Aan het: College van B & W
Singel 9
8321 GT Urk

Urk, 23 maart 2009

Geacht college,
Het is inmiddels bijna een jaar geleden ( 10-04-2008) dat “ Het Urkerland ” in de rubriek
DE KWESTIE & de meningen. “ Dodenherdenking niet gepast op zondag ” aan de orde stelde.
Ik heb n.a.v. dat artikel een ingezonden brief gestuurd die in “Het Urkerland” van maandag 14 april
geplaatst is. In die brief is ook een vraag aan B&W gesteld of zo u wilt, aan de burgemeester.
Tot op heden heb ik daar niets opgehoord, ook in de wandelgangen heeft wethouder noch
burgemeester mij informeel aangesproken op de inhoud van mijn ingezonden brief!!
Daarom, nu dus maar via de officiële weg, een brief aan het college met drie vragen.
1. In “ Het Urkerland ” zegt de burgemeester namens B&W en ik citeer:
“ B&W heeft besloten om de herdenking een dag eerder te houden, omdat wij weten dat veel
inwoners van onze gemeente er moeite mee zouden hebben als het op zondag plaatsvindt. ”
Ik herhaal bij deze mijn vraag, gesteld in mijn ingezonden brief van 14-04-2008.
Graag wil ik weten op basis van welk onderzoek B&W deze wetenschap heeft, wanneer en
hoe dat onderzoek is gedaan en hoe de uitslag was.
Aan mij en aan de vele plaatsgenoten waarvan ik steunbetuigingen mocht ontvangen is in
ieder geval niets gevraagd!!
2. Kan een B&W van CDA en CU signatuur mij uitleggen waarom, wellicht omdat een aantal SGP
stemmers inderdaad tegen dodenherdenking op zondag is, men dan aan de gevoelens van de
eigen achterban voorbij gaat!! U zit daar voor Urk maar dankzij de CDA en CU stemmers.
Velen uit uw achterban, ja… zelfs leden van uw eigen partij begrijpen uw beleid niet.
Ik ook niet, maar wellicht kunt u het mij uitleggen.
Op zaterdag 3 mei was ik aanwezig bij het oorlogsmonument, het enige voordeel van een
herdenking op 3 mei was, dat wij (Pieter Hoekman alias De Spat en ondergetekende) dan
samen op 4 mei naar de Johannes Post kazerne konden gaan om daar te Herdenken.
Naast het borstbeeld van Johannes Post is ook daar het Unifil monument.
Unifil is de vredesmacht van de VN in Libanon waar wij samen in 1981 deel vanuit mochten
maken. Ook was ik aanwezig omdat het Spat zijn laatste Dodenherdenking zou zijn, hij zat in
de laatste fase van z’n zieke.
Vriend Spat is op 10-11-2008 overleden.
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Vanwaar deze informatie??
In mijn ingezonden brief ga ik o.a in op de motivatie van Cees de Vries, hij is van mening dat
het teveel drukte geeft op zondag:
“Het gaat daarbij niet om die twee minuten stilte, maar om het gebeuren er om heen, de
organisatie, de ceremonie, de korte dienst, het blazen van The Last Post en de vele mensen
die op de been zijn”.
Ik heb daar de volgende reactie opgegeven:
“Cees de Vries, leg mij eens uit, wat je bedoelt met “ en de vele mensen die op de been zijn ”.
Juist in de cirkel Menorah, Jachin-Boaz, Sion, Petra, Schuilplaats, en de Jeruzalemkerk zijn op
zondag vele honderden mensen op de been. En de korte dienst is toch om duidelijk te maken
dat “wij” geloven dat de geallieerde niet uitsluitend op eigen kracht nazi-Duitsland verslagen
hebben ( Ps. 127:1)
En de Last Post ( in Nederland blaast de trompettist trouwens het “Signaal Taptoe” ) is echt
geen muziek waarvan je vrolijk wordt hoor”.
3. Bij de eerste toon van de hoornblazer hoor ik het al…… “ The Last Post ” !!??
In 1968 nam de Nederlandse ministerraad het besluit om de Nationale Dodenherdenking
altijd op 4 mei te laten plaatsvinden, ongeacht de dag van de week!!
Kan B&W mij uitleggen waarom men van de Nationale Dodenherdenking een plaatselijk
gebeuren maakt. De richtlijnen zijn duidelijk, de protocollen zijn bekend 4 mei = 4 mei !!!
Zelfs zoiets eenvoudigs als het blazen van het “Signaal Taptoe” kan men nog niet eens naar
behoren regelen, de hoornblazer denkt dat hij op The Big Ben staat en blaast. “The Last Post”

Tot slot,
ik ga er vanuit dat ik op alle drie gestelde vragen een gemotiveerd antwoord van het college mag
ontvangen en dat de hoornblazer dit jaar op 4 mei wel de juiste muziek bij zich heeft.

Hoogachtend,
Klaas Mars.
Wijk 2-5
8321 EP Urk
klaasvandecharlie@veteranen.nl
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Aan het: College van B & W
Singel 9
8321 GT Urk

Urk, 6 januari 2010

Geacht college van B&W.
Het is ondertussen meer dan NEGEN MAANDEN geleden dat ik een brief met daarin 3 vragen aan u
als College gestuurd heb. Een brief persoonlijk afgegeven op het Gemeente Huis waarvan ik een dag
later de ontvangst bevestiging al in huis had.
Maar…….. vanaf dat moment bleef het stil ( ) ook op m’n ingezonden brief in “Het Urkerland”
van 9 november (ook alweer 2 maanden geleden) heb ik geen reactie ontvangen.
Zijn mijn vragen soms lastig te beantwoorden??
Ik wil er zelfs (als vervolg op vraag 3) nog een vraag aanvastkoppelen.
4. Kunt u mij uitleggen waarom ook in 2009 de “Last Post” weer is geblazen i.p.v. het “Tapoe” signaal.
Is het onkunde of interesseren de landelijke protocollen het Urker B&W niet!!

