
Kroniek over het jaar 1986 

G. J. Kylstra-van der Eijk 

januari 

1 In 1985 is het inwonertal van de provincie Utrecht gestegen met 8238 tot 
944.372. De vermindering van het inwonertal van de gemeente Utrecht was 
kleiner dan in de voorafgaande jaren, namelijk een daling met 36 tot 
229.933. 

1 In 1985 moest de Utrechtse brandweer vaker uitrukken dan in 1984: 2381 
keer nu tegen 2243 keer vorig jaar. Het aantal loze meldingen steeg van 919 
tot 1208 maar het aantal branden daalde van 908 tot 770. 

4 Te Vreeland overlijdt op 82-jarige leeftijd F. D. Sprenger, oud-
burgemeester van Vreeland en Nigtevecht. 

11 De arts W. J . M . Creyghton wordt geïnstalleerd als provinciaal comman
dant van het Rode Kruis als opvolger van de arts P. C. Lange. Deze is se
cretaris geworden van de Nationale Gezondheidsraad. 

12 De bioscoop Grand Theater in Amersfoort wordt geheel door brand ver
woest. 

13 Een gedeelte van het industrieterrein Isselt in Amersfoort wordt gereed ge
maakt voor de opslag van vervuilde grond. Twee andere plaatsen in de 
provincie, de plofsluis in Nieuwegein en een terrein aan de Lage Weide in 
Utrecht, zijn hiervoor al in gebruik. 

15 Mevrouw drs N. Smit-Kroes, minister van Verkeer en Waterstaat, opent 
de Vakantiebeurs 1986 in de Jaarbeurshallen. Het vervoer neemt op deze 
beurs een grote plaats in. Tevens start de gemeente Utrecht op deze beurs 
de actie 'Utrecht, stad naar mijn hart'. 

16 Als voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht 
en omstreken wordt drs P. Boender opgevolgd door ir J. J. Westerhof, 
oud-president-directeur van de N.V. Grontmij. 

16 In het Fonografisch Museum te Utrecht wordt de Bob Scholte-ring uitge
reikt aan Harry Slinger. Deze, door de Nederlandse zanger Bob Schölte 
nagelaten gouden zegelring, wordt jaarlijks aan een andere vertolker van 
het Nederlandse lied toegekend. 

17 In Montfoort opent J. Rozendaal, inspecteur van het lager en middelbaar 
land- en tuinbouwonderwijs, de uitbreiding van de landbouwschool voor 
algemeen vormend en voorbereidend onderwijs. 

24 De Willem Arntsz Stichting herdenkt haar 525-jarig bestaan. Ter gelegen
heid hiervan krijgt de stichting voor het eerst een eigen vlag. 

24 De groene golf, die jaren lang een vlotte doorstroming op de route 
Biltstraat, Wittevrouwenstraat, Voorstraat bevorderde, wordt in verband 
met de herinrichting van de Lange Viestraat opgeheven. 
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26 Te De Bilt overlijdt op 89-jarige leeftijd de heer C. J. Groeneveld, die naast 
ander werk een 35-tal in Utrecht geplaatste lantaarnconsoles vervaardigde. 

februari 

1 In het nog niet officieel geopende Nationale Museum De Poppenhof, 
Muurhuizen 9 te Amersfoort wordt een expositie geopend van poppen ge
maakt door professionele en niet professionele kunstenaars onder de titel 
'Poppen en Theater'. 

1 In het streekmuseum Het Rondeel te Rhenen wordt de tentoonstelling 'De 
stad Rheenen, langs den Rhijn te zien' geopend. 

2 Met een kerkdienst wordt de inwendig gerestaureerde Domkerk te Utrecht 
weer in gebruik genomen. De kerk is voortaan geopend op werkdagen van 
11.00 tot 16.00 uur en op zondag van 14.00 tot 16.00 uur. 

6 In het Nederlands Spoorwegmuseum wordt de tentoonstelling 'De Flevo-
lijn nader bekeken' geopend. 

7 In de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek aan de Oudegracht te Utrecht 
neemt de burgemeester het Utrechts Documentatie Systeem in gebruik. Dit 
systeem is met medewerking van de onderafdeling Monumenten van de 
dienstenstructuur Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Volkshuis
vesting Utrecht samengesteld door vrijwilligers van het Utrechts Monu
menten Fonds. 

7 Leden van de actiegroep Tegengas die met valse identiteitsbewijzen toe
gang wisten te krijgen tot de woningen van de burgemeester van Utrecht 
en van de wethouders van financiën en energie, hebben uit die woningen 
de gasmeters weggehaald om daarmee te protesteren tegen de naar hun me
ning te hoge gasprijs. 

9 In het Nationaal Centrum voor Bos, Landschap en Natuur, gevestigd in 
kasteel Groeneveld te Baarn wordt de tentoonstelling 'De Markerwaard, 
nat of droog' geopend. 

11 De 95-jarige mevrouw J. Schneider-Ringenberg geeft het startsein voor de 
nieuw- en verbouw van het Bartholomeus Gasthuis aan de Lange 
Smeestraat te Utrecht. 

12 De minister van WVC mr drs L. C. Brinkman heropent het gerestaureerde 
huis Leeuwenberg, Oudegracht 307 te Utrecht. 

12 Het crematorium Noorderveld te Nieuwegein wordt in gebruik genomen. 
Het is na Daelwijck te Utrecht het tweede crematorium in de provincie. 

15 In het Amersfoortse museum Flehite wordt de tentoonstelling '150 jaar 
Sociëteit Amicitia' geopend. 

18 In het Informatie Centrum Utrecht worden de eerste exemplaren van het 
boek Ballonnen en Brood, Utrechtse portretten van G. H. Jansen en S. 
Vess uitgereikt aan mevrouw drs M. W. M. Vos-van Gortel, burgemeester 
van Utrecht en aan prof. dr O. J. de Jong, rector magnificus van de Rijks
universiteit te Utrecht. 

