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JANUARI 

I • Het inwonertal van de gemeente Utrecht is in 1990 met 894 personen toegenomen 

tot 231.570. De gemeente Amersfoort groeide met 2.604 personen tot 102.007. De 

provincie telt nu 1.027.250 inwoners, dat is 11.735 meer dan op 1 januari 1990. 

I • De Utrechtse brandweer moest vorig jaar 364 maal vaker uitrukken dan in 1989. Dit 

was vooral in verband met de storm in januari 1990. De geraamde schade is gestegen 

van 3,8 miljoen in 1989 tot 23,7 miljoen gulden in 1990. 

I • Mr T.B. Keulen stopt met zijn advocatenpraktijk; hij was gedurende meer dan 40 

jaar raadsman van de gemeente Utrecht. 

I • In de gemeente Utrecht wordt ondanks felle protesten de hondenbelasting weer 

ingevoerd. Zij was in januari 1982 afgeschaft. 

I • De 75-jarige samenwerking tussen de brandweer en de GG en GD Utrecht wordt 

beëindigd. De nieuwe Ambulancedienst Regio Utrecht gaat het ziekenvervoer voor

taan verzorgen. 

9 • Rusthuis De Wartburg in Oog in Al te Utrecht viert het 150-jarig bestaan met diver

se activiteiten. 

10 • De Utrechtse gemeenteraad gaat, na 10 jaar allerlei mogelijkheden besproken te heb

ben, akkoord met het isoleren van de ernstig vervuilde grond van het Griftpark. 

12 • Ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de Stichting Evert Zoudenbalch wordt 

in het Centraal Museum Utrecht de door het museum samen met de Gemeentelijke 

Archiefdienst ingerichte tentoonstelling 'Burgerwezen in Utrecht, 500 jaar Stichting 

9 januari 
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Evert Zoudenbalch' geopend. Tegelijk wordt het eerste exemplaar van het door dr 

J.J. Dankert en dr J. Verheul geschreven jubileumboek getiteld Als een groot particu

lier huisgezin, overhandigd aan de superintendent van de stichting, burgemeester drs 

M.W.M. Vos-van Gortel. 

13 • In het Centraal Museum Utrecht wordt het, bij de gelijknamige tentoonstelling 

behorende boek Onbekend talent: leerlingen van de Utrechtse Fundatie van 

Renswoude 1761 - 1795, dat geschreven is door drs M. Langenbach, gepresenteerd. 

16 • De commissaris van de koningin, jhr drs P.A.C. Beelaerts van Blokland reikt de ere

penning van de provincie Utrecht uit aan het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein 

en aan mr C A . W . C . baron van Hemert tot Dingshof te Maarn voor hun bijzondere 

verdiensten voor de provincie. 

16 • Burgemeester Vos opent het eerste gedeelte van de nieuwbouw van het 

Diakonessenhuis te Utrecht. 

16 • D e gebroeders Do en Arnold Schat nemen officieel afscheid van het Utrechtse bak-

kersbedrijf waarin zij beiden jarenlang een directeursfunctie bekleedden. 

18 • De nieuwe kostuumzaal van het Centraal Museum Utrecht wordt feestelijk geopend. 

19 • Wethouder M. Steenhuisen van Nieuwegein opent het, in de voormalige brandweer

kazerne ondergebrachte, Kunstenaars Centrum Nieuwegein. 

23 • De Commissaris van de koningin jhr Beelaerts van Blokland opent het nieuwe poli

tiebureau van de Rijkspolitiegroep Houten. 

2-4 • In Slot Zeist wordt de tentoonstelling'Dali, echt of vals'geopend. 

26 • Prinses Margriet opent door het onthullen van een plaquette het nieuwe Rode 

Kruisgebouw aan de Columbusweg te Amersfoort. 

3 I • Kroonprins Willem Alexander slaat in 's Rijks Munt te Utrecht het eerste exemplaar 

van een zilveren vijfguldenstuk, dat uitgegeven wordt ter gelegenheid van het zilve

ren huwelijk van koningin Beatrix en prins Claus. 

I • Wethouder F.H. van der Sluijs van Welzijn stelt de Advies- en Informatielijn van het 

Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht in werking. 

I • In park Oog in Al wordt het beeld 'Bescherming' van Jan Timmer uit Dordrecht 

geplaatst. 

5 • Bart Kliick, bouwhistorisch onderzoeker bij de sector monumenten van de Dienst 

Volkshuisvesting Utrecht houdt de 6de Nicolaas van der Monde-lezing, getiteld 

'Ridders in de stad: de bouwgeschiedenis van het Duitse Huiscomplex in Utrecht'. 

