
Jaarverslag Sint Eloyen Gasthuis 2019 
 

Samenstelling Dagelijks Bestuur en Broederschap der Regenten 
Het dagelijks bestuur bestond in 2019 uit: 

Bram van der Wees, huismeester 

Gert Bogers, tweede huismeester 

Jos Gerards, secretaris 

Paul van Pottelberghe, tweede secretaris 

Klaas Landeweer, busmeester. 

Op 6 augustus trad broeder H. bij het bereiken van de zeventigjarige leeftijd af als regent, 

een functie die hij ruim twintig jaar heeft bekleed. Hij blijft bij de broederschap betrokken als 

buitengewoon regent. In zijn plaats is broeder M. tot regent benoemd. 

Op 4 november overleed aan de gevolgen van een ongeluk buitengewoon regent broeder S. 

Hij werd op woensdag 6 november in het Huis door de broeders en hospitanten herdacht. 

In de vergadering van 3 december trad broeder L. na tien vruchtbare jaren af als 

buitengewoon regent. 

 

Het Huis 
Het belangrijkste doel van de Broederschap is wellicht: de instandhouding van het huis. 

Daartoe wordt een gedeelte verhuurd. De verhuur van de bovenwoningen en de voormalige 

bibliotheek is goed verlopen. We zijn trots op huurder Topvrouw die de benedenruimte 

huurt. Met sociëteit De Antieke is overeengekomen dat zij vanaf augustus 2020 weer voor 

tien jaar de bibliotheek huren voor hun vrijdagse bijeenkomsten. 

Het onderhoud van het Huis vraagt veel aandacht. De Broederschap is veel dank 

verschuldigd aan de enorme inzet van de leden van de Bouwcommissie. De bouwcommissie 

presenteerde voor het eerst een doorlopend MeerJarenOnderhoudsPlan, dat voorziet in een 

totaal aan uitgaven van € 175.000 in de komende dertien jaar.  

De tweede huismeester kwam met het plan Waterpas, dat beoogt de vloer van de kolfbaan 

weer horizontaal te leggen. Of dit zal lukken is nog in de schoot van de toekomst verborgen. 

De huismeester deed het voorstel om de overtollige liquide middelen voor de langere 

termijn te beleggen in kwaliteitsaandelen. Maar huismeester en secretaris togen eerst naar de 

Rabobank en maakten daar een gunstige afspraak tot versnelde aflossing van de hypotheek. 

 

Een belangrijk aspect voor het Huis zijn de Openstellingen, waarbij het Huis gastvrijheid 

biedt aan organisaties of evenementen die bij het huis horen of passen. In 2019 ontving het 

Huis onder meer: het Catharijne Convent, het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, de 

Radboud Universiteit, afd. Kunstgeschiedenis, de cursus Leer mij Utrecht kennen, de  

Domgidsen, het Utrechts Klokkenluiders Gilde, de Stichting Academisch Erfgoed, Politie 

Regio Midden-Nederland, Ministerie van Sociale Zaken, Zomerschool Houten, Stichting 

Ebenist, Vrienden van de Joodse Gemeenschap Utrecht, het Utrechts Archief, Stichting Early 

Golf, het Utrechts Fondsen Overleg, het Bestuur Vrienden Slot Zuylen, twee Fringe 

Concerten i.h.k.v. het Festival Oude Muziek en de Commissie Erfgoed van de Vereniging 



Oud Utrecht. Ook nam het Huis deel aan de Open Monumenten Klassendag en de Open 

Monumenten Dag. 

Hiernaast waren er enkele particuliere bijeenkomsten waaronder de receptie van 

huismeester Van der Wees wegens de ontvangst van een koninklijke onderscheiding. 

 

De Broederschap 
De broederschap telde aan het begin van het jaar 63 leden en hospitanten. In het jaar 

overleed één broeder en nam één broeder wegens hoge leeftijd ontslag. In de loop van het 

jaar werden twee hospitanten tot broeder geïnstalleerd. De broederschap telt aan het eind 

van het jaar 61 leden.  

Tijdens de Broederlijke Maaltijd ontving een broeder voor zijn tienjarig buitengewoon 

regentschap, na een laudatio van de huismeester, een verzilverd aambeeldje waarin zijn 

naam gegraveerd staat. 

De commissie Wel en Wee schonk aandacht aan alle broeders die daarvoor aanleiding gaven. 

Er werd op de wekelijks werkavonden vrijwel altijd gekaart, gekolfd en gekout. Op 30 

december werd ook het biljart gebruikt. Dit leidde nadien tot herstel van het biljart en 

oprichting van een biljartclub.  

De opkomst bij de wekelijkse werkavonden was goed, met doorgaans 20 tot 25 aanwezigen. 

De Hovenierse Maaltijd op 15 juli en de Broederlijke Maaltijd op 11 november werden beide 

druk bezocht met ca. 55 aanwezigen. De nieuwe kok bracht uitstekende gerechten op tafel. 

Op maandag 1 april organiseerden de Keldermeester en zijn assistent een wittewijnproeverij, 

die leidde tot de keuze van een nieuwe huiswijn.  

Op maandag 15 april vond de Morgenspraak plaats. Was dit in de middeleeuwen een 

overleg tussen alle smeden, hier bleek alleen de huismeester aan het woord te zijn. Hij 

besprak de financiële staat van het Huis. 

Het dagprogramma van de Regententocht op 22 mei vond plaats op het terrein van het 

KNMI waar na een plezierige lunch broeder C. vertelde over zijn werkzaamheden en een 

oudgediende van het KNMI de broeders rondleidde over het terrein en door het museum. 

