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„Het is niet gemakkelijk, onze zoogenaamde musea van oudheden logisch 
in te deelen. De beste zijn afkomstig uit den tijd, toen men uit was op het 
verzamelen van 'rariteiten', voorwerpen, merkwaardig door hunne oudheid of 
door hunne herkomst uit verre landen. Deze rariteiten-kabinetten zijn reeds 
lang uit de mode en zeker wel voor goed; maar, hoe ook gezuiverd, onze 
musea blijven hun oorsprong verraden. Toch verlangt men tegenwoordig 
iets anders, iets beters dan de liefhebberende 18e eeuw. Men stelt aan de 
musea, die men samenstelt, andere, hoogere eischen, - eischen ook van zeer 
verschillende aard". 
Aldus mr. S. Muller Fz. in de Inleiding van zijn Catalogus van het Museum 
van Oudheden, 2e veel vermeerderde druk, Utrecht 1904, blz. XVI. Het 
hierboven gegeven citaat is de aanloop tot een verantwoording waarom hij 
als museumbeheerder - een functie die mr. S. Muller Fz. sinds 1874 vervulde 
als onderdeel van die van gemeentearchivaris van Utrecht - was overgegaan 
tot een geheel nieuwe indeling van het museumbczit, gepaard met een nieuwe 
opzet van de catalogus. Let wel: geen nieuwe opstelling of presentatie van de 
museumstukken, want deze was ongewijzigd gebleven sinds 1891, toen de col
lectie van het stadhuis was overgebracht naar het huis Het Hoogeland (tussen 
de Biltstraat en de Emmalaan, waar tegenwoordig Staatsbosbeheer zetelt). 
Bij de opzet van de catalogus liet hij zich leiden door drie gedachten: in de 
eerste plaats „dat een museum een overzicht behoort te geven van de ontwik
keling der verschillende kunstindustrieën", ten tweede dat er op wetenschappe
lijke wijze de beschavingsgeschiedenis moet kunnen worden bestudeerd, en 
tenslotte „dat de betrekkelijk weinige relieken, die ons van onze nationale 
heiligen zijn overgebleven, op passende wijze gehuisvest en ter vereering door 
het nageslacht tentoongesteld zullen worden". Kortom een ambachtelijk 
(door hem artistiek genoemd), een wetenschappelijk en een conserverend 
uitgangspunt. Daarmee brak hij met de opzet die sinds de opening van het 
museum in 1838 had gegolden, te weten dat het belang voor de geschiedenis 
van de stad Utrecht voorop zou staan. 

Deze ommezwaai van historisch museum naar museum voor „kunstindustric-
en" werd niet ingegeven door het artistiek belang van de schilderijencollectie, 
want deze was in 1872 in bruikleen gegeven aan het Genootschap Kunstliefde, 
dat haar tentoonstelde in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 
aan de Mariaplaats; maar het was het beeldhouwwerk, waaronder vooral 
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de houten beeldengroepen, de mensen en dieren voorstellende architectuur
fragmenten en de pijpaarden heiligenbeeldjes uit de middeleeuwen, dat de 
beheerder tot deze nieuwe indeling had bewogen. Want van bevoegde zijde 
was hem erop gewezen, dat zijn museum van alle lokale centra de rijkste 
verzameling Noordnedcrlandse beeldhouwkunst bevatte, hetgeen gezien de 
schaarste aan dit soort kunstuitingen in andere openbare collecties een her
groepering van het Utrechtse museumbezit rechtvaardigde. Dit argument gaf 
de doorslag, en zo werd het museum van oudheden herschapen in een mu
seum van „kunstindustriecn". 
Zonder classificatiemoeilijkhcden ging dit niet, want de meeste stukken 
hoorden zowel bij de historische oudheden als bij een kunstindustrie thuis; 
maar mr. S. Muller Fz. zag niet op tegen het doorhakken van knopen. Wel 
besefte hij, dat hij van de kunsthistorische en artistieke kant van zijn stukken 
niet genoeg afwist; en jaren later, in 1918, verzuchtte hij dat er voor dit 
soort werk eigenlijk een geschoold kunsthistoricus moest worden aangetrok
ken - kunstgeschiedenis kon men trouwens pas sinds 1907 in Nederland, en 
wel te Utrecht, studeren - maar dan zou men aan zo'n kracht ook een 
behoorlijk tractement moeten aanbieden; en dit laatste was eigenlijk niet 
verantwoord, aangezien een museumdirecteur geen vaste bezigheden, ja zelfs 
geen vaste bureautijden had: als hij zijn collectie eenmaal had beschreven 
en af en toe een stuk had aangekocht, was zijn werk klaar.1) Dat een mu
seumdirecteur iets met een bezoekerspubliek te maken zou kunnen hebben, 
was een gedachte die nog niet bij hem was opgekomen, waarschijnlijk om
dat er in zijn dagen nauwelijks een museumpubliek bestond. 
Dat is ook wat het meest opvalt, wanneer we het museumbeleid van het begin 
van deze eeuw met het huidige vergelijken: hoezeer de accenten zijn verscho
ven onder invloed van het publiek en hoe in verband daarmee twee aspecten 
naar voren zijn gekomen die omstreeks 1900 blijkbaar nog weinig meetelden: 
het educatieve en het recreatieve element. 
Toch was het educatieve aspect althans in theorie wel aanwezig, wanneer 
we tenminste letterlijk nemen wat alweer mr. S. Muller Fz. in zijn catalogus van 
1904 over de bestudering van de cultuurgeschiedenis aan de hand van beel
dend materiaal te berde brengt: „De gelukkige voorkeur van onzen tijd voor 
aanschouwelijk onderwijs leidt er toe, de geschiedenis meer en meer te illustree-
ren. Vooral de beschavingsgeschiedenis heeft aan illustratie dringend be
hoefte; en de geschiedenis, vroeger in hoofdzaak diplomatieke en krijgsge-
schiedenis, wordt meer en meer beschavingsgeschiedenis. Naast de ethnogra
phie der Nieuw-Zeelanders en der roodhuiden, die tegenwoordig zooveel aan
dacht trekt, wenscht men nu ook de ethnographie van Nederland in beeld te 
brengen. Het leven onzer vaderen, in kerk en raadhuis, in en buiten hunne wo
ningen, wil men zich voorstellen, hunne zeden en gewoonten bestudeeren." 
(blz. XVI-XVII). Maar daaraan verbond hij niet de consequentie dat zijn 
museum dan ook in de praktijk aantrekkelijk moest zijn voor het geven van 
dat aanschouwelijk onderwijs, bij voorbeeld aan schoolklassen. En dat een 

