
Kroniek over het jaar 1985 

W. Uittenbogaard 

januari 

1 In het voorafgaande jaar is het inwonertal van de provincie Utrecht met 
6.733 toegenomen tot 936.134. In dezelfde periode daalde het inwonertal 
van de gemeente Utrecht met 445 tot 229.969. In Amersfoort, de naar 
grootte tweede gemeente van de provincie Utrecht, nam in de genoemde 
periode het inwonertal toe met 813 tot 87.709. 

1 De Wet tot verhoging en tot afschaffing op termijn van het recht van de 
Dertiende Penning (wet van 3 oktober 1984, Staatsblad 443) treedt in wer
king. Dit recht wordt geheven in delen van de gemeenten Abcoude, Kame
rik en Vinkeveen en Waverveen. De wet beoogt het recht van de dertiende 
penning met ingang van het jaar 2015 af te schaffen. 

1 Als burgemeester van Loosdrecht treedt in functie de heer J. Gieskens als 
opvolger van de in 1984 overleden mevrouw M. K. van Langeveld-Berkel. 

5 Te Wilnis en Mijdrecht beginnen de festiviteiten ter herdenking van het 
negenhonderdjarig bestaan van deze gemeenten, die in een charter uit 
1085 aangeduid werden als 'Quadraginta houvas' (veertig hoeven). Bij de 
opening van de festiviteiten wordt een herdenkingspenning uitgereikt. Op 
9 januari wordt in het kader van dit eeuwfeest de tentoonstelling Winter 
Aardigheden, Winter Naarigheden in de Willestee te Wilnis geopend. 

7 In het Perscentrum Nieuwspoort te 's-Gravenhage presenteert de provin
cie Utrecht, als eerste overheidsorgaan in den lande, de beeldplaat, een 
voorlichtingsmiddel om communicatie tussen bestuur en bestuurden te 
bevorderen. De gemeente De Bilt volgt na enkele dagen het provinciale 
voorbeeld. 

9 In de Nederlands Hervormde kerk te Abcoude opent de burgemeester van 
die gemeente - na het voorlezen van een oorkonde van bisschop Koenraad 
uit 1085, waarbij aan de inwoners van Abekewalde (het huidige Abcoude) 
het recht van ontginning wordt verleend - de festiviteiten ter gelegenheid 
van het negenhonderdjarig bestaan van Abcoude en Baambrugge. 

13 Op de zolderverdieping van de buitenplaats Over Holland te Nieuwersluis 
ontstaat brand. De schade wordt op ongeveer zeven ton geschat. 

15 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht reikt erepennin
gen uit aan Walter Maas (75 jaar), oud-directeur - nu adviseur - van de 
Stichting Gaudeamus te Bilthoven, uit erkentelijkheid voor diens inzet 
voor de verspreiding en vergroting van de kennis van en het begrip voor 
de hedendaagse muziek en haar maatschappelijke betekenis, alsmede aan 
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W1NIS taltoonstelling in willisstee te wilnis 
900JAAR 

1085-1985 

<s 
Nooitgédachl 

WINTERNAARIGHEDEN, 
wo. 9 januari t/m zo. 20 januari 1985, dag. 2-5 u. - 7-10 u. 

toegang: f 2.-, jong en oud f 1.-

5 januari 

W. Kooiman, directeur van het Protestants Christelijk Vakinternaat voor 
jongens Valkenheide te Maarsbergen voor diens verdiensten op sociaal
maatschappelijk terrein. 

16 Provinciale staten van Utrecht aanvaarden het Toeristisch-Recreatief 
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Ontwikkelings Plan (TROP) ter bevordering van het toerisme in de pro
vincie Utrecht. 

18 De Woningbouwvereniging Prinses Juliana herdenkt haar vijfenzeventig
jarig bestaan met een receptie in het restaurant De Wilgenpias te Maars-
sen. 

18 In het Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling De wasmodellen van 
Petrus Koning geopend. Getoond worden de anatomische modellen die P. 
Koning (1787-1834) ten behoeve van het medisch onderwijs in Utrecht 
maakte. 

21 De Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel wordt opgericht. Deze 
Maatschappij stelt zich ten doel het verwerven, restaureren en beheren van 
panden met een monumentaal karakter. De Vereniging Oud-Utrecht is 
een van de mede-aandeelhouders. 

23 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent, samen met 
de burgemeester van Utrecht, het nieuwe gebouwencomplex van het Post-
district Utrecht aan de Mineurslaan. De feitelijke ingebruikneming van dit 
complex vond reeds grotendeels plaats op 15 januari. 

24 Voor de eerste maal wordt de door de gemeente Harmeien ingestelde ere
penning uitgereikt aan de vijfenzeventigjarige heer G. Boes bij diens af
scheid als pastoraal werker van het Verpleeghuis Heremaler Hof in die ge
meente. 

30 Mr P. J. Verdam te Bilthoven, oud-commissaris van de koningin in de 
provincie Utrecht, neemt afscheid als buitengewoon lid van de Raad van 
State wegens het bereiken van de zeventigjarige leeftijd. 

31 De kantoren van de Woningbouwvereniging Prinses Juliana aan de Cali-
forniëdreef te Utrecht worden door de personeelsleden bezet om hun eis 
tot een strafrechtelijk onderzoek naar vermeende malversaties, die door 
de directie zouden zijn gepleegd, kracht bij te zetten. Na enkele dagen 
wordt deze bezetting opgeheven nadat het verlangde onderzoek is aange
vangen. 

februari 

1 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht slaat de eerste 
paal voor een Districenter Oudenrijn, dat ten behoeve van Van Gend & 
Loos n.v. wordt gebouwd. 

1 De Sigarenwinkel Ben van Leur, Nachtegaalstraat 11 te Utrecht, bestaat 
vijftig jaar. Dit is een van de weinige winkels waar Davidoff-, Hajenius-
en Compaenen-sigaren worden verkocht. Sedert het overlijden van Ben 
van Leur wordt de winkel gedreven door de echtparen Van Bruggen-van 
Leur en Van Essen-van Bruggen. 

6 Te Leusden overlijdt jhr mr C. G. C. Quarles van Ufford (93 jaar), oud-
griffier van de staten van Utrecht (1923-1934) en oud-commissaris van de 
koningin in de provincie Gelderland. 

7 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent een nieuw 
secretariegebouw van de gemeente Zeist. 

