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Metaalverordeningen
1941 en 1942
Voor de oorlogsindustrie hadden de 
Duitsers grote hoeveelheden metaal no-
dig. Vanuit enkele gebieden kon na de 
bezetting in 1940 voldoende ijzererts 
worden betrokken, maar aan veel ande-
re metalen ontstond schaarste. Op 18 
juni 1941 werd de eerste metaalveror-
dening ingesteld. Met uitzondering van 
kunstvoorwerpen, volksdrachtonderde-
len, kerkklokken, monumenten en der-
gelijke moest al het koper, nikkel, lood 
en legeringen worden ingeleverd. Op 22 
juli 1942 werd door Rijkscommissaris 
Seyss-Inquart een nieuwe verordening 
afgekondigd. Deze verordening bevatte 

“WIE MET GODS KLOKKEN SCHIET, DIE WINT DE OORLOG NIET”

De klokkenroof tijdens
de Tweede Wereldoorlog

Op 16 februari 1943 haalde een ploeg van de Limburgse aannemer Meulenberg in opdracht van de Duitse bezetters de 
klokken uit de kerktoren van de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Rijpwetering. Er zou met nog meer kerkklokken 
in de gemeente hetzelfde gebeuren.

de bevoegdheid om metalen “ten gunste 
van het Rijk der Nederlanden” in beslag 
te nemen. Onder de metalen voorwerpen 
vielen nu ook de kerkklokken. Ze werden 
gevorderd door de Rüstungs Inspektion. 
Er ontstond veel commotie in het land. 
De toenmalige aartsbisschop van Utrecht 
Mgr. J. de Jong liet, mede namens de ove-
rige vier bisschoppen, op 18 augustus 
1942 aan de Rijkscommissaris weten dat 
hij op grond van gewetensbezwaren wat 
betreft de kerkklokken niet kon meewer-
ken aan de uitvoering van de metaalver-
ordening. De bisschoppen hadden hun 
geestelijken verboden de klokken aan te 
geven en in te leveren.

Geduld
Het Duitse civiele bestuur wachtte en-
kele maanden. Gehoopt werd dat de 
gemoederen tot rust zouden komen. In 
de herfst van 1942 werd de organisatie 
voor het inzamelen van de klokken toe-
vertrouwd aan twee NSB’ers: ir. R.A.Th. 
Brusse en ir. J.W. Piel, directeur van de 
algemene betoncompagnie, een Duitser 
die al geruime tijd in Nederland woon-
de. De Duitsers verzochten de Inspectie 
Kunstbescherming om een overzicht van 
de klokken. De inspectie zond op 17 sep-
tember 1942 de klokkenlijsten op.

Het uithalen van de klokken
Voor het uithalen en omlaag takelen van 
de klokken schakelde Brusse enkele aan-
nemers in, van wie P.J. Meulenberg (ook 
NSB’er) uit Heerlen de meeste opdrach-
ten kreeg. De Duitsers benoemden hem 
tot “Generalunternehmer des Sonderre-
ferates Metallmobilisierung”. In Alkema-
de had Rijpwetering de twijfelachtige eer 
om op 16 februari 1943 als eerste bezoek 
te krijgen van aannemer Meulenberg. In 
opdracht van de Arbeidsstab haalde hij 
de klokken uit de kerktoren. De ploeg 
van Meulenberg spande vanaf de top van 
de toren een staalkabel of touw schuin 

naar een vast punt op de grond. Via een 
katrol werden de klokken naar beneden 
getakeld. De klokken van respectievelijk 
59 en 84 centimeter wogen 140 en 323 kg. 

De 84-jarige Gerard van der Meer kan 
zich het verwijderen van de klokken van 
de St. Petrus’ Bandenkerk in Roelofa-
rendsveen nog goed herinneren. Door de 
mensen van Meulenberg was vanaf de to-
renspits een lang dik touw gespannen. In 
de middagpauze van de St.-Ignatiusschool 
gingen jongens om beurten aan het touw 
hangen om vervolgens door een stuk of 
twintig andere, achteruitlopende, jongens 
omhoog te worden getrokken tot, volgens 
Gerard, de goothoogte van de pastorie.   