1) Zijn tekst staat geciteerd in 125 jaar Centraal Museum Utrecht blz. 23. ontleend aan 
het Verslag van den toestand der Gemeente Utrecht in 1918. 
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museum een eigen educatieve dienst zou hebben, was nog volstrekt onge
hoord. 
Een museum in de stad Utrecht dat oorspronkelijk wel een educatieve taak 
had gehad, maar dan niet in de zin van opvoeding van het publiek in het al
gemeen maar speciaal van beeldende kunstenaars, is het Aartsbisschoppelijk 
Museum. Dit ontstond omstreeks 1860 als particuliere verzameling van een 
Utrechts geestelijke, mgr. G. W. van Heukelum, die als uitdrukkelijk doel 
voor ogen had, de kerkelijke kunstenaars van zijn tijd terug te voeren tot de 
inspiratiebron van wat in zijn ogen religieuze kunst bij uitstek was: de go-
thiek. Door confrontatie met middeleeuwse schilderijen, beeldhouwwerken, 
kazuifels, edelsmeedwerk en dergelijke kunstuitingen moesten de kunstenaars 
van de 19e eeuw opgevoed, we zouden haast zeggen geïndoctrineerd worden 
tot het produceren van neo-gothiek. De toenmalige aartsbisschop van Utrecht, 
mgr. Schaepman, stond van harte achter dit streven en hielp mee om van 
zolders en uit stoffige hoeken van pastorieën en parochiekerken de verborgen 
schatten te voorschijn te halen en ze voor de collectie te verwerven. Deze 
werd in 1872 voor het publiek opengesteld in het huis Loenersloot, Nieuwe
gracht 20, waar ze bleef tot de verhuizing naar het Centraal Museum in de 
Agnietenstraat in 1921. Dat ze haar „opvoedende" taak goed vervulde, blijkt 
wel uit de vlucht die de neo-gothiek aan het einde van de 19e eeuw nam; 
een vlucht waarmee niet iedereen gelukkig behoeft te zijn. Het indoctrineren-
de standpunt werd ook niet meer aangehangen door de latere conservatoren, 
onder wie Jan-Eloy Brom, die in 1934 als moderne afdeling van het Aarts
bisschoppelijk Museum het Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst stichtte, 
dat werd ondergebracht in het Catharijneconvent aan de Lange Nieuwstraat. 
Hier was het tot voor kort nog te bezichtigen en hier zal het over enige tijd 
weer te zien zijn als onderdeel van het geprojecteerde Rijksmuseum het 
Catharijneconvent. Brom wilde niet langer de kunstenaars opvoeden tot één 
of andere kunstrichting, maar gewoon afwachten wat ze maakten en dat aan 
het belangstellend en eventueel opdrachtgevend publiek tonen. 
Met het Museum van Oudheden en het Aartsbisschoppelijk Museum, die 
in 1921 samen werden ondergebracht in het tot Centraal Museum verbouw
de en uitgebreide voormalige Agnietenconvent, hebben we wel de grootste 
twee musea van de stad genoemd maar niet de enige die er omstreeks de 
eeuwwisseling waren. In chronologische volgorde van openstelling voor het 
publiek waren er verder in Utrecht omstreeks 1900: 

— het Munt- en Penningkabinet van 's Rijks Munt, ingericht op grond van 
KB van 18 mei 1845 om alle Nederlandse munten, penningen en stempels van
af ca. 800 te verzamelen, gevestigd in het gebouw van de Munt aan de Oude-
gracht bij de Neude, in 1911 verhuisd naar Leidseweg 90, waar het zich nog 
steeds bevindt. 
— het Museum van Oudheden van het Provinciaal Utrechts Genootschap, 
dat vooral Romeinse en prehistorische vondsten uit de provincie Utrecht be
vat, opgericht in 1847 en oorspronkelijk op het stadhuis, vervolgens sinds 
1890 in het huis Het Hoogeland tentoongesteld, waarvandaan het in 1921 met 
het Stedelijk Museum mee zou verhuizen naar het vernieuwde Agnieten
convent. Daar werd het opgesteld in de „kloosterkeuken", die echter in 
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Opstelling van de schilderijen in het Museum Kunstliefde, Oude-
gracht 152, omstreeks 1906-1910 (foto Centraal Museum). 

