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neogotiek voor wezen en oudelieden
barmhartigheid van St. Maarten in Hiëronymushuis

Het Wees- en Oudeliedengesticht aan de Maliesingel werd van 1875-1877 gebouwd in neogotisch stijl

naar ontwerp van architect Alfred Tepe. Hij deed dat in opdracht van het Rooms Katholiek Parochiaal

Armbestuur dat tot die tijd in het Huis Zoudenbalch aan de Donkerstraat gevestigd was. Tot ver in de

twintigste eeuw was men voor dit soort voorzieningen afhankelijk van kerkelijke en burgerlijke

initiatieven. Pas daarna werd het een officiële verantwoordelijkheid van de overheid.

De naam Wees- en Oudeliedengesticht veranderde in 1945 in Huize Sint Hiëronymus. In 2007 werden

in het gebouw appartementen gerealiseerd. De KCU, Katholieke Caritas Instelling der Stad Utrecht, is

er nog altijd gevestigd.

Het katholicisme was in de Republiek der Zeven

Verenigde Nederlanden formeel toegestaan, maar

men mocht het niet openlijk belijden. Na het

herstel in 1853 van de bisschoppelijke

hiërarchie begon het aan een periode van

emancipatie en groei. De opkomende neogotiek

werd dè architectuurstijl voor nieuwe katholieke

gebouwen.

Na Pierre Cuijpers, o.a. architect van het

Rijksmuseum en het Centraal Station Amsterdam,

was Alfred Tepe de belangrijkste architect van de

neogotiek in Nederland. De Amsterdammer Tepe

vestigde zich in 1872 in Utrecht en sloot zich aan

bij het St. Bernulpusgilde. Deze groep van

katholieke geestelijken, kunstenaars en

architecten, stond voor een conservatieve vorm

van de neogotiek, vooral gericht op de

Nederrijnse gotiek, terwijl Cuijpers een veel vrijere

en internationale vorm nastreefde.

Kenmerken van Tepe’s stijl zijn het gebruik van

baksteen en de toepassing van vele nissen en

balustrades en de rijke detaillering van torens.

Entrees plaatst hij bijna altijd in een verdiept

aangebrachte spitsboog. Onder aartsbisschop

Schaepman ontwierp Tepe zo’n 70 kerken en

daarnaast kloosters en scholen.

Naast de kerken, is het Wees- en

Oudeliedengesticht aan de Maliesingel 77 te

Utrecht een van zijn belangrijkste gebouwen.
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Hiëronymus

(347-420) is een van de

vier grote westerse

kerkvaders. Rond 400

maakte hij de Vulgaat,

een vertaling van de

Bijbel in Latijn. Tijdens

het Concilie van Trente

(1545-1563), werd deze

vertaling door de

Katholieke Kerk tot

enige gezag-

hebbende

tekst

verklaard.

lagen 1. Achitect Alfred Tepe.

2. De schatkaart van Caritas. Armenzorg

door de eeuwen heen. Vanaf oktober 2017

te downloaden via www.utrechtverhaalt.nl

3. Sint Maarten is beschermheilige van de

stad Utrecht.

4. Huis Zoudenbalch, voormalige RK-

Weeshuis; in 1905 gerestaureerd o.l.v.

Pierre Cuypers.

5. Lantaarnconsole St.-Hieronymus ter

hoogte van Kromme Nieuwegracht 58

Utrecht: kerkvader Hieronymus met zijn

symbool de leeuw, lezend in een boek.

6. Poppen in de vroegere kledij van

rooms-katholieke wezen in het voormalige

RK-Weeshuis Huis Zoudenbalch.

7. De Maria Minor voormalige

katholieke schuilkerk. Bij het schisma

van 1723 sloot de parochie zich

aan bij de oudkatholieke Kerk.

In 1860-1863 nieuwbouw in

neogotiek.

Gasthuizen en wees– en oudeliedenhuizen.

 Hiëronymushuis,

Wees- en Oudeliedengesticht,
nu appartementengebouw en thuisbasis van KCU

Maliesingel 77

 Wees- en bejaardenhuis Mariahoek,
nu kantoren en thuisbasis ORKA

Mariahoek

Werk van architect Alfred Tepe

 Begraafplaats St. Barbara

Prinsesselaan 2

 Sint-Martinuskerk,
verbouwd tot appartementen

Oudegracht 403

 Sint-Willibrorduskerk,

Minrebroederstraat 21

 Woning voor Tepe

en zijn collega F.W. Mengelberg

Maliebaan 82-84

U•

verbinding

anders
maar nabij

Zocherpark

Spoorwegmuseum

Sonneborgh, sterrenwacht

Een aantal lagen rond het Hieronymushuis

De nummers verwijzen naar de foto’s.

realisatie

Deze Verhaalt is mogelijk gemaakt door:

Oude Roomsch-Katholieke

Aalmoezenierskamer voorziet nog altijd in

situaties waarin mensen door omstandigheden

als ziekte, scheiding of ontslag, tussen wal en

schip vallen.

www.okkn.nl

Zorg voor mensen in nood. Dat kenmerkt de

KCU, Katholieke Caritas Instelling der Stad

Utrecht, voorheen het Rooms-Katholiek

Parochiaal Armbestuur der Stad Utrecht.

www.kcutrecht.nl

De schatkaart en deze en andere edities zijn

te downloaden op www.utrechtverhaalt.nl

uit Tepe’s rijke oeuvre

1874-1875 Sint-Nicolaaskerk, Jutphaas

1874-1876 Sint-Martinuskerk, Arnhem

1875-1877 Sint-Hiëronymus wees- en

Bejaardenhuis, Utrecht

1876-1877 Sint-Willibrorduskerk, Utrecht

1876-1877 Kerk van de H. Kruisverheffing,

Beesd

1878-1879 Sint-Michaëlskerk, Schalkwijk

1880-1881 Sint-Michaëlskerk, Harlingen

1881-1883 Sint-Franciscus Xaveriuskerk

(De Krijtberg), Amsterdam

1881-1883 Christoforuskerk, Schagen

1885-1887 Sint-Nicolaasbasiliek, IJsselstein

1891-1892 H. Kruisverheffing, Raalte

1898 Sint-Ceciliakerk, afgebroken

in 1951, Neede

1899 H.H. Petrus en Pauluskerk,

Everdingen

1899-1901 Sint-Martinuskerk, verbouwd tot

appartementen, Utrecht
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