
S T I C H T I N G

URKER UITGAVEN

BEGINSITUATIE
Sinds de oprichting van de stichting in 1982, heeft zij 35 
uitgaven over de geschiedenis en cultuur van Urk verzorgd. 
Het laatst verscheen in 2015 de tweede druk van het stan-
daardwerk: “Urk in de twintigste eeuw”. Dat de uitgaven 
voor een breed publiek in een behoefte voorzien, blijkt uit 
het feit dat vrijwel alle uitgaven uitverkocht zijn.

Tijdens de periode van haar bestaan werd tevens een om-
vangrijke hoeveelheid documentatie- en informatiemate-
riaal opgebouwd. Ieder die uit interesse of beroepshalve 
bij de geschiedenis en cultuur van Urk betrokken is, kan dit 
materiaal raadplegen. De toegankelijkheid hiervan laat te 
wensen over. Door samenwerking met andere organisaties 
op Urk, die zich bezighouden met het behoud van de histo-
rie van Urk, willen we dit voor iedereen toegankelijk maken.

VISIE
De Stichting Urker Uitgaven vindt het belangrijk dat de 
bevolking van Urk zich bewust is en blijft van haar rijke en 
unieke historie en cultuur. Zij hecht er waarde aan dat men 
dit blijft ervaren als een wezenlijke bron van het huidige 
bestaan. Daarbij gaat zij er vanuit dat dit besef het zelfbe-
wustzijn van de samenleving versterkt en tevens het ver-
mogen ontwikkelt om lering te trekken uit dat verleden, de 
waardevolle elementen daarin te herkennen en van daaruit 
de lijnen naar de toekomst duidelijker uit te zetten. Het on-
derkennen van deze elementen vanuit het historisch en cul-
tureel perspectief, heeft tevens een positieve werking naar 
het functioneren van de gemeenschap in het heden.

De stichting wil een geïntegreerd onderdeel van de sa-
menleving zijn om vanuit die positie in te kunnen spelen 
op de ontwikkeling daarvan. Het op een boeiende wijze op 
schrift stellen en publiceren van de historie en cultuur, het 
verzorgen van themabijeenkomsten en het verzamelen en 
beschikbaar stellen van historisch materiaal, vindt zij mid-
delen bij uitstek om haar visie uit te dragen.

ONTWIKKELINGEN
In de Urker gemeenschap heeft altijd een grote belangstel-
ling voor de plaatselijke historie en cultuur bestaan. Deze is 
vaak gekoppeld aan de herinneringen uit het eigen leven en 
de verhalen van dorpsgenoten. De onderwerpen die de hui-
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dige en daaraan voorafgaande generatie aanspraken, zijn 
vrijwel alle behandeld in onze uitgaven. Bij de jongere ge-
neratie en vooral bij de jeugd, merken wij een verminderde 
belangstelling voor deze geschiedenis. Daarnaast constate-
ren wij ook dat de behoefte om zich als Urker te profileren 
bij deze groep juist sterk aanwezig is. Tevens merken wij 
dat de middelen waarvan wij voorheen gebruik maakten 
om te informeren en te publiceren in deze tijd niet zonder 
meer voldoen. Om de visie en de doelstelling van de stich-
ting te realiseren, is aanpassing van de tot nu toe gevolgde 
werkwijze dan ook noodzakelijk.
Bij dit alles blijkt het steeds moeilijker om bestuursleden 
en medewerkers te vinden die voldoende tijd en deskun-
digheid hebben om zich voor het werk van de stichting in 
te zetten.

MISSIE
Mede op grond van het voorgaande, wil de stichting de vol-
gende missie uitdragen:

“Door de werkzaamheden van de Stichting Urker Uitgaven 
heeft de Urker gemeenschap en met name de jeugd, een 
helder beeld van de geschiedenis en cultuur van Urk en 
voelt zich onderdeel daarvan. Niet alleen de jeugd, maar 
ook oudere generaties worden aangetrokken door de ei-
gentijdse en gevarieerde wijze waarop informatieover-
dracht, publiceren en activiteiten die de bewustwording 
stimuleren, plaats vinden. De door de stichting geboden 
informatiekanalen worden zowel door ouderen als door de 
jeugd ruimschoots benut.”

Wij hanteren de volgende slogan:

“Als je vandaag wilt begrijpen,
moet je op zoek gaan naar gisteren!”

DOELEN
Aan het eind van 2018 heeft de Stichting Urker Uitgaven 
een groot deel van de Urker geschiedenis digitaal beschik-
baar gesteld op de website middels de Canon van Urk. In 
tijdvakken en onderwerpen wordt hierin de geschiedenis 
van Urk belicht. In de komende tijd zal de Canon van Urk 
nog verder worden aangevuld. Afhankelijk van menskracht 
en financiële middelen is het ook mogelijk om bepaalde 



onderwerpen middels lesbrieven beschikbaar te stellen aan 
het onderwijs om ook zo bij te dragen aan een stuk histo-
risch besef en cultuurbehoud. 

WERKWIJZE
De activiteiten worden gecoördineerd door het bestuur van 
Stichting Urker Uitgaven. Ook in de toekomst zullen er on-
derwerpen zijn die middels een papieren uitgave gepubli-
ceerd worden. Voorstellen hiertoe kunnen gedaan worden 
bij het bestuur. Na afweging en goedkeuring zal een werk-
groep worden gevormd die een werkplan met daarin: de 
te ondernemen activiteiten – een tijdpad – samenwerking 
met andere instanties (eventueel) – taakverdeling – kosten-
raming publicatie – evaluatiemomenten.

MIDDELEN
De aanloopkosten vallen in eerste instantie onder de mid-
delen van de stichting. Bij verdere realisering van de acti-
viteiten zal fondswerving en het aandragen van subsidies 
noodzakelijk blijken. De penningmeester is hier verant-
woordelijk voor.

EVALUATIE/PROCESBEWAKING
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de bewaking 
van de uitvoering van het proces. Daartoe pleegt het zeswe-
kelijks overleg met de werkgroep. Waar nodig worden de 

werkzaamheden bijgesteld. Op de algemene bestuursver-
gadering wordt verslag gedaan van de werkzaamheden en 
de verdere voortgang bepaald.

DIGITAAL TIJDSCHRIFT
In het verleden heeft de Stichting Urker Uitgaven al veel 
over de historie van Urk gepubliceerd. Er is echter nog 
steeds veel onbekend over de historie van Urk. De Stich-
ting Urker Uitgaven wil verder onderzoek stimuleren door 
het digitale tijdschrift Urcker Kronieken. Een aantal keren 
per jaar willen we hierin bepaalde onderwerpen belichten. 
Door digitale publicatie kunnen we de kosten laag houden 
en eventueel in later stadium nog beslissen om bepaalde 
onderwerpen in boekvorm uit te geven.
Het tijdschrift stelt zich ten doel om kortere en langere ar-
tikelen van niveau over het onderwerp Urk (in de breedste 
zin des woords) te publiceren. De Stichting Urker Uitgaven 
wil daarom onder meer contact zoeken met (Urker) studen-
ten van MBO, HBO en Universiteiten om zo studies naar de 
historie van Urk (en mogelijke publicaties) te stimulieren. 
De Stichting Urker Uitgaven staat verder open voor ieder-
een die middels verdieping iets over de Urker historie wil 
publiceren. We nodigen een ieder uit om hierover met ons 
contact op te nemen en de mogelijkheden te bespreken.
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