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Vrienden van het St. Eloyengasthuis 

Voorjaarsnieuws 2022 

Lieve Vrienden en Vriendinnen van het Sint Eloyen Gasthuis.  

Met veel plezier stuur ik u de voorjaarsnieuwsbrief toe. Het lijkt er op dat we een donkere periode 

achter ons gelaten hebben en we ons weer met een frisse blik op de toekomst kunnen richten! Voor 

ons als Bestuur tijd om plannen te maken en u bij te praten over het grote project dat we afgerond 

hebben, de conservering van de schilderijen in ons Huis. Dank zij uw financiële hulp is de uitvoering 

dit mooie project mogelijk gemaakt en met veel succes afgerond, verderop in deze nieuwsbrief meer. 

We borrelen van de plannen en gaan u natuurlijk in deze nieuwsbrief hierover bijpraten. Het is 

eindelijk mogelijk om de al eerder gemaakte plannen ten uitvoer te gaan brengen. We zien enorm uit 

naar de persoonlijke ontmoetingen met u tijdens onze voorgenomen plannen.  

Voor nu wens ik u allen een aangenaam voorjaar toe, geniet van al het moois en hartelijk dank voor 

uw steun! Fijn dat u ondanks alle coronaperikelen ons bent blijven steunen, dit wordt enorm 

gewaardeerd. 

Tentoonstelling 
‘a.s.r. doet het, al 300 jaar’ 

We hebben in eerdere nieuwsbrieven al geschreven over deze tentoonstelling en het goede nieuws 

is dat deze tentoonstelling nog steeds staat en te bezoeken is. Wij kunnen een goede rondleiding 

krijgen van de ons reeds bekende conservator, Sigrid Vegter. 

“In overleg met onze huismeester willen wij wederom een bezoek brengen aan onze relatie de ASR 

die nu een uitgebreide tentoonstelling georganiseerd heeft. Ik wil dit op een bepaalde datum eind 

van deze maand of begin juni eind van de middag organiseren. Opgave direct aan 

ditmarsch@ziggo.nl waarna men geïnformeerd wordt”.  

 

mailto:ditmarsch@ziggo.nl
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Alleen een bedrijf dat zijn geschiedenis 
koestert, 
heeft een toekomst. Dat geldt zeker voor a.s.r. 
Want in 2020 bestond a.s.r. 300 jaar en daar is 
een unieke tentoonstelling aan gekoppeld. De 
tentoonstelling is op inschrijving te bezoeken. 
300 jaar a.s.r-geschiedenis komt tot leven! 
Wat begon als schadeverzekeraar van 
koopvaardijschepen 
in de 17e eeuw, en wat via de eerste 
brandverzekeringen en latere 
levensverzekeringen 
uitgroeide tot instituten als AMEV, Stad 
Rotterdam 
en nu a.s.r. is samengevat in een unieke 
tentoonstelling ’a.s.r. doet het, al 300 jaar.’ 

Op 3 verdiepingen van het a.s.r.-gebouw aan 
de 
Archimedeslaan in Utrecht komt aan de hand 
van 
unieke stukken als beelden, bode versierselen, 
boeken, polissen, affiches, kalenders, emaille 
borden, filmpjes en een VR experience deze 
geschiedenis tot leven. Een overzicht van wat 
verzekeren voor invloed had op het dagelijkse 
bestaan van de Nederlanders en de risico’s die 
zij wilden verzekeren. 
Daarnaast zijn er bijzondere bruiklenen te 
bewonderen zoals de gevelsteen van Stad 
Rotterdam, de bibliotheekkast en twee 
gevelbeelden van het jugendstil 
kantoorgebouw 
van Levensverzekering Maatschappij Utrecht. 

