
• l i l I vi miklUtm i[u«!KK 

G. J. Kylstra-van der Eijck 



Oud-Utrecht 

G. J. KYLSTRA-VAN DER EIJCK KRONIEK OVER HET JAAR 1992 



JANUARI 

1 • Het inwonertal van de gemeente Utrecht is in het afgelopen jaar toegenomen met 

1.483 personen tot 233.053. De gemeente Amersfoort groeide met 2.428 personen 

tot 104.435. De provincie telt nu 1.037.294 inwoners, dat is 10.044 meer dan op 1 

januari 1991. 

1 • Het aantal branden in de stad Utrecht is fors gestegen. De brandweer moest 1.261 

keer in actie komen, maar de totale schade was veel lager dan in 1991, in totaal 10,2 

miljoen gulden. 

10 • De commissaris van de koningin, jhr drs P.A.C. Beelaerts van Blokland ontvangt het 

eerste exemplaar van het door ir B.L. Wevers geschreven boek Heemstede, architecto

nisch onderzoek van een zeventiende eeuwse buitenplaats in de provincie Utrecht. 

14 • Burgemeester drs M.W.M. Vos-van Gortel stelt bij de Gemeentelijke Archiefdienst 

in Utrecht de beeldplaat in werking waarop oude archiefstukken kunnen worden 

gereproduceerd. 

16 • Tot 10 maart wordt wegens renovatie van de winkel een groot gedeelte van de ver

koop van boekhandel Broese-Kemink in Utrecht verplaatst naar de Janskerk. 

23 • Drs H.J. Simons, staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur opent 

het dagcentrum De Weiderij in IJsselstein voor mensen met een verstandelijke han

dicap. 

25 • Het Projekt voor Vrouwengezondheidszorg Aletta ontvangt uit handen van drs H. 

d'Ancona, minister van WVC, de Henny Verhagenprijs 1992. Henny Verhagen, de 

eerste vrouwelijke hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid, zette zich in 

voor het vrouwvriendelijk maken van de gezondheidszorg. 

29 • Burgemeester Vos opent in 

Rijnsweerd te Utrecht een warm

teoverdrachtstation van de UNA, 

de voormalige Pegus. 

29 • Dr J.H. Dewaide, directeur 

Drinkwater, Water en Bodem van 

het ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

ordening en Milieubeheer over

handigt op de 5e Rioned Jaardag 

aan burgemeester Vos de 

Rioleringsprijs 1992 voor de 

voortrekkersrol van de gemeente 

op het gebied van systematisch en 

planmatig rioolbeheer. 

/ 4 januari 

Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. B 10.542-M 
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30 • Minister d'Ancona opent aan de Sint Jacobsstraat in Utrecht het Landelijk 

Steunpunt Buitenlandse Vrouwencentra. 

30 • De Langbroekse kunstenaar Willem Lenssinck ontvangt de Pieter d'Hontprijs 1991. 

FEBRUARI 

1 • Drs E.B.M. Dillmann, medisch directeur van ziekenhuis Overvecht treedt vervroegd 

uit. Hij zal op 1 juli worden opgevolgd door M.A.C. Klomp. 

1 • Imams, rabbijnen, een kardinaal en bestuursleden van onder meer het Mauthausen 

Comité en het Auschwitz Comité ondertekenen in Amersfoort het Appèl tegen Vreem

delingenhaat. Daarmee gaat de landelijke aktie van start waartoe werd besloten n.a.v. 

een aanslag met een brandbom op de Amersfoortse Mevlanamoskee op 25 januari. 

15 • Als protest tegen de wens van de gemeente Utrecht om een gedeelte van hun 

gemeente te annexeren, blokkeren actievoerders van het comité 'Vleuten/De Meern 

Zelfstandig' het verkeersplein Hooggelegen. 

25 • Drs T.J. Hoekstra houdt in de Pieterskerk te Utrecht de zevende Nicolaas van der 

Monde-lezing, getiteld 'Twee duizend jaar in twee uur: twintig jaar archeologie in de 

gemeente Utrecht'. 