6 • De Utrechtse Kamer van Koophandel noteert de 100.000ste inschrijving in het 

Handelsregister. 

8 • In Driebergen overlijdt op 76-jarige leeftijd dr M. Troostwijk. Hij was van 1971 tot 

en met 1975 burgemeester van Amersfoort. 
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8 • Het voormalige theater 't Hoogt in Utrecht wordt na een grondige verbouwing her

opend als filmcentrum. 

8 • Het projektteam, dat de renovatie van de Ruyche Roobol in de Utrechtse wijk 

Zuilen heeft gerealiseerd, ontvangt de Nationale Renovatie Prijs 1991. 

9 • Op 64-jarige leeftijd overlijdt J.'t Lam; hij was van 1968 tot 1974 commandant van 

de Utrechtse brandweer. 

15 • De commissaris van de koningin jhr Beelaerts van Blokland opent in het Centraal 

Museum Utrecht de tentoonstelling 'Jan Davidsz. de Heem en zijn kring, stillevens 

uit de Gouden eeuw'. 

19 • Prof. dr ir J.M.M. Ritzen, minister van Onderwijs en Wetenschappen, opent het 

nieuwe gebouw van KANS-Stad Utrecht voor basiseducatie aan de Ina Boudier 

Bakkerlaan. 

20 • Wethouder J. Zwart van Volkshuisvesting opent officieel in Vitae Veste aan het 

Willem van Abcoudeplein te Utrecht de huisvesting van de woongroep voor oude

ren. 

25 • Drs R.A. ridder van Rappard wordt benoemd tot burgemeester van Driebergen-

Rijsenburg, als opvolger van J. Jongeneel. 

28 • In aanwezigheid van prins Claus wordt het totaal gerestaureerde Gebouw voor 

Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats te Utrecht feestelijk geopend met 

een concert in de nieuwe concertzaal. In het gebouw van de Crediet- en 

Effectenbank aan de Kromme Nieuwegracht wordt in verband met de heropening de 

tentoonstelling 'K.&W.-brand in beeld' gehouden. 
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I • Gedeputeerde J. Hoekstra opent in het Centraal Museum Utrecht de tentoonstelling 

'Linea recta; tekeningen uit de collectie van de Provincie'. 

3 • De IJshockey Club Utrecht wordt voor het eerst in haar 21 -jarig bestaan landskam

pioen. 

4 • De Utrechtse glazenier Dick Broos overlijdt op 88-jarige leeftijd. 

6 • Bij de verkiezingen voor de Utrechtse Provinciale Staten boekt D66, evenals in de 

andere provincies, grote winst ten koste van de PvdA. 

8 • Drs H. d'Ancona, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, opent in Zeist 

ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag een Vrouwenkunstroute. 

9 • Bij een verkeersongeval komen de twee bedienden Halewijn en Gozewijn van stu

dentensociëteit PHRM om het leven. 

12 • Ds J. Kronenburg, de motor achter de restauratie en algehele openstelling van de 

Domkerk stopt met zijn werk als predikant van het Utrechts Citypastoraat. 

14 • De Utrechtse gemeenteraad besluit de voorkeur te geven aan de vestiging van een 

luxe hotel op het terrein van het Duitse Huis. 

15 • Milieugedeputeerde P. Smink en wethouder B.J. Schouten maken officieel een begin 

met de aanpak van de vervuiling van het Griftpark te Utrecht. 

15 • A. van Hassel, de vorige wethouder van Economische Zaken, opent het bedrijven-

centrum Hooghiemstra aan de Wittevrouwensingel te Utrecht. 

15 • Te Utrecht overlijdt op 61-jarige leeftijd dr L.M.K. Brozkova-Dolezalova, 
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conservator moderne kunst, tekeningen en grafiek van het Centraal Museum Utrecht. 

16 • Minister-president drs R.F.M. Lubbers opent in het Rijksmuseum Het Catharijne-

convent de tentoonstelling 'Jezuïeten in Nederland'. 

19 • D. Stiemer neemt afscheid als directeur van de Dienst Openbare Werken te Utrecht 

wegens vervroegde uittreding. 

21 • Prof. dr A.A. Haspels opent in het Utrechts Universiteitsmuseum de, ter gelegenheid 

van het 355-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Utrecht, georganiseerde tentoon

stelling 'Een kind op bestelling...? 100 jaar vrouwenleven'. 

22 • Wethouder N.G. van 't Riet onthult de eerste fase, een bamboebos, van het kunst-

werk-Predikherenplein te Utrecht. 

22 • De gouden Giraf, de wisselprijs van de Dierenbescherming afdeling Utrecht, wordt 

uitgereikt aan Hans Roos, directeur van de Stichting Internationale Scharrelvlees 

Controle. 

