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Woar al maar dan 1000 joaren
in de zie een euvel stot
rustig in de woeste boaren
doar is meen gebuurte groend
Opgewekt is doar ut leven
de bewoeners zo gastvrij
warm van arte in gul in ‘t gieven
neuver in de visserije
mar nou legt ut tussen dikken

‘t IJsselmeer an d’ ene kaant
in dor woar de zie mos wikken
legt nou vruchtboar polderlaand
ouwe zie-en binnen verdwienen
kliederdragt raakt in verval
mar ut geldt er as voorhienen
Urk dat is een suutendal
wie d’r is die blift er al* 

Kaart 1: Het eiland Urk in 1931 Kaart 2: Urk in de polder in 2006

*   ‘t Urreker Volkslied geschreven door Fokke Geert Hoekstra (1997), origineel van Tromp de Vries
















 







            

              









               

      



            









          



              

            

           

          



             















 



 
  
   

   
  

   
   
  
  
  
  

  
   
   
  
  

   
   
   
   
   
  

   
   
   
   
   
  
  

  
   
   



 

  
  






  

 

 



   

  

          









              

           



       

             



         

        

              

             

       



          

            





  

     



           





           

            







           



 



         





  

                











            

        



          

                 







  





              



   



            

        

      

         







           





        

         

           

            

            

           



      





         



          

          

          



  

          







           









            

     



          

        



              

        

          

          





            





              







            









  



            

             



            

         

 

          





          



          



          

        



             

          



           



 







           









  

               

              

         

              

            

           

              



 



 

  

         

            

         





            





           





           

           

         







  
 

                    




  

         





          





         

   



           

             

               

            

 

   





             





  

 




















 



         

           



           



           

             







        

         



  

 





       

           

          



              





 

      



          

        









             

   



     

          

         

            





  

       





          

          



          

        

          

         

       

   

            



             

           

          

       



          





             

           





            

           

           



   





    



  

    



             



            



            

           











            

         













    



 

          



           

             

           

            



  

            

         

        

        





               

          

       



            



           



       











            

      

             



           

           



   







          



  

           

       



         

         

              

           

  











              

















          

         

             



             





  

 











           







        

           













  

          

           

 

           

          

          

         

          

          

     





  

         





            

         







          



           



         









              





  



 



          











  

     





 

 

    









               







            



              



              

               



                



 




  

 











   

             





             

            

  

           







            



           





           









           

 




  











 









          



             

            

         











          

   

        

              





            



             





  







           

        





            









  

 



     

            







            



 

            

           





               









           

          













  

 

            

           



           



         





             

             

           

             

            

  





          

            



             

       

            

            



          

          





           





  

         



            



            



          





   

         

 





        











         



            

             



         


 


 

                
                  




  











             

 

















          

 

           



               

  

  



                



          











  











 

              



  





              





            

            





              



             



            







               
 






  



        



               









               



             

              



          

             



               



            









            

  

 

            

             







  

             



              

           



  



           









             

        

            

    





             



  

               



            



             

        

   

    

            

           
 


                 




  














             









 







  









            

           



 

           

           

           



                

         

 

            

 





            



         

              





              
 

                 
            






  



          





   

           

           





       



















  

              







 





              




  





 



             











          





 

               

          





   











            

    
   






  





           

              







        

          

           

          

        









             



            







  

 







            



             





             





 

          



         



           

             





 



  

 

            

           

           

       

                

          







             

             

              

              

             







             

            















 

      



           



  



              

          

              



  



            







               

          









          

            







         

     

            



   





 




  





   







    

  

   



              









            









  

            



             

  





         



                





   



  





          

            





             

            

  



         



               





             

   

             









             



           

        

          

          

    

            

        

          



             



  

           







        

 





              







          

          





           















            



           

             

          





  































        

           



              











             

          



 

                    
                 




  










       



 



            





             





            







 

          

         

            



  



     



      

          

         



           

           

           



             





 







               

        













              



             



            





  

         



 

           



         

        



               







            

         

       

            

  



             



  



             

             

     



             

             

            



  

             







  

           



             



              

           



 



