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Tussen 1913 en 1916 verrees 

op de vrijwel onbebouwde 

Amersfoortse Berg de  

rooms-katholieke Sint-

Ansfriduskerk. 

Ogenschijnlijk verliep de 

bouw vlekkeloos. Uit 

archiefstukken blijkt dat er 

achter de schermen nogal wat 

problemen waren. Die stopte 

men liever in de doofpot.

ludo jongen

 
doofpot
De bouw van de Sint-Ansfriduskerk 
in Amersfoort: een poging tot 
reconstructie

4
Schilderij van Jakob Nieweg, De Sint-Ansfridus in 
het Leusderkwartier. 
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2 Het Soesterkwartier kwam in de tweede helft van de 19e 
eeuw tot stand. Het werd min of meer ingesloten door twee 
spoorwegen, namelijk de lijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle en 
de lijn Hilversum-Amersfoort-Rhenen. Veel spoorweg-
personeel werd in die wijk gehuisvest. Vandaar dat de wijk 
aanvankelijk de Spoorwijk werd genoemd. Overigens bleek 
de Sint-Henricus begin jaren dertig al te klein en werd er een 
hal aangebouwd. Op 5 januari 2014 werd de laatste heilige 
mis opgedragen. Najaar 2014 is het kerkgebouw in gebruik 
genomen door de Orthodoxe Parochie Amersfoort (Kerk van 
de heilige Cornelius de Honderdman).   3 Op 1 januari 1974 
verloor de gemeente Hoogland haar zelfstandigheid. Tot 
groot ongenoegen en verdriet van vele Hooglanders werd zij 
deel van Amersfoort.   4 Zie A.H.M. van Schaik, ‘Wetering, 
Hendrik van de (1850-1929)’, in Biografisch Woordenboek van 
Nederland. 6 dln. 1979-2008. Deel 3, 654-656 (digitaal te 
raadplegen: URL/http://resources.huygens.knaw.nl/

bwn1880-2000/lemmata/bwn3/wetering).   5   In 
Klazienaveen werd in 1895 eveneens een parochie toegewijd 
aan de heilige keizer Hendrik II (973-1024; voor een 
levensbeschrijving zie Ludo Jongen, Heilig Amersfoort. 
Tweede, geheel herziene druk. Amersfoort/Brugge, 2009. 
(Miniaturen reeks 29) 82-84). Dit kerkgebouw was 
ontworpen door Alfred Tepe (1840-1920). Deze kerk werd in 
1964 vervangen door nieuwbouw.   6 Tot 1917 behoorde een 
deel van de wijk tot de Gemeente Leusden, t.w. het deel ten 
westen van de lijn Laan 1914-Dodeweg-Lockhorsterweg.   7 
Alle citaten uit brieven zijn afkomstig uit het Utrechts 
Archief, Aartsbisdom Utrecht, Inventaris nummer 831.   8 Van 
deze spoorlijn bestaat nog steeds een deel. Dat lijntje loopt 
van station Amersfoort naar auto-importeur Pon in Leusden. 
Vandaar de naam Ponlijn.   9 Communicabiles zijn personen 
die ter communie mogen gaan.   

1 In de volksmond wordt deze kerk gewoonlijk aangeduid 
met Elleboogkerk. De officiële benaming was sinds 1950 
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming. In 1963 werd de kerk 
aan de katholieke eredienst onttrokken: de parochie fuseerde 
met de Sint-Franciscus-Xaverius aan ’t Zand. Nadat er enkele 
jaren een architectenbureau in gehuisvest was, kocht 

Museum Flehite het gebouw in 1986 en werd de kerk 
omgebouwd tot het Armando-Museum. Op 22 oktober 2007 
werd het gebouw volledig in de as gelegd. Van 2011 tot 2014 
werd de kerk gerestaureerd. Thans (5 maart 2018) staat hij te 
koop.   

Paulus Borstraat in het huidige Soesterkwartier de 
Sint-Henricuskerk in.2 

De aartsbisschop speelde een soort 
thuiswedstrijd. Hij was in 1850 geboren in Hoogland, 
toentertijd nog een zelfstandige gemeente.3 In 1859 
verhuisde het gezin naar Amersfoort. Ofschoon hij 
op kostschool werd gedaan en hij vanaf 1863 het 
kleinseminarie Kuilenburg in Culemborg en vanaf 
1870 het grootseminarie Rijsenburg in Driebergen 
frequenteerde, zal hij de schoolvakanties thuis 
hebben doorgebracht. Zo zal hij Hoogland en 
Amersfoort hebben leren kennen. Na zijn 
priesterwijding (1874) was hij achtereenvolgens 
kapelaan in Zutphen, secretaris van het bisdom 
Utrecht en pastoor in Hilversum. Op 24 maart 1895 
werd hij tot hulpbisschop gewijd. Nog geen week 
later overleed de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. 
Petrus Matthias Snickers (1816-1895). Op 11 juli 1895 
werd Henricus van de Wetering tot diens opvolger 
benoemd.4

Tijdens zijn episcopaat (1895-1929) heeft hij 
maar liefst 63 nieuwe parochies opgericht. Een 
daarvan was de Sint-Henricus in Amersfoort. De 
parochiekerk was vernoemd naar de patroonheilige 
van de aartsbisschop, als eerbewijs.5 De tweebeukige 
hallenkerk in neogotische stijl verrees achter het 
station en was bedoeld om het rooms-katholieke 
(spoorweg)personeel de gelegenheid te bieden zijn 
religieuze plichten te vervullen. De kerk was 
ontworpen door de Amersfoortse architect 

Herman(us) Kroes (1864-1952). Het was echter niet 
genoeg.

