid als vijftiende president van de 
Utrechtse Arrondissements Rechtbank wegens het bereiken van de pensi-
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25 maart. Een van de zalen in het Waterleidingmuseum. 
Foto: Gem. Fotodienst C 21.892 

oengerechtigde leeftijd. Hij wordt opgevolgd door mr C. L. baron van Ha-
rinxma thoe Slooten. 

31 De burgemeester van Utrecht onthult in Madurodam te 's-Gravenhage een 
maquette van de Domtoren. 

april 

5 Het Centraal Bureau voor de Afgifte van Rijvaardigheidsbewijzen ver
plaatst haar Utrechtse oproepplaats van het restaurant in de Kunstijsbaan 
naar de Sporthal Zuilen aan de Burgemeester Norbruislaan. 

13 De openbare kleuter- en lagere scholen voor Daltononderwijs te Utrecht 
De Merel en de Juliana van Stolbergschool betrekken een nieuw gebouw 
aan het Pieterskerkhof, dat op 25 juni officieel in gebruik zal worden ge
nomen. 

14 Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de afdeling Maarssen van 
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen geeft het Maarssens Symfonie 
Orkest in het Sociaal-Cultureel Centrum 't Zand te Maarssen zijn eerste 
uitvoering. 

16 In het museum Flehite te Amersfoort wordt een tentoonstelling geopend 
waarin een beeld wordt gegeven van het in de Tweede Wereldoorlog be
ruchte Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort. 

20 Provinciale Staten van Utrecht verlenen een subsidie van ten hoogste 
ƒ25.000,— in de restauratiekosten van de baggerveensteekmachine Op 
Hoop van Zegen, waarmee ruim 80 jaar in de Vinkeveense veenderijen 
werd gewerkt en die thans eigendom is van het Veenmuseum te Vinkeveen. 

21 Aan de honderdjarige voetbalvereniging Hercules wordt, als eerste vereni-
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ging in Utrecht de Koninklijke Erepenning, vervaardigd van argentaan, 
uitgereikt. Deze erepenning werd toegekend bij Koninklijk Besluit van 23 
februari 1983. 

23 In de boerderij Dalenoord te Odijk wordt het vijfenzeventig-jarig bestaan 
herdacht van Scouting Nederland. 

23 In de Leeuwenberghkerk te Utrecht viert het Klein Stichts Dameskoor haar 
vijftig-jarig bestaan. 

23 In het Amsterdam Rijnkanaal wordt de honderdste Varsity gehouden. 
25 Mr W. H. Bijleveld neemt afscheid als burgemeester van Houten wegens 

het aanvaarden van een functie bij het Ziekenhuis Berg en Bosch te Biltho-
ven. 

26 De Commissaris der Koningin opent de nieuwe openbare bibliotheek, an
nex V.V.V.-kantoor, aan het Raadhuisplein te Doorn. 

27 C. S. van Doesburg neemt afscheid als hoofdcommissaris van de gemeen
tepolitie te Utrecht. Zijn opvolger, mr J. Wiarda, is reeds op 15 april beë
digd en treedt op 1 mei in functie. 

27 Ir H. G. Joosten neemt afscheid als directeur van de Utrechtse Provinciale 
Planologische Dienst. 

27 De eerste paal wordt geslagen voor de uitbreiding van het gemeentehuis 
van Breukelen waarmee tevens de restauratie van het voormalige buiten 
Boom en Bosch - nu gemeentehuis - wordt ingeluid. 

28 In het Informatiecentrum Utrecht wordt aan de burgemeester van Utrecht 

27 april. Boom en Bosch te Breukelen in 1979, voor de uitbreiding. 
Foto: Rijks Archief Utrecht, Top. Atlas 1979-271 
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het eerste exemplaar van het boek De Forten rond Utrecht, geschreven 
door ing. G. Koppert, aangeboden. 