28 • Drs J. van Lidth de Jeude, wethouder van Financiën en Onderwijs, opent de nieuwe 

wijkbibliotheek Kanaleneiland aan de Trumanlaan te Utrecht. 

7 • In aanwezigheid van minister d'Ancona wordt in het Moluks Historisch Museum te 

Utrecht de tentoonstelling 'Het Moluks verzet W.O. II' geopend. 

11 • Milieugedeputeerde P.R. Smink opent het gerenoveerde laboratorium van de 

Provinciale Dienst Water en Milieu aan het Zandpad te Utrecht. 

12 • In de senaatszaal van de Rijksuniversiteit Utrecht wordt de door Marjan Overmans 

geschreven biografie over prof. dr A.A. Haspels gepresenteerd. 

13 • D e wethouder van Openbare Werken van Bunnik, W.A. van Echtelt-Mulder opent 

het nieuwe voet- en fietspad tussen NS-station en Kosterijland in Bunnik. 

16 • De pas geboren Fanny Anna Jacoba Hoekstra uit Maarssenbroek wordt ingeschreven 

als 40.000e inwoner van Maarssen. 

20 • In het pand van de voormalige Palace bioscoop aan het Vredenburg te Utrecht wordt 

de grootste dumphandel van Nederland geopend. 

20 • De uit 1927 daterende gemetselde behuizing voor de kaasbel, waarmee de aanvang 

van de kaasmarkt werd aangekondigd, wordt teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke 

plaats, het Marktplein te Breukelen. 

21 • D e Werkgroep Verfraaiing Breedstraatbuurt plant bij het begin van de lente een aan

tal waterlelies in de singels. 
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26 maart 
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Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. ß I0.6I2-D 

24 • De V W van Utrecht installeert een dia-informatiepaneel waarop ook buiten kan

tooruren wordt geïnformeerd over vrije overnachtingsmogelijkheden in de stad. 

25 • Het Utrechtse bruidspaar Saskia Maria de Liefde en René Jansen treedt op het 

Verenigde Oostindische Compagnieschip 'De Liefde' in Nagasaki Holland Village in 

Japan in het huwelijk. 

26 • De staatssecretaris van Volkshuisvesting drs E. Heerma overhandigt de sleutel aan de 

eerste bewoners van het grootste appartementencomplex in de nieuwe wijk 

Voordorp te Utrecht. 

26 • Ter gelegenheid van de 356e dies natalis van de Rijksuniversiteit Utrecht worden 

eredoctoraten uitgereikt aan de filosofe prof. dr E. Ströker uit Duitsland, de schei

kundige dr P.W. Atkins uit Engeland en de geograaf prof. dr W.A. V. Clark uit 

Amerika. 

27 • In de openbare bibliotheek in Houten wordt een tentoonstelling geopend van aqua

rellen die Franz van de Kuil maakte van de boerderijen aan de Houtense Wetering, 

die door nieuwe woningbouw worden bedreigd. 

27 • Met een symposium, gewijd aan de Utrechtse psychiater prof. dr H.C. Rümke gaat 

de fusie van start tussen de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder, het Christelijk 

Sanatorium in Zeist, het Willem Arntszhuis in Utrecht en de Windehof in 

Bilthoven. 

30 • In Jagtlust, het gemeentehuis van Bilthoven/De Bilt, wordt de nieuwe historische 

kring d'Oude School opgericht. 
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30 • Wethouder J.H. Zwart van Monumentenzorg opent het geheel gerestaureerde hek 

van het voormalige buitenhuis Roosendaal aan de Vechtdijk tussen Utrecht en 

Maarssen. 

4 • In Nieuwegein opent minister d'Ancona van WVC het nieuwe gebouw van de 

Koninklijke Nederlandse Zwembond. 

8 • Op de Utrechtse Maliebaan wordt in de serie beeldhouwwerken van vrouwelijke 

kunstenaars het beeld '...and life goes on...' van Helen Frik geplaatst. 