Aan de andere kant van Amersfoort, in wat het 
Leusderkwartier heet(te),6 en op de Amersfoortse 
Berg werden ook steeds meer woningen gepland en 
gebouwd. Op 31 juli 1913 schreef de pastoor van de 
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart een brandbrief aan 
de aartsbisschop:7

Monseigneur,
Beleefd veroorloof ik mij de vrijheid, Uwe Doorl. 
Hoogwaardigheid op de hoogte te stellen van 
den godsdienstigen toestand in het gedeelte der 
parochie van O.L.V. Hemelvaart te Amersfoort 
dat genoemd wordt het Leusderkwartier, dat is, 
het gedeelte dat gelegen is boven de spoorlijn 
naar Kesteren.8 Sedert de parochie van den H. 
Henricus is opgericht hebben zich in het 
Leusderkwartier een groot aantal huisgezinnen 
van elders gevestigd, waaronder zeer vele 
Katholieke gezinnen, maar de godsdienstige 
toestand is daar zeer bedroevend zooals Uwe 
Doorl. Hoogwaardigheid zal blijken uit den 
volgenden staat, die zoo nauwkeurig mogelijk is 
opgemaakt.
Het aantal gezinnen bedraagt in dit gedeelte 
225, het aantal communicabiles9 630, het aantal 
kinderen 240.
Het aantal gemengde huwelijken 65.
Het aantal onwettige huwelijken 24.

Wie had honderd jaar geleden kunnen bevroeden 
dat aan het begin van de 21e eeuw de ontkerkelijking 
zo ver zou zijn voortgeschreden dat kerken gesloten 
werden? Niemand, want een eeuw geleden was de 
situatie precies omgekeerd. Het aantal rooms-
katholieken was door de uitbreiding van de stad 
Amersfoort en dus van het aantal inwoners fiks 
toegenomen. De Sint-Franciscus-Xaverius aan  
’t Zand en de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart1 aan  
de Langegracht konden de toeloop van deze 
nieuwkomers niet bolwerken.

Één nieuwe kerk was niet 
genoeg

Op 1 oktober 1908 wijdde de aartsbisschop van 
Utrecht, Mgr. Henricus van de Wetering, aan de 

Jakob Nieweg, De Sint-Ansfridus in het 
Leusderkwartier. 
Schilderij, 1922. Museum Flehite.

De Sint-Henricus in het Soesterkwartier. 
Archief Eemland, 90291. Foto: Gideon Boekenoogen Sr.
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plegen].   14 Zie De Eembode 6 & 13 april, 7 & 20 juli, 26 
oktober en 16 & 23 november 1912 en 4 & 18 februari, 16 
augustus en 30 september 1913.   15 Hiermee wordt de 
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming aan de Biltstraat 
bedoeld. Deze kerk werd in 1972 gesloten en afgebroken.    

12 Omgerekend zou 1 gulden uit 1913 in €2016 23,42 waard 
zijn. Zie https://iisg.nl/hpw/calculate-nl.php (geraad-
pleegd op 15 februari 2017).   13   Wil van Berkel & Martin 
Heyne ‘Bussums kerkgeschiedenis. Deel 1.’ In: Contactblad 
Historische Kring Bussum 10 (1994), 16-30 [via internet te raad-

10 Non paschantes zijn personen die ook met Pasen de mis 
niet bijwonen.   11 Die meisjesschool (de Juliaschool) werd 
pas in 1921 geopend; de jongensschool (Sint-Ansfridus) een 
jaar later. In 1968 zijn beide scholen gefuseerd tot ‘School op 
de Berg’. Zie Guido Delahaye 200 Jaar katholiek lager 
onderwijs Amersfoort 1814-2014. Amersfoort, 2014. 363-389. De 
rector van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Eem was J.A. Berendsen 
(zie noot 28).   

Het duurde toch nog drie maanden voor er een 
bouwpastoor werd aangesteld. Op de laatste dag 
van het jaar 1913 berichtte De Eembode dat de 
aartsbisschop van Utrecht de kapelaan van de 
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, F. Paping, had 
belast met de oprichting van een nieuwe 
parochiekerk.

De bouwpastoor en de architect
De Weleerwaarde Heer Paping was geen onbekende 
in Amersfoort. In krantenberichten wordt hij vele 
malen genoemd. Op 30 december 1911 meldde de 
Amersfoortsche Courant dat Fredericus Arnoldus 
Paping (1878-1941) Th.J.M. van Rossum – benoemd 
tot bouwpastoor in Hengelo (O.) – zou opvolgen als 
kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart. 
Paping was sinds 1905 kapelaan van de Sint-
Vitusparochie in Bussum.13 Na zijn benoeming in 
Amersfoort bekleedde hij vele functies in rooms-
katholieke organisaties. Zo was hij geestelijk 
adviseur van de R.K. Volksbond Sint-Joris, van de 
Amersfoortse afdeling van de Vereniging R.K. 
Kantoor- en Handelsbedienden. Hij richtte een 
Amersfoortse afdeling van R.K. Metaalbewerkers en 
een jongerenafdeling van de R.K. 
Typografenvereniging Sint-Carolus-Borromeüs. Op 
vrijdag gaf hij godsdienstles aan kinderen (tot zeven 
jaar) van de R.K. Werkliedenverbond Sint-Joris. In 
augustus 1913 (bege)leidde hij een bedevaart naar 
het Duitse Maria-bedevaartsoord Kevelaer en was 
hij betrokken bij de bouw van het jongenspensionaat 
Saint-Louis. Kapelaan Paping was dus zeer actief 
betrokken bij rooms-katholieke activiteiten in het 
Amersfoortse.14

Bouwpastoor Paping vatte de koe meteen bij de 
hoorns. Immers, op 16 januari 1914 meldt De 
Eembode dat hij in de Utrechtse ‘Lieve-Vrouwekerk15 
[..] een beroep op de offervaardigheid der 
parochianen ten behoeve van de voorgenomen 
stichting der St. Antoniusparochie in het 
Leusderkwartier’ heeft gedaan. Bij die gelegenheid 

Overeenkomstig de wensch van Uwe 
Doorluchtige Hoogwaardigheid, heb ik de eer, 
Uwe Doorl. Hoogwaardigheid mee te deelen, 
dat ik thans zonder eenige verbintenis 
mijnerzijds, de vrije beschikking heb gekregen 
over eenige zeer geschikte terreinen in het 
Leusderkwartier voor f. 1 tot f. 2 per M2.12

