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In de eerste plaats dank ik alle broeders die in 2015 een bijdrage hebben geleverd aan het heil en 
welvaren van den Huize St. Eloy. U hebt dat op vele en op verschillende wijze gedaan; door frequent 
de werkavonden te bezoeken, door activiteiten te verrichten in commissies zoals de bouwcommissie, 
de commissie Inventarisatie en Registratie van roerende Goederen en de commissie Wel en Wee. U 
hebt dat gedaan door verslagen te maken van hoogtijdagen binnen het Gasthuis, door de regententocht 
van 20 mei te organiseren en door er voor te zorgen dat de Open Monumentenklassendag en Open 
Monumentendag wederom vlekkeloos zijn verlopen, mede door daarbij in grote getale aanwezig te 
zijn en de nieuwsgierig toegestroomde bezoekers rond te leiden. U hebt het heil en welvaren van den 
Huize St. Eloy ook gediend door zitting te nemen in commissies tot het nazien van rekeningen, door 
onverdroten het archief van het Gasthuis te ontsluiten zoals broeder @ dat al jaren doet, door te 
participeren in de Stichting Vrienden van het Gasthuis, door het Gasthuis extern te vertegenwoordigen 
en door zich op vele andere wijze actief te betonen ten behoeve van de continuïteit van al datgene 
waar wij voor staan: het behoud en de verrijking van het erfgoed en het voortzetten van onze 
charitatieve taak. Daarbij gaat mijn dank en erkenning natuurlijk ook uit naar de commissarissen van 
het Handelsbedrijf, zonder welke het Gasthuis stuurloos zou zijn.  
 
In de decembervergadering is de Tweede Huismeester broeder Kees Flink benoemd tot huismeester. 
Ik wens hem veel plezier en succes toe in de komende twee jaar. Daarnaast is broeder Jos Gerards 
benoemd tot secretaris als opvolger van broeder René Swane die buiten zijn zin om, de functie heeft 
moeten overdragen. Wij danken hem oprecht voor de door hem aan het huis verrichte diensten.  
Broeder Van der Wees is benoemd tot Tweede Huismeester. Ook hem wens ik vanzelfsprekend veel 
plezier en succes toe. 
 
De taakopvatting en taakuitoefening van het bode-echtpaar, Paul Broekema en Liesbeth van Turnhout, 
verdienen onze grote waardering en erkentelijkheid. In het Jaaroverzicht 2014 vroeg ik mij af wat het 
Gasthuis zou zijn zonder Paul en Liesbeth die vanaf 1 juni 1983, dus nu bijna 33 jaar hun taak 
onvolprezen uitvoeren? Toch hebben we er aan moeten geloven; het jaar 2015 is het laatste jaar dat 
Paul de bode is geweest van het Sint Eloyen Gasthuis. We moesten dus op zoek naar een nieuwe bode. 
En dat is ons met hulp en inzet van met name broeder Flink en broeder Gerards, ook gelukt. In de 
decembervergadering van de regenten is @ benoemd tot nieuwe bode. Op de nieuwjaarsreceptie heeft 
iedereen met hem kennis kunnen maken. Wij hopen en verwachten dat hij zich de komende jaren met 
volle inzet en betrokkenheid deze prachtige functie zal eigen maken. Uw hulp en ondersteuning 
daarbij is echter onmisbaar; geef hem de tijd en help hem waar nodig.  
Van het bode-echtpaar Broekema zal spoedig formeel afscheid worden genomen. Ik ga ervan uit dat 
dat met alle egards en ruimhartigheid zal geschieden.    
 
Op 1 december 2015 is ons broeder @ ontvallen. Hij heeft als messenmaker zijn sporen in dit Huis 
zeer ruim verdient. Hij heeft ons veel goeds nagelaten. Op 2 december hebben wij hem hier herdacht. 
@ blijft in onze dankbare herinnering.   
 
In de novembervergadering van de regenten is @ geïnstalleerd als hospitant en in de 
decembervergadering is @ als hospitant geïnstalleerd. In diezelfde vergadering zijn twee hospitanten 
die beide in 2014 zijn geïnstalleerd, hospitant @ en hospitant @, herbenoemd. 
In dezelfde vergadering is aan broeder Deken verzocht de benoeming van hospitant @ tot broeder in 
de comissarissenvergadering te willen bekrachtigen.  



Het is in de decembervergadering regent @, na zijn tienjarig regentschap, vergund tot zijn zeventigste 
levensjaar regent te blijven. 
 