10 In de Catharijnekerk aan de Lange Nieuwstraat te Utrecht wordt het beeld 
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van Catharina van Alexandrie, de patrones van die kerk, herplaatst. Dit 
beeld werd in 1874 door F. W. Mengelberg (1837-1919) voor deze kerk ge
maakt, geraakte in 1963/64 in de collectie van het toenmalige Aartsbis
schoppelijk Museum en werd later eigendom van het Rijksmuseum Het 
Catharijneconvent. Het is inmiddels in permanent bruikleen aan de Ca-
tharijnekerk teruggegeven. 

11 Het slopen van een aantal woningen aan de Springweg te Utrecht is thans 
zover gevorderd dat mevrouw J. Schneider-Ringenberg (95 jaar) het start
sein kan geven voor de nieuw- en verbouw van het Bartholomeus Gast
huis. 

15 Het Dinsdagblad, een sedert april 1982 in Utrecht en omliggende plaatsen 
verspreid huis aan huis-blad, houdt op te bestaan. 

21 Aan de zestienjarige Utrechtse zwemster Janet Verkuil wordt de haar door 
burgemeester en wethouders van Utrecht toegekende Sportprijs uitge
reikt. 

maart 

1 De Utrechtse Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst neemt 
zijn eerste medische ongevallenwagen in gebruik. Deze is inzetbaar bij ge
compliceerde ongevalssituaties, waar hulpverlening door ambulance
auto's onvoldoende is. 

4 In navolging van vele andere gemeenten gaat thans ook de gemeente 
Utrecht er toe over om het huisvuil niet langer twee maal maar slechts één 
maal per week in te zamelen. Alleen in het deel van die gemeente dat bin
nen de singels is gelegen wordt de inzameling van huisvuil twee maal per 
week gehandhaafd. 

8 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Jacob Bendien 
1890-1933 geopend. 

15 Bij de heropening van het Huis Doorn wordt de tentoonstelling Achter de 
schermen bij de Keizer opengesteld. 

16 Als burgemeester van Bunschoten treedt in functie de heer L. C. Groen. 
Hij zal op 21 maart worden geïnstalleerd als opvolger van J. W. Bol, die 
ingaande 31 december 1984 met pensioen is gegaan. De heer Groen is de 
enige GPV-burgemeester in Nederland. 

22 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling Ka
tholiek Nederland en de paus geopend. Daarbij houdt onder meer M. van 
der Plas een toespraak die enige opschudding verwekt. 

23 Kleuterleidsters, die hun opleiding hebben genoten aan de Marnixkweek-
school aan de Springweg te Utrecht, houden voor de laatste maal een reü
nie in dat schoolgebouw. Deze kweekschool, die is voortgekomen uit de 
in 1848 door H. J. Lummel begonnen opleiding van kwekelingen en 
helpsters aan bewaarscholen, is inmiddels met andere pedagogische aca
demies opgegaan in de Marnix Academie aan de Vogelsanglaan. 

26 Te Breukelen wordt de voormalige loopbrug over de Dannegracht overge
bracht naar de Kerkvaart, alwaar de brug een schakel zal vormen in een 
fietsroute langs het Amsterdam-Rijnkanaal. 
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april 

1 Dr H. M. Fijnaut treedt in functie als hoofddirecteur van het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut te De Bilt. Hij is de opvolger van dr 
J. van Tiel. 

2 De burgemeester van Utrecht stort de eerste paal voor het complex La Vie, 
dat op de hoek van de Lange Viestraat en de Sint Jacobsstraat zal verrij
zen. De naam voor dit complex werd bedacht door mevrouw R. van 
Westing uit Nieuwegein. 

5 In het Fentener van Vlissingenhuis wordt de laatste expositie Maliebaan 
42 van kelder tot de zolder geopend. In dit pand zal te zijner tijd de Ge
meentelijke Artotheek gehuisvest worden. 

12 Te Utrecht overlijdt Truus Schröder-Schräder (95 jaar). Zij bewoonde 
nog steeds het Rietveld-Schröder Huis, Prins Hendriklaan 50 te Utrecht, 
dat in 1924 werd gebouwd. Het interieur van dit huis werd door Gerrit 
Rietveld in nauwe samenwerking met mevrouw Schröder, echtgenote van 
de opdrachtgever, ontworpen. 

13 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent een ten
toonstelling in de Janskerk ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig 
bestaan van Scouting Nederland. 

13 Te Breukelen begint de viering van het honderdjarig bestaan van de paro
chiekerk H. Johannes de Doper. Deze kerk werd door de architect Mar-
graij gebouwd. Bij de afsluiting van de festiviteiten op 21 april wordt het 
boek Hoe het groeide in honderd jaar, dat onder redactie van N. C. Bis-
man en anderen tot stand kwam, gepresenteerd. 

15 Bij de Machinefabriek Pannevis en Zonen n.v. te Utrecht breekt de eerste 
van een reeks van stakingen in metaalbedrijven uit. 

16 In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst te Utrecht wordt de 
tentoonstelling Bezet en Bevrijd geopend. 

16 In het Muziekcentrum wordt door het Utrechts Symfonie Orkest onder 
leiding van Hubert Soudant de Europese première gegeven van Anton 
Brückners (onvoltooide) negende en laatste symfonie met de door de 
Amerikaan William Carragan daaraan toegevoegde finale. 

17 Tijdens de manifestatie Vrijheid in de Pieterskerk te Utrecht, die georga
niseerd is ter herdenking van de bevrijding voor veertig jaren, wordt het 
eerste exemplaar van Jodenvervolging in de stad Utrecht van drs C. van 
Dam, een uitgave van de Stichting Stichtse Historische Reeks, door de 
commissaris van de koningin in de provincie Utrecht aan de burgemeester 
van Utrecht overhandigd. 

18 De uitbreiding van de Protestants Christelijke Pedagogische Marnix Aca
demie aan de Vogelsanglaan wordt door drs J. J. de Wit, plaatsvervan
gend directeur-generaal voor onderwijs en inspectie, namens de minister 
van onderwijs geopend. 

19 De voorzitter van de Plaatselijke Commissie voor de Ruilverkaveling Lo-
pikerwaard plant de eerste boom in het IJsselbos, dat negentien hectare 
gaat beslaan in een meander van de Hollandsche IJssel onder de gemeen
ten IJsselstein en Nieuwegein. 