De eigenaar van één der terreinen vroeg mij, of 
het terrein moest dienen voor den bouw van de 
nieuwe Kerk, waarvoor reeds een bericht in 
eenige couranten was geplaatst.
Toen ik hem hierop antwoordde, dat men niet 
teveel vertrouwen moest stellen in dergelijke 
berichten, kreeg ik de indruk dat hij voor een 
dergelijk doel zijn terrein, althans een gedeelte 
van voldoende afmetingen voor dien bouw, voor 
minderen prijs beschikbaar wilde stellen.
Dezelfde indruk kreeg ik ook van B. en W. dezer 
gemeente, met wien ik ook in onderhandeling 
ben over een gedeelte der terreinen 
toebehoorende aan de gemeente Amersfoort.
Pastoor Fock deelde ik dit heden mede en 
verzocht Z. Eerw., of ik de bestemming waarvoor 
de terreinen moeten dienen bekend mocht 
maken.
Z. Eerw. deelde mij echter mede, dat dit niet kon 
geschieden, voor dat iemand door Uwe 
Doorluchtige Hoogwaardigheid met de 
oprichting der nieuwe parochie is aangewezen, 
waarom Z. Eerw. mij aanraadde Uwe 
Doorluchtige Hoogwaardigheid hiervan kennis 
te geven.
Tevens deel ik Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid nog mede, dat B. en W. dezer 
gemeente het doel voor aankoop wenschen te 
weten, voor dat zij hieromtrent eenige verdere 
toezegging kunnen doen.
Hopende spoedig het besluit van Uwe 
Doorluchtige Hoogwaardigheid te mogen 
vernemen, verblijf ik met den meest 
verschuldigden eerbied […].

zij het dat een en ander min of meer in het geniep 
plaats moest vinden, zoals blijkt uit een brief van de 
eerder genoemde architect Kroes aan Van de 
Wetering, gedateerd 5 oktober 1913: 

Het aantal non paschantes10 126
Het aantal gezinnen, waarvan de kinderen niet, 
of niet Katholiek zijn gedoopt 34
Het aantal kinderen die de Katholieke school 
bezoeken 72
Het aantal kinderen die de openbare school 
bezoeken 108
Van de 150 kinderen tusschen 4 en 7 jaar die de 
Katholieke bewaarschool kunnen bezoeken zijn 
er 35 die dit doen.
Van de 225 gezinnen zijn er ten minste 119, 
waarvan de vader of moeder of beiden des 
Zondags gewoonlijk de H. Mis verzuimen.
Voortdurend worden in dit gedeelte nieuwe 
werkmanswoningen bijgebouwd; het behoort 
niet tot de gemeente Amersfoort, en de 
bouwverordening is er niet gestreng: daarom 
bestaat er gevaar dat er met ieder jaar de 
godsdienstige achteruitgang grooter wordt. 
Door de oprichting van eene parochie in het 
Leusderkwartier zou in den ongelukkigen 
toestand afdoende verbetering kunnen worden 
gebracht, even goed als dit geschied is aan den 
Soesterkant, waar de toestand aanmerkelijk is 
vooruitgegaan.
Het is om deze reden dat ik Uwe Doorl. 
Hoogwaardigheid eerbiedig verzoek deze voor 
Amersfoort zoo belangrijke zaak in overweging 
te willen nemen. Hoe groot de finantieele 
bezwaren ook zijn, éen goed vooruitzicht is, dat 
de Eerw. zusters van O.L.V. en hun rector steun 
en hulp hebben toegezegd.11

Zou het niet heilzaam werken wanneer eene 
conferentie over deze zaak met de pastoors van 
Amersfoort, door Uwe Doorl. Hoogwaardigheid 
werd uitgeschreven?
Met de meeste hoogachting en eerbied
 Van Uwe Doorl. Hoogwaardigheid
  de Gehoorzame Dienaar
   L. Fock, pastoor

De brief van Leopoldus Antonius Franciscus 
Xaverius Fock (1858-1934), pastoor van de Onze-
Lieve-Vrouw-Hemelvaart, vond een gewillig oor bij 
de aartsbisschop. Hij liet er geen gras over groeien, 

Aartsbisschop Hendrik van de Wetering, ten voeten uit. 
Archief Eemland, 92101. Fotograaf en auteursrechthebbende onbekend.
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1914) en Nieuwe Amersfoortsche Courant (1 augustus 1914).   
28 Deze rector is te identificeren als Johannes Augustinus 
Berendsen (1846-1920). Hij was rector van Onze-Lieve-
Vrouw-ter-Eem.   

25 Deze gegevens heb ik ontleend aan www.archimon.nl/
architects/hkroes.html (geraadpleegd 24 januari 2018).    
26 Delahaye (noot 10), 225-227.   27 Geciteerd naar De 
Eembode (28 jul 1914). Vgl. Amersfoortsche Courant (30 juli 

2005, 142-144. 19 Naar Antonius van Padua is nog wel de doop-
kapel in de Sint-Ansfridus vernoemd.   20 Voor een levensbe-
schrijving zie Jongen (noot 4), 56-58.   21 Paping was eveneens 
aanwezig op dit Internationaal Eucharistisch Congres, blijkens 
De Eembode 7 september 1912.   22 Delahaye (noot 10), 363, 
noot 1 en vgl. Ludo Jongen ‘Een uniek monument: de Sint-Ansfri-
duskerk.’ In: Kroniek 6/4 (december 2004) 10-11.   23 De Eembode 
van 20 maart en 17 juli 1914.   24 Voor meer informatie: Max 
Cramer, Amersfoort. Architectuur en stedenbouw 1850-1940. 
Zwolle, 1996 en Delahaye (noot 10), 390-395.   

