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onderwerp! Haag se V/sjidel sport Vereniging
"De Schakelboys".
^—«_--i—«^-t-^

£i^L, ó^e^nfoc^rrt^c^—^t. ? at*

-—>Hiermede heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten.
Na de bevrijding -werd te ' s-Gravenhage opgericht
^een -pjandelsportvereniging voor ' s-Gravenhage en onstreken onder de n a aai "De Schakelboj^s"., welke vereniging momenteel 60 leden zou tellen.
De naam van de vereniging is ontleend aan Huize
"de Schakel" te FoordYji.jk, welk geooiwj besteed is of is gefeest - tot internering van jeugdige ifianneli^ke politieke delinquenten.
Een groot deel van de leden van genoemde Vereniging is in dienst gefeest van de S.S., het N.3.K.K. of
een dergelijke organisatie, terwijl de neesten van hen
in. "de Schakel" hebben vertoefd.
Op hun wandeltochten en bij feestelijke gelegenheden dragen de leden van "de Schakelboys11 een lange
zwarte pantalon en een witte shirt, waarop een orangeblanje-bleu embleem is aangebracht, waarop enige s_ciiakels van een ketting en het yjoorcl "Schakelboys". Het
embleem -wordt ook gedragen op de burgerkleding in de
vorm van een emaille speldje. De vereniging voert een
vlag in dezelfde kleuren.

Ha eerst aangesloten te zijn geweest bij de ïïederlandse Wandel Bond (!•;.¥.B.), Daaruit zij - naar
verluidt in verband met een geschil op organisatiegebied - is geschorst, is de vereniging thans aangesloten bij de "Wandelkring Den Haag en omstreken",
•welke kring is aangesloten bij de Keclerlandse Bond
voor Lichamelijke Opvoeding (K.B,v.L.C.).
-2Aan Zijne Excellentie de Minister-President
te
't.1 e ven s verzonden
Zijne lixcellentie de Klnister van Binnenlandse Zaken en
Zijne Excellentie de Kluister van Justitie.

43228 - '46

Volgens verkregen inlichtingen zullen "de Cchakelboys" binnenkort overgaan tot het vaststellen van statuten en een reglement.
Door de Vereniging -fiordt ook een gestencild maandorgaan uitgegeven, getiteld "Van Kar s tot Mars", dat
onder redactie staat van de secretaris K.F.V
Het bestuur ven "de Schakelboys" bestaat uit de
volgende personen:
Voorzitter:

^ ________ „„_
„, _ 3 b. 18 -3 •
1923 te T s-Gravenhage 5 ongehuwd, K . H .
Godsdienst, 'aiibtenaar bij de Gene ent elijke Plantsoenendienst, •wonende ten
huize van zijn ouders, I-arkt?jeg 47 te
's-Gravenhage. Hij is geen politiek
delinouent.

Secretaris:

P enningne ester

j-w-j.-^^c-.^ te ' s-Graverïiags, ..«.^G...^^,
R.K"..Godsdienst, boekbinder, T/onende
Van Havesteinstraat .321 te 's-Gravenhage. Tijdens de bezetting tekende hij
voor de S.S.: is in dienst geweest van
de 'f/asserschutzpolizei en zou in "de
Schakel" hebben vertoefd.
_ OQSïBRLOO,
_
g eb. 22-2Adrianus Cornelis
192.4 te ' s-Gi-avenhage', "ongehund, H.H.
Godsdienst, tonende ten huize van zijn
ouders, ïïonsholredijkstraat 49 te 's-Gravenhage. Hij is vrijwillig bij de H.A.D.
gefeest en gaf zich in 1943 op voor de
Landstorm Nederland. Hij zou zijn geplaatst bij de S.S. Divisie lïederland
(Rode Kruis afdeling). Hij heeft de eed
van trouw op de Führer afgelegd en is
geïnterneerd gefeest in "de Schakel".

2r Penniigraeester

L,]K>ETEü::04L. Veriaoedelijk viordt bedoeld
geb.5-5-1905,
ongehuwd, N. H. Godsdienst , tonende V/ateringsestraat 71 te ' s-Gravenhage. Voor
zover bekend is hij - g e e n politiek delinquent .

