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Zeer geachte heer Bot, 

Tot heden reageerde ik niet op de uitnodiging voor de ontvangst ter gelegenheid van het 
bezoek van de delegatie uit de Nieuw-Guinea-Raad. Ik voel er toch behoefte aan U te zeggen dat 
ik voluit weiger deze te aanvaarden. U weet dat ik behoor tot die Nederlanders die al van 1949 af 
het hele geval een stuk ellende hebben gevonden, maar ik ben nu “entedy fed up”. Het instellen 
van déze Nieuw-Guinea-Raad heeft dat nog versterkt. 

Het gesol met de Papoea’s dat pas in 1951 is begonnen is, in de grond een onwaarachtig 
gedoe, waar wij nu mee zitten. Bij de RT.C waren het immers de Indo-Europeanen en niét de 
Papoea’s die ons deze misstap lieten begaan. Dat weet u even goed en beter dan ik! 

nu een liberale hoogleraar is of zoals dezer dagen een Brabantse RK. groot-industrieel, het is 
hetzelfde betoog. 

Waarde heer Bot, ik wil graag de N.G.-Raad spreken, maar dan om hen te overtuigen, dat 
er voor N.G maar één keuze is, die in aanmerking komt, nl. politieke aansluiting bij Indonesië. 
Eerst was het hoofdzakelijk de N.RC maar wat vindt u ervan, dat ook De Linie hetzelfde geleur 
geeft? Het hoofdartikel van de N.RC van vanavond dient mi. in de delegatie van de N.GRaad 
te worden behandeld op Uw initiatief. Er dient hun duidelijk te worden gemaakt dat er van een 
Nederlands N.G. geen sprake kan zijn, zoals ook De Graaf voor de T.V. al stelde. Wat dan 
anders reëler dan Indonesië? 

Ik schrijf geen ingezonden stukken in de N.RC of elders over deze zaak: ik gaf aan mijn 
ergernis al lucht in 1951 ( u i  S &D), maar mijn achting voor Uw persoon is van dien aard, dat ik 
moet Zeggen bijna medelijden met U te hebben, nu U een taak moet volbrengen, waarvan ik niet 
kan aannemen, dat U het van harte doet, noch dat U erin gelooft. Kom, help een eind maken aan 
dit politieke misbaksel! 

Nu komt men geen mens tegen die niet in de politiek zit, die er iets van begrijpt. Of het 

Met beste groet, hoogachtend 
(TU. Schermerhorn) 


