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(1838—1938). 

In den loop der eeuwen was de stad langzamerhand in het bezit 
gekomen van verschillende zaken, die van geschied- of oudheid
kundig belang waren. In het eerste kwart der vorige eeuw was de 
belangstelling en dus ook de zorg daarvoor verre beneden peil. Met 
name het schilderijen-bezit der stad had daarvan zoodanig te lijden, 
dat er niet veel van was overgebleven. 

In 1830, toen de verbouw van het stadhuis voltooid was, werd 
het tijdelijk elders opgeborgen archief weer daarheen teruggebracht: 
de tweede verdieping van het stadhuis werd voor de berging ervan 
bestemd. 

Den toenmaligen burgemeester Jhr. Mr. H. M. A. J. van Asch 
van Wijck (1827—1839), die zooveel belang stelde in al wat de 
geschiedenis onzer stad betrof, moet de desolate staat van het ar
chief wel sterk getroffen hebben. Een ambtenaar werd toen belast 
met de rangschikking ervan. 

In datzelfde jaar waarschijnlijk werd een afspraak gemaakt tus-
schen de leden van het stedelijk bestuur om bij voorkomende ge
legenheid een of ander voorwerp aan te koopen, en op die afspraak 
is het museum gegrondvest. Er wordt melding van gemaakt bij de 
mededeeling (16 Juli 1830) van den eersten aankoop: een „schil-
derstukje", dat bij het afgraven van den wal ,,tusschen de Tolsteeg 
en de Wittevrouwenpoorten" was te voorschijn gekomen. — Dien-
zelfden dag boekte men ook twee geschenken: een „afbeelding van 
Keizer Hendrik den 4den" en een schilderij „voorstellende de voet-
wassching"; zij werden aanvaard als „merkwaardige bijdrage(n) 
tot stads verzameling van antieke voorwerpen". Er was met het 
verzamelen (vermoedelijk van nog hier en daar in stedelijke ge
bouwen verspreid gevonden voorwerpen) dus al een begin gemaakt. 

Langzamerhand vermeerderde door aankoopen en geschenken 
het aantal voorwerpen en eindelijk, in 1838, meende men, dat het 
bijeengebrachte in staat was om voldoende publieke belangstelling 
te trekken; 27 Augustus besloten Burgemeester en Wethouders het 
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museum van 5 September af ter bezichtiging te stellen voor be
langstellenden. 

De geheele tweede verdieping van het stadhuis werd door het 
archief en het museum in beslag genomen; het museum was ge
huisvest in de vertrekken aan de voorzijde en in een daaraan aan
sluitende ,,zaal" aan de zijde van het Oudkerkhof. 

De openstelling voor het publiek deed ook haar invloed gelden 
op den omvang van het museum. Niet alleen, dat het bedrag voor 
aankoopen bestemd steeg (van ƒ100.— op ƒ300.— telkens ver
hoogd uit „onvoorziene uitgaven" met zeer uiteenloopende be
dragen), maar ook het aantal geschenken nam toe. 

Toen in 1844 de aanbouw van het achterste gedeelte van het 
stadhuis gereedkwam, werd de museum-ruimte met een aansluiten
de hoekzaal (aan het Oudkerkhof) en twee daaraangrenzende ver
trekken uitgebreid. In 1847 kwam het museum van het Provinciaal 
Utrechtsch genootschap een ander vertrek (aan de voorzijde) 
vullen. 

De vermeerdering der jaren bracht ook vermeerdering van voor
werpen; de ruimten werden overvuld, zelfs werden voorwerpen 
elders ondergebracht. 

Een geheele reorganisatie had in 1874 plaats, nadat eerst bijna 
alle schilderijen (57) aan het museum Kunstliefde in bruikleen ge
geven waren. Op 15 Januari 1875 had de wederopenstelling plaats 
en . . . . begon het verder opvullen opnieuw. 

