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Urcker

De Urker kerkhistorie wijkt in meer dan één opzicht af van de landelijke 
(protestantse) kerkgeschiedenis. Zo ging Urk relatief laat over tot de 
Reformatie en kwam de Afscheiding met enige vertraging tot stand. 
Ook de Christelijke Gereformeerde Kerk ontstond later dan landelijk. 
Voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt gold hetzelfde. Het meest 
opvallende is dat ruim na de Tweede Wereldoorlog, in de jaren zestig 
en zeventig, het aantal kerkgenootschappen op Urk aanmerkelijk 
toenam. Urk was inmiddels eiland af. Dit doet de vragen rijzen: zal de 
verbinding met het vaste land de reden zijn geweest dat zoveel nieuwe 
kerkgenootschappen op Urk ontstonden? En waarom trokken de kerken 
op Urk en in de drooggelegde Noordoostpolder gescheiden op? 
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Met de komst van ds. P. Salebien (1628-
1637 op Urk), onderzocht door de classis 
Enkhuizen en betaald door de Staten 
van Holland1, ging een klein deel van de 
Urker bevolking over tot de Reforma-
tie. Het overgrote deel van de eilanders 
bleef, zoals ds. P. Salebien dat uitdruk-
te, “hardnekkig rooms”.2 Onder zijn 
opvolger, ds. F. Pinaeus (1637-1654 op 
Urk) veranderde de situatie weinig en 
werd Urk nog steeds door rondreizende 
rooms-katholieke priesters bezocht en 
de mis op het eiland bediend. Pas onder 
ds. R. à Landtswerven (1654-1681 op Urk) 
groeide op het eiland het aantal leden 
van de Nederduitsche Gereformeerde 
Kerk, die tijdens de Tachtigjarige Oor-
log de officiele kerk van de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden was 
geworden. 
Inmiddels was Urk eigendom van de 
stad Amsterdam geworden.3 Jonkheer 
Johan van de Werve4 verkocht op 4 ok-
tober 1660 het “lastig domeyn” Urk aan 
Amsterdam voor 14 duizend gulden. De 
invloed van de Amsterdamse vroede va-
deren werd spoedig merk- en zichtbaar 
op Urk. Met name de vuurbaak, de zee-
wering en de (ver)bouw van het Kerkje 
aan de Zee kregen bijzondere aandacht.
Inmiddels zette de Reformatie zich op 
het eiland voort. 

URKER KERKEN UIT 
DE REFORMATIE

Aan het einde van de ambtsbediening 
van ds. S. Cantor (1681-1710 op Urk), een 
geschoolde en ervaren predikant, be-
hoorde een belangrijk deel van Urk tot 
de Nederduitsche Gereformeerde Kerk. 
Niet iedere inwoner was (doop)lid. De 
Urkers kregen vier jaar na het vertrek 
van ds. S. Cantor een nieuw kerkgebouw, 
nadat het oude gebouw (van 1629) was 
ingestort. Op 7 oktober 1714 werd het 
nieuwe kerkgebouw (op de huidige 
plaats) door ds. W. van Diepen (1711-
1720 op Urk) - schoonzoon van de vorige 
predikant ds. S. Cantor - in gebruik ge-
nomen. Ds. W. van Diepen begon met 
het bijhouden van een notulenboek, 
een primeur in de kerkgeschiedenis van 
Urk. In de eerste notulen meldde ds. W. 
van Diepen dat er van de ongeveer 400 

inwoners 116 lid waren van de Neder-
duitsche Gereformeerde Kerk.
De Amsterdamse burgemeester N. Wit-
sen5, “heer van de Eijlanden Urck en Em-
meloort”, zorgde voor de financiering 
van het nieuwe kerkgebouw.

Kerkje aan de Zee
In 1781 constateerde de Amsterdamse 
architect J.S. Creutz6 in zijn jaarrapport 
dat de muren van het Kerkje aan de Zee 
scheuren vertoonden en dat nieuw-
bouw noodzakelijk was. Vanwege het 
gevaar van instorting werd tijdelijk 
gekerkt in een houten noodkerk. J.S. 
Creutz ontwierp een nieuw bedehuis 
(afb. 1) en besteedde dit gebouw direct 
openbaar aan. In 1786 kwam het nieuwe 

gebouw tot stand, het huidige Kerkje 
aan de Zee.7 
Opnieuw vervulde een Amsterdamse 
burgemeester, H. Hooft (1716-1794), 
ambachtsheer van Urk en Emmeloord, 
een belangrijke rol in de bouw. Hij liet 
op 8 mei 1786 de eerste steen leggen 
door schout-secretaris K.P. Brands. 
De Urkers konden op 17 december 
17868 een mooi kerkgebouw in gebruik 
nemen, het enige kerkgebouw op het 
eiland. Predikant was ds. J.H. Schmidt 
(1780-1808 op Urk). 

In 1792 droeg Amsterdam het eiland Urk 
over aan de Staten van Holland.9 Tijdens 
het Franse bewind kwam het dage-
lijks bestuur van Urk in handen van de 

Afbeelding 1. Het door Creutz ontworpen Kerkje aan de Zee.

De Urkers bleven nog lang

hardnekkig rooms
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Afbeelding 2. Een publicatie uit het Algemeen Handelsblad, 4-10-1932.

municipale raad onder leiding van een 
maire, Hendrik Klaasz. de Haan, die niet 
schroomde zich de President van Urk te 
noemen. 10 In die hoedanigheid zette hij 
zich ook in om predikanten naar het af-
gelegen eiland te krijgen. (afb. 2)

Onder de regering van koning Willem I 
werd de Nederduitsche Gereformeerde 
Kerk een staatskerk en omgedoopt tot 
Nederlandse Hervormde Kerk. 
Na de Afscheiding veranderde het ja-
renlange beeld van één kerk op het ei-
land. Ds. P.J. ter Plegt (1831-1847 op Urk) 
had het moeilijk en worstelde met de si-
tuatie op het eiland tijdens de Afschei-
ding.11 Alleen de Hervormden werden 
als de enige en officiële kerk beschouwd 

en het was bij wet verboden om zonder 
vergunning andere samenkomsten te 
houden waar meer dan twintig per-
sonen aanwezig waren. Desondanks 
trok men zich hier op Urk niks van aan 
en werden huiselijke bijeenkomsten 
gehouden waar drommen Urkers op 
af kwamen. Het werd gedoogd door 
het plaatselijk bestuur en dominee Ter 
Plecht verweet burgemeester P. Nentjes 
een slappe houding12. Daarover be-
klaagde hij zich regelmatig bij het Clas-
sicaal Bestuur van Hoorn. 

Afscheiding
Op 13 juli 1836 institueerde ds. H. de 
Cock de Christelijk Afgescheiden Ge-
meente op het eiland Urk. P.J. Schaap 

(1836-1843 op Urk) werd de eerste voor-
ganger, eerst als oefenaar voor een 
traktement van zes gulden, en vanaf 
1842 als predikant. Hij stierf naar men-
selijke maatstaf te vroeg (afb. 3). Op de 
begraafplaats bij het Kerkje aan de Zee 
werd hij begraven. Een catechisant van 
ds. Schaap, de Urker J. Nentjes (afb. 4), 
volgde hem op. Onder ds. J. Nentjes 
(1846-1859 en 1862-1873 op Urk) werd 
de Urker biddag (tweede woensdag van 
februari) en de Urker dankdag (op oude-
jaarsdag) ingevoerd. Tot op de dag van 
vandaag wijkt Urk daarmee af van de 
rest van Nederland. 
 
In 1836 telde de Urker afgescheiden ge-
meente 31 leden. Tien jaar later bedroeg 
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De Afscheiding
De Nederduitsche Gereformeerde Kerk was sinds de Reformatie het enige protes-
tante kerkgenootschap in de Nederlanden. In 1816 veranderde Koning Willem I de 
naam in Nederlands Hervormde Kerk, en bepaalde dat alle kerkelijke goederen 
tot deze landelijke (staats)kerk behoorden.
Of het de staatsbemoeienis was, of de meer Schriftuurlijke argumenten: er 
ontstond onvrede. In Ulrum stond ds. Hendrik de Cock een prediking voor die 
teruggreep op de beginselen van Calvijn die erfzonde een centrale plaats gaf. 
Zijn prediking en de groeiende schare toehoorders leidden ertoe dat De Cock in 
1833 uit het ambt gezet werd. Dit tot ongenoegen van de kerkenraad. Uiteindelijk 
scheidde De Cock zich in 1834 – met zijn voltallige kerkenraad en vele volgelingen 
– af van de moederkerk. De Afscheiding was een feit en de Gereformeerde Kerk 
geboren.
 Op 13 juli 1836 bezocht De Cock het eiland Urk en nog diezelfde dag vroegen twee 
ouderlingen aan ds. Ter Plegt toestemming tot het houden van een eredienst 
in het kerkje bij de zee. Dat verzoek werd geweigerd en de dienst werd daarop 
gehouden in het huisje van weduwe Bakker (Wijk 5-67, zie afb. 5). Het huisje zat 
vol en na de dienst – waarin drie kinderen werden gedoopt –  tekenden maar 
liefst dertig Urkers een Acte van Afscheiding. De kerk noemde zich de eerste jaren 
Gereformeerde Gemeente van Nederland onder het kruis. Binnen tien jaar was 
rond driekwart van de Urker bevolking Afgescheiden en Gereformeerd. Een en 
ander veroorzaakte – net als in latere kerkscheuringen op Urk – nog decennia lang 
animositeit onder de bevolking. Een citaat uit De Bazuin (het weekblad van de 
Afgescheidenen) uit 1861 spreekt voor zich (afb. 6).

dit aantal al bijna 720 (van de 1150 eilan-
ders). Een forse groei die ten koste ging 
van de Hervormde Gemeente.
Inmiddels was in 1851 de Bethelkerk –
toen nog Zuiderkerk genoemd – door 
de Afgescheidenen in gebruik genomen 
(afb. 7). In 1867 vond een vergroting van 
het kerkgebouw plaats. Het oorspron-
kelijke gebouw werd in 1885 afgebroken 
en op dezelfde plaats verrees het hui-
dige kerkgebouw, het grootste kerkge-
bouw in de oude dorpskern van Urk. 

Derde kerkgenootschap
Door de Afgescheidenen werd in 1869 
landelijk erkenning bij de overheid aan-
gevraagd en verkregen. De Bethelkerk 
op Urk kreeg sindsdien de kerkelijke 
aanduiding Christelijke Gereformeerde 
Gemeente. 
Onder de ambtsbediening van ds. W. 
Visser (1873-1891 op Urk) bleef het aan-
tal (doop)leden stijgen. In 1874 waren 
er 1629 inwoners op Urk en het aantal 

Afbeelding 3. De grafsteen van de eerste 

dominee van de Urker Afgescheidenen.

Afbeelding 6. De Bazuin, 24-10-1861.



STICHTING URKER UITGAVEN Rien Bogerd  |  Kerkelijk leven op Urk  |  5

Afbeelding 5. Wijk 5-67, waar de Afgescheidenen hun eerste kerkdiensten hielden.

