
Kroniek over het jaar 1984 

W. Uittenbogaard 

januari 

1 Het inwonertal van de provincie Utrecht vermeerderde in het voorafgaan
de jaar met 6.219 (in 1982 + 6.488) tot 929.401; dat van de stad Utrecht 
verminderde met 1.384 (in 1982 - 2.774) tot 230.414. 

1 De gemiddelde welvaart binnen de Europese Gemeenschap in het nu ge
passeerde jaar op 100 stellende, blijkt die in de provincie Utrecht met 128,6 
van de Nederlandse provincies het hoogst (in Limburg met 73,4 het laagst). 
Binnen de Europese Gemeenschap, exclusief Griekenland, is de welvaart 
in Hamburg met 154,4 het hoogst en in het Italiaanse Calabrië met 30,3 
het laagst. 

1 De Utrechtse brandweercommandant ing. J. van der Wolff wordt tevens 
regionaal commandant brandweer. In laatstgenoemde functie heeft hij de 
algehele leiding van de hulpverleningsdiensten bij rampen en is hij belast 
met de coördinatie en de begeleiding van technische aangelegenheden van 
de brandweerkorpsen in de regio Utrecht. 

4 Ds B. Wallet boort de eerste paal voor de bouw van 49 woningen en een 
kerkelijk centrum op het terrein, waar tot voor kort de Nederlands Her
vormde Oranjekerk aan de Utrechtse Amsterdamsestraatweg heeft 
gestaan. 

5 Nadat daartegen rond drie jaren actie is gevoerd wordt aan de Cuneralaan 
te Rhenen een negental woningen ontruimd om te slopen. De actie is ge
voerd ten bate van de oorspronkelijke bewoners, die de huren van de 
nieuw te bouwen woningen niet kunnen betalen. Met het slopen van de be
doelde woningen is een aanvang gemaakt. 

8 In de stad Utrecht worden de laatste Muurkranten, die opzien baarden 
door de agressieve maatschappelijke stellingname, aangeplakt. 

11 De op 27 december 1983 over het Merwedekanaal gelegde voetbrug, tussen 
een nieuw parkeerterrein aan de Overste Den Oudenlaan en het Jaarbeurs
complex, wordt in gebruik genomen. 

12 De gemeenteraad van Utrecht benoemt ing. J. J. van Rhijn tot directeur 
van de Gemeentelijke Reinigings-, Markt- en Havendienst. 

14 Ds C. Mak overhandigt in het Rijksarchief te Utrecht aan de rijksarchiva
ris prof. dr C. Dekker het eerste exemplaar van de heruitgave van De be
langrijkste stukken met betrekking tot de afscheiding van 1834. 

20 Prins Bernhard opent te Baarn het nieuwe kantoor van de Nederlandse 
Hippische Sportbond. 
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24 januari De Oosterkerk 
foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg nr C12.454 

23 

24 

30 

30 

31 

Ir G. C. van Wijnbergen, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, stelt 
de eerste opslagplaats voor vervuilde grond, waarvoor nog geen bruikbaar 
reinigingsprocédé is gevonden, in gebruik op het Industrieterrein Lagewei-
de in Utrecht. 
Aangevangen wordt met het slopen van de Oosterkerk, staande op de hoek 
van de Maliebaan en de Burgemeester Reigerstraat. Op de vrijkomende 
grond zullen 24 wooneenheden en een kantoor worden gebouwd. 
De bewoners van 23 woningen aan de Eendstraat en de Krommerijn stem
men er mee in dat hun woningen, na aankoop door het Rijk, gesloopt zul
len worden om het terrein, waarop eertijds de teer- en asfaltfabriek van de 
firma Stein en Takken (later Cindu) stond aan de Gansstraat 132 te 
Utrecht, te reinigen. 
Prof. dr F. W. N. Hugenholtz biedt aan de burgemeester van Utrecht het 
eerste exemplaar aan van het boek Van Boeten en Bouwen, de Utrechtse 
schutmeestersrekeningen van 1428-1528, hun informatie en de informati
ca, geschreven door mevrouw dr G. M. de Meyer en A. Graafhuis. 
In Wijk C is, nabij de plaats waar tot 1968 Van Rijn's Mosterdfabriek 
stond, het beeldje de man van de straat van de Franse kunstenaar Alex 
Garcia geplaatst, waaraan - op de sokkel - nog de tekst de man van de 
straat wist waar hij de mosterd moest halen zal worden toegevoegd. 

februari 

In de stad Utrecht gaat de Stadspost Utrecht functioneren, die wordt geëx
ploiteerd door de heer J. A. Brehler. 
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2 In het Museum Flehite te Amersfoort wordt de tentoonstelling Wolken 
van genot geopend, die een cultuurhistorisch overzicht van het tabaksge
bruik in Nederland biedt. 

2 Gelijktijdig met de opening van de Martijnschool voor voortgezet LOM-
onderwijs aan de Ramsesdreef te Utrecht wordt op de speelplaats van die 
school een achttal stalen silhouetten, ontworpen door de Utrechtse kunste
nares Anke Homan, onthuld. 

3 In het Slot te Zeist wordt de tentoonstelling Willem van Oranje, de televi
sieserie geëxposeerd geopend. 

7 In het Ziekenhuis Oudenrijn wordt mevrouw Renny Stekelenburg als hon
derdduizendste patiënt sedert de opening van dat ziekenhuis ontslagen. 

8 Het hoogste punt wordt bereikt van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
dat in aanbouw is in de wijk De Uithof. 

10 Mevrouw mr E. A. Haars wordt geïnstalleerd als waarnemend-burge
meester van Kockengen. In afwachting van een beslissing over een gemeen
telijke herindeling van het westelijke deel van de provincie Utrecht is beslo
ten om na de pensionering van J. Berentschot (ingaande 1 januari j . l .) , 
voorlopig te volstaan met de tijdelijke waarneming van dat ambt. 

10 Ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Muziekcentrum wordt in 
de foyer van dat gebouw de tentoonstelling Hertzberger-Muziekcentrum 
geopend. 

15 Provinciale Staten van Utrecht besluiten tot opheffing van de dwanghaven 
voor woonschepen in De Nes onder Loenen. 

16 De Universiteitsbibliotheek, die in 1584, na confiscatie van een aantal 
kloosterbibliotheken, als Stadsbibliotheek werd opgericht en in 1636 tot 
Academiebibliotheek werd verheven, herdenkt in de Janskerk haar vier
honderd jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit feit worden in het Centraal 
Museum de tentoonstelling Handschriften en Oude Drukken van de Uni
versiteitsbibliotheek en in het Universiteitsmuseum de tentoonstelling Uni
versiteitsbibliotheek 1584-1984, vier eeuwen functioneren geopend. 