Aansluitend vond in het Huis een whiskyproeverij plaats, gevolgd door het diner. 

Op 17 juni werd voor het eerst een Broedertocht georganiseerd, en wel naar brouwerij De 

Leckere. Na een leerzame rondleiding verpoosde het gezelschap nog lange tijd in het 

bijbehorende restaurant voor diner en bier. 

Op 24 juni werd Sint Jan gevierd met kolf- en schutjaswedstrijden. 

Op maandag 14 oktober organiseerden de Keldermeester en zijn assistent een 

rodewijnproeverij, die leidde tot de keuze van een nieuwe huiswijn. Dat het een zeer 

geanimeerd gebeuren werd, spreekt voor zich. 

Op 2 december werd Sint Eloy gevierd met kolf- en schutjaswedstrijden. 

Op maandag 16 december hield een der broeders een interessante, vrolijke en drukbezochte 

lezing over de bouwgeschiedenis van het Huis. 

Op maandag 30 december kwam een einde aan een vierhonderdjarige traditie, waaraan  

dertig broeders deelnamen. 

  

Naar buiten 



Aan de behoefte om onze blik te verruimen en onze grenzen te verleggen werd dit jaar 

tegemoet gekomen door de oprichting van het Reisgezelschap Sint Eloy, dat een vliegende 

start maakte met een tocht op 6 en 7 juli naar het Vlaamse dorp Tielrode. Uiteraard werd het 

gezelschap van twintig personen ontvangen op het stadhuis. Uiteraard werd er riant 

geluncht. Uiteraard werd de plaatselijk brouwerij bezocht en beproeft. En uiteraard vond in 

het aangename hotel een Breugheliaanse maaltijd plaats. Het was slechts een goede opstap 

naar de volgende dag, waar het gezelschap deelnam aan de ontvangst, de 

paardenommegang, de mis in de open lucht, en uitaard aan de uitgebreide barbecue in de 

open lucht. Dit alles smaakte naar meer. 

Daarom bracht de leiding van het Reisgezelschap samen met de huismeester en hun 

gezamenlijke partners op 19 oktober een bezoek aan de 100-jarige Confrérie de Saint Eloy in 

Jumet-Heigne, deelgemeente van Charleroi. Het verrassende programma omvatte een 

uitgebreid ontbijt, een uitgebreide ontvangst ten stadhuize, een uitgebreid bezoek aan de 

kathedraal, een uitgebreide boottocht met uitgebreide lunch, een uitgebreid bezoek aan een 

museum, en een uitgebreide Breugheliaanse maaltijd. Wij waren verzadigd en verkwikt. 

Zes broeders deden, mét stropdas, mee aan de Kennisquiz van de Lions in de Nicolaïkerk en 

bereikten daar een succesvolle vijfde positie. 

De Stichting Vrienden van het Sint Eloyen Gasthuis organiseerde op donderdag 25 april een 

succesvolle excursie naar het Malthezer Huis op de Nieuwe Gracht. 

 

De Tradities 
De tradities zijn het meest zichtbaar tijdens de zogenaamde ‘hoogtijdagen’ van het Huis, 

zoals de Hovernierse Maaltijd en de Broederlijke Maaltijd. 

Op 26 januari 2019 vond het Cees Bouter Schutjastournooi plaats.  

Op Sint Jan en Sint Eloy werd er weer gekolfd en geschutjast. 

De openstelling van het Huis op Open Monumentendag en daaraan voorafgaand de Open 

Monumenten Klassendag waren weer uitmuntend georganiseerd. 

We ontvingen het in 1935 door het Huis bekroonde werkstuk van Hendricus van Wiggen, 

inclusief de oorkonde in koker en de penning in het doosje. Dit prachtstuk uit ons verleden is 

in de vitrine tentoongesteld. 

Juist voor het einde van het jaar werd het Regentenbord bijgewerkt. 

 

De Charitas 
Ook in 2019 deed het Huis een bijdrage aan Stichting Noodhulp Utrecht. Samen met andere, 

vaak zeer oude, instellingen in Utrecht konden dit jaar ongeveer 250 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. 

De eeuwenoude charitatieve verplichtingen kregen extra aandacht door een documentaire 

die RTV Utrecht maakt bij gelegenheid van het duizendjarig bestaan van de Buurkerk. De 

huismeester kreeg hierin de gelegenheid om met zijn fijne witte handschoentjes de 

broodtafel te demonstreren.  



Tot slot 
Een groot aantal broeders en regenten heeft ook in 2018 een persoonlijke actieve bijdrage 

geleverd aan de instandhouding van Huis, Broederschap, Tradities en Charitas. 

Zij deden dat door het Huis mede te besturen als commissaris van het Handelsbedrijf der 

Smeden, als regent of buitengewoon regent, als bestuurslid van de Kolfclub of de Stichting 

Vrienden. 

Zij deden dat door de werkavonden te bezoeken, 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 het organiseren van de regententocht, de Open Monumentenklassendag 

en de Open Monumentendag.  

Zij deden dat door zitting te nemen in meerdere commissies tot het nazien van rekeningen, 

door onverdroten het archief van het Gasthuis te ontsluiten, door het Gasthuis extern te 

vertegenwoordigen en door op vele andere wijzen actief te zijn. 

 

Dit hele overzicht van activiteiten, dat niet eens uitputtend is, overziende kan men zich 

afvragen waartoe dit allemaal eigenlijk nodig is. Welnu: opdat dit al moge strekken tot Heil 

en Welvaren van den Huize Sint Eloy. 

 

Utrecht, 7 januari 2020 

Bram van der Wees, huismeester 