29 Te Vleuten wordt het Sportcentrum Oudenrijn geopend. 
30 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Het Kleine Bouwen, vier 

eeuwen maquettes in Nederland, geopend. 
30 In verband met een benoeming elders legt Cees List zijn directeurschap van 

het Utrechts Symfonie Orkest neer. 
30 In het koetshuis van kasteel Groeneveld te Baarn wordt een tentoonstelling 

van werken van Pieter d'Hont, Jan Noyons, Joop Willems en Arie Teeu-
wissen. 

mei 

1 Drs A. Everts treedt in functie als directeur van de Utrechtse Provinciale 
Planologische Dienst. 

1 Drs G. C. de Haan volgt dr B. Hofman op als lid van het College van Gede
puteerde Staten van Utrecht. 

3 Dr D. P. Snoep neemt afscheid als adjunct-directeur van de Dienst Ge
meentelijke Musea te Utrecht in verband met zijn benoeming tot directeur 
van het Frans Halsmuseum te Haarlem. 

4 In het Provinciehuis te Utrecht wordt de tentoonstelling Gisteren - morgen 
weer?, gewijd aan het fascisme en het Nederlandse verzet, door de Com
missaris der Koningin geopend. 

12 Een hevige storm, gelijkend op een windhoos, in het zuiden en oosten van 
de stad Utrecht veroorzaakt veel schade door omgewaaide bomen en afge
waaide dakpannen. 

13 Prinses Margriet neemt vanaf het koninklijk j acht 'De Groene Draak' een 
vlootschouw af van de deelnemers aan de zuidwalbotterwedstrijden, die 
ter gelegenheid van het zeshonderd-jarig bestaan van Bunschoten werden 
gehouden. 

14 Een 28 kilometer lange recreatieve fietsroute rond de Leusderheide wordt 
voor het verkeer opengesteld. 

14 Ter gelegenheid van het gereedkomen van de Inventaris van het archief 
van de N. V. Tivoli door mw J . N . van der Meulen wordt in het gebouw 
van de Gemeentelijke Archiefdienst een tentoonstelling geopend, die een 
beeld geeft van de geschiedenis van het voormalige park en het vroegere 
concertgebouw Tivoli. 

20 De Turks Islamitische gemeenschap in Utrecht neemt - na verbouwing - het 
voormalige badhuis aan de Kanaalstraat in gebruik als Ulu Camii ( = grote 
moskee). 

20 De Stichting Grafisch Atelier Utrecht geeft een bibliofiele uitgave Rondom 
de etspers van Willem van Leusden uit in een oplage van 50 exemplaren. 

25 Aan het Anne Frankplein te Utrecht wordt de eerste paal geslagen voor de 
Wilhelminastate waarin het hoofdkantoor van de Verenigde Spaarbank -
nu nog Centrumbank - gevestigd gaat worden. 
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74 me/. Tekening Provinciale Waterstaat van Utrecht R 544 

juni 

1 Het Ziekenhuis Berg en Bosch te Bilthoven herdenkt haar vijftig-jarig 
bestaan. 

9 De verbeterde en uitgebreide rioolwaterzuiveringsinrichting te De Bilt 
wordt door ir G. C. van Wijnbergen, lid van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, heropend. 

9 De Woningbouwvereniging Kombinatie '77 geeft de 7.000ste bij haar in 
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75 juni. Foto: Gem. Fotodienst C 23.210 

beheer zijnde woning Zilverstraat 6 te Utrecht in gebruik aan mw M. C. 
Bosman. 

10 De heer P . H . van Zeil, staatssecretaris van economische zaken, opent het 
Auto Service Centrum aan de Eendrachtslaan te Utrecht. In dit centrum 
vindt een tiental autoservice-bedrijven, die tevoren merendeels in de bin
nenstad gevestigd waren, een ruimer onderdak. 

13 Het hoofdkantoor van de N.V. Crediet- en Effectenbank is verplaatst van 
Kromme Nieuwegracht 6 naar het kantorencomplex Midland, Hercu
lesplein 5 te Utrecht. 

15 In de tuin van het Bejaardencentrum Titus Brandsma te Utrecht wordt een 
door de beeldende junstenaar Johan Wagenaar vervaardigd vandalisme -
bestendig Waterobject geplaatst. 

17 Het Gasbedrijf Centraal Nederland verwelkomt haar honderdduizendste 
afnemer. 

17 Nadat de grondpoldermolen - een bovenkruier - aan de Oostwaard te 
Maarssen is gerestaureerd, licht de Commissaris der Koningin weer de 
vang. Deze in 1753 gebouwde molen is tot voor kort eigendom geweest van 
het voormalige Waterschap Westbroek, doch is onlangs overgenomen 
door de Stichting De Utrechtse Molens. 