In December 1888 brandde het huis Groenewoude aan de Oude-
gracht bij de Bezembrug grootendeels uit. Toen bleek ,,hoe gevaar
lijk de plaats" was, waar het museum opgeborgen was. „Duizenden 
vonken vlogen over het stadhuis, en het moet verwondering baren, 
dat er geen brand is ontstaan, dat aan het kostbaar museum geen 
schade is toegebracht". Zoo sprak de heer De Geer in de vergade
ring van den gemeenteraad van 13 December. Hij meende, „dat 
men het museum daar niet langer mag laten, dat het zoo spoedig 
mogelijk moet worden overgebracht". En hij kon dat zeggen. Wan t 
de gemeente had een jaar te voren het buitengoed Hoogeland ge
kocht. Het woonhuis was voor het museum geschikt: „Wij hebben 
een gebouw, zooals wij een beter niet nieuw zouden kunnen maken" 
en daarom bepleitte hij behoud van het huis, dat in de beste
der ontworpen plannen voor de verandering van het terrein niet be
houden was. 

Het volgende jaar werd een voordracht van Burgemeester en 
Wethouders om „in beginsel" te besluiten om het woonhuis van 
het Hoogeland tot museum te bestemmen door den gemeenteraad 
aangenomen (25 April). 

Merkwaardig is wel, dat de heer De Geer, die natuurlijk met het 
voornemen instemde en het plan zeer sterk aanraadde, het ook had 
over „andere plaatsen", waarop men het oog voor dit doel had ge-
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had en daarvan alleen noemde ,,de Klaaskazerne of de oude kerk 
van het St. Agnietenklooster". Als men het „eenigermate in zijn 
ouden vorm herstelde, zou het misschien een museum kunnen wor
den". Maar het zou iets goeds zijn, als men niets beters had in het 
huis op het Hoogeland. Op 27 Augustus stond de gemeenteraad 
een bedrag van ƒ 14000.— toe tot verbetering van het gebouw en 
tot overbrenging van het museum daarin. Een jaar later was het 
gebouw gereed. 1 October 1890 begon de verhuizing en 4 Juni 
1891 werd alles opnieuw ter bezichtiging gesteld. 

Hoe het museum in het stadhuis er uitzag kan men eenigermate 
gewaar worden uit het ruim 20-tal waterverfschetsen, die nu voor 
eenigen tijd in de bovenzaal van het Centraal Museum tentoon
gesteld zijn. Daarbij zijn ook een aantal foto's ter bezichtiging ge
legd, die een vergelijkenden indruk geven van de wel zéér veel 
betere huisvesting en inrichting in het gebouw het Hoogeland, een 
huisvesting, die blijkens andere foto's in het nieuwe gebouw alleen 
wat de „antieke kamers" betreft onveranderd is gebleven. 

Nog geen 30 jaren heeft dit gebouw voor museum gediend. Het 
werd al voller en voller. Behoefte aan meerdere ruimte gesteund 
door idealen deden plannen beramen, tot in 1916 (20 Jan.) de ge
meenteraad het besluit nam om . . . het vroegere St. Agnieten
klooster tot museum te verbouwen en in te richten. Het zou dus 
onderdak vinden in een indertijd door den heer De Geer minder 
geschikt geachte plaats. 

W a t genoemd raadslid in 1889 zeide, n.l. dat bij overbrenging 
naar het St. Agnietenklooster „de inrichting meer zou kosten" (dan 
het Hoogeland) omdat „alles nieuw gemaakt zou moeten worden" 
gold ook voor nu; er is veel vernieuwd en het heeft méér gekost. 

Vóór de vernieuwde en nieuwe gedeelten gereed waren moest 
het museum van het Hoogeland weg; gedurende drie jaren zijn alle 
voorwerpen op verschillende plaatsen opgeborgen geweest. Op 
1 Augustus 1921 is het museum in zijn derde woonplaats geopend. 
En waar die plaats óók herbergt het Aartsbisschoppelijk museum 
en de bedoeling was (en nog is) om meerdere verzamelingen mede 
hier een plaats te geven, is de naam Centraal Museum gekozen. 
Helaas heeft, instede dat aan de bedoeling werkelijkheid gegeven 
is kunnen worden, de werkelijkheid genoodzaakt buiten de bedoe
ling te gaan: voor een tweetal verzamelingen heeft men andere 
plaatsen moeten zoeken. 

Maar het ideaal blijft in het oog gevat; daar is het een ideaal 
voor. K. 

UTRECHT ALS GILDESTAD. IIL 

Voor de geschiedenis van de afschaffing der gilden levert de 
stad Utrecht in méér dan één opzicht belangrijk materiaal. Dr. C. 


