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  Het financieel jaarverslag van Stichting Urk in Oorlogstijd wordt apart samengesteld. Deze is   

  op onze website te raadplegen. 

 

 

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

  samengesteld. Deze is op onze website te raadplegen. 
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Januari 2017  - Vitrine vernieuwd 

 

De objecten in de vitrine van het museum ‘Het oude raadhuis’ zijn 

vernieuwd. De eerste objecten, die er sinds de opening in lagen 

zijn vervangen voor nieuwe. Ook de tekstbordjes zijn veranderd 

voor de bezoeker.   

 

 

23 februari – Bezoek aan Bram Grisnigt 

 

Op 23 februari heeft Pieter Hoekstra een bezoek gebracht 

aan Bram Grisnigt. Dit als voorbereiding voor een lezing 

die hij organiseert.  

Deze lezing wordt verzorgd door Bram de Graaf. Bram 

heeft Bram Grisnigt geïnterviewd over zijn werk als 

geheim agent.  

 

  18 april – Ad van Liempt te gast 

Ad van Liempt was op uitnodiging van Stichting Urk in 

oorlogstijd/SCAB te gast in FlevoMeer Bibliotheek Urk. 

Van Liempt gaf een lezing over zijn meest recente boek 

‘Na de bevrijding’.  

 

 

3 mei – Bram de Graaf  

 

Het leven van Pieter Hoekman stond centraal bij de  

  tentoonstelling over Pieter Hoekman.   

  Als introductie op de tentoonstelling heeft Bram de  

  Graaf, journalist, historicus en auteur een lezing gegeven.  
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  06 mei - Oorlogsexcursie en concert van Ut Zietjen 

Urker Mannenzanggroep ‘Ut Zietjen’ en Stichting Urk in 

Oorlogstijd organiseerden zaterdag 6 mei een 

oorlogsexcursie, speciaal gericht op het verhaal van Pieter 

Hoekman. De dag werd afgesloten met een concert in 

Beugen. 

De excursie begon met een bezoek aan Oorlogsmuseum 

Overloon, daarna werd in Beugen  een krans gelegd bij het Pinpoint-monument. 

Na de kranslegging verzorgde Ut Zietjen een muzikaal concert in de kerk in Beugen, met 

speciale medewerking van de schutterij en van een lokale muziekvereniging. Na het concert 

werd de dag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

 

19 oktober – Boek Vrij!  

Urk in oorlogstijd heeft Jenne Brands tijdens het schrijven van 

haar boek geholpen met informatie. Als bedankje kreeg de 

stichting een exemplaar.  Het is een kinderboek, gebasseerd op 

waargebeurde feiten.  

 

 

 

  26 juli - Bezoek aan de Talma 

 

Op 18 april bezochten Pieter Hoekstra en Robert 

Hofman verzorgingshuis de ‘Talma’. Hier lieten wij 

eerst een aantal nieuwe foto’s zien uit de collectie 

van “Gerrit Wakker”.  Hier kwamen weer leuke en 

nieuwe reacties van de bezoekers.  

Hierna liet Pieter Hoekstra (foto) nog een aantal 

leuke een aansprekende materialen zien. Deze materialen komen uit de collectie van 

Stichting Urk in Oorlogstijd.  
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 31 oktober - Rabobank Clubkas Campagne 2017 

Stichting Urk in Oorlogstijd/Noordoostpolder in Oorlogstijd 

ontving een cheque van de  Rabobank. Gelijk aan voorgaande jaren 

mocht Urk in Oorlogstijd weer aanwezig zijn bij de Rabobank 

Clubkasactie. Het werd een mooie avond waarbij van alles te zien 

en te doen was. 

 

 

 

25 april - Onderdelen Vickers Wellington 

Diverse musea ontvingen onderdelen van een 

geborgen Vickers Wellington. De musea zijn 

afkomstig uit Oudemirdum, Lemmer, Urk, Egmond, 

Terschelling, Breda, Schokland en Dronten. Ook 

gingen er onderdelen naar Engeland en Polen. 

Ook Urk in Oorlogstijd ontving onderdelen. Deze 

werden in ontvangst genomen door Pieter Hoekstra. 

De Fryske Marren is blij met de grote interesse. Hierdoor blijven de onderdelen niet alleen 

bewaard, maar ook zichtbaar voor  

 

 

03 juni - Urker dag 

Ook dit jaar was Urk in Oorlogstijd weer present op   

Urkerdag. Er was weer genoeg te zien én te beleven.  Er 

werden boeken verkocht, er waren objecten te bekijken 

en werd gedacht aan de inwendige mens.  
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23 juni – Overlijden Sjoerd Snoek  

Op 23 juni overleed Sjoerd Snoek.  Sjoerd Snoek, was erg bij onze 

stichting betrokken. Dit kwam vooral door zijn persoonlijke 

ervaringen tijdens de oorlog.  Sjoerd en vele andere dorpsgenoten 

werden opgepakt tijdens de razzia in november 1944.   