18 De Emmaüs-beweging neemt aan de Julianalaan te Bilthoven een 
Emmaüs-Centrum voor de regio Utrecht in gebruik. 

18 In het Centraal Museum wordt een tentoonstelling geopend, waarin een 
beeld wordt gegeven van de 60-jarige geschiedenis van de Vereniging Oud-
Utrecht. 
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21 Het bestuur van de Stichting Regionale Muziekschool Zuid-Oost Utrecht 
besluit tot opheffing van de muziekschool te Doorn. 

29 De Commissaris der Koningin opent de zeven woningen in Reigerskamp, 
Maarssenbroek, waarheen het Kindertehuis De Gansenhoef is verplaatst. 
Dit tehuis was eerder gevestigd in de langs de Vecht gelegen villa 'De Gan
senhoef'. 

juli 

1 Aangevangen wordt met de uitvoering van de tweede fase van de restaura
tie van de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat te Utrecht. Deze kerk 
bestaat uit een gotisch deel, dat een restant is van de omstreeks 1412 ge
bouwde kapel van het Abraham Doleconvent, en een in Lodewijk XIV-
stijl gebouwd deel, dat ontstaan is nadat de Lutherse Gemeente het ge
bouw in 1745 in gebruik had genomen. 

1 In het gebouw van de Fundatie van Renswoude worden door het 130 jaar 
bestaande Boekverkoopers Collegie Eendragt aan de burgemeester van 
Utrecht de eerste exemplaren overhandigd van Dirkje Kuik's Veduta Idea-
ta, gezicht op de Buurkerk en de Utrechtse wallen (een bibliofiele uitgave) 
en De plattegrondvan Utrecht verschenen bij N. van der Monde, 1839 met 
een toelichting bij de heruitgave door dr Marijke Donkersloot-de Vrij. De 
laatstgenoemde uitgave kwam tot stand met steun van de Vereniging Oud-
Utrecht. 

I De Verenigde Melkbedrijven, Melkinrichting en Zuivelfabriek n.v., Bo-
terstraat 18 te Utrecht, wordt gesloten. Personeel en productie worden 
overgenomen door andere bedrijven van de Melk Unie, waartoe ook het 
nu gesloten Utrechtse bedrijf behoort. 

1/2 De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB besluit op de Malie
baan haar eerste eeuwfeest. Deze bond is destijds - onder de naam Neder-
landsche Vélopèdisten-bond - opgericht in de toenmalige Uitspanning Bui-
tenlust, die gevestigd was op het terrein dat nu als Maliebaan 81 bekend is. 

5 De Commissaris der Koningin stelt het tweede deel van de provinciale weg 
T 20 voor het verkeer open. Het opengestelde wegvak verbindt de S 15 
naast het zwemcomplex Merwestein met het verkeersknooppunt Lunetten. 

II Aan de Ina Boudier Bakkerlaan wordt de eerste paal geslagen voor een 
nieuw onderkomen van de Utrechtse Academie voor Beeldende Kunsten 
Artibus. 

15 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Rietveld als meubelma
ker, wonen en experimenten (1900-1924) geopend. 

18 In het Rijksmuseum 'Het Catharijneconvent' wordt de tentoonstelling 
Vaandels geopend. Getoond wordt een groot deel van de door het museum 
verworven collectie vaandels. 

18 De tentoonstelling In de voetsporen van de mens wordt in het Universi
teitsmuseum geopend. Hier wordt een globaal beeld gegeven van de evolu
tie van de mens. 

20 Aan jhr mr A. B. F. Elias is met ingang van heden ontslag verleend als bur
gemeester van Doorn. 

22 Te Utrecht overlijdt W. Stooker (91 jaar), oud-hoofd-(restauratie-)archi-
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tect bij de Dienst Openbare Werken te Utrecht en ere-lid van de Vereniging 
Oud-Utrecht. 

augustus 

2 De zangpedagoge en componiste Catharina van Rennes werd 125 jaar gele
den aan de Utrechtse Mariaplaats geboren. Zij overleed op 23 november 
1940 te Amsterdam. 

9 In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst wordt de tentoonstel
ling 60 jaar Vereniging Oud-Utrecht geopend. 