23 • Na 78 jaar in gebruik te zijn geweest sluit bioscoop Palace op het Vredenburg te 

Utrecht voorgoed de deuren. 

24 • Leden van het Utrechts Klokkenluiders Gilde gaan samen met gemeenteleden iedere 

zondag de twee luidklokken van de Geertekerk voor de dienst luiden. 

25 • Burgemeester Vos opent een nieuw gebouw van de dienstenstructuur Ruimtelijke 

Ordening- Openbare Werken- Volkshuisvesting- Utrecht (ROVU) aan het 

Rachmaninoffplantsoen, waarin voordien het GAK gevestigd was. 

26 • In de serie beelden gemaakt door vrouwen wordt het beeld 'Denker' van Lotti van 

der Gaag geplaatst op de Maliebaan te Utrecht. 
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26 • Ter gelegenheid van de 355ste Dies Natalis van de Rijksuniversiteit Utrecht ont

vangt prof. dr C. Nüsslein-Volhard uit Tübingen een eredoctoraat. 

26 • In Slot Zeist wordt de tentoonstelling 'Mijne Heren, portretten uit het Nederlandse 

bedrijfsleven van de 18de eeuw tot heden' geopend door C. van der Lede, voorzitter 

van het VNO. 

30 • Twee koetsjes gaan tot oktober dagelijks toeristische ritten verzorgen door de stad 

Utrecht. 

I • Abdul Najib wordt aangesteld als directeur van het Centrum Buitenlanders Midden-

Utrecht. 

9 • De Hervormde Gemeente, de gemeente en de provincie Utrecht sluiten een overeen

komst om een fonds te vormen waarvan de rente zal dienen voor het onderhoud van 

de vijf binnenstadskerken. 

12 • Mr A. Kosto, staatssecretaris van Justitie, opent de nieuwbouw van de gesloten rijks

inrichting Eikenstein te Zeist. 

12 • Burgemeester en wethouders van Utrecht besluiten de Utrechtse automarkt, waar

over veel klachten van omwonenden gehoord worden, tijdelijk, voorlopig tot 1 

augustus 1991, te sluiten. 

17 • Ondanks het feit dat D66 meer leden heeft in Provinciale Staten dan de PvdA, 

wordt Gedeputeerde Staten samengesteld uit 2 leden van de PvdA, 2 van de W D en 

2 van het CDA. 

17 • Prof. mr E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie, stelt in Driebergen het nieuwe 

communicatienetwerk van de Algemene Verkeers Dienst van de Rijkspolitie in wer

king. 

18 • Dr J.A. Andriessen, minister van Economische Zaken opent het nieuwe gebouw van 

het adviesbureau KPMG Klijnveld Management Consultants in Rijnsweerd. 

19 • De commissaris van de koningin, jhr Beelaerts van Blokland ontvangt de eerste 

exemplaren van de in het kader van de promotie van de provincie uitgegeven brochu

res: Vergaderaccomodaties in Midden-Nederland en Cultureel Magazine provincie 

Utrecht 91/92. 

19 • I n het gebouw van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht wordt een tentoonstel

ling geopend, samengesteld uit het archief van de Willem Arntsz Stichting. 

23 • In de Mupi's te Utrecht wordt een tentoonstelling gehouden van werk van 

Nederlandse ontwerpers, fotografen en beeldend kunstenaars. 

24 • Door het overhandigen van de rood-wit-blauwe brandweerstaf draagt de scheidende 

brandweercommandant ing. J. van de Wolfif zijn functie over aan zijn opvolger ing. 

A. Metaal. 

25 • De gemeente Nieuwegein, IJsselstein, Maartensdijk en Maarssen sluiten zich aan bij 
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het Regionaal Beraad Utrecht. Houten trad al eerder toe. De gemeenten hopen geza

menlijk de problemen op het gebied van de ruimtelijke ordening op te lossen. 

26 • Minister d'Ancona van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur opent aan de 

Oudegracht de tentoonstelling 'Nachtregels', bestaande uit teksten en lichtobjecten 

die 's nachts de Utrechtse binnenstad sieren. 

27 • Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de heropening van de Domkerk wordt in 

deze kerk een thema-bijeenkomst over de multiculturele samenleving gehouden. Drs 

C.I. Dales, minister van Binnenlandse Zaken, is een der inleiders. 

27 • In Amersfoort wordt een Hugo Claus Festival gehouden, met o.a. een tentoonstel

ling in de Zonnehof, getiteld 'Beeldend werk 1950 - 1990'. 

29 • Er wordt nog een stuk van Hoog Catharijne te Utrecht gedurende de nacht afgeslo

ten. 