Afbeelding 7. Een oproep in de Opregte Haarlemsche Courant, 17-2-1851.

Afbeelding 4. Ds. J. Nentjes.

(doop)leden bij de Christelijke Gerefor-
meerde Gemeente bedroeg 1272. Ook 
burgemeester H. Kagei en de Hervorm-
de godsdienstleraar M. Dee (1873-1877 
op Urk) gingen over naar de Christelijke 
Gereformeerde Gemeente.
De Doleantie (1886) ging ongemerkt 
aan Urk voorbij. Urk hield zich er bui-
ten. Op zich is dit verklaarbaar. Er 
heerste grote armoede op het eiland 
en scheepsrampen in die jaren zorgden 

voor grote verslagenheid. Daarnaast 
was de uittocht uit de Hervormde Kerk, 
jaar in jaar uit, groot geweest. Alle dole-
renden (klagenden) hadden inmiddels 
de Hervormde Kerk wel verlaten. 

In 1892 besloot de Christelijke Gerefor-
meerde Gemeente op Urk onder leiding 
van ds. J. van Anken (1891-1905 op Urk) 
over te gaan naar de Gereformeerde 
Kerken in Nederland. Slechts een enke-

ling - waaronder Jurie Kramer, Riekelt 
Hoefnagel en Jan J. Bakker - ging niet 
mee, met als gevolg dat op 14 februari 
189413 door ds. J. Wisse Czn. een derde 
kerkverband op Urk werd geïnstitueerd, 
de Christelijke Gereformeerde Kerk. 
Slechts 21 leden telde deze jong(st)e 
kerkelijke gemeente op Urk.
Op 15 september 1895 kon het eigen 
kerkgebouw (’t Christelijke Karkien), 
Wijk 4–101, officieel in gebruik worden 

Afbeelding 8. De kanselbijbel werd geschonken.
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Een eeuw geleden leidde het

orgel tot een brede discussie

op het eiland Urk

genomen. Ds. J. Wisse Czn. leidde ook 
deze dienst. De kanselbijbel was ge-
schonken door een lid van het kerkge-
nootschap uit Den Haag (afb. 8).

Kerkorgeldiscussie
De drie Urker kerkgebouwen gingen de 
nieuwe eeuw in zonder orgel. In 1898 
kreeg de Gereformeerde Kerkenraad 
vanuit Leiden een orgel aangeboden, 
maar dit aanbod werd afgewezen. Niet 
iedereen was gelukkig met dit kerken-
raadsbesluit. “Door het langzaam zin-
gen en het, als gevolg daarvan, geregeld 
zakken, werden de oren van hen, die het 
konden onderscheiden, als verscheurd 
door wanklanken.“14

In 1905 verscheen het eerste kerkorgel 
op Urk, een klein pijporgel in het Kerkje 
aan de Zee. Ds. C.A. ter Linden (1902-
1907 op Urk), de grote stimulator, was 
een muzikaal man en kon zelf goed 
orgel spelen. Zes jaar later volgde het 
Meereorgel15 in de Gereformeerde Bet-
helkerk. Dit leverde een openlijk protest 
in boekvorm op van H. Snoek, lidmaat 
van de Gereformeerde Kerk16.

Op dit moment is een Urker kerkge-
bouw zonder een mooi orgel ondenk-
baar. Een eeuw geleden leidde het orgel 
echter tot een brede maatschappelijke 
discussie op het eiland.

Groei Gereformeerden
In de eerste dertig jaren van de vorige 
eeuw groeide het aantal inwoners van 
Urk gemiddeld 17 personen per jaar. 
De Gereformeerde Kerk steeg verhou-
dingsgewijze het meest (gemiddeld 10 
personen per jaar). In 1930 telde deze 
gemeente 2.726 zielen op de 3.216 in-
woners die Urk rijk was. In 1936 werd het 
eeuwfeest van de Afscheiding gevierd 
(afb. 10). 
De toename van de Hervormden en 

Christelijke Gereformeerden liep gelijk 
op en schommelde tussen de drie of 
vier personen gemiddeld per jaar. De 
Hervormden telden in 1930 een zielen-
aantal van 338 en de Christelijke Gere-
formeerden van 143. 
Zijn intredepreek deed nogal wat stof 
opwaaien (afb. 10), maar vooral na de 
komst van ds. E. du Marchie van Voort-
huysen (1937-1942 en 1966-1974 op Urk) 
(afb. 11) steeg het aantal Christelijk Ge-
reformeerden fors, naar 360 in 1942 (afb. 
14). Urk had een bijzondere plek in het 
hart van deze bijzondere predikant.  “Als 
ik van één gemeente weet dat ik daar 
moest wezen, dan was het Urk. Ik kreeg 
er zo’n betrekking op en ik wist het zo 
zeker: ik moest en mocht met vrijmoe-
digheid naar Urk”, zo verklaarde ds. E. 
du Marchie van Voorthuysen later17.

Afbeelding 9. Nieuwsblad van Friesland, 

8-7-1936.

Afbeelding 10. Nieuwsblad van Friesland,

 15-4-1938.

Afbeelding 11. De Banier, 7-12-1937.

Afbeelding 13. Ds. E. du Marchie van 

Voorthuysen op oudere leeftijd.
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Muziek in de kerk
Tot eind negentiende eeuw werd de gemeentezang tijdens de 
kerkdiensten in het Kerkje aan de Zee (Hervormden) en de Bethel- 
kerk (Gereformeerden) op Urk begeleid door een voorzanger. Rond 
de eeuwwisseling gingen er stemmen op om een orgel in de ere-
dienst toe te laten. De gereformeerde kerk van Leiden bood in 1898 
Urk een gratis orgel aan, maar de kerkenraad sloeg het aanbod af 
want muziek zou van de hemelse boodschap afleiden. Een deel 
van de gemeente vond dit een gemiste kans en zag ‘Muziek als van 
hemelschen oorsprong en niet des duivels’.
In 1905 plaatsten de Hervormden in het Kerkje aan de Zee een or-
gel en – al dan niet door deze actie – besloot de kerkenraad van de 
Gereformeerden in 1910 ook tot aanschaf van een orgel. Zulks tot 
groot ongenoegen van een aantal gemeenteleden. Vooral Hessel 
Snoek en familie (waarvan een aantal zich zelf uit lieten schrijven) 
trokken ten strijde en Snoek deed de kerkenraad een gewichtig 
pamflet toekomen: “Waarschuwing tegen ’t gebruik van instru-
mentmuziek bij den Godsdienst, behelzende een uiteenzetting, 
dat muziekinstrumenten in de Oud Testamentische Kerk bevolen 
en geoorloofd, in de Nieuw Testamentische Kerk niet toegelaten 
zijn, verklaard en uitgelegd in verband met de Heilige Schrift” (afb. 
12). Hij liet het – op eigen kosten - zelfs uitgeven bij G. J. Wolbers te 
Enkhuizen en noemde Jubal (de afstammeling van Kain) als ‘vader 
van het orgel’. Tot na zijn dood bleef Snoek de gemeente waarschu-
wen en zijn grafsteen vermaant tot op de huidige dag de gelovigen 
(afb. 13).
De woorden van Snoek bleven op Urk nog lang resoneren, in ieder 
geval nog tot in 1936, toen de Chr. Gereformeerde Kerk besloot om 
een orgel aan te schaffen (afb. 14). Vanaf de tweede helft van de 
twintigste eeuw zijn op Urk kerk en orgel niet meer van elkaar te 
scheiden.

Afbeelding 12. De cover van de uitgave over

 instrumentengebruik bij de Godsdienst.

Afbeelding 13. Een waarschuwing vanuit het graf.

Afbeelding 14. Een bericht uit het Leeuwarder 

Nieuwsblad, 27-2-1936.
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Er werd een bidstond gehouden

in de Bethelkerk met medewerking van 

alle Urker dominees

EILAND AF

Inpoldering
Toen ruim tachtig jaar geleden de in-
poldering van de Noordoostpolder 
begon, telde Urk drie kerkgebouwen 
en drie predikanten. Ds. W. Dooren-
bos (1931–1952 op Urk) diende de grote 
Gereformeerde Kerk. Ds. E. van Wie-
ringen (1937–1942 op Urk) stond in de 
Nederlandse Hervormde Kerk en ds. E. 
du Marchie van Voorthuijsen wist zich 
verbonden aan de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk. 
In 1939 spraken zij gezamenlijk in de 
Bethelkerk. Op initiatief van de Chris-
telijke Oranjevereniging waren de fees-
telijkheden ter gelegenheid van Konin-
ginnedag afgelast en werd een bidstond 
- “gelet op de tijdsomstandigheden” - in 
de Bethelkerk belegd. De Urker predi-
kanten gingen gezamenlijk in deze bij-
zondere dienst voor.18

Niet alleen de oorlogsdreiging bepaal-
de de gesprekken op de straat, maar 
ook de oprukkende dijken rond het ei-
land en de invloeden van buitenaf die 
de ontsluiting van het eiland met zich 
mee zouden brengen. Al enige jaren 
werd hard gewerkt aan de drooglegging 
van een deel van het IJsselmeer. Met 
gemengde gevoelens volgden de eilan-
ders de activiteiten van de sleepboten 
met grote bakken, de werkzaamheden 
op de baggermolens en de aanleg van 
de werkhaven bij Urk. De Urkers beke-
ken nieuwsgierig en met verwondering 
de diepe put die de bouw van het ge-
maal en de sluis mogelijk maakte. 

Omarmd door dijken
Een afrastering met een klein poortje 
scheidde de werkers aan het nieuwe 
land van de bewoners van het eiland. 
Tussen de eilandbewoners en de dij-
kenbouwers was weinig contact. Wel 
belegde de Gereformeerde Kerk voor 
de arbeiders van Zuiderzeewerken kerk-
diensten in gebouw Patrimonium (afb. 
15). Tevens verzorgde de Vereniging 
Patrimonium culturele avonden. Deze 
avonden waren vooral bedoeld voor de 
christelijke dijkwerkers. De niet-christe-
lijke arbeiders zochten hun ontspanning 

in de kantine van Zuiderzeewerken.
Grote stapels basalt, rijshout en stro 
vormden met keileem de natuurlijke 
afscheiding tussen de eilanders en de 
droogleggers. De dijk richting Ramspol 
groeide echter gestaag. Deze dijk kwam 
in alle stilte in 1940 gereed. 
Eerder was de verbinding tussen Urk 
en Lemmer al tot stand gekomen. Op 3 
oktober 1939 reikten burgemeester G. 
Keijzer van Urk en burgemeester mr. 
B. Krijger van Lemme elkaar boven het 
laatste sluitgat de hand19. 

