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JANUARI 

1 • Het aantal inwoners van de provincie Utrecht steeg in 1992 met bijna 10.000: van 

1.037.294 naar 1.047.035. De stad Utrecht nam daarvan 10% voor haar rekening en 

groeide van 233.053 naar 234.054 inwoners. 

2 • Kattenbroek, de veelbesproken nieuwbouwwijk in het noorden van Amersfoort, 

krijgt vorm. Geestelijke vaders van deze 'architectonische proeftuin van Nederland' 

zijn de Rotterdamse stedebouwkundige en architect A.K. Bhalotra en wethouder drs 

A.L.L.M. Asselbergs. 

8 • De belastingdienst in Amersfoort verklaart het ziekenhuis Berg en Bosch in Bilt-

hoven failliet. Met tien miljoen gulden is de dienst de op één na grootste schuldeiser. 

9 • In zijn slaap in het rusthuis De Wartburg overlijdt de oudste inwoner van Utrecht, 

Herman Wilhelm Lebbink. Hij werd 105 jaar oud. 

12 • D e 23e Vakantiebeurs in Utrecht is weer begonnen. De grootste tot nu toe. Er doen 

947 organisaties uit 57 landen aan mee. Dat is 13 procent meer dan in 1992. 

12 • De gemeente Bunnik wordt voor het project Landschapsbeheer Krommerijn onder

scheiden met de eervolle vermelding behorende bij de Gemeentelijke Natuurprijs 

1992. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft deze prijs inge

steld voor activiteiten van gemeenten op het gebied van ontwikkeling en behoud van 

natuurprojecten. 

13 • In een volle Utrechtse Stadsschouwburg wordt afscheid genomen van prof. drs M.L. 

Snijders als hoofdredacteur van Het Utrechts Nieuwsblad/Tielse Courant/Dagblad 

Rivierenland. 

15 januari Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. 2 / 
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13 • Afscheid van de Woerdense wethouder drs J.J.L.M. Janssen wegens zijn benoeming 

tot burgemeester van Bunnik. 

15 • I n het kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) zijn in de afgelopen 

vier jaar 11.377 gebouwen in de provincie Utrecht geïnventariseerd. Een van de 

nieuw ontdekte monumenten is een drie eeuwen oude krukhuisboerderij in Nieuwer 

Ter Aa. 

15 • Onder het motto 'een woning zoeken doe je in Utrecht zelf deelt burgemeester mr 

I.W. Opstelten de eerste Woningkrant uit. Hierin worden woningen van de Utrecht

se woningcorporaties aangeboden. 

15 • D e Rijn overstroomt het nieuwe rivier-oeverreservaat De Blauwe Kamer bij Rhenen. 

De Stichting het Utrechts Landschap is blij met dit 'historisch moment ' . Het is voor 

het eerst dat dit gebeurt, nadat de zomerdijk is doorgestoken. 

16 • In de Utrechtse Domkerk wordt tot en met 24 februari 1993 de tentoonstelling 

'Naar een nieuw evenwicht: Europa na de reformatie' gehouden. 

18 • Op het landgoed Oostbroek op de grens van Utrecht en De Bilt wordt door het 

Utrechts Landschap een oude meander van de Kromme Rijn hersteld. 

19 • Minister van Verkeer en Waterstaat H. May-Weggen opent in Woerden het kantoor 

van de Vervoersbond CNV. 

20 • Omdat A.A.M. Kristel afscheid neemt als lid van de werkgroep publiciteit van het 

Utrechts Monumenten Fonds (UMF) krijgt hij op de nieuwjaarsbijeenkomst voor 

bestuur en medewerkers van het UMF uit handen van de voorzitter Dr G. Mik de 

—~5J" 
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23 januari Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. ß / 1.005-G 
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zogeheten Fonds-penning. De penning is in 1948 ontworpen door de beeldhouwer 

Pieter d 'Hont. 

21 • D e raad van Utrecht aanvaardt het stadsmilieuplan en de motie, waarin het college 

van burgemeester en wethouders wordt opgedragen een systematiek te ontwerpen, 

waardoor alle gemeentelijke plannen op hun milieu-effecten worden getoetst. 

22 • Het Utrechtse verzekeringsconcern Amev krijgt van de Raad van State-rechter Mr 

W.M.G. Eekhof-de Vries groen licht om door te gaan met de bouw van een 85 meter 

hoog en 100 meter breed nieuw hoofdkantoor voor de Fortis-groep. 

23 • Een hoop verwrongen staal blijft over na een brand in het winkelcomplex Autorama 

in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. 

26 • Er wordt begonnen met de herbouw van het uitgebrande Flinttheater te Amersfoort. 

27 • De uitgever en hoofdredacteur van het Bunniks en Houtens Nieuws Cees Pater Jzn. 

overlijdt op 66-jarige leeftijd. Behalve zijn werkzaamheden aan het groen-gekleurde 

huis-aan-huisblad, was Pater ook ere-lid van de Middenstandsvereniging Bunnik. In 

de hoedanigheid van voorzitter van deze vereniging (gedurende 25 jaar) heeft hij veel 

gedaan voor het winkelbestand in Bunnik. 

27 • Bij de officiële oprichting van het Regionaal Beraad Utrecht (RBU), draagt prof. dr 

J.A. van Ginkel, rector-magnificus van de Universiteit Utrecht, het voorzitterschap 

over aan de Utrechtse burgemeester Opstelten. 