26 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Kant in Mode, Mode 
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in Kant 1815-1914 door mevrouw B. R. M. de Neeve geopend. De ten
toonstelling is georganiseerd ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan 
van de Vereniging Het Kantsalet. 

26 In kasteel Nijenrode te Breukelen wordt door de voorzitter van de Com
missie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied het eerste 
exemplaar van het boek Stinzen planten door Piet Bakker overhandigd 
aan prof. dr V. Westhoff. 

mei 
1 Drs W. J. Deetman, minister van onderwijs en wetenschappen, opent het 

nieuwe Bestuursgebouw van de Rijksuniversiteit aan de Heidelberglaan te 
Utrecht. 

1 De Directie Utrecht van Rijkswaterstaat bestaat vijftig jaar. Ter gelegen
heid hiervan is op 27 april, onder het motto Kijk wat er staat, een open 
dag gehouden in en buiten het Rijkskantorengebouw Westraven. 

1 Te Doorn overlijdt prof. mr R. Crince Ie Roy, oud-hoogleraar administra
tief recht en bestuurskunde te Utrecht, sedert 1 september 1984 lid van de 
Raad van State. 

1 De burgemeester van Utrecht opent de nieuwe bedrijfsvestiging van 
ScherpenzeePs Papiergroothandel b.v. aan de Eendrachtlaan 80 te 
Utrecht. 

1 De boekhandelsketen Bruna b.v. verlaat de stad Utrecht en vestigt zich in 
een nieuw bedrij f scomplex aan de Doornkade te Houten. 

4 Op initiatief van de plaatselijke Oranjevereniging wordt te Renswoude 
een reünie gehouden van oud-strijders uit de meidagen 1940. 

11 Ter gelegenheid van de openstelling voor het verkeer van een nieuwe weg, 
de T 49, die Houten aansluiting geeft op rijksweg 27 (Breda-Utrecht) 
wordt in deze gemeente een Robotdag gehouden. 

13 Johannes Paulus II, die een pastoraal bezoek aan Nederland brengt, 
wordt ontvangen in Paushuize. Dit gebouw ontleent zijn naam aan Adri-
aen Florisz. die in 1522, kort nadat hij opdracht tot de bouw ervan gaf, 
tot paus werd gekozen. 

14 Een deel van de nieuwe aansluiting op rijksweg A 2 ten behoeve van Nieu
wegein en IJsselstein en het over de rijksweg gebouwde A. A. Reichwein-
viaduct worden voor het verkeer opengesteld. Dit viaduct is vernoemd 
naar het op 14 januari 1982 plotseling overleden hoofd van het bureau we
gen, verkeer en vervoer ter provinciale griffie van Utrecht. De voltooide 
centrale aansluiting voor Nieuwegein en IJsselstein, de Q 3, wordt op 31 
oktober aanstaande door mevrouw drs N. Smit-Kroes, minister van ver
keer en waterstaat, voor het verkeer opengesteld. 

19 Op de toren van het kerkje bij het kasteel De Haar te Haarzuilens wordt 
wederom een windhaan geplaatst. Deze torenbekroning ontbrak ongeveer 
vijfentwintig jaar. 

21 Mevrouw drs N. J. Ginjaar-Maas, staatssecretaris van onderwijs en we
tenschappen, opent het uitgebreide, verbouwde en gemoderniseerde ge
bouw van de Christelijke Middelbare Technische School Scutos aan de 
Columbuslaan te Utrecht, waar deze school sinds 1966 gevestigd is. 
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13 mei 

22 

23/ 
24 

24 

25 

27 

28 

Te Utrecht overlijdt de heer W. Geijtenbeek (65 jaar). Hij was onder meer 
voorzitter van Stadsontspanning en deed in de afgelopen zevenentwintig 
jaren als Sinterklaas te paard zijn intocht in Utrecht. 
Ter gelegenheid van het naderend afscheid van dr F. W. N. Hugenholtz 
als hoogleraar in de algemene en de Nederlandse geschiedenis van de mid
deleeuwen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht wordt in het conferentie
oord Woudschoten te Zeist een congres gehouden met als thema de Mid
deleeuwen tussen Erasmus en heden. 
Ter gelegenheid van het gereedkomen van de renovatie en uitbreiding van 
de Wim Sonneveldschool, Franz Schubertstraat 30 te Utrecht, wordt een 
door de Amsterdamse beeldhouwer J. Jorna vervaardigd beeld van Wim 
Sonneveld, in diens creatie van Nikkele Nelis, bij deze school onthuld. 
De Nederlandse kardinaal-electus dr Adrianus Simonis wordt te Rome tot 
kardinaal gecreëerd. 
Het ruilverkavelingsplan Schalkwijk, dat een gebied van rond 3.499 ha ge
legen binnen de gemeenten Houten en Nieuwegein omvat, wordt na een 
stemming, die gehouden is in Het Gebouw in Schalkwijk, aangenomen 
met 265 stemmen vóór (vertegenwoordigende rond 2.347 ha) en 146 stem
men tegen (vertegenwoordigende rond 739 ha). Van de stemgerechtigden 
brachten er 401 hetzij een ongeldige-, hetzij geen stem uit. De laatsten ver
tegenwoordigden een oppervlakte van rond 411 ha. 
Te Loenen aan de Vecht worden de gerestaureerde panden Het Witte Huis 
en Het Raadhuis van Kronenburg, Rijksstraatweg 113-117, doorTupper-
ware Nederland als kantoorruimten in gebruik genomen. 
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30 Mr drs L. C. Brinkman, minister van welzijn, volksgezondheid en cul
tuur, overhandigt in de Openbare Basisschool Het Zuiderkruis te Amers
foort aan de leerlingen de eerste exemplaren van het Overblijf werkboek. 
Dit werkboek is ontstaan op initiatief van het Informatiecentrum Over
blijven en beoogt het tussen de middag op school overblijven zo aange
naam en verantwoord mogelijk te doen zijn. 

31 Te Vleuten opent een feestweek ter gelegenheid van de wijding in 1885 
door de Utrechtse bisschop P . M . Snickers van de toen nieuw gebouwde 
Willibrordkerk. 

31 De Stichting Archeologie en Bouwhistorie van de Stad Utrecht wordt op
gericht. 

juni 

1 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht heropent het ge
renoveerde en uitgebreide gemeentehuis aan de Parklaan te Woudenberg. 