16 Omgerekend zou Paping €6.164,94 hebben opgehaald 
(zie noot 12). Bovendien “werd toegezegd een gift van ƒ 250 
[€2.657,30] ter eere van St. Antonius, bij verkrijging van een 
gunst.” Of de heilige Antonius van Padua een gunst heeft 
verleend, is me niet bekend.   17 In De Eembode van 20 maart 
1914 en van 17 juli 1914 wordt eenvoudigweg gesproken van de 
“R.K. Kerk in het Leusderkwartier.” Vgl. de Amersfoortsche 
Courant (30 juli 1914), de Nieuwe Amersfoortsche Courant (1 
augustus 1914) en De Eembode (6 november 1914).   18   Ludo 
Jongen, Heilig in de Lage Landen. Herschreven levens. Leuven, 

2 Voor deze werkzaamheden wordt een 
honorarium vastgesteld van 4,5% der 
aannemingssom.

3 Bouwplan, bouwterrein en bouwbedrag worden 
door [Paping] vastgesteld en door Z.D. 
Hoogwaardigheid den Aartsbisschop van 
Utrecht goedgekeurd.

4 De aanbesteding van voormelden bouw zal 
geschieden volgens algemeen gebruik bij 
onderhandsche of publieke inschrijving zooals  
[Paping] het meest wenschelijk acht.’

Hier lijkt geen speld tussen te krijgen: Kroes zal als 
architect de nieuwe kerk ontwerpen. Wie de kerk 
mag bouwen, is nog niet bekend.

Oplopende spanningen
Eind juli en begin augustus berichten drie 
Amersfoortse kranten dat ‘de Zeereerw. heer F. 
Paping op voorschrift van den geneesheer zich voor 
eenigen tijd [zal] moeten onttrekken aan de zorgen 
voor de stichting, waarmede hij is belast. De vele 
moeielijkheden, waarmede Zijn Eerw. voortdurend 
heeft te kampen gehad, hebben een lichte 
hartaandoening veroorzaakt.’27 Dat de activiteiten 
waarmee de bouw van een nieuwe kerk gepaard 
gingen, de bouwpastoor boven het hoofd zijn 
gegroeid, is alleszins aannemelijk. Maar wellicht 
heeft deze overspannenheid te maken met 
oplopende spanningen tussen de bouwheer en de 
architect.

Op 28 juli 1914 doet Kroes het volgende schrijven 
aan de aartsbisschop uitgaan:

Monseigneur,
Door den Eerw. Heer Berendsen rector alhier28 
werd mij hedenavond medegedeeld, dat er 
geruchten worden verspreid, als zou ik in zake 
aankoop van de terreinen in het Leusderkwartier 
alhier op minder nette wijze hebben gehandeld, 
door te trachten deze terreinen voor mij zelf te 
behouden.

in het bisdom Utrecht verrezen door Kroes 
ontworpen kerken in neogotische en -romaanse stijl, 
zoals de Sint-Antonius in Vriezeveen (Overijssel, 
1906), de Sint-Gerardus-Majella in Barger-
Oosterveld (Drenthe, 1906), de toren van de 
Sint-Jozef in Leusden (1910) en de Sint-Theresia-van-
Lisieux in Maarn (1926).25 Daarnaast bekleedde Kroes 
een aantal bestuursfuncties en was hij actief in de 
gemeentepolitiek en in de Provinciale Staten van 
Utrecht.26 

Uit het hierboven aangehaalde schrijven van 5 
oktober 1913 bleek reeds dat Kroes zich voor de 
bouw van de vierde parochiekerk in Amersfoort 
wilde inzetten. Uit enkele schriftelijke stukken kan 
worden opgemaakt dat het wellicht de bedoeling 
was dat Kroes het ontwerp van ‘zijn’ Sint-Henricus 
die in 1901 in Klazienaveen was verrezen, zou 
gebruiken voor de nieuwe kerk. In De Eembode van 
17 juli 1914 is een verslag opgenomen van een 
vergadering van R.K. Middenstandsvereniging. Het 
gerucht deed de ronde dat de vierde rooms-
katholieke kerk ‘onder leiding van een Deventer 
architect door een Haagsche aannemer zal worden 
gebouwd.’ De voorzitter kan dit gerucht 
ontkrachten, zij het dat ‘eene openbare 
aanbesteding niet zou plaats hebben.’ Gelukkig voor 
Amersfoort zou de kerk echter ‘[n]iet door een 
Deventer architect, maar onder leiding van onzen 
stadgenoot, den kerkenbouwer, architect Herm. 
Kroes, […] worden gebouwd.’ 

Hoe dat gerucht in de wereld was gekomen, is 
niet bekend. Immers, op 8 april hadden Paping en 
Kroes een schriftelijke overeenkomst gesloten én 
getekend. Daarin staan vier punten:

1 ‘[Paping] draagt op heden aan [Kroes] op alle 
architect werkzaamheden voor den bouw van 
een kerk met pastorie op een terrein onder de 
gemeente Leusden, deel uitmakende van de 
door H. Kroes q.q. aangekochte terreinen van de 
gemeente Amersfoort […]

was hij verantwoordelijk voor de uitbreiding van 
Museum Flehite en in 1907 ontwierp hij het 
Sint-Elisabethgasthuis aan de Sint-Andriesstraat 
(thans staat alleen nog de gevel overeind; erachter is 
een appartementencomplex opgetrokken) en in 1911 
het Sint-Pieters- en Blocklandsgasthuis.24 Ook elders 

werd maar liefst 580 gulden ingezameld.16 Opvallend 
is dat hier voor het eerst de parochie een naam 
krijgt: Antonius. Het is ook de enige keer dat die 
naam wordt gebruikt.17 Ongetwijfeld is deze 
Antonius te identificeren met Antonius van Padua 
(1195-1231; feestdag 13 juni), de patroonheilige van 
verloren voorwerpen.18 Deze naam duikt verder niet 
meer op.19 Het gerucht wil dat de aartsbisschop er 
persoonlijk voor heeft gezorgd dat de nieuwe kerk 
toegewijd werd aan de heilige Ansfridus (feestdag 3 
mei), van 995 tot 1010 bisschop van Utrecht.20 
Tijdens het 23e Internationaal Eucharistisch Congres 
te Wenen in 1912 vroeg een Amerikaanse collega aan 
Monseigneur Van de Wetering of er ooit een kerk 
naar deze Utrechtse bisschop was genoemd.21 Dat 
was niet zo en dus besloot de aartsbisschop dat de 
kerk aan zijn heilige voorganger toegewijd zou 
worden.22 Het is uiteraard ook heel wel mogelijk dat 
de aartsbisschop – al dan niet in overleg met de 
bouwpastoor – deze heilige tot patroon heeft 
verkozen, omdat Ansfridus – volgens de legende op 
3 mei 1010 – in zijn klooster op de Heiligenberg 
(tegenwoordig op de grens van Amersfoort en 
Leusden) is overleden. Tot op heden is de 
Amersfoortse Sint-Ansfridus de enige kerk ter 
wereld met die naam.

