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.D. Amersfoort. Amersfoort, 25 Augustus 1949.

Ho. I.D.

Onderwer-p :

Oprichting vereniging
"Nederlands Indonesisch Vriendschaps
en Opbouwf onds".

&

*^

26 AU6.1949

ACD/4«pé/a-

De inlichtingendienst Amersfoort meldt dat door onder-
staande personen een vereniging is opgericht, genaamd: " Nederlands
Indonesisch Vriendschaps -en Qpbouwfonds"ffgevestigd te Amsterdam,

welke 'vereniging "beoogt, als constructieve bijdrage van buiten elk
politiek verband staand particulier initiatief op_ cultureel en soci-
aal terrein/goede wil̂  wederzijds begrip en vertrouwen tussen Nederlan-
landers en Indonesiërs te bevorderen en hierdoor de toekomstige ver-
houding tussen beide volken zo doeltreffend mogelijk te dienen op
basis van wederkerigheid en van gelijkwaardigheid der rassen.

D±± doel zal worden nagestreefd:
a. het leggen van contracten, bevorder ing van wederkerige uitwisse-

ling en het verlenen van steun op het gebied van d e cultuur in
het algemeen en van onderwijs in het bijzonder;

b, het verbreiden van kennis en het geven van voorlichting omtrent
Indonesië en omgekeerd;'

o. alle andere daartoe geëigende en geoorloofde middelen.

De vereniging bestaat uit gewone leden, 2e, uit jeugdle-
den, 3e. uit buitengewone leden en ten 4e uit donateur^.

De duur van de vereniging is bepaald op 29 jaar, waar-
voor bereids de Kon. goedkeuring is aangevraagd.

Het bestuur van opgemelde vereniging bestaat uit de na-

volgende personen:
//|l. Wilhelm Fieggen, onderwijzer, won* te Amsterdam, Joos Banckerstr.4;
^ 12. Raden Soedono Nimpoeno, leraar kweekschoolvoor de Zeevaart en het

Ind. Instituut te Amsterdam, won. te Amsterdam, Jeker straat É91»
//I3» Bart van der Hilst, administrateur van de Stadsreiniging der gem.

Amsterdam, won. te Am s t er dam, Ghur chili aan 181. ,
/$4. Dominus VVillem Frederik Carel van Helsdingen, emeritus Ger ,> predi-

kant, won. te Amersfoort, 't Sort-Koord 12 ;
. Arie Cornelis van Zevenbergen, voorzitter Hoofdbestuur van de Ue-
derlandse Onderwijzersvereniging, won. Amsterdam, Deurlostraat 62 ;

//{6. Gerrit Willem Cornelis Verheul, Omroepleider Interkerkelijk over-
leg Radiozaken (Ikor) , won. Hilversum, 's-G-ravenlandseweg 55 >

//\1* Aziz Azimal, Indonesisch redacteur Radio Holland Wereldomroep. won.

te Baoren, Torenlaan 21 ;
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8. Wouterus van der Straeten,litterarum doctorandus,leraar Engels,

won. te Amsterdam, Rooseveltlaan 199 ;

j/\. Taromar Winfried Moelia, student,won.te Amsterdam,Jacob Maris-

straat 27 ;

//'10. Nicolaas van Zalingen,onderwijzer,wonende te BilthoVenjOverbos-

laan 3» j
// \. Arnoldus Nierhoff, rijksaccountant,won. te Amsterdam,Lomanstraat

, ia • >
lf «12, Evert Aart Vermeer,lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

wonende te Naarden,Ruijsdaelstraat 17.

Betreffende de persoon van Willem Frederik Carel van Hels-

dingen, emeritus predikant,wonende te Amersfoort:,"11 Sort^-Noord No.12,

werd 5 September 1878 te Amboina (H.ï.) geboren en vestigde zich op

7 December 1945 te Amersfoort, komende uit Hendrik Ido Ambacht. Uit

bekomen inlichtingen kan worden aangenomen dat hij politiek betrouw-

baar j.<3,fl;p~-hp+. gebied van Indische toestanden is hij niet onbekend.

Een broer van hem was vermoedelijk voor 1940 zelfs voorzitter van de

olksraad in Indië,t-elthans bekleedde hij aldaar een hoge functie.

•E.G.van Helsdingen wordt alhier gunstig beoordeeld.

In verband met de politieke problemen die rechtstreeks vere

band houden met de Indonesische vraagstukken van d eze tijd, meende

de I.D.Amersfoort U van vorenstaande in kennis te moeten stellen,

hoewel aangenomen kan worden dat genoemde opgerichte vereniging zich

niet ine.t politieke aangelegenheden zal inlaten./̂ jk EINDE
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uw brief: Mr. 5$057 cUd. i Maart 1949

Qiderwerp: N, I. V. O.

G e h e i m

vijf b.i.11agen

lm antwoord op tiet bovenvermeld schrijvers kan het volgende
worden medegedeeld:

In December 1947 werd te lAm sterdam opgericht het
Nederlands Indonesisch Vriend' schap s- en Op bouwfonds,

•
A wordt het persbericht weergegeven, zoals düj

et A.H. P. op 31 December 1947 aan de dagbladen werd,
verstrekt,

"

In bijlage
door h

Bijlage B geeft een afscniift van de waarlijk, groots op- >
gezette doelstelling, zoals <$eze ia de ontwerp- statuten
werd geformeerd.