De tentoonstelling bezoeken 
De tentoonstelling ‘a.s.r. doet het, al 
300 jaar’ is te bezoeken op het kantoor 
van a.s.r. Archimedeslaan 10, 3584 BA 
Utrecht. ‘a.s.r. doet het, al 300 jaar’ is 
verspreid over de receptie, ontvangsthal, 
de vergaderruimte op -1, de lounge en 
het deel op Paars 1 rond de bibliotheekkast. 
In principe kun je alle onderdelen 

los bewonderen, maar je kunt ook een 
chronologische route volgen. 
Openingstijden 
De tentoonstelling is alleen toegankelijk 
na inschrijving. Iedere bezoeker dient 
zich apart te registreren. Je kunt je 
via deze link aanmelden voor een vrij 
bezoek of deelnemen aan een van de 
georganiseerde rondleidingen. 

Boek met hand en hart 

 

  

Graag vestigen wij uw aandacht op het boek 

“Met hand en hart”. Een ware aanrader voor 

iedereen die zich wil verdiepen in de historie 

van het smedengilde en het St. Eloyengasthuis 

in Utrecht. 

Voor u als zeer gewaardeerde vriend mogen 

wij dit boek te koop aanbieden voor de mooie 

prijs van € 15,= per boek.  

Leuk om zelf te lezen maar ook een mooi 

cadeau. Heeft u belangstelling voor dit boek, 

stuur dan s.v.p. een mail aan de secretaris en 

we gaan het in orde maken. Het adres: 

secretaris.vrienden.eloy@gmail.com  

 

 

mailto:secretaris.vrienden.eloy@gmail.com
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CONSERVEREN VAN DE SCHILDERIJEN 

Graag breng ik u een klein stukje tekst uit onze vorige nieuwsbrief in herinnering: 

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.” 

 

Inmiddels is dit werk uitgevoerd en afgerond. Dat het nodig was blijkt uit de navolgende passage uit 

het conserveringsverslag: 

Advies m.b.t. toekomstige behandelingen van de schilderijen in het St. Eloyen Gasthuis 

Mei 2022 
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Niet alle schilderijen in de collectie hebben dezelfde (restauratie)geschiedenis, wat resultaat in 

uiteenlopende condities. De conserverende behandelingen in de lente van 2022 hebben ervoor 

gezorgd dat de schilderijen structureel stabiel zijn en dat de tand des tijds wordt vertraagd. 

Esthetisch gezien zouden een aantal schilderijen daarnaast zeer gebaat zijn bij een volledige 

restauratiebehandeling. Dit houdt in dat latere toevoegingen, zoals verkleurde, opgebroken en 

onregelmatig aangebrachte vernissen, nagedonkerde overschilderingen en storende retouches 

verwijderd worden. Het schilderij wordt dan zover als mogelijk teruggebracht naar wat overgeleverd 

is aan origineel materiaal. Vervolgens worden nieuwe vernissen aangebracht en worden 

beschadigingen gevuld en ingeschilderd/geretoucheerd met stabiele materialen, zodat ze niet langer 

afleiden van de originele intentie van de kunstenaar. Oude vernissen zorgen er vaak voor dat de 

contrasten in een schilderij verminderen: donkere kleuren worden lichter door een geel vernis, 

terwijl lichte kleuren donkerder worden. Daardoor wordt de dieptewerking verminderd en worden 

alle kleuren optisch gezien geler: blauw en zwart worden bijvoorbeeld groenig en wit wordt gelig. 

Een nieuw vernis verzadigd de verflagen bovendien beter, de kleuren ogen daardoor levendiger en 

dieper. 

 

Soms maakt het verwijderen van ingebed oppervlaktevuil en nicotineaanslag al een aanzienlijk 

verschil. Deze behandeling hebben we al uitgevoerd bij twee schilderijen: St. Eloy en De Smeetoren. 

Bij sommige schilderijen is dit niet goed mogelijk, omdat het vernis gevoelig blijkt te zijn voor 

waterige oplossingen en daardoor bijvoorbeeld verder opbreekt. Dit betreft een veel kleinere 

behandeling dan een volledige restauratie en kan bovendien op locatie uitgevoerd worden. 