Tot slot,
ik ga er vanuit dat ik op alle vier gestelde vragen een gemotiveerd antwoord van het college mag
ontvangen en dat de hoornblazer dit jaar op 4 mei NU wel de juiste muziek bij zich heeft.
Hoogachtend,
Klaas Mars.
Wijk 2-5
8321 EP Urk
klaasvandecharlie@veteranen.nl

Aan het: College van B & W
Singel 9
8321 GT Urk

Urk, 22 februari 2010

Geacht College,
Middels deze brief wil ik de ontvangst van uw brief met als kenmerk 0024/0618 bevestigen.
In de eerste zin schrijft u “zodat een en ander voor u duidelijk is en geen verdere vragen meer bij u
oproept”. Helaas moet ik constateren dat uw brief geen antwoordt is op mijn brief van 23-03-2009.
En dat er steeds meer vragen bij komen, maar laat ik, omdat duidelijk te maken, punt voor punt alles
eens even doorlopen. U verwijst in uw brief naar een ingezonden brief van K.L.Koffeman.
Deze was er één uit een serie, dus voor de volledigheid lijkt het mij zinvol om de andere stukken die
over het onderwerp gaan, er ook nog eens bij te pakken.
Op woensdag 17 april 2002 verschijnt er in “Urkactueel” een column van ondergetekende waarin ik
mij afvraag waarom de Gemeente Urk tot dan toe, de Dodenherdenking verplaatst naar zaterdag
3 mei als deze op een zondag valt. In die column is onder andere te lezen:
Omdat regeren vooruit zien is, wil ik via de column een warm pleidooi houden tot het houden van
dodenherdenking op zondag 4 mei 2003. Let wel, er zullen best wat hindernissen genomen moeten
worden. Om eens iets te noemen: een aantal mensen (gemeentewerken) zullen op zondag wat werk
moeten doen zoals het plaatsen van de dranghekken en de vlaggenmasten klaarmaken.
Maar toch, om dan bij voorbaat te zeggen, niet op zondag, dat is voor mij iets te kort door de bocht.
Vervolgens gebeurd er een jaar lang niets, geen discussie, nee gewoon stilzwijgend op de oude voet
verder gaan!! Eind april 2003 heb ik in de column “De 3 D’s” ( ook in Urkactueel) mijn teleurstelling
uitgesproken over het feit dat B&W zonder enige discussie en ruggespraak weer de
Dodenherdenking van zondag 4 mei verplaatste naar de zaterdag.
Democratie, Discussie, Debat, (dat waren de 3 D’s) er wordt gewoon aan voorbij gegaan.
Als ik dan lees dat volgens de burgemeester de medewerkers er problemen mee hebben en een
woordvoerder van Valerius in datzelfde artikel zegt (en dat ook nog eens aan mij bevestigd) dat men
er gewoon bij is, ook al is het op zondag 4 mei! Dan zijn mijn vragen nog steeds niet beantwoord
maar komen er gewoon meer vragen bij. Zo schrijf ik in de desbetreffende column.
En dan wordt het 2008, ook in dat jaar valt 4 mei op zondag en weer besluit B&W zonder enig
overleg met Gemeenteraad of Commissies, om de Dodenherdenking te verplaatsen.
In “Het Urkerland” van 10 april 2008 verschijnt het artikel “Dodenherdenking niet gepast op zondag”
Ik hoef daar verder niet over uit te wijden, dat heb ik in mijn brief van 23 maart 2009 al gedaan.
Een brief die eindigt met de opmerking: “ik ga er vanuit dat ik op alle drie gestelde vragen een
gemotiveerd antwoord van het college mag ontvangen en dat de hoornblazer dit jaar op 4 mei wel
de juiste muziek bij zich heeft”
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Ik wil nu graag een aantal opmerkingen uwerzijds eens nader analyseren.
Aan uw vraag waarom Dodenherdenking op Urk niet op zondag wordt gehouden liggen diverse zaken
ten grondslag waar het College rekening mee moet houden bij het nemen van een beslissing.
Dit is niet alleen het feit dat inwoners van onze gemeente er moeite mee hebben als de herdenking
op zondag plaatsvindt.
Ik vraag mij dan af, welke feiten zijn er nog meer dan??
Te beroerd om een paar dranghekken op zondag neer te zetten!!
Gelukkig dat de geallieerden wel 24/7 bereid waren om voor onze vrijheid!! Bloed, zweet en tranen
te offeren. Maar als dat inderdaad het probleem is, laat het mij dan alstublieft weten, één mailtje
naar het Veteraneninstituut en ik lever een compagnie Unifil veteranen, veteranen die ook gewent
waren en zijn om dagen achter elkaar door te gaan onder zware omstandigheden, daar is een
dranghek plaatsen “peanuts” bij.
We gaan naar de volgende passage. Dit is niet alleen het feit dat inwoners van onze gemeente er
moeite mee hebben als de herdenking op zondag plaatsvindt.
Plotseling is de opmerking, omdat wij weten dat veel inwoners van onze gemeente er moeite mee