In 1984 gaf hij, met hulp van anderen, zijn dagboek uit ‘Na de razzia’.  

Ondank zijn hoge leeftijd, was hij nog betrokken bij onze activiteiten. Zo ook in 2016, toen hij 

op 92-jarige leeftijd de nieuwe website van lanceerde.  

  

29 september – Overlijden Tromp Loosman  

Het was 2011 toen Tromp Loosman ons zijn belevenissen 

toestuurde. In de korte tijd die volgde bleek hoe waardevol 

deze waren.  

De naoorlogse periode maakte Tromp zeer bewust mee, en 

tekende deze ook op. Dit is bijzonder omdat er tot dan toe 

zeer weinig bekend was.  

Ook mochten wij hem interviewen over zijn ervaringen. Naast zijn openheid bleek hij ook 

warm karakter te bezitten en wilde het goede van mensen vertellen. Hoewel hij ook wist dat 

deze niet altijd juist gehandeld hadden. 

 

19 juni – Overlijden Wallace Emmert  

Wallace Emmert, geboren in Madera – Amerika, nam vrijwillige  

dienst in de Amerikaanse Luchtmacht na de aanval op Pearl Harbor. 

Op 8 oktober 1943 vliegt Emmert met zijn bemanning naar Duitsland, 

Bremen. Het is dan Emmert zijn vierde missie, en tevens de laatste.  

Het vliegtuig van Wallace maakt een noodlanding nabij Urk.  Hier 

vandaan wordt hij door de Duitsers gevonden samen met Walt Fox, 

de bommenrichter.  

In 2014 komt de stichting in contact met Wallce door zijn nicht Patricia Emmert. Een jaar 

later, 2015, heeft stichtingslid Robert Hofman, de gelegenheid om Wallace Emmert te 

ontmoeten in Amerika. Tot aan zijn overlijden woont Wallace in het huis waar hij ook 

geboren werd.  
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Interviews – Oral History 

Evenals voorgaande jaren zijn door Pieter Hoekstra weer een 

aantal interviews afgenomen.  Dit jaar werd door ons hier ook 

apart aandacht gevraagd. Dit jaar werd onder meer Geert 

Heetebrij geïnterviewd.  

 

Onderzoek 

Ook dit jaar is weer onderzoek gedaan bij het Nationaal 

Archief. Binnen de sectie  CABR zijn  nieuwe dossiers 

aangevraagd en onderzocht.   

Hiernaast zijn contacten aangehaald met het museum en de 

historische vereniging te Lemmer. Met Peter van de Brandt 

uit Lemmer is regelmatig contact om informatie uit te 

wisselen. Dit contact en met contact met het museum zal verder aangehaald worden de 

komende jaren.  

 

Onderwijs  

Ook het onderwijs is zeker niet vergeten. Pieter Hoekstra 

heeft meerdere schoolklassen mogen ontvangen en 

voorlichten. Met name de CKV-dagen voor het voortgezet 

onderwijs zijn een nieuwe uitdaging.  

In februari werd een bezoek aan groep 6 van de Frits 

Bodeschool gebracht.  
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Schenkingen  

Het blijft bijzonder hoeveel waardevol materiaal nog 

thuis bij mensen ligt. De schenkingen vragen veel tijd, 

om te indexeren en te archiveren. Desondanks wordt 

hier hard aan gewerkt. 

 

Dit jaar is het project ‘Zeeman’ bijna afgerond. De 

dagboeken van de voormalig havenmeester Zeeman 

zijn helemaal uitgewerkt. Wat hiermee precies gedaan 

wordt, en hoe deze beschikbaar gemaakt worden voor 

het breder publiek wordt nog onderzocht.  

 

 

 

Op 3 maart ontvingen wij van de familie Pragt een bijzondere schenking. Tinus Pragt heeft 

zijn levensverhaal door ons laten optekenen een 

aantal jaren geleden. Nu hij overleden is schonken 

zijn kinderen ons zijn fotoalbums en andere 

diensttijd spullen. De collectie is inmiddels 

geïnventariseerd.  

 

In april kreeg de stichting een prachtige schenking. 

Het betrof de spullen van wijlen Jaap Ruiten. De 

collectie is doorgenomen en opgeslagen. Ook 

hiervan is een inventaris opgemaakt.  
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