29 • In het muziekcentrum Vredenburg in Utrecht houdt Aldo van Eyck de Rietveldlezing. 

FEBRUARI 

1 • Wijkse buurtbewoners protesteren massaal tegen het voornemen van de gemeente 

om in een weiland bij de molen een flatgebouw neer te zetten. Volgens de bewoners 

tast dit het stadsgezicht van Wijk bij Duurstede aan. 

3 • In het RBU ontstaan meningsverschillen over de eigen plannen voor het bouwen van 

grootschalige kantorenflats. De regiogemeenten bepleiten een betere afstemming van 

alle plannen. 

9 • De provinciale Monumentenwacht begint in een schuur aan de Houtense Wetering 

in Houten een opslag van restanten van Utrechtse monumenten. De materialen ko

men hoofdzakelijk van de gemeente Utrecht die wegens bezuiniging het eigen depot 

heeft opgeheven. 

9 • Op 69-jarige leeftijd overlijdt de Utrechtse architect ir Koenraad van der Gaast. Als 

architect van de Nederlandse Spoorwegen was onder andere hij verantwoordelijk 

voor het ontwerp van het Centraal Station van Utrecht met de daarbijbehorende 

Katreinetoren. 

12 • De grote zaal van de Utrechtse stadsschouwburg heet voortaan Douwe Egberts-zaal. 

Door dit sponsorcontract is het mogelijk geworden een ingrijpende verbouwing te 

realiseren. 
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16 • Als zusjes van de glasbakken zullen er vanaf vandaag in de Utrechtse wijk Overvecht 

papierbakken geplaatst worden. 

16 • Drs A.F.E. Kipp houdt de achtste Nicolaas van der Monde-lezing in de Utrechtse 

Pieterskerk. Het onderwerp is 'de Gertrudiskapel in relatie tot de andere Utrechtse 

schuilkerken'. 

17 • Dankzij acties van buurtbewoners wordt de paardekastanje, bijna honderd jaar oud, 

vijftien meter hoog en twee meter in doorsnee, verplaatst van het voormalige terrein 

van het voormalige Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) naar de naastgelegen 

Vaartsestraat. Een 'zware' klus van ongeveer veertig ton. 

19 • De vernieuwde historische afdeling van het Centraal Museum in Utrecht wordt geo

pend. 

22 • Amersfoort krijgt van de Kroon het groene licht voor de uitvoering van het omstre

den Centrumplan. De op één na grootste gemeente van de provincie mag na een ja

renlange juridische strijd beginnen met de bouw van een nieuw stadshart. 

23 • In een verpleeghuis te Nijmegen overlijdt op 94-jarige leeftijd de voormalig gemeen

tearchivaris mr J.W.C, van Campen. Hij leidde van 1940 tot 1964 het archief van de 

gemeente Utrecht en was erelid van de Vereniging Oud-Utrecht. 

24 • In de bomvrije kazerne van fort De Bilt is een restauratiewerkplaats ingericht voor 

stukken uit het Utrechtse Centraal Museum. Momenteel worden er drie gevelstenen 

van de molens De Snelle Kat die aan de Vleutenseweg heeft gestaan, De Meijboom 

aan het Paardenveld en De Gans aan de Gansstraat geconserveerd. 

25 • Miljoenenverlies dreigt voor de gemeente IJsselstein wanneer zij van het Rijk geen 

toestemming krijgt om 3500 woningen te bouwen in het Zenderpark. 

26 • De nieuwe bezoekerspenning van het museum van 's Rijks Munt in Utrecht is uit. 

De munt, die door de bezoekers zelf geslagen mag worden, is uitgevoerd in cupro-

nikkel (75 procent koper en 25 procent nikkel) en heeft een diameter van 26 mm. 

MAART 

2 • Afscheid van de secretaris van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten in 

Utrecht, Madeleine van Lennep. Zij was tevens coördinator van het Fonds Stads

verfraaiing. Als een 'fantastische vogel' wordt zij uitgeluid. 

4 • De 65-jarige Bob van der Hout neemt afscheid van de stichting Sleepinn Het Snurk-

huis op het Jansveld in Utrecht. Van der Hout is vijfjaar voorzitter geweest. 

10 • Utrecht krijgt met ingang van 1 januari 1994 een Centrum voor de Kunst. Dan zul

len de Utrechtse instellingen voor amateuristische kunstbeoefening gefuseerd zijn. 

13 • De Woerdense brood- en banketbakkerij C. Boot sluit het aan de Rijnkade gelegen 

familiebedrijf, dat daar 95 jaar gevestigd is geweest. 

13 • De bevolking van Wijk bij Duurstede en de speciaal hier voor opgerichte plaatselijke 

afdeling van Milieudefensie halen opgelucht adem nu de vestiging van een smeltoven 
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op het industrieterrein definitief van de baan is door de uitspraak van de Raad van 

State. 

16 • De dijkgraaf van het Groot-Waterschap van Woerden, prof. dr C. Datema en burge

meester drs H.A. van Zwieten stellen het nieuwe gemaal 'Snel en Polanen' aan de 

Polanerzandweg in werking. Dit gemaal vervangt het oude aan de Linschoterweg. 

17 • Dankzij de installatie van een passagierspanel bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf 

Utrecht (GVU) kan het publiek de diensten van het GVU gaan toetsen. Vertegen

woordigers uit allerlei verenigingen en organisaties hebben in het panel zitting. 