16 Te Driebergen overlijdt de kunstschilder Tom Meyer (92 jaar). Hij was 
mede-oprichter van het Nederlands Kunstenaars Genootschap en van de 
groep kunstenaars, die zich verenigden in de zogenaamde Beeldende 
Kunstenaars Regeling (B.K.R.). 

20 De te Bunnik wonende schrijfster Thea Beekman wordt door de Vereni
ging van docenten Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland (V.G.N.) 
onderscheiden met de Huib de Ruyter-prijs 1983. 

20 Honderd jaar geleden verscheen de eerste Telefoongids Utrecht. Sinds in 
1883 de Nederlandse Bell Telefoon Maatschappij begon met de exploitatie 
van een Utrechts telefoonnet, waarvoor een telefooncentrale in de voor
malige Vleeshal aan de Voorstraat in gebruik werd genomen, is het aantal 
abonnees in februari 1884 gestegen van 36 tot 70. 

20 Honderddertig gedetineerden in het Utrechtse Huis van Bewaring gaan in 
werkstaking (tot 25 februari) tegen bezuinigingen die het ministerie van 
justitie in het gevangeniswezen wil doorvoeren. 

27 De Stichtse Milieu Federatie biedt aan het lid van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht, drs A. G. W. Schapenk, een rapport over het natuur-, land-
schaps- en milieubeleid in de provincie aan, welk rapport een bijdrage be-
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oogt te zijn voor het in voorbereiding zijnde streekplan voor de gehele pro

vincie. 

maart 

1 Te Baarn overlijdt mevrouw R. Lotgering-Hillebrand (92 jaar). Zij werd 
wel het culinair geweten van Nederland genoemd. 

2 In het Centraal Museum wordt het eerste exemplaar van een facsimile-
uitgave van het Utrechts Psalter aan prof. dr O. J. de Jong, rector-
magnificus van de Rijksuniversiteit, aangeboden. 

5 In het Centrum voor Reactivering en Verpleging Albert van Koningsbrug
gen aan de Beneluxlaan te Utrecht wordt een psycho-geriatrisch dagbehan
delingscentrum geopend. 

9/10In 28 uren wordt een 34,5 meter lange voetgangers- en fietserstunnel onder 
Rijksweg 222 ter hoogte van de Rembrandtkade geschoven. 

10 Inde nacht van de poëzie start de verkoop van een grafiekmap. Voor deze 
map leverden de Utrechtse kunstenaars Joost IJland, C. W. N. Dolk, Ti
tus Nolte, Huug Pleijsier en Frerik de Wit bijdragen geïnspireerd op een 
naamloos gedicht dat begint met: 'Een iedereen wordt gebruikt als draai
bank' uit de bundel De andere namen van Bert Schierbeek. 

11 De sloten van het Utrechtse gemeentehuis en van enkele andere gemeente
lijke gebouwen zijn in de afgelopen nacht door actievoerders tegen plaat
sing van kernwapens in Nederland met kunsthars volgespoten. 

13 In De Zonnehof te Amersfoort wordt een tentoonstelling van werken van 
Alf ons Mucha geopend. Mucha was één van de kunstenaars die de ontwik
keling van de Art Nouveau in Europa bewerkstelligde. 

13 Aangevangen wordt met het slopen van de bebouwing, staande op de 
zuidelijke hoek van de Oudenoord met de Kaatstraat. Op het vrijkomende 
terrein zullen winkels, kantoren en 127 woningen worden opgericht. 

14 Te Maarssen wordt bij huize Overkerck aan het Zandpad een Sabbat- of 
Jodenpaaltje herplaatst. Dit paaltje vormt een onderdeel van de afzetmo
gelijkheid van een eerder door Joden bewoonde wijk gedurende de Sabbat. 

14 Mevrouw C. E. den Hertog neemt, na eenenveertig jaar bij het onderwijs 
werkzaam te zijn geweest, afscheid als hoofd van de lagere school Punten-
burg te Utrecht. 

14 Te Nieuwegein wordt het winkelcentrum De Ba tau geopend. 
15 De geheel vernieuwde Stationsrestauratie te Utrecht wordt in gebruik ge

nomen. 
15 De raad van Utrecht besluit met ingang van 1 januari 1985 het gemeente

lijk subsidie aan het Theater 't Hoogt te beëindigen en het subsidie aan het 
met opheffing bedreigde Utrechts Symfonie Orkest te verlagen. 

16 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Frits van den Berghe 
(1883-1939) geopend. 

19 De door pater S. van Nuenen, destijds pastoor van de Augustinuskerk, en 
mevrouw C. van Reysen gestichte Congregatie van de zusters Augustines-
sen van Sint Monica bestaat vijftig jaar. Dit halve eeuwfeest wordt eerst 
op 12 mei gevierd. Genoemde congregatie begon in 1934 met tien jonge 
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20 
2? 

23 

26 

vrouwen het kloosterleven in een bovenwoning aan de Voorstraat, welke 
ruimte spoedig verwisseld werd voor Meisjesstad aan de Waterstraat. 
De eerste paal wordt geslagen voor een Muzisch Centrum te Nieuwegein. 
Met het onthullen van een door de Utrechtse kunstenaar Willem Noyons 
vervaardigde gedenksteen opent koningin Beatrix het Sint Antonius Zie
kenhuis te Nieuwegein. 
In het Historisch Kostuum Museum wordt de tentoonstelling Snit in wit, 
antiek tafeldamast geopend. 
Tijdens de viering van de 348ste Dies Natalis van de Utrechtse Universiteit 
in de Jacobikerk wordt een eredoctoraat verleend aan de Amerikaanse car
dioloog Charles Fisch, directeur van het Krannert Institute for Cardiology 
te Indianapolis. 

april 

Het Ontwikkelingsinstituut Provincie Utrecht vangt, onder leiding van drs 
D. Oudenaarden, aan met zijn werkzaamheden. Een van de belangrijkste 
taken van dit instituut is het bedrijfsleven wegwijs te maken in de ambtelij
ke wereld. 
Aan de burgemeester van Utrecht wordt door A. Graafhuis het eerste 
exemplaar aangeboden van zijn boek De Utrechtse heren zeventien. Daar
in worden zeventien van de achttien Utrechtse burgemeesters tussen 1813 
en 1981 behandeld. 