Volgens krantenberichten bleef de bouwpastoor 
geld inzamelen.23 Ondertussen had hij contact 
gelegd met Kroes, de architect van de Sint-Henricus 
in het Soesterkwartier. Kroes was een zeer actieve 
rooms-katholiek. Hij had zich in 1890 als architect in 
Amersfoort gevestigd. Hij tekende vele gebouwen in 
Amersfoort waarvan enkele de tand des tijds 
hebben doorstaan, zoals het pand aan de Lange-
straat 63 (1894; thans is Grand Café Hemels er 
gevestigd) en het kloostergebouw van Onze-Lieve-
Vrouw aan de Zuidsingel (eveneens in 1894). In 1898 

Architect Herman Kroes en zijn echtgenote, rond 1890. 
Archief Eemland, AFT 002003129. Fotograaf onbekend.
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zette onder andere de Sint-Nicolaas in Jutphaas (1874-1875), 
de Sint-Willibrord in Utrecht (1876-1877) en de Sint-Francis-
cus-Xaverius in Amsterdam (ook wel De Krijtberg genoemd, 
1881-1883) neer. Vanaf 1905 was Te Riele de voornaamste 
architect van het aartsbisdom. Hij tekende onder meer de 
Sint-Georgiusbasiliek in Almelo (1901-1902), de Sint-Willi-
brord in Coevorden (1912-1914), de Sint-Jansbasiliek in Laren 
(1924-1925) en – uiteraard – de Sint-Ansfridus in Amersfoort 
(1914-1916).   30 Van Schaik (noot 3), 655. 

29 Wolter te Riele werd opgeleid door Pierre Cuypers (1827-
1921), bouwmeester van het Rijksmuseum (1876) en het 
Centraal Station (1881) in Amsterdam en van een groot 
aantal neogotische kerken zoals de Sint-Martinus in Maas-
tricht (1856), de Sint-Dominicus in Amsterdam (1884) en de 
Sint-Bonifatius in Leeuwarden (1882). Bovendien was hij 
betrokken bij vele restauraties, bijvoorbeeld van de Koppel-
poort in Amersfoort (1885). Daarnaast werd Te Riele sterk 
beïnvloed door Alfred Tepe (1840-1920), die tot 1882 min of 
meer de huisarchitect was van het aartsbisdom Utrecht. Hij 

Het komt me voor dat Paping voor het blok is 
gezet, en wel door de aartsbisschop zelf. Te bewijzen 
valt dat niet om de doodeenvoudige reden dat 
schriftelijke stukken dienaangaande ontbreken. 
Monseigneur Van de Wetering staat in de annalen 
bekend als nogal ‘bruusk […], in bestuurlijk opzicht 
[…] bepaald autocratisch en solistisch’.30 Had hij 
eerder niet de patroonheilige en dus de naam van 
deze nieuwe kerk in het Leusderkwartier gewijzigd 
van Antonius van Padua in Ansfridus? 

Storm in een glas water
Na een raadsvergadering van 27 oktober 1914 klimt 
Kroes in de pen met een ingezonden brief naar de 
redactie van De Eembode (6 november 1914). Hij 
verzoekt de redactie het bijgevoegde ‘stenografische 
verslag van no. 27 der agenda van de op 27 October 
j.l. gehouden raadsvergadering in uw geacht blad te 
plaatsen.’ Dat agendapunt behelsde een voorstel van 
B. en W. ‘tot het verleenen van vrijstelling van het 
hoogteverbod voor den bouw van een R.K. Kerk op 
het terrein verkocht aan den heer H. Kroes q.q.’. De 
discussie draait om het feit of de gemeente wel 
toestemming dient te geven voor de bouw, omdat er 
in de omgeving nog geen infrastructuur (riolen, 
wegen) aanwezig is. Wie zal dat betalen? En vooral 
ook: wie is de verantwoordelijke opdrachtgever? Is 
dat de heer H. van ’t Klooster uit Soest? Of de heer 
Paping? Na enige discussie mengt Kroes zich in de 
discussie: 

‘Meneer de Voorzitter! Ik had mij niet graag in 
deze zaak willen mengen, omdat ze mij zeer 
nauw raakt, maar op de agenda staat mijn naam 
nogmaals genoemd, er staat ‘aan den heer Kroes 
q.q.’. 

Heer H. Kroes gesloten overeenkomst niet 
wenscht na te komen en zelfs thans hiermede in 
stryd heeft gehandeld, zoodat Z.E.W. zich heeft 
schuldig gemaakt aan contractbreuk, komt myn 
client het recht toe den Heer F. Paping voor eene 
belangryke schadevergoeding aan te spreken.

Omdat Kroes de zaak nog steeds in der minne wil 
schikken, richt de advocaat zich tot de aartsbisschop 
die in de kerkelijke hiërarchie rechtstreeks boven de 
bouwpastoor staat, ten einde tot een oplossing te 
komen. En weer staat er een aantekening in de linker 
bovenhoek, gedateerd 16 oktober:

H. Kroes kan indienen bij WEerw Paping een 
gespecificeerde rekening tot 1 October 1914. 
Verder antwoord op dit schryven niet noodig.