        

   

              



             



         







           





 







  



            

  

           



            





          



            



            

          







         

            

         



            







           



       



 

             



  







             

    

  

        

  

            





    



    

             

            

           

         

             











         





             





   



 




  

   



             



          







          

            

           



         











            



             

          



 

       



        

        

          





      



  





              

          

  





            





         

           





             

  

            



          

  

           

          

   

           

            

        

        

           





          









  





    



            





         

     





               

    





  

          





 

            





  

   

          









                 



















             



        

     

            





 

          

          





    

            

             



  

             

              





           

            





              



            

  

            





        

               

          

             

    



 

               

  

             

         

             

   







  









         





           



     







     

          

           

        



             

            

             

          



             







             

              



  





             







            









          







        

          





   



   

           



            



  







             

             



  

             





 



           







             

               





     



              

         



            



            



             



              





             





      



            

          



  

               

        

 

               

              



























           

 







           

           



 
                








  

         

           



            

              

         







               

             

        

             





          

      







   





          





  









              

              









            

        







             



  

           

            

           

         

             

           

   

              

          

               

      



 




  



             

               

           



            

            



              

    

              



 

            

         



              

         

         

            

         

      

       





   

   



 

           

   



  





             



         



           

        



      









              



          





           

            

        

            



          



           

         









           





  

         

         

            









 

 



             



             





             

              

             



 







  



         



           

          

              

           









 

 

            

            





 

 

             



             



 

              







      

             

 



          



          

           

           

         

           

     

        





 

       



   



          

      



   





                  



           

             

         



            



 



            

   



          





            

      

            

         





              





 



            











 







            

            

              

             





 

          



         



          



             

         





 



           

              



          



            

             







           

             

           





            





            



          







       









               



 



          





        

           

        

           

            



  

         

            





           

            



          





              

            



          

           







    



              





 



            



        



           





  



             



        



               



           

 





           





           





           



            



           





 



            





              

            







               

             

                 





          

  

                











 









            

              

          







 









             







           

      







              



           



             







  

            



            

          







 

 



      

             



           





              







           

          

    





               

          

           



           

         



       



 





     

          



 

           



  



               

  









        

       







  

 • 
• 
• 




 • 
• 
• 






 • 
•  







          





 

 

         





         

           

         

           



  



    









   



              

            















            



         





 



         

          

               



 





          

     

            



            

 

          

              

            



                

  

           

         

          

           

           

     

  





            







 



       



   

           

          











            

           



         

          







           



        

           

           

            

          

      

          





            



       





 

             



             



           



 

  

           

   



           

           

          



 





     

           



            

           





  

           



         





           

         

 



 

            







      



             



           

              



              

             









              

  

             

          





 





     

              

 







 



              

          



 





           





         

         



            

       

 

            





           

           



            



         



             

            

            



             







 



             





             



  



        



          

         



           









           

           



            



 













            

  



 



            



               







        







            

    



        







    





           





           

           







          



           



        



 



  

   

















              





              

   





  

             

            

       













                









 

           







   



          




















            



     

            





 

       









  



            





          





         



      

  

           

             





 



          

                

          



            



 

         



 

             

           



          

          

    





            



         

          

           

         



         



           

             

           

             







         



        

        

       





            

         





 

      

            







           

        

            



 

            





 

 



 

   





 

          

               



          

          

         

   







             

          



            

        

    

         









 

           



          

                







           

        

           

          

          



           

              





           

             

          

             



            



              





 

            



              

             



          



 



            

        

 

          



         

  



            

            

    





             



            





             



           

 



        

             

        

            

            

         



            

          

           



 

         



          







         

           

            





              



         













           





             







          

          

 





 



         







            

           

            









             

 



 

           







             

              



           

           



 

             

            

         





 

            

         



              





         



     

           

          



        

         

          



         





           

 





 





           





 





  

  



          





         







  

  



         





  



           

       





 



      





 



  

  



  



 

  

  

           





 



  



  

     





  



  

  



  

  



  



 



  



 

  



       





 



         





  



         

     






























 








           

        





 





        



        













  

  





 










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   