2 april foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg nr B6.814-B 
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3 Op het voormalige Werkspoorterrein wordt de eerste paal geslagen voor 
een nieuw kantoorgebouw van het Utrechtse Gemeentelijk Energie Be
drijf. 

5 De directeur van de n.v. Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij 
(P.U.E.M.) bepleit een fusie van het Gemeentelijk Energie Bedrijf 
(G.E.B.), het Gasbedrijf Centraal Nederland (G.C.N.), de n.v. Provinci
aal en Gemeentelijk Utrechts Stroomleveringsbedrijf (P.E.G.U.S.) en het 
Stamin met zijn bedrijf, opdat één regionaal bedrijf in de toekomst de dis
tributie van gas, electriciteit en stadsverwarming in de provincie gaat ver
zorgen tegen lagere tarieven. 

10 De Utrechtse wethouder van ruimtelijke ordening doet, nadat er sedert 
1970 reeds meer dan twintig kerken in die gemeente gesloten zijn, een be
roep op de kerkgenootschappen om in de toekomst voor overtollige kerk
gebouwen een nieuwe bestemming te zoeken. 

12 De Woningbouwvereniging Kombinatie '77 en de Stichting Stadsherstel 
Utrecht richten, ter versterking van het woonmilieu in het Utrechtse cen
trum, het Werkverband Volkshuisvesting en Stadsherstel op. 

12 Een door de beeldhouwer Joop Wouters vervaardigde gevelsteen wordt 
aangebracht in de nieuwe bebouwing langs de Korte Nieuwstraat. 

13 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling 
Geert Groote en de Moderne Devotie geopend door prof. dr mag. Edward 
Schillebeeckx. 

13 Simon Carmiggelt opent in het Centraal Museum een expositie van werken 
van Willem Hussem (1900-1974). 

14 Aan de zangeres Jard van Nes, een oud-leerlinge van het Utrechts Conser
vatorium, wordt in het Muziekcentrum de Nederlandse Muziekprijs uitge
reikt. 

14 De bedrijfsschool van de Stichting Metaal- en Elektro-opleidingen Utrecht 
(S.M.O.) wordt heropend. Het is een voortzetting van de inmiddels opge
heven bedrij fsschool van de Ketel- en Apparatenbouw Bronswerk. 

16 In het Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling Dollen rond de Dom, 
de geschiedenis van de psychiatrie in Utrecht geopend. 

18 Mevrouw Frederika Brummer, bewoonster van het woonwagenkamp 
Beukbergen te Huis ter Heide, biedt mr drs L. C. Brinkman, minister van 
welzijn, volksgezondheid en cultuur, het eerste exemplaar aan van haar 
boek Frederika, het leven van een woonwagengeneratie tussen 1900 en 
1945. 

25 Het lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, ir G. C. van Wijnbergen, 
en de Utrechtse wethouder mr H. H. W. Kernkamp stellen in de Van Swin-
denstraat de eerste Oliebol (verzamelcontainer voor afgewerkte olie) in ge
bruik. Aan de Oude Kerkweg en de Tractieweg te Utrecht zijn soortgelijke 
oliebollen geplaatst. 

25 Mr C. Laan (70 jaar) neemt afscheid als vice-president van de Arrondisse
ments Rechtbank te Utrecht. 

26 Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het Nederlands 
Danstheater wordt door de gemeente Utrecht aan de directeur van dat 
danstheater, Carel Birnie, de Trijn van de Leemputprijs uitgereikt. 

27 Na afhandeling van alle nog te verrichten werkzaamheden komt een einde 
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aan het Demka-bedrijf te Utrecht. 
28 In de Woudkapel te Bilthoven wordt de herdenking van honderd jaar Bet

ty en Kees Boeke geopend. Ir Kees Boeke (1884-1966) was onder meer in 
1926 de oprichter van De Werkplaats te Bilthoven. 

28 De Utrechtse gemeentelijke veerdienst over het Amsterdam Rijnkanaal 
nabij de grens tussen de gemeenten Utrecht en Maarssen vaart voor het 
laatst. 

mei 

1 De twee nog bestaande grammofoonplatenwinkels van Max van Praag 
sluiten na faillissement van de firma, die rond vijfentwintig jaar heeft 
bestaan. 

3 In het winkelcentrum Hoog Catharijne begint AVSCO b.v. met de exploi
tatie van een computer-beeldkrant. 

4 Prof. dr J. Buursink publiceert de onderzoeksresultaten naar de werkgele
genheid in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Daaruit blijkt dat 
de gemeente Utrecht, waar 518 banen per 1000 inwoners zijn, het grootste 
aantal werkplaatsen van die gemeenten heeft. 

6 Vanaf heden tot 12 mei wordt een reeks acties gevoerd tegen de mogelijke 
plaatsing van kruisraketten in Nederland. 

10 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent het nieuwe 
groepsbureau van de rijkspolitie aan de Jan van der Heijdenweg te Us-
selstein. 

10 Ir G. C. van Wijnbergen, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, neemt 
het eerste exemplaar in ontvangst van het boekje Fietstochten rond 
Utrecht en wijde omgeving. 

10 Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Amersfoortse Ge
meentereiniging wordt in het Museum Flehite de tentoonstelling Vuil an
ders bekeken geopend. 

11 In het Verenigingsgebouw aan de Zandweg te De Meern wordt de ten
toonstelling 150 jaar graven naar een Romeins Castellum in De Meern geo
pend. Na 3 juni wordt het hier tentoongestelde overgebracht naar het Ar
cheologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Utrecht alwaar het nog ge
ruime tijd te bezichtigen is. 

12 Het vijftigjarig bestaan van het Noorderbad aan de Van der Marckstraat 
te Utrecht wordt gevierd. 

12 In de Janskerk wordt Jaap Hillen door het Utrechts Studenten Koor en Or
kest een afscheidsconcert aangeboden. Jaap Hillen was vijfentwintig jaar 
dirigent van het U.S.K.O.. 

15 Koningin Beatrix opent de uitbreiding van het Centrum van de Bond voor 
Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers te Doorn. Het complex is uitge
breid met 26 units voor permanente bewoners en gebouwen ten behoeve 
van de nazorg van militaire gehandicapten. 