zouden hebben als het op zondag plaatsvindt. ” behoorlijk afgezwakt.
U heeft het nu over dat inwoners van onze gemeente er moeite mee hebben.
Geacht College, met deze constatering kunt u iedere discussie monddood maken, want er zullen
altijd wel mensen zijn die ergens moeite mee hebben. Even een voorbeeld, sinds 1968 zingen Urker
koren op Hemelvaartsdag, ieder jaar roept de commissie, de plaatselijke Kerken op, om de
middagdagdienst om 16.00 u te laten beginnen, en nog steeds zijn er kerkelijke richtingen die
vasthouden aan 17.00 u. U schrijft het niet zwart op wit, maar ik begrijp dus dat u de eerdere gedane
opmerking van veel inwoners niet hard kunt maken!! Blijft mijn vraag, weet u nu dan wel over
hoeveel burgers het gaat. Want… in een democratie gaat het toch om de meerderheid??
Maar ja, de opmerking dat “En op welke politieke partij deze inwoners stemmen is niet ter zake
doende” geeft al aan dat u er zit dankzij een meerderheid maar v.w.b. deze kwestie het standpunt
van een minderheid met verve verdedigd.
Dan nu uw reactie n.a.v het Signaal Taptoe, u haalt een paar zaken door elkaar, het Signaal Taptoe is
vanuit de middeleeuwen door Engelse huurlingen die hier vochten gedurende de 80-jarige oorlog,
vanuit Nederland meegenomen naar Engeland, daarom lijken ze zoveel op elkaar.
Dat de bevrijding de Last Post naar Nederland heeft gebracht, doet niet ter zake, de Last Post is en
blijft Engels, het Signaal Taptoe is het Signaal dat, volgens het protocol, geblazen moet worden.
In mijn brief schrijf ik zeer duidelijk dat in 2008 de Last Post klonk vanaf het Kerkje aan de Zee, en ook
in 2009!! Graag even een berichtje als u het niet geloofd, dan zorg ik voor het bewijs, zichtbaar en
hoorbaar!
Als ik lees dat u schrijft, met Valerius is voor enige jaren terug de afspraak gemaakt dat op Urk
Signaal Taptoe wordt geblazen. Dit staat ook in het programma dat ieder jaar op de gemeentepagina
in het Urkerland wordt gepubliceerd. Het Taptoesignaal wordt ook dit jaar weer door een blazer van
Valerius ten gehore gebracht. Dan heb ik het gevoel dat u mij wegzet als iemand die het verschil niet
weet en hoort, helaas is het net andersom!!
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Dan wil ik nu nog even in gaan op de opmerking, daarnaast verwijzen wij ook naar de bijgesloten
ingezonden brief in het Urkerland van onze voormalige wethouder en raadslid de heer K.L. Koffeman.
Met verbazing heb ik deze zin gelezen, nog eens gelezen, met mijn ogen geknipperd en inderdaad
het staat er echt. Een college van CDA & CU dat verwijst naar een brief van K.L. Koffeman, bestuurslid
van Vrienden van Urk, redacteur van Het Urker Volksleven en jarenlang raadslid en wethouder voor
Gemeente belangen is geweest.
Laat ik voorop stellen dat ik Klaas Koffeman zijn inzet op cultuurhistorisch gebied zeer waardeer maar
z´n brief sloeg echt nergens op. Een paar opmerkingen.
Dat het monument toevallig op de verjaardag van Koningin Wilhelmina is onthuld en dat, dat in 1946
toevallig op een zaterdag was, is natuurlijk geen argument om het dan eens in de zoveel jaar op
zaterdag 3 mei te houden. In Klaas Koffeman zijn visie zou het dan of altijd op zaterdag of altijd op
Koninginnedag gehouden moeten worden. Ook de verwijzing naar de herdenking bij het
Vissersmonument is een vermenging van plaatselijke en landelijke zaken. Klaas Koffeman is de man
van de Urker folklore en tradities, en zijn ingezonden brief moet uw antwoord ondersteunen??
De ingezonden brief waar Klaas Koffeman op reageerde eindigde als volgt , op dit moment zijn
Nederlandse militairen (ook plaatsgenoten van u en mij) met gevaar voor eigen leven (zowel
lichamelijk als psychisch) in conflictgebieden aan het werk, de jongens en meiden die daarvoor de
hoogste prijs betaald hebben, verdienen 1 x per jaar ons respect, respect wat wij uiten door 2
minuten stil te zijn. Op 4 mei!! Tenzij er zwaarwegende redenen zijn om daar vanaf te wijken, ik heb
die nog niet kunnen ontdekken. Maar laat mij graag overtuigen van mijn ongelijk.
Niemand maar dan ook niemand heeft op basis van argumenten en/of feiten een poging gedaan om
mij te overtuigen, ook (naar lang aandringen en volhouden) het college niet. Men komt niet verder
dan er om heen te draaien of te verwijzen naar hoe het was cq. ontstaan zou zijn.
