
Hoe honderden kerkklokken uit handen
van de Duitsers bleven dankzij sabotage
door dappere Urkers
tweede wereldoorlog

Klokkenluiders herdenken maandag in Zwolle een moedige verzetsdaad
van Urkers. Ze wisten te voorkomen dat tweehonderd kerkklokken
verloren gingen in smeltovens.

Francisca Muller •  Uit de krant van gisteren

De klokken werden na de bevrijding aan wal gebracht op Urk. ©Albert van Urk/Urk in oorlogstijd
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De eindbestemming was Duitsland, waar ze omgesmolten moesten worden voor de
Duitse oorlogsindustrie. Maar een schip met ruim tweehonderd kerkklokken strandde
op 6 januari 1945 op een zandbank bij Urk. En dat was geen toeval...

Het sluitende bewijs is nooit geleverd, maar het heeft er alle schijn van dat de
vuurtorenwachter een handje hielp om de vracht voortijdig te laten stranden. Urkers
die de opdracht kregen het schip te lichten, wisten hun klus vakkundig te verknallen.
Waardoor de klokken bleven liggen waar ze lagen in plaats van hun weg te vervolgen
naar een munitiefabriek in Duitsland.

Omdat het maandag precies 75 jaar geleden is dat het schip verging, staat het Zwolse
klokkenluidersgilde hier maandagmiddag bij stil. Dat gebeurt met een speciale luiding
om 16.00 uur in de Peperbustoren. ,,We beginnen met de zwaarste klokken, om aan
te geven dat het een moedige daad was. Daarna komen de lichtere klokken erbij om
zo toch een beetje feestelijk te eindigen. Het is toch wel heel bijzonder dat de meeste
klokken uiteindelijk weer terug zijn gegaan naar waar ze vandaan kwamen'', zegt
voorzitter Bert Dijkink van het gilde.

Omsmelten

Al aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bleken de Nederlandse kerkklokken
niet veilig voor de Duitsers. Duizenden werden er op last van de bezetter uit
kerktorens getakeld. Toch wisten de Nederlandse instanties te bereiken dat de
belangrijkste monumentale klokken gespaard zouden blijven.

Helaas, in 1944 bleken de Duitsers zich niet te houden aan de afspraak: ook deze
klokken moesten er aan geloven. De opslagplaats in Leerdam waar klokken uit het
hele land lagen, werd leeggeroofd en de klokken werden geladen op een klipper, die
in een konvooi met elf schepen van Amsterdam via Lemmer naar Duitsland moest
varen. De eigenaar van de 'Hoop op Zegen' dook onder toen hij hoorde dat zijn schip
gevorderd was. Een ingehuurde schipper nam zijn plaats in.

Bij Urk ging het mis. Het konvooi liep 's nachts vast op de beruchte zandbank De
Vormt. Naar het schijnt speelde vuurtorenwachter Jacob Schraal daar een belangrijke
rol in. Hij zou het licht van de vuurtoren uitgedaan hebben. De pikdonkere nacht
deed de rest.
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Saboteur

Schraal werd later stevig aan de tand gevoeld door de Duitsers, maar hij beweerde dat
hij over de elektriciteitskabel gestruikeld was waardoor het licht uitviel. Later werd hij
in de kranten geprezen als 'een saboteur van klasse'.

Daar lag het schip dan, met zijn kostbare loodzware lading aan boord: maar liefst 226
klokken en 155 klepels. Een Urker bedrijf kreeg van de Duitsers de opdracht de
klipper vlot te trekken. Onder leiding van Fokke Hoekman werd met vier sleepboten
een poging gedaan maar die mislukte jammerlijk. Het schip liep verder vol met water
en kwam nog vaster te liggen.

Opmerkelijk, omdat de firma als zeer vakkundig bekend stond. Vele jaren later bleek
dat de slepers onderling hadden afgesproken het schip vooral níet los te krijgen, zo
blijkt uit de reconstructie die Albert van Urk in 2007 optekende voor de Stichting Urk
in Oorlogstijd.

In de zomer, na de bevrijding, lukte het om de lading van het klokkenschip te bergen.
Vijf dagen duurde het om alle klokken en klepels aan land te krijgen. Stuk voor stuk
vonden de klokken hun weg terug naar de kerken waar ze vandaan kwamen.

Lees het hele verhaal van Albert van Urk op:

http://urkinoorlogstijd.nl/lezen/het-klokkenschip/
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