1 • In het Utrechts Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling 'Ogen in de boot; 

110 jaar U.S.R.Triton' geopend. 

2 • A. van Hassel, voorzitter van het regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening opent de 

nieuwe behuizing van de Sollicitatieclub Utrecht, een onderdeel van het 

Arbeidsbureau. 

2 • Milieugedeputeerde Smink plaatst een bord met de tekst 'Stiltegebied' op de 

Amerongse Berg. In de provincie worden 15 gebieden als stiltegebied aangewezen. 
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3 • W.L.C. Rutten neemt afscheid als voorzitter van het Rode Kruis afdeling Utrecht, 

hij wordt opgevolgd door B.L. Vos. 

7 • Op 91-jarige leeftijd overlijdt dr J.J.M. Feldbrugge, oud-rector van het Sint 

Bonifaciuscollege te Utrecht. 

7 • M.A. Panis, burgemeester van Leusden legt de eerste steen voor de nieuwe brand

weerkazerne in zijn gemeente. 

12 • Winnaar van het Provinciaal Amateur-toneel Tournooi Utrecht, dat in theater De 

Kom in Nieuwegein wordt gehouden, wordt de toneelgroep Pericles uit Zeist. 

13 • De Voetgangersvereniging, een organisatie die opkomt voor de veiligheid van de 

voetganger in het verkeer, benoemt I. de Muijnck tot consul voor de gemeente 

Utrecht. 

13 • Burgemeester Vos opent de in drie grote groene bollen op het parkeerterrein van de 

Jaarbeurs ingerichte tentoonstelling 'PTT Telecom van dichtbij bekeken'. 

16 • In de pandhof van de Domkerk te Utrecht wordt een lessenaar geplaatst met een uit

leg over de aldaar aanwezige afbeelding over het leven van Sint Maarten. 

17 • Ziekenhuis Overvecht begint met een pijnpolikliniek. 

21 • Met de intocht van de reünisten starten de feestelijkheden rond het 35ste lustrum 

van het Utrechts Studenten Corps, dat deze keer in het teken staat van de enige 

echte 'heer van stand' Olivier B. Bommel. 

21 • Op 82-jarige leeftijd overlijdt te Utrecht de aquarellist M.J.A. Mol. Hij was in 1938 

een van de oprichters van Artibus, Stichting voor Esthetische Vorming. 

22 • Met de onthulling van het bordje 'Attentie buurtpreventie' gaat in de Utrechtse wijk 

Zuilen-noord het al sinds januari draaiende buurtpreventieproject officieel van start. 

22 • Voorzitter Th. van Dam van de Stichting Sociale Woningbouw opent in aanwezig

heid van wethouder Van der Sluijs de seniorenwoningen, de eerste fase van het pro

ject 'Alles onder één dak' in Hoograven te Utrecht. Later zullen nog een verzorgings

huis, een verpleeghuis, aanleunwoningen en een multicentrum worden gerealiseerd. 

22 • Minister A.L. ter Beek van Defensie en G. Cerfontaine, voorzitter van de Raad van 

Bestuur van het Academisch Ziekenhuis Utrecht, tekenen een samenwerkingsover

eenkomst tussen dit ziekenhuis en het Centraal Militair Hospitaal. 

24 • Bewoners van de wijk Oog in Al te Utrecht blokkeren de Lessinglaan uit protest 

tegen de plannen van de gemeente om van deze laan een gedeelte van de stedelijke 

rondweg te maken. 

24 • De musicoloog drs J. Nuchelmans ontvangt de grote penning van het Provinciaal 

Utrechts Genootschap voor zijn werk voor het Holland Festival Oude Muziek. 

24 • In het Centraal Museum Utrecht wordt de tentoonstelling 'Ontworpen voor de 

Jaarbeurs; 75 jaar Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs' geopend. 

25 • Gedeputeerde Hoekstra overhandigt de door de Boerderijenstichting Utrecht uitge

loofde jaarlijkse prijs voor de mooiste boerderij in de provincie aan de familie Van 

Kesteren van de boerderij De Looije Brug in IJsselstein. 
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27 • Ir G.J.A. Hille, directeur van de 

Dienst Volkshuisvesting overhan

digt het eerste exemplaar van een 

boekje met vijf fietsroutes langs de 

jongere bouwkunst in de gemeente 

Utrecht aan wethouder Van 't Riet. 

29 • De Utrechtse gemeenteraad steunt 

het besluit van burgemeester en 

wethouders toe te treden tot het 

Klimaatverbond, een verdrag tus

sen gemeenten uit de rijke landen 

en de inheemse bevolking van het 

Amazonegebied voor het behoud 

van het tropisch regenwoud. 