15 Met de openstelling van de Jacobi-, Jans-, Pieters- en Willebrorduskerk 
gedurende de zomermaanden wordt aangevangen. Tien dagen eerder dan 
bedoeld was zal deze openstelling worden beëindigd op 6 september door 
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een geschil tussen de stagiaires, die voor voorlichting en rondleiding in de 
kerken zorgen, en de Utrechtse Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer. 

17 In de Utrechtse raadzaal vindt een ludieke bijeenkomst plaats tijdens wel
ke het stadsbestuur het Utrechtse Slagers Gilde (ten tweede male) vergeeft 
dat voorgangers van de laatstgenoemden in 1425 de burgemeesters Berend 
Proeys en Willem van Winssen aan het mes regen. 

18 In het park van kasteel Groeneveld te Baarn wordt door de minister van 
landbouw en visserij, ir G. J. M. Braks, de tentoonstelling Beelden in het 
park geopend. Deze tentoonstelling omvat beelden, die vervaardigd zijn 
door Dieuwke Abma-ter Horst, Fons Bemelmans, Fioen Blaisse, Maria 
Glandorf, Eddy Roos, Eja Siepman van den Berg en Jan Timmer. 

19 Het vijfentwintigjarig bestaan van het Instituut voor Fundamenteel On
derzoek der Materie wordt in het huis Rijnhuizen te Nieuwegein herdacht. 

22 Mevrouw M. K. van Langeveld-Berkel, sedert oktober 1981 burgemeester 
van Loosdrecht, overlijdt op vijftigjarige leeftijd. 

24 De gemeenteraad van Utrecht benoemt M. Vos tot directeur van de ge
meentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, in welke functie hij dr 
F. E. Riphagen opvolgt. 

25 Te Madrid wordt aan de Gerofabriek te Zeist de International Trophy for 
Quality uitgereikt op aanbeveling van de Kamers van Koophandel en bui
tenlandse handelsmissies. 

26 De Spaanse danser Basilio ontvangt, tijdens een uitvoering van leerlingen 
van zijn Utrechtse Balletschool in de Stadsschouwburg, uit handen van de 
Spaanse ambassadeur, Jorge del Pino y Moreno, het Cruz de Caballero del 
Mérito Civil (een Spaanse onderscheiding voor Basilio's verdiensten voor 
de Spaanse cultuur). 

30 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent in Paushui-
ze de tentoonstelling Allemaal Utrechters. 

30 In het museum Flehite te Amersfoort wordt de tentoonstelling De Ratten
vanger van Hameln en zijn collega's, 700 jaar rattenvangen geopend. 

juni 

De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent te West
broek het Dorpsbusproject, dat ten doel heeft om, met ingang van 4 juni, 
de landelijke gebieden van De Bilt/Bilthoven, Maarssen, Maartensdijk, 
Loosdrecht en Breukelen met openbaar vervoer bereikbaar te maken. 
Het streekbusstation aan de oostzijde van Utrecht Centraal Station wordt 
in gebruik genomen. Gelijktijdig wordt het streekbusstation op het Jaar
beursplein opgeheven. Hiermee verbeteren de overstapmogelijkheden van 
stads- naar streekbussen door kleinere loopafstanden. 
De president-directeur van Esso b.v., F. G. van Duivenbooden, overhan
digt in de gobelinzaal van het slot Zuylen aan de directeur-generaal cultu
rele zaken van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cultuur, drs 
J. Riezenkamp, het eerste exemplaar van Een rebelle aan de Vecht (deel 
zes in de Esso-museum-reeks). Tevens overhandigt de heer Van Duiven
booden aan de Stichting Restauratie Slot Zuylen een bedrag, groot 
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ƒ 100.000, - , als bijdrage in de nog uit te voeren restauratiewerken. 
7 De Stichting Studenten Huisvesting (S.S.H.) geeft drieëntachtig wooneen

heden aan de Keizerstraat in gebruik aan de bewonersvereniging De Kleine 
Keizer. Deze wooneenheden zijn opgericht op het terrein waar eerder de 
administratie en redactie van het Utrechts Nieuwsblad gehuisvest waren. 

7 Mr N. X. M. M. Vos de Wael neemt afscheid als chef van de afdeling alge
mene zaken van het stadhuis te Utrecht. 

9/10De pleisterplaats De Lage Vuursche - nu café-restaurant De Kastanjehof 
- herstelt de traditie om bezoekers in de gelegenheid te stellen op de zater
dag vóór Pinksteren en op eerste Pinksterdag een huifkartocht in de bos
sen rond het dorp en het huis Drakensteyn te maken. 

10 De Immanuelkerk aan de 't Goylaan, eigendom van de Stichting Wereld
zending Johan Maasbach, geraakt door onbekende oorzaak in brand. De 
schade bedraagt rond één miljoen gulden. 

12 Prins Bernhard schenkt De kei uit Lippe, die hij in 1937 als huwelijksge
schenk ontving en die sindsdien de tuin van Paleis Soestdijk siert, aan de 
Amersfoortse bevolking bij gelegenheid van de festiviteiten Amersfoort 
725 jaar (12 tot en met 17 juni). 

13 De bioscoop Olympia aan de Amsterdamsestraatweg te Utrecht - de enige 
Utrechtse buurtbioscoop - sluit omdat de noodzakelijke renovatie niet 
meer verantwoord wordt geacht. Op 5 september zal in deze voormalige 
bioscoop het Casino Speelclub Olympia worden geopend. 

13 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht maakt bekend dat 
de in het voorgaande jaar in de provincie gehouden Anjercollecte een re
cordbedrag van rond ƒ 113.000,- heeft opgebracht. Tevens verleent hij 
prijzen en premies aan de gemeenten Bunnik, Bunschoten, Loenen, Pols
broek en Veenendaal voor de hoogste opbrengst per categorie gemeente, 
respectievelijk de sterkst gestegen opbrengst in die gemeenten. 

15 In slot Zuylen wordt de tentoonstelling Herinneringen aan Oranjevorsten, 
bewaard in Utrechtse kastelen geopend. 

15 In de gemeente Utrecht wordt de laatste van eenenvijftig toeristische weg
wijzers geplaatst, die verwijzen naar musea en andere toeristische attrac
ties. 

19 Onder de tiel Engagement tussen figuratie en realisme worden in het Mu
seum voor Hedendaagse Kunst te Utrecht de nieuwste aanwinsten geëxpo
seerd. 