17 • Utrechts burgemeester Opstelten - gehuld in een T-shirt met de tekst 'Utrechters 

staan voor hun stad'- start samen met wethouder J.H. Zwart met een lied de cam

pagne voor het behoud van stadsvernieuwingsgelden uit Den Haag. 

18 • De Houtense CDA-wethouder voor openbare werken en volkshuisvesting G.A. Jon

kers neemt afscheid na 26 jaar raadslidmaatschap, waarvan 18 jaar als wethouder. De 

'bouwer' Jonkers heeft sinds 1979 een belangrijk aandeel gehad in de groei van Hou

ten. Het CDA-lid mr H. Lenstra volgt hem in zijn functie op. 

19 • Nog vóór april wordt in Utrecht begonnen met de restauratie van het deel van het 

Duitse Huis, dat de Ridderlijke Duitse Orde heeft verworven. De orde gaat zich ves

tigen in de voormalige commanderij op de hoek van de Walsteeg en de Springweg. 

Over de bestemming van de rest van het middeleeuwse complex wordt nog onder

handeld. 

22 • Met de werkzaamheden aan de Maartensbrug begint de dienst Openbare Werken 

van Utrecht aan het herstel van vier boogbruggen over de Oude Gracht. Door het 

toepassen van een bijzondere methode kan dit gebeuren zonder verlies van historisch 

materiaal. 

22 • Op 83-jarige leeftijd overlijdt in Doorn de harpiste Phia Berghout. Zij was bijna der

tig jaar harpiste bij het Concertgebouworkest en werd wereldberoemd door haar 

harpweken in Breukelen. 

22 • Voor het vijfde achtereenvolgende jaar wordt de 'Utrechtse Communicatiebol' uitge

reikt. Dit is een jaarprijs van de Utrechtse Communicatie Kring, een beroepsvereni

ging van mensen, die werkzaam zijn in de reclame-, marketing-, public relations- of 

voorlichtingswereld. De 'Bol 1992' gaat naar de Werkgroep Museumkwartier uit 

Utrecht. 

23 • Drs W.P.C, van Willigenburg, wethouder van economische zaken, cultuur, sport en 

personeelszaken, opent in het Utrechts Universiteitsmuseum de tentoonstelling 'Sig

nalen uit de ruimte'. 

26 • Het Waterleidingbedrijf Midden Nederland (WMN) neemt een nieuwe onthar-

dingsinstallatie van het grondwaterstation aan de Trechtweg in Cothen in bedrijf. 

27 • De Stichting Stichtse Geschiedenis houdt in de Utrechtse Nicolaïkerk een histori

sche markt voor alle historische verenigingen in de provincie Utrecht. 

28 • De vervuiling van de bodem van het Utrechtse Griftpark wordt na dertien jaar aan-
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gepakt. Men is begonnen een vijftig meter diepe schermwand te plaatsen. Bovendien 

wordt de gifgrond met een kleilaag boven en onder ingepakt. 

1 • Vanaf vandaag gaat de Stichting Thuiszorg Utrecht en het Kruiswerk Stad Utrecht 

samen verder onder de naam Thuiszorg Stad Utrecht. 

3 • Met de reorganisatie van de politie in de regio nemen de leden van het Houtense en 

Wijkse korps afscheid van elkaar. Voortaan werkt Houten in district Lekstroom 

(Nieuwegein, IJsselstein en Lopik) en Wijk bij Duurstede in disctrict Heuvelrug 

(Doorn, Maarn, Leersum, Amerongen en Rhenen). 

3 • Voor het politiekorps Regio Utrecht wordt in het recreatiegebied de eerste boom 

geplaatst van het toekomstige 'Regio Wout'. 

6 • Tien spectaculaire theatervoorstellingen zullen eind augustus op kasteel Duurstede 

in Wijk worden gegeven. Met diverse kunstvormen, waaronder klank- en lichtspel, 

wordt het stuk 'David van Bourgondië, de bloei van Duurstede' opgevoerd. 

7 • In de Woerdense Voorstraat wordt officieel de laatste steen van de sierbestrating en 

inrichting gelegd door de gedeputeerde C.G.J. van den Oosten, wethouder J. Blonk 

en de vice-voorzitter van Woerden Centrum, F. Theunissen. 

7 • Met een openingswoord van prof. dr J.P. Gumbert, hoogleraar westerse paleografie 

en handschriftkunde van de Rijksuniversiteit Leiden, wordt in het Rijksmuseum Het 

Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling 'Middeleeuwse boeken van het Ca-

tharijneconvent' geopend. 

8 • Aan het Predikherenkerkhof in Utrecht vinden bouwhistorici de resten van het Pre-

dikherenklooster. Het eerste klooster is gebouwd in 1232, vervangen door een groter 

in 1252, dat door brand werd verwoest en in 1270 opnieuw werd gewijd. 

8 • Elf ton zwaar en bijna 2,5 meter hoog is het beeld, dat vanaf nu staat te pronken op 

een terrein bij de Antoniushof achter het revalidatiecentrum de Hoogstraat in 

Utrecht. De beeldhouwer is Hans Leutscher uit Rotterdam. 

22 • Een brand verwoest het drooghuisje aan de Helling in Utrecht. Het huisje, vermoe

delijk gebouwd in 1850, zou steen voor steen worden afgebroken en vlakbij weer 

worden opgebouwd om het te behouden voor het nageslacht. Die gedachte ging nu 

mede in vlammen op. 