Ik heb al vaker opgemerkt, het is een Nationale herdenking.
Mijn ingezonden brief van 14 april 2008 ben ik als volgt begonnen.
Het kenmerk van dodenherdenking is, dat het “dood”stil is van 20.00 – 20.02 u.
Om “ het geen wij gedenken ” meer impact te geven, is gekozen voor een landelijk datum, zodat het
overal in het land op hetzelfde moment stil is. Het is een Nationale gedenkdag!! En het is twee
minuten stil! Stil?? Am-me-hoela, terwijl de belangstellenden die stilte op 3 mei in acht nemen,
scheuren met ware doodsverachting de scooters door Wijk 2 en over de havens en als het
motorgeluid wegebt, neemt het geschreeuw van dronken volk de stilte over.
Als ik hier iets beweer, wat niet waar is. Dan hoor ik dat graag van het college!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In ieder geval was Klaas Koffeman van mening dat dit absoluut niet kon, want hij eindigde zijn
ingezonden brief met de woorden. En tenslotte nog dit geachte heer Klaas Mars: Als je deze discussie
al wilt voeren, dan lijkt me een uitdrukking ‘Am-me-hoela’ bepaald niet bij dit onderwerp passen.
Ik heb in een ingezonden brief aan Klaas Koffeman in Het Urkerland van 21 april 2008 hier het
volgende antwoord op gegeven. Geachte heer Koffeman, als je de moeite had genomen om mijn
ingezonden brief en eventueel mijn column´s van april 2002 en april 2003 eens goed te lezen.
Dan kun je niet anders dan concluderen, ook al zijn we het met elkaars gedachten niet eens, dat de
4e mei, mij Persoonlijk, Maatschappelijk, Militair en Emotioneel, zeer aan het hart gaat,
het am-me-hoela is totaal uit zijn context gehaald en dat is goedkoop scoren, ik heb dat ervaren als
een stoot onder de gordel.
Wil het college mijn antwoord nog eens even goed tot zich doorlaten dringen.
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Na de verbazing dat het college de brief van Klaas Koffeman als overtuigend bewijsmateriaal
presenteert volgt de verbijstering. U ondersteund uw antwoord niet alleen met een kopie van Klaas
Koffeman zijn ingezonden brief, naast de laatste alinea met de tekst en tenslotte nog dit geachte
heer Klaas Mars: Als je deze discussie al wilt voeren, dan lijkt me een uitdrukking ‘Amme-hoela’
bepaald niet bij dit onderwerp passen staat een uitroepteken geschreven!!
B & W heeft het lef om, terwijl u mijn antwoord op Klaas Koffeman zijn opmerking weet, namelijk dat
het woord `amme-hoela` totaal uit zijn verband is gehaald!! Dat de 4e mei, mij Persoonlijk,
Maatschappelijk, Militair en Emotioneel, zeer aan het hart gaat, en dat ik het heb ervaren als een
stoot onder de gordel!! Daar expliciet een uitroepteken achter te plaatsen.
Iedereen, dus ook het college heeft dat kunnen lezen, u tovert de brief van Klaas Koffeman niet uit
de hoge hoed, ook de gemeente Urk doet aan dossiervorming.
U heeft deze ingezonden brieven in archief. Desondanks heeft het college de onbeschoftheid, om
juist achter die passage een uitroepteken te plaatsen.
Dit heeft niets meer te maken met een stoot onder de gordel, dit is willens en wetens iemand, tot in
het diepst van zijn ziel kwetsen. Ik heb onder moeilijke omstandigheden gediend voor Koningin en
Vaderland en ik eis bij deze, excuses van het college. Ik hoef niet alles te pikken!!!
Tot slot, u komt dus met de brief van Klaas Koffeman op de proppen, mijn mening daarover is u
ondertussen bekend.
Ik heb de visie van Ds. van Middelkoop zoals hij die verwoord heeft in het artikel `Dodenherdenking
niet gepast op zondag` bijgesloten en ik zou graag de mening van het college over zijn gehele visie
willen weten. Dus niet uitsluitend reageren op de zin, ‘maar vindt de meerderheid van de bevolking
het stotend, dan denk ik dat het wijs is van de overheid om het op 3 mei te laten plaatsvinden.
Want dat heeft u ook kunnen lezen in mijn reactie in het zelfde artikel, ‘blijkt dat de meerderheid
een andere mening heeft dan ik, dan leg ik me daarbij neer’
Ik besef dat er veel vragen en opmerkingen in mijn brief staan.
U mag, en dat zou u sieren, alle vragen beantwoorden, maar… ik wil in ieder geval een antwoord op
mijn laatste vraag en excuses.
Ook nu hoop ik weer op een gemotiveerd antwoord cq. antwoorden.
Antwoorden die ik hopelijk niet hoef af te dwingen via een ingezonden brief (b.v. over Groenfront)
en een herinnering.