1930 moest wordt ontruimd om plaats te maken voor het toen gevonden 
Utrechtse Schip. Sedertdien heeft de archeologische verzameling gezworven 
door het museumgebouw en de aangrenzende Fundatie van Renswoude, tot
dat ze in 1959 twee zalen in de Historische afdeling van het Centraal Museum 
kreeg toegewezen; de naam luidt sinds 1964 Provinciaal Oudheidkundig Mu
seum; 
— het Museum Kunstliefde, dat sinds 1873 was ingericht in het Gebouw 
voor Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats maar in 1905 werd ver
plaatst naar een particulier huis, Oudegracht 152 achter de Jacobikerk, 
waar het tot zijn sluiting in 1911 bleef - het aanzienlijke schilderijenbezit dat 
Kunstliefde van de gemeente in bruikleen had, moest toen voorlopig worden 
opgeslagen, maar kon sinds 1921 in het Centraal Museum worden tentoon
gesteld samen met 63 schilderijen van oude meesters uit de eigen collectie van 
Kunstliefde, die inmiddels door de gemeente waren aangekocht; en tenslotte 
— het Museum voor Kunstnijverheid, Wittevrouwenkade 6a, dat sinds 1884 
streefde „naar eene verzameling van voorwerpen van Kunstnijverheid, zoo
veel mogelijk gerangschikt naar volk en tijdorde, en daarbij in het bijzonder 
van voorwerpen van Nederlandsche Kunstnijverheid - hetzij in natura of 
reproductie", met als doel „de verheffing van het Kunstambacht en de ver
edeling van den Kunstzin bij het volk" (citaten uit de inleiding van de Cata
logus van het Museum van Kunstnijverheid te Utrecht, 1902). Dit museum 
had dus van meet af aan een educatief doel, zoals uit het laatste citaat blijkt; 
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bovendien behoorde het bij de Kunstnijverheidschool aan de Wittevrouwen-
kade en bevatte het onder meer een schoolcollectie van stijlfragmenten. Ten
gevolge van de reorganisatie van de school moest het in 1920 worden geslo
ten, waarna in 1922 de originele stukken door de gemeente werden aange
kocht en geplaatst in de nieuwe afdeling Kunstnijverheid van het Centraal Mu
seum. 
De collecties van al deze musea zijn voor een groot deel voor Utrecht behou
den gebleven, ook al bestaan nu niet meer alle instellingen die ze bijeen
brachten. Of dat ook geldt voor een aantal verzamelingen die tussen 1895 en 
1930 voor het publiek werden opengesteld, laat zich minder gemakkelijk vast
stellen. Want in die jaren blijkt er een hausse in het stichten van musea te 
zijn geweest, waarvan de meesten nu niet meer bestaan. Het waren, weer in 
chronologische volgorde van openstelling voor het publiek: 
— het museum van het Tandheelkundig Instituut, 1895-1951; heropend 
in 1958 als Tandheelkundige Afdeling van het Utrechts Universiteits Museum; 
van meet af aan gevestigd in het Tandheelkundig Instituut, dat zich oor
spronkelijk bevond aan de Wittevrouwenstraat 9, sinds 1911 Oudegracht 320 
en sinds 1929 lutfaseweg 7, en dat momenteel bezig is te verhuizen naar de 
Uithof; 
— het Museum van het Staatsbosbeheer, 1916 - ca. 1956, bij de oprichting 
gevestigd in het gebouw Nieuweroord, op de plaats waar nu het derde hoofd
gebouw van de Nederlandse Spoorwegen staat, in 1919 met Staatsbosbe
heer verhuisd naar Het Hoogeland, Museumlaan 2, waaruit het Museum van 
Oudheden toen moest vertrekken; ca. 1956 wegens plaatsgebrek gesloten; 
— het Museum ten dienste van het Onderwijs, 1916 - ca. 1965, oorspronke
lijk zonder vaste standplaats, sinds 1925 gevestigd aan de Nieuwegracht 41, 
waar nu de Volksuniversiteit zetelt, die jarenlang met dit museum heeft sa
mengewoond; sinds 1965 geleidelijk overgebracht naar de Stichting Onder-
wijscentrum Utrecht, Ondiep 63, waar de collectie, voorzover niet aan bruik
leengevers teruggegeven, ligt opgeslagen zonder museale functie; 
— het Utrechts Zondagsschool-museum, 1922-1947, Achter Sint Pieter 
14 in de dienstwoning bij de school van de stichting „Inrichting voor haveloze 
kinderen te Utrecht", door het hoofd van deze school bijeengebracht; wegens 
plaatsgebrek in 1947 opgeheven; 
— het Brandweermuseum, 1926-1944, in het Catharijneconvent, Lange 
Nieuwstraat 38; opgeheven in 1944 en heropend in 1963 te Hellevoetsluis als 
Nationaal Brandweermuseum; 
— het Museum voor de Grafische Vakken, 1927-1945, oorspronkelijk ge
vestigd op de zolder van de school voor de Grafische Vakken, lutfaseweg 3, 
en in 1934 verhuisd naar Nicolaasdwarsstraat 3; het overleefde de oorlog 
maar werd na de bevrijding door Canadese soldaten vernietigd, die de druk
persen en koperplaten aanzagen voor gedumpt oorlogsmaterieel; 
— het Nederlands Spoorwegmuseum, geopend in 1928 in de Moreelselaan 
4 met als kern een particuliere verzameling spoorweg-curiosa die zich al 
sinds 1917 in één van de administratiegebouwen van de NS bevond; in 1936 
naar het oudste hoofdgebouw, Moreelsepark 1, verhuisd; tijdens de oorlog 
ondergebracht in het Rijksmuseum te Amsterdam, daarna enige jaren opge-
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slagen, totdat het eind 1953 gedeeltelijk en in 1954 geheel in het voormalige 
Maliebaan station, Joan van Oldenbarneveltlaan 6, heropend kon worden en 
in 1961 van een buitenterrein worden voorzien, dat nog steeds wordt uitge
breid; 
— het Oud-Katholiek Museum voor Kerkelijke Kunst en Geschiedenis in 
Nederland, geopend in 1928 in de voormalige schuilkerk van Sint Gertrudis 
aan de Mariahoek; in 1970 overgebracht naar het Catharijneconvent aan de 
Lange Nieuwstraat, waar het nu is opgeslagen in afwachting van de verbou
wing van dit complex tot het geprojecteerde Rijksmuseum het Catharijnecon
vent; voorlopig zijn de belangrijkste stukken eruit, vooral textilia, sinds 1972 
tentoongesteld in het Aartsbisschoppelijk Museum aan de Agnietenstraat; en 
tenslotte 
— het Schriftmuseum Blanckertz, geopend in 1930 aan de Oudegracht 201 
hoek Haverstraat; in 1948 overgenomen door de heer J. A. Dortmond, die 
de collectie, tot dan toe grotendeels uit copieën bestaande, als particuliere 
verzameling uitbreidde met vele originele handschriften, die hij sindsdien 
in zijn woonhuis te Bilthoven bewaart; de copieën en schrijfgereedschappen 
huisvestte hij in zijn bedrijf, Jade - J. A. Dortmond N.V., Kromme Nieuwe 
Gracht 38, Utrecht, waar ze nog steeds op aanvraag te bezichtigen zijn. 
Van al deze kleinere musea bestaan nu in Utrecht alleen nog het Munt- en 
Penningkabinet van 's Rijks Munt, het Provinciaal Oudheidkundig Museum 
van het PUG, de verzameling Tandheelkunde, het Spoorwegmuseum, en het 
Oud-Katholiek Museum; de andere gingen door verschillende oorzaken als 
museum te gronde. Maar de Utrechters kregen ruimschoots compensatie door 
de opening na 1930 van een nog groter aantal verzamelingen, die het voor 
het grootste deel wel tot nu toe hebben uitgehouden. Het zijn, wederom in 
chronologische volgorde van openstelling, de volgende: 
— het Corps-Museum van het Utrechts Studentencorps, geopend in 1931 
in de Sociëteit PHRM, Janskerkhof 14, in 1972 grotendeels overgebracht naar 
het Utrechts Universiteitsmuseum; 
— het hierboven reeds vermelde Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst, 
in 1934 in het Catharijneconvent geopend als moderne afdeling van het Aarts
bisschoppelijk Museum; thans opgeslagen in afwachting van de opening 
van het nieuwe Rijksmuseum het Catharijneconvent; 
— de particuliere verzameling van Jan-Eloy en Leo Brom, voor het pu
bliek opengesteld in 1936 in het woohuis tevens atelier van de edelsmeden 
Brom, Drift 15, en aldaar te bezichtigen gebleven tot de opheffing van de 
edelsmidse, 30 januari 1962; vele belangrijke middeleeuwse stukken eruit zijn 
na de dood van Leo Brom (1965) in 1966 door het Aartsbisschoppelijk 
Museum verworven; 
— het Nederlands Goud- en Zilvermuseum, Keur en Ambacht, geopend in 
1937 in een kamer van het Belastingkantoor aan het Janskerkhof 13a, naast 
de Sociëteit PHRM, waar toen ook het kantoor van de Waarborg was ge
vestigd; in 1948 verhuisd naar het Catharijneconvent, en in 1970 samen met 
het Klokkenmuseum (zie hieronder) overgebracht naar Achter de Dom 12; 
— het Utrechts Universiteitsmuseum, geopend in 1938, Trans 8, waar het 
zich nog steeds bevindt; 
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— het Voorlichtingscentrum en Verkeersmuseum, in 1948 geopend als 
eigendom van het Verbond voor Veilig Verkeer, Servetstraat 5; wegens plaats
gebrek opgeheven omstreeks 1960; 
— het dr. F. H. Fentener van Vlissingenhuis, Maliebaan 42, geopend voor 
het publiek in 1952 als afdeling Kunst na 1850 van het Centraal Museum; 
— het Museum en Archief van Tijdmeetkunde (Klokkenmuseum), geopend 
in Amsterdam in 1902; in 1953 naar Utrecht overgebracht, waar het samen 
met het Goud- en Zilvermuseum werd tentoongesteld in het Catharijnecon-
vent; in 1968 werden de beide musea samengevoegd tot het Nederlands Goud-, 
Zilver- en Klokkenmuseum, dat in 1970 in zijn geheel verhuisde naar Achter 
de Dom 12; 