23 • De commissaris van de koningin, jhr drs P.A.C. Beelaerts van Blokland stelt in 

Houten de bibliofoon voor de provincie Utrecht in gebruik. 

26 • De gemeenteraad van Langbroek heeft in overgrote meerderheid haar voorkeur uit

gesproken voor herindeling met de gemeente Wijk bij Duurstede en Cothen. De 

herindeling moet volgens de provincie op 1 januari 1996 een feit zijn. De inwoners 

van Cothen zijn fel tegen. 

27 • De Raad van Utrecht heeft ruim vijf miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de res-
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tauratie van De Zeven Steegjes bij de Geertekerk. 130 huizen zullen opgeknapt wor

den door de N V . Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel. 

27 • In Woerden wordt de nieuwe fïetstunnel naar Linschoten onder de Wulverhorster-

baan in gebruik genomen. 

29 • Met de doop van een nieuwe veerboot door wethouder Winnifred Schrijver heeft 

Wijk bij Duurstede een modernere oeververbinding met het Gelderse Rijswijk. 

30 • Het uit 1882 stammende Koninklijke Zeister Harmonie Muziekgezelschap (KZHM) 

verzorgt haar honderdste aubade ter gelegenheid van Koninginnedag. Deze feestelijke 

gebeurtenis speelt zich af op het Slotplein in Zeist. 

30 • Officiële aanbieding van het eerste exemplaar van het boek Terugblik op Kamerik. 

Leven tussen Kruipin en Oudendam 1857 - 1988 aan de Woerdense burgemeester 

Van Zwieten. 

1 • De Amersfoortse wethouder Asselbergs is de nieuwe directeur van de Rijksdienst 

voor de Monumentenzorg in Zeist. De 52-jarige kunsthistoricus is sinds 1989 voor

zitter van de stichting Federatie Monumentenwacht Nederland. 

3 • In Bussum overlijdt de stichter van het rijksmuseum Het Catharijneconvent te 

Utrecht, dr D.P.R.A. Bouvy op 77-jarige leeftijd. 

7 • Tijdens opnamen in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent in Utrecht van het 

TV-programma 'Tussen Kunst en Kitsch' komen documenten van de Belgische schil

der, tekenaar en illustrator René Magritte (1898-1967) boven water. 

24 • Sjef Theunis, het gezicht van de Nederlandse Derde-Wereldbeweging overlijdt op 

51-jarige leeftijd in Tunis aan een hartaanval. Theunis, van 1974 tot 1989 algemeen 

directeur van de NOVIB, was ook oud-raadslid voor de PPR in Utrecht en oud-voor-

zitter van de migrantenraad in deze stad. 

28 • Burgemeester Van Zwieten slaat de eerste paal voor het nieuwe bedrijfspand van 

Taxi- en Vervoersbedrijf G.J. van de Pol. Het oude bedrijfspand aan de Singel in 

Woerden moet wijken voor de bouw van de stadstunnel bij het station. 

31 • Het overdekte zwembad De Kwakel in de Utrechtse wijk Overvecht wordt groten

deels verwoest door een felle uitslaande brand. De schade bedraagt naar schatting 

tussen de vijftien en achttien miljoen gulden. 

31 • I n het Museum Het Rondeel in Rhenen wordt deze zomer een tentoonstelling 

gehouden over pontjes, voetveren, veerlieden en veerhuizen onder de naam: 'Heen en 

weer, heen en weer, Rhenen en het veer'. 

1 • Aan de Woerdense Industrieweg gaat het bedrijfspand van de firma Pro Badge, fabri-
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kant van onder meer T-shirts, buttons, jacks en sleutelhangers met speciale benamin

gen, in vlammen op. De brand is waarschijnlijk aangestoken. De schade wordt ge

raamd op enkele miljoenen guldens. 

1 • De reductiepas van de gemeente Utrecht voor huishoudens met een maximaal bruto 

maandinkomen van 2550 gulden (studerenden uitgezonderd) gaat U-pas heten. De 

pas geeft 25 tot 50 procent korting op activiteiten op het gebied van sport, cultuur, 

cursussen en recreatie. 

3 • Tot en met 9 juni wordt in Amersfoort het Armando-festival gehouden. De in 1929 

geboren Armando is schrijver, schilder, beeldhouwer, violist en acteur. Dit is de eer

ste manifestatie waarbij alle facetten van zijn werk worden getoond. 

4 • Met het aanbrengen van citaten van beroemde schrijvers en dichters op de Utrechtse 

stadsbussen begint het festival 'De Vervoering'. Het festival houdt in dat er tijdens 

de ritten wordt voorgelezen. 

5 • De Utrechtse commissaris van de koningin Beelaerts van Blokland geeft als ere-voor-

zitter, in de Janskerk te Utrecht het startschot voor de feestelijke viering van het 70-

jarig bestaan van de vereniging Oud-Utrecht. 

Tijdens de viering wordt voor de eerste keer de Oud-Utrecht-prijs toegekend door 

burgemeester Opstelten. Hij gaat naar dr H.P. Deijs te Rhenen voor: Justus van 

Broeckhuijsen, landmeter 's Hoofs van Utrecht en naar drs K. van Vliet voor: Markt in 

middeleeuws Utrecht. 

5 • Een kleine dertienduizend mensen bezoeken het festival Jazz by Duurstede. Grootste 

trekker is Hans Dulfer and his tough Tenors. 