10 • Na een ingrijpende restauratie wordt de Oud-katholieke Gertrudiskapel tussen de 

Mariahoek en het Willemsplantsoen in Utrecht door de commissaris van de konin

gin, jhr Beelaerts van Blokland, geopend. 

13 • Staatssecretaris mr Y. van Rooy van Economische Zaken opent aan de Sint 

Jacobsstraat te Utrecht het Advies- en Informatiecentrum voor Ondernemers in 

Midden-Nederland. 

21 • Wethouder Zwart van Monumentenzorg rondt door het herplaatsen van de toren

haan de eerste fase af van de restauratie van de Sint-Willibrordkerk aan de Minre-

broederstraat te Utrecht. 

22 • De restauratie van zeven monumentale panden aan de Donkere Gaard in Utrecht 

wordt door wethouder Zwart afgesloten. 

22 • In Amersfoort gaat het Steden Forum Europa van start met de wereldpremière van 

Stouthamers 'Paul's letter to the Romans'. To t 29 april zorgen muziek- en toneelge-
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2I april Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. B I0.65I-B 

zelschappen, kunstenaars en dansers uit Canterbury, Galway, Girona, Luxemburg, 

Nîmes, Odense, Perugia en Potsdam voor een internationaal kultureel festival. Het 

is de bedoeling dat het forum een vervolg krijgt in steeds weer een andere deelne

mende stad. 

24 • Burgemeester Vos slaat bij 's Rijks Munt het eerste 'Dommetje', een speciale munt 

van vijf gulden, uitgegeven door vijf jubilerende organisaties: Utrecht, Waterhart van 

Nederland, 100 jaar Merwedekanaal; het Academisch Ziekenhuis (175 jaar); V W 

Utrecht (100 jaar); Gemeentebibliotheek Utrecht (100 jaar); en 's Rijks Munt (90 

jaar). 

24 • In de Oudheidskamer Vreeswijk te Nieuwegein wordt de tentoonstelling 'Honderd 

jaar Koninginnesluis in beeld' geopend. 

26 • Aan het voormalig Centraal Israelitisch Weeshuis aan de Nieuwegracht te Utrecht 

wordt een gedenksteen onthuld die herinnert aan het wegvoeren van de kinderen in 

oktober 1942. 

29 • In de Domkerk te Utrecht ontvangt koningin Beatrix ter gelegenheid van honderd 

jaar Openbare Bibliotheek het eerste exemplaar van het door dr P.D. 't Hart 

geschreven boek Een machtig middel tot Volksontwikkeling. 

30 • Met een grote manifestatie 'Kunst op Soest' viert de culturele vereniging Artishock 

haar 25-jarig bestaan. 
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8 • In de Heksenwaag in Oudewater wordt het eerste deel van de cultuurhistorische rou

tebeschrijvingen in de provincie Utrecht gepresenteerd. Het gaat over de Lopiker-

waard en is geschreven door drs R.K.M. Blijdenstijn. 

13 • In Slot Zeist ontvangt prinses Juliana de Nationale Revalidatieprijs 1992, groot 

ƒ 10.000,-, voor haar grote inzet voor mensen met een handicap. De prijs is bestemd 

voor De Wielewaal in Utrecht. 

17 • Het Komité 'Trap De Sneltram De Binnenstad Uit' houdt op het Janskerkhof een 

bakfietsenrace tegen de sneltram en vóór een autoarme binnenstad. 

21 • Bij het pand Maliebaan 81 te Utrecht, waar 109 jaar geleden de ANWB werd opge

richt, wordt officieel het drie miljoenste lid van de Koninklijke Toeristen Bond inge

schreven. 

22 • De commissaris van de koningin, jhr Beelaerts van Blokland, ontvangt uit handen 

van gedeputeerde mr D.H. Kok het eerste deel van de Stichtse Monumenten Reeks, 

getiteld Watertorens. Roland Blijdenstijn en Henk Riens beschrijven daarin de nog 

bestaande watertorens in de provincie. 