Bijlage CM is een circulaire, vrijwel onmiddellijk na de
op r i chtï ng v an het w.l .V, ü. verspreid, waarmede de ledeo-
werfcampagna werd ingezet. Ter aanvulling van de op de \e van deze circulaire vermelde samenstelling vaa

het Landelijk Comité van Aanbeveling, kan nog worden ver-
meld, dat blijkens een latere opgave ook de in binlage M 2
vermelde personen zitting hebben tbh het meerbedoelde '
comité van aanbevel img, " ,

-^ bijlage D wordt de samenstelling van het Hoofdbestuur
gegeven, naar de toestand van 1 Maart ^949. Uit de grote
verschuivingen, die in dit college hebben plaats gehad
(zie de opgave in de brief aan ffloh. üQËM) bliö&t reeds
de niet voldoende levensvatbaarheid en daadkracht.

y>e vereniging omvat momenteel ongeveer 3üOO leden, ver-
spreid over het gehele ïandf de contributie bedraagt
slecnts l 'o <^ent per maand en ook hierdoor is het duide-
lijk, dat van verwezenlijking der doelstelling" en uit-
voering van het gepropageerde niet veeï terecht is geko-
men. riaast de contributie werden tot nu toe geldmiddelen
verkregen door verkoop van sluitaegels, Indonesische fotote
enz. De activiteit heeft voorts bestaan uit het, zij het
zeer sporadisch, organiseren, van Indonesische kunst avonden
en uit het, zenden van schoolboeken naar Indonesië, waar
verluidt, zou momenteel een aantal leermiddelen ter ver-
zending gereed liggen.
Het is niet kunnen, blijken, dat het K.I. V, 0. noemens-



Ir, 733a-49* cl d. 4-4-49

- 2 -

waardig contact heeft met Indonesië. Zeker bestaan daar geen afde-
lingen en is het aantal individuele leden uiterst gering. Voor go-
ver kon wórden nagegaan heeft het JN. 1.7. 0. ook geen contact met
hier te lande gevestigde organisaties yan Indonesiërs. Door het
«il. V. O* werd ook niét deelgenomen aan de kortgeleden gehouden
"Vrij- Azië- week". Met Hoofdbestuur laat zich niet yerleides tot
het innemen vani een politiek standpunt, want toen in December j.l.
de toenmalige secretaris
.arnoldus
geboren te iiijmegen, 6 november
van beroep leraar,
wonende Hunze straat 2O, Amsterdam- Zuid,

voorstelde een telegram te sturen naar de Nederlandse regering,
in welK telegram het hernieuwde politionele optreden zou moeten
worden betreurd, heeft het hoofdbestuur zich hiertegen verzet. Deze
gebeurtenis is tóen aanleiding geworden voor een reeds langer drei-
gende breuk tussen genoemde Wolters en zijn. medebestuurders. Wol- ,
t era trad uit en het is daama heel duidelijk; geworden, dat er vrij
grote sp^nnJaagen in de top van de organisatie bestonden. Door Wol-
ters werd links en recnts meaegedeeid, dat het oeneer van de finan-
ciën in het algemeen en de administratie van het propagandamateriaal
in het bijzonder veel te wensen zou overlaten. Uit een gehouden kas-
controle en een onderz'oek door de Centrale KeCherche te Amsterdam
is van het beweerde niets kunnen blijken,

Bij dit onderzoek, is ook gebleken, dat door de Oommissaris van de
Koningin in de Provincie Friesland aan het Ministerie van Overzeese,
Gebiedsdelen, d, d, 21 Januari 194% imL ichtingen werden gevraagd over
het N. I, V, O, In het antwoord van laatstgenoemd Departement staat
o. m. het volgende vermeld: • - ,
M , . De indruk, die het N.I, V, 0. maakt is inmiddels niet verbe-
terd, ondanks de vele goede namen in het öomité v-an Aanbeveling» De
secretaris, de heer A. wolters, heeft onlangs bij een beaoek aan dit
Departement medegedeeld, dat hij het N.I. V. O, per 1 Januari j.l.
had verlaten, daar er onjuistheden met gelden waren gebeurd. Voor
zover over gegevens van initiatiefnemers wordt beschikt, bestaat
dezerzijds weinig vertrouwen in de practis^he mogelijkheid van ge-
moemd Fonds. .- . tt- -

Met betrekking tot de figuur van Mrf D. J
medegedeeld, dat het Hoofdbestuur," na

ig-,.kan nog worden
fömen te hebben van

het: verleden van laatst genoemde, hem stin of meer heeft teruggenomen
uit de dagelijkse leiding. Mr. Kluiver verricht thans nog wat ad-
ministratieve werkzaamheden en ontvangt daarvoor een vergoeding v
5U gulden per maand, riij i s,woonachtig te Den Bil t, He aa anwe g 25Q
Einde. - . ' ^^••'• I I I J ""i"""', • ,• «<
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rapport ÏÏr, 733a-49, .d, d. 4-4-49

A.Hi,P>-berieht. d. d. 31 December -^947;

Hederlands-Indonesisch Vriendschap s- en Opbpuwfonds opgericht.

Dezer dagen is opgericht het 'Nederlands-Indonesisch Yriendgchaps-
en (^bouwfonds" - -U. I. V. 0. Dit fonds beoogt langs particuliere,
tureel sociale weg, direct coataet tot; stand_te brengen tussen de
bevolkingen van Nederland en Indonesië in een geest van wederkerig
begrip en waarde-ring. ledere Nederlander en Indonesiër, kan, onge-
acht zijn godsdienstige of politieke overtuiging, aan dezfr goocUwilt
actie ffliedewerken. De NIVO zal ia de eerst© week van Januari over
geheel Nederland één actie iuizetten om gelden en allerlei onderwijs-
benodigdheden in te zamelen voor de wederopbouw van het onderwijs i'n
Indonesië, dalr thans in zeer moeilijke omstandigheden verkeert. In
verband met, het wederkerige karakter van de BiIVG-actie, die niet
bedoelt te z.ijn een liefdadigheidscampagne, wordt de mogelijkheid
overwogen van Indonesië uit o.a., specerijen en andere artikelen
naar Nederland te zenden, als blijk van nulpbetoon van de zijde
deï1 Indonesische bevolking. Ga hiertoe te geraken worden thans
steunpunten in alle delen van Indonesië gezocht en toezeggingen
om daar te lande gelijksoortige ril?0-comité1 s "op te ricnten zija
reeds gedaan. Betuigingen! van waardering en instemming met dejEÉVQ-
-actie wer,den reeds ontvan gen van i&dea Abdoelkadir Wiöj o j oatmod j o,
Dr. Soetan Sharir, l'jokorde ode JSake, goekawatti, Dr. A.E,(iani,
Saltan aamid II, Mevrouw Dr, Soebranddrio, e, a. Mier te lande heb-
ben vele leidende figuren uit het culturele en sociale leven, ver-
tegenwoordigers van alle groepem van het onderwijs en medici, zich
achter de beweging geplaatst en zich verenigd tot een jjandelijk-
Comité van Aanbeveling. Met werfeöomitfe, bestaat uit een gelijk aans-
ta! Nederlanders en Indonesiërs. Voorzitter van de NIVO is laden S.
Niffipoeno. Ben wijdvertakte actie in het gehele land is in voorberei-
ding. Ieder Nederlands gezin zal in de gelegenheid worden gesteld
aanrdeze actie mede te werken, door maandelijks een bedrag van 1ü c$
in net fon<£s te storten; provinciale en plaatselijke comité* s wor-
den in verband hiermede opgeri^nt. .



