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S.T. 21 April 195~ . 

No. Gr.V.D. 520591 Conf. 
Bijlagen: drie. 

Onderwerp: Verzending propaganda-materiaa1 
naar Nederland. 

CONFIDENTIEEL 

In vouwe dezes ge1ieve U aan te 
treffen een uittrekse1 uit een ~eilig- . 
heidsrapport, opgemaakt door Z, met 
twee bijlagen, naar de inhoud waarvan 
kortheidshalve word t verwezen • 

s.T. 

Typ: 10 • 
• Coll.: !; 
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'UITT R8KSEL VEI LIGH8IJ.BHAPPORT 
- - -BERICHT- - - -

Datum van bericht : 9 Aprj.l 1952 . 
Rap porte1.u•: 
Van wiejis het berich t afkornstigl. 
Betrouwbaa r heid bericht: 

Contact . 
Be t r ouw baar . 
Be trm.ti'V baa r . Betrouw'oaar heid berich t gevel' : 

Welke acties zijn ondernomeu ~ 
Met wi e sameng ew er kt : 

ZencUng door mij gec ontroleer d . 
Doua ne Am b te naau alhier . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Onder werp : Verzending propaganda- materiaal naar Nederland . 

Bij l agen : drie . 

• 

• 

Door ee n ambt enaar der Douane t e Venlo werd mededeling 
gedaan, da t een hoeveel heid soc i a l istisch (?) pr opagandamateri 
aal , hetwe1k per goederen t rein , vanui t WEE~T , v i a de doorlaat 
post Venlo naar Nederl and was verz onde n, t ijde1ijk door per
so neel van hun dienst werd opgehouden . 

Terzake werd t ergo nd door mij een onderzoek i ngestel d , 
waarbi j he t volge nde bleek : 
le. Blijkens de bi ,jbehorende factuur (Zi e bi jlage I) b1eek 

bedoelde zending 54.6 K. G. socialisti sch pro pagandamate 
riaal te bevatte n. Het materiaal was b1i j kbaar ver zonden 
t en behoeve van het Inte t'onaa1 Soc i alistisch ' Jeugdka 
(IUSY), we1k e kamp te Wenen za1 worden genoua en va n T to t 
10 Ju1i 1952 . 
De gehe1e zending be~tond 'uit aff iches, waarvan er twee 
a1s bij1age no. 2 hi~bi j gaan. 

2e. B1ijke ns de factuur (bij1age I), verzonden door N.V. Sc 
ker en Co., Internati ona1e expeditie, Herengrach t nr. 506 
te Amsterdam, dienen de affiches te worden doorgezonden 
aan ''I\ampcomite Wenen 1952, Tesse1schadestraa t 31 Amster
dam11. 
Voornoemde J.P. Janssen staat bij de P.I,D. te Ven1o gun-

3e. 

4e. 

stig bekend. 
Bij onderzoek b1egk voorts dat bedoe1de affiches afkom
stig waren van de "Sozia1istische· J ugend. -osterreichs" te 
Weenen, terwij1 het transport naar Nederland was verzorgd 
door het Expeditiebedrijf N.V. Schenker & Co., fi1iaa1 
WEENEN . 

Omtrent de op bedoe1de affmches voorkome nde naam van de 
drukkerij: 11Vorwarts'1 , mage ik nog opmerken dat, b1ijkens 
medede1ing van contact deze drukkerij reeds vroeger in 
Neder1ands Indi~ (Indonesi~), vanwege de Procureur-Gene
raa1 a1daar, was gesi·g na1eerd wegens het druk..l{en enz. 
van Nationaal Socialistische 1ectuur . 

Co11.: 



A F S C H R I F T 

N.V. Schenker en Co's 
I nt erna t ional e Expeditie . 
Herengracht 506 . 

Ams t er dam , 5 April 1952 . 
Tel. 421J+L . 
Toestel or . 5. 

~ l AAN de f irma J . P. Janssen , 
Venlo. 

Wgn. 80301 van Weenen 
Uw ref. s chri.iv en dd . 17-3-52. / Ooze r ef .: .AI 15431/ 2/ JB 
Betnft: IUSY 26 - 1 baal pros pectussen, brute 54,6 K.G. 

Mijne Heren, 

• Bijgaand gelieve U aan te treffen: 

Afzender: 
Ontvangen: 

" Soort goed: Reclame-drukwerk. Geen betaling, noch heden noch in de toekomst. 
Waarde Nihil. 

Factuurwaarde: 
.vracht en onkosten tot: 
Douane- en Bankexemplaar van 
No. 
Sal do 

Leveringsconditie's: 

INVOERVERGUNNING/INVOERMELDING 
Leveringsconditie: 
Af te schrijven: 

Geldig t/m 
Na inklaring gelieve U de zending 11 ongefrankeerd '1 

door te zenden aan: 
Kampcomite Wenen 1952, Tesselschadestraat 31, Amsterdam. 

M onkostennota onder vermelding van ons refertenummer gelieve U ons per 
~gaanee in te zenden onder bijvoeging van a) RENVERSAAL van het paspoort. 

b} afgestempelde duplicaat-vrachtbriefjbuurtvaartadre9. 
Bij eventuele moeilijkheden met de Douane gelieve U ons hiervan direct 

in kennis te stellen. 