26 • In het Utrechts Universiteitsmuseum wordt de tentoonstelling 'Tot op het Bot' over 

het werk van de préparateur, geopend. 

26 • Tijdens het staatsbezoek van het Groothertogelijk paar van Luxemburg wordt een 

bezoek gebracht aan Utrecht, Zeist en Bilthoven. Luxemburgse onderscheidingen 

zijn er o.a. voor burgemeester Vos en hoofdcommissaris mr J. Wiarda. 

27 • Actievoerders van het Kruiswerk Stad Utrecht dalen aan touwen van de Domtoren af 

en ontrollen daarbij een spandoek als protest tegen bezuinigingen. 

30 • Bij een nachtelijke brand in hotel Des Pays Bas in Utrecht raakt één gast zwaar gewond. 

1 • Prof. dr J. Stoop neemt afscheid als algemeen directeur van het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis. Hij wordt opgevolgd door drs J. Rozendaal. 

1 • Gemeentesecretaris R. Jeltema van Harmeien slaat de eerste paal voor de uitbreiding 

van het gemeentehuis. 

2 • Prinses Margriet opent officieel het gerenoveerde wooncomplex voor ouderen Park 

Welgelegen in Utrecht 

3 • De architecten Aat van Tilburg, Johan Hofman, Theo Bosch, Pietro Paolo Hammel 

en Guus Smit ontvangen voor het ontwerp van de wijk Voordorp in Utrecht de 

Archinormprijs voor Stadsverfraaiing. 

4 • Bij zijn afscheid als Stadsbeiaardier ontvangt Chris Bos uit handen van drs W.P.C. 

van Willigenburg, wethouder van Cultuur, de zilveren stadsmedaille. Hij is inmid

dels opgevolgd door Arie Abbenes. 

4 • Commissaris van de koningin, jhr Beelaerts van Blokland, onthult bij het fort 
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Nieuwersluis het eerste informatiepaneel van een serie over 27 forten van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie. 

13 • I n het Moluks Historisch Museum te Utrecht wordt de tentoonstelling 'De waarde 

der Dingen' over ceremoniële geschenken, geopend. 

13 • Wethouder Van Willigenburg opent met een parachutesprong het vernieuwde 

Aquacenter Den Hommel te Utrecht. 

18 • Prinses Juliana opent de nieuwbouw van het verzorgingshuis Henriette Swellengrebel 

aan de Fockema Andreaelaan te Utrecht. 

19 • Met een onthullingsborrel wordt het feit gevierd dat het Utrechts Studenten Corps 

in het bezit is gekomen van een 19de-eeuws paneel van G. Haanen, voorstellende de 

uitreiking in 1831 van eremedailles aan de Compagnie van Vrijwillige Jagers van de 

Utrechtse Hogeschool. 

19 • Bekend wordt dat burgemeester Vos Utrecht gaat verlaten om lid te worden van de 

Raad van State. 

22 • De centrale kerkeraad van de Hervormde Gemeente benoemt Remco de Graas tot 

cantor van de Utrechtse Domkerk. 

25 • Met het terugplaatsen van de haan op de toren sluit wethouder L. Verbeek de restau

ratie van de kerk op het Plein in Houten af. 

25 • Als afsluiting van het artistieke seizoen worden in de Utrechtse Jaarbeurs de 'Salon 

van Utrechtse Kunstenaars' en de 'Salon des Refuses' gehouden. 

26 • De kerkhistoricus dr A.H.M, van Schaik opent in het Rijksmuseum Het 

Catharijneconvent de tentoonstelling 'De kleren van de kardinaal'. 

28 • In museum Dorestad in Wijk bij Duurstede wordt de tentoonstelling 'Over leeuwen 

en clowns' over twee eeuwen circus in Nederland, samengesteld door het Nederlands 

Centrum voor Volkscultuur, geopend. 