19 Tot directeur van de op 30 oktober 1985 opgerichte provinciale VVV is be
noemd de heer M. Faassen; hij is reeds op 1 januari 1986 in dienst getre
den. 
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21 In 's Rijksmunt wordt het al sinds 1845 bestaande Munt- en Penningkabi
net uitgebreid met een muntproduktiemuseum. 

22 Aan de Maarssense schilderes Elga Eymer wordt de Artimedaille 1986 uit
gereikt. 

24 Te Utrecht overlijdt op 59-jarige leeftijd Paul Verbist, sedert 1 oktober 
1970 directeur van de Stadsschouwburg. Bij zijn crematie op 28 februari 
wordt hem posthuum de zilveren stadsmedaille toegekend. 

28 De nieuwe huisvesting van het Museum voor Hedendaagse Kunst, Achter 
de Dom 12-14 te Utrecht wordt geopend. 

28 Het haute-couture huis Maison Kuiper te Zeist moet wegens teruglopende 
klandizie gesloten worden. 

28 Prof. dr ir C. L. Temminck Groll uit Driebergen, oud-voorzitter van de 
Vereniging Oud-Utrecht, neemt met een college getiteld Doorgaan met de 
toekomst afscheid als hoogleraar van de Technische Hogeschool te Delft. 

maart 

1-2 Ter gelegenheid van de heropening van het Museum voor Hedendaagse 
Kunst wordt een Kunstweekend gehouden in dertien galerieën in en buiten 
het centrum van Utrecht. 

2 De eerste Utrechtse Triathlon, een krachtproef in 10 km hardlopen, 38 km 
fietsen en 29 km schaatsen wordt op en rond de Vechtsebanen gehouden. 
De organisatie is in handen van de atletiekvereniging Hellas, de wielerclub 
De Volharding en de schaatsvereniging Utrecht. Deze triathlon telt 35 deel
nemers. Winnaar is de Amsterdammer Goof Schep met een totaaltijd van 
2 uur, 22 minuten en 8 seconden. 

5 Hotel Des Pays Bas aan het Janskerkhof te Utrecht wordt failliet ver
klaard. Het bedrijf wordt echter voorlopig voortgezet, omdat eigenaar G. 
de Groot zich persoonlijk garant stelt. 

9 In het Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling 'Het naadje van de 
blauwkous' geopend. Aandacht wordt besteed aan de eerste vrouwelijke 
studenten, de eerste vrouwelijke hoogleraren, het studentenleven en de 
tweede feministische golf (1966-1986). Deze tentoonstelling is het onoffi
ciële begin van een reeks manifestaties ter gelegenheid van het 350-jarig 
bestaan van de Rijksuniversiteit Utrecht die voortduurt tot 14 november. 

11 Mevrouw drs N. Smit-Kroes, minister van Verkeer en Waterstaat, opent 
de nieuwe vestiging van de vervoersmaatschappij Centraal Nederland aan 
de Huis ter Heideweg in Zeist. 

11 Te Abcoude wordt een 500-ponds vliegtuigbom door de Explosieven 
Opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. De bom werd op 5 oktober 1944 
afgeworpen door een Engelse jachtbommenwerper die door een Duitse ja
ger werd achtervolgd. 

12 Nadat in december 1985 al de palen in de grond waren geschroefd (waarna 
het werk door de lang aanhoudende vorst werd vertraagd) geeft wethouder 
mr H. H. W. Kernkamp van Utrecht het startsein voor de bouw van 36 
woningen op het terrein van de voormalige Ambachtschool gelegen tussen 
de Schoolstraat en de Maliesingel. 
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12 Koningin Beatrix opent het 70e lustrum van de Rijksunversiteit Utrecht in 
het Muziekcentrum Vredenburg. Het universiteitsbestuur ontvangt van 
het Universiteitsfonds een door Eric Claus vervaardigde bronzen plaquette 
waarop koningin Beatrix is afgebeeld. Deze plaquette zal een plaats krij
gen bij de ingang van het bestuursgebouw in de Uithof. 
Ter gelegenheid van dit lustrum verschijnt het onder redactie van H. W. 
von der Dunk, W. P. Heere en A. W. Reinink samengestelde gedenkboek 
Tussen ivoren toren en grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit 1936-1986. 

12 In Muziekcentrum Vredenburg vindt ter gelegenheid van het lustrum van 
de Universiteit de wereldpremière plaats van 'De Gaudio et Meditatione' 
van Jurriaan Andriessen en van Opus 83 'Vrijheid' van Marius Flothuis. 

15 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling 
'Protestants kerkinterieur 16e-19e eeuw' geopend. 

18 Prins Claus heropent het gerestaureerde Slot Zuylen te Oud-Zuilen voor 
het publiek. 

20 De Stichting Elly van Stekelenburgfonds schenkt, overeenkomstig de wens 
van de in 1984 overleden stichtster, een aantal fotoboeken aan de gemeente 
Breukelen. Tevens wordt bekendgemaakt dat de stichting een legaat be
heert waaruit de schooljeugd van Breukelen op de verjaardag van Elly van 
Stekelenburg (28 juni) op ijs wordt getracteerd. 

21 Op het terrein van het voormalige Sint-Antoniusziekenhuis te Utrecht 
wordt door burgemeester Vos de eerste paal geslagen voor de bouw van 
het revalidatiecentrum De Hoogstraat dat nu nog in Leersum gevestigd is. 

22 In het Centraal Museum te Utrecht wordt een overzichtstentoonstelling 
van het werk van Elisabeth de Vaal (geb. 1950) geopend. 

23 In het gebouw van Genootschap Kunstliefde opent de burgemeester van 
Utrecht de tentoonstelling 'Oog in oog 2' met portretten van leden door 
leden. Tijdens deze opening ontvangt Paulus Reinhard de B. J. Kerckhof-
prijs; Willy Blees en Henny Visch krijgen respectievelijk de Boellaardprijs 
1984 en 1985. 