Meulenberg ging zo voortvarend te 
werk in heel Nederland, dat hij al snel 
Klokken-Peter werd genoemd. Zijn 
bedrijf groeide uit tot 400 medewerkers 
verdeeld in 30 ploegen. De firma takelde 
binnen één jaar 6.700 - driekwart 
van alle Nederlandse klokken - uit de 
kerktorens. De “Glockenaktion” maakte 

van Meulenberg een vermogend man. 
Uitgehaalde klokken werden verzameld 
op 24 opslagplaatsen van het Non-
Ferro Bureau. Vandaar werden ze 
naar een van de zeven smelterijen in 
Duitsland getransporteerd. De klokken 
uit Rijpwetering werden, net als bijna 
alle andere klokken uit Alkemade, 
omgesmolten in Hamburg. De klokken 
van de hervormde en katholieke kerk in 
Oude Wetering werden afgevoerd naar 
een tussendepot in Spijk.

Overige uitgehaalde
klokken in Alkemade
Naast de klokken uit de kerk van 
Rijpwetering verdwenen nog de volgende 
klokken:
  
Oud Ade RK Kerk Sint Bavo
op 18 februari 1943 75 cm en 272 kg
Oude Wetering Gereformeerde Kerk
op 19 februari 1943 75 cm en 251 kg 
Oude Wetering Nederlands Hervormde Kerk 
op 18 februari 1943 64 cm en 156 kg   
Oude Wetering RK Kerk Jacobus de Meerdere 
op 19 februari 1943 65 cm en 118 kg
Roelofarendsveen RK Kerk St. Petrus’ Banden
op 22 februari 1943 105 cm en 701 kg 
De Kaag Nederlands Hervormde Kerk 
op 28 april 1943 

Een tweede klok uit de St. Petrus’ Ban-
denkerk, van 48 cm en 70 kg, zou als 
alarmklok naar Boskoop zijn verhuisd. 
Ook de derde klok werd door de Duit-
sers meegenomen. De klok van het ‘ge-
sticht’, het oude Huize Jacobus aan het 
Noordeinde, is niet verwijderd. De klok 
werd geluid als bij de nonnen het Ange-
lus werd gebeden. De klok woog maar 
twintig kilo; dit is waarschijnlijk een van 
de redenen geweest dat hij niet is mee-
genomen. Het torenspitsje van het oude 
Huize Jacobus staat nu, met klok, tegen 
over het huidige Huize Jacobus aan de 
Saskia van Uylenburchlaan in Oude We-
tering.

Na het einde van de Tweede Wereld-
oorlog is kerkmeester Co van der 
Meer (kruidenier) met twee andere 
kerkmeesters naar Hamburg in Duits-
land gereisd om te onderzoeken of de 
klokken van de St. Petrus’ Banden-
kerk misschien nog niet waren omge-
smolten. Helaas was dit wel het geval. 
 
De klok van de Nederlands Hervormde 
kerk in de Kaag werd op 28 april 1943 uit 

Uit de kerktoren van Rijpwetering werden 
op 16 februari 1943 de eerste klokken 
verwijderd.

Nadat de klokken uit de klokkentoren waren
gehaald, werden ze met een vrachtauto 
afgevoerd naar een opslagplaats om 
vervolgens per boot of auto naar een 
smelterij in Duitsland te worden gebracht. 