Of dit krabbeltje door de aartsbisschop zelf 
genoteerd is, doet niet ter zake. Het is naar mijn 
mening duidelijk dat Van de Wetering niet verder op 
deze zaak wilde ingaan. Want inmiddels was er een 
nieuwe architect aangeworven, namelijk Wolter te 
Riele (1867-1937).29

De vraag rijst waarom de oorspronkelijk 
aangezochte architect, nota bene een gerespecteerd 
inwoner van Amersfoort, werd vervangen. Volgens 
een – hierboven geciteerd -bericht in De Eembode 
van 17 juli 1914 had de bouwpastoor de R.K. 
Middenstandsvereniging verzekerd dat de nieuwe 
kerk in het Leusderkwartier gebouwd zou worden 
door Kroes. Elf dagen later schrijft Kroes een brief 
aan de aartsbisschop en weer enkele dagen later 
berichten Amersfoortse kranten dat Paping 
overspannen is en zijn werkzaamheden moet 
neerleggen. 

aartsbisschoppelijk archief is ondergebracht, noch 
in Archief Eemland zijn stukken te vinden over deze 
kwestie. Althans niet uit de maanden mei, juni, juli, 
augustus en september van het jaar 1914. Pas op 3 
oktober is er nieuws. Op die dag stuurde Mr. H.J.M. 
van den Bergh, advocaat en procureur te 
Amersfoort, een brief aan de aartsbisschop. Onder 
verwijzing naar de overeenkomst die Paping en 
Kroes op 8 april hadden gesloten, stelde hij:

Hoewel de Heer Kroes ingevolge bovenbedoelde 
overeenkomst alle voorbereidende 
bouwkundige werkzaamheden voor dien bouw, 
tot volle tevredenheid van den Heer Paping, 
heeft verricht en zyne teekening dan ook met 
goedvinden van den Heer Paping door het 
Kerkbestuur van de parochie van O.L. Vrouw 
Hemelvaart te Amersfoort aan de 
gemeentebesturen van de gemeenten 
Amersfoort en Leusden was gezonden, is het 
den Heer Kroes gebleken, dat de Heer F. Paping 
heeft kunnen goedvinden geheel willekeurig, in 
stryd met de overeenkomst, een anderen 
persoon met de bouwkundige werkzaamheden 
te belasten.

Er blijkt plots een andere architect aangesteld te 
zijn. Ongetwijfeld heeft Kroes geprobeerd alsnog de 
opdracht te bekomen, tevergeefs. Er was een 
duidelijke breuk tussen de architect en de 
bouwpastoor, zoals blijkt uit het vervolg van het 
schrijven van de advocaat:

De Heer Kroes nu, zich door bovenbedoelde 
handelwyze van den Heer F. Paping verongelykt 
achtend, riep myn rechtskundige hulp in.
Op 21 September l.l. verzocht ik schriftelijk den 
Heer F. Paping my mede te deelen, of Z.E.W. 
bereid was de met den Heer H. Kroes gesloten 
overeenkomst na te komen, in de hoop eene 
minnelyke regeling tusschen partyen te kunnen 
bewerkstelligen.
Ik mocht echter geen antwoord van den Heer F. 
Paping op myn schryven ontvangen.
Daar de Heer F. Paping blykbaar de met den 

De bron van deze vuige laster is niet moeielijke 
te vinden, doch ik verzeker Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid, dat ik in deze zaak eerlijk en 
oprecht heb gehandeld en daarvoor den eed 
durf af te leggen.
Alle bewijzen heb ik mijn bezit en bovendien 
kunnen de officieele stukken ten stadshuize 
aanwezig duidelijk aantoonen, dat ik steeds als 
eerlijk man en zonder eenig winstbejag of 
vergoeding te bedingen, voor en namens mijn 
lastgever H. van Klooster te Soest heb gehandeld 
en voor hem overeenkomstig bijgaande 
volmacht de terreinen heb gekocht.
Zoodra ik de zekerheid had, dat op een gedeelte 
dier terreinen de Kerk zou worden gesticht en 
aan de Congregatie van O.L. Vrouw een gedeelte 
terrein voor den bouw van een Zusterhuis met 
school was verzekerd, heb ik zonder eenig 
voorbehoud alle rechten, welke ik als 
gevolmachtigde bezat, aan mijn lastgever 
overgedragen.
Indien Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid 
toch kon besluiten eene commissie van 
onderzoek te benoemen tot het hooren van 
beide partijen, zou daaruit voldoende blijken, 
dat Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid op 
schandelijke wijze wordt misleid.
Nogmaals doe ik dan ook een beroep op Uwe 
Doorluchtige Hoogwaardigheid, om mij datgene 
toe te staan wat niemand wordt geweigerd, n.m. 
door een Commissie van onderzoek te worden 
gehoord.
Met den meest verschuldigden eerbied en 
hoogachting heb ik de eer te zijn […]

In de linker bovenhoek van dit epistel staat ‘Niet 
gezegd, dat wij U van oneerlijkheid verdenken en zien 
dus geen reden, waarom commissie van onderzoek te 
benoemen.’ Naar alle waarschijnlijkheid is deze 
aantekening, gedateerd 29 juli, genoteerd door 
Monseigneur Van de Wetering zelf. Mogelijk zijn 
Van de Weterings woorden opgetekend door zijn 
secretaris. 

Wat was er aan de hand? Wie verspreidde ‘vuige 
laster’? Noch in het Utrechts Archief waar het 
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Courant (12 en 15 februari 1916) en Amersfoortsch Dagblad/
De Eemlander (16 februari 1916).   35 De parochie Sint-
Ansfridus werd eerst op 27 februari 1916 officieel opgericht.   
36 Dat zou nu €10.915,73 zijn geweest (zie noot 12).    
37 Omgerekend zou dat €18,485,57 zijn (zie noot 12).   

