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Vrienden van het St. Eloyengasthuis 

Najaarsnieuws 2021 

Lieve Vrienden en Vriendinnen van het Sint Eloyen Gasthuis.  

Ik ben verheugd u de najaar nieuwsbrief toe te mogen sturen. Voorop gesteld dat we nog steeds in 

een bijzonder tijdperk leven. Niemand had kunnen bevroeden dat we nog steeds “vechten” tegen 

een onzichtbare vijand die het leven zoals we dat al lange tijd kenden radicaal op zijn kop zette. Het 

heeft ons met de neus op de feiten gedrukt, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt te zijn is opeens niet 

meer zo vanzelfsprekend. Maar of dit nu echt onze wereld heeft veranderd betwijfel ik, bij de eerste 

versoepelingen veren we toch weer terug in ons oude patroon en zijn we allemaal oprecht blij dat 

het weer kan en mag. Begrijp me goed, ik wil hier geen pleidooi voor een gedragsverandering 

houden, het is slechts een waarneming van mijn zijde. 

Het afgelopen jaar is toch een beetje een mix van hoop en teleurstelling. In deze donkere dagen voor 

de Kerst is het een mooi moment om hier even bij stil te staan. We hadden voor u een mooi 

programma in petto om onze vriendschapsband te onderstrepen. Wachtend op de versoepelingen 

zochten wij al naar mooie activiteiten en werden die ook al in de steigers gezet. Toen in juni de 

eerste versoepelingen zich aandienden en na de zomer er steeds meer mogelijk werd, werden ook 

wij optimistisch en begonnen we met de voorbereidingen van ons programma. Een bijeenkomst op 

een zondag in november, het ensemble van de Oud-Katholieken, bijna onze buren aan de overzijde 

van de Mariaplaats, een lezing, een bezoek aan de tentoonstelling bij ASR en zelfs al een doorkijkje 

naar 2022. Helaas liepen de besmettingen weer op en werd al snel duidelijk dat het onverantwoord 

was om dit soort bijeenkomsten te gaan organiseren. Met pijn in ons hart hebben we dan ook 

wederom moeten besluiten om dit programma opnieuw door te schuiven naar het volgende jaar, in 

dit geval 2022, met de optimistische gedachte dat het dan toch weer mogelijk moet zijn. Ik verwacht 

dat we gaan kiezen voor een kansgerichte aanpak, zodra er een reële mogelijkheid ontstaat slaan we 

direct toe. We houden u op de hoogte! 

Is er dan helemaal geen positief nieuws te melden? Nee, we hebben namelijk u iets heel moois te 

vertellen. Een prachtig bericht dat geheel in lijn ligt met de doelstellingen van onze Stichting, hetgeen 

hieronder te lezen valt in Artikel 2 van de oprichtingsacte uit 21 november 1984. 

 

In de afgelopen periode heeft het Bestuur in een intensief overleg met de Huismeester en Regenten 

van het Sint Eloyen Gasthuis en onder andere de Deken van het Handelsbedrijf der Smeden gewerkt 
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aan een plan dat het Huis volledig ten goede komt. Als Vriendenstichting zijn wij geen organisatie die 

zich ten doel stelt om gelden te vergaren, maar juist om de vergaarde gelden zinvol aan te wenden in 

acties die het Huis ten goede komen. 

Het conserveren van de schilderijen. 

U zult weten dat dat er in het Sint Eloyengasthuis zich een aantal schilderijen bevinden, prachtige 

werken die zoals de huismeester het onlangs nog verwoordde “de pareltjes van ons Huis zijn”. Een 

standpunt dat wij van harte onderstrepen. Maar deze pareltjes verdienen professionele zorg om ze 

te behouden voor de toekomst. Daarom zijn wij in het afgelopen jaar op zoek gegaan naar een goede 

oplossing hiervoor en hebben wij ons voorstel aan de Huismeester voorgelegd met uiteraard een 

sterke aanbeveling om dit te gaan doen. Deze aanbeveling is overgenomen en we mogen het proces 

in gang gaan zetten. Hierbij de instructie van de Huismeester aan ons: “Allereerst is iedereen blij dat 

na ongeveer 35 jaar de schilderijen een onderhoudsbeurt gaan krijgen. De schilderijen worden 

algemeen beschouwd als de pareltjes in ons Huis en de mening is dat we op deze manier weer 

decennia van deze pareltjes kunnen genieten. Ook zien we dit als hoogstnoodzakelijke stap in het 

behoud. “Als we niet conserveren valt er later niets te restaureren”. Wel is duidelijk gemaakt dat we 

de conservering zien als een zelfstandig project en dat restauratie nu niet aan de orde is. Maar als wij 

deze stap nemen, kopen wij tijd en kunnen wij de schilderijen later per schilderij aanpakken.” 