Bijlage &
rapport ör. 733a-49, d. d,

Doelstelling m. L. »'» O»

A r t i k e l 4 ;

Het Nederlands Indonesisch Vriendschap s- en Upbouwfonds beoogt,
als constructieve bijdrage van buiten elk politiek verband staande'
particulier initiatief, een zo breed mogelijk draagvlak te zijn
voor al het gebeuren op cultureel^ en sociaal terrein in Nederland
en Indonesië, teneinde wederzijds begrip en vertrouwen tussen öè-
derlanders en Indonesiërs te bevorderen en hierdoor de toekomstige
verhouding tussen beide volkeren zo doeltreffend mogelijk te die-
nen op basis van gelijkwaardigheid der rassen, wederkerigheid en
de reenten van de mens. : '
Dit doel zal worden nagestreefd door:
a, het leggen vaa contacten, bevordering van wederkerige uitwisse-
ling en het verlenen van steum op het gebied van de cultuur in het
algemeen en van kunst en onderwijs in het bijzonderj
b> het leggen van contacten, verbreiden van kennis en geven van
voorlichting op het terrein der sociale en economische verhoudingen
temeinde ook op deze wijze constructief mede te werken aam de opboui
van Indonesië in een sfeer van onderlinge goede wil, hulpvaardig- *
heid en begrip. . '

A r t i k e l 3 : j
- . ' • ' ' j

Binnen het raam vaa „de ia Artikel 4 omschreven doelstelling wordt
als eerste noodzakelijke stap en urgentieprogram een Fonds bijeen-
gebracht Tpoor het aankopen van artikelen, materialen en benodigd- '
heden op het gebied van onderwijs en schoolhygèëne, waaraan in i
Indonesië nijpend gebrek en dringend behoefte bestaat* j
Als richtlijn* zal :het wederkerigheidsprincipe gelden, zodat terwijl!
de goederen worden"aangebpdénx als blijk van sympathie van de lïeder-
landse samenleving met de Indonesische noodlijdende schooljeugd,
wederkerig^ hulpbetoon van de zijde der Indonesische bevolking
evenzeer zal worden aanvaard en gewaardeerd, opdat ejen geest van
goede wil, onderlinge waardering enn gelijkwaardigheid van indivi-
du tot individu en van volk tot volk worden aangekweekt en ver-
sterkt.
Bij de toewijzing der goede ren zal uitsluitend de graad van behoef-
te de omvang der verstrekkingen bepalen, .zodat aan geen enkele
school of leerlirng voorrang zal worden verleend op grond van staat-
kundige, goé&dienstige óf andere beweegredenen, welke buiten dit
criterium liggen. ; v
De nader te benoemen Aan s ̂ haf f ings-Commissie zal bij de keuze vaa
vorenbedoelde goederea «dvies van Indonesische zijde inwinnen.
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hel heulteJ u-an de vJiiendtcAap. tuiden, YUdeAJand en

U, de$e. U (MUI hei gA&otite. &e£ancf.!

N I V O
Een uiterst welkome Nederlands-Indonesische vriendschapsactie

. Zich stellend op het beginsel van de gelijkwaardigheid van alle rassen, wederkerigheid, en de rechten van de m'ens,
wil het Nederlands-Indonesisch Vriendschap;- en Opbouwfonds (NIVO) als constructieve bijdrage *an buiten elk 'poli-

• tiek' verband stacnd particulier initiatief, op het terrein van de culturele en sociale verhoudingen de toekomstige
betrekkingen tiissen Nederlanders en Indonesiërs p o s i t i e f en o p b o u w e n d dienen.

i Daar de nood o'p onderwijsgebied in Indonesië • fnet de dag ' stijgt door een nijpend gebrek aan zelfs de meest
noodzakelijke 'leermiddelen, brengt de NIVO 'thans als eerste' stap en urgentieprogram een-fonds bijeen — door
middel van dubbeltjesbijdrag«n, opdat de-.deelnmlnge massaal zal kunnen worden — om op korte termijn leerboekjes,
schrijfbehoeften en artikelen op het.gebied van schbolhygiëne naar de Indonesische scholen te zenden.

Dit is de basis van onze organisatie en het doel van ons streven. De NIVO wil dus, met als uitgangspunt de
volkomen gelijkwaardigheid der rassen, een zo intensief mogelijk sociaal en cultureel contact tot .stand brengen tussen
de: volken van Indonesië en Nederland. Dit kan alleen als men weet wat" ginds in Indonesië leeft en streeft, als men,
kennis kan gaan nemen van de overrijke cultuur en de hoogstaande levensopvatting van dit volk; als men' weet wat de
achtergrond is van 't 3^4000-jarige Indonesische denken waarop deze grootse cultuur rust. Hiervoor begrip tonen,
kweekt hoogachting voor dit nog steeds ohs broedervolk. Het Nederlandse culturele leven kan zich hiermede ook
voeden en deed dat reeds. Omgekeerd heeft het Westen, Nederland incluis, Indonesië veel te bieden op het terrein
van het rationeel denken en de, organisatie van zijn materiële behoeften. De Oosterse ejnotionaliteit en het Westerse ,
rationalisme behoren elkaar te vinden. Nederland en Indonesië mdeten in vrijwil.lig samengaan een schone harmonische
binding scheppen. De NIVO-ACTIE wil hiertoe eea POSITIEVE .bijdrage leveren door de Nederlandse samenleving
ervan te overtuigen dat het tndonesische volk .aan ons volkomen gelijkwaardig is. '
Doch niet felleen van de schoonheid en de cultuur van'dit land moeten wij kennis nemen — óók van z'n noden,
z n diep menselijke behoeften, de grond yan z'n vrijheidsstrevenj zonder ons op dit terrein een oordeel aan'te'.matigen.
Wij willen Indonesië .in de sfeer van belangstelling trekken-van het gehele Nederlandse volk opdat voor Indonesië
en de Indonesische tijen* begrip moge groeien. - - , . '. ;
Indonesië's ;noden zijn thans enorm. Hier. wil de NIVO, als blijk van goede wil en vriendschap een DAAD -stellen door

