
DE KLOKKEN VAN DE H. FAMILIE KERK SOEST-ZUID 
door A.G. Hartman 

Wat bevindt er zich in de toren van de kerk van de Parochie 
van de H. Familie, Willibrordusstraat 17 te Soest? 
Een uurwerk van klokkenfabriek Eijsbouts uit Asten. Dit 
uurwerk is van 1939 en was een geschenk, van waarschijnlijk 
de buurtbewoners, voor de nieuwe kerk bij de bouw. Het is nog 
het enige in werking zijnde mechanische uurwerk in Soest. 
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uurwerk van het jaar 1940). 
Het uurwerk loopt op gewichten welke om de ca. 6 uur door een 
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middel van een stangenstelsel met tandwielkasten de wijzers 
per halve minuut verzet. 
Dit soort uurwerken heeft als nadeel dat het nogal gevoelig 
is voor temperatuurschommelingen. De klok moet dus nogal eens 
gelijk worden gezet. Tot november 1965 werd de klok door 
Pastoor Lommerse zelf gesmeerd en gelijk gezet. Toen de 
Pastoor niet meer de toren in kon werd dit overgenomen door 
schrijver dezes. 
Aan dit uurwerk is gekoppeld een Angelus luidautomaat, welke 
volgens de oude traditie 3 maal daags het Angelus luidt. 

In de toren zijn 3 luidklokken: 
1. De oudste klok is gegoten in 1939 door de Fa. Eijsbouts 
in Asten en weegt ca. 625 kg. De klok heet "de H. Familie". 
Op de klok is een tafereel van de H. Familie afgebeeld en de 
volgende tekst: 
LAUDO DEUM VERUM PLEBEM VOCO VIRGINUM COLO 
DEFUNCTOS PLORO PESTEM FUGO TESTA DECORO 
ME D D RUDOLPHUS SCHNEIDER AN MCM XXXIX 

Vertaald: 
Ik loof de ware God - Ik roep het volk op - Ik bescherm de 
H. Maagd. 
Ik betreur de doden - Ik verdrijf de pest - Ik ben een orna
ment voor dit huis. 
Mij gaf ten geschenke Rudolphus Schneider in het jaar des 
Heren 1939. 

2. De grote klok weegt ca. 1025 kg en is genaamd St. Jozef, 
ook wel de doodsklok genoemd, omdat deze klok bij rouwdien
sten wordt geluid. 
Op deze klok staat de tekst: 
ST. JOSEPH NO VIVOS DUC NOSQUE IM MORTE TUERE 1953 

Vertaald: 
St. Joseph leidt ons levenden en behoedt ons in de dood. 
1953. 
Op deze klok worden ook de uren geslagen met de hamer welke 
is gekoppeld aan het uurwerk. 



Rechts de klok „de H. Familie". 
Enige klok in Soest waarmee „de Bevrijding" kon worden ingeluid. 

3. De H. Mariaklok weegt ca. 750 kg en hierop staat tekst: 
MARIA VOCOS IN NOMINE JESU PULSOR 1953 

Vertaald: 

Ik word Maria genoemd en luid in de naam van Jezus 1953 

De klokken Jozef en Maria zijn gegoten door de fa. Petit en 
Fritsen in Aarle Rixtel en werden gekocht door Pastoor 
R.G. Lommerse. 
Het geld werd bijeen gebracht door collectes, giften en van 
het geld van een aan hem geschonken reis naar Rome. 
De voornoemde Rudolphus Schneider is een textielfabrikant uit 
Delden. Hij schonk deze klok in 1939 aan bouwpastoor Lommer-
se, welke voordien kapelaan was in Delden. 
Deze klok is als enige Soester klok tijdens de oorlog in de 
toren blijven hangen. Uit alle andere kerken in Soest werden 
de klokken door de bezetter meegenomen. De klok van de 
H. Familie stond n.l. niet op de lijst van de te vorderen 
klokken. 
Op 5 mei 1945 werd met deze klok de Bevrijding ingeluid. 
Tot 1953 werd deze klok met de hand geluid. Vanuit de achter
gang in de kerk kan men de doorgang in de gewelven nog zien. 



Na het plaatsen van de andere twee klokken in 1953 werden ze 
voortaan alle drie elektrisch geluid. 
De klokken hebben een toonzetting en zoals gebruikelijk in 
deze streek is dat het Te Deum. 
In de Kerk van de H. Familie hangt boven het priesterkoor ook 
nog een "Consecratieklokje". Ook dit is in de oorlog blijven 
hangen omdat het te moeilijk werd gevonden het er uit te 
halen. 
Deze klok heeft de volgende tekst: 
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1939 
G. EUSTENBUORG 
ÄSTEN 

Verder is hier niets van bekend. 

GEWOON OVER EEN HUIS, KERKPAD ZZ 43 
door H.T. Prins 

Over de bouwtijd bestaat nog geen zekerheid. Er wordt gedacht 
1850. Oorspronkelijk was het huisnummer B 319 en gebouwd als 
pastorie van de oude kerk. Zeker is dat hier een paar domi
nees hebben gewoond. In het boekje "Soest Monumentaal" staat 
e.e.a. beschreven, maar ik beperk mijn verhaal maar binnen de 
tijd dat ik er woon. 
Geboren en getogen in Den Haag, kwam ik na de oorlog naar 
Amersfoort. Ik werkte, toen nog vrijgezel, bij de nu zo in 
het nieuws gekomen fabriek "de Hapam", als gereedschapmaker. 
Toen ik solliciteerde zat de directeur handenwringend en 
klappertandend op zijn kantoor, het was maart 1947 en er was 
geen verwarming. Grappig is te vertellen dat alle machines 
werden aangedreven door één motor en de rest een labyrint van 
drijfassen en riemen. 
Ik logeerde bij de bekende kuiper in de He'llestraat en na 
getrouwd te zijn, konden we een huis huren in Amersfoort, te 
zamen met mijn schoonouders (allen "Haginezen"). 
Pa Kooy was huisschilder in Den Haag, gaf daar de pijp aan 
Maarten en ging ook bij de Hapam werken, maar deed ook wat 
schilderwerk samen met de toenmalige eigenaar van ons huis in 
Soest. Deze had een schildersbedrijf en wilde dit huis ge
bruiken als schilderwerk in de winter voor zijn knechten. 
Deze schilder wilde het huis, toen bijna een bouwval, wel 
kwijt. Pa, met zijn nijverheidsacte schilderen, kunstkenner 
en grootgebracht op de boerderij in Noord-Holland, had er wel 
oren naar. 
Het werd op mijn naam gezet en zo begon ons gezamenlijk 
verblijf in Soest in 1957. 
Het werd bewoond door de Wed. v.d. Berg en een van haar 
zonen. Zij verhuisden naar een vertrek in de boerderij Kerk-
pad ZZ 3 (het wit gekalkte deel, zie Soest Mon. no. 13). 