De Urkers waren nu minder somber ge-
stemd dan toen de Afsluitdijk op 28 mei 
1932 gesloten werd. De dag van het tot 
stand komen van de verbinding tussen 
Noord-Holland en Friesland werd be-
leefd als een dag van rouw. De Urker 
vissersvloot op de Zuiderzee en in de 
haven had de nationale driekleur half-
stok aan de mast hangen. De afsluiting 
van de Zuiderzee die zoveel haring en 
ansjovis had voortgebracht, zou de on-
dergang voor de vissersvloot en daar-
mee de economie van Urk betekenen! 
Nu, vele jaren later, weten we beter. De 
Urkers halen nog steeds hun brood uit 

het water. 
De Noordzee werd de akker van de vis-
serman en de visgronden daar bleken 
een goede en grote inkomstenbron voor 
de Urkers te zijn.

Had burgemeester G. Keijzer in 1939 een 
vooruitziende blik? Hij riep op 3 oktober 
van dat jaar, bij het dichten van de dijk 
naar Lemmer: “Wij hijsen de vlag van-
daag, want wij hebben reden tot blijd-
schap.”20 Niet iedere Urker nam hem die 
woorden in dank af.

Urk bij Overijssel
Urk behoorde tot dat moment tot de 
provincie Noord-Holland en menigeen 
was benieuwd of dat zo zou blijven. 
De banden met Noord-Holland waren 
innig. De burgemeester van Lemmer, 
mr. B. Krijger, bood in ieder geval een 
provinciaal alternatief aan. “Mocht gij 
niet bij Noord-Holland ingedeeld blij-
ven, dan doet het mij groot genoegen te 
hebben vernomen, dat gij het liefst aan-
gesloten zoudt willen worden bij Fries-
land.21 Wij zullen u dan als Friezen met 
open armen ontvangen. En gij zult van 
die verandering nooit spijt hebben.”22 

Afbeelding 15. Het gebouw van Patrimonium, de plek waar nu de Petrakerk staat.
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Het misoffer op Urk
Na de reformatie op Urk in 
1628 ging het Roomse leven 
nog enkele jaren onder-
gronds door en bezocht onder 
meer pater Verweij nog vele 
malen het eiland. Uiteinde-
lijk gingen alle Urkers over 
tot de Nije Leere. Bijna drie 
eeuwen later, tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog (1914-1918), 
werd pas weer de Heilige Mis 
bediend door een Belgische 
aalmoezenier. Hij kwam naar 
het eiland voor de katholieken die hier geïnterneerd waren. 
In de Tweede Wereldoorlog was dit opnieuw het geval. Dit keer voor de dertig katholieke 
werknemers van Zuiderzeewerken die tijdelijk op Urk woonden. In april 1941 kwam pater 
Sassen uit het Zwolse Dominicanenklooster om hier een kind te dopen. Er werd in de 
kantine van Zuiderzeewerken (afb. 16) meteen een kerkdienst gehouden waar een mis 
werd opgedragen.
Op zaterdag 30 augustus 1941 arriveerde pastoor Van Dijk met de boot op Urk. Hij was 
belast met de geestelijke verzorging van de katholieke polderwerkers. ,,De bevolking 
staarde mij met open mond aan. Het jonge volkje hoorde ik roepen: Da’s de nije pastoor. 
Overigens waren de voormalige eilandbewoners zeer voorkomend en beleefd. De kantine 
zou de volgende morgen mijn kerk zijn. De niet-katholieke beheerder van het ontspan-
ningslokaal bood terstond zijn zeer gewaardeerde hulp aan bij het opbouwen van een 
uitneembaar hulpaltaar”, aldus de pastoor in het dagblad De Tijd (19-10-1941).
,,Tijdens mijn tweede bezoek maakte ik kennis met burgemeester Keijzer en de op Urk 
gevestigde dominees. Het was mijn bedoeling op de fiets des zondags naar Kampen terug 
te keren. Weldra had ik echter ervaren dat fietsen op zondag in de ogen van de Urker be-
volking een vloekwaardige bezigheid was. Dus stapte ik eerst buiten het dorp op de fiets.”
Het werd voor Van Dijk een tocht om nooit te vergeten. Het was noodweer en de weg door 
puin slecht begaanbaar. Baggerend door de klei, waarin zijn schoenen zich vastzogen, 
bereikte hij uiteindelijk Ramspol. Hier werd hij met een gammel roeibootje overgezet. 
Een eindeloos gemartel vanwege de sterke stroom en pas een uur later bereikte hij het 
vasteland. Piet, de paarden-
knecht, zou hem met paard 
en wagen verder brengen, 
maar hij was niet op komen 
dagen. Hij had niet verwacht 
dat een pastoor dit honden-
weer zou trotseren. En dat 
nog wel op een zondag…
Pastoor Sanders (afb. 17) uit 
Tollebeek werd in de jaren 
daarna nog regelmatig op 
Urk gesignaleerd. Niet om 
hier de mis te bedienen, 
maar hij had op Urk enkele 
persoonlijke vrienden, waar-
onder Klaas Jelle Koffeman.

Zover is het echter niet gekomen. 
Door de Tweede Wereldoorlog kreeg 
de drooggelegde polder, maar ook Urk, 
een aparte status. Een openbaar li-
chaam werd bij besluit van 6 augustus 
1942 voor het gehele gebied ingesteld. 
Aan het hoofd stond landdrost dr. ir. S. 
Smeding.23 Urk en de nieuwe polder 
kwamen onder het directe toezicht van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Urk werd bij wet van 29 maart 1950 bij 
Overijssel ingedeeld24. De inwoners van 
Urk konden daardoor nog meedoen aan 
de verkiezingen voor Provinciale Staten 
van Overijssel.25

Op Urk werd op sobere wijze de over-
gang naar de provincie Overijssel in 
1950 gevierd.26 

Ontruimingsplan 
Toen de drooglegging een feit was, be-
gon na de Tweede Wereldoorlog de in-
richting van het gebied rond Urk. Deze 
inrichting geschiedde onder strakke re-
gie van de regering. De plannen waren 
duidelijk en helder. De nieuwe polder 
moest iets bijzonders worden en niet 
een doorsnee plekje Nederland. Bij 
deze vernieuwing en de nieuwe bevol-
king paste in de ogen van de plannen-
makers niet het eigengereide, conser-
vatieve en weinig veranderingsgezinde 
Urk. Het plan ontstond dan ook om Urk 
(zoals Schokland in 1859) te ontruimen. 
Volgens dr. ir. S. Smeding, directeur van 
de Dienst Zuiderzeewerken, Directie 
Wieringermeer, moest een andere plek 
voor de Urkers, bijvoorbeeld in Twente 
of IJmuiden, gezocht worden. De ge-
dwongen massale emigratie ging ech-
ter niet door!27 Door de woningnood 
na de Tweede Wereldoorlog hadden de 
gemeentebesturen elders in ons land 
de handen vol om woningen voor de ei-
gen inwoners te bouwen. De bereidheid 
om ook nog eens Urkers te herbergen, 
was dan ook niet groot. Landdrost dr.ir. 
S. Smeding moest aanvaarden dat de 
nieuwe polder aan de rand werd “ont-
sierd” door een kleine nederzetting Ur-
kers. 

Slechte verbinding
De polderautoriteiten bleven van me-
ning dat de nieuw te stichten gemeen-
schap in de polder niet paste bij de ei-

Afbeelding 17. Pastoor Sanders (links) met Klaas Jelle Koffeman.

Afbeelding 16. De kantine van Zuiderzeewerken.



STICHTING URKER UITGAVEN10  |  Rien Bogerd  |  Kerkelijk leven op Urk

landers. Het nieuwe land liet het oude 
Urk op allerlei gebieden links liggen. De 
verbindingen met Urk bleven daardoor 
slecht. Hekken en verkeersborden hiel-
den het verkeer op de dijk tegen en al-
leen een boot over de Urkervaart onder-
hield de verbinding tussen Emmeloord 
en Urk. Tussen Urk en Kampen bleef, 
noodgedwongen, de boot ook varen.
De winter van 1947, toen het voormalige 
eiland drie maanden door ijs en sneeuw 
geteisterd werd, zorgde voor “koppen” 
in de kranten. Er was gebrek aan brand-
stof en levensmiddelen. Burgemeester 
G. Keijzer riep op 11 februari 1947 de 
hulp van de minister van Binnenlandse 
Zaken in. Van regeringszijde kwam aan-
dacht voor de “wantoestand op Urk” en 
werd hulp geboden. Op 15 februari 1947 
bereikte een militair konvooi van vijf-
tig vrachtwagens28, onder leiding van 
luitenant-kolonel J. Roos, over de bijna 
onbegaanbare dijk van Ramspol naar 
Urk het ingevroren voormalige eiland. 
Het was een bloedreis en vele hulpver-
leners hadden last van onderkoelings-
verschijnselen. De voorraden die zij 
vervoerden (steenkolen, erwten, bonen, 
suiker, kaas, meel, bloem, tabaksarti-
kelen en gedroogde groenten) vonden 
gretig aftrek. Voor één van de hulpver-
leners was de reis noodlottig. Hij over-
leed enige dagen later in het ziekenhuis 
in Den Bosch.

Weinig grond
Pas op 19 mei 1948 kreeg Urk een vaste 
wegverbinding met Emmeloord, door 
middel van een smalle weg (afb. 18). Een 
dag later ging er een bus van de NV Sal-
land rijden en na een week konden de 
bootdiensten (voor personen en goede-
ren) op Kampen en Emmeloord worden 
gestaakt. De boot naar Enkhuizen bleef 
nog lange tijd varen en ging jaren later 
over op een toeristisch-recreatieve lijn-
dienst. 
Urk werd door de wegverbinding in 1948 
uit haar isolement verlost. 

Urk bleef Urk. Zich thuis voelend op het 
eiland, wachtten het gemeentebestuur 
en de inwoners de verdere ontwikke-
lingen af. Er werd na de inpoldering 
een claim gelegd op de drooggevallen 
grond (voorheen viswater en voedings-
bodem van Urk), maar Urk kreeg steeds 

nul op het rekest. Later moest diverse 
keren een grenscorrectie met de Noord-
oostpolder worden “bevochten”29. 
Taai, inventief en ondernemend als de 
Urkers waren, richtten zij al hun aan-
dacht op de zee en op de interne ont-
wikkelingen op het voormalige eiland.
Eenzelfde houding – hoe kan het ook 
anders - namen de kerken op Urk in.

