10 en 11 maart:
NLdoet: Barth ruimt op!

27 januari:
Poëzieavond met uitslag
dichtwedstrijd
Sfeervolle avond in het teken van poëzie in samenwerking met het Utrechts
Dichtersgilde. Bekendmaking van
de winnaars van de poëziewedstrijd
voor de profs van het Utrechts
Dichtersgilde en de wedstrijd voor
de amateurdichters. De winnende
dichtregels krijgen een prominente
plaats in het Bartholomeus Gasthuis
en worden daarmee onderdeel van de
historie.

5 januari:
Nieuwjaarsreceptie
Samen heffen we het glas op het
nieuwe jaar en het 650e jaar voor
het Bartholomeus Gasthuis.

Kom ons helpen tijdens NLdoet!
Met elkaar ruimen we de zolders en
kelders van het Gasthuis leeg op vrijdag. Op zaterdag volgt een sfeervolle
rommelmarkt waar de gevonden
schatten verkocht worden. De opbrengst hiervan komt ten goede aan
de verbouwing van de zolder.

24 maart:
650 pannenkoeken
Kinderen van basisschool
Puntenburg bakken 650 pannenkoeken voor onze bewoners en
voor u. Kom gezellig meesmullen
tussen 12.00 en 14.00 uur.

26 mei:
‘Een lange tocht’

4 en 5 november:
Feest van het delen

Katja Staartjes is de eerste Nederlandse
vrouw die de top van de Mount Everest
bereikte. Zij bereikte eerder de top van de
Dhampus Peak, de Mera Peak en de Cho Oyu.
Van 2011 tot 2013 liep zij samen met haar man
in 4 etappes 2.000 kilometer langs de grens
van Nepal, dwars door de Himalaya, van
het noordwestelijk naar het noordoostelijk
drielandenpunt. Zij stegen en daalden 125.000
meter en doorkruisten vele landschappen.
Vandaag neemt Katja u, met overweldigende
beelden, mee op reis. Niet in de tijd, maar in
lengte en hoogte.

9 september:
Open Monumentendag

Mantelzorgers en Sint Maarten zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Sint Maarten is de schuts
patroon van Utrecht. Hij deelde zijn mantel met
een bedelaar en werd zo het symbool voor barm
hartigheid en solidariteit. Mantelzorgers brengen dit
nog altijd in de praktijk met hun belangeloze inzet
en aandacht voor naasten. Loop mee of geniet van
La Caravane de Saint Martin en kom naar het Gasthuis om onze mantelzorgers te bedanken.

Een bijzondere viering van
650 jaar cultureel erfgoed!
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31 december:
650 oliebollen voor de stad

Iedere maand
Historisch Café

14 februari:
Slowdaten in het Gasthuis

23 maart:
Weer 650 jaar

12 mei:
Dag van de Verpleging

24 augustus:
St. Bartholomeusdag

23 september:
Buurtfeest

In de late middeleeuwen werd vanuit
de Armenpot van het Bartholomeus
Gasthuis voedsel en kleding uitgedeeld
op de Vollersbrug, de Smeebrug, de
Rodenburgerbrug en de Maartensbrug. Dit zijn de vier bruggen aan het
zuideinde van de Oudegracht waar de
armen zich verzamelden. Vandaag delen
we 650 oliebollen uit in de stad om het
oude jaar af te sluiten en het jubileumjaar in te luiden.

De
Vereniging
OudUtrecht organiseert iedere tweede vrijdag van de
maand een lezing over de
Utrechtse historie. In 2017
zal de geschiedenis van het
Bartholomeus Gasthuis
regel
matig centraal staan.
U bent van harte welkom!

Geen speeddate, maar een slow
date
voor 65-plussers! Gun uzelf of een
goede bekende een gezellig diner met
onderhoudend gezelschap! Geef u op
voor deze culinaire avond in het teken
van (nieuwe) ontmoetingen.

Jacob Kuiper, meteoroloog bij het KNMI,
vertelt over het weer
door de eeuwen heen.
Barre Hollandse winters, warme zomers
en… hoe was het
weertype
eigenlijk
650 jaar geleden?

De medewerkers vieren 650 jaar
Bartholomeus Gasthuis. Wilt u hen
bedanken voor al die eeuwen zorg?
Laat dit dan weten en zet onze medewerker(s) in de zon. Stuur uw bericht, foto of videoboodschap naar
650jaar@bartholomeusgasthuis.nl
of deel online met #BGZorgtoppers. Alles wordt samengevoegd
tot een document dat op de Dag
van de Zorg op een groot scherm
wordt gepresenteerd aan alle
medewerkers.

Officiële viering van 650 jaar
Bartholomeus Gasthuis! Een
feestelijke dag met o.a. het
Bartholomeusm useum; tentoonstelling in het kader van
650 jaar Bartholomeus Gasthuis, gratis kunsttaxatie en de
‘Ouderdom Experience’. Dit
alles opgeluisterd door een
proeverij van de heerlijkste
hapjes en drankjes.

Op Nationale Burendag nodigen wij onze buren uit voor een
buurtbarbecue in de binnentuin
van het Gasthuis.