31 • De architect ir A.J. Fichtinger ontvangt de Archinorm-Stadsverfraaiingsprijs 1991 

voor het ontwerp van HGB IV van NS in Utrecht. 

3 I • De Utrechtse Domkerk ontvangt de miljoenste bezoeker na de ingrijpende renovatie 

van 1986. 

31 • De faculteit rechten van de Rijksuniversiteit Utrecht verhuist naar het Piëtasgebouw 

op de hoek Nobelstraat-Drift, dat in 1904 door de architect J.A. van Straaten werd 

ontworpen. 

I • Mr A. Tchernoff wordt benoemd tot burgemeester van De Bilt als opvolger van mr 

A. baron van Harinxma thoe Slooten, die vorig jaar om gezondheidsredenen is afge

treden. 

I • Nico Papineau Salm wordt de eerste directeur van de Stichtse Milieu Federatie. 

4 • De echtgenote van de minister-president, M.E.J. Lubbers-Hoogeweegen, opent het 

landelijk steunpunt Vrijwilligers Terminale Zorg te Utrecht. 

6 • Prof. dr J.C. van Wieringen neemt na 17 jaar afscheid als hoofd van de afdeling 

jeugdgezondheidszorg van de GG en GD, de Schoolartsendienst, te Utrecht. 

6 • Burgemeester Vos opent officieel het nieuwe restaurant van het Nederlands 

Spoorwegmuseum dat is ondergebracht in twee historische goederenloodsen. 

7 • In het gebouw van Aardwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht wordt een 

congres gehouden over de geschiedenis van de kamerplant. 

7 • In het Nederlands Spoorwegmuseum wordt de tentoonstelling 'Uit de kelders van 
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het Spoorwegmuseum' een collectie modeltreinen uit eigen bezit, geopend. 

8 • Te Utrecht overlijdt de zanger Max van Praag. Hij was o.a. in de jaren '60 en '70 de 

organisator van het Loosdrecht jazz-concours. 

18 • Prinses Juliana slaat bij 's Rijks Munt te Utrecht het eerste exemplaar van een zilve

ren penning die wordt uitgegeven ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van prins 

Bernhard. 

20 • Het boekje Utrecht, de stad in prenten, samengesteld door Tolien Wilmer en uitgege

ven door de stichting Matrijs, verschijnt. 

28 • In de Margriethal van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs wordt de ter gelegen

heid van de 355ste dies natalis van de Rijksuniversiteit Utrecht opgezette manifesta

tie 'Hart van Nederland' geopend. 

30 • Tijdens de Dag van de Architectuur wordt bekendgemaakt dat de eerste Rietveldprijs 

wordt toegekend aan de architect Abel Cahen voor zijn ontwerp voor het Instituut 

voor Psychiatrische Dagbehandeling aan de Oudegracht te Utrecht. De prijs zal in 

november worden uitgereikt. 

30 • In Slot Zuilen wordt de tentoonstelling 'Pronken met Oosters Porselein' geopend. 

Deze tentoonstelling is samengesteld uit de verzameling van Willem, baron van 

Verschuer. 

3 • Met de ondertekening van de statuten door burgemeester drs J. Laan van 

Nieuwegein en de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat mr J.P.A.J. Bevers 

wordt de Stichting 100 jaar Merwedekanaal een feit. De stichting zal in oktober het 

startsein geven voor de feestelijkheden rond de herdenking van het feit dat het 

kanaal honderd jaar geleden werd gegraven. 

9 • Met de opening van de tentoonstelling 'Kunst en Kijkwerk' wijdt het kunstenaarsge

nootschap Kunstliefde aan de Nobelstraat te Utrecht een nieuwe expositieruimte in. 

12 • Ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van Pyke Koch wordt in het Centraal 

Museum te Utrecht een tentoonstelling van werken van deze kunstenaar geopend 

onder de titel 'Souvenir d'un songe' 

12 • Met de tentoonstelling 'Gran Pavese', bestaande uit 50 vlaggen en de originele ont

werpen ervan, wordt de Sytsema Galerie in de voormalige Baarnse Wintertuin geo

pend. 

18 • B i j de afbraak van de gymnastiekzaal van de vroegere hervormde gemeenteschool op 

het Domplein te Utrecht wordt een fles gevonden met briefjes die timmerlieden daar 

vijf en zestig jaar geleden bij een reparatie hadden verstopt. 

18 • Bekend wordt dat de buitenplaats De Breul aan de Driebergseweg te Zeist door de 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg is aangewezen als beschermd rijksmonument. 
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AUGUSTUS 

1 • Drs J.J.S. Boekesteijn wordt benoemd tot hoofd van de afdeling voorlichting en 

public relations van de gemeente Utrecht. 