KERKELIJKE SITUATIE

Lage kerkmuren
De kerken op Urk zagen de drooggeleg-
de polder met haar inwoners beslist niet 
als een zendingsgebied. Terughoudend 
en enigszins wantrouwend werden de 
kerkelijke ontwikkelingen in de polder 
gevolgd. In deze houding waren de ker-
ken op Urk eensgezind. Overigens, we 
zagen het reeds eerder, werden voor en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog de ker-
kelijke verschillen op het eiland in het 
geheel niet op de spits gedreven. Er was 
eigenlijk sprake van een zekere mate van 
onderlinge verbondenheid en verdraag-
zaamheid.30 Het zoeken naar wat bindt, 

straalden de predikanten ook in het da-
gelijkse leven uit. Vele malen traden zij 
gezamenlijk op tijdens belangrijke (na-
tionale) gebeurtenissen op het eiland. 
Kerkbezoek over en weer vond plaats. 
De Bijbellezingen van ds. E. de Marchie 
van Voorthuijsen bijvoorbeeld werden 
ook door Hervormden en Gereformeer-
den regelmatig doordeweeks bezocht. 
Huwelijken van jongelui behorend tot 
verschillende kerkgenootschappen le-
verden geen problemen op. Òf de jon-
gen en het meisje bleven ieder lid in de 
eigen kerk en kerkten gescheiden, òf het 
nieuwe echtpaar koos – in het gunstig-
ste geval – voor één kerkgenootschap. 
Verandering van kerkgenootschap werd 
overigens niet als een gewetensbeslis-
sing ervaren, maar als een praktische en 
zakelijke oplossing. Dit gebeurt nu nog. 
De kerkelijke binding was en is minder 
sterk dan elders in ons land. 

Scheiding oude en nieuwe land
Door de eilandgeest en het eilandka-
rakter vormden de Urkers naar buiten 
toe een vrij homogene groep. Door dik 

Afbeelding 18. De opening van de wegverbinding tussen Urk en Emmeloord.

Huwelijken van jongelui behorende

bij verschillende kerkgenootschappen

leverden geen problemen op
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en dun steunden de eilanders elkaar. 
Zij, die daarop inbreuk wilden plegen, 
kregen geen voet aan de grond op de 
keileembult.31 
Deze min of meer defensieve houding 
was ook bij de kerken te merken, na de 
drooglegging van de polder. Contact 
met de mensen in het nieuwe land werd 
niet gezocht, ook al behoorden de nieu-
we inwoners van de polder tot hetzelf-
de kerkgenootschap. De (behoudende) 
Gereformeerde Kerk op Urk voerde dit 
zover door, dat voor de werkers aan de 
dijken wel een hulpkerkgebouw – Patri-
monium – bij de haven werd neergezet 
en ingericht, maar zij kregen een eigen 
voorganger. Ds. K.S.G. Zijlstra ging als 
hulppredikant op Urk voor de arbeiders 
van Zuiderzeewerken voor. Hij preekte 
echter niet in de Bethelkerk (de Gerefor-
meerde kerk). Evenmin ging de plaat-
selijke Gereformeerde predikant ds. 
W. Doorenbos in gebouw Patrimonium 
voor.
Door de vrees om de eilandcultuur of 
beter gezegd de identiteit kwijt te ra-
ken, koos men eerder voor het isole-
ment van de kerken dan voor het open-
stellen van de kerken op het eiland voor 
de nieuwkomers in de polder. 

Niet wereldvreemd
De kerkelijke leiders op Urk zagen in het 
droogleggen van de polder een gevaar. 
Loopt Urk niet het risico meegevoerd te 
worden met de moderne gevoelens, ook 
op theologisch vlak, die elders in ons 
land zich openbaren? Het vasthouden 
van de oude gewoonten en gebruiken 
stond centraal op het (voormalige) ei-
land. In het openbare leven kwam dit 
tot uitdrukking in een trouwe zondagse 
kerkgang, de (koor)zang van het gees-
telijk lied, het Urker dialect, het dragen 
van de Urker dracht, strenge zondags-
rust en -heiliging en het in stand hou-
den van de eigen bid- en dankdag. 
Opvallend is wel dat naast het vasthou-
den aan het oude, de Urkers op econo-
misch gebied de vernieuwingen om-
armden. Dankzij het ondernemerschap, 
de moderne vistechnieken, de durf en 
hoge arbeidsmoraal ging het de Urkers 
na de Tweede Wereldoorlog voor de 
wind. De vette jaren braken aan.32 
De nieuwe en oude ontwikkelingen, 
zeden en gewoonten groeiden, zonder 

zich met elkaar te vermengen. Urk bleef 
een eiland, afgezonderd van de buiten-
wereld, maar niet wereldvreemd. 

De distantie van de kerken op Urk ten 
opzichte van de pionierende kerken in 
de polder had ook een logische reden. 
Door de ontwerpers van de polder, maar 
ook door de hogere kerkelijke vergade-
ringen (classis, particuliere- en generale 
synode) die daarbij betrokken waren, 
werd Urk systematisch genegeerd! 

Inrichting polder
Bij de inrichting van de nieuwe polder 
gingen de ontwerpers uit van een stan-
daard indeling. De woningen werden in 
elk dorp gesitueerd rond een centrale 
open ruimte, waar plaats was voor win-
kels en eventuele andere voorzieningen 
(bijvoorbeeld scholen, gezondheids-
centrum etc.). In elk dorp konden drie 
kerken worden gebouwd. Deze kerken 
kregen een excentrische ligging, op een 
markante plaats in het dorp, op enige 
afstand van elkaar, waarbij de ene kerk 
de andere niet mocht overheersen. Het 
verkeer liep door of vlak langs de kern. 
Rond de dorpen werd oprijzend groen 
aangebracht. 
Van een natuurlijke ontwikkeling, zoals 
op Urk, was dus geen sprake. De ont-
werpers achter de tekentafels drukten 
een zwaar stempel op de ontwikkeling 
van de dorpen in de polder. De over-
heid bepaalde het tijdstip, de positie 
en de exacte omvang van de kernen. 
De Urkers, die dicht bij de natuur leef-
den (eiland en visserij) en zich nog wel 
eens door emotie lieten leiden, ver-
baasden zich over deze ontwikkelingen 
en wachtten af wat deze strak geleide 
inrichting van de polder zou brengen.

Teveel protestanten
Met de realisering van kerken in de 
polder bemoeide de overheid zich niet. 
Directeur dr. ir. S. Smeding liet weten 

het verstandig te vinden wanneer de 
drie grootste kerkgenootschappen 
(rooms-katholiek, hervormd en gere-
formeerd) zich met deze taak zouden 
belasten33. De genoemde kerkgenoot-
schappen namen die taak onmiddellijk 
op zich. De scheiding tussen kerk en 
staat werd gepraktiseerd! Wel stelde de 
burgerlijke overheid één voorwaarde. 
Bij het stichten van kerken in de pol-
der moest de kerkelijke kaart van Ne-
derland worden gevolgd. De kerkelijke 
samenstelling in de polder moest een 
afspiegeling worden of zijn van de ker-
kelijke situatie in de rest van Nederland. 
Het was nog niet zo eenvoudig om dat 
te realiseren. Dat bleek al snel na de 
komst van de eerste bewoners in het 
drooggelegde gebied. In de beginperi-
ode was er een oververtegenwoordiging 
van protestanten. Dit kwam door de in-
vloed van de omliggende (overwegend 
protestantse) provincies en de komst 
van veel Zeeuwen (uit Walcheren) naar 
het drooggelegde gebied. De rooms-ka-
tholieken en vrijzinnigen bleven daar-
door achter. 
Dit was tegen de zin van de KVP-fractie 
in de Tweede Kamer, die er bij de rege-
ring op aandrong de evenredige (kerke-
lijke) vertegenwoordiging niet uit het 
oog te verliezen. Het aantal gerefor-
meerden in de polder groeide, naar de 
mening van de KVP-fractie, te snel. De 
beleidsmakers knoopten de oproep van 
de KVP goed in de oren en verhuisden 
vervolgens veel boeren uit Limburg en 
Noord-Brabant naar het nieuwe ge-
bied!34

Urk op Noord-Holland gericht
Met name vanuit de kerkelijke (buur)
gemeenten in Friesland en Overijssel 
werd de nieuwkomers in de polder de 
helpende hand geboden. Zoals we za-
gen hield Urk zich afzijdig. Dit kwam 
ook door de slechte verbinding tussen 
Urk en de kernen in de drooggelegde 

Ontwerpers van de polder en het 

landelijk kerkelijk bestuur hebben Urk 

systematisch genegeerd
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We zien bekende Urkers een leidende

rol vervullen bij kerkscheuringen

polder in de beginperiode. 
Daarnaast was Urk kerkelijk en maat-
schappelijk meer georiënteerd op 
Noord-Holland, historisch zo gegroeid. 
De Hervormden vielen jarenlang onder 
de classis Hoorn/Enkhuizen en de Ge-
reformeerden behoorden tot de classis 
Enkhuizen. De Christelijke Gerefor-
meerden ressorteerden eerst onder de 
classis Gouda, maar behoorden later tot 
de classis Amsterdam. Kerkelijk werden 
de Urkers door de classis of synode niet 
aangemoedigd om de jonge kerken in 
de Noordoostpolder ter zijde te staan. 

Urk bleef een eiland ondanks de om-
arming door dijken en het nieuw land. 
In het landschap was het voormalige 
eiland ook nog goed te zien. De groene 
oase onderscheidde zich van de grau-
we, vale rietkleur van de drooggelegde 
polder.35 Nog is de hooggelegen dorps-
kern (de Bult) duidelijk herkenbaar. De 
grenzen van het vroegere eiland zijn 
bovendien in de uitbreidingsgebieden 
gemarkeerd door de op diverse plaat-
sen gereconstrueerde zeewering (het 
palenscherm). De dorpskern van Urk en 
het palenscherm maken deel uit van het 
beschermd dorpsgezicht. 

TOENAME AANTAL 
KERKGENOOTSCHAPPEN

Opvallende verschijnselen
Langzaam vervaagde in de loop der ja-
ren het beeld tussen Urk en het nieuwe 
land. Wat grondgebied betreft rukte 
Urk op. Wat er ook veranderde, in ie-
der geval niet de eilandgeest. Eerder is 
een versterking van de eigen identiteit 
op te merken dan een openstellen van 
de kerken voor de nieuwe bewoners 
van de polder. Het gezegde “bij oens 
op de bult” is daarvan een uiting. Dat 
blijkt ook uit de gehechtheid van de 
Urkers aan hun geboortegrond. Een 
Urker woont het liefst op Urk. Sommi-
gen voeren dit zover door, dat ze alleen 
op de Bult (de oude dorpskern) willen 
wonen. Nog wordt de uitroep gehoord 
– wanneer een Urker een tijdje van 
het (voormalige) eiland is geweest - : 
“Gelôkkig, we binnen wier op oens ea-
gen Urkien.”36 
Mensen die van buiten komen en zich 
op Urk vestigen, worden nog steeds 

“vreemden” genoemd, ook al zijn ze 
volledig in de Urker gemeenschap op-
genomen en door de inwoners geac-
cepteerd. 

Het is opvallend dat de vele kerkscheu-
ringen op Urk dateren van ná de droog-
legging van de polder. Tot het moment 

van de drooglegging waren er drie kerk-
genootschappen op Urk. Na de droog-
legging veranderde de kerkelijke kaart 
aanmerkelijk. Vooral in de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw deden 
zich grote verschuivingen voor, niet van 
behoudend naar modern, maar tussen 
de kerkgenootschappen onderling. Het 

Afbeelding 19. De Bethelkerk is lange tijd de grootste kerk op Urk.