25 Tot en met 5 april wordt in de Egmontkapel van de Domtoren het vijfde 
RABObank damtoernooi gehouden, waarin gestreden wordt om het 68e 
nationale damkampioenschap. Het is voor het eerst dat in de ruim 
600-jarige Domtoren een titeltoernooi plaatsvindt. 

25 Na 46 jaar in dienst van de gemeente Utrecht te zijn geweest neemt mr H. 
W. J. van Schaik afscheid als hoofd van de afdeling bedrijven van de ge
meentesecretarie. 

29 De echtgenote van burgemeester A. C. Houtsma van Wijk bij Duurstede 
doopt de Wijkse rondvaartboot 'De Veerman' waarmee vooreerst slechts 
na reservering met groepen gevaren zal worden. 

april 

In kasteel Amerongen wordt de tentoonstelling 'Van Borre tot Bentinck' 
geopend. Hiermee worden de tot 1 november durende festiviteiten ter gele
genheid van het 700-jarig bestaan van het kasteel aangevangen. 
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6 Voor de laatste maal wordt een kerkdienst gehouden in de Gereformeerde 
Zuiderkerk, gelegen tussen de Kromme Rijn en de Gansstraat te Utrecht. 
De kerk is in 1925 naar een ontwerp van de architect Albert Kool 
(1877-1937) gebouwd. Op de plaats van de kerk zullen een kerkzaal en tien 
drie-kamer appartementen worden gebouwd. 

7 In het Informatie Centrum Utrecht presenteert de vanuit Oud-Utrecht op
gerichte werkgroep Industriële Archeologie Utrecht zich met een ten
toonstelling over monumenten van nijverheid en industrie in Utrecht. 

9 In het Provinciehuis wordt door de commissaris van de koningin jhr drs 
P. A. C. Beelaerts van Blokland de tentoonstelling 'Woonwagenbewo
ners, waarheen' geopend. 

10 De streekraad van het streekverband Zuid-Oost Utrecht besluit tot de 
oprichting van een Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Oost 
Utrecht. 

14 De gemeente Maarssen maakt een aanvang met het aanleggen van een 
fiestpad langs de Straatweg vanaf het dorp Maarssen tot het bij de grens 
van Breukelen gelegen restaurant 'De Oliphant'. 

15 Vijf en twintig jaar geleden werd de eerste paal geslagen voor de bouw van 
het eerste gebouw van de Rijksuniversiteit Utrecht in de Uithof. 

17 Ir G. C. van Wijnbergen, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht, stelt 
de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Oostkanaaldijk te Loenen 
in gebruik. Hier wordt het afvalwater uit alle woonkernen binnen de ge
meente gezuiverd. 

19 In het Kantonnaal en Stedelijk Museum te Wijk bij Duurstede wordt de 
tentoonstelling 'Verdwenen dorpen, hervonden sporen; twintig eeuwen 
Wijkse prehistorie' geopend. 

20 Het ruim tien jaar bestaande mineralogisch museum de Geode, Ganzen
markt 22 te Utrecht wordt door directeur/eigenaar Kees van Berkel wegens 
gebrek aan belangstelling gesloten. 

21 De burgemeester van Maarssen mr E. M. d'Hondt reikt de zelden toege
kende erepenning van zijn gemeente met bijbehorende oorkonde uit aan 
de scheidende wethouder C. de Vries. 

22 De burgemeester van Utrecht bevestigt aan het pand Achter St. Pieter 140 
het beeldmerk van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N. V. die na 
aankoop de restauratie van dit pand ter hand neemt. In dit pand is nu het 
antiquariaat J. L. Beijers B.V. gevestigd. In vroeger jaren heeft er onder 
andere de Havelozenschool onderdak gehad. 

22 Met het in bedrijf stellen van een pomp in de riolering aan de Scheendijk 
te Breukelen stelt gedeputeerde ir G. C. van Wijnbergen de laatste schakel 
in bedrijf van de riolering en van de rioolwaterzuivering van het gehele ge
bied rond de Loosdrechtse plassen, een karwei waaraan twintig jaar is ge
werkt. 

23 Te Breukelen wordt de Historische Kring Breukelen opgericht. De ge
meente heeft aan die kring ruimte in het gemeentehuis Boom en Bosch ter 
beschikking gesteld voor wekelijkse activiteiten. 

24 In Bunschoten wordt de eerste paal geslagen voor het nieuwe gemeente
huis. 

24 In Breukelen wordt op het plein voor het restaurant Het Staate Wapen aan 
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de Rijksstraatweg het door Otto Schouten uit Soest vervaardigde beeld van 
een meisje onthuld. 

25 In de vroege morgenuren besluit de gemeenteraad van Utrecht tot splitsing 
van de N.V. Pegus in een stroomproduktie- en een stadsverwarmingsbe-
drijf. Op 24 april hadden Provinciale Staten al eenzelfde besluit genomen. 

25 Het Internationaal Olympisch Comité verleent aan het Centrum Neder
lands Instituut voor Drugs en Doping Research, dat gevestigd is bij de sub
faculteit farmacologie van de Rijksuniversiteit Utrecht, toestemming om 
in Nederland te werken op het gebied van dopingonderzoek bij alle soorten 
sportbeoefening. 

25 De burgemeester van Bunnik drs J. V. M. Steegmans opent in de panne-
koekenboerderij Aan de Vork te Odijk een bijenmuseum. Het ligt in de be
doeling dit museum te laten uitgroeien tot een bijen- en agrarisch museum. 

28 Wethouder drs W. P. C. van Willigenburg van Utrecht ontvangt het eerste 
exemplaar van het boek Met de bus door de Domstad, geschreven door 
Max Velthuis ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Gemeente
lijk Vervoerbedrijf. 

