 DR. HARRIE SCHOLTMEIJER

 DRS. YFTINUS VAN POPTA

 ROBERT HOFMAN
Robert Hofman (1986) is verbonden aan de stichting Urk in Oorlogstijd, die
onderzoek doet naar Urk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hofman verricht sinds
2007 historisch onderzoek. Hij publiceerde onder andere over de eerste Duitsers op
Urk en de Joodse onderduikers en hun helpers. In 2016 startte hij NOP in Oorlogstijd.
Begin 2018 kreeg de stichting Urk in Oorlogstijd de gemeentelijke erepenning van
de gemeente Urk.
 DRS. EVA VRIEND
Eva Vriend (Noordoostpolder, 1973) groeide op als boerendochter in polderdorp
Luttelgeest. Ze droomde er lange tijd van haar vader op te volgen, maar ze werd
historicus en schrijver/journalist. Ze schreef de bestseller Het Nieuwe Land. Het
verhaal van een polder die perfect moest zijn (2013), genomineerd voor de
Libris Geschiedenis Prijs. In 2016 verscheen De Helpende Hand. De verborgen
geschiedenis van de gezinszorg, waarvoor ze een beurs won van het Letterenfonds.
Ze werkt nu, in samenwerking met het Zuiderzeemuseum, aan haar derde boek, over
de gevolgen van de Afsluitdijk en de inpoldering voor de families rond de voormalige
Zuiderzee (www.mijnzuiderzee.nl).

Harrie Scholtmeijer •
Yftinus van Popta •
Robert Hofman •
Eva Vriend •
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Yftinus van Popta is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, Groninger
Instituut voor Archeologie (GIA), Maritieme Archeologie. Hij is maritiem archeoloog
en verricht momenteel promotieonderzoek naar het maritieme landschap in het
gebied van de Noordoostpolder in de periode 1100-1400. Hij werkt daarbij samen
met TNO en Deltares in Utrecht. Van Popta publiceerde over het erfgoed in de polder.
In 2017 ontving hij de European Association of Archaeologists Student Award.
Hij is momenteel projectleider van het 18e-eeuwse Engelse koopvaardijschip dat
momenteel wordt opgegraven nabij Rutten.

DUOSYMPOSIUM

Harrie Scholtmeijer (Kampen, 1960) is taalkundige en dialectoloog. Scholtmeijer
groeide op in Vollenhove en studeerde Nederlands, Oud- en Nedersaksisch aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1992 aan de Universiteit Leiden
op het Nederlands van de IJsselmeerpolders. Hij was werkzaam op het Meertens
Instituut in Amsterdam en bij de Stichting Grensoverschrijdende Streektalen. Vanaf
2007 is hij werkzaam op de Hogeschool Utrecht als docent Nederlands en Taalkunde
bij het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies. Sinds 2017 combineert hij dat
met de functie van dialectoloog aan de IJsselacademie te Zwolle.

De laatste zaterdag van de
‘Maand van de geschiedenis’
wordt stilgestaan bij het
feit dat 100 jaar geleden
de Zuiderzeewet werd
aangenomen. Er wordt een
duosymposium georganiseerd
dat plaatsvindt op Urk en in
Emmeloord.

Middagprogramma

10.15 uur Opening

13.30 uur Opening

10.15 uur Harrie Scholtmeijer
‘Je kon wel horen waar iemand
weg kwam’: de gevolgen van de
Zuiderzeewet voor de taal van Urk
en de Noordoostpolder
ZOmEr
2018

13.30 uur Harrie Scholtmeijer
‘Je kon wel horen waar iemand
weg kwam’: de gevolgen van de
Zuiderzeewet voor de taal van Urk
en de Noordoostpolder

10.45 uur Yftinus van Popta
Landafslag, scheepsrampen en
inpoldering: de transformatie van
Urk vanuit een archeologisch
perspectief
Beste Vrienden

14.00 uur Yftinus van Popta
Verkeersplein Zuiderzee: 800 jaar
scheepvaart vanuit een
archeologisch perspectief

• URK

IN DE OCHTEND EN IN DE
MIDDAG ZIJN ER VIER
LEZINGEN.
De sprekers worden uitgedaagd
een bepaald aspect van de
geschiedenis vanuit twee
standpunten te belichten.
Het idee daarachter is dat
het standpunt van waaruit
iemand kijkt bepalend is
voor wat hij ziet. Ook als het
om geschiedenis gaat. De
Noordoostpolder dankt het
bestaan aan de Zuiderzeewet.
Maar diezelfde wet betekende
dat Urk zijn status als
eiland verloor.

Ochtendprogramma

• EMMELOORD

14.30 uur Pauze

11.15 uur Pauze

Voor u ligt de zomereditie van tijdschrift Rondom Schokland. We zitten aan het 58e
14.45 uur Robert Hofman
verschijningsjaar. Een prachtige traditie waar dit tijdschrift op terug kan kijken.

11.30 uur Robert Hofman

Het lezingenseizoen werd op donderdagavond 19 april afgesloten met de
Urk, een ingepolderd eiland en
Jaarvergadering van de vereniging Vrienden van Schokland. De Jaarrede
een dreigende
oorlog
15.15
die uitgesproken werd
door voorzitter
Harrie Scholtmeijer is in deze
editie uur
opgenomen.

1942-1945: Niet Over Praten
Eva Vriend
Spanning aan de rand

uur
Eva Vriend
U12.00
kunt zich
nog opgeven
voor het Jaarlijks reisje van de Vrienden van Schokland
op zaterdag 7 juliSpanning
aanstaande. aan
Op pagina
8 van deze editie vindt u meer
informatie.
de rand
15.45
uur Afsluiting met hapje en drankje
Het duosymposium is een initiatief van de FlevoMeer
Bibliotheek, Vrienden van Schokland, Stichting Canon
De Noordoostpolder, Cultuur-eus Urk en de Stichting
Urker Uitgaven. Het symposium wordt mede mogelijk
Jaap Bakker gaf na afloop
gemaakt door het coöperatiefonds van de Rabobank
van de Jaarvergadering
van de Vrienden
Noordoostpolder-Urk.
van Schokland op

donderdagavond 19 april
2018 een kleine maar flink
komische conference in
het Museumkerkje van
Schokland.

Vanaf Pasen tot eind oktober 2018 wordt in Batavialand een presentatie getoond
waarin
de oorsprong
en het ongekende succes van het verhaal van Hans
Brinker Bibliotheek
FlevoMeer
Bibliotheek
FlevoMeer
centraal staat. In het verhaal redt Hans Brinker het polderland door zijn vinger in
9b en zo een mogelijk katastrofaal lek te dichten. Harmen Visserplein 5
deSingel
dijk te steken

8321 GT Urk

8302 BW Emmeloord

Leo Kaan vertelt het verhaal over de Turfpraam die in de bodem van de
Noordoostpolder werd aangetroffen op kavel NE 163.

Van 12.30 tot 13.30 uur is er in de FlevoMeer

We herplaatsen een artikel uit 2008 uit het tijdschrift Westerheem van Kees
Bibliotheek
Urk de gelegenheid
eenkerkdorp
broodjeNagele.
Groothoff
over deop
speurtocht
naar het verdwenen

te kopen en na te praten over de lezingen.

Harrie Scholtmeijer deed een onderzoek naar de herkomst van de namen Worstdijk
en Worstsloot bij Kuinre.
Veel leesplezier!

Hans Hollestelle

