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Stichting Urk in Oorlogstijd in 2010
De in 2007 opgerichte stichting Urk in Oorlogstijd heeft tot doel de Urker oorlogsgeschiedenis
opnieuw onder de aandacht te brengen bij de Urker bevolking, en specifiek bij de jongeren.
Vanuit de gedachte dat kennis van het verleden belangrijk is, poogt de stichting het ‘grote’
verhaal van de Tweede Wereldoorlog dichter bij huis te brengen door in te zoomen op de
oorlogsgeschiedenis van het voormalige visserseiland Urk. De website van de stichting,
www.urkinoorlogstijd.nl, is een platform voor iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd.
De oorlogsgebeurtenissen, themaverhalen, nieuwsitems en zelfs een digitaal museum zijn op
de site te vinden. Sinds de oprichting heeft de stichting al veel bereikt. Wat te denken van een
lespakket, een uitgebreide documentaire, een boekje en een website die steeds uitgebreid
wordt. Ook is door de stichting meegewerkt aan televisieprogramma’s van Omroep Flevoland
en nieuwsartikelen op herdenkingsdagen. De stichting houdt zich actief bezig met oral history.
Regelmatig worden getuigenissen van Urkers vastgelegd op video en op die manier bewaard
voor het nageslacht.
Deelname aan Urk in Wintersferen
De stichting heeft met 2010 een druk jaar achter de rug. Op 12 februari werd deelgenomen aan
het culturele evenement Urk in Wintersferen. In een grote schuur in de oude dorpskern,
tegenover het razziamonument, konden bezoekers letterlijk een kijkje nemen in de
oorlogsgeschiedenis van Urk. Voor de gelegenheid was een minitentoonstelling ontwikkeld,
waarin de hoogtepunten uit de Urker bezettingsperiode werden belicht. Een deel van de
militaria collectie was te bezichtigen en de documentaire kon bekeken worden. Tijdens de
koude wintermiddag warmden zowel bezoekers van Urk als van buiten Urk zich op in de
schuur. Vele geïnteresseerden werden te woord gestaan en het evenement kon een groot
succes genoemd worden.
Urkerdag
Op zaterdag 26 mei was de stichting weer present op een stralende Urkerdag. Op het plein
voor het museum was een stand ingericht en konden bezoekers zelfs mijnen bezichtigen,
speciaal ter beschikking gesteld door de Koninklijke Marine uit Den Helder! Bezoekers konden
even terugstappen in de tijd en een foto maken in een jeep uit de jaren vijftig. Net als vorige
jaren kregen de stichtingsleden weer veel interessante verhalen te horen. Ook voor de
naamsbekendheid van de stichting was deze dag zeer nuttig en geslaagd.
Fototentoonstelling en lezing ‘Van bezetting en bevrijding’
In 2010 was het 65 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Voor de stichting een goede
gelegenheid om de aandacht op haar onderzoeksgebied te vestigen. Van 16 april tot 2 juli was
in de Urker bibliotheek de fototentoonstelling Van bezetting en bevrijding te bezoeken. Met
bekende en minder bekende foto’s werd een beeld geschetst van het dagelijks leven op Urk
tijdens de bezetting. Ook de periode ná de bevrijding kwam aan de orde. In een vitrine werden
enkele objecten tentoongesteld. Er was veel aandacht in de pers, ook omdat de opening van de
tentoonstelling samenviel met de presentatie van de leskist De vergeten oorlog. Schoolklassen
kwamen naar de bibliotheek om de tentoonstelling te bezichtigen. Door de blijkbaar
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enthousiaste verhalen die thuis werden verteld, kwamen veel leerlingen nog eens terug met een
ouder of grootouder. De tentoonstelling werd al met al goed bezocht.

Tijdens de Oranjeweek verzorgde Lenie Bolle op 3 mei een lezing op de haven, waarbij zij aan
de hand van foto’s de luisteraars meenam door de geschiedenis. Uit de positieve reacties kon
worden afgeleid dat een dergelijk initiatief zeker nog eens een vervolg mag krijgen.
Schoolproject over Engelandvaarders van K. Norel

Groep 6 van de E. Du Marchie van Voorthuysenschool ontwikkelde in mei een project rondom
het boek Engelandvaarders van K. Norel. Leerlingen verdiepten zich in het verleden en de klas
werd omgetoverd in oorlogssferen. De stichting kon haar educatieve doelstelling gestalte geven
door de docent te ondersteunen en acte de présence te geven op de oudermiddag.
Succesvolle verkoopactie documentaires
2010 mag het jaar genoemd worden, waarin veel Urker inwoners op laagdrempelige wijze
kennis hebben gemaakt met de oorlogsgeschiedenis van Urk. In samenwerking met de
plaatselijke C1000 werd een actie opgezet, waarbij klanten met boodschappen konden sparen
voor flinke kortingen op de documentaire. De actie werd een succes. Honderden documentaires
konden worden verkocht en de reacties van kijkers waren positief.

Stolpersteine, in 2011 een joods gedenkteken op Urk?
In 2010 heeft stichting Urk in Oorlogstijd het project Stolpersteine in gang gezet. Stolpersteine is
een project waarbij gedenktegels worden geplaatst in het trottoir voor het voormalige woonhuis
van de enige joodse familie, die tijdens de oorlog op Urk heeft gewoond: de familie Kropveld.
Vader, moeder en dochter Kropveld werden in 1942 in Sobibor vergast. Op het
oorlogsmonument heeft de familie sinds 1995 een plek, maar de stichting wil door Stolpersteine
hun voormalige woonhuis in Wijk 8 herkenbaar maken. Gesprekken met de gemeente zijn
inmiddels gevoerd en de stichting heeft goede hoop het project in het voorjaar van 2010 te
kunnen afronden met de onthulling van drie stenen voor het woonhuis in Wijk 8.
Lopende zaken en toekomstplannen
De website blijft voortdurend in ontwikkeling. Het afgelopen jaar is het digitaal museum verder
uitgebreid. Ook zijn er nieuwe themaverhalen op de site geplaatst. Bezoekers kunnen in de
nieuwsrubriek persinterviews terugkijken en –luisteren. De stichting wil het komende jaar de
website nog aantrekkelijker maken en meer verhalen toevoegen. Stichting Urk in Oorlogstijd
hoopt ook in 2011 verder te werken aan het verwezenlijken van haar ambitie: de Urker
oorlogsgeschiedenis uitdiepen en gebruiken om mensen te interesseren voor geschiedenis in
het algemeen en Urk en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder!
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