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. . E. V .c .-Storobrigades. GEHEill 

Naar aanleiding van Uu novenverneld schrij~en ~oge ik U 
a.~aandc de zgn. "E. V .c .-stormbrigados" het volgende be-
richten. · 

Mede tengevolge van het foit dat de E. v.c., aan het eind 
van het vorig jaar verschillende malen, voornamolijk in het 
zuiden des landst bij het beleggen van openbare vergaderingen, 
moeilijkhedêll ono.orvond (o.L1. door "zaalaf'drijving" J, is deze 
organisatie er toe overgegaan zgn. "S~ormbrigades" op te rich
ten. Deze brigades zouden dan met alla ten dienste staande 
middelen de E.V.C . moeten baseheroen tegen deze door de "re
actie" gepleegde "terreur"'. Bovendien werden deze brigades 
ingezet bij het voeren van ecrn meer intenniGve propaganda voor 
de E.V .c. in verbandoet ledcnwel'Ving en voorlichting. 

De oprfchting der eerste "Stormbrigades" vond omstreeks 
Lovembar 1948 in· Zuid- Limburg plaats. Lator ~ard aan deze 
nieuwe organisatie-methode een meer landeli5k kar~~er gegeven, 
doordat in een groot aantal plaatsen v~rschillende E.v.c.
functionarissen te~ plaatse warden belnst net de oprichting 
van deze brigade~. 

Op:oerkelijk is het dat bierbij voorna::olijl~ d-e plaa.tselijlte 
bestuurders van de bij de E.v.c. aangesloten Alg~~ne Bond van 
\lerke:rs in de Bou\'ID.ijverheid (A .B.n .B.) ucrdan ingeschakeld. 
Tot nu toe is niet· gebleken dat ook de andere bedrijfsbonden 
der E.V .c. bij de oprichting van ustormbrigndcs'1 ·zijn bstrokken. 

Hoeuel dus een groot aantal bestuurdars r.et doze oprichting 
is belast, is v~, een daadwerkelijke uitvoering hiervan tot 
heden ?.einig bemerkt en kan nog niet oraon gezegd dàt er van 
deze '*Stormbrigades" enige activiteit uitgaat . 

In do aanvang was met do leiding van de landelijke organisa
tie van dit nerk belast: Hepdrilru.s HEM""nm:, geb.lB-7-1895' te 
Hengelo(O.) en uonende te Velsen. 

Einde December 1948 1s Hennink echter uit de E. V .c. getreden 
en sindsdien is hi5 noch bij de organisntie der "Storobrigades", 
noch bij enige andere actie der E .V.C. neer betrokken. Het is 
mi3 nog niet bekend o:r, en zo ja; door wien Rolm.irlk .als organi
sator vau het "1brigade\7erk" y;erd opgevolgd. 

Ter completering van Uw gegevens, moge ik U voorts nog be
richten, dat in Uu ressort tevens ~et de oprichting van een 
"E. V .c .-stormbrigade" werd belast: Hendrilrus EIIDERIIa, geb.30-
l - l909 te Arnhem, nonende F.Noordhoffstraat ló te Arnheo. · 

Aan de Heer Procureur-Generaal, 
fgd .Directeur van Politie, 
Bovenbeekstraat 21, 
te 

HET HOOFD VAU DE DIENST, 
namens deze: 
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No. ~ 

De PROCUREUR-GENERAAl::., fgd. 
DIRECTEUR VAN .POltlJ!lf• te ARNHEM 
stelt bijgaande Jl: ~d.J 

in handen van de Heer oofd van de 
v"'. +la.le ·~ i ~i iddiens t , t . a . v . 
de I ... eer v . d . l oolen te 's - Grct.ven
hage ter be.schikking . 
(Ingev olge nondelinga afspraak 
hedenmiddag 10 lei 1)49.) 

ARNHEM, .:. i 19 <+) • 
de PROCUREUR-GENERAAL, 
fgd. DIRECI'EUR VAN POLITIE, 
voornoemd, 

:ff~,p-<4 
~ 

Un~!'\tr Eln:ShO\•tn 



PROCUREUR·GENERAAL 
fgd. DIRECTEUR VAN POLITIE 

La. '"t .No.l . 

betreffende: S tormbrig ad es ~. 1T . C. 