 

Dat de eerste resultaten direct verbluffend waren moge blijken uit onderstaande foto van het 

schilderij van de Smeetoren dat voor de helft is schoongemaakt op het moment dat de foto gemaakt 

is. Uiteraard is aansluitend de rest van het schilderij ook schoongemaakt. Het onderstaande beeld 

spreekt voor zich. 

Over elk schilderij is een gedetailleerd verslag geschreven van de uitgevoerde werkzaamheden, de 

conditie en mogelijke verbeterpunten. Op dit moment zijn er niet direct volgende stappen 

noodzakelijk, de schilderijen verkeren in een goede conditie. Schoonmaakcycli van 50-100 jaar zijn 

gebruikelijk in Nederlandse musea, dus op dit vlak zijn we weer op orde. De komende periode zal 

benut worden om samen met de Huismeester en Regenten van het Sint Eloyen Gasthuis en onder 

andere de Deken van het Handelsbedrijf der Smeden na te denken of volgende stappen noodzakelijk 

zijn en indien ja welke rol de Vrienden hierin kunnen spelen. 

Vanaf deze plaats wil ik u allen hartelijk danken voor het feit dat dankzij uw gulle bijdragen het 

mogelijk is geworden dit mooie project uit te voeren en tot een goed einde te brengen. Dank u wel!!! 

Uiteraard hopen we wederom een beroep op u te mogen doen bij volgende projecten. 
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Uitsnede van het schilderij van de Smeetoren. 

 

Lezing 

Na de zomervakantie gaan we een lezing organiseren over het conserveringsproject van de 

schilderijen. Zodra we hier meer over weten zullen we u rechtstreeks benaderen per mail. 

 

Vriendenbijeenkomst 2022 

Wat in het vat zit verzuurt niet. In 2020 waren wij voornemens om met u een bezoek te gaan 

brengen aan het complex(gebouwen) van de Oud Katholieke Kerk in Utrecht. Door corona 

waren wij gedwongen dit plan af te gelasten. Maar we hebben onze contacten warm 

gehouden en ons plan is om dit op zondag 23-10-2022 te gaan doen, noteert u dit alvast in 

uw agenda.  

Het programma zal rond 14.30 uur aanvangen. Uiteraard ontvangt u tijdig de uitnodiging 

met daarin alle relevante instructies. Wij zien er enorm naar uit om u weer persoonlijk te 

mogen ontmoeten! 
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de Oud Katholieke Kerk 

 

 
 

 
 
 
Contributie 2022 
 

Graag maken wij u nog even 
attent op het verzoek van onze 
Penningmeester om uw 
contributie over te maken op 
bankrekening NL 93 INGB 0007 
3514 31 t.n.v. Stichting 
Vrienden van het Sint Eloyen 
Gasthuis. Waarvoor onze dank! 
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.  
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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.  

 

 
 

 

  

 

 
 

Save the Date: Open 

monumentendag 2022 
De 36e editie van de VriendenLoterij Open Monumentendag vindt plaats in 

het weekend van 10 en 11 september 2022 met als thema duurzaamheid. 

Tijdens de VriendenLoterij Open Monumentendag openen duizenden 

monumenten in heel Nederland in het tweede weekend van september 

gratis hun deuren voor publiek. Open Monumentendag wordt 

georganiseerd door Nederland Monumentenland in samenwerking met 

lokale comités door het hele land. Met dit evenement willen zij gezamenlijk 

de aandacht voor de monumenten vergroten door dit bijzondere 

Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te 

behouden voor een breed publiek. 

Uiteraard is ons Huis ook weer geopend op zaterdag 10 september voor 

alle belangstellenden, naar wij hopen zonder beperkingen. Wellicht 

kunnen wij u dan persoonlijk ontmoeten! 
 
 

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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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' 

 