Het Gasthuis is in 2015, naast de Open Monumentenklassendag en de Open Monumentendag, veertien 
keer opengesteld geweest voor speciale groepen. Dat betrof tweemaal een lezing waarbij ook broeders 
en hospitanten waren uitgenodigd (op 18 april een lezing in het kader van Leer mij Utrecht kennen 
waarbij Renger de Bruin sprak over Utrechtse Gilden en op 28 oktober een lezing door Louise van den 
Bergh over Utrechts zilver), 
tweemaal was dit in het verband van een cursus of training (op 5 maart een cursus georganiseerd door 
het O.M. en op 12 december een training voor coördinatoren van het Genootschap St. Jacob), zesmaal 
is er een bezoek geweest van geïnteresseerde groepen (op 14 april het Vrouwengilde uit Hilversum, op 
29 mei twintig bewoners met begeleiders van het Bartholomeus Gasthuis, op 25 november een 
Zilverschouw in samenwerking met het Amsterdams Museum waarbij ook het zilver van het Gasthuis 
ter bespreking kwam, op 28 november een bijeenkomst van het Nederlands Klassiek Verbond, op 10 
december het Dispuut Eligius van de Utrechtse Navigators Studentenvereniging en op 19 december 
werden de Vrienden van het Slot Zuylen ontvangen),     
en viermaal ten behoeve van een ontvangst in de meer feestelijke sfeer (op 18 april een ontvangst en 
diner ten behoeve van @l, op 31 oktober als verzamelpunt voor het huwelijk van de zoon van broeder 
@, op 6 december als verzamelpunt voor de Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis alvorens naar de 
Buurkerk te gaan waar de gerestaureerde memorietafel werd onthult en om vervolgens een toelichting 
daarop te horen van Casper Staal, oud-conservator van het Catharijneconvent en tenslotte is het 
Gasthuis op 8 december opengesteld geweest voor een groep medici uit het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis UMC) die alhier een borrel en een diner hebben gehouden.  
Bij al deze gebeurtenissen was de huismeester of een plaatsvervanger gedurende de gehele middag of 
avond of tenminste een deel daarvan aanwezig.  
 
Daarnaast dient vermeld te worden dat het Gasthuis in 2015 viermaal het decor is geweest van een 
filmopname; op 28 januari door RTV-Utrecht in het kader van het Utrechtse geschiedenisprogramma 
Van Rossem, op 16 september ten behoeve van opname voor de vacature van de bode, op 8 oktober 
ten behoeve van de introductiefilm voor het lustrum van het USC 2016 en op 18 november voor het 
programma Westbroek! van RTV-Utrecht over oude sporten, waaronder kolven. 
 
Met betrekking tot de bouwkundige aspecten van het Gasthuis kan vermeld worden dat het 
Inspectierapport 2015 van de Monumentenwacht aanleiding heeft gegeven tot uitvoering van 
buitenschilderwerk. In de meerjarenbegroting was dit reeds opgenomen. 
Tevens is de scheur in de buitenmuur aan de kopse achterzijde van de kolfbaan hersteld, mede met 
instemming van de achterbuur aan de Alendorpstraat nr. 5. Deze werkzaamheden hebben 
plaatsgevonden ruim binnen de begrote kosten.    
 
Door de broeders en hospitanten is weer enthousiast ingeschreven op de bijzondere dagen binnen de 
broederschap, namelijk het Cees Bouter Schutjastoernooi, de viering van St. Jan en die van St. Eloy, 
de Hovenierse Maandag en de Broederlijke maaltijd. Deze bijzondere dagen en avonden verliepen alle 
in goede sfeer zoals de broederschap betaamt. 
 
 
 
 



Niet onvermeld mag blijven dat dit jaar de broodtafel van 23 juli tot 13 december in bruikleen is 
uitgeleend aan het Diözesanmuseum Paderborn te Padeborn ten behoeve van de grote tentoonstelling 
Caritas – Nächstenliebe von den Frühen Christen bis zur Gegenwart.  
Op 21 en 22 november hebben broeder @, de hospitanten @l en de huismeester een bezoek gebracht 
aan deze expositie in Paderborn en waren onder de indruk van de kwaliteit van deze expositie en de 
centrale plaats die de broodtafel daarin vervulde. 
 
Evenals in 2014 is voor € @,- bijgedragen aan het Noodfonds  van Stichting NU. In de 
regentenvergadering van 15 december is hierover door de huismeester schriftelijk verslag uitgebracht. 
 
In 2014 verwierf het Sint Eloyen Gasthuis de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Dit verplicht ons de openbaar toegankelijke 
informatie over het gasthuis in de vorm van een jaarplan en begroting 2016, jaarverslag en 
jaarrekening 2015 op de website te plaatsen. Dit zal geschieden zodra de betreffende stukken door de 
regentenvergadering zijn goedgekeurd.    
 
Broeders, er wacht ons een nieuw jaar, een van in een lange reeks. Ik spreek daarbij de wens uit dat 
wij allen in constructieve en broederlijke sfeer onze taken zullen verrichten en daar veel plezier aan 
zullen beleven. Dit laatste wens ik met name het nieuw gevormde DB van de regentenvergadering toe.  
 
Op het gildebord boven de memoriesteen in de Buurkerk wordt het gildewezen in het algemeen en dat 
van het smedengilde in het bijzonder bezongen. Die woorden luiden o.a.: 
‘Smeed nimmer Leugen, die de siele Sterven doet, 
‘Smeed nimmer Boose Lust, deze Brand van uw Gemoed,  
‘Smeed nimmer eenigh Quaet, en soo het mocht ontfonken, 
‘Soo lescht in aller hasest, die Kanckerige Vonken. 
‘Maar Smeed in Tegendeel in allen Deelen Uyt, 
‘Al wat er Eerlyck is en Lieflyck en Wel luyt.  
 
Wat in 1660 als goed gebruik en omgangsvorm golden, doen dat nog steeds. 
 
Opdat dit al moge strekken tot heil en welvaren van den Huize St. Eloy.  
 
Utrecht, 5 januari 2016. 
 
 
	