G3HJU1A 

ARNHEM, 11 J'e b ::uari 194 9. 
Bovenbeekstraat 21 

P:mSuOl~"LI JK . 
------------

Ik heb de eer U te bcri.chten , nat mij wo:rrH ge:raplJorteerd , 
r'lat "~e nnvole,enoe in mi,jn ressort wonenrle !?Crsonen belast zou.<'len zi,jn 
met "'e o~Jric}• til,~ van Storrab:ri8Hr'les <'le:r ,L'T . c . 
l.!'enrlri.k ".r2 n 7.JN , metselaar , geboren 30 ~e,)terrber 19üf> te - en 710nende 

te Zwolle , Iepenstraat 78, licl cler ]. v . r: . en geabonneerd op "De '"':aa:rhej .. 
2 . C'rerJ of Hoetert, timmerman , geboren 21 J onut:t:ri 1909 te - en wonentie te 

Deventer , Zantlorstraat 28 • GenoP.!ü.."'e Hoetert is liri oer ~ . P . rr . en vo 
:ütter van oe })laat.8ç;lijke afdeling c1er L'7.~. , affl . bouwvakKen . 

3 . 1outerus J~sen, huisschil[ier , geboren ~~ó over."ber 1907 te , utten , ·wo
YJenèle te .ci.';el<l oorn , raardenkerweg 10 , voorzitter van .-ie a!'cl eling Apel
~oorn der ~ . V . c. 

4. illem V.arinu.s !...onoelink , metselaar, geboren 27 Augustus 1904 te 's- Gr 
Vel1!1uge' w :men "'e te Lochem , ~O?.enweg 6 0 Afile) mngssec"!'etaris n er B.". c. 

5 . Cornelis Veenendaal , op:>erman, gel>eren 29 r. ovember 1R96 te Doorn , wo
nende te lJnse. erle , Zweringweg 95 , vertcooclelijk lin der C. P . H. en s.v . c. 

6 . Johannes Gerardus '~gbertu.s :!Iendriks , s chilner en behtmger , gel) oren 13 
December 1890 te ZtttiJhen, wononde te -~nschecle , ViolAnst:raat 2~-s . Eenoriks 
is VJerkzaam op een bl.lreau cler 1~ . v . n . te Nasterliam, l?rtnsengracht 739. 

Het 11e lanoeli,jke leiding van cie op te rj_chten ~3ormbrigad 
zou zijnbelast HendriKu.s Hermink, geboren 18 ,Ttl.l i 1895 te Hengelo ( 0) , 
nend e te IJmuiden , gel!lf.~ en te Velsen . (J.enoernàH Hermink zou bli ,ikens een ar
tikel tl.it "De W~aarheir'l'' van 10 Janua.:ri 1~)49 uit cle ~~ . v . c . zijn getrenen . 
hi1ogelijk d~at zulks een Cè1Y''0'lfl;4'"JW.U,WQ.Q.ll.V_.re is , ~ezien het feit , r1at Fi.en
nink èli verse buitenlandse eontewten onil ert10n.n . (Zie ra)_port Districts com
mandant Ri.ikBJ>Olitie te ..!i.pelC!oorn n . rl . ;·51-12-1948 , H. 9 . 682) 

Van eni5e acti vi tei t von ne owier 1 t/m 6 genoemfle perso
nen is tot op heden niet gotlE~ken . Zi,j genieten momenteel een bijzonfiere 
atmdt:tcht . 

Ga1nne zal i.t~ van U vernor1en , of U omtrent het bovenB taand 
nog na~ere gegevens bekenrl zijn . 

De Heer ::oofèl C. V. D. 
te 

De .. 'rocurour-neneraal, 
fgd . J.hrect eur van Poli tie, 



PROCUREUR GENERAAL 
fgd. DIRECTEUR VAN POLITIE 

ARNHEM, Jf April 1949 . 
Bovenbeekstraat 21 

la.ffi No. I 

betreffende: Stormbrigades g . Y . c. 

e 

Ik moge U in herinnerin~ bren
gen àe beantwoording van mijn schrij
ven d . ii . 11 2rebrua:ri 1949) Et . 1) be- , 
treffenfle bovenve:r-melt1e atme,elegenheid, 

Voor een spoedige beantwoording 
houd ik mij aanbevolen . 