Klaas Mars
Wijk 2-5
8321 EP Urk
klaasvandecharlie@veteranen.nl
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“Voor het beantwoorden van een brief staan zes weken”
Zo stond te lezen in Het Urkerland begin september. Een trotse gemeentesecretaris zegt ook
in datzelfde artikel. “Het doel is om de brief uiterlijk binnen vier weken behandeld te hebben,
nog ruim binnen de marge van zes weken dus. Bogerd: ,,Nu al lukt dat in 95 procent van de
gevallen en we streven echt naar de honderd procent. Daarmee zouden we uniek zijn in
Nederland. Nu al zijn we een voorloper en komen anderen bij ons kijken hoe we het doen”
Ben ik dan het stiefkind van de Gemeente Urk?? De beantwoording van mijn brief van
23 maart 2009 kwam pas (na een herinnering) op 17 februari 2010. 11 maanden later.
Omdat uw antwoorden niet verder kwamen dan “de waarheid geweld aan doen, om de zaak
heen draaien en tot slot een belediging aan mijn adres” heb ik op 22 februari 2010 een
uitvoerige brief teruggeschreven, een brief met veel vragen en opmerkingen.
Ondertussen zijn we 9 maanden verder en ik wacht nog steeds.
Ik roep u dan ook op beloften die u publiekelijk doet in de praktijk ook waar te maken!!
En mijn brief van 22 februari jl. binnen nu en 6 weken, dus nog dit jaar, te beantwoorden.
Graag ook uw reactie op onderstaande vraag.
Tot 3 keer toe heb ik u aangesproken op het feit dat de hoornblazer “The Last Post” blaast.
23 maart 2009: Bij de eerste toon van de hoornblazer hoor ik het al…… “ The Last Post ” !!??
In 1968 nam de Nederlandse ministerraad het besluit om de Nationale Dodenherdenking
altijd op 4 mei te laten plaatsvinden, ongeacht de dag van de week!! Kan B&W mij uitleggen
waarom men van de Nationale Dodenherdenking een plaatselijk gebeuren maakt.
De richtlijnen zijn duidelijk, de protocollen zijn bekend 4 mei = 4 mei !!!
Zelfs zoiets eenvoudigs als het blazen van het “Signaal Taptoe” kan men nog niet eens naar
behoren regelen, de hoornblazer denkt dat hij op The Big Ben staat en blaast. “The Last Post”
26 januari 2010: Kunt u mij uitleggen waarom ook in 2009 de “Last Post” weer is geblazen
i.p.v. het “Tapoe” signaal.
Is het onkunde of interesseren de landelijke protocollen het Urker B&W niet!!
22 februari 2010: In mijn brief schrijf ik zeer duidelijk dat in 2008 de Last Post klonk vanaf het
Kerkje aan de Zee, en ook in 2009!! Graag even een berichtje als u het niet geloofd, dan zorg
ik voor het bewijs, zichtbaar en hoorbaar! Als ik lees dat u schrijft, “met Valerius is voor enige
jaren terug de afspraak gemaakt dat op Urk Signaal Taptoe wordt geblazen. Dit staat ook in
het programma dat ieder jaar op de gemeentepagina in het Urkerland wordt gepubliceerd.
Het Taptoesignaal wordt ook dit jaar weer door een blazer van Valerius ten gehore gebracht”
Dan heb ik het gevoel dat u mij wegzet als iemand die het verschil niet weet en hoort, helaas
is het net andersom!!
Ook op 4 mei 2010 klonk wederom “The Last Post”
Ik zie u antwoordt op de gestelde vragen graag voor 31 december 2010 tegemoet!!
Klaas Mars
Wijk 2-5
8321 EP Urk