Het torentje van het oude Huize Jacobus 
met de Angelusklok voor het nieuwe 
Huize Jacobus.

de toren gehaald om naar Duitsland ver-
scheept te worden. De klok, uit 1675, had 
de zogenaamde M (Monumentaal)-sta-
tus. Met witte verf was een grote M op 
de klok geschilderd. De Duitsers trokken 
zich hier echter niets van aan. Na de op-
slag tot eind 1944 in Leerdam besloten 
zij de 226 klokken, uit voornamelijk Ne-
derlands Hervormde kerken, alsnog naar 
Hamburg te transporteren. Eind 1944 
was het zo ver. Elf schepen, waaronder 
het klokkenschip “Op Hoop van Zegen”, 
vertrokken in konvooi uit Amsterdam. 
Op 6 januari 1945 liepen de schepen, 
nadat de vuurtorenwachter het licht had 
gedoofd, vast op een zandbank vlak voor 
Urk. Door sabotage en het slechte weer 
brak het ‘klokkenschip’ doormidden. 
Kort na de bevrijding, in juli 1945, wer-
den de klokken uit het gezonken schip 
gehaald om naar Amsterdam vervoerd te 
worden. Hoewel de klok uit de kerk op 
de Kaag niet op de officiële registratielijst 
staat, weet Jan Biemond uit de Kaag te 
vertellen dat de klok zich wel degelijk op 
de “Hoop van Zegen” bevond. Het feit dat 
ook klokken uit de hervormde kerken in 
Leiden, Leiderdorp en Sassenheim zich 
op het schip bevonden, bevestigt dit ver-
moeden. In juni 1946 kwam de geroofde 
klok weer terug op de Kaag om daar weer 
in de kerktoren te worden geplaatst.

Klok van jachthaven
Het Vennemeer
Gedurende de oorlogsperiode was het 
clubhuis van jachthaven Het Vennemeer 
de maritieme thuisbasis van de jeugd-
storm (een verwante organisatie van de 
Duitse Hitlerjugend). Anton Mussert, 
leider van de NSB in Nederland, was in 
de jaren dertig de initiatiefnemer van 
deze organisatie. Voor jongens van 10 tot 
14 jaar, van voornamelijk NSB-ouders, 
was het Vennemeer een vormings- en 
trainingsaccommodatie. Op 5 september 
1944, ook wel Dolle Dinsdag genoemd, 
werd via Radio Oranje verteld dat Ne-
derland over een paar dagen bevrijd zou 
zijn. Dit was voor veel NSB’ers reden om 
naar het voor hun veilige oosten te vluch-
ten. De inwoners van Oud Ade lieten zich 
deze kans niet ontnemen en er ontstond 
een run op de inventaris van de jacht-
haven. Alle bruikbare dingen werden 
meegenomen, waaronder de klok van 
de jeugdstorm. Dat weghalen gebeurde 
met medeweten van de vader van Theo 
van der Poel. Het idee daarachter was 
dat de klok na de oorlog gebruikt kon 

worden in de Sint-Bavokerk, waarvan de 
kerkklok in augustus 1942 door de Duit-
sers was meegenomen. Om veroordeling 
voor diefstal te voorkomen werd de klok 
met een touw aan een aanlegsteiger ge-
bonden. In een recent gesprek tussen 
Theo Verhaar en Co (Cobus) Olijerhoek 
vertelde Co dat hij de tachtig kilo zwa-
re klok met een roeiboot naar aannemer 
Roen Vrijburg aan de Zwarteweg had ge-
bracht. Volgens Co had Vrijburg nog een 
rekening open staan van de jachthaven 
die hij op deze manier kon vereffenen. 
De klok, die een aantal jaren onder de 
werkbank van Vrijburg was opgeslagen, 
heeft vanaf 1945 tot 1948 in de toren van 
de Sint-Bavokerk gehangen. 