3 De gemeente Utrecht gaat over tot het fiscaal afhandelen van het parkeren 
bij parkeermeters en -automaten en is daarmee de eerste Nederlandse ge
meente, die een dergelijk systeem invoert. 

4 Soho Graphycs b.v. te Zeist wordt door de Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor Utrecht en Omstreken als 75.000ste instantie in het Utrechtse 
Handelsregister ingeschreven. 

5 Prinses Margriet opent het door de architect ir P. de Visser ontworpen 
nieuwe Hoofdbureau van Politie te Utrecht. Tevens onthult zij het door 
de kunstenaar Paulus Reinhard ontworpen en in dit gebouw aangebrachte 
gedenkteken voor politieambtenaren, die tijdens of door hun dienstuitoe
fening of gedurende de jaren 1940-'45 om het leven zijn gekomen. 

5 Te Nieuwegein overlijdt jhr mr L. E. de Geer van Oudegein (77 jaar), on
der meer oud-burgemeester van de voormalige gemeente Vreeswijk, oud-
dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Lekdijk-Bovendams en oud-lid 
van gedeputeerde staten van Utrecht. 

5 Te Maarssen start ir G. C. van Wijnbergen, lid van gedeputeerde staten 
van Utrecht, het eerste Nederlandse project tot reiniging ter plaatse van 
met olie vervuilde grond op het terrein van de Verenigde FAM Fabrieken 
b.v. aan het Zandpad. 

6 G. J. C. van den Oosten, lid van gedeputeerde staten van Utrecht, stelt 
het Gemaal Wilnis-Veldzijde, gelegen binnen het waterschap Proosdijlan-
den, in werking. 

7 De adjunct-archivaris van de Gemeentelijke Archiefdienst te Utrecht, A. 
Graafhuis, neemt na veertig dienstjaren afscheid van die dienst en de Ge
meentelijke Fotodienst wegens vervroegd uittreden. 

8 In het Centraal Museum worden de resultaten van het onderwijs in de vak
ken tekenen, handenarbeid, muziek en textiele werkvormen op middelba
re scholen, getoond in een expositie genaamd Met een zoen van de muze. 

10 De voorzitter van het Anjerfonds, mr P. vanDijke, reikt in Paushuize aan 
vertegenwoordigers van de gemeenten Bunschoten en IJsselstein de wis-
selprijzen uit voor de hoogste opbrengst van de Anjercollecte 1984 in 
Utrechtse gemeenten met meer dan tienduizend inwoners, respectievelijk 
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de gemeenten met de hoogste procentuele stijging in de opbrengst van die 
collecte. 

12 Voor de eerste maal in het zevenenveertigj arig bestaan van de Prinses Bea-
trixsluizen in het Lekkanaal te Vreeswijk wordt één van de 160 ton zware 
hefdeuren, die sinds de in gebruikneming in de oostelijke sluiskolk heeft 
dienst gedaan, uit de heftoren gelicht en vervangen door een reservedeur. 
De hef deur zal op de loswal van Rijkswaterstaat te Ravens waay worden 
gerepareerd en geconserveerd. 

15 In het Slot te Zeist wordt een tentoonstelling van werken van Han van 
Meegeren (1889-1947), de bekende kunstschilder en vervalser, geopend. 

17 In het Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling Ogen bedrogen, of 
de verbazingwekkende wereld van de optische illusie aktief ervaren ge
opend. 

19 De gemeente Woudenberg neemt afscheid van haar burgemeester J. de 
Pree, die met ingang van 1 juli vervroegd uittreedt. Hij wordt met ingang 
van die datum opgevolgd door H. Harrewijn. 

22 Het Utrechts Landbouw Genootschap heft haar vestigingen in Wouden
berg, Maarsbergen en Zeist op en concentreert haar burelen in het pand 
Wilhelminalaan 7 te De Bilt. 

25 Het gemeentebestuur en de inwoners van Breukelen huldigen de nieuwe 
Nederlandse kampioene wielrennen, Thea van Rijnsoever, inwoonster 
van die gemeente. 

26 Het in 1795 uit de Utrechtse Schutterij voortgekomen Utrechts Symfonie 
Orkest (USO) neemt in het Muziekcentrum afscheid van zijn publiek. Het 
USO zal met ingang van 1 september aanstaande fuseren met het Neder
lands Kamer Orkest en het Amsterdams Philharmonisch Orkest. Het ge
fuseerde orkest zal de naam Nederlands Philharmonisch Orkest krijgen. 

juli 

5 Te Utrecht overlijdt de heer B. W. Vinke (83 jaar), oud-directeur van de 
Hogere Zeevaartschool aldaar. 

6 In het museum Flehite te Amersfoort wordt de tentoonstelling van het mi
niatuurcircus Gleich en van circus-affiches en -foto's, vervaardigd en ver
zameld door B. J. van Herwerden te Utrecht, geopend. 

13 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling 
Scheepjes aan kerkgewelven geopend. 

19 In het Centraal Museum wordt de expositie Constant - werk uit de periode 
1975-1985 geopend. Deze tentoonstelling wordt gehouden ter gelegenheid 
van de vijfenzestigste verjaardag van Constant - pseudoniem van 
Constant Nieuwenhuis - die bekend werd als lid van de na-oorlogse schil-
dersbeweging COBRA. 

24 In het gebouw van de Utrechtse Gemeentelijke Archiefdienst wordt een 
tentoonstelling geopend van een selectie van foto's uit de collectie, die de 
Utrechtse persfotograaf F. F. van der Werf (1903-1984) in de periode 
1930-1960 maakte. 

27 Te Vinkeveen (en Apeldoorn) wordt een Jubileum-Jamboree geopend in 
verband met het vijfenzeventigjarig bestaan van Scouting Nederland. 
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augustus 

1 De Tweede Algemene Technische ir J. D. M. Bardetschool en de School 
voor Huishoud- en Nijverheidsonderwijs fuseren en vormen de Algemene 
Scholengemeenschap Zuilen, gevestigd aan de Lieven de Keylaan 9 te 
Utrecht. 

5 De te De Bilt wonende oprichter van het Utrechts Avondlyceum, dr J. C. 
A. van Herten, overlijdt tijdens een vakantie in Frankrijk (81 jaar). 