Geachte leden van de Gemeenteraad,
wij richten ons tenslotte maar tot u, via een e-mail (met bijlagen) die ieder raadslid via zijn e-mail
adres persoonlijk ontvangt. Omdat ook uw tijd kostbaar is, is het wellicht raadzaam om eerst de
volgende twee vragen te beantwoorden:
Ziet u zichzelf (als volksvertegenwoordiger) als het geweten van de democratie?
Bent u van menig dat de overheid er is voor de burger en niet andersom?
Als u beide vragen met een volmondig JA kunt beantwoorden lees dan verder, want middels dit
schrijven deponeren wij bij u, als volksvertegenwoordigers van de gemeente Urk, een officiële
klacht over het doen en laten van onze burgemeester ( onze wethouders?) en de gemeentesecretaris. Als inleiding willen wij u mee terugnemen naar 9 november 2009.
In “Het Urkerland” van die bewuste maandag stond een ingezonden brief van Klaas Mars met als titel
Groenfront! Als herinnering hier het laatste deel van de ingezonden brief:
Omdat ik toch benieuwd was en ben naar de argumenten van B&W, heb ik het college een jaar later
een brief gestuurd met drie vragen. Vragen waar ik tot op heden geen antwoord op ontvangen heb.
Ik kom dan ook tot de volgende conclusie. Als je als burger van Urk in gesprek wilt komen met B&W,
dan moet je aan de volgende drie eisen voldoen. Je moet geen Urker zijn, politiek van (ultra) linkse
signatuur en dreigen met een demonstratie op zondag.
Mocht B&W deze conclusie wel heel erg kort door de bocht vinden, dan zie ik de antwoorden op mijn
vragen graag alsnog tegemoet! Om het zoeken iets te vergemakkelijken, volgens de ontvangst
bevestiging van 24 maart 2009 is mijn brief gearchiveerd onder nummer 2009000618
Wij weten niet wat uw gedachten waren na het lezen van deze snoeiharde conclusie maar
waarschijnlijk was het, toenmalige, college het er mee eens, ook nu kwam er geen reactie van B&W.
Wie zwijgt stemt toe? En zo vragen wij ons af, lezen de raadsleden “Het Urkerland”??
Vanuit de bevolking bereikten ons veel reacties, maar vanaf de Singel bleef het stil!
Daarom, begin 2010 maar een herinneringsbrief gestuurd!
Voor wij u deelgenoot maken van de reactie, (ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris) die uiteindelijk toch gekomen is. Eerst maar eens naar één van de drie vragen.
Waarom wij juist deze vraag als voorbeeld nemen, zult u in het vervolg van deze brief begrijpen.
In zijn brief van 23 maart 2009 stelt Klaas Mars onder andere de vraag: waarom tijdens de
Dodenherdenking op Urk, de hoornblazer “The Last Post” blaast? Volgens het protocol moet namelijk
het “Signaal Taptoe” klinken. Het is een Nationale Dodenherdenking waar geen geallieerden
mogendheden bij aanwezig zijn. Om die reden sluit Klaas zijn brief dan ook af met de woorden:
Tot slot,
ik ga er vanuit dat ik op alle drie gestelde vragen een gemotiveerd antwoord van het college mag
ontvangen en dat de hoornblazer dit jaar op 4 mei wel de juiste muziek bij zich heeft
In de herinneringbrief van 6 januari 2010 komt Klaas hier weer op terug:
Ik wil er zelfs (als vervolg op vraag 3) nog een vraag aanvastkoppelen.
4. Kunt u mij uitleggen waarom ook in 2009 de “Last Post” weer is geblazen i.p.v. het “Taptoe”
signaal. Is het onkunde of interesseren de landelijke protocollen het Urker B&W niet!!
Tot slot,
ik ga er vanuit dat ik op alle vier gestelde vragen een gemotiveerd antwoord van het college mag
ontvangen en dat de hoornblazer dit jaar op 4 mei NU wel de juiste muziek bij zich heeft.
U merkt het al het cynisme, als reactie op het niet beantwoorden van de gestelde vragen, slaat toe!!
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En dan op 17 februari 2010 komt er (na 332 dagen) eindelijk een antwoord.
De reactie, ondertekend door burgemeester en gemeentesecretaris, is choquerend.
Naast een grove belediging aan het adres van Klaas Mars is de reactie op The Last Post versus
Signaal Taptoe nog vreemder, in de brief schrijf B&W daarover:
De bevrijding van Nederland door de geallieerden heeft de Last Post naar ons land gebracht. Vandaar
dat in het verleden op Urk ook wel de Last Post is uitgevoerd. Met Valerius is voor enige jaren terug
de afspraak gemaakt dat op Urk Signaal Taptoe wordt geblazen. Dit staat ieder jaar op de
gemeentepagina die in het Urkerland wordt gepubliceerd. Het Taptoesignaal wordt ook dit jaar weer
door een blazer van Valerius ten gehore gebracht.
Wilt u het antwoord nog eens lezen en goed tot u door laten dringen!
Burgemeester en gemeentesecretaris beweren dus dat ‘zoals afgesproken’ het Signaal Taptoe van
de toren klinkt. Als reactie op bovenstaande brief heeft Klaas een brief van vier kantjes geschreven.
Een brief met heel veel vragen en opmerkingen (ontvangstbevestiging 24 februari 2010
archiefnummer 2010000376) Ook op deze brief kwam pas na een herinnering (25 november 2010)
een antwoord, deze keer duurde het slechts 289 dagen! Maar…..wij durven de stelling aan, dat als er
geen herinnering was verstuurd er ook nog geen antwoord was ontvangen.
Graag zouden wij de raadsleden willen vragen eens uit te zoeken hoe de Gemeente Urk met de
vragen van haar burgers omgaat. In “Het Urkerland” van 2 september 2010 jl. vertelt een trotse
gemeentesecretaris dat bijna alle brieven binnen de gestelde termijn van zes weken worden
beantwoord, waarom deze dan niet, blijven die per ongeluk of juist expres liggen???
Wij hebben het sterke vermoeden dat men denk, niet op reageren dan bloed het vanzelf wel dood!!!
Zitten wij er ver naast als wij denken dat….. als je als burger van Urk in gesprek wilt komen met B&W
dan moet je aan de volgende drie eisen voldoen. Je moet geen Urker zijn, politiek van (ultra) Linkse
signatuur, en dreigen met een demonstratie op zondag.
Immers , Groenfront! Kreeg destijds met zijn protestdreiging meteen respons.
Ondertussen was het 4 mei 2010 geweest , voorafgaande aan de herdenking in het Kerkje aan de
Zee spreekt Ds. Tadema over Mattëus 20, het zwaarte punt ligt op de verzen 25 t/m 28
Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun
macht misbruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal
de anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn –
28 zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te
geven als losgeld voor velen.’
Toen Klaas na de dienst het Kerkje aan de Zee uit liep, zei plotseling iemand tegen hem:
“In de commissie is trouwens besloten dat we in vervolg altijd “The Last Post” blazen.
Toen hij later die week uitzocht wie er in de commissie zitten bleek dat een commissielid dat tegen
hem gezegd had. Duidelijker het Ds. Tadema het niet kunnen verwoorden.