Bevrijdingsoptocht
Kort na de bevrijding werd er in juni 
1945 een bevrijdingsoptocht gehouden. 
Creatief als de Veenders in dit soort za-
ken waren en zijn, werd op gepaste wijze 
een ‘corso-kar’ gemaakt met daarop een 
kopie van de gestolen kerkklokken. De 
tekst op de kar (zie pag. 6) liet aan duide-
lijkheid niets te wensen over.
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Nieuwe klokken
In alle kerken waarvan de klokken ge-
roofd waren, werden een aantal jaren na 
de bevrijding weer nieuwe klokken op-
gehangen. In de Sint-Bavokerk te Oud 
Ade werd, zoals eerder vermeld, de klok 
van de jeugdstorm aan het Vennemeer 
opgehangen. Samen met zijn broers had 
Co Olijerhoek kort na de bevrijding de 
klok naar boven gebracht en opgehan-
gen. De klok heeft daar ongeveer drie 
jaar gehangen, waarna op 7 juni 1948 de 
nieuwe klokken werden ingewijd.

De jeugdstormklok werd in mei 1950 
door de firma Dobbe van Oud Ade over-
gebracht naar de nieuwe kerk van Maria 
Presentatie aan het Pastoor Onelplein te 
Roelofarendsveen. De klok hangt hier 
nog steeds in het klokkentorentje naast 
de kerk.

In oktober 1948 werden de drie nieuwe 
klokken van Sint Petrus’ Banden in-
gewijd. Deze klokken werden voor de 
sloop van de kerk in 1969 verwijderd 
om vervolgens, na opnieuw gestemd te 
zijn door de firma Petit en Fritsen, weer 
in de klokkentoren van de nieuwe kerk 
te worden opgehangen, alwaar zij zich 
nu nog bevinden.

Gereformeerde Kerk

Gereformeerde Kerk
(De Spreng) in Oude Wetering 
De klok in deze kerk werd op 18 febru-
ari 1943 door de Duitsers meegenomen.
P. van Dam maakte vervolgens een sur-
rogaatklok die ook op flinke afstand goed 
te horen was. Voor de gestolen klok werd
vervolgens een schadeclaim ingediend
bij de Plattelands Molest Verzekering. In
1946 werd een schadevergoeding uitge-
keerd van ƒ 750,-. Tijdens een feestavond
in november 1946 werd een plan voor
een nieuwe klok gelanceerd. De eerste
collecte bracht ƒ 59,45 op. Onder de ge-
meenteleden werd een dichtwedstrijd ge-
organiseerd voor een toepasselijke rijm
op de nieuwe klok, waar het kerkbestuur
in 1948 opdracht voor had gegeven. Er
kwamen maar liefst 45 inzendingen bin-
nen. De winnende rijm was afkomstig
van Ds. Van den Bos. De klok draagt nu
als opschrift: DE EERSTE WERD GE-
ROOFD A.D. MCMXLIII OM NIMMER 
WEER TE KEREN; IK LUID NU VAN
OMHOOG A.D. MCMXLIX TOT LOF

“Ziehier de klok die de mof weg liet halen en na de Krieg wel zou betalen. Maar daar hij heden nog niet is betaald, hebben wij hem 
maar weer terug gehaald.” Op de foto Koos de Koning, Wil Rietbroek, Theo, Joop, Cor en Juul Hogenboom en Piet Verdel. 
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EN PRIJS DES HEEREN. Zonder enige 
ceremonie werd de klok op 9 december 
1949 op zijn plaats gebracht. 

Nederlands Hervormde Kerk
in Oude Wetering
In 1948 organiseerde Ds. A.M. Knott-
nerus een bazar en met de opbrengst 
daarvan werd een nieuwe klok gekocht. 
De mensen konden een rijm insturen 
voor het opschrift op de klok. Thans staat 
erop gegraveerd: DOOR EENDRACHT 
KWAM IK HIER TE HANGEN, OM DE 
GEROOFDE TE VERVANGEN. 

De Remonstrantse kerk had geen klok. 
Hoe het met de nieuwe klokken van de 
katholieke kerk langs de Wetering is ver-
lopen is ons niet bekend.
Wij houden ons aanbevolen voor aan-
vullende informatie die lezers ons nog 
kunnen verstrekken over de geroofde- 
en vernieuwde klokken in de gemeente 
Alkemade.

Sjaak Bouwmeester
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