5 • De Christelijke Oratoriumvereniging 'Oefening en Stichting' geeft een jubileumcon

cert in de Petruskerk in Woerden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het 

koor. 

6 • Liefst veertigduizend mensen bezochten in Utrecht het Festival aan de Werf. De slot

akkoorden zijn van het orkest Caoutchouc. 

8 • Bart van Kuijk, eigenaar van de voormalige Woerdense Confectie Fabriek (WoCoFa) 

overlijdt op 89-jarige leeftijd. Hij bekleedde vele functies in het maatschappelijk le

ven. 

11 • D e particuliere begraafplaats van de Groeneveldstichting (aan de Brauwstraat) wordt 

overgedragen aan de gemeente Woerden. 

12 • Een kleine dertig antieke boten varen mee in de door Junior Kamer Vechtstreek 

georganiseerde vlootschouw 'Sight Sailing' over de Vecht. Een tocht van zes uur, 

vanaf Nederhorst-den-Berg via Nigtevecht, Vreeland, Loenen en Breukelen naar 

Maarssen. 

12 • Wethouder Rik Joosse opent de nieuwe heemtuin in Wijk bij Duurstede. De biologi

sche tuin is gelegen aan de Hoge Hofweg tussen de kasteeltuin en het Hordenpark. 

13 • Op 60-jarige leeftijd overlijdt in Utrecht Ben Noz. Noz was een begrip voor muziek

liefhebbers in Utrecht en verre omtrek. Zijn sigarenzaak aan de Amsterdamsestraat-
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weg was het grootste voorverkoopadres voor kaarten van popconcerten en dergelijke. 

13 • De Utrechtse wethouder Van Willigenburg schenkt de gemeentelijke 

Maartenspenning aan de Bilthovense kunstschilder Piet Vermeulen. Vermeulen is 

meer dan een halve eeuw lid van het Genootschap Kunstliefde, waarvan twintig jaar 

als bestuurder. 

22 • In het kader van de Dag van de Architectuur, worden in Utrecht zestien 'gekke' 

bouwwerken (follies) geplaatst. 

22 • In het nieuwe Utrechtse kantorencomplex Rijnsweerd vindt de overdracht plaats van 

het omgevingskunstwerk 'Het Verzonken Schip' van Karin Daan. Het kunstwerk is 

een 'schip' van beton van 250 bij 10 meter, met water en terrassen, dat in Rijns

weerd aan de grond lijkt te zijn gelopen. 

23 • Tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van de Kring van Utrechtse Onderne

mingen (KUO) ontvangt oud-burgemeester Vos de KUO-prijs, een koperplastiek 

van Corry Ammerlaan. Zij krijgt de prijs voor haar inzet als burgemeester voor het 

bedrijfsleven in Utrecht en daarbuiten. 

23 • In Wijk bij Duurstede wordt een boekje uitgegeven over het Wijkse stadsbestuur in 

de periode van 1650 tot 1700. Het is de doctoraalstudie van de gemeente-archivaris 

Rob Butterman, die drie jaar geleden is overleden. 

24 • De Woerdense gemeenteraad besluit tot aankoop van een bedrijfspand aan de Bleke-

rijlaan in Middelland om het in te richten als nieuw stadhuis. Het bestaande stad

huis aan de Westdam en het stadskantoor aan de Meeuwenlaan zullen worden afge

stoten. 

22 juni Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. L 5195-G 
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24 • Twee medewerkers van het KNMI worden onderscheiden voor hun werk. Dr J.P. 

van der Meulen krijgt van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) de prijs 

voor het beste wetenschappelijke artikel over meteorologische instrumenten en waar

nemingsmethoden. De prijs voor origineel onderzoek in het grensvlak tussen meteo

rologie en andere disciplines gaat naar dr P. Houtekamer die inmiddels niet meer bij 

het KNMI werkt. 

25 • De restauratie van het Mondriaanhuis in Amersfoort, het geboortepand van de be

roemde schilder (1872-1944), bereikt zijn hoogste punt. Voor hun inzet krijgen de 

initiatiefnemers, Cis en Leo Heijdenrijk, een Zilveren Anjer van het Prins Bernhard 

Fonds. 

25 • S. Haanemaaijer, bijna 25 jaar voorzitter van het centrum voor lichamelijk en zin

tuiglijk gehandicapten De Paraplu aan de Burg. Norbruislaan in Utrecht, treedt te

rug. Hij ontvangt de stadspenning. 

29 • A.C. de Vooys overlijdt in zijn woonplaats Bilthoven. De Vooys was hoogleraar in de 

sociale geografie en in de jaren 1967 en 1968 rector magnificus van de Rijksuniversi

teit van Utrecht. 

30 • De nestor van het Nederlandse boekenvak, de Utrechter Chris Leeflang, overlijdt op 

88-jarige leeftijd. Leeflang was van 1929 tot 1972 directeur van boekhandel Broese 

in Utrecht. Hij was negentien jaar lang voorzitter van de Commissie voor de Propa

ganda van het Nederlandse Boek (CPNB). 

9 • Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling geriatrie van het AZU is tijdens het 

tweejaarlijks wereldcongres van de International Menopause Society (IMS) in Stock

holm bekroond met de Greenblatt Prize in Basic Science. 

10 • Op uitnodiging van de 40-jarige Stichting Stadsontspanning paraderen tientallen 

reuzengildes uit het zuiden van het land en België door de binnenstad van Utrecht. 

