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DE KLOK VAN  

DE VISSERSKAPEL

IN DE TWEEDE WERELDOORLOG GEBEURDE ER NIETS WAARDOOR DE OPZET OF HET UITERLIJK  

VAN DE ZEVENTIENDE-EEUWSE VISSERSKAPEL AAN DE HOOFDSTRAAT IN NOORDWIJK AAN ZEE 

VERANDERDE. HET GEBOUW WERD OOK NIET DOOR OORLOGSHANDELINGEN BESCHADIGD. DE KERK IS  

IN DEZE PERIODE VOORAL INTERESSANT ALS INSTITUUT, VANWEGE DE BELANGRIJKE EN VERBINDENDE ROL 

DIE HET BINNEN DE LOKALE GEMEENSCHAP SPEELDE. DE SOCIALE ROL BLIJKT BIJVOORBEELD UIT  

HET INITIATIEFVAN 25 MAART 1941, OM IN SASSENHEIM EEN OPSLAGRUIMTE TE HUREN VOOR DE OPSLAG  

VAN GOEDEREN [...] VAN GEËVACUEERDE DIE DAARVOOR HULP NOODIG HEBBEN. EEN BELANGRIJK 

ONDERDEEL VAN DE KERKGESCHIEDENIS IN DEZE PERIODE IS DE KLOKKENROOF, WAAR OOK NOORDWIJK  

NIET VAN GEVRIJWAARD BLEEF.  

Door Michel van Dam

Aan het einde van de jaren ’30 werd wel duidelijk dat de kans op 
een bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland reëel was. Het was 
bekend dat in de landen die bij de Eerste Wereldoorlog betrokken 
waren, zo’n 65.000 kerkklokken waren omgesmolten en daarom trof 
de Nederlandse regering voorbereidingen om alle klokken in het land 
te beschermen. 

In de periode 1939-1940 werd een inventarisatie gemaakt van in 
Nederland aanwezige klokken. Op de klokken en carillons met een 
kerkhistorische, oudheidkundige of artistieke waarde zou een M (van 
Monumentaal) geschilderd moeten worden, ‘op het lichaam der klok, 
ter hoogte van den aanslag van den klepel,’ in de hoop dat deze dan 
bij een vordering gespaard zouden blijven. 

De Visserskapel in het oude zeedorp.
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Linksboven en rechtsonder: Berging van de klokken uit het wrak van de 
‘Op Hoop van Zegen’. Bron: Urk in Oorlogstijd.  

Midden: In totaal 226 klokken en 145 klepels weer op het droge op een 
strand nabij Urk. 

Rechtsboven: Klokkentoren van de oude Visserskapel aan de Hoofdstraat 
(detail uit een schilderij van Ludolph Berkemeier). 

Dit artikel is een voorpublicatie uit het boek “De Kerk staat naast 
den Wegh” van bouwhistoricus Michel van Dam, over de geschiedenis 
van de oude visserskapel aan de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee. 

Voorintekening op het boek, dat binnenkort verschijnt, mogelijk 
www.libris.nl/vandermeer/voorinschrijving.

In juni 1940 ontving ook de gemeente 
Noordwijk een schrijven van de Inspectie 
Kunstbescherming met het overzicht van 
historische klokken in de gemeente. Het 
overzicht was summier, alleen de klok in 
de toren van Noordwijk aan Zee, de  
Cromboschklok, zou voor bescherming in 
aanmerking komen. De zeventiende-eeuwse 
klokken die door Hemony (1677) en Oude- 
rogge (1690) waren gegoten, en in de toren 
van de Oude Jeroenskerk in Noordwijk Bin-
nen hingen, kwamen vreemd genoeg niet op 
de lijst voor. Bij de lijst was ook een model 
gevoegd voor het maken van een sjabloon 
van de letter M. De brief zou, bij voorkeur 
ingelijst om beschadiging te voorkomen, bij 
de klok gehangen moeten worden. De gesja-
bloneerde M en de bijbehorende brief zou-
den moeten volstaan om in geval van oorlog 
het omsmelten van de klok te voorkomen.