32 Vgl. De Eembode (1 juni 1915) waarin verslag gedaan wordt 
van de legging van de eerste steen.   33 Deze informatie heb 
ik ontleend aan www.peacepallacelibrary.nl/imagecollec-
tion/the-laying-of-the-fundation (geraadpleegd 6 februari 
2018).   34 De Eembode (4 februari 1916), Amersfoortsche 

31 Omgerekend naar de huidige maatstaven (zie noot 12) 
zouden die getallen €532.994,45, €4.621,39 en €9.242,79 
bedragen.   

ontstemming heeft verwekt.
Ik haast mij daarom Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid de verzekering te geven, dat 
Uw woord voor mij altijd heilig was en nog is.
De bedoeling van mijn schrijven was alleen Uwe 
bescherming in te roepen tegen de handelwijze, 
waarmee pastoor Paping Uwe gewaardeerde 
bemoeiingen tot regeling dezer onaangename 
zaak tegen mij ook nog blijft uitspelen.
Mocht ik dat in mijn brief niet duidelijk hebben 
uitgedrukt, dan betuig ik Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid daarvan mijn innig 
leedwezen, want ik weet dat Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid mij tegenover pastoor Paping 
gerechtigheid zal laten wedervaren.
Ik vertrouw ten volle, dat Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid in overeenstemming met de 
gedane afspraak, door pastoor Paping zult laten 
betalen de f. 2000,- voor mij bestemd, en de 
overige ƒ 1181.2536 die ik aan Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid heb afgestaan voor een goed 
doel.
In verband hiermede heb ik de eer Uwe 
Doorluchtige Hoogwaardigheid te berichten, 
dat ik gaarne bereid ben persoonlijk, tegen 
afgifte van de kwitantie over het volle bedrag, de 
som van ƒ 2000.-37 in ontvangst te komen 
nemen.
Tevens verzoek ik Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid beleefd mijn vorig schrijven 
als niet gedaan te beschouwen en mij even te 
willen doen weten, wanneer ik de gelden kan 
nemen.
Onder dankbetuiging aan Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid voor de zorgenden arbeid in 
deze zaak besteed en mij steeds in Uwe 
goedgunstige bescherming aanbevelend, heb ik 
de eer te zijn van Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid
 de gehoorzame dienaar
  Herm. Kroes

Verder is er niets over deze kwestie te vinden, 
althans niet in kranten. Het lijkt erop dat de zaak in 
de doofpot is beland. Op vrijdag 28 mei 1915 bericht 
De Eembode dat de volgende dag de eerste steen zal 
worden gelegd voor de Sint-Ansfridus:32 

Als ontwerper van het bouwplan wordt genoemd de 
architect Wolter te Riele, te Deventer. Het werk 
wordt uitgevoerd onder leiding van de 
bouwkundigen Van Eyden te Bussum en Noordman, 
alhier door de aannemers-firma Nollen en 
Heymerinks, ’s-Hage-Nijmegen; die ook het 
pensionaat St. Louis bouwde.

Daar Paping ook betrokken was – zoals hiervoor 
gemeld is – bij de bouw van het jongenspensionaat 
Saint-Louis, zal hij de aannemers Nollen en 
Heymerink wel gekend hebben. Deze aannemers 
waren betrokken bij de bouw van vele kerken in het 
bisdom Utrecht. Daarnaast stortten zij onder meer 
het betonnen fundament van het Vredespaleis in 
Den Haag (1907-1913).33

Op dinsdag 16 februari 1916 werd de Sint-
Ansfridus door de Amersfoortse deken L.A.F.X. Fock 
gewijd.34 De kerk was eigenlijk nog niet helemaal af, 
maar op die dag vierde F. Paping zijn 12,5 jaar 
priesterjubileum.35 

Kortom, het lijkt erop dat de onenigheid tussen 
de bouwpastoor Paping en de architect Kroes niet 
meer was dan een storm in een glas water.

Het staartje
Schijn bedriegt. Want op 9 augustus 1916 richtte 
Kroes zich weer tot de aartsbisschop:

Monseigneur,
Tot mijn innigen spijt heb ik uit een gesprek met 
den HoogEerw. Heer Kanunnik Fock begrepen, 
dat mijn schrijven in antwoord op den brief van 
Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid van 19 Juli 
l.l. bij Uwe Doorluchtige Hoogwaardigheid 

Nollen en Heijmerink voor den kerkbouw 
meedeelde. Daar deze aannemingssom van  
ƒ 57666 maar ƒ 500 hooger was dan mijn 
begrooting en Z. Eerw. voor den bouw volmacht 
had indien het verschil niet meer dan ƒ 100031 
bedroeg, verzocht Z. Eerw. mij de noodige zaken 
voor de bouwvergunning met het college van B. 
en W. der gemeente te regelen en met den bouw 
zoo spoedig mogelijk te beginnen. Maandag 30 
Juni d.a.v. werden de noodige stukken door mij 
bij voormeld college ingediend.
Bovendien heb ik in tegenwoordigheid van  
Z. Eerw. en op zijn verzoek het gebouw ter 
plaatse uitgebakend, het terrein gepeild en 
gewaterpast en met de aannemers verschillende 
besprekingen omtrent den bouw gehouden.
De handelingen van Z. Eerw. na 30 Juni l.l. gaven 
mij aanleiding Z. Eerw. per aangeteekend 
schrijven van 12 Oct. 1914 te verzoeken mij 
binnen 8 dagen te melden of Z. Eerw. zich aan 
onze overeenkomst wenschte te houden, 
waarop ik echter geen antwoord heb ontvangen.
Met dank voor de mij verleende plaatsruimte, 
verblijf ik […]

Dat was indertijd juist. Toen heb ik de grond 
gekocht voor die heeren. In de stukken wordt de 
naam Van ’t Klooster genoemd en de Raad moet 
niet denken, dat ik er op gesteld ben mijn naam 
nog langer verbonden te zien aan deze zaak. 
Juist het tegendeel.’

Kroes vraagt waarom het zo lang heeft geduurd voor 
deze vergunning werd goedgekeurd:

‘Die vraag stel ik in het openbaar, omdat nu 
beweerd wordt dat ik, die zooveel moeite heb 
gedaan den grond in handen te krijgen, 
gesignaleerd moet worden als de persoon die de 
zaak heeft tegengewerkt.’

In zijn antwoord geeft de voorzitter te kennen dat er 
veel, heel veel overleg heeft plaatsgevonden en er 
‘brieven en nog eens weer brieven’ zijn uitgewisseld. 
Daarom heeft het zo lang geduurd. Met andere 
woorden Kroes treft geen blaam. Tenslotte wordt 
het voorstel goedgekeurd zonder hoofdelijke 
stemming.

Uit dit verslag zou men kunnen opmaken dat 
Kroes niet meer bij de bouw van de nieuwe 
rooms-katholieke kerk in het Leusderkwartier 
betrokken is, en dat er geruchten over de positie van 
Kroes de ronde doen.