7 Het gerestaureerde Lindsen-orgel in de Heilig Hart Kerk aan de 
Breedstraat te Maarssen wordt weer in gebruik genomen. Het Maarssense 
orgel is één van de drie nog bestaande orgels van de Utrechtse orgelbouwer 
Lindsen (leerling van Abraham Meere). De beide andere bevinden zich in 
de Augustinuskerk te Utrecht en in een kerk te Beek/Ubbergen. 

13 Nadat de eerste fase van de nieuwbouw in de Vaartsebuurt op 10 januari 
1983 is afgerond, wordt nu de tweede fase van die nieuwbouw afgesloten 
met het uitreiken van de sleutels aan mevrouw G. K. van Nimwegen, be
woonster van de laatst opgeleverde woning. 

14 De staatssecretaris van financiën mr H. E. Koning slaat in 's Rijks Munt 
de eerste gouden dukaat sedert 1978. Voor die muntslag wordt gebruik ge
maakt van een oude schroefpers of balancier. Binnen enkele dagen zal de
ze eersteling gevolgd worden door een op moderner wijze geslagen reeks 
gouden dukaten. 

18 De kastelentocht van de Stichtse Aanspanning staat dit jaar in het teken 
van Vernieuwd Driebergen viert 175 jaar en wordt op het voormalig 
Seminarie-terrein te Driebergen besloten met een concours d'élégance. 

22 Een door de Utrechtse kunstenaar Antoon Heyn ontworpen vliegende vo
gel, die is aangebracht aan het woongebouw Kloosterhof, Rijksstraatweg 
te Breukelen, wordt onthuld. Het kunstwerk symboliseert de grote vlucht, 
die de Woningbouwvereniging Breukelen in haar vijfenzeventigjarig 
bestaan heeft genomen. 

23 Na drieëntwintig jaar als medisch directeur het Sint Antonius Ziekenhuis 
te hebben gediend neemt dr J. Th. A. Cappetti afscheid. Hij wordt opge
volgd door dr J. Boelen, die reeds sedert 1 juli in functie is. 

23 Te Wijk bij Duurstede wordt het gereedkomen van de restauratie van de 
Donjon-toren van het kasteel Duurstede met een bourgondisch feest ge
vierd. 

24 De Heks van Willeskop begeeft zich over het jaagpad langs de Holland-
sche IJssel naar de Heksenmarkt te Oudewater om daar op ludieke wijze 
te protesteren tegen plannen tot samenvoeging van de gemeenten Willes-
kop en Oudewater. 

24 In het Centraal Museum wordt de tentoonstelling Liotard in Nederland 
geopend. Geëxposeerd wordt een dertigtal portretten, die de Zwitser Jean 
Etienne Liotard (1702-1789) in Nederland vervaardigde van de Oranjes, 
adviseurs van het Oranje-hof en van leden van adellijke families uit Am
sterdam, 's-Gravenhage en Utrecht. 

28 Dr F. C. J. Ketelaar, voorzitter van de Vereniging van Archivarissen in 
Nederland, biedt aan de commissaris van de koningin in de provincie 
Utrecht het eerste exemplaar aan van het boek De archieven in Utrecht. 

29 De aan een binnentuin van het oude Militair Hospitaal, tussen de Spring-
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weg en het Geertebolwerk, staande Mariakapel, een overblijfsel van de 
kerk van het voormalige Duitsche Huis, wordt na voltooiing van de 
restauratie weer in gebruik genomen voor de geestelijke verzorging van de 
verpleegden in het hospitaal. 

29 Langs rijkweg E 8 wordt ter hoogte van de Erasmuslaan te Utrecht een 
doorzichtig geluidsscherm geplaatst. 

29 Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de bioscoop Scala aan de 
Potterstraat te Utrecht, een typisch familietheater, wordt (tot 4 septem
ber) een aantal toppers uit de filmgeschiedenis vertoond. Van 30 op 31 
augustus vindt een nachtmarathon met science fiction films plaats. 

september 

1 Prins Bernhard heropent het Beatrixgebouw aan de Croeselaan te 
Utrecht, dat zestien maanden inwendig 'in de steigers' heeft gestaan. Hier
bij is onder meer de Trade Mart, de grootste permanente beurs voor ge
bruiksgoederen in Europa, die een belangrijk deel van het Beatrixgebouw 
in beslag neemt, vergroot. 

4 In het Utrechtse provinciehuis wordt de tentoonstelling Vrouwen in bewe
ging geopend. 

5 De minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur, mr drs L. C. Brink
man, opent in het sociaal-cultureel centrum 't Zand te Maarssen de ten
toonstelling Beeldbepalend in beeld gevangen, waarin een inventarisatie 
van het cultuurbezit van Maarssen wordt gegeven. 

5 De Utrechtse Avondschool voor VWO en HAVO, die voortkwam uit de 
Stichting Utrechtse Dag- en Avondscholen voor Volwassenen, viert het 
gouden jubileum in de aula van het Sint Bonifatius College aan de Focke-
ma Andreaelaan te Utrecht met onder meer een reünie voor oud-leerlingen 
en -docenten. De aanzet voor deze school werd vijftig jaar geleden gege
ven door dr J. C. A. van Herten en dr J. Verlinden met een avondoplei
ding gymnasium. 

11 Met de onthulling van een eigentijdse zonnewijzer stelt de commissaris 
van de koningin in de provincie Utrecht het energiesysteem van het nieuwe 
kantoorgebouw van Bredero te Bunnik in gebruik. 

13 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling De 
oudste drukken uit de bibliotheek van Warmond geopend. 

13 In het Centraal Museum wordt de expositie Paul van Dijk, werk uit de pe
riode 1977-1985 geopend. 

14 Huize Oudwijk, Oudwijk 19 te Utrecht, wordt na restauratie door de eige
naar, Johan Peek, directeur van het Opleidingsinstituut Esthéticienne, 
heropend. 

14 In het Museum Flehite te Amersfoort wordt, ter gelegenheid van de vijfen-
zeventigste verjaardag van de Amersfoortse landschapsschilder Joh. van 
Bijsterveld, een selectie uit diens werken van de laatste vijfentwintig jaar 
geopend. 

14 In het Parochiehuis te Mijdrecht wordt de tentoonstelling Ontmoeting 
R.K. parochie Mijdrecht-Wilnis negenhonderd geopend. 