Afbeelding 20. Dominee Groeneveld legt de eerste steen voor de Petrakerk.
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behoudende karakter van de kerken 
bleef bewaard. Moderne theologische 
opvattingen kregen op Urk weinig ruim-
te.37

Nog een ander opvallend verschijnsel 
was en is het aantal kerkgenootschap-
pen. Urk heeft de naam, maar toch is het 
aantal kerkgenootschappen op Urk niet 
zo groot en divers als in bijvoorbeeld de 
drooggelegde polder (zie kader pag. 15). 
In de Noordoostpolder was reeds vijf-
tig jaar na het ontstaan van de polder, 
de kerkelijke verscheidenheid groter 
dan op Urk. Een verklaring zou kunnen 
zijn, dat de kerkelijke stromingen in de 
Noordoostpolder centraal werden aan-
gestuurd, van bovenaf, terwijl op Urk 
de afsplitsingen meer persoonsgebon-
den38 dan leergebonden waren en van-
uit de plaatselijke kerk zelf ontstonden. 
Na de Tweede Wereldoorlog zien we 
steeds kerken ontstaan – los van lande-
lijke ontwikkelingen – waarbij bekende 
Urkers of dominerende kerkenraadsle-
den een leidende rol vervullen.

Vanuit de Gereformeerde Kerk
De Gereformeerde Kerk op Urk bleef 
meer dan 150 jaar lang het grootste 
kerkgenootschap op Urk. Tot in de jaren 
vijftig volstaat de gemeenschap met de 
grote Bethelkerk (afb. 19), maar daarna 
moet er een noodgebouw in gebruik ge-
nomen worden om alle kerkgangers te 
kunnen bergen. In 1955 wordt een twee-
de kerk gebouwd, de Petrakerk. De eer-
ste steen wordt gelegd door dominee 
Groeneveld (afb. 20). De Gereformeerde 
Kerk  leek lange tijd een onuitputtelijke 
bron van nieuwe kerkgenootschap-
pen te zijn. Aan het eind van de vorige 
eeuw is het niet meer de grootste kerk-
gemeenschap en heeft de Christelijke 
Gereformeerde Kerk deze ‘leidende’ po-
sitie overgenomen.
Uit de Gereformeerde Kerk ontstond 
eerst (in 1894) de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk West. Later (in 1947) was 
het de Gereformeerde Kerk Vrijge-
maakt, die uit de Gereformeerde Kerk 
voortkwam (afb. 21) , gevolgd door de 
Reformerende Kerk in 1975 (afb. 22). 
Over deze Reformerende Kerk straks 
meer, omdat deze groep in de Hervorm-
de kolom terecht kwam.
In 1976 verliet opnieuw een (grote) 

Afbeelding 21. Bericht in De Vrije Kerk, 5-6-1947.

Afbeelding 22. Trouw, 30-9-1975.
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groep de Gereformeerde Kerk (afb. 23). 
Deze groep kon zich niet vinden in uit-
spraken van de Generale Synode en het 
weigerachtig blijven om op te treden te-
gen diverse moderne theologen binnen 
het kerkverband, en sloot zich aan bij de 
Christelijke Gereformeerde Kerk.39 Urk 
kreeg daardoor twee richtingen binnen 
de Christelijke Gereformeerde Kerk. 
West was er al en nu kwam Oost erbij. 
Op Urk zijn deze beide gemeenten be-
ter bekend onder de namen Christelijke 
Gereformeerde Kerk Eben-Haëzer en 
Christelijke Gereformeerde Kerk Mara-
natha. Nog bleef de Christelijke Gere-
formeerde Kerk groeien. 
Toen de Gereformeerde Kerk op Urk in 
2005 besloot om zich aan te sluiten bij 
de Protestantse Kerk Nederland, trad 
opnieuw een grote groep uit. Ook deze 
groep sloot zich aan bij de Christelijke 
Gereformeerde Kerk en ging verder on-
der de naam Ichthus. 
De Christelijke Gereformeerde Kerk op 
Urk beschikt thans over zes kerkgebou-
wen, drie voor de Maranatha-, twee voor 
de Eben-Haëzer- en één voor de Icht-
husgemeente. In de Christelijke Gere-

Afbeelding 24. De cover van de langspeel-

plaat die heel goed verkocht werd.

Afbeelding 23. Nederlands Dagblad, 28-2-1976.

formeerde Kerk op Urk staan thans vijf 
predikanten40, terwijl één emeritus-pre-
dikant41 hulpdiensten verricht.

De groei
Ondanks de grote uittocht kan de Gere-
formeerde Kerk nog steeds als een grote 
kerkelijke gemeente op Urk worden be-
titeld. Vooral na de Tweede Wereldoor-
log groeide dit kerkgenootschap fors. 
Opvallend is, dat de Gereformeerde 

Kerk wat kerkelijke ligging betreft, vrij-
wel ongewijzigd is gebleven en binnen 
het eigen kerkverband een bijzondere 
plaats innam en nog steeds inneemt. 
Landelijke bekendheid kreeg de Gere-
formeerde Kerk door de niet-ritmische 
“Gemeentezang uit de Gereformeerde 
Petrakerk op Urk” (afb. 24). Van deze en 
andere langspeelplaten werden ruim 
tachtig duizend exemplaren verkocht. 
Op dit moment beschikt de Gerefor-
meerde Kerk over drie kerkgebouwen, 
waarvan de Bethelkerk42 de meest be-
kende is. Aan deze gemeente zijn twee 
predikanten43 verbonden en twee eme-
riti-predikanten44.
 
Tussen de Gereformeerden en de Her-
vormden bestond in de vorige eeuw een 
redelijke verstandhouding. Leden uit 
beide gemeenten werkten samen in het 
onderwijs, bij het kerkelijk jeugdwerk, 
in de politiek en in het evangelisatie-
werk. Zowel de Gereformeerde Kerk, als 
de Nederlands Hervormde Gemeente 
(De Ark) besloten, respectievelijk in 
2005 en 2004, op te gaan in de Protes-
tantse Kerk Nederland.
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De Hervormden
De oorspronkelijke Nederlands Her-
vormde Gemeente (De Ark) maakte na 
de Tweede Wereldoorlog een stevige 
groei door. Thans wordt deze gemeen-
te gediend door één predikant en één 
emeritus-predikant45. De oudste ker-
kelijke gemeente van Urk mag naast 
het Kerkje aan de Zee sinds eind 2007 
beschikken over een mooi nieuw kerk-
gebouw in de Polderwijk. Voor die tijd 
kwamen de Hervormden bijeen in het 
kerkgebouw De Ark aan de Lange Dam.
 
Naast de Nederlands Hervormde Ge-
meente (De Ark) ontstond in 1950 een 
Nederlands Hervormde Evangelisatie. 
Deze Evangelisatie kreeg de naam Elim. 
In 2004 ging de Elimgemeente op in de 
Hersteld Hervormde Kerk. Sinds haar 
bestaan kreeg deze gemeente in 2007 
voor het eerst een eigen predikant in de 
persoon van ds. W.J. Op ’t Hof. Nu mag 
zijn opvolger46 de Elimgemeente die-
nen.

De derde Nederlands Hervormde (deel)
gemeente ontstond in 1979. Deze ge-
meente (De Bron) kwam van oorsprong 
(1975) uit de Gereformeerde Kerk en 
ging verder onder de naam Reforme-
rende Kerk. Later sloot het overgrote 
deel van deze gemeente zich aan bij de 
Nederlands Hervormde Gemeente, in 
een eigen wijkgemeente De Bron. Toen 
binnen De Bron door een deel (in 2004) 
besloten werd mee te gaan in de Protes-
tantse Kerk Nederland, ging het andere 
deel over naar de Hersteld Hervorm-
de Kerk. Tijdelijk kerkte deze laatste 
groep in de Pniëlkerk. Thans bezitten 
de Hersteld Hervormden de Moriakerk, 
gekocht van de Hervormde Gemeente 
De Ark, en de Nederlands Hervormden 
komen sinds 1976 samen in kerkgebouw 
De Bron. Zowel de Hervormde Gemeen-
te De Bron als de Hersteld Hervormde 
Moriagemeente hebben een eigen pre-
dikant.47

Oud Gereformeerde familie
In tegenstelling tot de landelijke situ-
atie ontstond op Urk de oorspronkelij-
ke Oud Gereformeerde Gemeente in 
Nederland uit de Hervormde linie. Een 
deel van de Nederlands Hervormde 
Evangelisatie Elim sloot zich in 1956 aan 

Snelle kerkelijke groei geen
garantie voor verankering
Urk heeft de naam. Veel kerken en kerkgenootschappen. Emmeloord wint het 
echter, wanneer we kijken naar verschillende kerkelijke richtingen en geestelijke 
stromingen. Niet minder dan 18 kerkgenootschappen en geestelijke stromingen 
telt Emmeloord en minstens zoveel kerkgebouwen en –zalen. Wat kerkgebouwen 
betreft, wint Urk het. De veertien kerkgenootschappen en geestelijke stromingen 
komen in 21 kerkgebouwen ’s zondags bijeen. 1

De beleidsmakers hadden het zich in 1942 en de daaropvolgende jaren zo anders 
voorgesteld. Toen de polder werd drooggelegd was het regeringsstandpunt dat er 
in ieder dorp in de polder drie kerken en drie scholen zouden moeten komen: een 
room-katholieke, een hervormde en een gereformeerde. In twintig jaar tijd werden 
in de polder in totaal 36 kerken gebouwd. 
Dat religie zich niet laat leiden door regeringsvoornemens bewijst de geschiedenis 
van de polder wel. Wanneer we ons beperken tot Emmeloord kunnen we constate-
ren dat er inderdaad na de Tweede Wereldoorlog drie kerkverbanden actief waren 
in de hoofdkern van de polder: de rooms-katholieke, de gereformeerde en de her-
vormde. Al snel (in 1945) ontstond er echter een tweede loot aan de gereformeerde 
stam: de gereformeerde kerk vrijgemaakt. En toen ging het snel. De Christelijke 
Gereformeerde Kerk ontstond (in 1951), daarna de Gereformeerde Gemeente (in 
1958) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (1968). Ook in de Hervormde kerk 
werd verschillend gekerkt. Zo ontstond (in 1968) de Gereformeerde Bond, die in De 
Ontmoeting samen kwam. 
Tien jaar na de wording van de hoofdkern Emmeloord had deze nieuwe kern en 
gemeente in wording Urk al op achterstand geplaatst wat het aantal kerkge-
nootschappen en kerkgebouwen, maar ook wat betreft het aantal verschillende 
christelijke scholen. Urk telde in 1955 nog vier kerkgenootschappen en vier kerkge-
bouwen. De pioniers en nieuwkomers in Emmeloord hadden de smaak te pakken en 
zorgden voor een flinke aanwas van kerkgenootschappen en geestelijke stromin-
gen. Vooral het aantal (vrije) evangelische- en baptistengemeenten nam fors toe. 
Op dit moment telt Emmeloord 18 geestelijke stromingen en kerkelijke richtingen 
en 20 kerkgebouwen en samenkomstzalen. Urk daarentegen beperkte het aantal 
kerkelijke richtingen en geestelijke stromingen tot 14 met 21 kerkgebouwen en 
zalen. Het kan verkeren. Urk heeft de naam, maar Emmeloord wint het. Ziende op 
de kerkverlating en afstoting van kerkelijke gebouwen mag en kan de vraag voor de 
inwoners van Emmeloord wel rijzen: voor hoelang? Was de opkomst van geestelijke 
stromingen in Emmeloord spectaculair de neergang is even zo indrukwekkend. Op 
het voormalige eiland Urk lijkt men daar minder last van te hebben, alhoewel ook 
daar de kerkverlating is begonnen.
In de polderdorpen zijn inmiddels al veertien kerken buiten gebruik en hebben een 
andere bestemming gekregen.