Drie maanden later, op 12 februari 1915, plaatst 
De Eembode wederom een ingezonden brief van 
Kroes. Naar aanleiding van besprekingen in de R.K. 
Middenstandsvereniging ‘De Hanze’ publiceert 
Kroes integraal de overeenkomst die Paping en hij 
op 8 april 1914 hebben gesloten. Kroes vervolgt:

Ingevolge deze opdracht zijn door mij de 
teekeningen met bestek van kerk en pastorie 
vervaardigd en de gespecificeerde begrooting 
daarvan opgemaakt en aan Z. Eerw. ter hand 
gesteld. Hierna door Z. Eerw. per brief 
uitgenoodigd vervoegde ik mij op Zaterdag 28 
Juni 1914 ’s morgens 10 uur aan zijn tijdelijke 
woning Bergstr. 30, waar Z. Eerw. mij in 
tegenwoordigheid van den heer H. v. ’t Klooster 
te Soest de aannemingssom van de heeren 

Deken L.A.F.X. Fock legt de eerste steen van de 
Sint-Ansfridus. 
Archief Eemland, AFT 005000085. Fotograaf en 
auteursrechthebbende onbekend.



De Sint-Ansfridus in de steigers. (1914-1916).
Archief Eemland, AFT 005000084. Fotograaf en auteursrechthebbende 
onbekend.
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europese-bibliotheek.nl/nl/boeken/Bedum_in_oude_
ansichten_deel_2/100-101090/artikel/2   40 Op deze plaats 
wil ik Hetty Esseveld en Gérard Martens van harte danken 
voor hun opmerkingen bij een eerdere versie van dit artikel.   

38 Vgl. De Eembode (19 oktober 1917 waar als Papings 
opvolger van de Sint-Ansfridus P.J.M. Sandkuijl wordt 
genoemd, en 23 oktober en 20 november 1917), Amers-
foortsche Courant (20 oktober 1917) en Amersfoortsch 
Dagblad/De Eemlander (22 november 1917).   39 Zie www.

Groningen.’38 Of het vertrek van pastoor Paping naar 
Bedum een echte promotie mag worden genoemd 
of dat hij ten behoeve van de rust in rooms-katholiek 
Amersfoort is weggepromoveerd, blijft de vraag. 
Hoe het ook zij: Paping bleef tot 1932 pastoor van de 
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart, een neogotische 
kerk in 1881-1882 gebouwd door Alfred Tepe te 
Bedum. Bij zijn zilveren priesterjubileum schonk de 
pastoor de kerk een nieuwe voetverwarming met 
warm water.39 En architect Kroes bleef tot na W.O. II 
actief in Amersfoort, waar hij in 1952 op 87-jarige 
leeftijd overleed.

En de Sint-Ansfridus komt – nu het ziekenhuis 
De Lichtenberg wordt gesloopt – langzamerhand 
weer in volle glorie tevoorschijn. In 1989 werd de 
kerk op de gemeentelijke monumentenlijst 
geplaatst en sinds 1999 vindt een gefaseerde 
restauratie plaats. Tot op heden worden er nog 
steeds eucharistische vieringen gehouden. De vraag 
is: Hoe lang nog? Sinds 2010 maakt de Sint-
Ansfridus deel uit van de Parochie Onze-Lieve-
Vrouw-van-Amersfoort, een fusie van alle 
Amersfoortse parochies. Het is echter niet 
onvoorstelbaar dat de huidige aartsbisschop van 
Utrecht verlof tot onttrekking aan de eredienst zal 
verlenen.40 

≥ Luchtfoto van het Bergkwartier met in het midden 
de Sint-Ansfridus (1923). 
Archief Eemland, 00918. Foto: KLM Aerocarto NV.

> Edith Pijpers, Gezicht op Amersfoort vanaf de Berg, 
met de Sint-Ansfridus. Aquarel, 1955-1965. 

Museum Flehite, 1000-574.

De zaak was dus toch nog niet afgehandeld. De brief 
van 19 juli 1916 waarnaar Kroes verwijst, is weliswaar 
niet te vinden in de stukken die het Aartsbisdom 
Utrecht aan in het Utrechts Archief heeft 
overgedragen, maar uit andere stukken uit 
inventarisnummer 831 komt naar voren dat Mr. Van 
den Bergh, de advocaat die Kroes in de arm had 
genomen, een proces voorbereidde. Op 8 septem-
ber kwam de zaak voor, maar werd onmiddellijk 
ingetrokken: er was een minnelijke schikking 
getroffen, zoals blijkt uit de brief die Kroes op 26 
september 1916 aan Monseigneur Van de Wetering 
richtte: 

Hiermede bericht ik Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid, dat ik Maandag 4 Sept. l.l., 
onmiddellijk na de audiëntie, persoonlijk aan Mr. 
V.d. Bergh alhier en Dinsdag 5 Sept. l.l. aan Mr. 
Van Setten te Zwolle heb medegedeeld, dat de 
zaak betreffende pastoor Paping in der minne 
was geregeld, dus dat het aanhangige proces 
moest worden ingetrokken.
Mr. v.d. Bergh deelde mij hierop mede, dat de 
zaak toch 8 Sept. d.a.v. moest voorkomen, doch 
dat staande die zitting het proces zou worden 
ingetrokken.
Hiermede vertrouw ik Uwe Doorluchtige 
Hoogwaardigheid voldoende te hebben 
ingelicht, ten overvloede zal ik echter Mr. v.d. 
Bergh met Uw schrijven in kennis stellen. […]

Blijkbaar hebben alle partijen uiteindelijk deze hele 
kwestie met de mantel der liefde bedekt.

Ruim een jaar later berichtte het Amersfoortsch 
Dagblad/De Eemlander (18 oktober 1917): ‘De eerw. 
heer F.A. Paping, pastoor der r.-k. parochie St. 
Ansfridus (Bergkwartier) is benoemd tot pastoor te 
Bedum (Groningen), terwijl aan de St. Aucfridus 
(sic) is benoemd de eerw. heer Zandkuil, kapelaan te 