~heMniteBeBiBclt»~ld«4.--^kMatifld in z'.n.-a.ehagl,, te-.helpen hyaijii-dii«»%3'»i>aL^
garen -óók .van het Westen, van de Nederlandse sociale en culturele groei en samenhang. Dit is een belang van de .
hoogste orde. Wil Nederland in de'toekomst een gezond geestelijk, cultureel, "sqciaal en econqmisch contact bevestigen
en doen, groeien, dan fs -het -ZLaak dat wij de sociale" orde en'rust mede helpen opbouwen. Hiervoor is in de eerste
plaats onderwijs nodig. Het analphabetisme moet daar de wereld uitgeholpèn worden. PB NIVO wil hiertoe bijdragen.
Ook op hét.gebied van de hygiëne moet nog heel veel worden gedaan en ook hier is'zeer spoedige hulp; dringend;
geboden. Ffelpt ons om óók verbandtrommels naar de Indonesische -scholen te zenden om niet alleen het gezonde maar
ook het zieke kind te kunnen helpen. En nu volgt in dit verband een belangrijk, punt: bedenkt hierbij dqV'wij , ge-h'é é l
Indonesië in onze actie betrekken, dus zowel de republikeinse als de niet-repuhiikeinse gebieden; Want de NlVO-ACTIE
is als het \yare een geestelijke rode-kruis-beweging', Wij 'gaan van het standpunt uit, dat het gehele Indonesische volk
in onze ac^ie betrokken hoort te worden. Omdat hét g e h e l e Nederlandse volk en h e t . g e h e l e Indonesische volk
elkaar weer' zullen moeten hervinden — in b e i d.e r belang. ' '
Onze organisatie staat open voor ieder die onze beginselen en doelstelling zoals hierboven uiteengezet, wil aanvaarden —
ongeacht w-elke godsdienstige overtuiging men heeft en welke groep men zelf vertegenwoordigt. Hetzelfde geldt
uiteraard vóór Indonesië. In het Nivo-werk is de eenvoudige stelregel gelijkelijk voor Indonesiërs en Nederlanders deze:
respect en : begrip voor elkaar en voor elkanders inzichten. Waar nood is,, zal woFden geholpen. Waar mogelijkheden
zijn tot onderling contact f>p cultureel en sociaal terrein, zullen wij deze grijpen. De NIVO gaat een schakel worden
tussen Indonesische en Nederlandse verenigingen, tussen jeugdorganisaties en scholen hier te lande en in Indonesië,
tussen het -personeel van Indonesische ,en Nederlandse fabrieken, bedrijven en instellingen, kortom een schakel van
goede wil en onderlinge waardering tassen volk en volk, berustend op DADEN.
Reeds is do NIVO Actie in Indonesië met instemming begroet-, door, republikeinen en. niet-republikeinen zonder onderscheid:'
Ook de Minister van Onderwijs -van de Republiek Indonesië, Z. Exc.-mrAli Sastroamidjojo, getuigde van zijn belangstelling
en waardering voor het NIVO'werk en zegde toe ons op, de hoogte te zullen houden van de sociale en culturele ont- '
wikkelingsglang in de republiek.' De oud-Vice Premier dr A. K. Oani legde er 'de nadruk op dat de, NIVO, juist door
haar humanitair karakter, en omdat zij voortkomt uit alle kringen van'de Nederlandse samenleving, een grote en
reële mogelijkheid biedt' om een betere verstandhouding tussen Nederlanders en Indonesiërs te bevorderen. President
Soekawati yan Oost-lndonesiê zegde toe er persoonlijk voor te zullen ijveren dat in Oosplndonesië soortgelijke NIVO
Comités worden opgericht. En dan het geval van die jonge Indonesiër in Pasoendan:'"geïnterneerd in een kamp voor

AXNMELDnfGSFORMDLtER.

Ondergetekende

Naam ; ,.- .,-,-... - „;J - : '

Adres ; , '. - _ __..,__ :.̂ ...:

Woonplaats :. '. ,. :.. • -
meldt zich hierbij aan als lid van de N I V O (contributie 10 cent per rnaand); - ,

bestelt hierbij series'boekjes Nivo Sluitzegels voor zich persoonlijk (prijs per serie 25 cent, per boekje van
4 series e e n gulden); • . - • _ - .

bestelt hierbij series/boekjes Nivo Sluitzegels in commissie op voorwaarde dat afrekening volgt, na verkoop en
... de event. overblijvende zegels worden geretourneerd,

s.v.p. duidelijk schrijven, ,. . , Handtekening,
.doorhalen wat niet wordt verlangd.



krijgsgevangen TNl-ers had hij van de NIVO gehoord en vroeg om enige technische studiebpeken — . h i j was op een
MTS geweest. Hij bleek zeer getroffen toen hém werd medegedeeld dat de boeken waren verzonden en eigener
beweging, gaf h i j ons een aantal adressen van .onderwijsverenigingen in Indonesië die naar zijn menipg. met de NIVO
in contact zouden willen tredem Hij bleek de vriendschaps d a a d ten zeerste te waarderen.

Helpt ons dit prachtige doel te bereiken. Sluit U bij ons aan! Wij tellen reeds 3.500 leden en hebben al 95 corres-
pondentschappen. Maar wij zijn nog maar kort geleden begonnen en dus is nu het ogenblik gekomen voor een massale
actie. Tienduizenden en nog eens tienduizenden moeten lid worden als een grootse manifestatie .en overtuigend
bewijs dat het ons, als 'Nederlandse volk, ernst is rriet ons voornemen een band met Indonesië te vormen Op basis van
vrijwilligheid en gelijkwaardigheid zoals H.M. Koningin Wilhelmina het aangaf in haar December-redë van 1942., •.
De contributie is uiterst laag, want -zij bedraagt maandelijks slechts ÉÉN DUBBELTJE PER GEZIN. Dank zij de mede •
werking van de Posterijen geschiedt de inning over het gehele land op gemakkelijke en practische wijze door middel
van de „Nivo-briefkaart' waarop ge een 10-cents postzegel als contributie plakt! Natuurlijk hebben wij ook een
postgironummer: het gemakkelijk te onthouden 516.000. Ook vragen wij uw belangstelling voor onze'fraaie in 12
verschillende kleuren uitgevoerde Nivo-Sluitzegels, naar Indonesische motieven ontworpen door de heer. N. van Zalingen.
Een complete serie van 6 verschillende zegels kost slechts 25 cent. Zij zijn ook verkrijgbaar in handige boekjes van
vier''series voor de' prijs van één. gulden. Ook hebben wij allerlei nuttig propaganda-materiaal op aanvraag voor U
beschikbaar! Geeft U als lid op bij het secretariaat: Hanzestraat 20, Amsterdam.
De NIVO ACTIE heeft OOK UW medewerking en.sympathie dringend nodig. |uist nu!

