
Ell^Tanger

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

Griffiebureau
dinsdag 23 januari 2018 9:09 
registratie
RE: Verzoek aan 6 gemeenten om straatnamen gen. Spoor te wiizigen *graag 
registreren en in behandeling nemen. SVP Kopie via verseon in werkbak externe 
brieven griffie. Hartelijk dank
Re: Verzoek aan 6 gemeenten om straatnamen gen. Spoor te wiizigen

Een aanvullende mail op de mail van 22 januari.
Graag registeren bij de eerste mail. Plus taakje werkbak griffie externe brieven. 
Dank
griffiebureau

Van: Griffiebureau
Verzonden: maandag 22 januari 2018 16:58 
Aan: registratie
Onderwerp: FW: Verzoek aan 6 gemeenten om straatnamen gen. Spoor te wiizigen *graag registreren en in 
behandeling nemen. SVP Kopie via verseon in werkbak externe brieven griffie. Hartelijk dank

KXJ.
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Elly langer

Van:
Verzonden:
Aan:

Peter Olsthoorn < peter3@xs4all.nl> 
maandag 22 januari 2018 17:19
FP; Griffiebureau; griffie@ede.nl; griffie@soest.nl; griffie@rijswijk.nl;
griffie@bloemendaal.nl; griffie@voorschoten.nl
Abram De Swaan; Johannes Breman; Jan Berghuis
Re: Verzoek aan 6 gemeenten om straatnamen gen. Spoor te wiizigen

CC:
Onderwerp:

Beste Arthur en anderen,

Doe het niet, herschrijf de geschiedenis niet maar leer ervan,

vriendelijke groet,

Peter Olsthoorn, journalist, +31 624 814 366 

Op 22-1-2018 om 16:48 schreef FP:
Brief aan gem. Aerdenhout, Ede, Haarlem, Rijswijk, Soesterberg, Voorschoten

BUSSUM, 22-01-2018.
Geachte Burgemeester en wethouders, geachte leden der Gemeenteraad,

Graag wenden wij ons tot u met een dringend verzoek.

In uw gemeente bevindt zich een weg die vernoemd is naar generaal Simon Spoor. Zoals nu 
langzamerhand algemeen duidelijk is geworden, vooral sinds de publikatie van de wetenschappelijke 
studie van dr Rémy Limpach 'De brandende kampongs van Generaal Spoor', en de roman van 
Alfred Birney 'De tolk van Java' (intussen meer dan 100.000 ex. verkocht) waarin het verschrikkelijke 
dagboek van zijn vader over Indië 1945-50 is opgenomen, droeg Spoor de verantwoordelijkheid voor 
duizenden en duizenden oorlogsmisdaden, martelingen, brandstichtingen en moorden, gepleegd 
door het Nederlands leger en het KNIL onder zijn leiding. Wij beschouwen hem als één van de 
grootste Nederlandse oorlogsmisdadigers.

We zouden u daarom dringend willen verzoeken om de namen te veranderen. Zoals u wellicht weet, 
heeft Indonesië in diverse steden de zg. 'Jalan 40.000', oftewel de 'Weg der 40.000' - verwijzend naar 
het vermoedelijke aantal doden dat in die onderdrukkingsoorlog in alleen al Zuid-Celebes (nu 
Sulawesi) gevallen is. Naar schattingen in Nederland zijn er in totaal 150.000 burgers omgekomen in 
die sstrijd door het optreden van Nederlandse militairen. Overigens menen we, op basis van 
gegevens van de Veteranenombudsman van de Tweede Kamer en informatie van prof dr Oostindie 
van de Univ. van Leiden en dr Limpach van de Univ. van Basel en nu van het Ned. Inst. voor Militaire 
Historie, dat er nog ongeveer 2.500 feitelijk (stokoude) daders van de ongelofelijke gruwelijkheden in 
Nederland leven, echter vrij en nooit berecht, laat staan veroordeeld. We streven ernaar deze 
mannen alsnog te laten berechten, eventueel zonder strafoplegging, zoals prof De Swaan al 
voorstelde.

We zijn graag bereid dit verzoek aan u te komen toelichten. We raden u aan om de bovengenoemde 
wetenschappelijke studie van dr Limpach te lezen, mocht u nog twijfelen aan de juistheid van onze 
beweringen. U weet waarschijnlijk wel, dat de opeenvolgende regeringen tot en met Rutte-2, altijd 
deze gruwelijkheden hebben trachten te verbergen, wat vooral in de jaren '50 en '60 goed lukte.
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In afwachting van uw reactie,

mede namens het Comité Nederlandse Ereschulden van Jeffry Pondaag, het Comité van 
Waakzaamheid van prof Kees van der Pijl, en actiegroep De Grauwe Eeuw,

Hoogachtend,

Arthur E.A.J. Graaff,
nat. woordvoerder AFVN-BvA
06 2704 7728.
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