15 december:
Feest van
nabuurschap
In samenwerking met het
Leger des Heils, ZiZo
(Reinaerde) en The Colour
Kitchen en het bedrijfsleven staan er 650 tafels
klaar voor degenen die
best een keer verwend
mogen worden. Zij mogen
aanschuiven voor een bijzondere lunch, high tea of
diner.

Onderdak
en zorg

Feestprogramma

Voor alle actuele informatie over het feestprogramma: zie de website www.bartholomeusgasthuis.nl/ontdek/650jaar
Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht, 030 - 231 02 54

1367

Het St. Apolloniagasthuis, het latere
Bartholomeusgasthuis, wordt in 1367 gesticht:
‘...daer men des snachts die gaende ende
coemende pelgrums ofte andere arme personen
voor een nacht ofte twee herberge..’. Het is één
van die gasthuizen in Utrecht waar rondtrekkende
pelgrims en armen worden opgevangen. Het staat
binnen de stadspoort, vlak bij de Smeetoren.

1817, 27 maart (200 jaar geleden)

1469

(Mede)beheer over de kameren van
den Heylighen lande, gesticht door
jonkvrouw Gheertruyt, weduwe van
Willem Arntsz.

Onderdak
en zorg

1632

1471

Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis

1367

1378

1407

1378

Willem, heer
van Abcoude en
Duurstede, wordt
beschermheer van het
Gasthuis. De naam
wordt Bartholomeus
Gasthuis.

1461

www.bartholomeusgasthuis.nl

1471

1475

1625

Ingebruikname Dolhuys
– huis voor geesteszieken –
betaald van de nalatenschap
van Willem Arntszoon van
den Heyligen Lande. In 1583
gaat het Dolhuys zelfstandig
verder. Nu bekend onder
de naam Altrecht.

Ingrijpende verbouwing
waardoor de voorgevel
zijn oorspronkelijk
aanzien verliest.

1632

1642

1745
1745

1461, 26 januari

1461
Willem laat de kapel
bouwen. Dit is
tegenwoordig de hal
van het Gasthuis.

1469

Grote gift voor
de Armenpot van
Aelbert van Rijn.
Voedseluitdelingen in de
stad worden uitgebreid.

(Mede)beheer over de Sionskameren. Kleine
huisjes voor arme, oude mensen. Midden
15e eeuw gesticht door Claes Govertsz Cas
en diens vrouw Clara Jan Henricxdochter.
Tegenwoordig is het een Bed & Breakfast.

1817

1818

Vervaardiging schilderij van de
(naar zeggen) 105-jarige Jan Gerritsz
Kuijper alias Jan Praktiseer (bewoner
van het toenmalige Jobsgasthuis),
vader van 24 kinderen, geschilderd
door Theodorus Caenen. Veel later
blijkt dat hij gelogen had over zijn
leeftijd: hij was tien jaar jonger. In
1817 kwam het schilderij mee naar het
Bartholomeus Gasthuis.

1625

1475

1898

1818

Ruiterportret van Willem
van Abcoude, geschilderd
door Paulus van
Hillegaert (1596 - 1640)
of een van zijn zonen.
Te bewonderen in de
Regentenzaal.

1642

Opdracht aan
Maximiliaan van
der Gucht tot
vervaardiging eerste
gobelin (wandtapijt).
Kosten: 912 florijnen
betaald door de
19 regenten.

1836
1836

1891

Eerste opgeleide
vrouwen in de
verpleging.

1891

Start bouw westelijke
gevel waardoor de
symmetrie van de
voorgevel ontstaat.

1893
1893

1936

Restauratie Regenten
zaal onder leiding van
dr. ir. G.W. van
Heukelom, die onder
meer architect was van
De Inktpot en het
entreegebouw
van de
Domtoren.

Bouw Regentenzaal
in opdracht van de
regenten van het
Gasthuis.

Ontstaan gasthuizen

Arme, oude of zieke mensen lukt het in de
middeleeuwen nog redelijk om door bedelen aan
eten te komen. Onderdak vinden voor de nacht
is lastiger. Daarom bieden welgestelde burgers
onderdak voor de nacht of wordt een
(gast)huis ter beschikking gesteld voor
de opvang van rondtrekkende
armen en pelgrims.

1930

Steven Butendycke giet de klok
van het Bartholomeus Gasthuis
voor zeven Rijnse guldens.
De klok wordt iedere dag om
12.00 uur geluid door leden van
het Utrechts Klokkenluiders Gilde.

Invoering Algemene
Ouderdomswet (AOW):
iedere oudere heeft een
gegarandeerd inkomen.
Verzorgingsstaat voltooid.

Opening verpleeghuis Agnes- en
Catharijnegasthuis, gebouwd aan
de Pelmolenweg en betaald uit
de achtergebleven fondsen. Het
verpleeghuis komt onder beheer van
het Bartholomeus Gasthuis.

1407, 20 januari

Oprichting van de
Broederschap en de
Armenpot. Uit de
Armenpot worden
voedsel, kleding en
schoeisel gekocht en op
zondag uitgedeeld
(vanaf 1447 ook
op woensdag).