Commissaris:

a^^2££ieiis_SK2ïaj geb. 16-12-1923
te Ro ter Sajii, ongehuwd, geen k e r k e n o o t schap Tjonende StuvJstraat Ic4 te 's-Gra
gevjocst van. de HSB5
venhage. Hi
de 7/.A. en de ï;and^acht. Hij .is vermoedelijk in "de Schakel" gedetineerd gev/esst .

""P""

CoMaissaris:

Commissaris:

ongehuw
ride Cuyp stra
s-Gravenhae. Hi
in dienst 'van het Vrijwilligers Legioen
Nederland. en heeft aan het Oost front gevochten. Y/aar schijnlijk is hij gedetineerd
gev.'eest in "de üchaheï".
3§nJ3^W%ïï%&Z&i geb.14-3-1924 te Hillegoi-i,
tonende Kolenstraat 9 te Hillegora. Hij diende
in de Iï.A.I>. , • en ging later in Duitse dienst.
Verbleef in Rusland. Werd. in Augustus 194-5
geïnterneerd.

Als leden van "Re Schakelboys" zijn de volgende personen bekend eworden:
, geb. 11-9-1926 te 's-Gravenhage, ongehuwd. E'. ïï. Godsdienst, electricien,
tonende ten huize van z i j n ouders Honsholredljkstraat 49 te 's-Gravenhage. In 1942 ging
hij vrijwillig naar Duitsland. Hij via s lid
van de B" at. Jeugd stom, neld.de zich in 1943
voor de "Jaffen Q.B, en •uiorcl ingezet aan het
Oost front.
geb. 10-6-1928
te 's-Gravenhage, ongehuwd, K. H. Godsdienst ,
student, tonende ten huize van zijn ouders
ïtoneman straat 39 te 's-Gravenhage. Hl 3 vlas
lid van de ïïat.Jeugdstoryr. en diende in het
•S. S. Regiment Westland. Hij -is geïnterneerd
ge?ieest in "de Schakel1'.
^)M.J^^') E eb. 29-8-1930 te
's-Gravenhage, origeJnutid, h. H. Godsdienst, tonende haasstraat 13 te 's-Gravenhage. Voor
zover bekend is hij geen politiek delinquent.
In. 1943 werd proces-verbaal tegen hen opgemaakt terzake brandstichting.
- e l i s , JMJSiSJ^L, geb. 26-11-1926
te Leidschendajji, tonende aldaar, D'atnlaan 35Hij is politiek delinquent.
. i M : S J i ? geb. 18-7-1917 t e 's-Gravenhage, K .11. Godsdienst , vjonende ten huize
van zijn moeder, ïïakker straat 60 te 's-Gravenhage. Hij ging tijdens de bezetting vrijwillig als postbode naar Duitsland en trad
later in dienst van de Gernaanse Sturmbann,
een onderdeel van de Gernaanse S. 3.. EE1IFER
is tevens voorzitter van de af d. Den Haag van
de Nederlandse Trekker sbond.