29 In alle gemeenten worden nieuwe raadsleden beëdigd en nieuwe wethou
ders gekozen. In Utrecht keert mr H. H. W. Kernkamp van D'66 niet als 
wethouder terug. In zijn plaats komt mevrouw M. M. Andriessen-
Brockman van de PvdA. 
Demonstranten trachten tevergeefs de toegang tot het gemeentehuis van 
het raadslid W. Th. E. Vreeswijk van de Centrumpartij te voorkomen. 

30 Ter gelegenheid van de opheffing op 31 mei van de goederenspoorlijn 
Nieuwersluis-Uithoorn rijdt een oude trein van de 1500-serie met leden van 
de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwe-

29 april 

V 
Foto: Utrechts Nieuwsblad 

321 



zen voor het laatst op dit traject. Met de opheffing van deze lijn verdwijnt 
tevens de laatste gelijkvloerse kruising van een spoorlijn met een autosnel
weg in Nederland. 

in ei 

In het Utrechts Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling 'Goede 
buur of verre vriend' geopend over de relatie tussen de universiteit en de 
stad Utrecht van 1636-1986. 
In het bejaardenhuis 'Maria Dommer' te Maarssen wordt het 150-jarig 
bestaan herdacht van de stichting Maria Dommer die dit centrum beheert. 
De naamgeefster van de stichting, Maria Dommer (1770-1840), kocht 
destijds de hofstede Endelhoven te Maarssen om daarin zes arme vrouwen 
te huisvesten en te onderhouden. 
In de galerie Vrede is Rijckdom te Oudewater wordt de expositie 'Dit land 
van Herman de Man' geopend door dr G. J. Vaandrager, voorzitter van 
de vereniging Herman de Man. 
In de Agnietenkapel van het Centraal Museum te Utrecht ontvangt de bur
gemeester het eerste exemplaar van het boek Bouwgeschiedenis van het 
Bartholomeus Gasthuis geschreven door Kirstain Houweling en Anthony 
Tom ter gelegenheid van de ingrijpende renovatie van het gasthuis. 
De commissaris van de koningin ontvangt op huis Doorn het eerste exem
plaar van het door J. A. de Jonge geschreven boek Wilhelm II, keizer van 
Duitsland, koning van Pruisen, banneling in Doorn. 
Minister-president drs R. F. M. Lubbers opent samen met astronaut Wub-
bo Ockels de manifestatie Space 86 in de Margriethal. Ter gelegenheid van 
deze manifestatie heeft de westzijde van de Domtoren een tijdelijke ge
daanteverwisseling tot Saturnusraket ondergaan, een bekleding die door 
een gedeelte van de Utrechtse bevolking niet erg op prijs wordt gesteld. Op 
10 mei wordt deze raket met de daarin aangebracht lift voor het publiek 
opengesteld. 

In de kern van Haarzuilens worden de PUEM-lichtmasten vervangen door 
26 Oudhollandse gietijzeren lantaarnpalen. De op 7 december 1984 opge
richte stichting Paal '85 heeft voor de vervangingskosten van elk van deze 
lantaarns een sponsor weten te vinden. 
In Slot Zuylen wordt door de burgemeester van Utrecht een tentoonstel
ling over de bouwgeschiedenis van het slot geopend. 
Te Renesse overlijdt mevrouw dr C. J. de Vogel op 81-jarige leeftijd. Zij 
was oud-hoogleraar in de wijsbegeerte van de klassieke oudheid en de oud
christelijke wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 
De Rijks Hogere Tuinbouwschool verwisselt haar hoofdvestiging in het 
voormalige buitenhuis Rhijnlust aan de Richard Wagnerlaan te Utrecht 
voor een nieuwe huisvesting in het voormalige kantoorgebouw Jutfaseweg 
205. Deze huisvesting zal slechts tijdelijk zijn omdat de school zal fuseren 
met de Hogere Landbouwschool te Dordrecht. 

Het nieuwe winkelgedeelte van het grootwinkelcentrum Kanaleneiland 
wordt geopend door de burgemeester van Utrecht. 
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3 mei Foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg. nr. B 7994-K 

10 De Evangelisch-Lutherse Gemeenschap neemt haar gerestaureerde kerk
gebouw aan de Hamburgerstraat te Utrecht weer in gebruik. Met de 
restauratie werd in 1983 begonnen. 

13 Er wordt begonnen met de sloop van het voormalige Domhotel, staande 
op de hoek van de Catharijnesingel en de Westerstraat. Op het vrijkomen
de terrein zal een kantoorgebouw voor de N. V. Van Gend en Loos worden 
gebouwd. 
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13 In het Rijksmuseum Het Catharijneconvent wordt de tentoonstelling 
'Brandaan, de Ierse Odysseus' geopend, die gewijd is aan de legendarische 
Ierse heilige Sint Brandaan, de hoofdpersoon van één van de oudste wer
ken uit de Nederlandse literatuur. 

13 De commissaris van de koningin geeft het startsein voor de bouw van een 
nieuwe Rijks Agrarische Scholengemeenschap op een terrein aan de Rand-
hoeve te Houten. 

14 In het kader van de viering van het 700-jarig bestaan van kasteel Ameron-
gen wordt in het dorp Amerongen een bijeenkomst gehouden van ongeveer 
900 personen die de naam Van Amerongen dragen. 

15 De commissaris van de koningin reikt de prijzen uit van het eerste Interna
tionale Franz Liszt pianoconcours, dat vanaf 31 mei in Muziekcentrum 
Vredenburg is gehouden. De eerste prijs (ƒ 25.000,-) wordt toegekend 
aan de Nederlandse pianist Martijn van den Hoek. 