OPMERKINGEN: U gelieve de zending onder aanneming van alle kosten door te 
zenden en voor ons fl. 2.50 in te calculeren voor onze bemoeiin 
gen. 

Wij verblijven hier verder geheel buiten. 

Hoogachtend, 
N.V. Schenker en Co's 

Internationale Expeditie 

w.g. Onleesbaar. 
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I 0 T A I UITTREKSEL 

. U!t: f bb 

o.a.v.· fO .:I:l4 
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Voor:~ 9SJ 

Aan KA.RA Dat.. biu-~ 
Van H.B. Par.: ~ 

Betr.: Uw nota dd. 3-9-'51 no. E 1296 

"'· . 

....... ~· 

Onderwerp 1. Internationale Unie van Socialistisohe Jeugd. 
2. J.B.C. Molenaar. 

In antwoord op Ow bovcnvermelde nota mog~ ik U berichten: 

1. De Internationale Unie van Socialistisohe Jeugd (International 
union of sooia1ist Youth- t.u.s.Y.} is een internationals jonge
ren-organiaatie met democratisch-sooialistische inslag, waarvan 
mag · w~rden aangenomen, dat zij thane nog beetaat. 

De I.U.S.Y. heeft in de zomer van 1950 een zomerkamp gehouden te 
Stockholm, waaraan van Nederlandee zijde zou zijn deel~enomen door 
laden van de 3tudentenvereniging "Politeia", de Jonger~nbeweging 

. van de Partij van de Arbeid "Nieuwe Koera", de A.J.C. en jeugd-
leden van bet N.V.v.. · 

Omtrent bet huidige programma van de I.U.S.Y. en de samenstelling 
van het bestuur van deze organiaatie staan geen gegevens ter be
echikking. 

Volgene het uit 1946 daterende Voorlopig Beginoelprogramma atelde 
de werkgroep in Nederland, die een Internationalistiach-Sooialis
tieche Jeugdbeweging voorbereidde, zich ten doel: 
1. Te komen tot een internationalistische, aocialistiecbe arbeiders· 

jeugdbeweging, die striJd wil voeren tegen het nationalisme, 
militairieme en vaderlandeverdediging. 

2. Die jeugdbeweging zal strijd moeten voeren voor de vernietiging 
van bet kapitaliame en voor de veatiging van een aocialiatische 
maateohappij, omdat het sooialisme voor de arbeiderajeugd de 
enige levensmogelijkheid is. 

3. Zij zal strijd hebben te voeren voor de economische lotoverbete
ring van de arbeidersjeugd • 

4. Zij zal onvoorwaardelijk op moeten kooen voor de ondereteuning 
van de bevrijdingsstrijd van de koloniaal onderdrukte volkeren. 

5. Zij beeft tot taak de opvoeding van de arbeidersjeugd in de 
geeat van de internationale eolidariteit van de arbeidersklaese 
en de vorming van een sterk klaaaebewustzijn. 

6. Zij zal nieuwe levensvormen voor de arbeiderejeugd moeten achep
pen en consequents atrijd voeren t~gen de burgerlijke moraal. 

2. Jobann!B Hubertus Cornelia Molenaar, geboren te 's-Gravenhage 7-2· 
1923, atuderenil, wohende ie 'e-Gravenhage, Pauwenlaan 101, was in 1947 

voorzitter van de I.U.s.Y.; tevena had hij toen zitting in het 
boofdbestuur van de Demooratisch-Socialistiache Jongerenorganieatie 
"Nieuwe Koers". 

(B IVJ 
/ 

H. B. 
11 october 1951. 
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Rapport 
Vail.; F...A . RA 
Aan: H. B • 
No.; E 1296 
Onderwerp: J.~.C. MOLENAAR. 

SARDINE bericht ons, dat hij tn 1947 met U gc0orrespon
deerd heeft over een zekere J . 1-1 . C. MOLENAAR, di e to en een 
leidende rol :3peelde in de "In:bernatioaale Unie van 
Socia1istische J ·eugd". 

I 

3ARD I~~ zou het op prijs stel1en een kort rapport omtrent 
deze organisatie te ontvangen, indien deze althans nog 
bestaa t. De mogelij 1(:heid bestaat n.l., dat deze Unie 
momenteel contact onderhoudt met bepaalde groepen in 
Afrika. 

3-9-51. 



/. . 

J.an H. B". 
/ 

van B-.a t. 

I ; De "Internationals Dnie van S:ocialistische Jeugd" 

(I. U.S . Y.) zal in de ma and Juli 1950 een zomerkamp organi

seren~ te 0tockholm. 

Van Nederlandse zijde zal daaraan kunnen worden deel-

genomen door leden van de Studentenvereniging ''Polil:ieia " , 

Jongerenvereniging "De Nieuwe Ko-ers ' en 18-3(1 j a rige leden van 

P .v.d.J) .• , N.V.V., A.J.C., "Nederlandse Cultuur- en Sportbond 

en 'Instituut voor Arbeidersontwikkeling11 • 

rleeds thans hebben zich een 125-l:ial deelnemers aan-

gemeld. De totaalprijs van de veertiendaagse reis zal bedragen 

f 165,-. Een spaarsysteem is reeds ingevoerd. 

Hoewel het hier een actie betrefl:i van democre.l:iisch-

socialistische jongeren, werd mededeling toch gewenst geacht 

om het internationaal karakter van de samenkomst. - Enm' -

7 November 1949. 
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