1 In Utrecht beginnen 23 stadswachten met hun werk: zij verlenen service aan het 

publiek en leveren een bijdrage aan een veiliger en schoner winkelgebied. 

3 • De vernieuwde Gemeentelijke Muziek- en Dansschool aan het Domplein te Utrecht 

wordt in gebruik genomen. 

3 • Het eerste recreatieve fietspad in het Noorderpark tussen Utrecht en Maarssen wordt 

in gebruik genomen. 

5 • In Slot Zeist wordt de tentoonstelling 'Wind, Wad en Waterverf met werk dat 25 

kunstenaars in 1990 en 1991 gedurende enkele weken op Schiermonnikoog hebben 

gemaakt, door prins Bernhard geopend. 

8 • Met een uitvoering van Cari Orff s 'Carmina Burana' op pontons bij de Weerdsluis 

in Utrecht gaat de manifestatie 'Utrecht, Waterhart van Nederland' ter gelegenheid 

van het 100-jarig bestaan van het Merwedekanaal, van start. 
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8 juli Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. A 474-29 

11 • In het gebouw van het Utrechtse Genootschap Kunstliefde aan de Nobelstraat wordt 

de zomertentoonstelling 'De kroeg in de kunst' geopend. 

19 • I n het kader van de manifestatie 'Utrecht, Waterhart van Nederland' wordt een pie-

remachocheltocht door de Utrechtse grachten gehouden. 

AUGUSTUS 

1 • Edith Klinkhamer volgt Arie van Dam op als pastor van het Stiltecentrum in Hoog 

Catharijne in Utrecht. 

1 • De Amsterdamse rederij Lovers start met rondvaarten door de Utrechtse singels en 

grachten. 

7 • De Historische Kring Eemnes krijgt een eigen onderkomen in de voormalige brand

weerkazerne aan de Raadhuislaan. 

19 • De Fotodienst van de Gemeente Utrecht presenteert in de hal van het Stadhuis zijn 

nieuwe huisstijl. 

25 • R.G. Boekhoven, burgemeester van Zeist, legt de eerste steen voor de uitbreiding van 

het Christelijk Sanatorium aan de Oude Arnhemseweg. 

28 • Het Prisma College, een brede scholengemeenschap, wordt topsportschool. Dit 

houdt in, dat leerlingen die topsport bedrijven bepaalde faciliteiten krijgen. 

28 • S. Knottnérus, oud-wethouder van Zeist, heropent de geheel vernieuwde Slotlaan. 

29 • Ter gelegenheid van de vierde Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis verschijnt 

de publikatie Utrechters Entre-Deux met bijdragen van diverse auteurs over Utrecht 

in de eeuw van de Reformatie. 
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29 • In Slot Zeist opent commissaris van de koningin, jhr Beelaerts van Blokland, de ten

toonstelling 'Tuin en Park' over buitenplaatsen in de provincie. 

SEPTEMBER 

1 • Mr A.B.L. de Jonge volgt mr A.J. Bransen op als burgemeester van Houten. 

2 • In medisch centrum Berg en Bosch wordt de antroposofisch-psychiatrische 

Lievegoedkliniek officieel geopend. 

3 • Amersfoort krijgt een bedrag van 4,5 miljoen gulden uit het zogenaamde 

Kanjerfonds van WVC voor grootschalige restauraties. Het bedrag is bestemd voor 

een grondige opknapbeurt van de 15de-eeuwse Onze Lieve Vrouwentoren die in 

totaal 10 miljoen gulden gaat kosten en drie jaar in beslag zal nemen. 

3 • Minister d Ancona heropent het geheel gerestaureerde Huis Doorn. 

5 • In Woerden wordt na de brand van twee jaar geleden de grote zaal van 

Verenigingsgebouw Concordia weer in gebruik genomen. 

5 • Ter gelegenheid van het feit dat de Utrechtse lapjesmarkt 400 jaar bestaat, zijn er op 

de Breedstraat in Utrecht diverse feestelijkheden en ontvangt wethouder B.J. 