Verzend onderstaand formulier nog heden! . ' • Namens het NIVO-HOOFDBESTUUR,
. . ' . . . " . . . . A. Wolters, Alg.-Secr.

In het Landelijk Comité van Aanbeveling hebben o.m. zitting genomen:
(in' alphabetische volgorde) • •

l Mr. F. J. H. BACHG. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Géneraal. Alg., Secretaris van de Ned. Katholieke .Middenstandsbond.
/ MeJ. MARY BARGER. Alg. Secretaresse van de Christen Jonge Vrouw en-Federatie.

Prof: Dr. J. H. BAVINCK, Hoogleraar, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. _ .
'• Mgr. TH. BEKKERS, Nationaal Directeur der Pauselijke Missie. Genopt schappen.
'•Prof. Mr. C. T. BERTLING, Directeur der Afd. Volkenkunde van de Koninklijke Vereniging „.Indisch Instituut" ie Amsterdam.
, Ir. KEES BOEKE, Alg, Leider van de Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven.
, Prof. Dr. P. BOENDERMAKER. Ev. Luthers Hoogleraar te Amsterdam. ' •

Dr" .C. W. TH. BARON VAN BOETZELAAR VAN ASPEREN EN D UBBELDAM.oud-Zendlngs Consul.
X T. C. BOS, Voorzitter van de Unie van Chr. onderwijzers, en onderwijzeressen in Nederland.
x Dr. K. J. B.ROUWER, President-Directeur der Verenigde Nederlandse Z endings Corporaties. . . .
J Ds. J. J. BÜSKES Jr„ Ned. Hervormd Predikant te Amsterdam. . '.

Dr. S. ELZINGA, Inspecteur van het Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs in Noord Brabant en Utrecht.
Dr. W; VAN DER, ENT, Inspecteur van het Gymnasiaal ,en Middelbaar Onderwijs in Zuid Holland en Zeeland.

'JAN VAN EPENHUIZEN, .Dirigent van het Groninger Stedelijk Orkest. - *• • -.
•' Ds. W. FIJN VAN DRAAT, Gereformeerd Predikant te Overveen.
'Dr. W. F. GOLTERMAN, Doopsgezind Predikant, Lector aan de Ge m. Universiteit van Amsterdam.'
•'Dr, C. P. GUNNING. Rector van Het Amsterdams Lyceum.
'' Prof. Dr. G. J. HEERING, Remonstrants Hoogleraar u. Leiden.

. ' GEKARD HENGEVELD, Toonkunstenaar; Amsterdam. . ' .
' . ' Mr. P. VAN 'T HOFF, Adviseur Ré. Bureau voor Arbeidsrecht van het N.V.V. voor Noord Brabant, Zeeland en Limburg:

'Mevr. Mr. A. HÖNNÈF—BENDER, Presidente van het Meisjesverbond van de Chr. JbngexVrouwen Federatie.
' Mr. A. M. JOEKÈS, Minister van Sociale Zaken. -
Dr. L. DE JONG, Directeur der Rijks .Hogere Burgerschool té Breda. ',. i : ' , . , - • . , . ' . •
A. DÉ JONGE; Directeur der Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen re Middelburg. ,

/L. F;,KLEITERP, Hoofd-Inspecteur van. het Lager Onderwijs in de provincies Groningen, Friesland, Drente en Ove.rllssel.
, Mej. W. G. KËRNKAMP, Directrice van de Gem. Hogere Burgerschool voor meisjes te Amsterdam. • • -

' C. KLÉIJWEGT, Hoofd-Inspecteur van 4e Onderwijzersopleidiha. , ,
Drs. M. KOHNSTAM, oud-Particulier Secretaris van H. M. Koningin Wi Ihelmirja. i
Ds. H. KLUIN, Pred. Directeur der Weesinrithtino, Neerbosch. • - "

.., Dr. W- L. P. M. DE KORT, Lid van.de Tweedo Kamer "der Staten Generaal. •
j Prof. D r . H . KRAEMER, oud-Hoogleraar t e Leiden. ' . . . • - .
/ Dr. H. J. KRUISINGA, Voorzitter van de Prov. Friese Vereniging „Het Groene Kruis", Marssum. - .
,H. J. LANDSDORP, Directeur van de Prins Bernbard Stichting, Amsterdam. ' . • j
.Prof. Ir. J. N. VAN DER-LEIJ. Voorzitter van de Theosophische 'Vereniging, Nederlandse Afdeling. : ,
EIBERT MEESTER. Alfl. Secretaris van de Dem. Soc. Jongeren .Vereniging „Nieuwe Koers". . ;

^•'-•J. VAN DER MEULEN, Directeur der Rijkskweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Haarlem,
/ M. MOK, Letterkundige, Blaricum.
s P. VAN NES Gzn., Hoofd-Inspecteur van het Lager Onderwijs in de provincies Zuid Holland, Noord Holland, Utrecht en Zeeland.
/ A. "OOSTERLEE, Raadadviseur aan het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
, S. RODRIGUES PEREIRA, Opper Rabbijn van de Port. Israelietische G emeente.

- Mevr. Dr. HENRIETTE ROLAND HOLST—VAN DER SCHALK. ~ •
, S. ROOSMA. oud-Algemeen Voorzitter van de Vereniging voor MULO.

