Maandblad Oud-Utrecht 1981 Regentenzaal van het Diako-nie Oude Mannen- en Vrou-wenhuis Oudaen, 1928.G.A.U. Top. AtlasZg 1.9.7. spuien. Zeker mag en moet zelfs de heer Van Hulzerdit doen, die zich zozeer bekommert om het wel ewee van de stedelijke geschiedschrijving en -vorsincToch roept zijn suggestie in het Stadsblad om het orstreden Huis Oudaen aan de Oude Gracht te transfrmeren in een Museum Trajectum - een museum vode geschiedenis van Utrecht - een paar kantteken!gen op. Kanttekeningen, die hier in de eerste plaagemaakt worden omdat de geachte auteur zich aboutades overgeeft, die niet geheel en al doordaczijn, en in de tweede plaats omdat ze niet helemagespeend zijn van enige tendentieuze stekeligheidjes.Zeker, het Amsterdams Historisch Museum geldt aheen van onze parade-paarden op het gebied van dmoderne historische en cultuur-historische muse;Het dankt niet in de laatste plaats zijn roem aan hfeit dat na onderhandelingen een groot deel van

zischitterende eigendommen op het Rijksmuseumheroverd. Het waren kunstwerken van zowel gro.historisch als kunsthistorisch belang. Omdat het Rijkmuseum over talloze alternatieve kunstschatten kcblijven beschikken, werd deze aderlating, zeker dede buitenwacht, nooit duidelijk ervaren. De Nacrwacht bleef, maar had met evenveel recht aan de Kverstraat kunnen worden gehangen.Als ik het goed begrijp is de consequentie van VHulzens suggestie een vergelijkbare operatie - schding van de Utrechtse tweeling - toe te passen opverzamelingen van het Centraal Museum. Stadshisrie naar de Oude Gracht; kunst aan de AgnietenstraWie zal voor Salomo spelen? Een dergelijke ingre'zal voor beide collecties minder gelukkige, zo nkdesastreuse gevolgen kunnen hebben.Juist omdat een belangrijk deel van met nameUtrechtse schilderijen, zowel in een historische als stadsarcheoloog zijn nieuwe vondsten met de nodigetoelichting zou kunnen tentoonstellen. Er zou een zaalmoeten worden

ingericht, waar stadgenoten, school-klassen en toeristen aan de hand van dia's een be-'knopt overzicht kunnen krijgen van de geschiedenisvan onze stad. Hier zouden ook de nodige folders enaffiches moeten liggen, om de toeristen te wijzen opde verschillende bezienswaardigheden van de stad.Veel toeristen die langs de Oude Gracht lopen, komennu eenmaal niet in het V.V.V.-gebouw in Hoog-Catha-rijne. Een extra gelegenheid om propaganda te makenvoor de stad is heus niet overbodig.Het Centraal Museum in de Agnietenstraat heeft, zo-als onlangs nog werd meegedeeld, gebrek aan ruimte.Als de historische afdeling uit dat museum zou ver-trekken, dan zou het museum er meteen de zozeerverlangde ruimte bij krijgen. Zijn er in Utrecht nu geen bankinstellingen, die willenbijdragen in de kosten van de restauratie van Oudaenen van de inrichting van een Museum Trajectum? Hetwordt warempel tijd, dat Utrecht eindelijk een afzon-derlijk museumgebouw krijgt, gewijd aan zijn 20eeuwen

stadsgeschiedenis. En als dit museum komt te liggen aan een toeristischeroute, zoals dit gedeelte van de Oude Gracht gewor-den is, dan zal het in tegenstelling met de tegenwoor-dige historische afdeling op de zolder van het CentraalMuseum in de Agnietenstraat, waarlijk niet aan denodige belangstelling gaan ontbreken. A. van Hulzen Centraal Museum en het Museum Trajectense ledereen heeft natuurlijk het volste recht in de krant -ik kan mij een betere voorstellen - suggesties te 104

