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Stichting Urk in Oorlogstijd in 2014 
 
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. 

Oorlogsgebeurtenissen, themaverhalen, nieuwsitems en zelfs een digitaal museum 

zijn op de site te vinden. Sinds de oprichting heeft de stichting al veel bereikt. Een 

lespakket, een uitgebreide documentaire, een boekje, verschillende tentoonstellingen 

en een steeds uitbreidende website zijn slechts enkele voorbeelden. Ook werkt de 

stichting mee aan televisieprogramma’s van Omroep Flevoland en nieuwsartikelen 

op herdenkingsdagen. De stichting houdt zich actief bezig met oral history. 

Getuigenissen van Urkers worden vastgelegd op video en bewaard voor het 

nageslacht. Het jaar 2014 was een druk jaar voor stichting Urk in Oorlogstijd. 

 

Lezingen 

Op 15 april 2014 organiseerde Stichting Urk in Oorlogstijd een lezing in 

samenwerking met het SCAB Urk (Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek Urk). 

Robert Hofman was de spreker. Hij ging in op de noodlanding van een Amerikaanse 

B17-bommenwerper nabij Urk. Deze lezing werd zo goed bezocht, dat er net genoeg 

plaats was voor alle bezoekers.  

Uitreiking Yad Vashem-onderscheiding 

In 2012 nam stichting Urk in Oorlogstijd het initiatief om een aanvraag in te dienen 

voor een Yad Vashem-onderscheiding voor de Urker familie Kramer dat de joodse 

onderduiker Louis Cohen tijdens de oorlog onderdak bood. In 2013 werd deze 

aanvraag goedgekeurd. Uiteindelijk is de onderscheiding uitgereikt op 11 november 

2014 te Den Haag. Hierbij waren de familie Kramer, stichting Urk in Oorlogstijd en 

burgemeester Van Maaren aanwezig. 

Uitzendingen Omroep Flevoland 

Omroep Flevoland deed verslag van de Yad Vashem-uitreiking en verzorgde 

daarover een uitzending.  

Artikel over hulp aan Joodse mensen door Urkers 

In het kader van de Yad Vashem-onderscheiding is een artikel geschreven over 

Urkers die Joodse mensen geholpen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit 

artikel is op onze website gepubliceerd.  



Opening tentoonstelling ‘Urk in Oorlogstijd’ in Museum Het Oude Raadhuis  

Urk in Oorlogstijd heeft haar langgekoesterde droom verwezenlijkt. Op 30 mei 2014 

opende Wethouder Freek Brouwer de tenoonstelling ‘Urk in Oorlogstijd’ in museum 

Het Oude Raadhuis te Urk. Lenie Hanse-Bolle heeft hiervoor erg veel werk verzet om 

dit samen met Janneke Brouwer te realiseren. Potztausend heeft het concept voor de 

tentoonstelling ontwikkeld en leverde hiernaast nog een prachtig beeldmerk.  De Nis is 

prachtig voorbeeld van wat de stichting doet, wil, en kan.  

 

Interne ontwikkelingen 

Eind 2014 heeft in het bestuur van stichting Urk in Oorlogstijd een aantal wijzigingen 

plaatsgevonden. Janneke Brouwer heeft haar taken als bestuurslid neergelegd. 

Lenie Hanse-Bolle heeft, in verband met haar zwangerschap, haar taken 

overgedragen en is niet meer als bestuurslid actief. In de toekomst hoopt zij mee te 

werken en denken als vrijwilliger.  

 

Beide wijzigingen en vooral de toegenomen werkdruk waren aanleiding om het 

bestuur van de stichting helemaal te reorganiseren. Deze reorganisatie is nog in volle 

gang. Vooralsnog is het plan het bestuur bestuur klein te houden en daarnaast 

verschillende werkgroepen op te richten. Hiervoor zijn diverse personen al benaderd. 

In 2015 worden verdere concrete beslissingen genomen. 

Toekomstplannen  
Voor 2015 heeft de stichting weer de nodige projecten gepland staan. Rond april zal 
er een lezing of presentatie in de plaatselijke bibliotheek worden georganiseerd.  
De website is aan de grenzen van haar capaciteit en dient vernieuwd en 
gemoderniseerd te worden. Ook leeft nog steeds de wens om collecties en archieven 
van de stichting online doorzoekbaar te maken.  
Eind 2014 waren er concrete plannen voor een boek. Gezien de huidige bezetting 
van het bestuur en de reorganisatie die gaande is, worden deze plannen 
opgeschoven. Naar verwachting zal in 2015 een nieuwe website worden 
gerealiseerd. Het is de verwachting dat het boek-project vijf jaar opgeschort wordt, 
naar 2020 in verband met de herdenking van 75 jaar bevrijding. 

 


