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EEN SOESTER TRADITIE DIE VERDWEEN 
door CG. Hilhorst- Tilburg 

Sommige tradities overleven alle maatschappelijke veranderingen: 
Midwinterblazen in Twente, "luilak" in Amsterdam, haring eten in 
Leiden op 3 oktober, en nog vele andere. 
Soest had ook een traditie rondom de 2Oer jaren, maar die was van 
minder allure. 
Ik zal er wat van vertellen. 
Aan de Burg. Grothestraat (schuin tegenover Iburg) stond het huis van 
de fam. Butzelaar. Daar woonde een tante van mij die daar een gereno-
meerd pension dreef. 
Het was een hartelijke spontane vrouw. Ze was nogal muzikaal, en had 
veel gevoel voor traditie. 
Ik kwam uit een ander leefmilieu en vond het bij haar allemaal inte
ressant. 
In de keuken hing naast de deur een soort klok, waarvan zo nu en dan 
een cijfer op rood sprong. Dan had een pensiongast iets te wensen, 
en werd dan ook prompt op zijn wenken bediend. 
Als tante stond te bakken of te braden, zong zij het hoogste lied. 
Regelmatig waren er bij haar muziekavondjes voor familie en bekenden, 
waar naar harlust gezongen en gemusiceerd werd. 
Er waren in het gezin vier jongens en één meisje die al heel jong op 
vioolles gingen bij mijnheer de Neve. Voor zover ik weet, de enige 
vioolleraar in Soest. Een Waalse activist die na de eerste wereld
oorlog in Soest was blijven wonen. 
Het lag dan ook voor de hand dat tante (gevoelsmens die ze was) voor 
Kerstmis veel aandacht had. 
Zo riep ze een paar eenvoudige muzikanten bij elkaar. Die gingen op 
Kerstavond naar buiten en speelden daar wat Kerstliederen. Vocaal 
ondersteund door een graag zingende buurman. 
Een groot succes werd het niet, waarschijnlijk doordat buurmans stem 
op nogal kwade voet stond met de deugd van zuiverheid. 
Toen de zoons na veel muziek studeren flink gevorderd waren, besloot 
ze de Kersttraditie nieuw leven in te blazen, en begon opnieuw met 
"eigen volk". Aangevuld met enige Soester jongens die ook viool 
speelden, werd op Kerstavond tegen twaalf uur gemusiceerd. 
Ik herinner me nog de namen van Prutske Dorrestein, Ben van der Lin
den, en de zoon van slager Kuyper. 
Voor het vocale gedeelte vroeg ze mijn ouders of ik dat zou willen 
doen. Mijn ouders hadden geen bezwaar en ze voelden zich zeer vereerd 
Nu had ik, naar men zei een mooie heldere jongenssopraan, geschoold 
op het jongenskoor van de kerk. 
Zo ging ik dan op Kerstavond tegen tien uur met knikkende knieën naar 
de keuken van tante waar men vanaf die tijd druk bezig was met inspe
len. 
Eindeloos harsen van de strijkstokken, veel praten wie de maat zou 
aangeven, wie naast wie moest zitten enz. enz. 
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Al met al een gespannen stemming. Ondertussen werd ik zo nu en dan 
de gang in gestuurd om door de brievenbus te kijken of er al volk 
stond. 
In die tijd was er nog geen radio of t.v. Het was buiten doodstil. 
Het eerste optreden was opzij van het huis. Achter de muzikanten 
stonden wat jongens uit de buurt met flambouwen om de uitvoerenden 
bij te lichten. De straat stond zwart van de mensen. 
Het enige wat je soms hoorde was het gekras van een uil. Twee veld
wachters hielden aan beide zijden het verkeer tegen van en naar 
Amersfoort. 
Prachtig klonk de muziek, en ik zong alle liederen twee keer. 
0 Denneboom - Er is een roos ontsprongen - en tot slot natuurlijk 
Stille Nacht. Na afloop een klaterend applaus, en daarna ging een 
ieder zijns weegs de Kerstnacht in. 
Het werd een traditie die jaren doorging, totdat ik de bekende baard 
in mijn keel kreeg, en mijn neven naar Amsterdam verhuisden. Zo kwam 
aan deze mooie traditie een eind, of eigenlijk toch nog niet. Een 
van de neven met wie ik erg bevriend was, woonde in de Rijnstraat 
in Amsterdam in een flat op de tweede etage. 
Op de zolder had hij nog een zolderkamertje waar hij wat werkte en 
wat kluste. 
Op een Kerstavond was ik bij hem op bezoek. Hij was de hele avond 
nogal nerveus. Dat begreep ik pas toen hij tegen 12.00 uur zijn vioo: 
pakte. Hij ging naar de zolder, stapte via het dakraam op het platte 
dak, en speelde het vertrouwde Kerstrepertoire van vroeger. Of het m 
sneeuwde of vroor, of de trams en taxi's nu knarsten of claxoneerden, 
hij speelde gewoon door. Jarenlang heeft hij dit volgehouden, totdat 
de reuma zijn vingers kromden, en het vioolspelen voor hem niet meer 
mogelijk was. 
Voor mij was toen pas de mooie traditie opgehouden. 

DE KERK VAN DE H.H. PETRUS EN PAULUS TE SOEST 
door F.S.I. Knaapen 

Toen pastoor Wilhelmus Steenhoff na zijn benoeming tot pastoor te 
Soest in zijn nieuwe parochie aankwam, trof hij daar een in slechte 
staat verkerende kerk aan, die door zijn voorgangers weliswaar regel
matig was opgelapt, maar die juist door die telkens op grond van an
dere inzichten uitgevoerde onderhoudsbeurten steeds verder in verval 
raakte. 
Pastoor Steenhoff vatte dan ook in het najaar 1851 het plan op een 
geheel nieuw kerkelijk centrum te stichten en hij ontvouwde' zijn plar 
nen op twee achtereenvolgende zondagen in zijn preken. Hij riep zijn 
parochianen op zich volledig achter zijn plannen te scharen. Het re
sultaat was er ook naar. Op die twee zondagen haalde hij het voor 
die tijd enorme bedrag van ƒ 30.000,- bijeen als startkapitaal. 
De pastoor hield van snel werken en hij zocht dan ook contact met eei 
architect die in staat moest worden geacht de idealen van de pastoor 
vorm te kunnen geven. 
Wie die architect is geweest, staat nergens vermeld. Noch in het te 
Leiden gedrukte bestek uit 1852, noch in de literatuur wordt de naam 
van de architect expliciet genoemd. 
Jan Kalf schrijft in zijn standaardwerk (1916) "De katholieke kerken 
in Nederland" : 