15 Tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de R.K. kerk te 
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Maarssen wordt het eerste exemplaar van het boek Een eeuw Heilig Hart 
Parochie Maarssen van J. van Veldhuizen aan kardinaal Simonis aange
boden. 

17 Mr E. M. d'Hondt wordt geïnstalleerd als burgemeester van Maarssen. 
Hij is de opvolger van Q. Waverijn, die op 29 augustus vervroegd uittrad. 

18 Tijdens zijn laatste werkbezoek aan de gemeente Lopik onthult de com
missaris van de koningin in de provincie Utrecht in het plan 'De Wiel' het 
straatnaambord Meester van Dijkelaan. Deze naamgeving is een eerbe
toon aan de overleden vader van de commissaris. 'Meester' Van Dijke was 
van 1922 tot 1955 schoolhoofd te Lopik. 

19 In het gebouw van de Fundatie van Renswoude opent de wethouder van 
onderwijs, cultuur, sport en openluchtrecreatie de tentoonstelling Holly
wood gekleed, die in het Historisch Kostuum Museum wordt gehouden. 
Deze tentoonstelling is georganiseerd ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan van dit museum. Getoond wordt door de Amerikaanse ontwerper 
Adrian in de jaren twintig van deze eeuw gecreëerde filmkleding voor ster
ren als Greta Garbo, Jean Crawford. De tentoonstelling zal op 27 novem
ber worden besloten met een historische kostuumshow in het Muziekcen
trum. 

19 Te Utrecht overlijdt prof. dr W. G. Sillevis Smit (91 jaar), oud-hoogleraar 
neurologie te Utrecht. 

19 In het Huis Groeneveld te Baarn viert de firma De Ruijter b.v. haar hon-
derdvijfentwintigjarig bestaan met de presentatie van het boek Het ver
sierde brood, 125 jaar P. de Ruijter en Zn. De oprichter, C. R. de Ruijter, 
produceerde in 1860 in zijn bakkerij de eerste rose en witte muisjes, die 
toen bedoeld waren als decoratiemateriaal voor taarten. 

20 Het Aannemersbedrijf C. Dijkers, Wagendijk 24 te Kockengen, viert zijn 
honderdvijfenzeventigjarig bestaan. 

21 De burgemeesters van Utrecht en IJsselstein onthullen opnieuw de steen 
des aanstoots, die de Utrechters in 1795 uit de IJsselpoort te IJsselstein 
sloopten. Met het herplaatsen van deze steen viert de Historische Kring 
IJsselstein zijn tienjarig bestaan. 

25 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent het winkel
centrum City Plaza te Nieuwegein, waarin op 27 maart van dit jaar reeds 
de eerste drie winkel vestiging en hun deuren openden. 

26 In het huis Slangenvecht, Straatweg 40 te Breukelen, wordt het boek L. 
C. Dudok de Wit, Kees de Tippelaar, de heer van Slangenvecht van M. 
Verkuil gepresenteerd ter herinnering aan de excentrieke bewoner L. C. 
Dudok de Wit (1843-1913), die aan de gemeente een fonds naliet waaruit 
rond 3 oktober (zijn geboortedatum) de Breukelense schoolkinderen op 
poffertjes worden getrakteerd. 

26 In het Gildenkwartier (Hoog Catharijne) wordt door de staatssecretaris 
van economische zaken, P. H. van Zeil, het Fonografisch Museum ge
opend. De collectie van dit eerder te Amsterdam gevestigde museum is bij
eengebracht door de beheerder-conservator Harry Belle. 

27 In de Provinciale Bibliotheek Centrale, Lagedijk 10 te IJsselstein, stelt J. 
Hoekstra, lid van gedeputeerde staten van Utrecht, het geautomatiseerde 
provinciale bibliotheeknetwerk in gebruik. 
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27 Nadat ten tweede male omvangrijke akoestische voorzieningen zijn aan
gebracht, overeenkomstig een raadsbesluit van 22 maart van dit jaar, 
neemt de Vereniging Tivoli de grote zaal van het N.V.-Huis, Oudegracht 
245, weer in gebruik. 

oktober 

1 De drieènnegentigjarige C A . Schilp viert zijn vijfenzeventigjarig ju-
blieum als nog steeds actief journalist. 

2 Het restaurant dat door R.O. Koop gevestigd is in de Raadskelder onder 
het Utrechtse stadhuis, wordt door de burgemeester geopend. 

3 In de Hogere Technische School (HTS) aan de Vondellaan - voorheen 
Middelbaar Technische School (MTS) - wordt, bij gelegenheid van het 
vijfenzeventigjarig bestaan, de tentoonstelling Techniek vroeger en nu ge
opend. 

7 De viering van het vijfenzeventigjarig bestaan van het Atheneum F. de 
Munnik vangt aan. Deze school was van 1910 tot 1913 in de Brugstraat, 
vervolgens in Plompetorengracht 9-11 en sedert 1968 aan het De Munnik-
plein 3 gevestigd. De oprichter, F. de Munnik, was aanvankelijk onder
wijzer, vervolgens directeur van een Utrechtse kostschool en vanaf 1910 
tot zijn overlijden in 1937 directeur van de Bijzondere Hoogere Burger
school met vijfjarige cursus F. de Munnik. 

10 In 1945 werd te Utrecht de Europese Organisatie van Brandweercomman
danten opgericht. Ter gelegenheid daarvan ontvangt mevrouw drs M. W. 
M. Vos-van Gortel, burgemeester van Utrecht, het sporadisch verleende 
erelidmaatschap van de Fédération des Sapeurs-Pompiers de la Républi
que Française. 

10 Mevrouw mr V. N. M. Korte-van Hemel, staatssecretaris van justitie en 
drs W. K. Hoekzema, staatssecretaris van defensie, openen het Huis van 
Bewaring De Vecht dat gelegen is op het terrein van de militaire strafka-
zerne Koning Willem III te Nieuwersluis. 

11 In het Academisch Ziekenhuis te Utrecht wordt de eerste harttransplanta
tie verricht. 

12 In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst wordt de tentoonstel
ling Een kerk van papier geopend. Deze expositie is geheel gewijd aan de 
voormalige Mariakerk te Utrecht, die omstreeks 1085 gebouwd werd in 
opdracht van keizer Hendrik IV. Nadat reeds een groot deel van deze kerk 
in opdracht van Napoleon werd gesloopt, verdween ook het nog gehand
haafde koor in 1844 bij de bouw van het Gebouw voor Kunsten en Weten
schappen. Gespaard bleef slechts een deel van de kloostergang, die be
hoorde tot de kerk met haar kapittelgebouwen. 