20 De Tweede Kamercommissie voor welzijn en cultuur gaat definitief ak
koord met de opheffing van het Utrechts Symfonie Orkest met ingang van 
1 september 1986. Het orkest moet samengaan met het Amsterdams Phil
harmonisch Orkest en Het Nederlands Kamerorkest. 

20 De Utrechtse Universiteitsraad besluit zich niet langer te verzetten tegen de 
opheffing met ingang van 1 januari 1988 van de subfaculteit tandheelkun
de. 

21 De afdeling theoretische geofysica van de Utrechtse Rijksuniversiteit 
plaatst in het Limburgse Valkenburg het laatste onbemande meetstation 
in het Netwerk van Autonome Registrerende Seismografen (N.A.R.S.). 
Beoogd wordt met dit netwerk de bewegingen van de aardkorst te onder
zoeken. 
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21 De Utrechtse gemeenteraad houdt zijn vijfduizendste vergadering na de 
afkondiging van de Gemeentewet in 1851. 

26 De Rijksuniversiteiten van Leiden en Utrecht en de Universiteit van 
Amsterdam komen een fusie overeen van de subfaculteiten farmacie die 
resulteert in concentratie van de farmacie-opleidingen te Utrecht met in
gang van september van dit jaar. 

29 In het Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling Beesten Binnenste 
Buiten geopend. Een beeld wordt gegeven van de geschiedenis, ontwikke
ling en het belang van de veterinaire pathologie. 

juli 

1 In de Protestants Christelijke Pedagogische Akademie Basis Onderwijs 
Jan van Nassau (PABO Jan van Nassau) verenigen zich de Hervormde Pe
dagogische Akademie Jan van Nassau, die bij haar oprichting in 1915 de 
eerste 'kweekschool' in Utrecht was, de Christelijke Pedagogische Akade
mie Rehoboth en de kleurterleidstersopleiding Marnixkweekschool. 

2 Mr H. J. F. Reeringh wordt geïnstalleerd als burgemeester van Doorn en 
vervult daarmee een vacature die sedert 21 juli van het voorgaande jaar 
bestaat. 

3 Janet Verkuil, de winnares van twee gouden en vier zilveren medailles bij 
zwem wedstrijden tijdens de Olympische Spelen voor Gehandicapten te 
New York, wordt na thuiskomst in de Marie Curielaan te Utrecht gehul
digd. 

4 De eerste oplevering vindt plaats van de door het aannemingsbedrijf H. J. 
Jurriëns b.v. uitgevoerde restauratie van de Buurkerk. 

5 Drs J .V .M. Steegmans, burgemeester van Bunnik, treedt tevens in functie 
als waarnemend-burgemeester van Loosdrecht, welk ambt 23 mei vacant 
kwam. 

5 Te Abcoude wordt de Vereniging Historische Kring Abcoude-Baam-
brugge opgericht. 

6 Te Utrecht overlijdt mevrouw C. E. van Nieuwenhuizen (89 jaar), oud-
chef van de afdeling personeelszaken en pensioenen ten stadhuize van 
Utrecht. 

6 De Woningbouwvereniging Breukelen geeft haar duizendste woning, gele
gen aan de Kloosterhof, in gebruik aan mevrouw A. M. van Gersen. 

11 Tijdens een noodweer, dat een groot deel van de provincie teistert, sneuve
len tientallen bomen. 

11 In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst te Utrecht wordt de 
tentoonstelling De Studentenvereniging Unitas Studiosorum Rheno-
Trajectina geopend. Deze is ingericht naar aanleiding van het gereedko
men van de Inventaris van de archieven van Unitas Studiosorum Rheno-
Trajectina door J. A. C. Mathijssen. 

28 De PTT brengt het eerste deel van haar post-activiteiten te Utrecht over 
naar het nieuwe expeditieknooppunt aan de Mineurslaan te Utrecht. 

31 Prof. mr dr J. G. Steenbeek neemt afscheid als hoogleraar staats- en admi
nistratief recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 

212 



augustus 

1 In de Oudheidkamer te Soest wordt een expositie geopend van werken van 
J. H. Isings (1884-1977), die bekendheid verwierf met zijn ten dienste van 
het onderwijs getekende historische en bijbelse taferelen. 

3 Te Breukelen overlijdt de actrice Elly M. E. van Stekelenburg (83 jaar). 
16 De geschiedenisleraar aan de Openbare Scholengemeenschap H. van der 

Vlist, H. de Wijer, die tevens vice-voorzitter is van de Centrumpartij, 
wordt door het gemeentebestuur van Utrecht geschorst en in een volgend 
besluit ontslagen ingaande 1 januari 1985. 

20 In 'De Poort van Nieuwegein' wordt het Schoenencentrum Nederland ge
opend door P. H. van Zeil, staatssecretaris van economische zaken. 

22 De Akademische Ziekenhuizen te Utrecht en Groningen gaan een samen
werkingsovereenkomst met elkaar aan inzake de inrichting van hart
transplantatiecentra. 

23 De voormalige Plofsluis, gelegen tussen Nieuwegein en Houten aan het 
Amsterdam-Rijnkanaal, wordt als tijdelijke opslagplaats van vervuilde 
grond in gebruik genomen. De eerste vervuilde grond die hier tijdelijk 
wordt opgeslagen is afkomstig uit het waterwingebied IJsselstein. 
De plofsluis is bijna veertig jaar geleden gereed gekomen als een verdedi
gingswerk dat deel uitmaakte van de Hollandsche Waterlinie. Bij het ge
schikt maken van het Amsterdam-Rijnkanaal voor de duwvaart (voltooid 
13 oktober 1981) kwam de sluis buiten de vaarweg te liggen. 

27 Op een twaalftal veehouderij-bedrijven is varkenspest geconstateerd. In 
verband daarmee is reeds met ingang van 24 augustus een vervoerverbod 
voor varkens van kracht voor de gehele provincie Utrecht en delen van 
Zuidholland en Gelderland. Nadat rond een half miljoen varkens binnen 
het besmette gebied zijn ingeënt, waarmee heden wordt aangevangen, 
wordt het vervoerverbod op 11 september weer opgeheven. 

31 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent worden delen van de grafzerk, 
die geplaatst werd ter herinnering aan de kunstschilder Jan van Scorel 
(1495-1562), tentoongesteld. Oorspronkelijk bevond het grafmonument 
voor deze schilder zich in het in 1712 afgebroken deel van de Mariakerk. 
Nadien werd het verloren gewaand tot onlangs gedeelten daarvan in een 
tuin in de Mariahoek werden teruggevonden. 