Je Procureur-Generaul, 
fgd . ~irecteur van rolitie , 

--

De Heer Hoofd Centrale Veiligheièls<'lienst 
te 

's-üR..i.V ... am..;.G;:;. 



rerbindin : o . l2 

...1ors . / ,,u 
I 

uL.derwerp : vtoriJbri~á.aes de1· 3 • • c. 
na~~ ontvangst bericbt:--
etro~JOUarJoid Lericht~ever:--

maraerinb berictt: ~~~---

evens berich., gezonc..:en aan: P . G • .Jt; 1 Ia·=ur. 

~.edewer.h.enàe iustm. ti es: ---

oud el nonen actie: ---

• 

----------------

~erbij word~ to ~ezonden afschrift van een dezerzijds 
aan àe .Frocureur-r,eneraal bij hPt ..rerechtsnof ~e 's-u-raven

ha e toegezonde.r rapport, zulks naar aanlf'idin.:, v..,n Pen 

sourijven van geno mc<e rrocJ.reu.r-~eneraal, ·o . v-.Ll - 4? n.P., 

a . a . 20 Jan112ri 1°''"', wa.,rvan evenP.ens een afschri~t bier

&aat . (..!iinoe 1f 



• D A G· 

J)DEs.7j558. 

ondorwe.rp: 
htoi'f.lbr:tt;ade-s 
der .v.a. 

• 

aar na~leid1n3 van eon ec~r1jven rr~VII-42 n.~. van 
e 4:rocttl.'SLtr-Generoal bij ~t rerechtahof e 's-Gr.nvanbaca, 

"" neerentl. Dh.·~cteur. von ~olitie, vC'..n 20 " nll!"r.i. 1949, uordt 
mede eaeeld, dat d~ personalia ven do te 's-Gr v~nhage wonen· 
d~ . r .... onen, eeno nd in t.le(J(}old not!+'ijvea, 1\À!.de,rr le volrçt: 

,...\ .... 
1 n- ~fiVenbaro, ~6 Jani l9ifê, vart beroep grondw rker-beton-

• 

01' :er-, wen ncie l?auluQ P9ttorstraat :;151; 

te 'a- ~rnvGlllla , , 15 t~ni 1907, 
ier1ngno tr~~t 40S. 

fl':l-:1 j ti tel ar v 'J.'V ~1 t 1n dn b~ j d~ ""l1il;eidsvakcentrnle 
tl" 13eslo .;c-1 11Al,; _.,t;na J3ond 'V'Ul erkere i.n de :Ut;nmnijverbeid" 
( .:iJ~ .:J.}, ~fdelin,L '~-._ravenhA ·a, de f motie ven penni.ng
tl eauór. 

ovens verv·.tl t de volgQ de .f1mot'ie : 
~id van net hOofdbest 1 [r vs~ voornocnde bond ( •• .S. .B. ), 

s.~r tari~ van ne ~deling ~ J-GrnvPnhnc vnn ~ie bond en 
v~~rrritt~~ v~~ öe ~1 ~taelij~e Rand v?.n ~e .V.ü. te ta-Gr
ve~· ~. -~o~ oe wnn u~1s~1oche n~tij -ede?latd LC.P •. ) 
h ,•ft hij ~ittinc in de Gannentaro.~ct v. n •s-ûl·avenb!:P"e. :Uj 
vo "t dJ.. 7ijlG .het .oor • on ;i.jtcn'~om ~ ven Cl a -...... • en 
dQ \,U t."4.1,t• 

-acoh on~ in lid wm het hoofdbnntu.ur Vl'n e bij de 
r• .... r;. flan,~erlotou I> \lge~ene ·,~O<lr l.nnd"'e ,or:!d. w...n ; eev Tf\l!.

d .. (A.":· '1· z.) en cesalari . ..,e:ra brtstuurder-propagandist voor 
die l>ond ·a .rs-llrava.-llwGe. · e.'Ve,.ls is hij lid vnn de u. l'. • 

at bet'l:'e.f"'ï ~e opricltint; van <3~or ,r,.ltftdos -rl~.r .E.v.c. 
t.a .. or~on 4e4\ .... d, 1'hn;. na 1 ha ·act o. ~ v• n. een flergcl1,1ke 
b ·t ,allo ;;il •s-GraVt'H'l1lllC~1 n .~ "'liptr. b. ':An~ is. 