De Utrechtse gigant Maarten loopt ook mee. 

20 • De 91-jarige emeritus hoogleraar archeologie prof. dr H. Brunsting geeft op het 

Domplein te Utrecht het startsein voor de opgraving van de Heilige Kruiskapel, die 

vermoedelijk is gebouwd door Willibrord (695). Een week later wordt in de Dom

kerk een tentoonstelling geopend die gewijd is aan de geschiedenis van het Dom

plein. 

26 • Langs de provinciale weg De Meern-Montfoort heeft provinciaal archeoloog Saskia 

van Dockum de resten van een belangrijk waterstaatkundig werk uit de late middel

eeuwen gevonden. 
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AUGUSTUS 

5 • Ongeveer één miljoen gulden is de schade bij de N.V. Energieproduktiebedrijf UNA 

op de Lage Weide in Utrecht. Na een ontploffing bij een gasturbine ontstond een 

brand met veel rookontwikkeling. 

13 • Opening van een grote overzichtstentoonstelling in het Centraal Museum van de 

schilder James Ensor (1860-1949) uit Oostende. 

16 • Een door de beeldende kunstenaar Marie-José Wessels ontworpen console, die bur

gemeester Opstelten onthult aan de Nieuwegracht, is een geschenk van de 35-jarige 

Stichting Katholieke Bejaardenhuisvesting Utrecht (KABU). 

20 • Voor de achtste maal begint het Groot Utrechts Popfestival (GUP). Het wordt weer 

gehouden op het Smakkelaarsveld en duurt anderhalve dag. 

21 • Het 4l-ste bloemencorso van Leersum trekt een kleine 25.000 kijkers. 

28 • Met groot materieel worden de hulpbruggen bij het Utrechtse station Overvecht 

weggehaald. De bruggen zijn nodig geweest voor de werkzaamheden aan de tunnel 

bij de Mr Tripkade. 

29 • Hennie Achterberg uit de Utrechtse wijk Hoograven wordt als 500.000-ste bezoeker 

van Slot Zuylen in Oud-Zuilen getrakteerd op bloemen, een boek en een ballon

vaart. 

29 • Het museumproject: 'Mannenzaal anno 1907 tot leven gebrachten het St. Pieters-

en Bloklandsgasthuis in Amersfoort loopt af. Het was 'living history' waarbij het gas-

thuisleven in die tijd tot leven werd gebracht. 

30 • Aan de Herenstraat in Utrecht, tussen de panden 29 en 31 is een zaaltje 'Studio 

Oude Muziek' in gebruik genomen. 

31 • O p de Oude Gracht in Utrecht worden weegmatten aangebracht om passerende 

vrachtwagens te wegen. Doel is de historische werfkelders aan de Oude Gracht te be

schermen tegen voertuigen met een wieldruk hoger dan een ton. 

31 • De 'follie' op het Utrechtse 't Goyplein mag blijven staan. Deze omgekeerde eik, een 

werk van architect Anke Colijn en beeldend kunstenaar René van der Wiel, wordt 

binnenkort in het licht gezet. 

SEPTEMBER 

1 • De Utrechtse kunstenaar Paul Klemann wint de Prix de Rome voor Tekenen. De 

prijs bedraagt f40.000. 

1 • Na zeventig jaar is de molen van Werkhoven weer compleet. Met behulp van een 

grote kraan wordt de nieuwe, met riet gedekte kap geplaatst. 

1 • De 66-jarige edelsmid Nico Huisman in Zeist viert zijn 50-jarig jubileum. Ter gele

genheid hiervan is er een tentoonstelling over zijn ontwikkeling als juwelier en edel

smid te zien in zijn atelier aan de Steynlaan in Zeist. 

3 • Tot en met 17 oktober hangen er in de hal van het Centraal Station in Utrecht zes 
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lOud-Utrecht 

I september 

Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. ß / / 269-K 

enorme schilderijen, die door 

treinen zijn geïnspireerd. Ze zijn 

gemaakt door de Liendense kun

stenaar Peter van Ede. 

11 • Minister van W V C Hedy 

d'Ancona, die in Wijk bij 

Duurstede de Open Monumen

tendag opent, sluit bij haar 

bezoek het experimentele geschie-

denisprcject 'Jeugd- en Erfgoed' 

af. De leerlingen van de mavo en 

de basisscholen hebben zich de 

afgelopen maanden verdiept in de 

geschiedenis van Dorestad, de 

zeventiende eeuwse schilderkunst 

en de late middeleeuwen. 

11 • Gerard Fraza uit Wijk bij Duurstede ontvangt op deze Open Monumentendag de 

Buttermanprijs 1993 voor zijn inspanningen voor het behoud van monumenten in 

de binnenstad. Deze prijs, die voor de eerste keer wordt uitgereikt, heeft de naam 

gekregen van de jong overleden Wijkse archivaris Rob Butterman. 

15 • D e Stichting KunstSalon aan de Utrechtse Adelaarstraat laat de zijgevel beschilderen 

door de kunstenaar Dorrit Klomp. 

18 • Ter introductie van het cultuurfonds van de VSB-bank geeft violiste Emmy Verheij 

een concert in de Woerdense Petruskerk. 

