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Gegevens Stichting  
 
 
 
 
 
Naam  :  Stichting ‘Urk in Oorlogstijd’ 
Opgericht door : Pieter Hoekstra  
Bestuursleden : Pieter Hoekstra & Robert Hofman 
Adres  :  Houtrib 10 
Postcode :  8321 SL  
Plaats  : Urk 
Email  :  info@urkinoorlogstijd.nl  
Internet : www.urkinoorlogstijd.nl  
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Financieel jaarverslag  
 
 Het financieel jaarverslag van Stichting Urk in Oorlogstijd wordt apart samengesteld. Deze is   

  op onze website te raadplegen.  

 

Uren verantwoording 
  

De urenverantwoording van onze vrijwilligers wordt, net als het jaarverslag, apart  

  samengesteld. Deze is op onze website te raadplegen. 
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Activiteiten 

08 februari - Lezing Wasserschutzpolizei door Peter Bröhl 

Op maandagavond 8 februari hield Peter Bröhl in samenwerking met Stichting Urk in 

Oorlogstijd een lezing in museum Het Oude Raadhuis te Urk. De lezing ging over de 

Wasserschutzpolizei in Nederland en daarbuiten. Speciaal werd aandacht geschonken aan 

het Ijsselmeer Kommando, dat ook veel Urk aandeed tijdens de dienst op het IJsselmeer.  

19 april - Geheimen van de Urker oorlogsgraven 

De jaarlijkse lezing dit keer werd verzorgt door Robert Hofman. 

De lezing ging over de oorlogsgraven op Urk die er waren.  

15 april - Urk in Oorlogstijd bij Goede Doelen Café Urk 

Een extra activiteit dit jaar was de aanwezigheid van onze stichting bij het ‘Goede doelen 

café’in de FlevoMeer bibliotheek te Urk. Mensen konden een blik werpen op de collectie 

Wakker die werd getoond, en men kon vragen stellen.  

14 mei - Urkerdag 2016 

Ook dit jaar stonden wij weer op Urkerdag met onze stand. Het 

weer was koud en guur, maar de opkomst was ook dit jaar er 

niet minder om. 

06 juni - Lancering nieuwe website 

Het heeft heel wat werk gekost maar dit jaar was het eindelijk zover, de lancering van de 

nieuwe website. Sjoerd Snoek, als ooggetuige en Pieter Hoekstra –voorzitter van Urk in 

Oorlogstijd. De website is mede tot stand gekomen door samenwerking met de Fotoclub 

Fisheye én vele vrijwilligers.   

17 juni – Berging Lancaster 

Dit jaar werd er een Lancaster geborgen nabij Urk. Een 

bemanningslid van dit vliegtuig was op Urk tijdens de oorlog 

begraven. Pieter Hoekstra mocht mee en heeft hier een verslag 

van geschreven wat in het blad Documentatiegroep ’40-’45 is 

verschenen. 
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19 november – De Rots 

Eindelijk! Na jaren heeft de stichting haar eigen onderkomen. Door de gesprekken met de 

gemeente en andere partijen heeft de stichting een plek kunnen huren voor de opslag van al 

haar archief materiaal. Bijna alles is verhuisd, en wordt komend jaar geordend en uitgezocht.  

07 december – Clubkas Campagne 

Net als vorig jaar deed de stichting weer mee met de clubkas campagne 

van de Rabobank. Meer dan 400 euro mochten we ophalen door de vele 

stemmen. Dit geld is een welkome aanvulling. Hiervoor kunnen weer 

diverse activiteiten worden georganiseerd en materiaal worden 

aangeschaft.  

 

 

Mededelingen  

25 maart – Overlijden Louis Cohen 

Op 25 maart bereikte ons het bericht dat Louis Cohen overleed. Cohen 

was een Joodse onderduiker uit Amsterdam die onderdook op Urk 

tijdens de oorlog. Wij zullen hem erg missen. In mei 2017 hoopt zijn 

dochter met haar man naar Urk te komen.  