14 Prinses Juliana opent de nieuwe vestiging van de Stichting Hulpmiddelen
voorziening voor Blinden en Slechtzienden te Maarssen. 

16 Jhr drs P. A. C. Beelaerts van Blokland treedt in functie als commissaris 
van de koningin in de provincie Utrecht. Hij volgt mr P. van Dijke op, 
die met ingang van 1 oktober van dit jaar met pensioen is gegaan. 

24 Het destijds door prof. L. O. Wenckebach vervaardigde borstbeeld van 
ir J. M. de Muinck Keizer, dat van 1942 tot november 1983 bij de poort 
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29 Oktober 

24 

26 

van het bedrijf - laatst geheten: Demka - heeft gestaan, wordt herplaatst 
in het park dat grenst aan de Prins Bernhardlaan, Edisonstraat en De Les-
sepsstraat. 
Provinciale staten van Utrecht benoemen met ingang van 1 januari van het 
komende jaar T. Renes tot griffier der staten als opvolger van mr P. van 
Zanten, die met ingang van die datum vervroegd uittreedt. 
De nieuwe commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent een 
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nieuw busstation te Amersfoort en verricht daarmee zijn eerste openbare 
daad in zijn huidige hoedanigheid. 

29 Mevrouw M. E. T. de Ruiter-Roskam onthult een plaquette, die is aange
bracht aan het 17 woningen omvattende Woonproject De Ruiterschool te 
Maarssen. De plaquette geeft een beeld van de voormalige De Ruiter-
school en werd vervaardigd door Sibylle Sänger te Tuil en 't Waal. 

29 In de Jaarbeursgebouwen worden de eerste Bedrijven Kontakt Dagen ge
opend, die ten doel hebben ondernemers kennis te laten maken met hun 
naaste en wat verdere buur-ondernemingen. 

30 De burgemeesters van De Bilt en Zeist stellen het gedeelte van rijksweg A 
28, gelegen tussen het knooppunt Rijnsweerd en de S 6 in de gemeente 
Zeist, voor het verkeer open. 

30 Opgericht wordt de Stichting Provinciale VVV Utrecht, die het werk van 
de Federatie van Streek VVV's binnen de provincie Utrecht zal gaan 
voortzetten. 

november 

1 De commissaris van de koningin in de provincie Utrecht opent te Nieuwe
gein het muzisch centrum De Kom. 

1 De heer A. Heijn stelt het gerenoveerde oude koetshuis van het kasteel 
Nijenrode weer in gebruik. Dit koetshuis werd laatstelijk als mensa van 
de Hogeschool voor Bedrijfskunde gebruikt en is thans ingericht als feest
zaal. 

1 Lenneke Derks en Quinta van Reedt treden als eerste vrouwen in dienst 
van het Utrechtse Brandweerkorps. 

2 In het N.V.-Huis wordt de eerste landelijke vrouwenboekenweek ge
opend. 

2 Hennie Oliemulier viert zijn vijfentwintigjarig seizoen als cabaretier met 
voorstellingen van Muzeval 25 in het Schillertheater aan de Minrebroe-
derstraat te Utrecht. 

3 Anne-Wil Blankers opent te Linschoten haar Huistheater Schuurenburgh, 
waarin zij 's ochtends besloten solo-optredens zal geven. In de zaal kun
nen ook exposities worden gehouden. De gelijktijdig geopende eerste ex
positie toont werk van Eefke Cornelissen. 

6 Ir G. C. van Wijnbergen, lid van gedeputeerde staten van Utrecht, opent 
aan de Isotopenweg te Utrecht een provinciaal depot voor chemisch afval. 

8 De Uitgeverij Het Spectrum b.v. te De Meern sluit de festiviteiten ter gele
genheid van haar vijftigjarig bestaan af met een boekenfeest. 

8 In het Nederlands Spoorwegmuseum wordt het boek van Kees Volkers 
Sporen van bedrijvigheid gepresenteerd. In dit boek wordt een blik gewor
pen op het industrieel verleden van de stad Utrecht. 

8 Als reactie op het voornemen van het gemeentebestuur om de Overdekte 
Bad- en Zweminrichting Ozebi wegens hoge exploitatiekosten te sluiten 
begint te 20.00 uur een door het Comité Houdt Ozebi Open georganiseer
de negentien uren durende zwem-marathon. 

11 Drs J. de Koning, minister van sociale zaken, opent te Soest de leerlingen-
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12 

13 

13 

15 

19 

22 

23 

26 

26 

26 

werkplaats van de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding 
Bouwbedrijven Gooi- en Vechtstreek. 
Het overdekte zwembad Bavoort te Leusden wordt door een felle uitslaan
de brand verwoest. De schade wordt op 7,5 miljoen gulden geschat. 
De burgemeester van Utrecht opent het nieuwe kantoor van de A.G. Ver
zekeringen Nederland aan de Pallas Athenedreef. De kantoren van dit be
drijf waren voorheen te Amsterdam gevestigd. 
In de buitenplaats Schaep en Burg te 's-Graveland wordt het nieuwste 
boek van mevrouw dr Y. M. Donkersloot-de Vrij De Vechtstreek, oude 
kaarten en de geschiedenis van het landschap gepresenteerd. 
Te Amersfoort overlijdt de acteur Ab Hofstee (66 jaar), die onder meer 
ook als zanger voor radio en televisie optrad met De Boertjes van Buten. 
Het dameskoor Euterpe geeft, ter gelegenheid van zijn vijftigjarig 
bestaan, samen met het negentigjarig Koninklijk Utrechts Mannenkoor 
Euterpe een concert in de Janskerk. 
De heer C. A. Schilp opent de tentoonstelling van werken van de schilder, 
graficus en tekenaar Janus de Winter, de schilder-mysticus in het Centraal 
Museum. De Winter (1882-1951) was een der eerste Nederlanders die in 
navolging van Wassily Kandinsky de stap zette van figuratieve naar 
abstracte kunst. 
De Utrechtse Studenten Zigeunerkapel Tzigane viert zijn vijfenzeventigja
rig bestaan. 
Na jaren van touwtrekken is het tot een bouwval verkrotte pand aan de 
Vinkenburgstraat 20/20 bis te Utrecht afgebroken. 
Te Utrecht overlijdt mr P. H. Damsté (83 jaar), oud-gemeentesecretaris 
van De Bilt. 
Ir J. van Dixhoorn, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, heropent, in 