18 • Tot en met 7 november zal in het Centraal Museum in Utrecht de tentoonstelling 

'Alles wat œstetisch boeii te zien zijn, gewijd aan twee voormalige particuliere collec

ties: die van L.H. en J.F. van Baaren uit Utrecht, sinds 1980 in bruikleen bij het 

Centraal Museum, en de verzameling van dr Dirk Hannema, die sinds 1958 is on

dergebracht in kasteel Het Nijenhuis bij Heino. 

30 • Vijftien olifanten op weg van het NS-Goederenstation naar de Veemarkthallen zijn 

de belangrijkste attractie van het American Circus. Het circus is naar Utrecht ge

haald door de Utrechtse Werkvoorziening (sociale werkplaatsen) ter gelegenheid van 

het eigen zilveren jubileum. 

OKTOBER 

1 • Op de Algemene Begraafplaats aan de Van Teijlingenweg te Kamerik wordt een 
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6 ortober Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. A 588.27 

monument ter herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog onthuld. 

Het is gebouwd en ontworpen door Nico van Vliet te Kamerik. 

3 • In zijn woonplaats Utrecht overlijdt op 93-jarige leeftijd J.H. Scheps. Scheps was 

oud-lid van de Tweede Kamer voor de PVDA en oud-raadslid en wethouder van de 

gemeente Zeist. 

6 • Koningin Beatrix en de Hongaarse president Göncz en zijn vrouw bezoeken in Het 

Catharijeconvent in Utrecht de tentoonstelling 'Maria van Hongarije, Koningin tus

sen keizers en kunstenaars 1505-1558'. 

6 • In het kader van het project 'Beelden aan de Maliebaan' wordt als veertiende het 

beeld 'Désirée' van beeldhouwster Ellie Hahn geplaatst. 

6 • Voor de nieuwbouw van het Utrechtse provinciehuis in Rijnsweerd slaat de commis

saris van de koningin Beelaerts van Blokland de eerste paal. Hier komt ook de nieu

we statenzaal. 

8 • In de Eerste Achterstraat in Utrecht zijn de panden nr 6, 7 en 8 opgeknapt op initia

tiefvan particulieren. Dit stukje stadsvernieuwing heeft als doel het straatje beter 

leefbaar te maken. 

9 • 'Trein in het klein' heet de tentoonstelling van modelspoorbanen in het Spoorweg

museum. 

9 • Bij de restauratie van het Duitse Huis in Utrecht komt een fraai spitsboogvenster uit 

de veertiende eeuw tevoorschijn. 
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lOud-Utrecht 

13 • Aan de Baden Powellweg in Utrecht heien zes oud-chefs en de huidige chef van het 

bureau Tolsteeg samen met korpsbeheerder Opstelten de eerste paal voor het nieuwe 

politiebureau. 

14 • D e vbo-school (voorbereidend beroepsonderwijs) aan het Theo Thijssenplein in 

Utrecht wordt officieel geopend. Het is een vestiging van het Agrarisch Opleidings 

Centrum Midden-Nederland. 

17 • De 'autoloze-zondag-op-vriendelijk-verzoek' in Veenendaal wordt voor de organisa

toren een desillusie. Door de grote publiciteit vooraf komen velen per auto een kijkje 

nemen. 

19 • Start van het renovatieproject van 62 woningen uit 1948 aan de Rembrandtlaan e.o. 

te Woerden. 

22 • In de Tsjechische stad Jiçin wordt een jumelage-overeenkomst met Wijk bij Duur

stede getekend. 

25 • De Utrechtse wethouder van monumentenzorg Zwart, heropent na een ingrijpende 

verbouwing de jeugdherberg Rhijnauwen in Bunnik. Het complex is een middel

eeuwse ridderhofstad die al sinds 1933 dienst doet als jeugdherberg met jaarlijks 

ongeveer dertigduizend overnachtingen. 

25 • Streekvervoerder West-Nederland wordt verlost van het laatste grote knelpunt in de 

dienstregeling door de openstelling van een nieuwe busbaan bij Laagraven, halverwe

ge Utrecht en Houten. 

27 • Alle 320 medewerkers van Carosseriefabriek den Oudsten b.v., Woerdens belangrijk

ste industriële werkgever, worden ontslagen wegens faillissement. 

28 • In de Oude Hortus van de Universiteit Utrecht zijn bij herstelwerkzaamheden resten 

van Romeinse bewoning gevonden, waarschijnlijk uit de eerste eeuw na Christus. 

29 • Ongeveer drie miljoen gulden bedraagt de schade van de brand in het Nieuwegeinse 

Oosterlicht College. Het vuur is veroorzaakt door brandstichting. 

30 • In Museum Flehite in Amersfoort wordt tot en met 12 december een tentoonstelling 

gehouden met als titel: 'Feesten in Amersfoort! Over keien, koningen en kroonjaren'. 

Getoond worden herinneringsobjecten die vervaardigd zijn naar aanleiding van de 

Oranje-, eeuw- en keifeesten in de periode 1870 tot 1970. 

NOVEMBER 

2 • De Chinese gemeenschap in Utrecht heeft een eigen trefcentrum Yaoyi (Vriend

schap). De officiële opening van het gebouw aan de Keizerstraat 3 wordt verricht 

door de ambassadeur van de Volksrepubliek China, Wang Quingyu, en burgemees

ter Opstelten. 

2 • Gijs Vos jr onthult in de hal van het stadhuis een bronzen borstbeeld van zijn groot

moeder, oud-burgemeester Mw Vos. 