2 • I n Slot Zeist wordt de tentoonstelling 'Van speerpunt tot kanonschot' geopend over 

het Romeinse grensfort Fectio en het Franse legerkamp bij Zeist. 

13 • D e wethouders Van 't Riet en Kernkamp onthullen de nieuwe poster van de serie 

over Utrecht, getiteld Utrecht, Ciudad de las Fiestas. 

21 • Wethouder Van 't Riet van Cultuur geeft symbolisch het sein voor de restauratie van 

de Sint Willibrordus kerk in Utrecht door het in ontvangst nemen van de torenhaan. 

26 • De Utrechtse welzijnswerkers protesteren tegen de bezuinigingsoperaties in hun sec

tor door het oplaten van een zeppelinballon boven het Vredenburg. 

27 • De schoorsteen van het voormalig slachthuis aan de Amsterdamsestraatweg te 

Utrecht wordt met een springlading gesloopt. 

28 • Twee medewerkers van de Utrechtse Reinigings-,Markt- en Havendienst leveren bij 

het museum Het Catharijneconvent een beeldhouwwerk uit de 15de eeuw af, dat zij 

tussen het vuilnis vonden. 

31 • D e commissaris van de koningin, jhr Beelaerts van Blokland ontvangt het eerste 

exemplaar van de gids Rondom de Dom, een rondwandeling door de provincie 

Utrecht, een uitgave van de Nederlandse Wandelsport Bond. 

SEPTEMBER 

1 • Drs W. Barreveld treedt in dienst van de gemeente Utrecht als hoofd van de sector 

integratie, de vroegere gemeentelijke secretarie. 

2 • Te Houten overlijdt op 73-jarige leeftijd W.A. Kieboom. Hij was van 1970-1975 

wethouder van Utrecht, daarna burgemeester van Vlaardingen. 

3 • Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stadsschouwburg te Utrecht ont

vangt de actrice Georgette Hagendoorn, die deel uitmaakte van de cabaretgroep die 

de openingsvoorstelling verzorgde, het eerste exemplaar van het jubileumboek Een 

bolwerk voor de muze, geschreven door Rob van Gaal. Tevens worden applausprijzen 

uitgereikt aan theatermaker Aram Adriaanse, Werftheater eigenaresse Yvonne 

Groeneveld en de Toneeltechnische Dienst van de Stadsschouwburg. 

5 • De vernieuwde winkelpassage op de hoek van de Oudegracht- Vinkenburgstraat, nu 

Passadôme genaamd, wordt feestelijk geopend. 

10 • In de tuin van het Bartholomeüs Gasthuis te Utrecht wordt het door Theo van de 

Vathorst vervaardigde beeld van Agnes van Leeuwenberg geplaatst. Zij was één van de 

stichters van de fundaties die zich inzetten voor de verpleging van zieken en bejaarden. 

10 • Op 46-jarige leeftijd overlijdt de Utrechtse kunstschilder Nol Manten; hij was jaren

lang bestuurslid van Genootschap Kunstliefde. 
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Oud-Utrecht 

13 • B i j het Intercultureel Centrum Rasa wordt de wereldmuziekschool geopend voor het 

onderwijs in het bespelen van instrumenten in de niet-westerse traditie. 

14 • D e commissaris van de koningin, jhr Beelaerts van Blokland, opent de nieuwe 

brandweerkazerne aan de Burgemeester van der Postlaan te Leusden. 

14 • In buurthuis Sjuut aan de Moutstraat wordt een tentoonstelling gehouden over de 

geschiedenis van de Zeven Steegjes in Utrecht. 

17 • Bisschop H. Ernst, voorzitter van Pax Christi, opent officieel het Pax Christi 

Centrum op Hoog Catharijne te Utrecht. 

17 • Het Utrechts Landbouw Genootschap viert het 150-jarig bestaan. 

18 • J.G.M. Alders, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, geeft het officiële startsein voor het aardgasbusproject bij het busbe

drijf Centraal Nederland. 

25 • Wethouder Van 't Riet van Cultuur opent in het huis Drielenburch, een 13de eeuws 

pand achter theater Kikker, de nieuwe huisvesting van het Centrum voor 

Audiovisuele Vorming en Produktie. 

27 • Prinses Margriet opent in Utrecht het vernieuwde gebouwencomplex van de 

Koninklijke Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst. 

27 • De commissaris van de koningin, jhr Beelaerts van Blokland, en burgemeester Vos 

openen de vernieuwde rioolwaterzuiveringsinstallatie voor de stad Utrecht. 