25 Het nieuwe kantoor van de Vereniging voor Veehouderij belangen aan de 
Vossestraat 3 te Wilnis wordt geopend door N. H. Pardijs, oud-
hoofdcontroleur van de Provinciale Stichting voor de Rundveeverbetering 
in de provincie Utrecht. 

27 De komische opera La serva padrone van Giovanni Pergolesi wordt, 250 
jaar na de première te Napels, voor het eerst weer opgevoerd in het kader 
van het Utrechtse Festival Oude Muziek. 

31 Aan mevrouw mr C. Venzelaar-de Boer en ir F. N. Sikkes, oud-leden van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, worden door de Commissaris der Ko
ningin de eerste zilveren provinciale legpenningen, ontworpen door de 
Utrechtse kunstenaar Theo van de Vathorst, overhandigd. 

31 De burgemeester van Utrecht opent het Wooncentrum voor Ouderen De 
Koppel aan de Hondsrug (Utrecht/Lunetten). 

31 Dr F. E. Riphagen neemt afscheid als directeur van de Utrechtse Gemeen
telijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst als gevolg van zijn benoe
ming bij de International Health Foundation. 

september 

1 Drs W. K. Sprij treedt in functie als directeur van de Stichting Film en We
tenschap te Utrecht. 

1 De raad van Utrecht besluit om met financiële steun van de N.V. AMEV 
het Rietveld-Schröderhuis, Prins Hendriklaan 50, aan te kopen en om dat 
huis onder beheer van de Dienst Gemeentelijke Musea te stellen. 

2 H.M. Koningin Beatrix brengt een bezoek aan de gemeenten Loenen, Wil
nis, Breukelen, Vleuten-De Meern en IJsselstein in het westelijk weidege
bied. 

3 Als eerste in een reeks jubileumtentoonstellingen in Nederlandse musea ter 
herdenking van de honderdjarige Vereniging Rembrandt tot behoud en 
vermeerdering van kunstschatten in Nederland (24 september 1883) stelt 
het Centraal Museum zijn met steun van de genoemde vereniging verwor
ven kunstwerken ten toon. 

3 Veertig jaar geleden schoot Geertruida van Lier (22 jaar), een van de weini
ge gewapende vrouwelijke verzetsstrijders, de NSB-hoofdcommissaris van 
politie te Utrecht G. J. Kerlen in het Willemsplantsoen dood. Geertruida 
(Truusje) werd door de bezetters op 27 oktober 1943 in het concentratie
kamp Sachsenhausen gefusilleerd 

6 De raad van Loenen besluit een nieuw aangelegde straat in Nieuwersluis 
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11 

14 

14 

de naam Nesciolaantje te geven, omdat de omgeving daarvan regelmatig 
in het werk van Nescio, pseudoniem van J. F. Grönloh, voorkomt. 
Het verzekeringsconcern N.V. AMEV viert haar honderd-jarig bestaan. 
Het concern is voortgekomen uit de in 1883 door W. P. Ingenegeren en 
J. P. Bol gestichte N.V. Levensverzekeringsmaatschappij De Utrecht, 
waarin onder meer werd opgenomen het in 1847 opgerichte Begrafenis
fonds 'Let op uw einde'. 
Aangevangen is met het bouwen van een dependance bij de Jeugdherberg 
Rhijnauwen; de dependance zal logiesruimte gaan bieden aan 70 gasten. 
De nieuwe rioolwaterzuiveringsinrichting voor de woonkern Houten, gele
gen langs Rijksweg 27, wordt door ir G. C. van Wijnbergen, lid van Gede
puteerde Staten van Utrecht, geopend. 
De Stichting Zending en Opwekking koopt de voormalige joodse Synago
ge, Springweg 162 te Utrecht, die in november 1981 door de Israelitische 
gemeenschap aan derden was verkocht. Genoemde stichting zal het ge
bouw voor haar activiteiten onder de naam Het Broodhuis gaan gebrui
ken. 
Na het aanbrengen van nieuwe aanbruggen aan beide brugeinden is de ver
nieuwing van de spoorbrug bij Culemborg voltooid. 
Een deel van het Utrechts Symfonie Orkest, daarbij gesteund door een 
aantal Utrechtse prominenten, voert actie op het Binnenhof te 's-
Gravenhage tegen de van regeringswege overwogen opheffing van dat or
kest. 
In het Muziekcentrum geeft het Utrechts Symfonie Orkest de wereldpre
mière van de cantates Myrrha, Alyssa en Alcyone van Maurice Ravel. 