Tot drie keer toe is aangegeven dat het verkeerde signaal klinkt. Bovendien is er volgens ons, maar
helaas kunnen wij dat niet hard maken, in de commissie overgesproken. Waarom zegt Gerrit
Barends, terwijl iedereen zwijgend het Kerkje uitloopt, juist tegen Klaas, ”In de commissie is….”
zonder dat Klaas wat tegen Gerrit zegt, laat staan er om vraagt!
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Valerius heeft in een commissievergadering expliciet gevraagd “welk signaal moeten wij spelen”.
De secretaris van Valerius schrijft in een e-mail (13 mei 2010) aan één van onze medestanders:
Bij de bespreking over 4 mei dit jaar heb ik dit voorgelegd aan het voltallige college van B&W,
voorlichting, commandant van de erewacht en Halleluja, en gevraagd welk signaal we moesten
spelen. Unaniem was men van mening dat, gezien de traditie, op Urk de Last Post gespeeld moest
worden.
Wellicht aardig om eens uit te zoeken wat de inbreng van de nieuwe wethouders in deze is geweest,
waarom gaan zij mee met een beslissing die haaks staat op het protocol.
Snapt u het nog? In de brief van 17 februari 2010 schrijft men zonder blikken of blozen dat….
Met Valerius is voor enige jaren terug de afspraak gemaakt dat op Urk Signaal Taptor wordt
geblazen. Dit staat ieder jaar op de gemeentepagina in het Urkerland wordt gepubliceerd.
Het Taptoesignaal wordt ook dit jaar weer door een blazer van Valerius ten gehore gebracht.
Men schrijft het zwart op wit en plotseling besluit men om in vervolg……..Hoe zo in vervolg?
Men doet het al jaren verkeerd, maar men heeft om wat voor reden dan ook, geen zin omdat toe te
geven en/of te veranderen.
Vraag: Wat is de functie van de commissie die de Dodenherdenking jaarlijks organiseert?
Het negeren van het protocol!!
In een e-mail aan Tiemen Roos met een cc. naar Klaas, geeft de gemeentesecretaris ook zijn mening,
want zo schrijft Bogerd. Wanneer hier een prestigezaak van wordt gemaakt, verdwijnt het animo
voor de gehele 4 mei herdenking. Dat zou jammer zijn.
Rien Bogerd, gemeentesecretaris, oud- Statenlid, Ridder in de orde van Oranje-Nassau,
gerespecteerd SGP lid ect, ect. Van iemand met zo’n staat van dienst verwacht je “noblesse oblige”
maar ook dhr. Bogerd neemt de opmerkingen inzake het “Signaal Taptoe” en dus ook het 4 mei
protocol voor kennisgeving aan.
Rien Bogerd, slaat als gemeentesecretaris in deze zaak de plank totaal mis:
 Geen reactie op brieven.
 Geen reactie op een zeer kritische ingezonden brief waar B&W behoorlijk de oren gewassen
wordt.
 De waarheid geweld aan doen in het antwoord van 17 februari 2010.
 Het vervolgens nog eens dunnetjes overdoen in de brief van 9 december 2010.
 En ten slotte, als dieptepunt de conclusie, dat burgers die bewogen zijn bij de 4e mei en
gewoon legitieme vragen stellen, dat die bezig zijn met een prestige kwestie.
Dus….. als je iemand op zijn fouten wijst, geen reactie of fatsoenlijk antwoord krijgt en daarop blijft
hameren, dan is dat volgens dhr. Bogerd een prestige kwestie?
De omgekeerde wereld!
Zoals eerder vermeld kwam er n.a.v. de herinnering van 25 november 2010 eindelijk een reactie op
de brief van 24 februari 2010. Ons vallen 2 dingen op, men is een ster in het ontwijken van vragen,
men draait om de vragen heen en probeerde ook nu weer de zaak te sussen met een toezegging
waarvan wij op dat moment al wisten dat het een leugen zou worden. Als men schrijft:
”Met u zijn wij van mening dat tijdens de dodenherdenking “Signaal Taptoe”moet worden geblazen”
en “Het zal opnieuw met “Valerius” worden vastgelegd dat wij hierin het landelijk protocol volgen”.
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Dan staat dat natuurlijk haaks op de voorgaande opmerkingen:
Commissielid Gerrit Barends zegt op 4 mei 2010 tegen Klaas “In de commissie is trouwens besloten
dat we in vervolg altijd “The Last Post” blazen.
En Lub van den Berg schrijft in zijn e-mail van 13 mei 2010 ”Bij de bespreking over 4 mei dit jaar heb
ik dit voorgelegd aan het voltallige college van B&W, voorlichting, commandant van de erewacht en
Halleluja, en gevraagd welk signaal we moesten spelen. Unaniem was men van mening dat, gezien de
traditie, op Urk de Last Post gespeeld moest worden”
En dan wil men ons doen geloven dat men er plotseling anders overdenkt??
Het begint wel heel erg op Colijn te lijken. “Gaat u allen rustig slapen”.
Waarschijnlijk hebben de raadleden al lang door welke kant dit opgaat.
Inderdaad, ook vanavond had de hoornblazer toevallig weer de verkeerde muziek bij zich.
Leden van de gemeenteraad we gaan afsluiten,
via deze brief dienen wij dus een officiële klacht in tegen de burgemeester en de gemeentesecretaris.
De wethouders uit de vorige periode zij niet meer politiek actief, en in hoeverre de huidige
wethouders van de hele zaak op de hoogte zijn, weten wij niet.
Bovendien, de brieven van 17-02-2010 en 09-12-2010 zijn ondertekend door burgemeester en
gemeentesecretaris. Onze officiële klacht is, dat wij zowel de burgemeester als de gemeentesecretaris misleiding en minachting verwijten.
Men misleid de bevolking door gewoonweg ieder jaar op de gemeentepagina in “Het Urkerland”
te vermelden dat de hoornblazer het “Signaal Taptoe” speelt terwijl men weet dat, dat niet zo is.
Men minacht het protocol dat het Koninkrijk der Nederlanden voor de Dodenherdenking heeft
opgesteld.
Zware beschuldigingen, aan u de taak om te onderzoeken of wij inderdaad gelijk hebben.
Mocht u tot de conclusie komen dat er inderdaad sprake is van misleiding, minachting en
achterkamertjespolitiek, dan volgt daar automatisch volgens ons ook de aanklacht incompetentie uit.
Het college is in eerste instantie uw verantwoordelijkheid, dus wij zullen met belangstelling uw
conclusies en beslissingen volgen. Wij verwachten in ieder geval dat de raad alle commissieleden van
de commissie die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Dodenherdenking bedankt voor hun
diensten, omdat zij hun taak niet naar behoren uitvoeren!
Wij zijn van mening dat er op Urk genoeg mensen zijn met bestuurlijke ervaring die via hun militaire
heden of verleden of als nabestaande wel oprecht betrokken zijn bij de 4e mei.
Mocht u n.a.v. dit schrijven brieven en e-mails willen controleren op echtheid ect, dan zullen wij
daar uiteraard gehoor aangeven.
Wij verwachten dat onze brief en officiële klacht daar wordt behandeld waar hij volgens ons thuis
hoort, in de raadsvergadering. Wij willen dan tevens gebruik maken van het spreekrecht omdat wij
nog wel een paar zaken mondeling willen toelichten.