de afdeling Diergeneeskunde van het Utrechts Universiteitsmuseum, ge
opend in 1954 in het hoofdgebouw der Diergeneeskundige Faculteit, Biltstraat 
172; 
— het Nationaal Museum van Speeldoos tot Pierement, geopend in 1958 
in het Catharijneconvent, in 1971 verhuisd naar Achter de Dom 12, naast 
(maar met dezelfde ingang als) het Klokkenmuseum; 
— het Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit, voor het publiek 
opengesteld sinds de verhuizing in 1960 naar het huidige adres, Domplein 
24; 
— de Pijpenkamer van Douwe Egberts, opengesteld in 1965 in het fabrieks
gebouw van Douwe Egberts, Keulsekade 143; 
— het Museum Van Baaren, particuliere verzameling van de heer L. H. van 
Baaren en mejuffrouw J. F van Baaren, die in 1966 na beider dood als mu
seum voor het publiek werd geopend in hun vroegere woonhuis, Oudegracht 
317; 
— het museum van de NV Levensverzekeringmaatschappij „Utrecht", in 
1968 geopend op een zolder van het gebouw van „De Utrecht", Leidseweg 
2; medio 1974 zal het met „De Utrecht" mee verhuizen naar een nieuw kan
toorgebouw aan de Rijnsweerd; en tenslotte 
— de verzameling Hedendaagse Kunst-Utrecht, geopend in 1970, Achter 
de Dom 14. 

Na dit overzicht van de kale feiten betreffende opening, sluiting en verhui
zing van de bijna dertig kleinere openbare verzamelingen die Utrecht sinds 
de eeuwwisseling blijkt te hebben geherbergd, willen we ons afvragen wat al 
deze musea beoogden met hun collecties en of hun doelstellingen in de loop 
der jaren veranderingen ondergingen. Het liefst zouden we ook weten of de 
presentatie van het museumbezit met deze doelstellingen in overeenstem
ming was, maar zeker voor de inmiddels opgeheven musea is dit moeilijk 
meer te achterhalen. 
Wat betreft de beginselen die als uitgangspunt voor een museum-beleid kon
den dienen, zagen we al dat er voor mr. S. Muller Fz. in 1904 drie golden, 
en wel een ambachtelijk, een wetenschappelijk en een conserverend principe. 
Uitgangspunten zijn nog geen doelstellingen, al vallen ze soms samen; wil
len we zijn principes in doelstellingen vertalen, dan doen we hem hopelijk 
geen onrecht als we hem een conserverend, een wetenschappelijk en flauw 
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zichtbaar ook een educatief doel toeschrijven: conserveren wilde hij de 
Utrechtse oudheden, al dan niet tot een „kunstindustrie" behorend, en de 
„relieken, die ons van onze nationale heiligen zijn overgebleven" (waarmee 
hij historisch belangrijke personages bedoelde); wetenschap wilde hij bedre
ven zien op het gebied van de beschavingsgeschiedenis; en educatief wilde 
hij werken in de zin van aanschouwelijk onderwijs om diezelfde beschavings
geschiedenis te illustreren. 
Toen een commissie uit de Stichtse Culturele Raad in 1971 een nota over 
het provinciaal museumwezen opstelde om daarmee Gedeputeerde Staten van 
advies te kunnen dienen over een subsidiebeleid, hanteerde ze vier mogelijke 
doelstellingen voor de opzet van een museumcollectie, te weten een conserve
rend, een wetenschappelijk, een educatief en een recreatief doel. Vergeleken 
met de doelstellingen uit 1904 is er dus niet veel veranderd, behalve dat 
één zeer belangrijk aspect is toegevoegd: het recreatieve. 
Met het toenemen van hun vrije tijd zoeken mensen meer afwisseling en heb
ben ze meer lust om dingen te ondernemen waar ze vroeger niet aan toekwa
men. Dat ondervinden onder andere de musea, wier bezoekersaantallen de 
laatste jaren met sprongen zijn gestegen en nog steeds blijven stijgen; zozeer 
zelfs dat de museumstaven het soms nauwelijks meer kunnen opvangen en 
het gevoel hebben van roofbouw op zichzelf en hun collecties. Dit geldt 
natuurlijk in de eerste plaats voor musea die als typisch recreatief worden 
ervaren, bij voorbeeld doordat er allerlei apparaten staan te draaien of ge
luid te geven. De meest markante voorbeelden daarvan zijn in de stad Utrecht 
momenteel het Spoorwegmuseum en het museum Van Speeldoos tot Piere
ment, op slechts geringe afstand gevolgd door het Universiteitsmuseum. De
monstraties met rijdende treintjes, met draaiorgels en speeldozen, en ook met 
allerlei wetenschappelijke meetapparatuur, bij voorbeeld op het gebied van 
het geluid, kunnen recreatief werken in die zin dat de bezoeker erdoor 
„herschapen" wordt in een mens met meer innerlijke mogelijkheden. Recrea
tie wordt hier niet opgevat in de oneigenlijke zin van zich passief laten amu
seren zonder eigen inspanning, want daarvoor dient een museum niet. Wie 
naar een museum gaat, moet zich willen inspannen, in die zin dat hij zich 
door het tentoongestelde wil laten inspireren. Recreatie in de betekenis 
van inspiratie is natuurlijk niet nieuw en evenmin beperkt tot musea waar 
iets beweegt of geluid geeft: van een kunstwerk dat doodstil aan de muur 
hangt, kan op de ontvankelijke toeschouwer een even grote inspiratie uit
gaan als van bewegende wissels en seinen op de knutselaar, of van een or
chestrion met drie violen die door een ronddraaiende strijkstok worden be
speeld, op de muziekliefhebber. 