1 Persoonlijke data auteur 
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bij de Oud Gereformeerde Gemeente 
in Nederland. Deze kleine groep ging 
in 1966 samen met de vrije Christelijke 
Gereformeerde Gemeente (ontstaan 
uit de Christelijke Gereformeerde Kerk 
Eben-Haëzer) van ds. H. Visser Mzn. 
Met de komst van ds. E. du Marchie van 
Voorthuijsen, voor de tweede maal naar 
Urk, ging de vrije gemeente op in het 
kerkverband van de Oud Gereformeerde 
Gemeente in Nederland. Deze gemeen-
te bleef groeien en kerkt nog steeds (in 
de diverse malen verbouwde) Jachin  
Boazkerk (afb. 25), op dit moment één 
van de grootste kerkgebouwen van Urk. 
Ook deze gemeente heeft een eigen 
herder en leraar.48

Een klein deel van de oorspronkelijke 
groep Oud Gereformeerden kerkt nu – 
sinds haar oprichting zonder predikant - 
onder de naam Vrije Gereformeerde Ge-
meente in het historische kerkgebouw 
aan de Kerkstraat, voorheen ’t Christelij-
ke Karkien.

Toen ds. M. van de Ketterij het beroep 
van de Oud Gereformeerde Gemeente 
in Nederland in 1978 had aangenomen 
vertrok een deel van de Oud Gerefor-

meerden uit de Jachin Boazkerk. Zij 
kerkten tijdelijk in het kerkgebouw 
De Bron. In 1979 sloot deze groep zich 
aan bij de Gereformeerde Gemeente in 
Nederland en kerkt sinds 1981 in haar 
eigen kerkgebouw, de Menorahkerk. 
Deze kerkelijke gemeente kreeg sinds 
haar ontstaan in 2018 voor het eerst een 
eigen herder en leraar49.

Uit de Gereformeerde Gemeente in 
Nederland ontstond in 1982 de Gere-
formeerde Gemeente, eerst als afdeling 
van Emmeloord en later (in 1987) als 
zelfstandige gemeente. In 1983 nam de 
Siongemeente haar eigen kerkgebouw 
in gebruik. Later werd dit gebouw ge-
sloopt en verrees in 1993 een nieuw 
kerkgebouw aan De Noord. Ds. J. van 
Belzen was de laatste predikant van de 
Sionkerk. Hij vertrok in 2014. Sinds die 
tijd is de Sionkerk vacant. 

Vrijgemaakten uiteen
De Vrijmaking geschiedde op Urk later 
dan elders in het land. Op 4 mei 1947 
ontstond deze gemeente.50 De plaat-
selijke Gereformeerde predikant ds. G. 

Spijker volgde een maand later. Er werd 
kerk gehouden in de Rehobothkerk (afb. 
26). De Vrijgemaakte Kerk op Urk bezit 
nu een mooi kerkgebouw, de Rehoboth- 
kerk aan de Nagel, en wordt gediend 
door een eigen predikant.51

De Rehobothgemeente is tot op dit 
moment de enige kerkelijke gemeente 
op Urk die (sinds 1984) de psalmen rit-
misch zingt.

In 1969 verliet een deel van de Vrijge-
maakten de kerk.52 De plaatselijke pre-
dikant, ds. J. Slotman, die aanvankelijk 
meeging, keerde acht maanden later 
weer terug naar de Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt. De nieuwe kerkelijke ge-
meente die al zo snel herderloos was 
geworden, had zich inmiddels (in 1969) 
aangesloten bij de Nederlands Gerefor-
meerde Kerken. 
De Nederlands Gereformeerden koch-
ten in 1972 een perceel grond aan De Ak-
kers. Een jaar later, op 21 december, kon 
de Jeruzalemkerk in gebruik worden ge-
nomen. Ook deze gemeente heeft op dit 
moment een eigen predikant.53

Los van de genoemde kerkgenootschap-
pen ontstond in 1966 de Evangelische 
Gemeente (De Morgenster) op Urk. 
Eerst kwam deze gemeente bijeen in 
gebouw Irene, daarna in het Rode Kruis-
gebouw te Tollebeek. In 1992 werd het 
leegstaande bejaardenhuis Voor Anker 
op Urk van de Talmastichting gekocht 
en verbouwd tot de huidige Morgenster. 

De Rehobothkerk is de enige 

gemeente op Urk die de psalmen 

ritmisch zingt

De grootste
De Christelijk Gereformeerde Kerk 
begon op Urk in 1894 met 21 perso-
nen als afsplitsing uit de Gerefor-
meerde Kerk. Dit is in de loop der 
jaren uitgegroeid tot het grootste 
Urker kerkgenootschap. Het omvat 
op Urk de Eben-Haëzer met 1663 
leden, de Ichtus met 1773 leden en 
de Maranatha met 3557 leden. De 
Gereformeerde Kerk op Urk heeft nu 
4725 leden.

Afbeelding 25. De Jachin Boazkerk op Urk voor de uitbreiding.
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De Morgenster kent wisselende voor-
gangers.

In 2002 ontstond de Evangelische Ge-
meente (De Belofte). Eerst kwam deze 
gemeente bijeen in een plaatselijk vis-
bedrijf en later in een zaal van het Me-
disch Centrum. Hoofdzakelijk voorgan-
gers van buiten Urk hebben ’s zondags 
de leiding.
Sinds 2014 is op Urk een Reformato-
rische Baptistengemeente ontstaan. 
Deze gemeente staat de doop op ge-
loof door onderdompeling voor. De 
Reformatorische Baptistengemeente 
komt samen in een zaal van sporthal 
De Schelp. Vanaf het begin zijn onder 
andere Oscar Lohuis, Jacques Brunt en 
Maarten Ezinga betrokken bij deze ge-
meente.

KERKELIJK BEHOUDEND

Drie stromingen
Ondanks de vele kerkelijke stromingen 
op Urk is er niets veranderd ten opzich-
te van de kerkelijke situatie van vóór de 
drooglegging. Ook nu nog worden op 
Urk drie hoofdstromen waargenomen. 
De Hervormd-Gereformeerde richting, 
de Christelijke Gereformeerde richting 
en de Oud Gereformeerde richting. De 
scheiding loopt soms dwars door de 
kerkgenootschappen. Zo voelt een deel 
van de Christelijke Gereformeerden 
zich beter thuis bij en verwant met de 
Oud Gereformeerde richting, terwijl 
een ander deel zich meer herkent in de 

Hervormd-Gereformeerde richting. In 
die laatstgenoemde groep voelen som-
migen zich ook verbonden met de Oud 
Gereformeerde richting. De drie stro-
mingen houden elkaar in evenwicht.
 
Niet onvermeld mag blijven dat met 
name onderzoekers de laatste tijd in 
rapporten de vraag stellen of Urk, gelet 
op de groei van de Oud Gereformeer-
de familie, aan het verrechtsen is. Het 
antwoord op deze vraag is nog niet ge-
geven. Voor onderzoekers kan dit een 
mooie opgave zijn. Wel valt op, dat de 
kerken in de rechterflank naar elkaar 
zijn toegegroeid en zich actiever opstel-
len in het maatschappelijk leven op Urk. 
Zo ontmoeten de overwegend reforma-
torische kerken elkaar in de Contactraad 
Reformatorische Gezindte. 
De gezamenlijke steun aan het Jonge-
ren Opvang Werk, de steun aan de refor-
matorische scholen (vier basis- en één 
voortgezet onderwijs), het beleggen 
van een bidstond voor de Koningsdag, 
de groei van de SGP en het aanspreken 
van jongeren ‘s zaterdagsavonds in de 
uitgaanscentra van Urk tonen aan de 
ene kant een nauwe betrokkenheid van 

de reformatorische kerken bij het maat-
schappelijk leven en de veranderingen 
daarin op Urk, maar kan ook worden ge-
zien en uitgelegd als een versterken van 
de eigen identiteit. In dat licht bezien 
wordt de eigen, behoudende cultuur in-
derdaad versterkt.

Deze behoudende kerkelijke stroming 
is in de drooggelegde Noordoostpol-
der gering gebleven. Weliswaar is er in 
Emmeloord en Marknesse een Gerefor-
meerde Gemeente, maar de invloed van 
beide gemeenten op het maatschappe-
lijke leven in de Noordoostpolder blijft 
gering.

Ontwikkeling kerkelijke leven
Kende de Noordoostpolder al vele jaren 
de samenwerkende gemeenten (van 
Gereformeerden en Hervormden), op 
Urk was men daar wars van. Toen ruim 
tien jaar geleden uiteindelijk toch be-
sloten werd om in de Protestantse Kerk 
Nederland op te gaan, zorgde dat op 
Urk voor een grote uittocht van meer 

Afbeelding 26. Het kerkgebouw van de Vrijgemaakte Kerk.

Gelet op de groei van de 

Oud Gereformeerde familie: 

is Urk zich aan het verrechtsen?

Afbeelding 27. Gereformeerd Gezinsblad, 2-6-1966.
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dan duizend leden uit de Gereformeer-
de Kerk en een scheuring in de Her-
vormde Gemeente De Bron. Opvallend 
is wel dat de Hervormde Gemeente De 
Ark één bleef, maar van een innig sa-
mengaan met de Gereformeerde Kerk is 
echter nog geen sprake. 

Ondanks of dankzij het behoudende 
karakter (afb. 27) blijven de kerkgenoot-
schappen op Urk nog steeds groeien 
en verrijzen er nieuwe kerkgebouwen, 
terwijl in de Noordoostpolder de ont-
kerkelijking al lange tijd aan de gang 
is. Kerkgebouwen verdwijnen of krijgen 
een andere bestemming. Ds. M.D. Gijs-
man54 toonde zijn bezorgdheid reeds in 
de jaren vijftig. Wat hem betrof, waren 
de kerken in de polder van hout geble-
ven. Hij bracht dat onder woorden in 
het volgende rijmpje:

Toen de kerken waren van hout,
waren de harten van goud.

Toen de kerken werden van goud, 
werden de harten koud.

Alleen in de beginperiode groeide het 
aantal kerken in de polder sterk. Tot 
1962 werden er 36 kerkgebouwen in het 
drooggelegde gebied neergezet. Kwa-
men in Nagele uitgesproken moder-
nistische kerkgebouwen, in de andere 
kernen en in Emmeloord verrezen min 
of meer traditionele kerkgebouwen. 