30 • Op 88-jarige leeftijd overlijdt te Utrecht J.C. Jongbloed-Gerritsen. Zij was jarenlang 

bestuurslid van de vereniging Oud-Utrecht en vanaf 1980 erelid. 

OKTOBER 

4 • Oud-wethouder drs W.P.C, van Willigenburg metselt in de pas opgeleverde wonin

gen in het pand van de vroegere metaalfabriek Schonenberg aan het Predikheren-

kerkhof te Utrecht een kopie van een haardsteen in die op de plaats van het voorma

lige Predikherenklooster is gevonden. 

4 • Het Zoölogisch Museum van de Rijksuniversiteit Utrecht aan de Molenstraat wordt 

na een ingrijpende renovatie heropend. 

5 • Het gebouw van de voormalige faculteit tandheelkunde in de Uithof te Utrecht 

wordt heropend onder de naam F.A.F.C. Went Gebouw. Het gebouw biedt nu 

onderdak aan de faculteiten scheikunde, biologie en farmacie. 

12 • Ter gelegenheid van het gereedkomen van de uitgebreide restauratie van het pand 

Springweg 2 te Utrecht wordt er open huis gehouden. 

12 • Prins Bernhard onthult in het Hogelandse Park te Utrecht het door Marie-José 

Wessels gemaakte beeldje van een ijsbeer. Het is een monument ter herdenking van 

het feit dat op 7 mei 1945 het Engelse regiment van de Canadese Polar Bear divisie 

hier de stad binnentrokken. 

13 • Aan de Balderikstraat wordt het kleinste theater van Utrecht geopend: het Phoenix 
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Papieren Theater, waarin voorstellingen worden gegeven in een papieren theater met 

papieren poppen. 

14 • In Muziekcentrum Vredenburg wordt het eerste Europese Songfestival voor 

Chinezen gehouden. Winnares wordt Joey Ying Fung Chan uit Engeland. 

16 • Burgemeester Vos opent de Blue Building, het winkelcentrum dat is ingericht in de 

voormalige Galeries Modernes op de hoek van Oudegracht-Lange Viestraat. 

17 • De gemeenteraadsfractie van Groen Links overhandigt aan wethouder Van 't Riet 

van Cultuur het initiatiefvoorstel 'Cultuur in de Buurt' met tien voorstellen om de 

buurten meer bij culturele activiteiten te betrekken. 

21 • Wethouder Schouten van Verkeer neemt officieel de P + R busverbinding in gebruik, 

die een rechtstreekse verbinding vormt tussen het grote parkeerterrein bij stadion 

Galgenwaard en het Centraal Station Utrecht. 

26 • De Waarderingsprijs Gepleisterd Bouwen 1991 wordt toegekend aan het Utrechtse 

bedrijf Van de Linden stukadoorsafbouw b.v. voor het buitenwerk aan het Gebouw 

voor Kunsten en Wetenschappen. 

27 • Op 90-jarige leeftijd overlijdt de beeldend kunstenaar Pyke Koch. Naast veel schilde

rijen is ook het ontwerp van de zogenaamde Pyke Koch lantaarnpalen in de 

Utrechtse binnenstad van zijn hand. 

28 • In aanwezigheid van wethouder Kernkamp van sportzaken wordt het sportcomplex 

Voordorp in Utrecht door sportvereniging Hercules in gebruik genomen. 

29 • Als protest tegen het voornemen van minister Ritzen van Onderwijs om de driejarige 

opleiding terug te brengen tot een éénjarige, pakken studenten het opleidingsinsti

tuut Nijenrode in plastic. 

30 • Het woningencomplex De Leidsche Poort tussen de Graadt van Roggenweg en de 

Leidseweg te Utrecht wordt officieel geopend. 

NOVEMBER 

I • De Crediet- en Effectenbank sluit haar vestiging aan de Kromme Nieuwegracht te 

Utrecht. 

I • O p het Janskerkhof te Utrecht wordt het door de gemeente en studentenschaakver-

eniging Lasker in het plaveisel aangelegde schaakbord officieel in gebruik genomen. 

5 • Als gevolg van een conflict over het collegebesluit om de sneltram bovengronds door 

de Utrechtse binnenstad aan te leggen zullen de D66 wethouders Van 't Riet en 

Kernkamp op 21 november aftreden. Zij worden opgevolgd door de W D e r drs 

W.P.C, van Willigenburg. 

7 • Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Merwedekanaal verschijnt het 

door ir K.E. Baars geschreven boek Van Amsterdam tot Rijn; 100 jaar 

Merwedekanaal. 
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Oud-Utrecht 

8 • Te Zeist overlijdt op 51-jarige leeftijd jhr C G . von Weiler. Hij bekleedde in Utrecht 

en Zeist tal van maatschappelijke functies. 