Pas ongeveer in de laatste tien jaar zijn museumbeheerders zich expliciet 
gaan bezinnen op de recreatieve mogelijkheden en taken van hun collecties. 
Maar dat wil niet zeggen dat het element van recreatie in de zin van inspira
tie in de vroegere musea ontbrak. Het onderstrepen van artistieke schoon
heid naast ambachtelijke kunstvaardigheid kan die functie hebben, en het 
confronteren van kunstenaars met de religieuze kunstuitingen van de middel
eeuwen teneinde hen te inspireren tot eigen neo-gothische scheppingen - de 
opzet immers van het Aartsbisschoppelijk Museum - had die bedoeling zeker. 
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De „Gothische kamer" op Het Hoogeland, 1906 (foto Gemeentelijk 
Archief, Utrecht) 

Zo werkt bij voorbeeld ook het kijken naar potten uit de prehistorie en de 
Romeinse tijd, gevonden in de Utrechtse bodem, bepaald prikkelend op 
mensen met een schatgraversinstinct: voor hen is dus het Provinciaal Oud
heidkundig Museum van het PUG bij uitstek een plaats van recreatie. 
De verschillende doeleinden van een museum laten zich niet strikt scheiden; 
maar we kunnen proberen aan de hand van de gevonden onderscheiding 
zekere accenten te leggen en eventuele veranderingen te signaleren. 
Het oudste museum van de stad, het Museum van Oudheden, later het Cen
traal Museum, had in de eerste plaats een conserverende taak met betrekking 
tot voorwerpen uit de geschiedenis van de stad Utrecht, speciaal uit de 
middeleeuwen; maar daarnaast van meet af aan een wetenschappelijk doel, 
namelijk om de kennis te bevorderen van de kunsten uit die middeleeuwse 
periode, die tot dan toe voor achterlijk en onkunstzinnig was gehouden. 
Ondanks de gewijzigde opzet van de catalogus van 1904 veranderde mr. S 
Muller Fz. deze beide doeleinden niet. Hoogstens breidde hij de wetenschap
pelijke bestudering uit tot de beschavingsgeschiedenis, het dagelijks leven 
en de zeden en gewoonten van onze Utrechtse voorouders, naast de weten
schappelijke bestudering van de verschillende producten van „kunstindus
trie". Slechts in theorie voegde hij een educatief element in, met zijn zinsnede 
over aanschouwelijk onderwijs; want de presentatie van de verzameling op 
Het Hoogeland nodigde daartoe niet uit. In overvolle zalen, gedeeltelijk als 
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Gezicht in een museumzaal van hel Centraal Museum na de reor
ganisatie van 1925 (foto Gemeentelijk Archief, Utrecht) 

stijlkamer ingericht maar dan met veel voor dat doel overbodige voorwerpen, 
werd het gehele museumbezit getoond; een dépôt was er blijkbaar niet. Pas 
na de verhuizing naar de Agnietenstraat in 1921 en vooral na de ingrijpende 
verandering van de opstelling in 1925 kwam hierin verbetering, al bleef ruim
tegebrek de grote klacht. De aan Kunstliefde in bruikleen gegeven schilderijen 
waren immers teruggekomen en met een groot aantal werken van oude mees
ters aangevuld, en voor het eerst ging men bewust de nadruk leggen op een 
stijlkritische benadering. Sinds 1917 behoorde er een kunsthistorica tot het 
museumpersoneel, Jkvr. dr. C. H. de Jonge, die in 1920 conservator werd 
en eindelijk in 1940 directrice. Tot dan toe was steeds de gemeentearchivaris 
tevens directeur. Op het gebied van oude meesters werden sinds 1921 systema
tisch werken uit de Utrechtse School van de 17e eeuw verzameld, zodat 
hiervan een vrijwel compleet overzicht ontstond. Daarnaast richtte de af
deling Kunst na 1850 , die in 1952 in het Fentener van Vlissingenhuis aan de 
Maliebaan een eigen onderkomen kreeg, zich niet alleen op Utrechtse mees
ters maar op kunstenaars uit heel Nederland. 