;et s.chi jtrt ,eo "tier wel in hflt v oorne e l:t.ggen om 
to:>t. J'Jt'lclrt;tn;; vrm een r:t. ):Z:'n- of f'tootbr!. vil er te fiPan. 

·~ !n"'t a-e öpricht:Luc 'Vnn dereelt r::c ·ades beoogde 
(loel ~r:, zo&ls bij gcruo~te r~.. v l"nom .1, te 'onen tot een 
i.atensi~-,e:rc -;;I'J: do lrar.tiLO't' l d n :rvil{" en propaenuda en 
ti. vtl~""en vn~ acties, met nlle .. etti,...e r:!lddelen, tegon zo-
8enno~üe zaalafórijvi~. 

'oorn~ e:;lij't 1 1 zct ~uic:.et ûes 1. 1r:~ acJJi~nt het voor 
ac • "'• }. vrij ?I onl'lo~cU;j: -~ '"ijn o.., vergadergelegenheid 

c rrijgon, te~ijl racdo-too,e~e"d~ ~1len op het lentste 
~· n11nt .orc:en ..,;e"Veigerd. 

ABl r"~e OPJ'ic.irtill va.1 do brt n 1e"" en de activiteit dP-r 
leiders ".al bijzondere ao.ndaollt bli :hen ewljd. 

- n~lot~e .nrdt no~ '.oegedcel~, dat oe in voornoemd 
scn:r:ljve~ (!':!nocnde n..fm m111: ia en t'tmq~ · 

.)r h ~ontt:t'!o .l..C !~~ l 1 re, abor.en t ~ nee 1 o, ll-1 Juli t~CJ5, 
rro,en e t'é velsen, Drl.ehulzerwul.l ')7. -

:.ennitH vn:rvuJ..de 'ot voor kort' i J'l in de 3 .. V.C. oe 
fur,Qtic vt=m nc.bolinr;s- én prop:~(;A"'lde. 1.1e.r, 'tP..r\7151 hij te-
v-e boof1..1r clnc i'ieur we.~ Vnh h t o~· ,aan '' erpkend rfPdcrlnnd 11 , 

L ~it vp der ~~v.a. 
Verz.op 4-2- 9 , ore~ is tor1sche redenen !r Uefu41nk eni~e w~ken re-

• [ ie don Uit DiJn fil.notie ln de ~. W •..; • on tel~ ·en. 
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·o • V ...... -4 2 .... . i? • 

~e 1 s -~ravenn~ge , 

van ::t'UL-"": ' 

A ~ a c h r i ~ t . 

utr . : ..>LOr H>ri ades der..:. •• c . 

vol· ns een aan nijn ambt enoot te •s-.:ertogen' osch toP. 
GO~onden JOl~tie -rapport zo~den onde~st?gnde nersonen bel8st 

zijn r:et de oprid:::-cinc van stormtri ·a des der "' . ,. "' . in de 
achte:r: :.un namen vermelde l..,atsen bir...nen LÜJ.l r.::ssor·t: 

z. \ J • • ro! .. TANUS Leiden 

,....., . 11~ 1 ... r."L.J .ctotterdaijl 

A.4 Cr • .uOu ::;f 1tO tt .rdam 

·····H .• • ~A. OG notterdam 
r . i • J · ~""' BUI 3LA1\R-

• UV.w~S 

/. Iu o ... o .JA~ • 

.XI A . !:E_ T.u~ 

..M.l:' . w . AlL() ... \ 

J J • u.~:LT(T 

1 S -Q1.'élVe'1hrlge 

' s -Gravenhaf>e 
,;;ordrecht 
Scniedam 

... ouda 

Sc:hevenin~en 

r.et de la!HlelijlCe :.. i< n{) dier over het geihele land on 
te richten storm- of st.Jo:i-1 'icades zou zijn belast zekere 
•L o L...J ... H~'Ilf: • 

I- moge V(rlOOg)~del~estrenge verzoR~en de bijzondere 

aandacht op de in JWe geuean~e wonende lclióer(s) gericht te 

ho~den en mij zo noc.ig van 'lllll doen en laten op de hoogte 
te nouden • 

)Je Procu:..•e;.u' - Jent>raal , 
f~d . Directeur van PolitiA , 

w. g . versteeg . 