9 • Het vernieuwde gebouw van Genootschap Kunstliefde aan de Nobelstraat te Utrecht 

wordt officieel geopend door drs M.M. Versnel-Schmitz, lid van de Tweede Kamer 

voor D66. 

16 • Drs Th.E.M. Wijte volgt mr M. Roest Crollius op als burgemeester van IJsselstein. 

16 • Ter gelegenheid van het verschijnen van het door drs J.B.J. Teeuwisse samengestelde 

boek Utrechtse universiteitsportretten wordt in het Universiteitsmuseum de tentoon

stelling 'Met Knappe Koppen op ontdekkingsreis' geopend door de Rector-

Magnificus prof. dr J.A. van Ginkel. Op 29 november volgt in het Centraal Museum 

Utrecht nog de tentoonstelling 'Knappe Koppen; Vier eeuwen Nederlands professo

renportret'. 

25 • In het Nederlands Spoorwegmuseum presenteren zeven onroerendgoed bedrijven de 

stichting Succes, die de stad Utrecht als centrum voor dienstverlening in binnen- en 

buitenland gaat promoten. 

29 • De Utrechtse wethouders Schouten van Verkeer en dr G. Mik van Stadsontwikkeling 

openen met een stoomwals uit 1901 de nieuwe spoorwegovergang aan de 

Kapteynlaan in Utrecht. Deze moet de nieuwe wijk Voordorp een betere verbinding 

geven met de rest van de stad. 

29 • Aan de Nieuwe Houtenseweg in de wijk Lunetten wordt het nieuwe pand van het 

Riagg Westelijk Utrecht in gebruik genomen. 

29 november Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. B. 10.511 H 
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DECEMBER 

2 • Burgemeester Vos opent in de Herenstraat te Utrecht het gerestaureerde 't Huis De 

Poort, dat is bestemd voor de huisvesting van jonge vrouwen. 

4 • Wethouder R. van der Nat ondertekent namens de gemeente Nieuwegein het 

Klimaatverbond, waarbij de gemeente belooft mee te helpen aan het terugdringen 

van het broeikaseffect. 

5 • Prof. dr M.F. Kramer, decaan van de faculteit der geneeskunde van de Rijksuniver

siteit Utrecht stort het eerste beton voor het nieuwe gebouw van de medische facul

teit in de Uithof. 

6 • In het Centraal Museum Utrecht wordt de tentoonstelling 'Straatrumoer, Rome 

gezien door Nederlandse schilders in de Gouden Eeuw; Pieter van Laer en de 

Bamboccianti' geopend. 

6 • De Utrechtse clavecimbelbouwer Willem Kroesbergen ontvangt in het Concert

gebouw in Haarlem de 'Hendrik Casper Hogenbijlprijs' voor zijn instrumenten. 

10 • I n Slot Zeist wordt de tentoonstelling 'Een Hollander in Frankrijk' met schilderijen 

van J.B. Jongkind geopend. 

11 • O p 92-jarige leeftijd overlijdt A. van Campen. Hij was in 1925 medeoprichter van 

Utrechts oudste atletiekvereniging Hellas. 

12 • Burgemeester Vos reikt aan W.L.C. Rutten uit Bilthoven de gemeentelijke Maar-

tenspenning uit voor zijn inzet voor diverse verenigingen in Utrecht en omgeving. 

13 • Prof. dr J.W. Schulte Northolt opent in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent de 

tentoonstelling 'De Bijbel in huis, bijbelse verhalen op huisraad in de 17de en 18de 

eeuw'. 

17 • Burgemeester Vos ontvangt het eerste exemplaar van een nieuwe gids over de 

Domkerk, geschreven door M.N. van Haeringen-'t Hart en drs A.C. Voogt. Het is 

het eerste deel uit een serie over Utrechtse monumenten die de Stichting Publicaties 

Oud-Utrecht van plan is uit te geven. 

19 • Burgemeester Vos opent officieel het Centraal Militair Hospitaal in de Uithof te 

Utrecht. 

19 • I n het Molencentrum te Wijk bij Duurstede presenteert gedeputeerde Hoekstra Het 

Nieuw Utrechts Molenhoek, met daarin o.a. een inventarisatie van alle Utrechtse 

molens. 

21 • In de Irenehal verzorgt de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs ter gelegenheid van 

haar 75-jarig bestaan een gratis concert voor 14.000 inwoners van Utrecht. 

28 • Maarten Kooy neemt met een kerstprogramma voor koor en orgel afscheid als cantor 

van de Domkerk. 
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