19 Koningin Beatrix brengt een werkbezoek aan de gemeenten Bunnik, 
Driebergen-Rijsenburg, Doorn, Leersum en Rhenen. 

19 Gedeputeerde ir G. C. van Wijnbergen stelt de nieuwe rioolwaterzuive
ringsinstallatie, gelegen aan de Zuiderparkweg te Lopik, in gebruik. In de
ze inrichting wordt het afvalwater uit de kernen Benschop, Cabauw, Lopik 
en Polsbroek gezuiverd, voordat het in de Lek wordt geloosd. 

21 De Nederlandse afdeling van de Souvereine en Militaire Orde van Malta 
herdenkt in de Sint-Catharinakathedraal te Utrecht in aanwezigheid van 
koningin Beatrix het feit dat zij 75 jaar geleden werd heropgericht. 

27 De levensmiddelengroothandel Unigro maakt bekend dat zij haar hoofd
kantoor van de Europalaan te Utrecht gaat verplaatsen naar een nieuw ge
bouw op het industrieterrein Doornkade te Houten, omdat aan de Europa
laan veel overlast wordt ondervonden sedert die laan door de gemeente is 
aangewezen als gedooggebied voor prostitutie. 

27 De in 1982 ingestelde Jacob Kistemakerprijs wordt toegekend aan prof. dr 
F. W. Saris, buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht, en 
aan dr J. Friso van der Veen. Beiden zijn verbonden aan het FOM instituut 
voor atoom- en moleculairfysica. 

28 Voor paleis Soestdijk wordt gedefileerd ter gelegenheid van de 75e verjaar
dag van prins Bernhard. Dit is het eerste défilé na de abdicatie van koning
in Juliana in 1980. 

28 In Slot Zeist wordt een open dag met verschillende concerten en andere 
culturele manifestaties gehouden ter gelegenheid van het feit dat dit slot 
300 jaar geleden gereed kwam. Het werd in opdracht van Willem Adriaan, 
graaf van Nassau, gebouwd door de Franse bouwmeester Daniël Marot. 

29 Het fietspad dat is aangelegd tussen Scheendijk-Zuid en de Nieuweweg te 
Breukelen wordt door het plassenschap Loosdrecht en Omstreken voor het 
(fiets)verkeer opengesteld. 

juli 

De heer C. J. van Leeuwen treedt in dienst als hoofd van het bureau voor
lichting van de gemeente Utrecht. Hij volgt mr L. J. Meiresonne op, die 
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11 juli Foto: Utrechts Nieuwsblad 

11 

in oktober 1984 is vertrokken wegens het aanvaarden van een andere func
tie. 
Gedeputeerde ir G. C. van Wijnbergen stelt op het industrieterrein Isselt 
te Amersfoort een nieuwe tijdelijke opslagplaats voor vervuilde grond in 
gebruik. Deze tijdelijke opslagplaats is de grootste in de provincie Utrecht. 
De waterpomp op het Pieterskerkhof is na bijna zes jaar droog te hebben 
gestaan gerepareerd en geeft weer water. 
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14 In het kantoor van de Crediet- en Effectenbank aan de Kromme Nieuwe
gracht te Utrecht wordt de tentoonstelling 'Honderd jaar Utrechts kazer
neleven 1829-1929' geopend. 

18 Hans Daamen en Ingrid Biemans, beiden uit Maarssen, treden in Mook 
in het huwelijk, terwijl zij beiden deel nemen aan de Nijmeegse vierdaagse. 

19 In Slot Zeist wordt de tentoonstelling 'Nederlandse stillevens uit de 17e 
eeuw' geopend. 

20 Wethouder Pot van Utrecht gooit de eerste bal op sportpark Verthoren te 
Utrecht voor de honkbalwedstrijd Japan-Venezuela, één van de eerste 
wedstrijden in het kader van het wereldkampioenschap honkbal, dat dit 
jaar in Nederland wordt gehouden. 

21 Er wordt een begin gemaakt met de sloop van de voormalige bedrijfsge
bouwen van de lood- en zinkpletterij Koninklijke Hamburger B.V., gele
gen langs de Leidsevaart te Utrecht. 

augustus 

1 Door een fusie van de Akademie voor Beeldende Kunsten Utrecht, het 
Utrechts Conservatorium, de Akademie voor Expressie door Woord en 
Gebaar, de Nederlandse Beiaardschool uit Amersfoort en het Nederlands 
Instituut voor Kerkmuziek wordt de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
een feit. 

1 Menso Carpentier Alting treedt in functie als directeur van de Utrechtse 
Stadsschouwburg. 

5 De lift van de Saturnusraket, die sinds mei tegen de Domtoren is aange-

20 juli 
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bracht, blijft op 60 meter hoogte steken. De 21 inzittenden worden na een 
uur door de brandweer bevrijd. 

8 In het Centraal Museum te Utrecht wordt de tentoonstelling 'Drie eeuwen 
Nederlandse Ex-Libris' geopend, die gehouden wordt in het kader van het 
21e internationale ex-libriscongres, dat van 6 tot en met 9 september in 
Utrecht wordt gehouden. Dit congres is ook de aanleiding van de op 1 
augustus geopende tentoonstelling 'Numismatische Ex-Libris' in het mu
seum van 's Rijksmunt en van de op 6 augustus geopende tentoonstelling 
'Ex-Libris uit 24 landen, ontworpen in de periode 1984-1986' in het Natio
naal Museum van Speelklok tot Pierement. 

11 Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht presenteert de nieuwe midi-bus 
met 22 zitplaatsen, de eerste van zeven van dit type die zijn aangekocht en 
die vanaf 27 oktober 1986 op de lijnen 2 en 22 zullen worden ingezet. 

13 Een grote uitslaande brand legt de Karwei Bouwmarkt aan de Franciscus-
dreef in Utrecht in de as. 

15 In het Centraal Museum te Utrecht wordt een overzichtstentoonstelling 
van het werk van de schilder Gérard Grassère geopend. 