09 juli – Overlijden Tinus  Pragt 

Tinus Pragt, een Indië veteraan is dit jaar overleden. In 2012 hadden wij het voorrecht om 

zijn levensverhaal op te tekenen. 

Interviews – Oral history 

Er zijn door Pieter Hoekstra weer veel mensen geinterviewd. De 

totale collectie interviews is inmiddels ver over de 100 

gekomen, een unieke collectie. Dit jaar werd onder meer 

mevrouw De Hon geinterviewd als bleekneusje. Ook Roelf 

Wolterink uit Rijssen werd geinterviewd, Wolterink diende bij 

de BS en moest in 1945 na de bevrijding de dijk tussen Lemmer 

en Urk bewaken.  
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Onderzoek 

Ook dit jaar is er weer veel onderzoek uitgevoerd. Dit jaar werd onder 

meer een bezoek gebracht aan het Nationaal Archief voor het 

doornemen van de CABR (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging) 

dossiers. Hiernaast werd ook een bezoek gebracht aan het Rode Kruis. 

Hier waren veel dossiers van Urker oorlogslachtoffers.  

Ook is er onderzoek gedaan naar Duitse militairen, zowel navraag bij de Deutsche Diensstelle WASt 

als veldonderzoek. Helaas leverde dit veldonderzoek in de provincie Ost Friesland niet het gewenste 

resultaat op.  

Hiernaast is er door de familie Tafelkruijer gevraagd om onderzoek te 

doen/het verhaal van de familie Ras op te tekenen. Albert en Klaasje 

Ras-Visser boden tijdens de oorlog onderdak aan onder andere mevrouw 

Rachel Coltof-Tafelkruijer. Dit verhaal werd eveneens ingediend ter 

ondersteuning van een Yad Vashem aanvraag. In oktober werd 

medegedeeld dat deze aanvraag is goedgekeurd. 

Onderwijs 

Dit jaar werd, net als voorgaande jaren, weer diverse schoolklassen bezocht. Dit 

keer was er een vraag om een bezoek te brengen aan de Groen van 

Prinstererschool, groep 4-5. Eerst werden materialen uit de oorlog getoond 

waarna de leerlingen een korte route liepen door het oude dorp.  

Hiernaast is er met twee groepen van de Beatrixschool de ‘ginkiestocht’ gelopen, 

waarbij het verhaal over de Urker oorlogsgeschiedenis is verteld.  

Schenkingen 

Ook dit jaar kregen we veel schenkingen binnen én mochten gegevens overnemen. Bijzonder was 

een scheking van de familie Hakvoort, welke uit glasnegatieven bestonden. Ook zijn er weer 

materialen in de collectie van Willem van de Berg toegevoegd.  

Ook de familie Zeeman deed een schenking. De dagboeken van Havenmeester Zeeman werden 

geschonken. Deze bevatten informatie over zijn tijd tussen 1914 en 1918, maar ook later tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Vrijwilliger Johannes Weerstand maakt ze digitaal en leesbaar! 
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Collectie Wakker 

De collectie Wakker is uitgebreid door de schenking van de familie 

Wakker. De zoon van Gerrit Wakker schonk een legerkist van zijn vader 

en zijn uniform. Ook is er een digitale scanner aangeschaft voor het 

scannen vand e vele negatieven en dia’s. Volgend jaar hopen we hier 

veder mee te gaan én presentatie avonden te organiseren.  

Vrijwilligers – Oproep 

Dit jaar hebben veel vrijwilligers zich belangeloos ingezet, wij willen 

hierbij Johannes van Slooten hartelijk danken. Ook Klaas Kramer 

(Fotografie Kramnoszki - http://www.fotografiekramnozki.nl/) én de 

fotoclub.  

 

Door de vele activiteiten afgelopen jaar én de aanschaf van de collectie Wakker is de stichting op 

zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Er zijn diverse dingen te doen zoals: schrijven van artikelen, 

onderzoek doen in diverse archieven, inscannen van oude negatieven, archiveren van materialen en 

nog veel meer.  

 

http://www.fotografiekramnozki.nl/