31 Mejuffrouw M. A. Asselberghs neemt afscheid als directeur van het 
Spoorwegmuseum na zevenen veertig jaar lang aan dat museum verbonden 
te zijn geweest. Zij wordt opgevolgd door ir H. Spaans. 

september 

1 De wethouder van onderwijs, cultuur, sport en openluchtrecreatie van 
Utrecht opent het volkstuincomplex Flora's Hof aan de Floridadreef. 

4 Op het terrein van Johnson Wax te Mijdrecht wordt door M. A. Thirion, 
group product manager van het Franse zusterbedrijf, de eerste paal gesla
gen voor een bedrijfshal voor de productie van persoonlijke verzor-
gingsmiddelen. De hal zal een vloeroppervlakte krijgen van 500 m2. 
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5 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt het onder eindredactie 
van prof. dr W. P. Gerritsen samengestelde 'bulkboek' Venster naar vroe
ger gepresenteerd. In dit boek worden eenentwintig schoolvakken in 
middeleeuws perspectief behandeld. 

5 De minister van onderwijs geeft aan de Utrechtse Hogere Technische 
School voor Bouwkunde toestemming om aan die school de eerste hogere 
technische opleiding planologie te verbinden. 

6 In opdracht van het provinciaal bestuur wordt aangevangen met het 
schoonmaken van de verontreinigde grond onder en rond het terrein waar 
eertijds, aan de Lindelaan, de Baarnse gasfabriek stond. 

7 De burgemeester van Nieuwegein stelt een nieuw koelhuis van de Coöpera
tieve Groenten- en Vruchtenveiling in gebruik. De koelcapaciteit is daar
mee van zeven tot tien miljoen kilo fruit vergroot. 

8 De Stichting Zending en Opwekking neemt de voormalige Synagoge, 
Springweg 162 te Utrecht, nadat deze weer zoveel mogelijk in de oude staat 
is hersteld, in gebruik als haar Broodhuis. 

11 Te Utrecht overlijdt Willem van Lierop (79 jaar). Hij was één van de mar
kantste Utrechtse karnavalsvierders en werd beschouwd als de oprichter 
van de Carnavalsvereniging De Muilezels in 1952. 

12 Prins Claus opent het nieuwe (glazen) hoofdkantoor van de Rabobank aan 
de Croeselaan. Bij deze gelegenheid schenkt deze bank ƒ 250.000, - ten 
behoeve van de restauratie van het huis Oudaen aan de Oudegracht. 

14 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Reformkleding in Ne
derland, 1900-1920 geopend. 

16 De Utrechtse Bijenhouders Vereniging herdenkt haar vijftigjarig bestaan 
met een expositie over bijen in het Bezoekers- en Informatiecentrum Ame-
lisweerd. 

20 De raad van Utrecht benoemt mevrouw C. Verhoeff en mevrouw M. 
Westendorp samen tot duo-hoofd van de openbare lagere school aan het 
Maasplein. 

20 De Utrechtse invalide kaarsenmaker Ruud Snel biedt het eerste exemplaar 
van zijn boek Ik heb 't 'm geflikt aan aan de burgemeester van zijn woon
plaats. In dit boek beschrijft hij zijn moeilijke weg naar een zelfstandig 
bestaan. 

21 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent het gebouw 
Meidoornkade 2 te Houten waarin Aspa-Utrecht b.v., een adviescentrum 
voor de kantoorpraktijk, zich heeft gevestigd. 

22 De wethouder van onderwijs, cultuur, sport en openluchtrecreatie van 
Utrecht opent het gebouw van de Stichting voor Esthetische Vorming Arti-
bus, Verlengde Hoogravenseweg 150 B. 

24 In het Universiteitsmuseum wordt een tentoonstelling van 19de eeuwse in
strumenten geopend bij gelegenheid van een in Utrecht te houden Scienti
fic Instrument Symposium. 

26 Prins Bernhard opent het Mercury Hotel, dat M. Caransa aan de Buizerd-
laan te Nieuwegein liet bouwen. 

26 Prinses Juliana opent het Verzorgingstehuis Vreeswijk aan de Lekboule-
vard te Nieuwegein. 

26 De Utrechtse filmmaker Jos Stelling ontvangt bij het afsluiten van de te 
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4 km. 
i 

27 

28 

29 

30 

Utrecht gehouden Nederlandse Filmdagen voor zijn film De Illusionist zo
wel een 'gouden kalf' als de persprijs. 
Prins Bernhard opent het kantorencomplex van de Nederlandse Export 
Combinatie te Soest. 
Een tussen Amersfoort en Veenendaal langs het Valleikanaal aangelegd 
fietspad wordt voor het rijwielverkeer opengesteld. 
De grote zaal van het voormalige N. V.-Huis aan de Oudegracht wordt, na 
vijftien jaar leegstand en inmiddels aangebrachte verbeteringen, met een 
muziekuitvoering weer in gebruik genomen. Bij een uitspraak in kort ge
ding van de President van de Utrechtse Rechtbank van 27 december zal de
ze zaal weer voor popmuziek worden gesloten. Exploitant van de zaal is 
de Vereniging Tivoli, die is voortgekomen uit de actiegroep Tivoli-
tijdelijk, die streefde naar het behoud van het houten Tivoli aan het Lepe
lenburg. 
Prof. mr I. A. Diepenhorst te Zeist, oud-minister van onderwijs en weten
schappen (1965-1967), neemt, na bijna veertig jaar hoogleraar in de alge
mene staatsleer en de parlementaire geschiedenis aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam te zijn geweest, afscheid en gaat met emeritaat. 
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Oktober 

4 De staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid, L. de Graaf, en 
de burgemeester van Utrecht geven het sein tot aanvang met de restauratie 
van het huis Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht. De financiering van het 
werk zal gezamenlijk plaats vinden door het Rijk, de provincie, de ge
meente, de Rabobank en de Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht. 

4 Een aanvang wordt gemaakt met het verbouwen van de voormalige rota
tiehal van het Utrechts Nieuwsblad aan de Keizerstraat tot 68 wooneenhe
den in opdracht van de Stichting Studenten Huisvesting. 

5 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent het gebouw 
van de Utrechtse Bestuursacademie in Bisonspoor te Maarssen. In het ge
bouw werden op 15 februari de eerste lessen gegeven. 