^^^^^^^^^^^^J^^^i geb.2>-9-192;5 te
1 s-Gravenhage, ongehuwd, 3v. Luthers, bankvüerker,
wonende Dunne Bierkade 2la te ' s-Gravenhage.
ïïi;; is lid gehoest van de l;. S. 3., de 17. A. , de
Hat .Jeugd storm en het K'. S .t. I\ en is gedetineerd
geweest .
A^JiCOISR, tonende Overrijri 7 te ï."~itmjk a/d ïlijn.
£arLJ^2i3J5IL? g eb. 13 -3.1-19 24 te Oudevmter, tonende
aldaar, Ariainiusplein 163. Was lid K.S.B. Landmacht, Kriegsmarine en Waffen 3 = 3 . . Is gedetineerd
gefeest.
Voorts zijn als donateurs/triceG bekend gemorden:
^
geb. 21-4-1889 te Berlicusi en
Middelrode, gehirnd. I» .E. Godsdienst , hoofdvertegeniioordiger van een verzekeringsmaatschappij, -wonende Jan de Baenstraat 13-8 te 's~Gravenhage. Hij vias
lid van de H.Ö.B, en de W. A. en -.v a s Vervialter in
een Jodenzaak. Hij is gedetineerd gefeest.
ïïeja^em^Jaaria.JM.Ii^^
geb. 29-9-1893 te Delft,
R. K. Godsdienst, gehuwd met MSl^S!MJi2S£SMj_J[I^I
ETlliK, geb. 19-10-1889 te Vee sper c ar spel, garagehouder, tonende De Ruyt er straat p2a te 's-Grayenhage. De vrouw is 'lid geiveest van de K . S . B , en de
IÏ.Y.D. en haar man was lid van de k ^ o . B . en het
Vervoer sf ront. Later T7as hij werkzaam bij de O.F.
Beiden zijn geïnterneerd gefeest.
AP^ geb. 4-6-1910 te Dusseldorf, H . II.
Godsdienst, gehuild , galvaniseur. Tronende Zuigerstraat 21 te ' s-Gravenhage. Voor s o ver bekend is
hij geen politiek delinquent.
g eb. 14-11-1913 te
nhage, N . R'. Godsdienst, geiurwc! met n§Tidr_ik
Ilï. geb. 27-12-1916 té f s~Gravenhage,

tonende Camera Obscurastreat 4 te 's-Gravonhage.
Voor zover bekend is geen van beiden politiek
delinquent .
lMLIMLJIML')
geb. 21-4-1927 te
's-Gravenhage, ongehuwd, M.H.Godsdienst, tonende
ïïat er ing se straat 46 te ' s-Gravenha D ;e. Voor zover
bekend is zij 'geen politiek delinquent e. In 194-3
?;erd zij terzake diefstal veroordeeld tot voorn,
ter beschikking stelling van de Regering met een
proeftijd van 5 jaar en l jaar onder toezichtstelling.
te Sp~anbeek,~* ongehuwd, R.K.Godscfienst, chauffeurmonteur, tonende Harstenhoekweg 59 te 's-Gravenhage. Hij is vrijwillig in dienst gegaan bij het
R.S.K.IC. en is gedetineerd geleast.

SiSistjJis^.]0^§Séi5 geb.l9~4-luG2 5 l- .H.Godsdienst,
grondwerker 5 gehuwd. r::et '^^.^^.^^B^C^y g eb.
5-4-1906 te 's-Gravenhage, wonende Kerkstraat .31
te Voorburg.
£i°_J!ohiJ^es_J^LJi^31j geb.32-6-1920 te 's~Gravenhage,
A£iL!y«Zl§.li§^^
g eb. 10-81929 te 's-Gravenhage. Beide laatstgenoGr.de personen Tjonan eveneens Kerkstraat 31 te Voorburg.
De leden van de familie Visser-v.Yeen z i j n , voor
zover bekend, geen politieke delinquenten.
ML9EÜJi§-ltóJiSJÏSEia-3£.Q^I? geb. 18-4-1904 te
Sassenheiri", tonende aldaar, Hoofdstraat 172.
Hij v-Jas lid van het n.S,K.K.
Op 18 Januari 1949 werd door :lde Schakelbo^g" te
's-Gravenhage een feestavond georganiseerd, die door pOO
a pi?0 personen - voor het overgrote deel politieke delinquenten - Merd bezocht. Velen der aanwezigen bleken
elkaar te kennen, gezien uitroepen als "2o, ben j i j ook
al vrij l 1 ', "Ploe bevalt de vrijheid", enz. De avond -werd
gevuld met zang., muziek, toneelspel en een tou\bola, terwijl een bal, dat tot 2 uur duurde, het feest besloot.
Hedevoeringen vierden, niet gehouden., terwijl uit
niets kon blijken, dat een politiek doel.?jerd nagestreefd.
Het grootste deel der bezoekers bestond uit jonge
mannen, waarvan velen Blaren vergezeld van verloofden en
ouder s.
De feestavond werd ook bijgewoond door de bekende
oud-I'ajoor J^i'SJ^JKESI^, pud-cor-r.iandant van de Opbouvjdienst en. pronotor van de "Vierdaagse".
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