Zou men dit alles tot de conserverende en wetenschappelijke taken van het 
museum kunnen rekenen, een duidelijk educatieve koers werd ingeslagen on
der de tweede directrice, mejuffrouw dr. M. E. Houtzager (1951-1972). Dit 
kwam vooral tot uiting in het organiseren van een groot aantal tentoonstel
lingen met populariserende strekking, die gedeeltelijk uit het eigen museum-
bezit werden samengesteld of aan Utrechtse kunstenaars gewijd (bij voorbeeld 
Utrechts Zilver in 1952 en 1972, Caravaggio en de Nederlanden in 1952, Paus 
Adriaan VI in 1959, Saenredam in 1961), gedeeltelijk ook de aandacht ves
tigden op verre en vreemde culturen (bij voorbeeld Hedendaagse kunst van 
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Bali, en de Kunst der Hethieten in 1962, 5000 jaar Kunst uit Pakistan 
in 1963). Sinds 1970 heeft het Centraal Museum een speciale educatieve mede
werker in dienst, onder andere voor de begeleiding van schoolklassen, ter
wijl uit dat jaar ook de „creatieve werkplaats" voor kinderen van 6 tot 12 
jaar dateert. Het museumbezit mag nu ook worden uitgebreid met niet-
Utrechts materiaal, als dit voor een didactische opstelling nodig wordt ge
acht. Hiermee is geleidelijk ook een levendiger presentatie naar buiten ge
paard gegaan, niet alleen meer in de vorm van catalogi of museumgidsen 
(die er al sinds 1838 zijn geweest) maar ook door middel van prentbrief-
kaarten en dia's, door tentoonstellingsaffiches in stad en land, en sinds 1973 
door een eigen mededelingenblad, dat per nummer (ieder kwartaal) door een 
andere beeldende kunstenaar geredigeerd en gemaakt zal worden. Zo is het 
gezicht van de collectie wel ingrijpend veranderd, ondanks het feit dat ze nog 
in hetzelfde gebouw is gehuisvest als vijftig jaar geleden. 

Een enigszins andere koerswijziging in het beleid valt op te merken bij het 
Aartsbisschoppelijk Museum, dat oorspronkelijk educatief was ingesteld in de 
zin van beïnvloeding van kunstenaars in de richting van de neo-gothiek. Dit 
trekje raakte evenwel in de 20e eeuw op de achtergrond en ontbrak geheel 
bij de moderne afdeling, het Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst in het 
Catharijneconvent, waar de bemiddeling tussen kunstenaars en publiek het 
hoofddoel was. Bij de middeleeuwse verzameling viel de nadruk sinds de 
eeuwwisseling meer op het conserverend en wetenschappelijk karakter, zozeer 
zelfs dat de aanwezigheid van deze collectie in Utrecht één van de motieven 
vormde voor de vestiging van de eerste Nederlandse leerstoel in de kunstge
schiedenis in Utrecht in 1907. Sinds 1920 werd er bij het aankopen ook ge
let op de tot dan toe verwaarloosde perioden van renaissance en barok, en on
der de huidige directie van dr. D. Bouvy (conservator sinds 1946, directeur 
sinds 1952) werden er bovendien voorwerpen uit het Rijke Roomse Leven 
van de 19e en 20e eeuw aangeschaft. Het museum zal binnenkort opnieuw 
een verruiming van zijn doelstelling ondergaan als onderdeel van het gepro
jecteerde Rijksmuseum het Catharijneconvent, waarvan ook de Nieuwe Reli
gieuze Kunst en het Oud-Katholiek Museum deel zullen uitmaken. Want daar
in zal het gaan om de geschiedenis van de religieuze sensibiliteit in de noor
delijke Nederlanden in de breedste zin, dus inclusief het Protestantisme. 
Op dat laatste gebied is momenteel het aankoopbeleid gericht, terwijl ook 
overeenkomsten omtrent bruiklenen in de maak zijn. In het nieuwe Rijks
museum zullen de opstelling van de collectie en de begeleiding van het pu
bliek een uitgesproken eductief karakter krijgen, maar dan educatie in een 
totaal andere zin dan waarin mgr. van Heukelum het bedoelde, toen hij om
streeks 1860 met de verzameling begon. 

Musea met duidelijke koerswijzigingen in hun beleid zijn natuurlijk ook de 
drie instellingen die boven al werden aangeduid als bij uitstek recreatief: het 
Spoorwegmuseum, het Universiteitsmuseum en het Museum van Speeldoos 
tot Pierement. Toen ze werden geopend, respectievelijk in 1928, 1938 en 
1956, was dit nog geen aspect waarvoor bij museumdirecties bewust belang
stelling bestond. Ze waren alle drie conserverend van opzet en hebben dit ele
ment ook niet verloochend. Maar door de aard van het geconserveerde ma-
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Een van de spectaculaire instrumenten van het Universiteitsmuseum: 
resonantiehollen van Heimholt-., door Donders gebruikt bij het 
onderzoek van de spraakkhmken (foto Universiteitsmuseum) 

teriaal en de activiteit van de staven kwam vooral in de laatste jaren de na
druk geheel te liggen op de begeleiding van steeds grotere groepen bezoekers, 
kinderen en volwassenen, die niet alleen worden voorgelicht met woorden, 
maar demonstraties krijgen van de werking van allerlei instrumenten en appa
raten. Hier is een sterke educatieve inslag aangebracht op een manier die 
een breed publiek blijkt aan te spreken en die het als een vorm van recreatie 
ondervindt. Educatie is hier dan ook veel meer dan opvoeding en onder
wijs, zoals het in de vroegere musea werd opgevat. 
Onder de musea die sinds de vorige eeuw in de stad Utrecht werden geopend, 
was er een heel aantal onderwijzend van opzet. Het Museum voor Kunstnij
verheid uit 1884 met zijn collectie stijlfragmenten in origineel of afgietsel ten 
dienste van de Kunstnijverheidschool is er een voorbeeld van, evenals de ver
zameling van het Tandheelkundig Instituut van de Universiteit sinds 1895, 
het Museum van het Staatsbosbeheer en het Museum ten dienste van het 
Onderwijs uit 1916, het Zondagsschool-museum (1922), het Museum voor 
de Grafische Vakken (1927), het Schriftmuseum Blanckertz (1930), het Ver-
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Om de saaiheid van de meeste toegangskaartjes te helpen doorbre
ken, heeft het Spoorwegmuseum in 1972 een nieuw type biljet ont
worpen. Op de voorkant staat een afbeelding van een belangrijk 
stuk uit de collectie, de locomotief „De Arend", en op de achterkant 
een korte tekst over hel museum (cliché Spoorwegmuseum) 

