
'Wie met Gods klokken schiet, die wint de oorlog niet' 
 
Klokkenvorderingen (klokkenroof) is een gebruik 
dat al minstens tot het begin van de 15

de
 eeuw 

teruggaat. Het opeisen van de torenklokken ten tijde 
van oorlog was niet zo verwonderlijk. Het brons was 
vooral dan nodig voor het gieten van kanonnen. 
Schattingen gaan ervan uit dat in de eerste 
wereldoorlog rond 65.000 klokken werden 
omgesmolten, in de tweede wereldoorlog rond 
45.000 uit Duitsland en uit de bezette gebieden nog 
eens 35.000. 
 
 
Slenaken 
Ook de klokken in de gemeente Gulpen-Wittem moesten 
eraan geloven. In Slenaken gebeurde dat op 2 maart 
1943. Rouwdag voor Slenaken lezen we in het 
parochiearchief. De klok wordt weggehaald. Grote 
belangstelling van de kant der schoolkinderen. Enkelen 
hunner maken rake opmerkingen. Jan H: “Die de klok 
daaruit halen moeten ze na de oorlog met een brandend 
ijzer de rug gebrand krijgen.” Ze kruipen in het galmgat 
net of ze een stal binnengaan. “Jan Hustings uit 
Beuteaken weigert op verzoek een helpende hand toe te 
steken waarop een der arbeiders hem toesnauwde: 
“Doe, Witte Satan!” Op de foto ziet U de toenmalige 
pastoor van de Remigius kerk Edmundus Frissen bij zijn 
klok, die enkele ogenblikken ervoor met een doffe dreun 
naar beneden was gedonderd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Mechelen 
De klokken van Mechelen werden op 16 febr. 1943 uit de toren gehaald 
door de Limburgse Bouwmaatschappij uit Geleen in opdracht van de 
Heerlens aannemer P. Meulenberg, die dit werk voor de Duitsers uitvoerde 
en al gauw de bijnaam ‘’ Klokken-Peter “ kreeg. Zo lezen we in een artikel, 
geschreven door Lei Koonen, in het parochieblaadje, het Johannesklokje. 
Na de oorlog werden 1.349 klokken teruggevonden. In totaal werden in 
ons land bijna 6.800 klokken met een totaal gewicht van bijna 2.7 miljoen 
kilo aan brons uit de torens gehaald. De drie Mechelse klokken waren toen 
helaas al in de Hamburgse smeltovens verdwenen, aldus de heer Koonen. 
Het kleinste klokje uit 1788 het zgn. “klep-klokje “ met een gewicht van 
minder dan 150 kg. werd niet gevorderd en mocht blijven hangen. 
 
 
Wahlwiller 
Op 23 november 1942 liet de commissaris van de provincie 
Limburg aan de burgemeesters weten dat het Departement van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming hem, in opdracht 
van de Rüstungsinspektion, had meegedeeld over te gaan tot het 
vorderen van klokken. De Maastrichtse rijksarchivaris Panhuysen 
werd belast met het registreren ervan, d.w.z. dat hij moest 
aangeven welke (kerk)klokken wel en welke uit oogpunt van 
ouderdom c.q. culturele waarde niet ‘geroofd’ konden worden. De 
firma Meulenberg uit Heerlen was belast met het wegnemen ervan. 
Twee maanden later liet de N.V. Limburgse Bouwmaatschappij uit 
Geleen-Lutterade de burgemeester van Wittem weten dat zij in 
opdracht van de firma Meulenberg binnen enkele dagen de klokken 
uit de (kerk)torens zou komen verwijderen. De burgemeester werd 
verzocht de betreffende personen hiervan in kennis te stellen. 
 
 
Wijlre 
Laurens Schijns was tijdens de oorlog koster van de 
parochiekerk in Wijlre en had tevens als taak het luiden en 
het klein onderhoud van de klokken. Omdat zijn salaris 
afhankelijk was van zijn activiteiten, maakte hij vele notities 
Uit aantekeningen van diens jaaragenda van 1943 blijkt, dat 
de klokken op 5 februari 1943 uit de klokkentoren werden 
verwijderd en de dag erop werden weggevoerd. Op de dag 
dat ze verwijderd werden, schreef hij: “½ 7 klokkenafscheid: 
10 minuten geluid, ½ 8 nog eens 10 minuten geluid.” 
Volgens het Wielderboek van 1982 (blz. 193/194) gaat het 
in Wijlre om drie klokken, waarvan de 2 grootste nog zijn 
aangeschaft door pastoor Nuchelmans (1818-1828) vóór de 
bouw van de kerk (1835); de derde klok werd in 1873 
aangeschaft door pastoor J. Baart. Uit verhalen van Laurens 
Schijns blijkt dat de parochie van Duitsers er één mocht 
behouden, omdat ze zo klein was en omdat ze als 
monumentale klok uit 1666 aangemerkt was. Na de oorlog 
werd de kleine klok, de “Barbara”, op het altaar bij de 
sacristie-ingang geplaatst, en wordt sindsdien gebruikt als schel bij het begin en einde van de dienst 
 
 
Gulpen 
Uit het archief van de Petruskerk haalden we de volgende gegevens: “In maart 1943 werden de 
klokken geroofd door de Duitsers. In 1947 waren er 3 nieuwe klokken met de namen van de geroofde 
klokken nl. Petrus Maria, Hubertus Maria, resp. 1200, 700 en 500 Kg zwaar. Totale kosten 12.000 
gulden. Uit een ingevuld enquête formulier blijkt dat bij de Nederl. Hervormde Kerk op 12-2-43 de klok 
door de Duitsers werd weggevoerd. Bij de bevrijding werd de hele pastorie door de burgemeester voor 
de Amerikaanse officieren en soldaten gevorderd. Na hun vertrek was de kast opengebroken en het 



Heilig Avondmaalkleed gestolen. Verder waren het dak en 
de ruiten kapot, verf van vloer en deuren enz. , een 
schadepost van f610.30 

Schadevergoeding 
Bij Koninklijk Besluit (no. F 255 van 9 nov. 1945) werd na de 
oorlog geregeld hoe de materiële oorlogsschade zou 
worden afgehandeld. De vergoeding voor de geroofde 
klokken werd door het Ministerie van Financiën, 
Commissariaat voor Oorlogsschade, Afdeling Algemene 
Zaken vastgesteld op fl.1,90 per kilo klokkenbrons en fl.0,35 
voor het ophangen van de klokken. 
De klokken uit Mechelen wogen samen ruim 2000 kg. Het 
uitgekeerde bedrag was bij lange na niet voldoende om 
nieuwe klokken te laten gieten. Er werd daarom een 
klokkenfonds in de meeste parochies opgericht, waar 
parochianen een bijdrage voor de nieuwe klokken konden 
doneren. 
 


