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STRENGE SCHOOL
De geschiedenis van de gebouwen gaat terug tot 1696,

toen op deze plek een schuilkerk werd opgericht. Na de

Reformatie mocht het katholieke geloof niet meer in het

openbaar worden uitgeoefend. Als gevolg hiervan verre-

zen overal in het land zogenoemde schuilkerken: kerken die

niet als zodanig herkenbaar waren en daarom vaak on-

dergebracht werden in huizen of schuren. Door een scheu-

ring ontstond  in 1723 de Oud-Katholieke Kerk. Al in 1725

werd het stuk grond rond de schuilkerk aan de Muurhui-

zen en de Kerkstraat aangekocht voor de bouw van het

Oud-Katholiek Seminarie, waar jongens een opleiding

tot priester konden volgen. De oorspronkelijke schuilkerk

ging dienen als kapel. In de loop der jaren werden meer

gebouwen aan het complex toegevoegd, waaronder het

Jongenshuis en het Herenhuis (=priesterstudenten).

De scholieren en studenten leidden een bestaan volgens

een strak schema. Het reglement van 1723 laat zien hoe

een doorsnee dag eruit zag. ‘In de zomer, te weeten van

Paeschen tot Allerheiligen [1 november], zal er ‘s mor-

gens gewekt worden ten vijf uren; in den winter ten half

door LISETTE BREEDVELD

Op deze plek, aan de Muurhuizen in Amersfoort, was

eeuwenlang het Oud-Katholiek Seminarie te vinden. Daar-

na volgde de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemon-

derzoek. In 2009 kocht Stadsherstel Midden-Nederland

het complex, bestaande uit de Seminariegebouwen en

de Stad van Cahen. Stadsherstel vestigde haar kantoor

in het gebouw van architect Abel Cahen en inmiddels

zijn er meer culturele en maatschappelijke organisaties.

De rijksmonumentale Seminariegebouwen bleven echter

nog leeg.

Hoewel de plannen voor de nieuwe functie al enige tijd

in beeld waren, bleek het nog een hele opgave om woon-

zorgappartementen in deze eeuwenoude gebouwen te

plaatsen. Vooral bij de kapel was het een kunst om deze

grote en monumentale ruimte weer nieuw leven in te bla-

zen, maar tegelijkertijd het bijzondere en open karakter

ervan te behouden. 

Begin dit jaar startte Stadsherstel Midden-Nederland met

de verbouwing tot Zorgresidence Het Seminarie, in sa-

menwerking met de Holland Zorggroep en OOK archi-

tecten. Zo zag ik het verlaten complex veranderen in een

plek waar vakmensen af en aan lopen. Er werd gegraven,

verbouwd, gerestaureerd en gesloopt. Steigers werden op-

gebouwd en weer afgebroken. 

WOONZORGAPPARTEMENTEN OP HISTORISCHE PLEK

Seminariegebouwen  
blijvende spil in de stad
Hoe kan een eeuwenoud complex een ultramoderne zorgfunctie 
krijgen? De afgelopen maanden heb ik de ontwikkelingen goed in 
de gaten kunnen houden vanaf ons kantoor in de Stad van Cahen.

De voormalige

Seminarie-

gebouwen zijn 

toegankelijk 

tijdens Open

Monumentendag

op zaterdag 14

en zondag 15 

september.

Zondag om

14.00 uur is er

een presentatie

over de her-

bestemming 

in de Stad

van Cahen,

Muurhuizen 104.

Rechts: De kapel 

rond 1900.

Boven: De ROB 

betrekt het nieuwe

pand, 1988.

(Foto’s: Archief

Eemland)



Boven: De lege kapel.

Links: De koepel met 

rechtsvoor de kapel en

linksvoor het Herenhuis.

(Foto’s: Rob Groot)
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zes tot ’s avonds ten half negen zullen zij zig met zedig-

heid nae de kerke begeeven om het avondgebed te lee-

zen… Naer het avondgebed zal een ieder stilswijgend

nae zijne kamer gaen en zonder lang vertoeven zig nae

de ruste begeeven.’

Aan dit leefritme veranderde eigenlijk niet veel in de daar-

opvolgende eeuwen, tot de Hongerwinter van 1944-

’45. Toen ving het Seminarie zoveel mogelijk daklozen

en vluchtelingen op. Het Seminarie was ‘Roode Kruis-

post, schuilplaats, herberg, onderdak en asyl voor bijna

drieduizend menschen, die aan onze deuren klopten om

een dak voor den winterschen nacht.’ De verschillende

gebouwen werden ingericht tot mannen- en vrouwen-

slaapzaal en een gemeenschappelijke verblijfsruimte.

Na de oorlog werd de studie weer hervat. Het Seminarie

trok opnieuw veel jongeren naar Amersfoort. Toen het in

1957 naar de Berg verhuisde kwam het gehele complex

leeg te staan. 

ARCHEOLOGEN
In de jaren zestig nam de Rijksdienst voor het Oudheid-

kundig Bodemonderzoek enkele panden in gebruik. De

ROB vestigde zich hier met als achterliggend doel ze voor

sloop te behoeden. Er was echter ruimtegebrek, waardoor

nieuwbouw op het naastgelegen terrein noodzakelijk was.

Naar de architect werd dit later de Stad van Cahen ge-

noemd. In 2009 vertrok de ROB naar het Smallepad. 

BOUWPLAATS
Halverwege de verbouwing loop ik tevreden door de ge-

bouwen. De radio’s die her en der in het pand staan zor-

gen voor de sfeer die bij een bouwplaats hoort. Er wordt

hard gewerkt. Bouwmateriaal en puin worden af- en aan-

gesleept, muren worden afgewerkt en de laatste hand

wordt aan de badkamers gelegd. 

Over enkele maanden worden deze appartementen be-

woond door ouderen. Ze verschillen in grootte: er komen

twaalf eenkamer- en tien tweekamerappartementen. Het

hoogtepunt tijdens mijn dwaaltocht is de voormalige

kapel. Hier komen de centrale ontmoetingsruimte en een

restaurant voor bewoners. De kapel is het hart van het

gebouw. Deze ruimte loopt als een rode draad door de

geschiedenis van de plek. Met de herbestemming tot

woon- zorgappartementen worden de voormalige Semi-

narie-gebouwen nieuw leven ingeblazen. Net als de afge-

lopen eeuwen gaan ze weer een belangrijke maatschap-

pelijke rol vervullen in het hart van de stad. 
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