NAAR LEERDAM
Maar in februari 1943 werden de klokken 
van Noordwijk Binnen door de bezetter 
afgevoerd, met uitzondering van de door 
klokkengieter Hemony gegoten grote luid-
klok. De Ouderogge-klok uit 1690 leende de 
kerk uit aan Leimuiden, om als alarmklok 
te dienen bij eventuele luchtaanvallen. De 
Crombosch-klok die in de kerktoren van 
Noordwijk aan Zee hing, werd nog niet 
verwijderd. Het werk, uitgevoerd door de 
Heerlense firma Meulenberg, werd door de 
Rüstungsinspektion nauwgezet geadminis-
treerd. De datum, de locatie, het gewicht, de 
afmeting én de plaats waar alle gevorderde 
klokken uiteindelijk naartoe gebracht  

werden was het zogenoemde ‘klokkenkerk-
hof’ in Hamburg. Mochten de klokken toch 
gespaard blijven, dan konden deze eenvou-
dig worden teruggevonden. De gevorderde 
klokken gingen niet rechtstreeks naar Ham-
burg, maar werden opgeslagen in een loods 
van de glasfabriek “Leerdam” te Leerdam. 

Op 5 juli 1943 kwam een opzichter van de  
firma Meulenberg naar Noordwijk om de 
klok van Noordwijk aan Zee op te halen. 
Besloten werd echter om eerst de Hemony- 
klok, die al in het torenportaal van de Oude 
Jeroenskerk stond, af te voeren; [...]de klok 
van zee kwam later wel. Het ‘later’ was ver-
moedelijk al de volgende dag. Een reçu dat 
werd afgegeven na het verwijderen van de 
klok is op 6 juni gedateerd, maar vermoede-
lijk is dat foutief en had dit niet juni, maar 
juli moeten zijn. 

BODEM IJSSELMEER
In november 1944 werden de klokken, tegen 
afspraken in, door de bezetter uit Leer-
dam weggehaald. Het schip “Op Hoop Van 
Zegen”, beladen met de geroofde klokken, 
kwam echter nooit in Duitsland aan. Op 6 ja-
nuari 1945 liep het schip, onderdeel van een 
konvooi, vast op de zandbank “De Vormt” 
in het IJsselmeer. De opgetrommelde lieden 
die de schepen vlot moesten trekken, ston-
den echter niet aan de kant van de bezetter 
en zagen kans het klokkenschip tot zinken 
te brengen. De Noordwijkse klokken lagen 
de laatste oorlogsmaanden, samen met de 
andere klokken, veilig op de bodem van het 
IJsselmeer.  

In juli 1945 werd de lading gelicht. De klok 
van de kerk in Noordwijk aan Zee kwam via 
een omweg weer terug. Deze werd namelijk 
per abuis eerst naar Leimuiden getrans-
porteerd en dáár in de kerk gehangen. In 
de lente van 1946 werden de klokken van 
Crombosch en Hemony uiteindelijk door de 
firma Eggerding & Co. uit Amsterdam naar 
Noordwijk geretourneerd. 

In de vergadering van de kerkenraad werd 
de terugkomst van de klok uiteraard aange-
haald: Na een afwezigheid van enkele jaren 
is de torenklok, welke door de Duitsche 
overheid was gevorderd teneinde voor het 
vervaardigen van oorlogstuig te worden 
versmolten, doch door een gelukkig toeval 
(het zinken van het schip waarop zij met 
vele lotgenooten werd vervoerd, bij Urk) 
niet hiervoor werd benut, in onze gemeente 
teruggekeerd. Maandag 7 april 1946 riep  
ze voor het eerst de gemeente weer op naar 
het huis des Heeren, welk heugelijk feit 
door den pastoor hier werd herdacht in den 
dienst. «

Bronnen: Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) 
• Gemeente Noordwijk, 1925-1950, nummer 
toegang 900A, Inv.nr. 541 • Stukken betreffende de 
oprichting van monumenten en betreffende een 
inventarisatie van de aanwezige, 1930 klokken 
-1991 • Gemeente Noordwijk, 1925-1950, nummer 
toegang 900A, Inv.nr. 699 • Monumenten. Stukken 
betreffende werkzaamheden aan de monumentale 
kerkgebouwen in de gemeente 1930-1962 • Archief 
Hervormde Gemeente Noordwijk (HGN) • Inventa-
risnummer 1004: Notulen kerkraad 20e eeuw




