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Stichting Urk in Oorlogstijd in 2015
Stichting Urk in Oorlogstijd heeft als doel de geschiedenis van Urk tijdens de Tweede Wereldoorlog te
onderzoeken. Behalve het uitbreiden van de bestaande kennis op onderzoeksgebied, wil de stichting door middel
van haar website urkinoorlogstijd.nl een platform zijn voor iedereen die zich bezighoudt met of geïnteresseerd is
in deze periode van de geschiedenis van Urk. Om de Urker oorlogsgeschiedenis in context te plaatsen, breidt de
stichting waar nodig haar onderzoek uit naar de voorgeschiedenis, de nationale geschiedenis of de geschiedenis
van de Noordoostpolder.
Door haar activiteiten wil de stichting de geschiedenis van Urk tijdens de Tweede Wereldoorlog op een
vernieuwende en aantrekkelijke wijze onder de aandacht brengen bij een breed publiek. Zij wil het ‘grote
verhaal’ van de Tweede Wereldoorlog dichterbij brengen en herkenning oproepen. Men kan het heden niet
begrijpen zonder het verleden te kennen, is een uitspraak die een grote kern van waarheid bevat. Het heden van
vandaag wordt immers gevormd door het verleden van gisteren. Daarom richt de stichting zich specifiek op de
jeugd. Door hen bewust te maken van de geschiedenis van het dorp hoopt de stichting tegelijkertijd hun
historisch besef te vergroten.
Foto presentatie over bevrijding in bibliotheek
Zoals gebruikelijk heeft ook dit jaar de stichting weer een presentatie verzorgd rond de meidagen. Dit jaar is er
een foto presentatie verzorgt in de bibliotheek van Urk op 23 april. Hiervoor is een oproep in het Urkerland
geplaast om foto’s aan te leveren. Alles bij elkaar was het een goed bezochte avond waarbij vele verhalen verteld
werden.
Interview voormalig lid van Duitse weermacht die bij beschieting voor Urk was
De stichting heeft op 1 Juli een voormalig lid van de Duitse Wasserschutzpolizei geinterviewd. Dit was een
unieke mogelijkheid om én een dergleijk persoon te interview, en dit vrij onbekende thema op te tekenen.
Bezoek aan Nationaal Archief
Ook dit jaar bezocht de stichting in Juli het Nationaal Archief. Hier zijn diverse dossiers onderzocht. Komend
jaar zal dit verder opgepakt worden. Ook zal er een Essay gepubliceerd worden door Marjanne Foppen voor haar
opleiding Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Divers bezoek
Stichting Ongeland kwam naar Urk, om de mogelijkheid te bekijken voor het plaatsen van twee palen. Op 18
augustus bezochten ze samen met de stichting twee locaties. Dit zal verder in 2016 worden opgepakt en
vormgegeven.
Ook klopte Yvar uit Emmeloord aan bij de stichting om informatie voor een spreekbeurt. Gelukkig konden wij
hem helpen met zijn spreekbeurt en dingen laten zien. Het resultaat? Een dikke 9!
Op 28 mei bezochten de heren Verschoor en Corino Urk. Op 26 juni 1944 vond er vlak voor Urkeen beschieting
plaats. Bij deze beschieting kwamen van biede heren hun vader om die in Duitse dienst waren getreden.
Na het bezoek van Pat & Ed Manning-Emmert, vorig jaar aan Urk, bezocht de stichting hun op in Amerika.
Samen met hun is een bezoek gebracht aan Wallace Emmert. Dit vond plaats op 20 september. Wallace was een
B17 bommenwerper piloot uit Amerika. Hij maakte een noodlanding nabij Urk op 8 oktober 1943.
Op 26 september kwam Peter Bröhl naar Urk, dit op uitnodiging van Pieter Hoekstra. Dhr. Bröhl is auteur van
diverse boeken over de Wasserschutzpolizei. Aangezien deze organisatie ook op Urk was tijdens de Tweede
Wereldoorlog was het een zeer interessant bezoek. Hier wordt in 2016 vervolg aan gegeven door een activiteit
Digitaal museum objecten gefotografeerd
De fotoclub ‘Fisheye’ heeft zich in Juli en augustus uitermate ingespannen om zowel de collectie van Urk in

Oorlogstijd, als die van Pieter Hoekstra te fotograferen. Dit zal gebruikt worden voor het nieuwe digitaal
museum, op de nieuwe website.
Lezingen
Ook dit jaar waren er weer diverse lezingen. Op Schokland werd een lezing georganiseerd door de stichting over
de B17G van Wallace Emmert. Dit was op uitnodiging van ‘Vrienden van Schokland’ in de serie cursus
luchtoorlog, georganiseerd door Hans Hollestelle.
Ook waren wij uitgenodigd om deze lezing te geven in De Bron op de ouderenmiddag. Ook hier was een
aandachtig en geïnteresseerd publiek, waarvan enkelen de oorlog ook nog zelf hadden meegemaakt.
Op initiatief van Arjan Woord was er in samenwerking met SCAB Urk en Valerius een herdenkingsconcert
georganiseerd. Ook was de Chr. Oranjevereniging in het begin hierbij betrokken, maar zij heeft het af laten
weten. Het concert vond plaats op 17 november in de Ichtus kerk.
Hoewel het veel tijd en energie heeft gekost, was het een geslaagd evenement. Hier zijn alle betrokken partijen
trots op geweest. Met name is het een opsteker als het gaat om samenwerking en synergie tussen diverse
vrijwillige organisaties
Nieuwe website
De plannen van eerdere jaren voor een nieuwe website zijn concreet gemaakt. Eind 2015 is gestart met de bouw
van een nieuwe website. Rond april – mei 2016 hoopt de stichting deze online te plaatsen. Met de nieuwe
website hoopt de stichting in te spelen op de nieuwste trends voor websites.

Collecties
Gerrit van Sijtje
In dezelfde maand heeft de stichting ook de collectie ‘ Gerrit van Sijtje’ aangeschaft. Dit heeft bijna een jaar
voorbereiding gekost, maar het was eindelijk rond. Eerder bezocht de stichting in Februari de handelaar om de
zaak te bekijken en waarderen.
Door een subsidie van de Cooperatiefonds Rabobank Noordoostpolder en De Gemeente Urk kon deze collectie
worden aangeschaft op 11 november. Plannen zijn er om deze collectie in 2016 te inventariseren en te
omschrijven, vervolgens digitaliseren en dan lokaal tentoonstellen of presenteren.
Willem van de Berg
Naast de aangekocht collectie is er ook een deel van de spullen van Willem van de Berg aan de stichting
geschonken. Deze collectie bestaat vooral uit documenten en foto’s. Inmiddels is deze collectie grotendeels
opgetekend en wordt toegankelijk gemaakt voor publiek, middels de website.