Hoogachtend,
Jurie van den Berg (jurieenheidy@home.nl)
Meindert Kramer
Klaas Mars (klaasvandecharlie@veteranen.nl)
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Besprekingsverslag

Onderwerp

: Vormgeving Dodenherdenking

Aanwezig

: De heren K. Mars, M. Kramer, J. van den Berg
de heren K. Brouwer en A. de Vries (CDA-fractie Urk)
de heer M. Bogerd (gemeentesecretaris en K.J. Bakker (verslag)

Datum

: 16 juni 2011

Plaats

: gemeentehuis Urk, B&W-kamer

De heer Bogerd heet de aanwezigen welkom. Het gesprek is tot stand gekomen op initiatief van
raadslid A. de Vries - naar aanleiding van de briefwisseling tussen de heer Mars en de gemeente
Urk over de Dodenherdenking. De heer Bogerd hoopt dat dit gesprek leidt tot het maken van
afspraken tot ieders tevredenheid.
De heer Mars uit zijn frustratie over de reactie van de gemeente Urk (ambtelijk en bestuurlijk) en
het uitblijven daarvan, op zijn brieven, ingezonden stukken etc. Hij heeft hiervan een dossier
opgebouwd. De heer Mars voelt zich niet serieus genomen. Zijn brieven richten zich ook op het
houden van Dodenherdenking op zondag als 4 mei op een zondag valt en het spelen van het
signaal Taptoe in plaats van de Last Post. Naar aanleiding van de laatste Dodenherdenking ondanks een schriftelijke toezegging dat het Signaal Taptoe geblazen zou worden is de Last Post
gespeeld - heeft hij een klacht wegens minachting en misleiding ingediend bij de gemeenteraad.
De heer Mars heeft hierop vanuit de politiek (behoudens het CDA) geen reactie ontvangen. De
heer Mars is het zat en is van mening dat de veteranen in de gemeente Urk niet in ere worden
gehouden. Hij is voornemens tijdens een persconferentie in verband met de landelijke
Veteranendag de houding van de gemeente Urk aan de kaak te stellen.
De heer Bogerd antwoordt dat als de heer Mars zijn voornemen doorzet om een reactie te geven
tijdens genoemde persconferentie, hij niet de juiste gesprekspartner is. Dan moet namelijk het
gesprek met een bestuurder worden gevoerd. De heer Bogerd kan wel inhoudelijk ingaan op de
beantwoording van brieven en het blazen van het Signaal Taptoe. Hij biedt zijn excuses aan voor
het feit dat de gemeente onvoldoende aandacht heeft besteed aan de briefwisseling met de heer
Mars. De idee van de briefschrijver dat hij niet serieus wordt genomen spreekt hij tegen. Hij
concludeert dat op deze zaak de “wet van Murphy” van toepassing is. Hij stelt voor duidelijke
afspraken te maken met Valerius en de voorbereidingscommissie Herdenking 4 mei over wat
geblazen wordt.
Er ontstaat een discussie over de structuur van dodenherdenking op Urk die niet aansluit bij de
richtlijnen van het landelijk Comité 4 en 5 mei. De heer Bogerd schetst hoe de Urker situatie is
ontstaan. Persoonlijk is hij van mening dat een comité de organisatie op zich hoort te nemen en
dat er voor de gemeente alleen een faciliterende rol is. Dit sluit aan bij de richtlijnen van het Comité
4 en 5 mei. Het huidige voorbereidingscomité bestaat uit een lid van Valerius, een lid van
mannenkoor Hallelujah, een veteraan en de burgemeester. Het voorstel van de heer Mars om
officieel een comité te benoemen, ontmoet bijval van alle aanwezigen. De heer Mars neemt het op
zich om hiervoor personen te benaderen. Voor dodenherdenking op zondag is een brede
maatschappelijke discussie nodig. Hij neemt het de politiek kwalijk dat zij niet de moed heeft een
standpunt in te nemen. De heer Kramer vult aan dat alleen Koninginnedag niet op zondag wordt
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gevierd. Zijns inziens past een dodenherdenking op zondag prima bij het serene karakter van de
zondag en het feit dat elke zondag de dood van Jezus Christus wordt herdacht.
De heer De Vries stelt voor dat een comité met een formeel karakter aan de slag gaat. In 2013 zou
een enquête gehouden kunnen worden onder de bevolking over de zondagherdenking en 4 mei,
aangezien 4 mei 2014 op zondag valt. Hij weet niet hoe de rest van de politiek in deze discussie
staat. De heer Mars stelt dat de problematiek van de zondag niet alleen op Urk speelt maar in
meer gemeenten met name in de zogenaamde “Bible Belt”. Landelijk staat dit onderwerp op de
agenda voor 2013. Met ingang van 1-1- 2012 wordt plaatselijk de site www.4meizoalshethoort.nl
gelanceerd. De heer Bogerd geeft aan dat het landelijk Comité 4 en 5 mei de voorkeur heeft voor
dodenherdenking op zondag maar het lokaal laat bepalen. We leven in een democratisch land wat
betekent dat het besluit van de meerderheid geldt. Als dodenherdenking op zondag wordt gevierd
betekent dit ook inzet van gemeentepersoneel. De heer Mars geeft aan daar een oplossing voor te
hebben, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligers die de werkzaamheden uitvoeren. De heer Mars
mist in de discussie de mening van de burgemeester. Daarover zou hij een column moeten
schrijven. Aan het eind van het gesprek worden de afspraken samengevat.
Afspraken:
- het huidige informele comité integreren in een formeel comité;
- het formele comité aan laten haken bij het landelijk comité 4 en 5 mei;
- het formele comité richt zich niet alleen op dodenherdenking maar ook op de Veteranendag;
- het formele comité ontplooit een burgerinitiatief teneinde de publieke opinie te peilen;
- de gemeente speelt een faciliterende rol bij Dodenherdenking en Veteranendag;
- het gespreksverslag wordt vergezeld van een begeleidende brief aangeboden aan de
raadscommissie;
- de heer Mars neemt het initiatief voor een vervolgafspraak;
- de heer Bogerd stelt een lijst van veteranen woonachtig in de gemeente Urk ter beschikking van
het formele comité.