Schouten van Verkeer, Vervoer en Milieu het eerste exemplaar van het onder leiding 

van dr J.E.A.L. Struick geschreven boekje 400 jaar Utrechtse lapjesmarkt. 

6 • In de rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming aan de 

Biltstraat te Utrecht wordt de laatste eucharistieviering gehouden. Ook de Heilig 

Hart van Jezus-kerk in Oudwijk sluit de deuren. 

5 september . Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. L 4.657-D 
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30 september Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. B 10.794-F 

11 • 

17 • 

18 • 

19 • 

21 • 

22 • 

23 • 

25 • 

29 • 

30 • 

De commissaris van de koningin, jhr Beelaerts van Blokland, opent het gerestaureer

de duifhuis bij Beekoever in Breukelen. 

Woon- en Zorgcentrum Huize Maria Dommer in Maarssen wordt na een verbou

wing door burgemeester O. Feitsma heropend. 

Na een uitgebreide restauratie heropent burgemeester Vos het Fentener van 

Vlissingenhuis aan de Maliebaan, waarin het Centrum Beeldende Kunst Utrecht en 

de Gemeentelijke Kunstuitleen zijn gevestigd. 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan wordt aan kwekerij Abbing te Zeist het 

predikaat 'Hofleverancier' verleend. 

Op 48-jarige leertijd overlijdt dr J. Rosenberg, oud-wethouder van Utrecht en oud-

lid van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Utrecht. 

Dr J.A. Andriessen, minister van Economische Zaken, opent in Nieuwegein het 

nieuwe gebouw van de Metaalunie. 

O p 69-jarige leertijd overlijdt in 's-Hertogenbosch dr J.Th.A. Cappetti. Hij was van 

1966 tot 1985 geneesheer-directeur van het Sint Antonius Ziekenhuis. 

In de Jaarbeurs neemt de burgerij met een feestelijk programma afscheid van burge

meester Vos-van Gortel. 

In Amerongen wordt de pas geboren Aaltje Femke Jepma ingeschreven als 7.000ste 

inwoner van de gemeente. 

Bij haar afscheid als burgemeester van Utrecht ontvangt drs M.W.M. Vos-van Gortel 

de gouden stadsmedaille met de inscriptie 'hartveroverend, hardwerkend voor 't Hart 

van Nederland'. Ook ontvangt zij de zilveren medaille van de Rijksuniversiteit Utrecht. 
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OKTOBER 

1 • Drs J. Wallage, staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen, opent officieel de 

brede scholengemeenschappen Spectrum, een fusie van zes scholen voor voortgezet 

onderwijs, en Prisma, waarin drie scholen voor V.W.O. zijn ondergebracht. 

1 • Vier Utrechtse studentes komen als eerste damesteam uit in de Nederlandse snooker

competitie. 

2 • In de nacht wordt de moskee aan de Utrechtse Winterboeidreef beklad met haken

kruisen en een davidster. 

3 • In het Utrechts Universiteitsmuseum opent prof. dr F. van der Blij de tentoonstel

ling 'Dat zal je leren, leermiddelen in het onderwijs sedert 1800'. 

3 • In het Centraal Museum te Utrecht wordt de tentoonstelling 'De onbekende 

Willink' geopend. 

3 • Bij de presentatie van hun alternatieve stadsmilieuplan werpen de Jonge Socialisten 

in Utrecht een blokkade op in de Nobelstraat. 

12 • Wegens het 70-jarig bestaan van de Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten 

worden dertienduizend gekleurde ballonnen opgelaten op het Domplein, tezamen 

een wereldkaart vormend. 

23 • Met een voorstelling van 'Hello Dolly' door het Koninklijk Ballet van Vlaanderen 

wordt de nieuw ingerichte grote zaal van de Stadsschouwburg in Utrecht heropend. 

23 • Op de Utrechtse Maliebaan wordt in de serie beeldhouwwerken gemaakt door vrou

wen het beeld 'Rest' van Hieke Luik geplaatst. 