's Prof. Dr. B. SCHENPSTOK, Hoogleraar aan de Economische Hogeschool te Rotterdam.
v Prof. Dr. Ir. W. SCHERMERHORN, oud-Minister President, tid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
s B. SCHOUTE, Pirecteur van de Ned. Ind. Uitgevers Mi). Noordhoff-Kolff.
, M. TALENS, Directeur der N.V. Talens én Zn.,'Apeldoorn.
, JELLE TROELSTRA. Kunstschilder, Amsterdam. '

Prof. Dr. J. H. TUNTLER, Voorzitter van de Alg. Nederlandse Vereniging' „Het Groene Kruis", Groningen.
-J. W. VERMEULEN, Voorzitter van de Katholieke Onderwijzers Bond, Afd. Nederland.

. E. 'VISSCHER, Directeur van dé Ambachts- en Machinistenschool te Mi ddelburg, ' ,

.. Prof. Dr..E. DE VRIES, Hoofd vai\e Afd. Economische Zaken van het Ministerie van-Overzeese Gebiedsdelen. "
, G. WID.DERSHOVEN, Hoofd-Inspecteur van hef Lager Onderwijs in de provincies Gelderland, Noord Brabant en Limburg.

j Mej. Zr. CH. VERMEYDEN, wd. Voorzitster van de Nederlandse Bond van Wijkverpleegsters
A. VAN WIJNGAARDEN, Alg. Secretaris van het .Hoofdbestuur van „Volksonderwijs". , .
A. C. ZEVENBERGEN, Voorzitter van het Hoofdbestuur der Nederlandse Onderwijzers Vereniging.
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Aanvullende lijst Landelijk ^omitfe van Aanbeveling rf.l. V.O.

H. DE BOER, directeur Eijiks H, B. S. te Sneek; ,
Dr, ü. BjISMAli, „rector van het Gymnasium te .Leeuwarden;
SK J. OSAMSR, lid Eerste Kamer, directeur Oentrale Vereniging voor
de opbouw van Drenthe, Assen* ~
J.S.^. VAK IUK;,- directeur Hogere Handelsschool te Deventer;
Ds* R. ^JJIJKSTH^, voorzitter Bond van Christelijke Mulo-scholen te
Amsterdam;
.Ir. ff, VAM DOBP. leider van Philips' onder^i^s en voiksontwikkelios,
Eirndaoven;
Ir« H.W^E«DOMERAUt directeur M. T. S. te «'s-EertogeabQsch;
Mr. P«0. DE £QIQE. directeur Handelsschool te Middelburg;
Dr» W» VATI DEN PQItt Eector van het lyceum te (Soes;
Dr, M.d.- DIS HJITIER, Vooraitter van de Provinciale tfoorcUJÖrabantse
Tereniging "Het Groene &.raisy, Blundert;
3. êOHBHKBflAg. directeur üontinentale ïextielmaatsCnappij, Amsterdam;
Drff J.A. ̂ HUÜRaAA* rector vaa het ±*raidinius Gbmnasium te üroniogen;
Ds. tJ»^.Wl6SE« Ifeaerlands Hervormi.Predikant, Inspecteur v
folk sonderwi j s, Uieuwe Pekela;
Dr, &.H.jfl.^wAürJüK, directeur Gemeente n.B.S», Arnhem.
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Samenstelling nopfdbe stuur N. I. Y,0« per 1 Maart 1949— • • . - : — ** — ' — ~~— - • - • . i

V o o r z i t t e r :
Badern g, ut IMP dB» O.
te raar ïswe e&schpo l vóór de Zeevaart en het Indiscn Muséum,
Jeker straat 69, Amsterdam;

S e c r e t a r i a : " ' ' . ' •
. , . ,

vice-voöraitteryvan net Hoofdbestuur van de linie van Oliristeli^ke
omderwijzers en tüderwijzeressen,
Joos Bancfcerswég 4, Amsterdam.;

P e m m i ' n g m e e s t e r :
B YAj^ Dm HILS^. \r Stadsreiniging,

,181, Amsterdam;

G o m m i s s a r i s s e n :

Ds, W* ÜVV. VAM
emeritus gere f orm_eë ra predikant, -
Stort nr. 12, Amersfoort;

A, w, ZETJSEtJaiiiQ». \r Mobfdbe stuur Uederland.se twderwijzers Verenigimg,

Deiarioostraai; 62,

Drs, ttaden
predikant, l e raar 'aan de ïheoiogisöhe c^leidingsschool te Djoeja,
vlakweg 8, '

Qaroep leider Interkerxeli5K Overleg Eadioaaken,
1 s-Gravenlandseweg 55» Hilversum; -

Aaiz A2IMAL. . . - . ' ' . ' . ' " .
indonesiseii redacteur laéio Holland Wereldomrope P. O, J,,
Torenlaan, 21, Laren N. H, ;

Drs> W^ VAHT DBH
leraar Eügels, '" ,
Rooseveltlaan 199» Amsterdam-Zuid;

student Gemeente Universiteit,
Jaeob Marisstraat 27, Amsterdam- West;

'H. JM ZILIHSGrEBE. -
voorzitter afd. Biltaoven van de Ned. Chderwijzers Vereniging,
Ov-erboslaan 3, Bilthoven; ,

Hi jk sac c oun t ani ,
LoHman straat 12, Amsterdam.



, l Haart 1949»
B.

8.

-o i H i i M;

lic heb de eer tl hierbij aan te bieden één oopie-sc
van m©t Hoofdbestuur van de «nationale organisatie $e~

derlandscii Indonesisch Vriendschaps- en Opbouwfonds"(N,I.V.O.)
te üfrent van 19 Baart 194©, vergezeld van ««n copie van
op blK. 2 daarvan bedoelde brief van de Conaissie van
Diensten*

df in «erstbedoeid atuk genoende Mr «Kluiver»
handelt fe*$ in afschrift hierbij gevoegde sohr i jven van het
Hoo|?d van ö@ ïmigratiedienst van 81 Augustus 1946, üo»

Onder verwijzing kortheidshalve naar de inhoud der
bescheiden, moge ik U uitnodigen mij 20 mo

gelljft wel t« willen inlichten over de activiteit van de
in de aanvang dezea genoemde organisatie t

HET HOOFD VAN Dl
voor deze:

Aan de Heer
Hoofdcowïissaris van Politie,
te
A M .8 f B B J) A M,
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•Geleidebrief

C.M.I. Document No. 5445

Ontvangen: 27-12-48 ' ... '•

Van: B .K.DJOKJA.