Op Urk werd bij de bouw van kerken 
minder gelet op uiterlijk, maar meer 
op functionaliteit, hoewel de recent 

gebouwde kerken op Urk ook een mooi 
uiterlijk vertonen.

Niet op Urk
Een rooms-katholieke kerk komt op Urk 
niet voor. Bijna 300 jaar geleden werd 
voor het laatst regelmatig op het (voor-
malige) eiland de mis bediend.55 De 
laatste pastoor die op Urk kwam, was 
Lucas Becker.56 
Anders ligt dit in de Noordoostpolder. 
Het aantal rooms-katholieken nam in 
het drooggelegde gebied sterk toe. In 
alle kernen waren zij zeer actief. Ook 
nu nog vervullen de rooms-katholieken 
een toonaangevende rol in de polder, 
bijvoorbeeld binnen het CDA en boe-
renbelangenorganisaties. Ook wordt 
carnaval uitbundig gevierd in Emme-
loord en in de verschillende omringen-
de dorpen.

Samen op Weg-gemeenten kwamen al 
kort na de drooglegging in de Noord-
oostpolder voor. Gereformeerden en 
Hervormden vonden elkaar in het sa-
men neerzetten van een kerkgebouw57 
en het hielden eerst nog gescheiden 
maar later gezamenlijke diensten. Het 
opgaan van beide kerkelijke stromingen 
in de Protestantse Kerk Nederland was 
een logisch gevolg van de reeds bestaan-
de praktijk in de polder. Op Urk was en 
is dit ondenkbaar. Hetzelfde geldt voor 
het samen optrekken van de Christelijke 
Gereformeerden en de Nederlands Ge-
reformeerden in de Noordoostpolder. 
Op Urk zijn tussen beide kerkgenoot-
schappen nauwelijks contacten. Wel 

zien we de Maranathagemeente en De 
Bron op sommige momenten gezamen-
lijk optrekken (bijvoorbeeld in een ge-
zamenlijke dienst op Goede Vrijdag) en 
een beginnende kanselruil.

Een Doopsgezinde Gemeente, de Nieuw 
Apostolische Kerk, het Apostolisch Ge-
nootschap, de Baptistengemeente, de 
Vrije Baptistengemeente, de Volle Evan-
geliegemeente en de Koninkrijkszaal 
van de Jehovah’s getuigen in de polder 
hebben evenmin een band met Urk. 
Wel bezoeken diverse Urkers de samen-
komsten van enkele van deze gemeen-
ten in de Noordoostpolder. 

Christelijke identiteit
Wat het meest opvalt, is, dat de Noord-
oostpolder – ondanks alle inspanningen 
van regering, gemeentebestuur en ker-
ken - nog steeds zoekt naar een eigen 
identiteit of ‘gezicht’, terwijl Urk al meer 
dan duizend jaar die eigenheid bezit. 
Onmiskenbaar speelt daarin het eiland 
zijn (geweest) een belangrijke rol, maar 
ook het overheersende beroep van de 
bevolking. Tot de jaren tachtig van de 
vorige eeuw leefde Urk (uitsluitend) van 
de visserij. De Noordoostpolder werd in 
het bijzonder als agrarisch gebied inge-
richt. Boeren, komend van elders, bouw-
den in de polder hun (nieuwe) bestaan 
op. 
Een visserman zal zich vaak meer afhan-
kelijk voelen van God dan een landbou-
wer. De landbouwer zaait, bemest en 
beregent het land, en oogst uiteinde-
lijk. De visserman, het net uitwerpend, 
moet echter maar afwachten wat er in 
zijn net komt. Hij moet van het gegeve-
ne leven, onder zware omstandigheden, 
in een soms onstuimige, gevaarlijke zee. 
Dr. Abraham Kuyper heeft eens gezegd: 
“Geen bevolkingsgroep kan beter het 
leerstuk van Gods vrijmachtige gena-
de verstaan dan de vissers, die ploegen 
noch zaaien, maar hun netten slechts 
uitwerpen in de zee.”58 Dat het afhanke-
lijk zijn van de visserij en de zegen van 
God daarin, een belangrijke rol heeft 
gespeeld, ter versterking van het chris-
telijk karakter van Urk en de Urkers, valt 
moeilijk te ontkennen.59 

De vis werd duur betaald. Tussen 1865 
en 1904 kwamen niet minder dan 210 

Ondanks de inpoldering is

Urk op godsdienstig gebied 

hetzelfde gebleven

In de Noordoostpolder is de

ontkerkelijking al lange tijd

aan de gang
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Urkers in de golven om.60 Ook daarna 
lieten vele Urker vissers het leven op 
zee. Op de platen bij het Vissersmonu-
ment (een vrouw die uitkijkt naar haar 
man of zoon op zee, of ze ook zullen te-
rugkomen) staan hun namen vermeld.

Velen in zee gebleven.
Hier staan ze ingeschreven,
en wordt aan hen gedacht.61 

Dit lijden drukte ongetwijfeld een 
stempel op het Urker volkskarakter en 
de christelijke identiteit. 

Opvallende kenmerken
Uit het Woord put(te) de Urker troost, 
moed en kracht. In de meeste woningen 
nam en neemt Gods Woord een belang-
rijke plaats in. Zo valt het te verklaren 
dat Urk weinig onkerkelijken kent en 
bijvoorbeeld in de gemeenteraad alleen 
personen met een christelijke achter-
grond zitten. 
Grote landelijke, niet-christelijke, par-
tijen trekken op Urk maar enkele stem-
men, terwijl deze partijen in de Noord-
oostpolder ruim vertegenwoordigd zijn 
in de gemeenteraad. 

In meer opvallende kenmerken komt de 
kerkelijke cultuur van Urk tot uiting. 
De invulling van de zondag op Urk wijkt 
aanmerkelijk af van het beeld in de pol-
der. Terwijl op het voormalige eiland 
alle klokken luiden en de kerkgangers 
voor een belangrijk deel zich te voet ter 
kerke begeven en tweemaal zich onder 
de prediking van Gods Woord zetten, 
bezoekt in de Noordoostpolder slechts 
een klein gedeelte van de bevolking de 
kerk en gaat het maatschappelijk leven 
op zondag gewoon door. De zondag 
wordt overigens op Urk nog steeds om 
zes uur zaterdagsavond ingeluid. 
Daarnaast ligt vrijwel het gehele maat-
schappelijke leven, niet alleen op de 
zondagen, maar ook op de christelijke 
feestdagen en de plaatselijke biddag 
en dankdag stil. Een massale kerkgang 
kenmerkt deze dagen. Op Hemelvaart-
dag houden de Urker kerken twee keer 
dienst. Alleen op Goede Vrijdag worden 
de verschillen zichtbaar. Sommige ker-
ken houden dan twee keer dienst en an-
dere kerken eenmaal.
De Psalmberijming van 1773 wordt, be-

Afbeelding 28. De begrafenis, een schilderij van Adriaan Lubbers.

halve in de Vrijgemaakte Kerk, nog in 
alle Urker kerken gezongen en op hele 
noten, terwijl de Statenvertaling tot 
voor kort nog in alle Urker kerken in de 
Schriftlezing de voertaal was. 
Ook het aantal huwelijken, dat kerkelijk 
wordt bevestigd, blijft groot. 
Begrafenissen vinden op een sobere, 
maar nochtans plechtige wijze vanuit 
het eigen kerkgebouw plaats, waarbij 
de kist met de overledene voorin de kerk 
staat (afb. 28). Crematies komen niet of 
nauwelijks op Urk voor.

Hoewel Urk geografisch gezien niet on-
der de zogenaamde Biblebelt valt, zijn 
de uiterlijke kenmerken van de plaatsen 
die onder deze aanduiding vallen, dui-
delijk aanwezig.62 

Eiland gebleven
Urk is eigenlijk iets bijzonders, moeilijk 
met een andere gemeente in ons land 
te vergelijken. Ondanks de inpoldering 
is Urk op godsdienstig gebied zichzelf 
gebleven. In het algemeen gesproken 
is een Urker joviaal, gastvrij en gul. Wie 
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zich geeft, voelt zich snel op Urk thuis. 
Intern zijn er (soms grote) verschillen, 
maar naar buiten worden die afgevlakt 
of zelfs ontkend en proberen de voor-
malige eilanders één front te vormen. 
De grote vrijheidszin, het ondernemer-
schap en durf zorgen (nog steeds) voor 
versterking van het economisch klimaat 
op Urk en soms voor het aftasten van 
de legale grenzen. Met deze en andere 
kenmerken (vis, klederdracht, koren, 
christelijk geloof) wordt Urk geassoci-
eerd. Opvallend is, dat er maar weinig 
Nederlanders zijn die zich helemaal 
niets bij Urk en de Urkers kunnen voor-
stellen.63  

De Urkers maken zich overigens niet 
druk over de vraag hoe anderen over 
Urk en haar inwoners denken. Zij be-
nutten handig de verschillende menin-
gen en reacties. Buitenstaanders weten 
trouwens Urk en de Urkers moeilijk te 
peilen. De één is positief over Urk en 
de ander juist negatief. Negatief klin-
ken woorden als: ongedisciplineerd, 
zelfingenomen, lichtgeraakt, spot- en 
genotzuchtig, individualistisch en tra-
ditioneel.
Positief klinken de woorden als: leven-
dig, taalvaardig, familie- en godsdienst-
zin, gastvrij, vrijgevig en gevoel voor 
humor.64 Deze lijsten zijn gemakkelijker 
langer te maken, maar zullen de Urker 
niet van slag brengen.
Pijnlijk is wel dat de onderzoekers65 los 
van elkaar tot de conclusie komen dat 
er een spanning op Urk bestaat tussen 
leer en leven. Dat de religieuze theo-
rie verschilt van de dagelijkse praktijk. 
Voorbeelden worden niet of nauwelijks 
gegeven. Nader onderzoek zal aan het 
licht moeten brengen of hier de onder-
zoekers elkaar napraten óf dat werkelijk 
sprake is van een kloof tussen leer en 
leven. In dat laatste geval is het interes-
sant om te weten of dit beeld alle drie de 

stromingen op Urk betreft of slechts één 
of twee stromingen. En geldt dit dan 
voor de hele groep of voor enkelingen. 

Er is maar îen Urk
Over één ding zijn een Urker en een 
vreemde op Urk het zonder meer eens: 
Er is maar îen Urk, ondanks de inpol-
dering. Uit volle borst zingen de Urkers 
nog steeds ieder jaar op Koninginne-
dag, tijdens de aubade:

Waar al meer dan duizend jaren,
in de zee een heuvel stond, 
rustig in de woeste baren, 

daar is mijn geboortegrond.

Opgewekt is er het leven, 
de bewoners zijn gastvrij,

warm van hart en gul in ’t geven,
vlijtig in de visserij.

Maar nu ligt het tussen dijken,
’t IJsselmeer aan d’ene kant.