keersmuseum (1948), de afdeling Diergeneeskunde van het Universiteitsmu
seum (1954) en de verzameling van het Archeologisch Instituut (I960). 
Het Museum van het Staatsbosbeheer had inzendingen van Staatsbosbeheer 
naar landbouwtentoonstellingen tot grondslag en bevatte diorama's van land
schappen, opgezette vogels en andere dieren, een grote verzameling nesten 
met eieren, schelpen, fossielen, houtmonsters en andere zaken die bruikbaar 
waren voor het onderwijs in de natuurlijke historie. Het werd dan ook veel 
door schoolklassen bezocht. Voor schoolklassen was ook het Museum ten 
dienste van het Onderwijs bedoeld, dat afdelingen voor natuurlijke historie, 
aardrijkskunde en geschiedenis bevatte, met veel aandacht voor het vroegere 
Nederlands-Tndië. Daarover konden onder meer lantaarnplaatjes bekeken en 
boeken gelezen worden. 

Voor het onderwijs in de Bijbelse geschiedenis diende het Utrechts Zondags
school-museum, met modellen, kaarten, munten, vruchten en planten uit 
het Heilige Land. De School voor de Grafische Vakken profiteerde bij haar 
onderwijs van het historisch overzicht over alle grafische technieken, in de 
vorm van prenten, boeken waaronder incunabelen, houtblokken, geëtste en 
gegraveerde platen, en drukpersen, dat was te bewonderen in het Museum 
voor de Grafische Vakken. Het Schriftmuseum Blanckertz wilde met zijn 
verzameling voorwerpen betreffende schrift- en tekenkunst, in origineel en af-
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gietsel (onder meer van spijkerschrift), gefinancierd door de Berlijnse schrift-
kundige Rudolf Blanckertz, eveneens in de eerste plaats een educatieve func
tie vervullen (tegenwoordig, nu het een particuliere collectie is, die uitsluitend 
met originele stukken wordt uitgebreid, ligt de nadruk meer op het weten
schappelijk belang). Verkeersonderwijs kon men krijgen in het Voorlichtings
centrum en Verkeersmuseum, dat een documentatie bevatte over het verkeer 
vroeger en nu, wegen en wegenbouw, veiligheidspropaganda, jeugd en veilig 
verkeer. 
Voor het onderwijs aan universiteitsstudenten tenslotte waren en zijn in de 
eerste plaats bedoeld de verzamelingen van het Tandheelkundig Instituut, 
de Diergeneeskundige Faculteit en het Archeologisch Instituut van de Rijks
universiteit, met respectievelijk instrumenten betreffende de ontwikkeling van 
de tandheelkunde sinds de 16e eeuw en documenten betreffende het tand
heelkundig onderwijs; stukken betreffende ontwikkeling van het diergenees
kundig onderwijs; en Egyptische, Griekse, Romeinse en Etrurische oudhe
den, die een representatief beeld van de verschillende stijlen geven. 
Een categorie apart op het gebied van de educatieve verzamelingen vormt 
de Hedendaagse Kunst - Utrecht, geopend in 1970 als „educatieve expositie 
van blijvende aard van hedendaagse kunst" onder leiding van de gemeente
lijke consulent voor de beeldende kunst, Wouter Kotte. Naast het opbouwen 
van een eigen verzameling, die zich momenteel op de stroming van de „nieuwe 
figuratie" richt en niet beperkt is tot Utrechtse of zelfs Nederlandse kunste
naars, heeft hij de taak wisselende tentoonstellingen in te richten en bo
vendien kunstlessen te organiseren voor scholieren. Dit gebeurt in de ruime 
expositiezaal op de eerste verdieping van Achter de Dom 14 (dikwijls opge
vrolijkt door flarden draaiorgelmuziek van het Museum van Speeldoos tot 
Pierement, dat zich in hetzelfde pand gelijkvloers bevindt), waarbij wordt 
gestreefd naar een sfeer van creatief spel en maximale participatie. Zoals het 
hele begrip „educatie" zich in de loop van de jaren heeft gewijzigd van pas
sief luisteren en kijken naar een alwetende meester en diens lesmateriaal tot 
actief meezoeken naar oplossingen die ook voor de docent niet van te voren 
behoeven vast te staan, zo is ook de filosofie achter het opzetten van een 
educatieve verzameling totaal veranderd. Geen van de oude onderwijskundige 
musea bestaat trouwens meer, behalve alleen de verzamelingen die bij een 
universiteitsinstituut behoren. 

Of men uit dit laatste nu moet afleiden dat een onderwijskundige collectie 
zich in een wetenschappelijke omgeving beter laat aanpassen aan moderne 
eisen dan een verzameling die deze steun mist, öf dat het overleven van de 
universitaire collecties op andere factoren berust, is een vraag die hier niet 
behoeft te worden beantwoord. Misschien speelt ook het feit een rol dat 
zulke verzamelingen ook voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt kunnen 
worden, zodat ze door hun meervoudig karakter een grotere flexibiliteit 
bezitten dan al te eenzijdig gerichte musea. Het wetenschappelijk aspect is 
één van de vier doelstellingen die boven werden genoemd als pijlers van een 
museumbeleid, naast het conserverende, het educatieve en het recreatieve 
aspect. 
Bij een klein aantal verzamelingen in deze stad zou men het wetenschappelijk 
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„Spelen met Sprookjes", een educatief project voor leerlingen van 
de tweede klas van het basisonderwijs, uitgevoerd in de expositie
ruimte van Hedendaagse Kunst - Utrecht, april 1973 (foto „U") 