Gegevens 'betreffende inbeslagname: Uit Archief voorm.Rep. Ministerie
• ' van Defensie.

Taal: é Engels. Gedateerd: 19-3-48
27-1-48 •

Getypt; foto-copie

Origineel en foto-rcopie

Gewaardeerd, door No.20

Van belang voor;

5x DGMI op 26/1 terug op:

3x I -l op 26/1 terug op:
(Btl.Java & Alg.)-

— II op 26/1 terug op;

Gedateerd: 21-1-49

— Min. v. O.G. )d.t.k.v. Maj,
^ C.V.D. den\Haag )Mr. G.P.KIES
5x Ma j. Mr. G.P-. KIES

•— H.7.K. in Indonesië
— C.Z.M..O.
— Kabinet Clg.
3ï Ghef DIRVO'

Korte besciirijving;

I. Schrijven-dd. 19-3-48 in de Nederl. taal van het Hoofdbestiaur
van het Ned.Indon. Vriendschaps- en Opbouwfonds aan Mr.Moh.ROIM.,
betreffende het leveren van een positieve bijdrage om de goodwill
tussen de Nederlanders en. de Indonesiërs te bevorderen, met .als

' 'bijlagen f.otoreproducties van NIVO-steunzegels in verschillende
waarden en een model lidmaatsehapskaart met het NIVO-embleem
(Hier niet bijgevoegd), benevens: •

H» fotocopie van een schrijven in de Engelse taal dd, 27-1-48 van
Prof.Frank P.GRAEAM^ geschreven aan boord U.S.S. RENVILLE, gericht
aan.het Bestuur van-het NIVO, waarin hij zijn instemming, betuigt
met de NIVO-Goódwill-organisat'lei ;
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BUNDEL No. •

Nationale Organisatie
Nederlandsen Indonesisch Vriendschaps- en Opbouwfonds

N.I.V.I.

Vriendschappelijke samenwerking Bankrelatie :
Vertrouwen De Twentse Bank W.V.
Vrede Amsterdam,
Voorspoed Postgirostortingen op

No.?16,000 t/n NIVO.

AMSTERDAM, 19 Maart 1948.
Jekerstraat o9,

Aan Z.E. Mr.Moh, Roem
Voorzitter v/d Delegatie v/d
Republiek Indonesia,
BATAVIA.

Excellentie,

Namens het Hoofdbestuur van* de Goodwill Organisatie "Ne-
derlandsch-Indonesisch Vriendschaps- en Opbouwfonds" ver-
oorloven ondergeteekenden zich voor het volgende Uwe belan&
stelling te verzoeken ;

1. Ten zeerste bezorgd door de ernstige spanningen en
storingen Welke dé vertrouwenscrisis tusschen Nederlanders
en Indonesiërs in beider volksleven veroorzaakt, is vah
particuliere, z^Ljde het initiatief genomen een positieve
bijdrage te leveren om de goodwill tusschen beide groepen,
van mensch tot mensch en daardoor van volk tot volk, te be-
vorderen. De eerste stappen hiertoe werden het vorig jaar
ondernomen dpor den stichter en oud-Voorzitter van het in
1933 te Batëtvia ten behoeve .van de minvermogende Indonesi-
sche studeerenderi opgerichte "Crisis Studiefonds Indonesia"

(_ .. Mr» D.Kluiver, die toen Hoofd van het Bureau voor Studie-
voorlichting en Beroepskeuze was, aan het Departement van
Onderwijs en Eeré'llenst. Daar bij voorlopige besprekingen
welke de heer Kluiver hier te lande met Indonesiërs en Ne-
derlanders had, weldra bleek dat de Nivo-gedachte waardee-
ring en bijval vond, is thans tot definitieve oprichting
dezer Goodwill Organisatie overgegaan. Het doel van de
Nivo-Actie is bevordering van het wederzijdsch begrip en
herstel van het vertrouwen tusschen Nederlanders en Indo-
nesiërs door buiten elke politieke propaganda staand par-
ticulier initiatief om aldus te komen tot een direct con-
tact tusschen beide volkeren in een geest van goede wil en
onderlinge waardeering.

• . 2. Zooals Uwe Excellentie hieruit moge blijken is het
initiatief tot deze Goodwill Actie niet uitgegaan van eeni-
ge partij of groepeering. Daarom.'hebben wij de organisatie
dan ook van den grond af moeten opbouwen. Dit was bok goed,
omdat dé Nivo-Actie, wil zij slagen, immers een volksactie
.moet zijn., een actie waaraan óók en vooral de eenvoudigste
goedwillende mensehen positief moeten kv.nnen medewerken.
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Want het doel is$ ieder Nederlandsch gezin ih staat te
stellen daadwerkelijk medeleven met de Indonesische
schoolgaande jeugd te toonen door maandelijks bij te dra-
.gert.tot de vorming van een Fonds dat zal dienen om leer-
boeken, schrijfbehoeften, teekenbenoodigdheden e.d. als-
mede verbandtrommeïs voor schoölpöliklinieken aan de lei-
ders der Indonesische onderwijsinrichtingen aan te bieden
opdat Indonesie's schoolgaande jeugd zoo goed mogelijk zal
worden uitgerust. De Nivo-Actie beoogt dus geenerlei lief-
dadigheid, doch uitsluitend goodwill, een medeleven van
individu tot individu, als het ware een mobilisatie van
alle menschen van goeden wille, ongeacht godsdienstige of
politieke overtuiging, ongeacht; leeftijd en ongeacht maat-
schappelijke positie. Daarom behport ook het wederkeerig-
heidsprincipe tot de beginselen onzer actie en zal weder-
keerig hulpbetoon in eenigerlei vorm van Indonesische zij-
de, bijvoorbeeld ten behoeve van de Nederlandsche school-
jeugd, van harte worden gewaardeerd en aanvaard.