21 Wethouder A. van Hassel van ruimtelijke ordening opent in het Informa
tie Centrum Utrecht de tentoonstelling 'Tussen spoor en singel' over de ge
schiedenis van het AZU-terrein. 

22 Op 63-jarige leeftijd overlijdt oud-hoofdinspecteur C. van den Dorpe van 
de Utrechtse gemeentepolitie. Van den Dorpe was de eerste politievoor-
Iichter van Nederland. 

23 Met een optocht van old-timers viert de vrijwillige brandweer van Zuilen 
zijn 50-jarig bestaan. 

25 In de Janskerk worden aan de burgemeester van Utrecht en aan drs J. G. 
F. Veldhuis, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversi
teit Utrecht, de eerste exemplaren overhandigd van het door D. Grosheide, 
A. D. A. Monna en P. N. G. Pesch geschreven boek Vier eeuwen Universi
teitsbibliotheek Utrecht, deel I: de eerste drie eeuwen. 

31 Stadsbeiaardier Arie Abbenes verzorgt het openingsconcert op de beiaard 
van de Nicolaïkerk. Dit klokkenspel, dat is uitgebreid tot 47 klokken, is 
tien jaar lang niet bespeeld. 

september 

1 Prof. dr J. A. van Ginkel wordt rector magnificus van de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Hij volgt prof. dr O. J. de Jong in deze functie op. 

1 Het Instituut voor Taaiexpressie, een zelfstandig onderdeel van de Rijks
universiteit wordt wegens bezuiniging gesloten. Een poging om het insti
tuut bij één der faculteiten onder te brengen is mislukt. 

1 Plaatsvervangend directeur-generaal van het ministerie van WVC J. Jessu-
run opent het ingrijpend gerestaureerde Huis Oudaen aan de Oudegracht 
te Utrecht voor het publiek. De Blauwe Engel B. V. zal hierin een horecabe
drijf exploiteren. 

2 Op 79-jarige leeftijd overlijdt te Utrecht Th. Haakma Wagenaar. Hij was 
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/ September Foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg. nr. B 8150-J 

11 

12 

13 

15 

een groot kenner van middeleeuwse kerken. Bij het restauratieplan van de 
Utrechtse binnenstadskerken was hij adviseur. 
De burgemeester van Utrecht opent het Ibishotel, dat gebouwd is op de 
plaats van het voormalige Chalet den Hommel aan de Bizetlaan te Utrecht. 
De commissaris van de koningin reikt in Paushuize twee provinciale ere
penningen uit: aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor het baanbre
kende werk dat daar gedurende bijna een eeuw is verricht en aan ir T. van 
Hoogevest uit Amersfoort voor zijn restauratiewerk aan de vijf middel
eeuwse binnenstadskerken in Utrecht. 
De burgemeester van Utrecht opent officieel het aan de Ariënslaan te 
Utrecht gebouwde hotel Mitland. Dit hotel met 43 kamers was al op 18 juli 
1986 in gebruik genomen. 
In het stadhuis te Utrecht ondertekenen negen scholen voor Hoger Beroeps 
Onderwijs, die opleiden voor het leraarsberoep en voor technische en 
economisch- administratieve functies, een fusieovereenkomst. Hierdoor 
ontstaat de Hogeschool Midden-Nederland. 
In het Catharijneconvent te Utrecht wordt de tentoonstelling 'Ketters en 
papen onder Philips II' geopend. 
De Bond Heemschut, een vereniging die zich inzet voor de bescherming 
van monumenten, viert zijn 75-jarig bestaan met excursies door de stad 
Utrecht en een officiële herdenking in de Domkerk in aanwezigheid van 
prinses Juliana. 
Drs A. van der Gaag treedt in functie als directeur van het Gewestelijk Ar-
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beidsbureau in Utrecht. Hij volgt drs C. Pot op, die vertrekt naar het mi
nisterie van Sociale Zaken. 

17 J. P. Barentsen neemt afscheid als algemeen directeur van de 
dienstenstructuur ROVU. Hij wordt benoemd tot officier in de orde van 
Oranje Nassau en krijgt de stadsmedaille. 

18 Milieugedeputeerde ir G. C. van Wijnbergen stelt een vernieuwde en veel 
efficiëntere rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nieuwegein in gebruik. 

19 In de Buurkerk gaat in het kader van het 350-jarig bestaan van de Utrecht
se Universiteit de muziektheaterproduktie 'Mozart, een testament' in pre
mière. 

19 In het Museum voor Hedendaagse Kunst te Utrecht opent prof. dr F. van 
der Blij de tentoonstelling 'Onmogelijke figuren'. 

23 De gemeenteraad van Wilnis neemt het besluit lid te worden van de Raad 
van Europese Gemeenten. 

23 De Utrechtse cineast Jos Stelling ontvangt uit handen van wethouder Pot 
de filmprijs van de stad Utrecht voor de manier waarop hij de Utrechtse 
Filmdagen tot een begrip heeft gemaakt in binnen- en buitenland. 

23 In Vinkeveen overlijdt op 59-jarige leeftijd drs Th. A. M. Eisen, burge
meester van deze gemeente sedert 1968. 

25 Wethouder Pot opent het Uitleencentrum voor Beeldende Kunst Utrecht 
dat gevestigd is in het Fentener van Vlissingenhuis aan de Maliebaan te 
Utrecht. 

26 De Paters Augustijnen vieren het feit dat zij zich 350 jaar geleden met de 
komst van pater Leonardus Brems uit het klooster in Brussel in Utrecht 
hebben gevestigd. Ter gelegenheid van dit feit verschijnt het door dr A. K. 
de Meijer OSA geschreven boek Augustinus in de Domstad. 350 jaar ziel
zorg van de Augustijnen 1636-1986. 

29 Mevrouw drs N. J. Ginjaar-Maas, staatssecretaris van onderwijs, slaat de 
eerste paal voor de paramedische academie De Uithof. 