14 september. Een deel van het U.S.O. op het Binnenhof. 
Foto: Utrechts Nieuwsblad 
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15 In het Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling Meten in de kou ge
opend. Deze is ingericht ter herdenking van de mede door prof. dr C. H. 
D. Buys Ballot (1817-1890) georganiseerde eerste Nederlandse Noordpool
expeditie, die op 5 juli 1882 uit Utrecht vertrok en ondernomen werd met 
het Noorse stoomschip Varna. Nadat dat schip tussen de ijsschotsen ver
ging, waarbij de expeditieleden zich wisten te redden, konden de leden van 
de expeditie op 30 september 1883 in de Sociëteit Tivoli weer in Utrecht 
verwelkomd worden. 

16 De Stichting Academie Fysiotherapie Thim van der Laan neemt het com
plex, dat tot 1980 in gebruik was bij het Bonifaciuslyceum, Kromme Nieu
wegracht 1-3-5-7, in gebruik voor haar fysiotherapie-opleiding. 

17 Het gereedkomen van de restauratie van de hofjes aan de Goedestraat te 
Utrecht wordt door de voormalige en tegenwoordige bewoners gevierd. 

17/18 In het Schoolbiologisch Centrum, Prins Bernhardlaan 3 te Zeist, wordt 
ter herdenking van de aankoop op 17 mei 1913 door de gemeente Zeist van 
het Zeister Bos en het aangrenzende landgoed Pavia een tentoonstelling ge
houden van hout, de kwaliteitsverbetering daarvan en het boswerk. 

21 Aan dr A. M. H. Nolet, verbonden aan de vakgroep geofysica van de 
Rijksuniversiteit, is de - eens per 3 à 4 jaren verleende - Vening Meinesz-
prijs (f 15.000,-) toegekend. 

22 Een nieuw jeugdhuis van het Leger des Heils Nieuw Maliesteyn (Tholen 
25, Utrecht/Lunetten) wordt door de staatssecretaris van justitie, me
vrouw mr V. N. M. Korte-van Hemel, geopend. De bewoners van dit 
pand, die eerder gehuisvest waren in 'Maliesteyn', Maliebaan 11, betrok
ken de nieuwe huisvesting op 11 juli. 

27/28 De laatste patiënten uit het Sint Antonius Ziekenhuis aan de Jan van 
Scorelstraat, worden overgebracht naar het nieuwe ziekenhuis aan de Koe
koekstraat te Nieuwegein. 

28 De (oud-)leerlingen van de voormalige openbare lagere jongens- en meis
jesscholen Puntenburg en van de in 1936 door samenvoeging daarvan ge
vormde Louise de Colignyschool vieren (tot 1 oktober) het honderd-jarig 
bestaan van hun school. 

30 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Vormen van Schrift ge
opend, welke tot stand is gekomen op initiatief van de 150 jaar bestaande 
Grafische Industrie Van Boekhoven-Bosch. 

oktober 

1 Pascal Rijnders, directeur van de Stichting Coördinatie Oude Muziek (Co
rnu), treedt tevens in functie als directeur van het Utrechts Symfonie Or
kest, welke functie na het vertrek van Cees List korte tijd was waargeno
men door Hans van Leeuwen. 

3 Met het maken van een (brom-)fiets- en voetgangerstunnel door Rijksweg 
222 tussen de Rembrandtkade en de Pythagoraslaan wordt begonnen. 

4 Het Jan Meyenstraat-complex in het voormalige Wijk C, één van de 
duurste stadsvernieuwingsprojecten in Utrecht, wordt opgeleverd. 

