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Daar zijn we weer, de eerste avond na de 
zomervakantie is weer een feit. De avond werd bezocht 
door 40 dames. Nog vóór we naar binnen konden 
werden we opgewacht door Marjo en Yvonne met lijsten 
waarop we konden intekenen voor uitjes en workshops. 
Het uitje met de bus naar de orchideeënhoeve in 
Luttelgeest staat met stip op 1, direct gevolgd door de 
(nog onbekende) film in Schagen, kado’s feestelijk 
inpakken en een beauty-workshop bij Bianca Moscoso-

Koenders met haar Piura-produkten. Het gaat weer een gezellige winter worden. Ingrid Ligthart 
kwam vanavond langs om eens bij ons te kijken. 
Benita opende de vergadering met een punt uit de troonrede over het grote aantal vrijwilligers in 
Nederland. Ook onze vereniging bestaat zuiver omdat zoveel dames zich vrijwillig en belangeloos 
voor ons inzetten, zonder vrijwilligers geen Vrouwen van Nu, en onze dank daarvoor is dan ook 
groot. 
Jaap Bakker, onze spreker van vanavond, is een verhaal apart. 
Schrijver, dorpsdichter, conferencier, een bijzondere man. Hij sprak 
met vuur, humor en een traan over zijn geboortedorp Urk. Ik moet 
bekennen dat ik dacht: Urk, mwa, ik zie wel wat het wordt. Maar 
zoals eigenlijk met alle avonden werd ook deze een zeer 
interessante. Eerste verrassing was dat het een dia-avond werd, je 
kunt op mijn opschrijfboekje precies zien waar het licht uitging. 
Urk was tot 1939 een eiland, maar door de aanleg van een dijk 
kwam daar een eind aan. Na de aanleg van de afsluitdijk konden de kotters niet meer uitvaren 
naar zee. De vissers werd gezegd dat ze maar ergens moesten gaan wonen waar ze dat wel 
konden, maar dat deden ze niet. Ze bleven op Urk wonen en reizen nu elke zondagavond af naar 
Harlingen waar ze kun schepen hebben liggen. Traditie is dat ze, voordat ze ’s zondags weggaan, 
op bezoek gaan bij familie. Maar al te vaak kwam het voor dat ze niet weerom kwamen, dus dan 

was er goed afscheid genomen. In de gouden 
oorringen is de naam van hun thuishaven 
gegraveerd zodat men (als ze teruggevonden 
werden) wist waar ze vandaan kwamen. Van de 
goudwaarde van de oorringen werd de begrafenis 
betaald. 
Urk zelf is zo klein dat elke meter goed benut moest 
worden. Daarom hebben de huizen geen tuin en 
staan ze dicht op elkaar. Zo dicht zelfs, dat een 
vrouw zei dat, als haar buurman zich omdraaide in 
bed, zij haar lakens vast moest houden. Urk is dan 

ook een zeer kinderrijke gemeente. Zien eten doet eten. Het hoogste punt van Urk ligt 10 meter 
boven zeeniveau, het laagste (nieuwe gedeelte) ligt 6 meter onder zeeniveau, hetgeen leuke 
verrassingen oplevert bij een wandeling door de steegjes. Ik heb zin gekregen om eens een kijkje 
te gaan nemen. Een mooie dag om dat te doen is de Urker-dag op de zaterdag voor Pinksteren, 
dan zien we de klederdracht ook ruim vertegenwoordigd. 
Benita bedankte Jaap met een fles wijn, een enveloppe en een plantje, weer fijn verzorgd door 
Hanna Koorn. De andere plantjes gingen naar Nel Feenstra, Gré van Lijnen-Noomen, Simona 
Tabbers, Ina Vader, Alien Schotel en Yvonne Koenders. De koek die we bij de koffie kregen was 
van Annemarie Stroes vanwege haar 50-jarig huwelijk. 
We kunnen weer op een geslaagde avond terugzien. De volgende, op dinsdag 15 oktober, wordt 
verzorgd door Durk Geertsma, ombudsman bij het NoordHollands Dagblad, we gaan ons niet 
vervelen. Tot de volgende keer. 
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