30 In de aula van het Academiegebouw aan het Domplein wordt tot en met 
18 oktober door de Stichting Theater Initiatieven het stuk 'De nar van de 
paus' opgevoerd als laatste grote lustrummanifestatie. Dit door Ton 
Vorstenbosch geschreven stuk gaat over één van Utrechts meest bekende 
burgers: Adriaan Florisz, die als Adrianus VI paus was van 1522-1523. 

oktober 

2 Wethouder Van Willigenburg reikt de gemeentelijke milieuprijs van 
Utrecht uit aan Ronald Annema van de Vogelwacht afdeling Utrecht en 
aan Ineke Strouken van de werkgroep Herstel Leefbaarheid Oude Stads
wijken. 

2 In Slot Zeist wordt de tentoonstelling 'Ontdek het regenbos' geopend. De
ze tentoonstelling is ingericht in het kader van het 350-jarig bestaan van 
de Rijksuniversiteit Utrecht. 

7 De verzameling van het Nederlands Spoorwegmuseum wordt uitgebreid 
met een postrijtuig uit 1938, tegelijk wordt de tentoonstelling 'Post op de 
rails' geopend. 
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8 Oktober Foto: Utrechts Nieuwsblad 

11/ 
12 
12 

12 

13 

8 Minister mr F. Korthals Altes van Justitie verricht de officiële opening van 
het vernieuwde onderkomen van het Utrechtse Kantongerecht in drie mo
numentenpanden uit de 17e eeuw aan het Janskerkhof. 

10/ De Vereniging Oud-Utrecht houdt een symposium over de zuid-westhoek 
11 van de provincie Utrecht. 

In de Jaarbeurscongreszaal wordt het tweede Nationale Brassband Festi
val gehouden. Winnaar in de topklasse wordt Concordia uit Vinkeveen. 
In Zeist overlijdt op 88-jarige leeftijd J. G. Drewes. Hij was van 1954-1965 
directeur van het Gemeentelijk Huisvestings Bureau. 
In Muziekcentrum Vredenburg presenteert zich het Utrechts Muziek Po
dium, een stichting die door het voormalig Utrechts Conservatorium in het 
leven is geroepen om de muziekstudenten vertrouwd te maken met het po
diumoptreden. 
In het gebouw van de Crediet- en Effectenbank aan de Kromme Nieuwe
gracht te Utrecht opent de burgemeester de tentoonstelling 'Eenmaal, an
dermaal' over het werk van de notaris vanaf de 15e eeuw. De Gemeentelij
ke Archiefdienst heeft deze tentoonstelling ingericht ter gelegenheid van 
het 175-jarig bestaan van de Utrechtse Vereniging van Notarissen. 
De heer G. J. Mook wordt benoemd tot directeur van de Gemeentelijke 
Kredietbank. 
In Paushuize installeert de waarnemend commissaris van de koningin de 
landinrichtingscommissie voor het Noorderpark, een 5600 ha groot gebied 
tussen Maartensdijk, Maarssen en Utrecht. 
Leerlingen van diverse scholen uit de stad en de provincie Utrecht houden 
een sponsorloop door de Utrechtse binnenstad. De opbrengst is bestemd 
voor de nationale actie voor zwembaden voor zieke kinderen. 

20/ Het Utrechts Gemeentelijk Energie Bedrijf verhuist van vijf vestigingen 
25 in de binnenstad naar zijn nieuwe gebouw aan de Nijverheidsweg. 

16 

20 

20 
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22 In Nieuwegein wordt de eerste informatiemarkt over chemisch afval in de 
provincie Utrecht gehouden. 

22 In het provinciehuis te Utrecht wordt de tentoonstelling 'Levend verleden' 
geopend bestaande uit foto's van kastelen en buitenplaatsen in de provin
cie Utrecht. 

24 Wethouder W. Velders-Vlasblom van Utrecht wordt benoemd tot burge
meester van Beverwijk. Zij zal haar ambt op 16 november aanvaarden. 

29 Het laatste gedeelte van de weg A27 wordt voor het verkeer opengesteld. 
De aanleg van deze weg heeft veel weerstand opgeroepen, omdat hiervoor 
veel bomen op het landgoed Amelisweerd gekapt moesten worden. 

31 Wethouder Velders van maatschappelijke aangelegenheden opent het 
nieuwe onderkomen van de Vrijwilligerscentrale aan de Oudegracht 263 te 
Utrecht. 

31 De directeur en eigenaar van Beijers antiquariaat te Utrecht, de 83-jarige 
mr H. L. Gumbert, krijgt een eredoctoraat aan de Technische Hogeschool 
te Darmstadt voor zijn studies over de 18e-eeuwse wiskundige en psycho
loog Georg C. Lichtenberg. 

november 

5 In de Utrechtse Domkerk wordt een tentoonstelling geopend van tekenin
gen die de architect Th. Haakma Wagenaar gemaakt heeft over de gevol
gen van de storm op 1 augustus 1674 voor de Utrechtse kerken. 

6 Het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Valleigebied besluit tot de aan
leg van een fietspad op de oude spoorbaan tussen Zeist en de Bilt. 

7 Prinses Margriet verricht de heropening van de voormalige mannenzaal en 
de gasthuiskapel van het middeleeuwse St. Pieters en Bloklands Gasthuis 
te Amersfoort. 

11 Provinciale Staten besluiten de subsidie aan het Museum van Speelklok tot 
Pierement, het Spoorwegmuseum en het Kantonnaal Museum te Wijk bij 
Duurstede te schrappen, daarentegen krijgen kasteel Amerongen, kasteel 
Sypesteyn te Loosdrecht, Slot Zuylen en Museum Flehite te Amersfoort 
wel een bijdrage in de exploitatiekosten. 

12 In het Centraal Museum te Utrecht wordt de tentoontstelling 'Nieuw licht 
op de Gouden Eeuw' geopend. Deze tentoonstelling is voor een groot deel 
gewijd aan de Utrechtse caravaggist Hendrick ter Brugghen. 