6 Schuin voor de ingang van de Janskerk te Utrecht wordt een Bron-
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13 

15 

20 
21 

zonnewijzer - ellipsvorm met een lange en korte as van respectievelijk 10 
en 8 m - in het plaveisel aangebracht. 
De Hogeschool voor Bedrijfskunde Nijenrode te Breukelen sluit te Lyon 
een overeenkomst met de aldaar gevestige Ecole Supérieure de Commerce 
ter versterking van het internationale onderwijs aan genoemde hoge
school. 
In de voormalige mannenverblijfzaal van het Pieters- en Bloklandsgast
huis te Amersfoort neemt de minister van welzijn, volksgezondheid en cul
tuur, op uitnodiging van de Bond Heemschut, het eerste exemplaar in ont
vangst van het door Jan Roelofs geschreven kinderboek Hoe het knekel
huis gered werd. 
In het antiquariaat J. Zeeman te Nieuwegein wordt een schilderij van 
Dirck Dalens I uit 1667 geëxposeerd dat herkend is als een afbeelding van 
het in 1654 aan de Vaartsche Rijn gebouwde huis De Wiers. Dit huis kreeg 
omstreeks 1800 een industriële bestemmingen, werd in 1947 afgebroken. 
In het Museum Flehite te Amersfoort wordt de tentoonstelling Jordanus 
Hoorn (1753-1833), een kunstenaar in zijn tijd, geopend. 
Het nieuwe gebouw van het Humanistisch Opleidingsinstituut aan de Van 
Asch van Wijckskade te Utrecht wordt door de staatssecretaris van onder
wijs, drs G. van Leijenhorst, geopend. 
Langs de Maliebaan wordt het door de beeldhouwster Lika Mutai vervaar
digde beeld Ouros geplaatst. 
In de Janskerk wordt een tentoonstelling over de activiteiten van het 
Utrechts Monumentenfonds dat veertig jaar bestaat, geopend. 
Te Utrecht overlijdt de vioolbouwer Otto Stam (69 jaar). 
In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling U.M.S.-Pastoe ge-

Foto: Gem. Fotodienst C 23.242 



opend, die een overzicht geeft van de geschiedenis van de Utrechtsche Ma-
schinale Stoel- en Meubelfabriek, later Pastoe, van 1913 tot 1978. 

26 De burgemeester van Utrecht doopt de locomotief nr 1652 van de N. V. Ne
derlandse Spoorwegen met de naam Utrecht en verleent daarmee mede
werking aan het herleven van de tot 1889 bestaande traditie om aan loco
motieven niet alleen nummers maar ook namen te geven. 

31 Het eerste deel van het nieuwe Utrechtse hoofdbureau van politie wordt 
door de minister van binnenlandse zaken geopend. 

november 

3 In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst wordt de tentoonstel
ling Utrecht ommuurd geopend. 

3 Nadat vanaf 18 oktober reeds stiptheidsacties door groepen ambtenaren 
zijn gevoerd, in welk kader op 2 november in de stad Utrecht de straatver
lichting gedoofd bleef, vangen nu stakingsacties van ambtenaren, waaron
der die van de Utrechtse Gemeentereiniging en enkele groepen van de 
P.T.T., aan tegen het salarisbeleid van de regering, die - met onderbrekin
gen - voortduren tot 5 december. 

4 In het gemeentehuis van Houten overhandigt mr P. van Dijke, voorzitter 
van de Stichting Stichtse Historische Reeks, aan L. M. J. de Keijzer, voor
zitter van de Historische Vereniging Tussen Rijn en Lek, het eerste exem
plaar van Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen geschreven door 
prof. dr C. Dekker (deel IX in de Stichtse Historische Reeks). 

9 Het K.N.M.I. te De Bilt registreert een aardschok met een kracht van 2 tot 
2,5 op de Schaal van Richter met het epicentrum in de driehoek Odijk, 
Soesterberg, De Bilt; schade blijkt niet te zijn ontstaan. 

9 De Christelijke Gemengde Zangvereniging De Lofstem geeft ter gelegen
heid van het vijfenzeventig-jarig bestaan een jubileumconcert in de Jans
kerk te Utrecht. 

11 In het Rijksmuseum 'Het Catharijneconvent' wordt de tentoonstelling Lu
ther in de lage landen, de geschiedenis van de Lutheranen in Nederland ge
opend. 

13 In de Utrechtse Catharijnekerk aan de Lange Nieuwstraat vindt de muzi
kale afsluiting plaats van de herdenking van Catharina van Rennes. 