1957

1927, 16 november

Koning Willem I besluit om alle zeven – door de Franse revolutie verarmde – Utrechtse
Gasthuizen en de fondsen van het Catharijneconvent en het Leeuwenberghgasthuis
samen te voegen. Uit de samengevoegde gasthuizen en fondsen ontstaat het Algemeen
Gasthuis, dat een plek krijgt in het Bartholomeus Gasthuis, en het Algemeen Ziekenhuis
(het latere UMC Utrecht), dat plek vindt in het Apostelgasthuis. De twee gasthuizen
komen onder een gezamenlijk regentenbestuur. Alle overige gasthuizen sluiten en
worden vervolgens verkocht of afgebroken.

1898

1925

Directrice verpleging
aangesteld. Introductie
van de drie R’s. Rust,
reinheid en regelmaat
worden de leidraad in
de verpleging van zieken.

1925, 19 december

Koningin Wilhelmina besluit dat
het Algemeen Ziekenhuis - dat
in 1817 onder bestuur kwam van
het regentencollege - zelfstandig
verdergaat als Stads- en Academisch
Ziekenhuis Utrecht (SAZU - het
latere UMC Utrecht). Alle bezittingen
die in 1817 zijn samengevoegd, komen
onder beheer van het Bartholomeus
Gasthuis als rechtmatig erfopvolger
van de oorspronkelijke zeven
Utrechtse gasthuizen en fondsen.

1935
1935

1936

1982

Bouwplannen tot
ingrijpende renovatie
Gasthuis gereed.

1986

Restauratie gobelins
bij Instituut Collectie
Antiek Textiel te
Haarlem.

1940

College van Regenten doet
afstand van alle rechten op het
complex en de grond van het
Catharijneconvent. In ruil krijgen
zij tegen erfpacht een strook
grond aan de Pelmolenweg.

Snelle modernisering
en toename van
bejaardenhuizen.
Bartholomeus
Gasthuis blijft als
enige op oude locatie.

1945, 27 juni

Gobelins in kelders
ondergebracht vanwege
oorlogsdreiging.

1930

Opening van het
gerenoveerde Gasthuis door
burgemeester Wolfsen.

1960
1940

1927

Uitbreiding Gasthuis;
elke bejaarde krijgt
een eigen kamer
van ca. 4 x 4 meter.
Gemeenschappelijk
sanitair op de gang.

2011, 24 augustus

Bartholomeus
Gasthuis wordt
behouden: afgifte
voorwaardelijke
bouwvergunning.

1956

Ingrijpende restauratie van de gobelins in
de Manufacture nationale des Gobelins te
Parijs.

Regentenzaal
gerestaureerd,
gobelins grondig
gereinigd.

1984, 5 juni

1942
1942

Gobelins
teruggehangen in
Regentenzaal.

1945

1954

Gobelins overgebracht
naar kelders bank Vlaer
& Kol (nu Winkel van
Sinkel) in verband met de
oorlogsomstandigheden
en de kans op mottengaatjes.

1956

1957

1960

1975

1982

1954

1984

1985

1986

Start acties Gasthuis
en burgers tot behoud
van het Bartholomeus
Gasthuis.

1975

Het Bartholomeus
Gasthuis voldoet
niet aan de
eisen van de
Inspectie op de
Bejaardenoorden.
Dreiging tot sluiting.

Bouwstop vanuit
ministerie van WVC
vanwege landelijke
bezuinigingen. Gasthuis
met sloop bedreigd.

Bartholomeus Gasthuis 1367-2017

1987

Renovatie; realisatie
groepswoningen
voor verpleeghuis,
woonzorgcentrum
en Huis in de Wijk in
bestaande gebouw.

2009

2010

2015

Huis in de Wijk
wordt door de
stad Utrecht
uitgeroepen tot
meest sociale
initiatief.

2011

1987, 13 mei

1983

De laatste preuvetrekster van
het Fonds den Armen Noodhulp
overlijdt. Preuve (financiële steun)
bedroeg in 1953 f 6,40 per jaar.
Stoelen Regentenzaal
gerestaureerd
en opnieuw
bekleed.

1983

2009

1985,
11 februari

Start renovatie;
eerste paal geslagen.

Opening gerenoveerde
Gasthuis door Prinses
Juliana. Iedere bewoner
krijgt een eigen kamer
met kitchenette en
douche.

2012

2015

2017

2012
2010

Stijgende kosten
door de vergrijzing
van de samenleving
zorgen voor een
ingrijpende wijziging
in de bekostiging
van de langdurige
zorg. De klassieke
verzorgingsstaat
verandert in
een participatie
samenleving.

Lancering merk UvoorU ®;
aanbod van gratis of laag
geprijsde producten
en diensten door slim
bedrijfsconcept in Huis in
de Wijk.

2017

Viering van 650 jaar gastvrijheid,
onderdak en zorg; 650 jaar lang
op dezelfde locatie, in dezelfde
bestuursvorm, in hetzelfde gebouw.