21 okiober Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. B 10.859-F 
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27 • Een gasexplosie verwoest het Utrechtse café 't Jansdam volledig. 

27 • Op het voormalige veeartsenijterrein in Utrecht onthult wethouder Van 

Willigenburg twee plastieken, één van Jérôme Symons en één van Gerard van Rooy. 

28 • Ter gelegenheid van de vernoeming van Transitorium III van de faculteit scheikunde 

en biologie van de RU Utrecht in de Uithof naar Hugo R. Kruyt wordt een beeltenis 

van deze hoogleraar in de chemie, die zich in 1941 openlijk uitsprak tegen de bezet

ter, door diens weduwe mevr. J.M. Kruyt-Kramer onthuld. De plaquette is van de 

hand van de beeldhouwer Pieter d'Hont. 

NOVEMBER 

2 • Mr I.W. Opstelten wordt geïnstalleerd als burgemeester van Utrecht. In zijn installa-

tierede zegt de nieuwe burgemeester: 'Ik wil vooral een bruggenbouwer zijn tussen 

Utrecht en de regio'. 

6 • De Utrechtse milieuprijzen gaan dit jaar naar het schoonmaakbedrijf Ecoclean, 

bewonersvereniging De Bikkershof voor de heemtuin en naar Gerard Mikx, actief lid 

van het comité Breedstraatbuurt. 

8 • Over het vijftigmeter-bad van zwembad De Krommerijn wordt een blaashal 

gebouwd om het bad ook 's winters te kunnen gebruiken voor trainingen. 

8 • Tijdens de opening van de najaarsledenvergadering van Genootschap Kunstliefde 

wordt de beeldhouwer Joop Wouters geïnstalleerd als voorzitter. Hij volgt de schil

der Hubert Sluis op. De Boellaardprijs wordt dit jaar toegekend aan de schilder Niek 

Molenaar. 

9 • De commissaris van de koningin, 

jhr Beelaerts van Blokland opent 

studio Jaarbeurs van Radio 

Utrecht. 

16 • Gedeputeerde Kok opent bij 

Amerongen een model van een 

grafheuvel, zoals deze in die 

buurt werd gebouwd tussen 

ongeveer 2000 en 1800 voor 

Christus. 

17 • Wim Viehoff, oud-voorzitter van 

turnvereniging D O O , ontvangt 

uit handen van sportwethouder 

Van Willigenburg de sportpen

ning van de stad Utrecht. 

2 november 
Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. ß 10.877-G 
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21 november Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. A 505-23 

18 • D e bejaarde bewoners van het Sabu-huis in Utrecht voeren actie tegen het terug

brengen van het aantal verzorgingsplaatsen. 

20 • Ofschoon ze al 12 jaar geleden stopte met haar werk, ontvangt de voormalig kinder

rechter mr A.A. Schwartz de eerste Petra van Luyn-prijs van de Utrechtse 

Kinderrechtswinkel. 

20 • De bisschop van Rotterdam, monseigneur R.Ph. Bär, opent in het 

Catharijneconvent de tentoonstelling 'Ikonen uit Nederlands bezit'. 

20 • In Hofstede Slangevecht ontvangen de burgemeesters van Breukelen, Loenen en 

Abcoude de eerste exemplaren van het door Hans Boomsma en J.B. Mangé samenge

stelde boek De Vechtstreek zoals het was. 

23 • Te Utrecht overlijdt op 90-jarige leeftijd Robert Lambriex, beter bekend als Dom 

Roberto. Hij was o.a. van 1966 tot 1980 rector van Huize St. Hiëronymus in 

Utrecht. 

27 • Koningin Beatrix opent in het Centraal Museum te Utrecht de grote overzichtsten

toonstelling 'Gerrit Rietveld 1888 - 1964'. 

28 • De commissaris van de koningin, jhr Beelaerts van Blokland, wordt voorzitter van 

het Nederlands Comité Unicef. 

