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Samenstelling Dagelijks Bestuur
Bram van der Wees, huismeester
Gert Bogers, tweede huismeester
Jos Gerards, secretaris
Arthur Witkamp, tweede secretaris
Klaas Landeweer, busmeester
Vanaf april: Paul van Pottelberghe, plaatsvervangend secretaris.

Huismeesterlijke rede
De nieuwe huismeester, Bram van der Wees, combineert 4 doeleinden tot leidend thema in
zijn ambtsperiode:
1. De instandhouding van het huis,
2. De instandhouding van de broederschap,
3. De instandhouding van de charitas,
4. De instandhouding van de tradities. Hij waarschuwt echter dat traditie niet is het
aanbidden van as, maar het doorgeven van vuur.

Het Huis
Na de grote verbouwing van de bodewoning en de renovatie van de bovenwoning 22bis is
de vraag: wat gaan we doen met de voormalige werkkamer van de bode. Er wordt een
werkgroep herinrichting bodekamer ingesteld. Na lange discussies en vele overwegingen
besluit de broederschap der regenten op voorstel van de werkgroep om de bibliotheek te
verplaatsen van nummer 24 naar nummer 22, en de ruimte op nummer 24 verhuurbaar te
maken als bedrijfsruimte. Per 1 december 2018 is er een degelijke, innovatieve zakelijke
huurder gevonden.
De meubels van de bibliotheek van De Utrecht, die enkele jaren geleden zijn teruggekocht
van het waterleidingbedrijf Vitens, waren na de nieuwe verbouwing overtollig en zijn met
medewerking van onze Stichting Vrienden aan de Stichting Kunst & Historisch Bezit ASR
Nederland overgedragen. Ze zijn nu, na vijfenveertig jaar, weer ‘thuis’.
Een ander belangrijk aspect voor het Huis is de openstelling, waarbij het Huis gastvrijheid
biedt aan organisaties of evenementen die bij het huis passen.
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De Broederschap
Er werd vrijwel wekelijks gekaart, gekolfd en gekout. De opkomst was goed.
De Regententocht voerde naar bronsgieterij Steylaert in Waardenburg en het Betuws
Wijndomein in Erichem. Het diner vond plaats in het Huis.
De broeders brachten een bezoek aan de interessante tentoonstelling Relieken in Museum
Catharijne Convent onder de deskundige leiding van de juniorconservator van deze
tentoonstelling.
De regenten en oud-regenten brachten ook een bezoek aan ASR om de nieuwe plek van de
meubels van De Utrecht te bezichtigen. De directeur van de kunstcollectie gaf een
interessante rondleiding langs de topstukken van het kunstbezit van ASR.
Drie personen werden geïnstalleerd als hospitant.
Een hospitant werd tot broeder geïnstalleerd.
Drie broeders waren dit jaar 40 jaar broeder.
Tijdens de Broederlijke Maaltijd ontving een oud-regent uit handen van de huismeester de
gouden penning.
Er zijn dit jaar geen broeders overleden.

De Tradities
De tradities zijn het meest zichtbaar tijdens de ‘hoogtijdagen’ van het Huis.
Op de Nieuwjaarsbijeenkomst, 7 januari 2018, hield de huismeester zijn nieuwjaarsrede.
Op 27 januari 2018 vond het Cees Bouter Schutjastournooi plaats.
De Regententocht vond plaats op 16 mei 2018.
De bijna driehonderd jarige traditie van het kolven in het Huis kreeg een voorlopige
bekroning in de langdurige bruikleen van de collectie van Stichting Early Golf. Kolfclub
Utrecht Sint Eloyen Gasthuis trok daarom een extra bestuurslid Erfgoed aan.
Op Sint Jan werd er gekolfd en geschutjast.
De Hoveniers’ Maaltijd op 16 juli was goed bezocht.
Op Open Monumentendag, en daaraan voorafgaand Open Monumenten Klassendag, was
het Huis geopend voor het publiek.
De Broederlijke Maaltijd vond plaats op 12 november.

De Charitas
Ook in 2018 deed het Huis een bijdrage Stichting Noodhulp Utrecht. Samen met andere,
vaak zeer oude, instellingen in Utrecht konden 237 Utrechters in acute materiële nood
geholpen worden.
Het Huis is lid van het Utrechts Fondsen Overleg. Hier bespreken ‘gevende fondsen’ hun
algemene gezamenlijke kwesties, zoals de verhouding tot overheden, zichtbaarheid en
herkenbaarheid voor aanvragers.

Tot slot
Wij zijn trots op het grote aantal broeders en regenten dat in 2018 een persoonlijke actieve
bijdrage heeft geleverd. Wij zijn hen veel dank verschuldigd.
Zij deden dat door het Huis mede te besturen als commissaris van het Handelsbedrijf der
Smeden, als regent of buitengewoon regent van de Stichting Sint Eloyen Gasthuis, als
bestuurslid van de Kolfclub Utrecht Sint Eloy of van de Stichting Vrienden van het Sint
Eloyen Gasthuis.
Zij deden dat door actief te zijn in de Bouwcommissie, de commissie tot Inventarisatie en
Registratie van Roerende Goederen, de commissie Wel en Wee en in allerlei werkgroepen.
Zij deden dat door verslagen te maken van hoogtijdagen binnen het Gasthuis, door het
organiseren van de Regententocht, de Open Monumentenklassendag en de Open
Monumentendag.
Zij deden dat door zitting te nemen in verscheidene commissies tot het nazien van
rekeningen, door onverdroten het archief van het Huis te ontsluiten, door het Huis extern te
vertegenwoordigen en door op vele andere wijzen actief te zijn.
Opdat dit al moge strekken tot Heil en Welvaren van den Huize Sint Eloy.
Utrecht, 8 januari 2019
Bram van der Wees, huismeester