6 De herdenking van het honderdvijfentwintigjarig bestaan van de Neder
landse Hervormde Burgerscholen aan het Domplein wordt besloten met 
een reünie van oud-leraren en -leerlingen. 

9 Te Hilversum overlijdt mr A. P. Korthals Altes (81 jaar), oud-burge-
meester van Zeist. 

11 In het Centraal Museum wordt een overzichtstentoonstelling geopend van 
het werk van Marlene Dumas (geboren in Kaapstad in 1953 en sedert 1976 
inwoonster van Nederland). 

12 Drs A. G. W. Schapenk, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, instal
leert op kasteel Groeneveld te Baarn het tweede inspectieteam van de 
Utrechtse Monumentenwacht. 

13 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling An-
derhalve Eeuw Gereformeerden geopend. 

13 Een 110 meter hoge schoorsteen van de PEGUS-centrale Merwedekanaal 
wordt met springladingen geveld. Deze schoorsteen is in de jaren 1962-64 
gebouwd en in december 1983 buiten gebruik gesteld. 

17 Prof. dr D. A. A. Mossel ontvangt bij zijn afscheid na het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd de onderscheiding van Honorary Diplomat 
van de American Veterinary Medical Association voor zijn onderzoek 
naar vergiftiging door consumptie van garnalen. Deze Amerikaanse on
derscheiding wordt voor het eerst toegekend aan een wetenschappelijk on
derzoeker, die niet op het gebied van de diergeneeskunde werkzaam is. 

18 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent het kan
toorgebouw van de Zwolsche Algemeene Verzekeringen, Buizerdlaan 12 
in Nieuwegein. 

24 Met het verbouwen van een deel van het voormalige Antonius Ziekenhuis 
aan de Jan van Scorelstraat tot 110 wooneenheden en 23 woningen wordt 
een aanvang gemaakt. 

25 Begonnen wordt met de verhuizing van de burelen van het bestuur van de 
Rijksuniversiteit, die in meer dan twintig panden in de binnenstad gehuis
vest zijn, naar het Bestuursgebouw aan de Heidelberglaan 8 te Utrecht. 

27 Drs G. C. de Haan, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, opent het 
kantoor van de Provinciale Utrechtse Kruisvereniging aan de Adriaen van 
Ostadelaan te Utrecht. 

27 De burgemeester van Maarssen opent het Hoofdpostkantoor in Bi-
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sonspoor te Maarssen. 
29 Aangevangen wordt met het slopen van een schoorsteen op een gebouw 

van Houthandel Jongeneel aan de Zeedijk. Het sloopwerk zal 31 oktober 
gereed zijn. 

30 Kort na elkaar worden vijf schoorstenen van het voormalige Demka-
complex met behulp van springladingen geveld. De hoogte van deze 
schoorstenen bedroeg omstreeks veertig meter. 

30 Te Eemnes keert Bart Vos terug na een geslaagde expeditie naar de Mount 
Everest (8848 m). 

31 In verband met zijn benoeming tot directeur van de Stichting Recreatie 
vertrekt mr L. J. Meiresonne als chef van het bureau voorlichting van de 
gemeente Utrecht. 

november 

2 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent de vier af
delingen Psychiatrie in het Akademisch Ziekenhuis Utrecht, die als eerste 
in dat nieuwe ziekenhuis in gebruik worden genomen. In deze afdelingen, 
die genaamd zijn Vollenhoven, Niënhof, Oostbroek en Sandwijck, wor
den op 7 november de eerste zestig patiënten ter verpleging opgenomen. 

2 Het lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht ir G. C. van Wijnbergen stelt 
de gemeentelijke riolering van Benschop in werking. 

3 Op het militaire oefenterrein De Vlasakkers reikt koningin Beatrix een 

onthulling Musketon 
foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg nr B7.131-C 
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10 

12 

13 

14 

vaandel uit aan het Korps Nationale Reserve. Dit vaandel is het eerste dat 
koningin Beatrix uitreikt. 
In de Janskerk wordt aan de burgemeester van Utrecht het eerste exem
plaar van de eerste aflevering van het verzamelwerk Ach Lieve Tijd over 
de geschiedenis van Utrecht uitgereikt. 
In de Utrechtse nieuwbouwwijk Lunetten wordt de laatste woning, Jung
frau 119, gebouwd naar plannen die ontwikkeld zijn door de Ontwikke
lingmaatschappij Lunetten b.v., aan de eerste huurders in gebruik gege
ven. Tevens aanvaardt de gemeente een door genoemde maatschappij ge
schonken kunstwerk. Dat is ontworpen door de kunstenaar Johan Wage-
naar en stelt een gestyleerde roestvrij stalen musketon (sluithaak) voor. 
Koningin Beatrix bezoekt de tentoonstelling Anderhalve Eeuw Gerefor
meerden in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent. 
Een nieuwe Israëlitische Begraafplaats wordt geopend. Deze is ingericht 
op een deel van de (tweede) algemene begraafplaats Kovelswade aan de 
Koningsweg. De oude Israëlitische Begraafplaas aan het Zandpad is door 
de gemeente Utrecht aangekocht en wordt gesloten. 
De burgemeester van Utrecht stelt het Kerkelaantje voor het verkeer open. 
Dit laantje is een wandelweg, die de verbinding vormt tussen de Maria-
plaats en Achter Clarenburg. 

Het gerestaureerde en uitgebreide gemeentehuis van Breukelen, dat ge
huisvest is in het voormalige huis Boom en Bosch, wordt door mr drs L. 
C. Brinkman heropend. Door de burgerij van Breukelen wordt bij die gele
genheid een door de kunstschilder W. Halewijn geschilderd portret van 
koningin Beatrix aan de gemeente aangeboden. 

23 november foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg nr B7.172-F 
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16 Prof. dr J. E. Winkelman, geneesheer-directeur van het Ooglij dersgast
huis en hoogleraar oogheelkunde, geeft zijn afscheidscollege. 

19 In het huis Oostbroek te De Bilt wordt de Vereniging Waterwerk opge
richt. Deze vereniging stelt zich ten doel om sloten, die niet onder enige wa-
terschapsschouw vallen, met handkracht te gaan schoonhouden in het be
lang van de flora en de fauna. 

20 In het gebouw van de Crediet- en Effectenbank te Utrecht wordt de eerste 
gelduitgifte-automaat in Nederland in gebruik genomen. 