 

Heel belangrijk is, juist om misverstanden te voorkomen, dat we de schilderijen gaan conserveren en 

niet restaureren. Dit is een belangrijk punt, de schilderijen krijgen als het ware een grote 

onderhoudsbeurt waarbij door de tijd ontstane zaken worden verholpen. Reden voor het bestuur 

van de Stichting Vrienden van het Sint Eloyen Gasthuis om aan deskundigen een advies te vragen 

over de algemene staat van deze werken, de noodzakelijke “reparaties, e.d.” voor een goede 

conservering en hierover een onderbouwde offerte uit te brengen. Afgelopen voorjaar werd door het 

restauratie Atelier Daugherty een offerte uitgebracht voor een professionele conservering. Na 
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behandeling van de schilderijen zijn de aan voor- en achterkant afgestoft en waar nodig met natte 

reinigingsmethodes schoon gemaakt. Aan de voorzijde ontstaat dan een minder dof uiterlijk en beter 

contrast. Alle doeken zijn behoorlijk vervuild, met name door het roken in regenten- en smedenzaal.  

De manier van inlijsten wordt verbeterd  en door vilt e.d. aan te brengen in de lijst worden enkele 

schilderijen die thans slap in hun lijst hangen veel beter geconserveerd voor de toekomst. Daarnaast 

voorkomt achterkantbescherming dat in de toekomst vuil en stof zich hechten aan de achterkant van 

de schilderijen of tussen doek en spieraam vallen. Tenslotte wordt het ophangsysteem waar nodig 

verbeterd.   

De werkzaamheden zullen in ons Huis worden uitgevoerd, we verwachten dat deze in januari 2022 

zullen aanvangen. Naast het conserveren wordt er van elk schilderij een uitgebreid conditierapport 

opgesteld met mogelijke aanbevelingen voor de toekomst. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag 

een kijkje zou willen nemen om deze werkzaamheden te volgen. Wij hopen dat u er begrip voor kunt 

opbrengen dat dit helaas niet mogelijk zal zijn, immers ten gevolge van alle corona maatregelen is 

het Huis gesloten. Uiteraard zullen we u op de hoogte houden en zodra het mogelijk is u in ons Huis 

uitnodigen om de resultaten te aanschouwen. Uw bijdragen uit het verleden worden nu zinvol 

aangewend en we hopen dat dit voor u een motivatie zal zijn om Vriend en Vriendin te blijven. 
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Herinnering Contributie 2021 
 
Velen van u hebben inmiddels 
gehoor gegeven aan het 

verzoek van onze 
Penningmeester en de 
contributie overgemaakt op 
bankrekening NL 93 INGB 0007 
3514 31 t.n.v. Stichting 
Vrienden van het Sint Eloyen 
Gasthuis. Waarvoor onze dank! 
Wie het verzoek ontgaan is kan 
natuurlijk de schade snel 
inhalen. Voor de zekerheid 
sturen wij dan een 
betalingsherinnering. Voor de 
goede orde; de 
minimumbijdrage is € 25,--. 
Onze stichting is gerangschikt 
als ANBI-instelling, waardoor u 
uw bijdrage als gift kunt 
opvoeren bij de aangifte 
inkomstenbelasting. 
 

 

Belastingaangifte en ANBI 
 
De Vrienden Stichting is ANBI-instelling, 
hetgeen betekent dat u uw bijdrage aan deze 
instellingen fiscaal mag aftrekken.  
In het programma van belastingdienst “zoek 
een ANBI” is helaas het Huis moeilijk te 
vinden. Als u echter het woord “eloyen” intypt 
zonder invulling van de vestigingsplaats dan 
ziet u het navolgende: 
  
Naaminstelling:               
 Vestigingsplaats     Begindatum RSIN 

  
Stichting Het St. Eloyen Gasthuis 
Utrecht                      01-01-2013     
002880568  
  
Stichting Vrienden van het Sint Eloyen 
Gasthuis          01-01-2008      
Utrecht 80419.   

  
Het rood gemarkeerde ANBI adres heeft u 
nodig hebt.  
 

 
 

 

  

 

 
Open monumentendag 2021 
 
Dit jaar hebben we zoals vanouds weer 
meegedaan aan de Open Monumentendag, 
wel met aangepaste regels. Geen vrije inloop, 

maar steeds een beperkt aantal mensen 
kregen toegang. Ondanks het slechte weer 
hebben veel mensen het geduld getoond om 
buiten te wachten alvorens toegelaten te 
worden tot het huis. Er was een informatie 
brochure beschikbaar voor degenen die niet 
wilden wachten. We hebben minder 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-ksTR8LbgAhUD6KQKHbdZAm0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.bibliotheekgouda.nl%2Fklantenservice%2Fover-de-bibliotheek%2Fanbi-status.html&psig=AOvVaw1Ks_ktYSq40gB-t5JCDFUU&ust=1550084421859102
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bezoekers getrokken dan in de voorgaande 
jaren, dat moge duidelijk zijn, maar we zijn 
heel tevreden over het feit dat het weer 
mogelijk was om mee te doen aan deze 
jaarlijkse traditie. 
 

 
 
 
 

 

Stichting Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis 
Boterstraat 22 
3511 LZ Utrecht 
vrienden@sinteloyengasthuis.nl 
www.sinteloyengasthuis.nl 

 

U ontvangt dit bericht omdat u bij ons bekend bent als Vriend van het St. Eloyen Gasthuis. Wijzig uw 
gegevens. Indien u deze nieuwsbrief per post heeft ontvangen en u beschikt over een emailadres, 
geeft u dit adres dan alstublieft door. 
 

'Opdat dit al' moge strekken tot Heil en Welvaren van den Huize St. Eloy' 
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