30 november 
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28 
29 

29 

30 

30 

een bij paardenrennen gebruikelijke auto, het in de afgelopen twaalf jaar 
gereconstrueerde deel van rijksweg A 12 tussen Linschoten en Oudenrijn. 
Een felle brand richt aanzienlijke schade aan in het kasteel Renswoude. 
In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling ker
kelijke Schatkamers uit het Zuiden geopend. 
In het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut te De Bilt neemt 
Joop den Tonkelaar (59 jaar) wegens vervroegde uittreding afscheid als 
meteorologisch hoofdmedewerker. De heer Den Tonkelaar was de eerste 
weerman (1953-1968) van de Nederlandse televisie. 
Mare Jonkers, een van de leiders van het Utrechts Danstheater (dat ge
huisvest is in de voormalige school aan de Scheldestraat te Utrecht) en de 
dansstimulator van Utrecht neemt afscheid om een functie te aanvaarden 
bij het Holland Festival. 
Te Vleuten overhandigt ir J. A. Storm van Leeuwen het eerste exemplaar 
van zijn boek Van Oude Rijn tot Leidse Rijn aan de burgemeester van de 
gemeente Vleuten-De Meern, de dijkgraaf van het waterschap Leidsche 
Rijn en de voorzitter van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-
Haarzuilens. 

december 

De Utrechtse stadsbeiaardier Chris Bos, die bijna eenendertig jaar deze 
functie vervulde, wordt opgevolgd door Arie Abbenes. 
Te Odijk overlijdt dr J. C. Brandt Corstius (76 jaar), oud-leraar aan het 
Utrechtse Stedelijk Gymnasium en oud-hoogleraar in de vergelijkende li
teratuurwetenschap na de middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht. 
In Paushuize vindt een informele bijeenkomst plaats waarbij vier (oud-) 
commissarissen van de koningin in de provincie Utrecht aanwezig zijn. 



10 december 

5 De Utrechtse musicologe dr Nancy van der Eist, oud-docente muziekge
schiedenis aan het Utrechts Conservatorium, ontvangt te Parijs voor haar 
niet aflatend ijveren voor de Franse muziek de onderscheiding Chevalier 
des Arts et des Lettres. 

6 In het gemeentehuis te Bunnik wordt de, door de fotograaf Arie van der 
Gaag gemaakte, foto-expositie Gemeentehuizen, raad- en trouwzalen in 
de provincie Utrecht geopend. 

10 Prins Claus overhandigt als voorzitter van de Stichting Musica '85dedoor 
de gezamenlijke Utrechtse Lions-clubs in het kader van het Europese jaar 
van de muziek bijeengebrachte hoeveelheid muziekinstrumenten aan het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht, De Trappenberg te Laren, het 
Revalidatie-Centrum De Hoogstraat te Leersum en de Mytylschool 
Arianne de Ranitz te Utrecht. 

11 Prinses Margriet opent de nieuwbouw van het bejaardencentrum Ma-
riënstein en de daarbij gebouwde aanleunwoningen De Hooghe Camp te 
IJsselstein. 

12 In het Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling Bouwen voor de 
Universiteit geopend, waar de universitaire architectuur aan de hand van 
bouwtekeningen en maquettes wordt getoond. 

14 De zijtak van de sneltramlijn Utrecht-Nieuwegein, vanaf de halte 
Doorslag naar een eindpunt in IJsselstein, wordt in gebruik gesteld. 

18 De burgemeester van Utrecht onthult haar gebeeldhouwde hoofd, dat is 
aangebracht aan de daklijst van het gerestaureerde Huis met de koppen 
op de hoek van de Breedstraat en de Korte Lauwerstraat. Het hoofd van 
de burgemeester is vervaardigd door de beeldhouwer J. E. Esenbrink. 

21 In het Centraal Museum wordt door dr Ekkehard Mai, adjunct-directeur 
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van het Wallraf-Richartz Museum te Keulen, de tentoonstelling Roelant 
Saverij en zijn omgeving geopend. Saverij (1576-1639) is een van de be
langrijke meesters rond de Brueghel-dynastie. 

31 Dr L. Ginjaar legt het voorzitterschap van het College van bestuur van de 
Rijksuniversiteit te Utrecht neer wegens zijn benoeming tot voorzitter van 
de Gezondheidsraad. Hij wordt opgevolgd door drs J. G. F. Veldhuis. 

31 Inde provincie Utrecht bedraagt het aantal werkloze mannen en vrouwen 
samen 38.844 (zonder seizoencorrectie). Dit is 11,9% van de beroepsbe
volking. Bij de aanvang van het nu verstreken jaar was dit aantal nog 
41.732 of 13,1% van de beroepsbevolking. In heel Nederland bedroeg het 
percentage werklozen bij het begin en het einde van het verstreken jaar 
respectievelijk 18,8 en 18,0. 

Rectificatie 

In het vorige Jaarboek is in de 'Kroniek over het jaar 1984' op p. 218 onder 
12 november 1984 ten onrechte vermeld dat op die datum een nieuwe Israëliti
sche begraafplaats zou zijn geopend en dat de bestaande Joodse begraafplaats 
aan het Zandpad door de gemeente Utrecht zou zijn aangekocht en gesloten. 
Op de genoemde datum werd echter een deel van de (tweede) algemene begraaf
plaats Kovelswade aan de Koningsweg in gebruik genomen als Islamitische be
graafplaats. 
Van een sluiting van de Joodse Begraafplaats aan het Zandpad is nimmer spra
ke geweest. Wel heeft het gemeentebestuur van Utrecht op 4 juni 1984 besloten 
om die begraafplaats te renoveren en om het onderhoud daarvan op zich te ne
men. Die renovatie kwam op 18 april 1986 gereed. De gebouwen die tot de 
Joodse Begraafplaats behoren, waaronder een aula en een dienstwoning, vallen 
niet onder de renovatie en onderhoudsregeling die de gemeente Utrecht op zich 
genomen heeft. Zij zullen door de Nederlandsche Israëlitische Gemeente, zo
dra deze de daarvoor benodigde middelen beschikbaar heeft, gerenoveerd wor
den. 
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