AhA de ~ren ( IOofd}Comnissarissen van Politie te 

' s-Gravenh~ _e , otterdam, lJo~·drecht, Gouda en Schiedam . 
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Nr. 33. G3H3:m. 

Onderwerp Inlichtingen. . 21 JAN. 1949 

I (.o (0~ y 
~J-t>~<f~ "IJ• 

\ Ten vervolge op dezerzijds schrijven dd. 
~r. 244/'48 Geheim, als antwoord op Uw brief van 13-12-
-'48 Nr . 50929, moge ik U terzake nog alsvolgt berichten. 

~ Peter-Johannes SCHAAP, (Schaaphoven bestaat niet in Vaal~ 
geboren te Siebengewald, 24-g-1905, beroep Mijnmeter , 
wonende te Vaals, Tentstraat 25 , 
Deze SCHAAP heeft 23 jaar op de Staatsmijnen gewerkt en 
is thans werkzaam i n Belgie. SCHARP is een zwager van het 
c.P.N. Kamerlid ~JMANS te VAALS . vermoed wordt, dat 
deze SCHAAP naar Belgis is gaan werken om aldaar propa-

, ganda te maken voor de c . P. N. -------Peter Joseph BERTR..' liD , geboren te VAALS, 20 Juni 1902 , 
los arbeider, wonende te V1\ALS, ICo:perstraat rrr. 8, is 
wérkzaam bij de firma THIJSSEN, grossi er in koloniale-
waren te Vaals. 
Deze BEi1TRAND is lid van dec. P. N. cel'VAALS. 
BERTRAND heeft korte tijd geleden de hulp i ngeroepen van 

I 
de Caritas-Missie te SITT\RD, om een bepaald persoon, 
~later is gebleken zijn zwager ) uit Duitsland naar Neder-

~ land te krijgen. 

~ Omtrent de gegevens van de zwager van BERTRAND , 
~ \ zal ik trachten alsnog de nodige gegevens te verkrijgen, 

\ zuid-Limb~/20 Januari 1949. 

\\. / , - IJ • , r ~"tl ,;. 1-V.,t-( 4~~ l'i 1~ . !1 "{. \4. 
Á , ... J .I Ç/ ;•J'.J .4 f f: > 
/''-~ ~tÇ ()Ie.~ J' i! ·v ·c·t - ~1 i!i • 

~ k .. 'f ~--~~t..., H ~ H, ( ("tj'f'f/li t. ~ k _/ 

/;~ rtlt\'t ?1'1.~. ,f-,(~\ 



Datum, 20 Januari 1949 • 

.. 
' Naar aanleiding van Uw brief van 19-1- • 49 ::J.. 1 

Geheim, verzoek ik U mij nader te berichten. 
1e. de naam en verdere gegevens van de zwager van EERTRAliD 

ook op politiek terrein. 
2e. Is zijn pog!hng om de zwager naar J.'ederland te krijgen 

gelukt? zo - ja - waar verblijft hij dan? 
zo-neen, waar woont hij tdans in Duitsland en wat ~rng~· 
hij daar uit ~ 

(?) 

I 
AAN: Groepscdt. der R. P . e te 

V A A L S . 



,. 
Datum, 20 Januari 1949. 

Naar aaDleidiD{,; van Uw brief van 19-1- 1 49 IU!l. 1 
Geheim, verzoek ik U mij nader te berichten. 
1e. de rdam en verdere ge~evena van de Z\lager van BERTRAND 

ook op politiek terrein. 
2e • .ra zijn pogling om de zwager nuar •'ederlend te krijgen 

gelukt? zo - ja - waar varblijft hij dan? 
zo-neen, uaar woont ~dj y{l.a~ in Duitsland en wat voer 
hij daar uit r" ' 

•~N: Groep~cdt . der R. P. 
te 

V A A L S . 
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verbinding no.73 
no. }413/2-l Datum 12.1.1949· 
()lldenerp: E. V .c. 
Datum V8Jii ontvangst bericht: Laatste mededeling 11.1.1949. 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
Waardering bericht: betrouwbaar. 
Teveu bericht gezonden aaJ:l: Proc.Gen.fgd.Dlr.v.Pol. te Den Bo-Sch 
Medewerkende instanties:---- - - - 
Qader.nomen actie: - --------

! 