22 In het Theologisch Instituut, gevestigd in Transitorium II, wordt het eerste 
exemplaar van prof. dr A. W. Reinink's boek Van Johannapolder tot Uit
hof aangeboden aan prof. dr O. J. de Jong, rector magnificus van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht 

23 Koningin Beatrix heropent het Nationaal Museum Van Speelklok tot Pie
rement in de gerestaureerde Buurkerk. Dit in 1956 opgerichte museum was 
aanvankelijk gehuisvest in een deel van Het Catharijneconvent, vanwaar 
de collecties in 1971 zijn overgebracht naar het pand Achter de Dom 12. 
Het aldaar gevestigde museum werd op 29 oktober gesloten. De overbren
ging van de (spelende) orgels vond plaats op 16 november. 

25 In de kathedraal aan de Lange Nieuwstraat wordt een buste van de compo
nist en musicus Hendrik Andriessen onthuld. 

26 De in 1974 buiten gebruik gestelde maar inmiddels gerenoveerde water
krachtcentrale in de stuw in de Lek ter hoogte van Hagestein wordt weer 
in werking gesteld. Deze eerste waterkrachtcentrale in Nederland heeft nu 
een elektrisch vermogen van 1,8 megawatt. 

29 De minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur, mr drs L. C. Brink
man, opent het Repertoire Informatiecentrum Muziek (RIM) dat ge
vestigd is in het pand Drift 23 te Utrecht. Tevens wordt de basis gelegd 
voor de samenwerking tussen de muziekbibliotheken van de RIM, het BU-
MA, Donemus, Gaudeamus en de Nederlandse Omroep Stichting. 

30 De Utrechtse wethouder van onderwijs, cultuur, sport en openluchtrecrea
tie opent de expositie Utrecht in detail van de Gemeentelijke Fotodienst in 
het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst. 

december 

6 De ruilverkaveling Heiligenbergerbeek (5400 ha) is gereed. De Plaatselijke 
Commissie, die deze ruilverkaveling heeft voorbereid en heeft doen uitvoe
ren, houdt te Woudenberg haar slotbijeenkomst. 

6 Een begrotingsvergadering van de Utrechtse gemeenteraad wordt ver
stoord door actievoerende jongeren, die ageren tegen de voorgenomen be
zuinigingen op het club- en buurthuiswerk. 

7 Langs de Maliebaan wordt het zevende beeld geplaatst. Het is een bronzen 
figuur, genaamd Liggend, dat inclusief de stenen sokkel is vervaardigd 
door Maja van Hall te Noordwijk. 

7 De uit 1659 daterende runmolen Rijn en Lek te Wijk bij Duurstede, die 
na zijn stichting is verbouwd tot walkorenmolen en in 1961 werd stilge
legd, wordt na restauratie weer in gebruik genomen. 
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11 In het Centraal Museum opent prinses Margriet de tentoonstelling Zeld
zaam zilver. Deze tentoonstelling werd samengesteld naar aanleiding van 
het proefschrift van J. R. ter Molen, Van Vianen, een Utrechtse familie 
van zilversmeden met een internationale faam. 

12 Bij het metaalbedrijf Polynorm te Bunschoten worden twee nieuwe fa
briekshallen met een gezamenlijke oppervlakte van 8000 m2 in gebruik ge
nomen. 

14 In de Amersfoortse Courant vindt voor het eerst in de Nederlandse 
rechtspraktijk de betekening van een rechterlijk vonnis plaats met een foto 
van de veroordeelde. 

14 In het gemeentehuis van Maarssen overhandigt drs D. Dekker het eerste 
exemplaar van zijn boek Toestanden en gebeurtenissen uit de geschiedenis 
van Maarssen aan de burgemeester. 

19 In de Buurkerk wordt het uit 1882 daterende Bätz-orgel, na restauratie en 
uitbreiding met een derde manuaal, weer in gebruik genomen. Bij de 
restauratie zijn originele pijpen ingebouwd, die afkomstig zijn van de 
Bätz-orgels (van respectievelijk 1881 en 1874) uit de gesloopte Grote Kerk 
te 's-Gravenhage en de eveneens gesloopte Prinsenkerk te Rotterdam. 

19 De provincie en de gemeente Utrecht richten met 21 Utrechtse gemeenten, 
de Nederlandse Spoorwegen, de vervoermaatschappijen Centraal- en 
West-Nederland en het Vervoerbedrijf Utrecht de Samenwerkingsstruc
tuur Openbaar Vervoer regio Utrecht (SOVU) op. 

19 In het park Vechtzoom, nabij het Bejaardencentrum Zuylenstede, wordt 
het beeld Zittende vrouwentorso van Willy Blees geplaatst. Dit beeld vond 
in 1982 een plaats bij het Winkelcentrum Berberhof (Overvecht) doch 
werd daar verwijderd na beschadigingen. 

20 De gemeenteraad van Utrecht besluit tot aankoop van rond 7 ha van de 
uit 1821 daterende vestiging van de Veeartsenijschool aan de Biltstraat 
172-174, die verplaatst is naar gebouwen aan de Yalelaan. 

27 Te Driebergen overlijdt mevrouw F. L. van Asselt-Benkemper (110 jaar). 
Zij was de oudste inwoonster van Nederland. 

31 Het Samenwerkingsorgaan Agglomeratie Utrecht (SAU) houdt op te 
bestaan. Het SAU is in 1977, na de opheffing van het samenwerkingsver
band Kring Midden Utrecht (KMU), opgericht. De laatste vergadering van 
de Agglomeratieraad is gehouden op 14 november 1984. In het SAU werk
ten samen de gemeenten Bunnik, Houten, Maartensdijk, Nieuwegein en 
Utrecht. Slechts worden voortgezet de Centrale Registratie Woningzoe
kenden (CERWON) en de gemeenschappelijke regeling onroerend goed, 
ten behoeve van de onroerend goed-belasting, die beiden door de SAU tot 
stand zijn gekomen. 

31 Het aantal werkloze mannen en vrouwen in de provincie Utrecht daalde 
van de aanvang van januari tot ultimo december van 47.796 naar 41.732 
(beide cijfers zonder seizoencorrectie). In dezelfde periode steeg het aantal 
openstaande vacatures van 742 naar 988. Het percentage langdurig werk
lozen (langer dan een jaar werkloosheid) nam in genoemde periode toe van 
45% tot 48%. 
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