30 • Mr B. Kortenhoff-Neppérus ontvangt uit handen van burgemeester Opstelten de 

gouden stadsmedaille voor haar werk voor stad en provincie. Zij is o.a. voorzitter van 

de Stichting Stadsontspanning en lid van Provinciale Staten. 
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Oud-Utrecht 

30 november Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. B 10.900-C 

DECEMBER 

1 Te Bilthoven overlijdt op 83-jarige leeftijd Waker Maas. Hij was in 1945 oprichter 

van de Stichting Gaudeamus, die ten doel heeft de eigentijdse muziek in binnen- en 

buitenland te bevorderen. 

1 • In De Bilt ontvangt wethouder J. van de Linden het eerste exemplaar van het tijd

schrift De Biltse Grift, een uitgave van de historische kring D'Oude School. 

2 • Gedeputeerde Kok van Verkeer neemt officieel een nieuw computergestuurd mel

dingssysteem in gebruik, waardoor gladheid op de provinciale en rijkswegen sneller 

gesignaleerd kan worden. 

3 • Het Rijk besluit in tien jaar een oude stadsvernieuwingsschuld van 200 miljoen gul

den van de stad Utrecht over te nemen. 

9 • Als dertiende wordt op de Maliebaan in Utrecht in de rij beelden gemaakt door 

vrouwen een beeld geplaatst van Margriet Kemper. 

11 • Burgemeester De Jonge en oud-burgemeester Bransen ontsteken de verlichting die 

voortaan twee kerktorens in het dorp Houten in de schijnwerpers zet. 

12 • I n Zeist overlijdt op 87-jarige leeftijd prof. dr B.C.J. Lievegoed. Hij was o.a. de 

oprichter van Het Zonnehuis in Zeist, het eerste heil-pedagogisch instituut in 

Nederland. Ook was hij jarenlang voorzitter van de Antroposofische Vereniging. 
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13 • In Slot Zeist wordt een overzichtstentoonstelling geopend van het werk van Sierk 

Schroder ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag. Hij portretteerde veel vooraan

staande personen. 

15 • Burgemeester Opstelten opent door het plaatsen van een model van het Rietveld-

Schröderhuis officieel de nagebouwde Utrechtse binnenstad in Madurodam in Den 

Haag. 

18 • Wethouder Van Willigenburg onthult op het Nicolaaskerkhof te Utrecht een pla

quette met daarop de regels die de schrijfster Clare Lennart in haar boek Pluk een 

roos aan dit plein wijdde. 

18 • De 'Groep van drie', een beeldengroep die door de in 1944 gefusilleerde verzetsstrij

der Gerrit Jan van der Veen werd gemaakt en sinds 1949 op de Leidseveertunnel 

stond, wordt na anderhalfjaar op de verbrede tunnel herplaatst. 

18 • Wethouder Van Willigenburg reikt de eerste Cultuurprijs van de stad Utrecht uit 

aan de Organisatie Oude Muziek voor het organiseren van het succesvolle Holland 

Festival Oude Muziek. 

21 • B i j een grote vliegramp in het Portugese Faro komen de 44-jarige wethouder K. 

Rozendaal uit Loenen en zijn echtgenote om het leven. 

24 • Door grote financiële tekorten moet het Bilthovense ziekenhuis Berg en Bosch nu al 

alle werkzaamheden staken en niet, zoals de bedoeling was, pas in de loop van 1993. 

De patiënten worden overgebracht naar andere ziekenhuizen. 

26 • Op 30-jarige leeftijd overlijdt in Utrecht Han Vroon. Hij heeft zich sinds 1988 als 

coördinator ingespannen voor de opvang van daklozen in een dagverblijf. 

30 • Burgemeester A.C. Houtsma van Wijk bij Duurstede onthult een plaquette gemaakt 

door Stef Stokhof de Jong van de Veldpoort die in 1881 is afgebroken. De plaquette 

is aangebracht aan het pand, dat naast de poort is gebouwd. 
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