3» Het verheugt ons Hoofdbestuur Uwe Excellentie te
kunnen mededeelen, dat het Nivo-initiatief, in breede.krln-

/ gen der Nederlandsche samenleving met groote instemming
^ wordt begroet k Een Landelijk Comité van Aanbeveling van

ruim 100 personen, allen leidinggevende figuren op sociaal
en cultureel gebied en alle provinciën vertegenwoordigende-
heeft zich reeds gevormde Provinciale en Plaatselijke Co-
mité 's -worden opgericht. Te Amsterdam is dezer dagen zelfs
reeds, de eerste Wivo Jongeren Groep tot stand gekomen. Er
zijn scholen, zooals het Centraal Instituut voor Christe-
lijk Sociale Arbeid te Amsterdam en de Bedrijfsschool van
de Ned. Dok- en Scheepsbouw Maatschappij, aldaar, die zich
en bloc als lid aanmelden met toezegging van. vaste maande-
lijksche bijdragen. Daarbij blijft de provincie niet ach-
ter. Nivo-Groepen werken bijv. reeds op Terschelling, in
Zèeuwsch-Vlaanderen, op de Veluwe, in den Gelderschen
Achterhoek, in Friesland,in Noord-Brabant en elders. Tot
de propagandamiddelen behoort o.a. een serie fraai uitge-
voerde steunzegels in verschillende waarden, ontworpen
naar motieven aan Indonesië ontleend. Eenige fotoreproduc-
ties mogen U hierbij worden aangeboden, evenals een model

f lidmaatschapskaart met het Nivo-embleem.
^ Nog moge worden medegedeeld, dat ook de Commissie van

Goede Diensten haar warme instemming met de Nivo Goodwill
Organisatie heeft betoond in een door prof. Dr,Frank P.
.Graham aan haar geriehten brief welke in fototypie hier
eveneens is bijgevoegde

4. De oprichter onzer organisatie, Mr. Kluiver«heeft
na de noodzakelijke voorbereidingen tot TsêTTl̂ B&Ĉ Tndê  te
hebben gebracht, de leiding aan ons overgedragen. Hij "hoopt
voortaan te kunnen medewerken aan de wederopbouw van Indo-
nesië en aan die taak zijn/beste krachten te mogen geven.
Op verzoek van ons Hoofdbestuur heeft hij zich bereid
verklaard de Nivo-Organisatie te blijven dienen als Advi- '
seur.

Ons Hoofdbestuur, dat vier Indonesische leden telt, is
als volgt samengesteld i
Voorzitter } i Rn. S.Nimpoenoj leeraar in de Indonesi-

sche talen aan het Indisch' Instituut te
Amsterdam, oud-Voorzitter van de- Bond
van Indonesische Christen Jongeren- in
Nederland., ; -
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Vice^Vödrzitter

AlgiSeöretaris

Eerste Secretaris

Perihirigtnee s t er-
Administrateur

Commissarissen

t Ds A*G*Honi£, -Gêï'qi'jMissionair Predikant te
•Amsterdam. " • ' ' , • - , •

: AI WQlters, leeraar, aan de Bedrijf ssehool .
der Nèd, Dok- en Scheepsbouw Maatschappij te
Amsterdam, > • ' . . - ' • ' ' .

: Rn. Fsspodo^ student aan -de Techtiische Hoo- .
geschöól te Delft, ;

: B. van der Hlls-t., Hoof dboekhouder derGemeen-
tebedrijven te Amsterdam,
Me j, J. R, Jonkman, leerares, Voorzitster van
Volksontwikkeling te Hilversum,,
Ds Rn.Soedarmo, Missionair Predikant te
Djokjakarta, tijdelijk: Buss'um.
Ds W, E. C. van Helsdingen, Geref.Em «Predikant,
Ancrsfoort,
Taromar W.Moelia, bestuurslid Roekoen Pe-»
ladjar Indonesia, student aan de Gomeentelij-
ke Universiteit te Amsterdam.
W. Schuil, Rijks-Accountant te Rotterdam.
Mr. J.Kunst5 Musicoloog, Alg. Conservator der
Af d, Volkenkunde van het Indisch Instituut te
Amsterdam .
B.Meddens, leeraar aan de Katholieke Archi-
tectenschool te ' s-Hertogenbosch,
N. van Zalingen, Teekenaar te Bilthoven.
J.Schenkmans, Directeur der Continentale
Textiel Maatschappij te Amsterdam,
G. W. C. Verheul, Radio Omroepleider der I.K.O.R
te Hilversum.

5» Het Hoofdbestuur der NIVO hoopt Van harte dat Uwe Excel-
lentie met deze Goodwill Actie ,moge instemmen en zal U zeer dank-
baar zijn, indien U in enkele woorden van Uw gevoelens wel zoudt
willen doen blijken.

Terwijl wij ons veroorloven Uwe Excellentie onze beste wen-
schen aan te bieden, teekenen wij,

met de meeste hoogachting,
Namens het Hoofdbestuui ,
w. g. R.S.Nimpoeno,

Voorzitter.
w, g. A, Wolters,

Al3,Socr.

On Board U.S.S, Renville
January 27, 1948,

Gentlemen s

I thank you sincerely for your interesting and thoughtful
letter of December 12 in which you inform us of the goodwill
organisation to prömote ünderstandlng between two great peoples.
On behalf' of the Committee, may I express the appreciation of all
of us who have:the same interests and purposes in our minds and
heorts.

Plccse pardon the delay in answaring your good letter. We
have been absorbed night and day and have been under the tension
of sitting on a volcano for many weeks, an€ it is only now that
we have had time to relax and attehd to other than oür most of-
ficial duties and cormspondence.
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I am glad you emphasige the reciprocal nature of
your goodwill en,terprise. .Ónly through-the mutual goód
faith, good will and reciprocal voluntary psrticipation
can such enterprise have lasting value, Along with the
mlghty industrial mechanical framework thrown around
this earth and a long with the politica l frame,work now
being organizedarounfl the earth to include all nations
in the United Nations, we need also to reach around the
earth a spiritual communion of peoples of all colors,
creeds, races and regions of one human brotherhood iin-
der the Fatherhood:óf one God,

With every good.wish to all of you and to the noble
purposes of your goodwill movement, I Am

Sincerely your s.,
wAg.A Frank P.Graham:
United States Representative
on Security Council Committee

. of .Good Offices on the Indo-
nesian Question.

Raden S.Nimpoeno, Chairman
D.Kluiver, LL,D,, Secretary

c/o Nederlandsch Indoneisch Vriendschaps-
en Opbouwfonds,

250 Hessenweg
Amsterdam, Netherlands.

[c.M. I. Af d. V, No. 20, ddo.