12 Er wordt een begin gemaakt met de sloop van de Knoopkazerne aan de Mi
neurslaan te Utrecht. Deze kazerne werd gebouwd tussen 1880 en 1890. 

12 De Utrechtse wethouder van sociale zaken, mevrouw drs R. M. ten Cate-
Dhont installeert de Kliëntenraad voor de gemeentelijke sociale dienst. 

13 Als opvolger van mevrouw W. Velders-Vlasblom wordt tot wethouder van 
maatschappelijke aangelegenheden gekozen de heer F. H. van der Sluijs, 
voorzitter van de PvdA fractie in de gemeenteraad. Mevrouw Velders ont
vangt bij haar afscheid de zilveren stadsmedaille. 

19 Op 73-jarige leeftijd overlijdt te Utrecht dr D. Grosheide. Hij was van 
1949 tot 1978 bibliothecaris van de Rijksuniversiteit Utrecht. 
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19 In het Wilhelminapark te Utrecht wordt het kunstwerk Waterstenen van 
de Amsterdamse kunstenaar Gerard Höweler geplaatst. 

21 Er wordt een begin gemaakt met de bouw van een nieuwe stationshal van 
het Centraal Station te Utrecht. 

21 In het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst te Utrecht wordt de 
tentoonstelling 'Burgers in de Buurkerk' geopend. 

22 Burgemeester Vos onthult op de Stadhuisbrug te Utrecht een bronzen 
beeldje dat een meisje op een draaiorgelpaard voorstelt, vervaardigd door 
de Utrechtse beeldhouwer Pieter d'Hont en geschonken door de Stichting 
Stadsontspanning. 

24 In het Noordse park bij de Oudenoord te Utrecht wordt het beeld Pratertje 
van de Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst geplaatst. 

26 Het boek getiteld Portret van een periode, De Ranitz als burgemeester 
1948-1970, dat de oud-chef van de afdeling algemeen bestuur van de ge
meente Utrecht mr N. X. M. M. Vos de Wael over de vroegere burge
meester van Utrecht schreef, wordt aan de huidige burgemeester gepresen
teerd. 

27 In de serie boeken Utrecht in detail verschijnt het eerste deel, getiteld Een 
kijk op deuren. 

28 In de foyer van de Stadsschouwburg is een expositie ingericht over de to
neelvereniging Jan van Beers, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan 
van die vereniging. 

28 Te Houten wordt de 20.000e inwoner ingeschreven. Het is de pas geboren 
Gertrude van den Brink. 

28 Project- en woninginrichter Archinorm stelt een jaarlijkse prijs in van 
ƒ 5.000, - voor een uitgevoerd project ter verfraaiing van de stad Utrecht. 
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De prijs zal voor het eerst in mei 1987 worden uitgereikt bij het 10-jarig 
bestaan van Archinorm. 

28 De gemeente Utrecht sluit met het rijk een overeenkomst over een zelfstan
dig gemeentelijk monumentenbeleid. 

december 

1 De Bertha Muller school voor slechthorende kinderen en kinderen met ern
stige spraakmoeilijkheden wordt gesplitst in drie zelfstandige scholen: één 
voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, één voor slechthorende kinderen van 4 
tot 12 jaar en één voor meervoudig gehandicapte kinderen. 

22 december Foto: Gem. Fotodienst Utrecht, neg. nr. B 8353-B 
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1 Burgemeester Vos opent in de Domkerk de tentoonstelling 'Mensen (z)on-
der dak'. 

2 In Muziekcentrum Vredenburg wordt ongeveer één maand eerder dan vo
rig jaar de 300.000e bezoeker van het jaar ontvangen. 

3 Er wordt begonnen met de sloop van de bunker achter de scholen op het 
Domplein te Utrecht. In deze bunker zat o.a. vanaf 27 september 1944 de 
Meldestelle Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden. De Gemeente
lijke Muziekschool, die volgend jaar de scholen in gebruik zal nemen, wil 
de vrijgekomen binnenplaats ter zijner tijd ook benutten. 

5 In afwijking van het advies van Provinciale Staten blijft de gemeente Har-
melen een zelfstandige gemeente. 

10 De commissaris van de koningin reikt in de Statenzaal vijf prijzen uit van 
de leefbaarheidswedstrijd 'Een kern waar pit in zit', door de Koninklijke 
Heidemaatschappij toegekend aan groepen uit de stad en de provincie. 

18 De Utrechtse gemeenteraad stemt in met de sluiting van het Openbaar 
Slachthuis aan de Amsterdamsestraatweg per 1 januari 1987. 

18 Na grondige restauratie van de haan is deze weer op het kerkje van Blauw-
kapel geplaatst. 

19 Gedeputeerde ir J. Hoepelman en burgemeester mr H. A. C. Middelweerd 
van Vleuten-de Meern stellen de weg S20 rond de wijk Nijevelt in De 
Meern open voor het verkeer. 

22 Burgemeester Vos opent het nieuwe complex bejaardenwoningen Sweser 
Engh bij de Barthold Entesstraat in de Utrechtse wijk Zuilen. 

27 Stoffel van Viegen geeft in de Domkerk zijn laatste concert als Domorga
nist. Hij wordt opgevolgd door Jan Jansen uit Soest. 

27 In de Jaarbeurshallen wordt Mission '87, het grootste zendingscongres dat 
ooit in Europa gehouden is, geopend. 

28 Te Utrecht overlijdt de heer W. Uittenbogaard op 62-jarige leeftijd. Hij 
verzorgde jarenlang voor het jaarboek Oud-Utrecht de kroniek en was 
sinds 15 mei 1986 erelid van de Vereniging Oud-Utrecht vanwege zijn grote 
verdiensten voor met name de ledenadministratie en het jaarboek. 
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