15 Nadat het dak reeds grotendeels is verwijderd wordt aangevangen met de 
algehele sloop van de Julianakerk aan de Rijnlaan te Utrecht. 

15 In De Zonnehof te Amersfoort wordt de Emil Nolde-tentoonstelling ge
opend. 

16 Het lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, M. de Bruijne - die Commis
saris der Koningin in de provincie Gelderland werd - wordt in het college 
van Gedeputeerde Staten opgevolgd door C. G. J. van den Oosten. 

17 Te Utrecht overlijdt W. A. H. W. M. Janssen (82 jaar), oud-directeur van 
de Bouw- en Woningdienst te Utrecht. 

18 In de bedrijfsgebouwen van de Demka b.v. aan de Havenweg te Utrecht 
worden de laatste knuppels (zes meter lange en acht centimeter dikke sta
ven staal) tot staaldraad getrokken waarna het aanvankelijk 260 werkne
mers tellende bedrijf wordt gesloten. 
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2/ november. Oranjekerk, gezien vanuit het Julianapark. 
Foto van tekening van. C. Schut; Gem. Archiefdienst, Top. Atlas C 21.055 

18 Aan het derde perron van het Nederlands Spoorwegmuseum wordt het ge
restaureerde tramrijtuig A 37, De Tempelier, geplaatst, dat in 1899 door 
de Koninklijke Fabriek van Rijtuigen en Spoorwagens J. J. Beijnes te 
Haarlem werd gebouwd in opdracht van de Eerste Nederlandsche Electri-
sche Tram-Maatschappij en dat onder meer tot 1932 dienst deed op de lijn 
van Bloemendaal naar de Tempelierstraat in Haarlem. 

21 De Oranjekerk aan de Amsterdamsestraatweg te Utrecht wordt gesloopt. 
De toren die bij deze kerk behoort zal behouden blijven. 

23 De burgemeester van Utrecht reikt de zilveren stadsmedaille uit aan ir A. 
D. Eeckhout, de (per 30 november) scheidende directeur van de Dienst 
Openbare Werken. 

24 Ter herdenking van het op 6 november 1858 op initiatief van prof. dr F. 
C. Donders geopende Nederlands Gasthuis voor Behoeftige en Minvermo
gende Ooglijders, sedert 1894 kortweg Ooglijdersgasthuis, wordt aan de 
Commissaris der Koningin het eerste exemplaar van het gedenkboek Hon
derdvijfentwintig jaar Ooglijdersgasthuis aangeboden. 

24 Een in de parkeergarage aan het Paardenveld ingerichte concertzaal, voor
namelijk bestemd voor popmuziek, wordt in gebruik genomen. 

25 Het boek Amelisweerd en Rhijnauwen van Lucia Albers en Hans Pemme-
laar (deel 2 in de Historische Reeks van de Stichting Matrijs) wordt te 
Utrecht gepresenteerd. 

25 Te Utrecht overlijdt Jules J. A. Jongenelen (81 jaar), een der oprichters 
van het Nationaal Museum Van Speeldoos tot Pierement en mede-initia-
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tiefnemer van de jaarlijkse kunstmarkten op het Janskerkhof te Utrecht. 
26 De sedert 1958 één maal in de vijf jaren toegekende prof. dr H. Snellen-

penning wordt te Utrecht uitgereikt aan drs J. W. Delleman uit Halfweg 
en aan dr J. G. F. Worst uit Haren. 

28 Bij het Verpleeghuis Rosendael aan de Indusdreef te Utrecht wordt het 
door Theo W. Mackaay vervaardigde bronzen beeld Eternal onthuld. 

28 Te Leersum wordt door de voorzitter van het Waterleidingbedrij f Midden-
Nederland het Proefproject Leersum in bedrijf gesteld. Deze drie jaar du
rende proef beoogt een verhoging van de winbare hoeveelheid drinkwater 
door infiltratie op circa 600 m afstand van het pompstation Leersum van 
gezuiverd oevergrondwater, dat in de uiterwaard van de Rijn wordt ge
wonnen. 