, __ . "' 

Op Vrijdag 17 December 1948 werd medegedeeld dat op ll December 1948 
in de zaal van Boaman aan de Valkenburgerweg te Hearlen een bi jeenkoDL8t 
was gehoud~ Tan de E.v.c. Op deze bijeenkomst was hoofdzakelijk 
ken over de inrichting van de stootbrigades der E.v.c. Aangewezen wer
den de navolgende plaatselijke camman.danteu: Hoensbroek, Cdt. Fr..iJtera; 
Heerlen, Cdt. Bos; Heerlerheide: Cdt. DOek; Kerkrade-Simpel 
Cdt. ZiD!ç.en; flaubaoh-NieuweDhagen-schaeaberg; Cdt. Brinkhot, LOk en vos, 
eertatgenoemde wonende te Waubach, laatstgenoemden te "Kerkrade; 'Vaals 
Cdt. Hermans, lid van de Eerste Kamer.,tÓ:p deze bijeenkomst werd tevens 
besproken een propaganda-actie te houden in de gemeenten Kerkrade en 
Maastricht . De data van deze acties werden op de bijeenkomst niet vaat
gesteld.lep Vrijdag 17 December 1948 werd tevens medegedeeld dat de 
leden van de stootbrigade waren opgeroepen voor een propaganda- actie 
van de E.V.C. in de gemeente Kerkrade , waarbij assistentie zou worden 
verleend door leden van de E.v. c. uit andere gemeenten, en hiertoe op 
Za ter<iag 18 December 1948 om 16 uur zouden samenkomen aan het postkan
toor te Kerkrade. Op voormelde <iatum., UlU' en plaats, verachenen aan het 
postkantoor drie leden van do E.v.c. Kerkrade, namelijk Vt>s L., LOk en 
Neuss, die kenlijk aldaar op anderen wacht~. Ongeveer i uur later 
voegde zich bij de genoemden een mij onbekende persoon waarna zij ge
zame~ijk een in de nabijheid van het postkantoor geleaan oatè binnen
gingen. \leer i uur later verlietllll zij dit catè en gingen tel.amen over 
de Hoofdstraat en de Nullanderstraat. Op de hoek NUllanderstraat
Kruiaatraat gingen deze personen uit elkaar. TWee van hen gingen het 
perceel Gulperplein 36 binnen terwijl de anderen in de richting Bleij-

l
erheide-Kerkrade gingen;' Nadien werd medegedeeld dat het doel van de 
propaganda- actie was geweest het op~euw aanwerven als lid van perso
nen die reeds lid van de E.v.c. waren geweeat./ Aan deze acti e hadden 
de navolgende personen deelgenomen: De reeds genoemde Tier personen, 
benevens Zinken, wonende te Kerkrade, Brinkbof wonende te Waubach, 
Doek, wonende te Heerlen, en Muit.t,ens wonende te Maastricht. Bij deze 
actie werden 5 leden àeworven, te weten: Goedkoop H. en twee zoons, 
Janasen en \iillems , allen wonende te Kerkrade. Van deze personen wordt 
een volledige info~tiekaart bij dit rapport overgelegd.- --- - --- - ---
In verband met deze proBaganda-actie ging de kaderbijeenkomst welke 
op 18 December 1948 gehouden zou worden niet door. Naar zeg8IIIBll mede
deelde zou thans op 29 Januari 1949 in zaal Bosman te Heerlen een ka-

f 
derbijeenkomst worden gehouden met als spreker Berend Blokzijl.----- - 
Verder deelde zegsman mede Ciat thans werd overgegaan tot het oprich
ten van stormbrigades oTer het gehele land. Met de landelijke leiding 

ou belast zijn H. Henn1Dk. Zegsman stelde mij twee lijsten ter hand 
vermeldende de namen van personen die volgens hem- belast waren met 
de oprichting van stormbrigades in de achter hun namam vermalde plaat
èen.J Een afschrift van deze lJ..jJlt.lm wordt bij dit rapport gevoegd. 
Indien in een dier plaatsen hieromtrent iets zou blijken wordt een 
bericht hiervan zeer op prijs gesteld.------ ------ ---------- ---- ----
Bi j dit rapport worden nog gevoegd at schriften van twee circulaires 

~ ~t . ~ ~k::s~:~:::_~~==~==~~~~-~~-~~~=~~=~==~~~==~-~-~~-::~~-~~~=-
- ~ ' T;nslotte werd nog het volgende medegedeeld: WUlema, Josephu 
~· ,.--~ ( mua Stephanus, geboren te Sittard, 24 Mei 1894,. wonende te Kerkrade, 