aspect zelfs voorop kunnen stellen als doelstelling, overigens verbonden met 
een conserverend aspect. Het zijn het Munt- en Penningkabinet van 's Rijks 
Munt, de archeologische verzameling van het PUG, het Goud- en Zilvermu
seum en het Klokkenmuseum. 
In het Munt- en Penningkabinet worden sinds de hermunting van 1842-1851 
specimina verzameld van alle munten die in Nederland geslagen of gevonden 
zijn, van de vroege middeleeuwen af tot heden. Verder is er een collectie 
penningen van de 16e eeuw af, een collectie even oude munt- en penning
stempels en stempclgerecdschap, en een verzameling historische gewichten en 
apparatuur ter bepaling van het zilvergehalte. Want de Munt bepaalt zelf 
het gewicht en gehalte van zijn zelf geslagen munten en ijkt zelf de daarbij 
gebruikte gewichten. Ook voor dit ijken is enig historisch gereedschap aan
wezig, maar wil men dit nader bestuderen, dan wordt men naar de Oud
heidkamer van de hoofddirectie van het IJkwezen in Den Haag verwezen. 
Ook het bepalen van het zilvergehaltc is maar een nevenaspect van de Munt 
in Utrecht, want voor alle andere voorwerpen dan munten is dit de taak van 
de Waaarborg. Deze heeft zijn nationale verzameling in de vorm van het 
Goud- en Zilvermuseum te Utrecht, dat in 1937 werd geopend als het „Ne-
derlandsch Waarborgmuseum", bijeengebracht door de heer B. J. J. van Baa-
ren, die destijds hoofd-essaieur van de Waarborg te Utrecht was. Tegen-

201 



woordig bevinden zich de historische gereedschappen voor het bepalen van het 
gehalte van gouden en zilveren voorwerpen, benevens een verzameling keur
en meestertekens van gilden en enig ambachtelijk gereedschap van edelsmeden 
op de zolderverdieping van het Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum, Achter de 
Dom 12. Dit gebouw herbergt ook de verzameling uurwerken, zonnewijzers, 
sextanten en uurwerkmakersgereedschap van het Museum en Archief van Tijd-
meetkunde of Klokkenmuseum. In de doelstelling en opzet van deze musea 
is niet veel verandering gekomen, al worden de voorwerpen tegenwoordig in 
aantrekkelijker vitrines getoond dan vroeger en al wordt bij het aankoopbeleid 
van zilver de nadruk meer gelegd op de esthetische dan op de ambachte
lijke waarde. 
Tenslotte is er nog een aantal kleinere musea te vermelden, wier doelstelling 
tot dusverre evenmin is veranderd, gedeeltelijk doordat ze nog heel jong 
zijn, die in hoofdzaak conserverend van aard waren of zijn: het allang ver
dwenen Museum Kunstliefde met zijn grote schilderijencollectie (nu wat de 
oude meesters betreft, ondergebracht in het Centraal Museum, maar dan wel 
in totaal andere opstelling); het inmiddels naar Hellevoetsluis verplaatste 
Brandweermuseum; het Oud-Katholiek Museum met zijn unieke verzame
ling middeleeuwse weefsels, die in het toekomstige Rijksmuseum het Catharij-
neconvent zeker veel beter tot hun recht zullen komen dan in de schuilkerk 
aan de Mariahoek; het Corps-Museum van het Studentencorps met onder 
andere kostuums en ontwerpen voor maskerades, dat sinds kort is over
gebracht naar het Universiteitsmuseum; de schilderijencollectie Van Baaren 
met werken van 19e en 20e-eeuwse meesters, niet heel bevredigend opgehan
gen in het voormalige woonhuis van de erflaters; en tenslotte de twee bedrijfs-
musea die Utrecht rijk is: de Pijpenkamer van Douwe Egberts met een aan
trekkelijke verzameling voorwerpen betreffende koffie, thee en tabak en hun 
geschiedenis, en het museum van De Utrecht, dat vooral verzekeringscuriosa 
bevat. 

Of dit blijvertjes zullen zijn, moet nog worden afgewacht; veel zal daarbij 
afhangen van de vraag of ze de dynamiek zullen kunnen opbrengen die tegen
woordig van een museum wordt gevraagd en die de hoogste eisen stelt aan 
outillage van het gebouw, presentatie van het museumbezit, opvang van de 
bezoekers en bovenal inzet van staf en personeel. Want dat een museumdirec
teur eigenlijk geen vaste bezigheden meer zou hebben als hij zijn collectie een
maal heeft beschreven, zoals mr. S. Muller Fz. in 1918 meende, dat is wel een 
opmerking uit een heel ver verleden. 

Verantwoording 

De gegevens voor dit artikel werden grotendeels verkregen uit schriftelijke 
en mondelinge mededelingen van huidige museumdirecties en van mensen die 
bij de inrichting van inmiddels opgeheven musea betrokken zijn geweest. Aan
gezien deze laatsten alleen op hun geheugen konden afgaan, bestaat er over 
het sluitingsjaar van sommige musea onzekerheid, aangegeven met ca voor 
het jaartal. 
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Geraadpleegd werden verder de vijf drukken van de gids De Nederlandse 
Musea, respectievelijk uit 1938, 1954, 1956, 1967 en 1970; de Catalogus van 
het Museum van Oudheden door mr. S. Muller Fz., 2e druk, Utrecht 1904; 
de Catalogus van het Museum van Kunstnijverheid te Utrecht, samengesteld 
door P. J. Houtzagers, directeur, 1902; het Verslag omtrent de openbare 
verzamelingen der gemeente Utrecht over het jaar 1921, blz. 8-9; het Verslag 
omtrent het archief en het museum over het jaar 1922, blz. 30 vlg.; het 
Verslag over het jaar 1921 der Ver. tot bevordering van Nijverhcidskunst 
te Utrecht, blz. 4; de Baedeker-gids voor Belgique et Hollande y compris 
le Luxembourg, 19e édition, Leipzig-Paris 1910, blz. 445-452; Centraal Mu
seum Utrecht, Catalogus van het Historisch Museum der stad, Utrecht 1928; 
Centraal Museum Utrecht, Catalogus der schilderijen, Utrecht 1933; en de in
leiding door dr. Maria Elisabeth Houtzager in de catalogus van de tentoon
stelling 125 Jaar Centraal Museum Utrecht, 14 maart - 31 mei 1964. 
Tenslotte verleende het Gemeentelijk Archief zijn zeer gewaardeerde mede
werking door uit verslagen en adreslijsten het stichtingsjaar en het adres van 
het Museum van Kunstnijverheid op te diepen. 
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