29 De minister van verkeer en waterstaat stelt de brug in Rijksweg 27 voor het 
verkeer open, waarmee vanuit Utrecht een snelle verbinding met Flevoland 
wordt verkregen. 

december 

1 In het Midlandcomplex aan het Herculesplein te Utrecht worden door mr 
G. Ph. Brokx, Staatssecretaris voor Volkshuisvestiging, nieuwe kantoren 
in gebruik genomen voor het Kadaster en de Openbare Registers in de Pro
vincie Utrecht, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het Opleidingscen
trum van de Belastingdienst en het Arrondissementsparket. 

1 Mevrouw W. Hol treedt in functie als directrice van de Gemeentelijke 
Utrechtse Openbare Bibliotheek. Zij is opvolgster van A. J. Bruggeman, 
aan wie op diens verzoek vorig jaar december ontslag werd verleend. 

2 De Rabo Bank begint met de verhuizing van haar kantoren aan de St. Ja-
cobsstraat en in Hoog Catharijne naar het nieuwe 'glazen' pand aan de 
Croeselaan te Utrecht. 

8 In de Kathedrale kerk te Utrecht wordt monseigneur dr A. Simonis gewijd 
tot aartsbisschop en geïnstalleerd tot opvolger van Johannes kardinaal 
Willebrands. 

9 Langs de Maliebaan wordt het beelhouwwerk De Strijkplank, vervaardigd 
door Jorien de Kruyff, geplaatst. 

9 De burgemeester van Utrecht opent het Recreatie- en Sportcentrum De 
Vechtse Banen. 

11 Te Groenekan, gemeente Maartensdijk, overlijdt M. C. W. Diemei (80 
jaar), stichter en eerste directeur van de Kunstacademie Artibus te Utrecht. 

12 In het Archeologisch Instituut, Trans 14 te Utrecht, wordt een tentoonstel
ling van Romeinse ringstenen geopend. 

12 In het provincialaathuis der Augustijnen te Utrecht worden aan pater A. 
K. de Meijer O.S.A. de versierselen, behorende bij het eredoctoraat in de 
letteren van de Villanova University (U.S.A.), uitgereikt. 

13 Het lid van Gedeputeerde Staten, drs A. G. W. Schapenk, onthult een 
door Eugène Terwindt ontworpen kunstwerk, dat geplaatst is bij de nieu
we bebouwing op het zogenaamde Melba-terrein, gelegen tussen de Krom
me Rijn en de Gansstraat te Utrecht. Het kunstwerk krijgt van het publiek 
de schertsnamen De Stormbaan en De Vliegende Vleugel. 
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15 De Ruilverkaveling Baambrugge-Oostzij ds in de gemeente Abcoude wordt 
aangenomen met 34 stemmen, die 347 ha vertegenwoordigen. Tegen wor
den 20 stemmen uitgebracht, die 180 ha vertegenwoordigen. Bij de uitvoe
ring van deze ruilverkaveling zullen onder meer ruim 20 onbewaakte agra
rische spoorwegovergangen overbodig worden en gaan vervallen. 

16 Mr A. J. Bransen wordt geïnstalleerd tot burgemeester van de gemeente 
Houten. 

17 Door de minister van verkeer en waterstaat wordt de sneltram van Utrecht 
naar Nieuwegein in bedrijf gesteld. 

30 Doordat het Centraal Museum van 13 tot 28 december gesloten was als ge
volg van een actie door kunstenaars, leden van de BKR, tegen aangekon
digde bezuinigingen wordt de tentoonstelling van werken van Harrie Kuij-
ten (1883-1952) twee weken na de beoogde datum (17 december) geopend. 

31 In de provincie Utrecht bedraagt het aantal werkloze mannen en vrouwen 
samen 47.796 (zonder seizoencorrectie), dit is 15,5% van de beroepsbevol
king. Bij de aanvang van het nu verstreken jaar was dit aantal nog 36.640, 
of 12,1% van de beroepsbevolking. 

Rectificatie 

In het vorige Jaarboek is in de 'Kroniek over het jaar 1982', op blz 174, ten 
onrechte het initiatief voor het tot stand komen van de uitbreiding van het 
Dom-gelui geheel toegeschreven aan de Utrechtse Klokkenspelvereniging. Het 
initiatief hiertoe werd echter genomen door het Utrechts Klokkenluiders Gilde, 
dat dit in nauwe samenwerking met de Utrechtse Klokkenspelvereniging en met 
steun van vele anderen realiseerde. 
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