6 • Burgemeester Van Zwieten van Woerden reikt de Hugo Kotesteinoorkonde uit aan 
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2 november 

Foto: Gem. Fotodienst Utrecht neg. B / 1.354-E 

Kees en Joke van den Hurk te 

Kamerik, mede als eerbetoon aan 

andere bewoners van het dorps-

hart, voor het opknappen van 

oude panden. 

6 • Met een gezamenlijk optreden 

van Shirley Bassey, Ray Charles 

en Liza Minelli wordt de giganti

sche nieuwe Prins van Oranje Hal 

van de Jaarbeurs ingewijd. 

11 • Een maand lang kan het publiek 

het huis aan de Lagenoord 9 in 

Utrecht bezichtigen. De 73-jarige 

bewoner Bertus Jonkers heeft zijn 

atelierwoning van binnen voor

zien van schilderingen, spreuken, bijzondere tegels en andere ornamenten. 

13 • Het Zeister verenigingsleven zit zonder accommodatie nu het theatercomplex Bosch

lust door een felle brand is verwoest. 

13 • Door het onthullen van de naam 'Al Montaka' opent de Woerdense wethouder A. 

Engering officieel het Marokkaanse jongerencentrum. 

19 • Meer dan dertig jaar heeft Annie Krijgsman zich ingezet voor de Unie Van Vrijwil

ligers. Bij haar afscheid als werkobjectleidster van Meer Bewegen voor Ouderen 

krijgt zij uit handen van burgemeester Opstelten de Stadspenning uitgereikt. 

20 • Opening van de expositie in het Woerdense Stadsmuseum van de plaatselijke beeld

houwer Jan Vermaat. 

20 • Met de oplevering van de restauratie van de huisjes Mariastraat 13 en 15 (op een 

binnenterrein) aan de Wijde Poort in Utrecht viert het UMF zijn vijftigjarig bestaan. 

Het Fonds koos bij het opknappen voor milieuvriendelijke materialen. 

23 • In Woerden slaan wethouder Groen en Sinterklaas de eerste paal voor woningen in 

plan Snel en Polanen. 

23 • Het beeld van kunstenaar Carola Popma is het vijftiende in het project 'Beelden aan 

de Maliebaan'. 

24 • De schrijver en tekenaar van onder andere de Bommel-strips, Marten Toonder, 

opent in het Universiteitsmuseum een grote tentoonstelling over de Kelten. 

24 • Aan de Groeneweg in Utrecht wordt het Oosterse vrouwenbadhuis (Haman) ge

opend. 'Iedereen is welkom, behalve mannen', zegt de echtgenote van de burgemees

ter, mevrouw H.M.A. Opstelten-Dutilh. De Turkse Meyem Türkkal is bedrijfsleid

ster. 
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• O u d - U t r e c h t 

• 

26 • Utrechts oudste amateurtoneelgezelschap, Koninklijke Rederijkerskamer Jan van 

Beers, brengt in de Stadsschouwburg het rechtszaal-drama 'Night of January 16th' 

van de Amerikaanse schrijfster Ayn Rand. De regisseur is Harry Polder. 

27 • Bij het bouwen van appartementen op de Koerheuvel bij Rhenen worden scherven 

gevonden van een prehistorische emmer (uit de periode 700 tot 600 jaar voor Chris

tus). De kostbare emmer is waarschijnlijk als urn voor een belangrijk persoon ge

bruikt. 

DECEMBER 

1 • De renovatie van het woonzorgcentrum 'Tolsteeg' in Hoograven in Utrecht is vol

tooid. Mede door nieuwbouw zijn er nu 155 aanleunwoningen. 

2 • Met drie oude succesprodukties van de PaardenKathedraal, wordt een nieuw theater 

in gebruik genomen. De sfeervolle ruimte is de voormalige manege van de faculteit 

Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. 

6 • De eerste asielzoekers arriveren in het nieuwe asielzoekerscentrum. Het centrum is 

het voormalig Militair Hospitaal in de Utrechtse wijk Oog in Al. 

8 • Om de winkels in het centrum van Utrecht niet meer te laten bevoorraden door zwa

re vrachtwagens wordt het Stadsdistributie Centrum (SDC) opgericht. Door het 

gebruik van kleinere wagens worden de werfkelders en bruggen ontzien. 

9 • De Amsterdamse architect Theo Bosch wint de Rietveld Architectuurprijs voor zijn 

woningontwerpen in de Utrechtse wijk Voordorp. 

11 • Het Stadskasteel Ten Putte aan de Oude Gracht 187 in Utrecht wordt opgeleverd. 

De N.V. Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel heeft als eigenaar het pand uit 

begin veertiende eeuw gerestaureerd en verdeeld in vijf sociale huurappartementen. 

13 • Burgemeester Opstelten stelt in de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht het Vubis-

systeem, een geautomatiseerde bibliotheekcatalogus, in werking. 

15 • Het Historisch Platform organiseert in het Academiegebouw aan het Domplein in 

Utrecht een lezing over 'De wording van Hoog Catharijne. Historisch onderzoek 

naar cityvorming'. De spreker is Hans Buiter, die het boek 'Hoog Catharijne. De 

wording van het winkelhart van Nederland' publiceerde. 

22 • Tot en met 5 januari 1994 kunnen zendamateurs uit een groot deel van de wereld 

contact maken met de 'Kerstboom' in IJsselstein. De zendpost is geïnstalleerd in het 

kraaienest van de toren op 220 meter hoogte en in de garage aan de voet van de to

ren. 
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