En daar, waar de zee moest wijken
’t wijd en vruchtbaar polderland.

Oude zeden zijn verdwenen.
Klederdracht raakt in verval.

Maar het geldt nog als voorhenen:
Urk, dat is een soetendal,
Wie er is die blijft er al.66

Ondanks de pioniersgeest van de pol-
derbewoners is de eilandcultuur van 
Urk niet verdwenen. Ook de kerkelijke 
bloedsomloop is door de strakke omar-
ming van Urk door het nieuwe land niet 
afgekneld. Urk is kerkelijk gezien een 
eiland in de Noordoostpolder gebleven. 

CONCLUSIES

Behoudend en vooruitstrevend
Wanneer ik samenvattend enkele con-
clusies uit het voorgaande mag trekken, 

dan leert de Urker kerkgeschiedenis me 
in de eerste plaats, dat op Urk het mo-
derne leven zich openbaart, maar de 
kerken een behoudend karakter dragen. 
Vandaar dat ik al eerder tot de constate-
ring kwam dat de drie behoudende stro-
mingen die aan het begin van de vorige 
eeuw op Urk aanwezig waren, er nu nog 
steeds zijn, alleen onder een andere be-
naming en met meer gezinsleden bin-
nen de drie kerkelijke families.

In de tweede plaats is het een opval-
lend verschijnsel dat, ondanks het be-
houdende karakter van een deel van de 
bevolking, er toch sprake is van uitingen 
die daar haaks op staan. Sommigen ko-
men vervolgens tot de conclusie dat er 
een onderscheid is tussen tussen het 
beleven van en belijden op zondag en 
de gedragingen doordeweeks. In de 
leer, het geestelijk leven daarbij inge-
sloten, is de Urker behoudend, maar in 
het alledaagse leven ruimdenkend. De 
leer is niet geïntegreerd in het leven. De 
Calvinistische soberheid en matigheid 
wordt er ook gemist.67

Hoe het ook moge zijn, toch meen ik dat 
de scheiding tussen leer en leven ook 
anders kan worden verklaard. Hoewel 
geen eiland meer voelt de Urker zich 
nog steeds een eilander. Het vaste land 
wordt nog steeds “de wal” genoemd. 
Vanuit de eilandmentaliteit valt te ver-
klaren dat enerzijds de eigen cultuur 
en traditie wordt hoog gehouden, maar 
aan de andere kant ook de strijd om 
lijfsbehoud wordt gevoerd. Het streven 
om in eigen levensonderhoud te (blij-
ven) voorzien zorgt voor investerings-
drang, arbeidsethos, doorzettingsver-
mogen, meegaan met vernieuwingen 
en durf om risico’s te nemen. Stilstand 
is achteruitgang. Vandaar dat op gods-
dienstig terrein de Urker behoudend is 
en op maatschappelijk en economisch 
terrein vooruitstrevend.

Grenzen zoeken
Vanuit deze visie valt in de derde plaats 
te verklaren dat de Urkers een afwach-
tende houding innamen ten aanzien 
van de drooglegging van de polder 
en ten opzichte van de bewoners van 
het nieuwe land, de latere gemeente 
Noordoostpolder. Ze vroegen zich af 

Op godsdienstig terrein behoudend en 

op maatschappelijk en economisch

terrein vooruitstrevend
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wat dit moest worden. De drooglegging 
paste niet bij het sociaal-maatschappe-
lijk leven op het (voormalige) eiland en 
bij het (economisch) leven op zee. Daar-
naast speelde het behoud van eigen tra-
ditie (cultuur), christelijke waarden en 
normen een belangrijke rol. Inbreuk van 
buitenaf daarop zorgde voor een auto-
matisch afweermechanisme, beducht-
heid om eigen vrijheid en zeggenschap 
te verliezen. 
Nog steeds zien we op Urk een zeker ver-
zet tegen alle zaken die de (voormalige) 
eilandcultuur dreigen aan te tasten, 
waarbij de grenzen van de wet of van 
het toelaatbare anderzijds wel worden 
opgezocht. Ook dit maakt Urk uniek. 

Niet het hoofd, maar het hart
Dat Urk verrechtst kan – in de vierde 
plaats    – oppervlakkig beschouwd be-
aamd worden. De genoemde kenmer-
ken zijn echter altijd op Urk aanwezig 
geweest. Evenzogoed kan het standpunt 
worden ingenomen dat de traditie of 
cultuur van Urk zo sterk is, dat de chris-
telijke, door anderen genoemde conser-
vatieve of reformatorische uitingen en 
kenmerken, ondanks het eiland-af zijn, 
zijn gebleven. Zou het alleen een hand-
haven van de eilandcultuur of traditie 
zijn dan vind ik dat waardevol, maar on-
voldoende. Vanuit de christelijke prin-
cipes geredeneerd zou het handelen 
of het nalaten moeten voortvloeien uit 
de innerlijke begeerte en hartelijke ge-
zindheid om de Heere te dienen, te eren 
en vrezen, en de naaste lief te hebben 
als jezelf. Niet het hoofd maar het hart, 
niet de vorm maar het wezen, behoren 
de ontstaansbron van ons dagelijks han-
delen en wandelen te zijn.

Uiteen gevallen
Bij alle kerkelijke verschuivingen op Urk 
zijn – in de vijfde plaats – ook enkele 
opmerkingen te maken. Eerst en vooral 
blijkt de rust in de Hervormde familie 
door de eeuwen heen het grootst te zijn. 
Na de uittocht in 1836 van de Afgeschei-
denen is de groei niet spectaculair ge-
weest, maar toch wel gestaag. Hierdoor 
vormen de Hervormden toch een grote 
groep op Urk.
De Gereformeerde familie is de vorige 
eeuw het sterkst uiteen gevallen, soms 
op een opmerkelijke wijze, die afwijkt 

van het landelijk beeld. Drie keer ont-
stond een Christelijke Gereformeerde 
Kerk uit de grote Gereformeerde Kerk. 
Deze uittocht zorgde ervoor dat er drie 
stromingen binnen de Christelijke Ge-
reformeerde Kerk op Urk zijn ontstaan. 
Min of meer gescheiden trekken de 
familieleden van Christelijke Gerefor-
meerde huize op, maar met elkaar vor-
men ze wel het grootste kerkgenoot-
schap op Urk. Al deze zaken wijken af 
van het landelijk beeld.
Tenslotte hebben we een Oud Gerefor-
meerde familie op Urk zien ontstaan, 
die in het geheel niet past in het lan-
delijk beeld van de geboorte van de 
gezinsleden. Zo ontstond de Oud Gere-
formeerde Gemeente in Nederland op 
Urk pas in 1956 (landelijk in 1907), de 
Gereformeerde Gemeente in Nederland 
in 1979 (landelijk in 1953) en de Gerefor-
meerde Gemeente in 1982 (landelijk in 
1907).

Onverklaarbaar is – in de zesde plaats 
– het ontstaan van de vele kerkgenoot-
schappen op Urk, juist na de droogleg-
ging. Daarvoor is grondig onderzoek 
nodig. Werd de Urker mondiger? Zijn de 
kopstukken op het voormalige eiland de 
oorzaak geweest, in plaats van de leer-
stukken? 
De drooggelegde polder was in ieder 
geval niet de oorzaak. De Urker kerken 
hielden zich buiten de kerkelijke ont-
wikkelingen in de drooggelegde polder 
en andersom was er geen contact van 
de kerken in het nieuwe gebied met de 
kerken op het oude eiland. Zal dan het 
meegaan met de (moderne) tijd(geest), 
ongewild wellicht, de oorzaak (van bin-
nenuit) zijn dat de Urkers sneller uiteen 
gingen? Een onderzoek daarnaar en 
naar de discrepantie tussen behoudend 
en vooruitstrevend loont zeker de moei-
te.

Kerkelijk eiland
Een laatste opvallend verschijnsel – in 
de zevende plaats – is dat, waar elders 
in het land kerkgebouwen moe(s)ten 
worden gesloten – ook in de Noordoost-
polder – vanwege een teruglopend aan-
tal leden, op Urk er nog steeds nieuwe 
kerkgebouwen verrijzen en het ledental 
blijft toenemen. Laten we wel beseffen 
dat dit te maken heeft met de gestage 
groei van de burgerlijke gemeente. Op-
vallend is dat de groei van het aantal be-
lijdende leden in de kerken geen gelijke 
tred houdt met de groei van het inwo-
neraantal van Urk. Is hier sprake van het 
begin van ontkerkelijking op Urk, die 
begin van de 21e eeuw heeft ingezet? 

Wat er ook gebeurt, Urk blijft bijzonder 
en uniek. Er is maar één Urk.

Dit artikel is een geactualiseerde 
versie van het eerder gepubliceer-
de artikel in Een machtig arbeidsveld 
van de Vereniging voor Nederland-
se Kerkgeschiedenis (2008).

Zijn de kopstukken de oorzaken van 

scheuringen geweest of waren het 

geschillen over leerstukken?
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Colofon

S T I C H T I N G

URKER
UITGAVEN

Urcker Kronieken is een digitaal 
magazine van de Stichting Urker Uitgaven, 
waarin op diepgaande wijze onderwerpen over 
de geschiedenis van Urk worden belicht. Het 
magazine wordt gepubliceerd op de website: 
w w w.u r k e r u i t g a v e n . n l

Heeft u ook een bijdrage?
We houden ons van harte aanbevolen voor uw bijdrage, 
ongeacht de lengte hiervan. Neem vrijblijvend contact  
met ons op om dit te bespreken. Ook reacties op het  
magazine zijn welkom.
i n f o @ u r k e r u i t g a v e n . n l

Samenvatting. Het artikel beschrijft het ontstaan van het scala van pro-
testanse kerkgroepingen op het Urk van na de Reformatie. De schrijver 
constateert dat op het eiland de drie grote protestantse kerkfamilies (Her-
vormd, Gereformeerd en Oud-Gereformeerd) pas later ontstonden dan in 
de rest van Nederland en noteert dat na de inpoldering van en verbinding 
met de Noord Oost Polder er versneld legio nieuwe kerkgenootschappen 
op Urk ontstonden. Het essay constateert dat het ontstaan van die diversi-
ficaties niets met de verbinding met de polder of het vaste land te maken 
heeft en dat die kerkgenootschappen, wat de leer betreft, nog steeds bin-
nen de drie oorspronkelijk kerkfamilies vallen.

Summary. The article describes the emergence of the range of protestant 
church denominations on the island of Urk since the Reformation. The au-
thor observes that the three largest protestant church families (‘Hervormd’ 
Dutch Reformed, ‘Gereformeerd’ Reformed, and ‘Oud-Gereformeerd’ Old 
Reformed) arose later than in the rest of The Netherlands and notes that 
after the impoldering which connected Urk to the main land of the Noord 
Oost Polder, new church groups rapidly arose.

The essay concludes that the emergence of these diversifications is not re-
lated to the impoldering and the connection to the main land and that the-
se church groups are in fact not new, but still fall within the larger context 
and basics of the three main church families.