~
~ Bleijerheideatraat ll8, zou leider zijn van een Esperanto-cursus voor 
f ~\ l.eden van het A..N .J. V. van de Kring Brunssum; vos Lucas, ge boren te 

~.. . r r Kerkrade, 25 J'ull 1927, wonende te Kerkrade, Seringenstraat ll, lei-

.. r //"1' ,:ro!;;~. i; deD;::~;:;;u;~:-;;~;ï~=~;-;;-;;;;ï;:;ä:-;~~;-;~;-~;=---
ft /..,~ fJA!A treft de vennelding van Vos Jan, ge boren te Odoorn, 15 Januari 1889, 
~ . ...r"' b ia foutief. Dit moet zijn Vos Lucas voornoemd. In verband hiermede 

~ ~- ----- ::::::.~~:::.~:~~:_::~~:~-~:~:-~~~~~~:~~~~-~~:-~=-~~::~~ 
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Nr• 2 4 4. Geheim. J 

Bericht op Uw schrijven van 13 december '48 Nr. 50929. 0 JAN 1949 
Onderwerp : Inlichtingen. ,, .r.Jo yJ> 

Naar aanleiding van het gestelde in Uw hierboven 
aangehaald schrijven, rapporteert men mij alsvolgt. 
In mijn ressort zijn tot op heden geen aanwijzingen m.b.t. het 
vormen van z.g. "Stootbrigades", zijnde actieve groepen van 
E.v.c. leden, die een intensieve propaganda t.b.v. hun organi
satie moeten voeren en de belangen der K. v. c. op krachtige 
wijze moeten verdedigen en voorstaan. 

Uiteraard zal steeds de aandacht op deze aange
legenheid gevestigd blijven. Een voorkomend geval zal zomoge± 
lijk onmiddelijk ter Uwer kennis worden gebracht. Met betrek
king tot de in bovenaangehaald schrijven vermelde personen, 
moge het volgende ~ dienen. 
betr. BERTRAND. 

BERTRAND, Peter, Jozef, geb. 20-6-1902 te 
Aken (dld.) banketbakker, wonende te Vaals, Koperstraat 8 is 
vermoedelijk geen lid van de E. V. c. Met zekerheid kon dit 
echter niet worden vastgesteld. 

,;<} ' BERTRAIID, Johann, geb. 1-10-1903 te Aken 
,.,.: A (Dld.) gehuwd, fabrieksarbeider in Belgi~, wonende te Vaals 
tr~ Koperstraat 6 is lid van de C.P.N. Met zekerheid kon niet 

worden vastgestel~~f betrokkene een functie in de 3. V. c. 
vervult", alhoewel('Waarschijnlijk ~ niet het geval is. 
Betr: SCHAAPSHOV3N • 

Een persoon met name SCHAAPSHOV3N is te Vaal 
niet bekend, mogelijk wordt bedoeld: 

! ()11_1! \ ê.QHA._AP, Peter, Johann~s, geb. 24-9-1905 te BERGEN (L), gehuwd, 
~ mijnwerker, wonende te Vaals, Tentstraat 25. 

SCHAAP voornoemd is lid van de c.P.N. en E.v.c. 

• \AN : Centrale Controle Dienst 
Sweelinkplein. Nr. 14. 

'S- G R A V 3 N H ~ G 3. 

Zuid ~Q burg, 6 Januari 1949 • 



l!INISTERlE VAJ ATGEn::rn ZAKEN 

No. 1 ::.-' .5'0929 

V. .., •X !'. 

• 

• 
• 

lk heb de eer U te berichten dat mij van be·trom;-
ba.re zijde uerd t!êdegetleeld êlat: Bartrand Gn Sch<J.tlPhOVPJl 
beiden wonende te~ Veals, op oen 1n lTovom'6er 1948 te · ,., tftY..I 1 

llaerlen gehouden streek-kadervergadering dêr 'J. V .c. ,- ciV 15-o~ '•I 
\1erdcm e.àngetrezen als propagandisten dier vakorganisatie. t J 

- Zi~ .zouden belast zijn mèt het vorm on van "Stoot- . 
'brigndès"t ac.tie17o groepen ven E.V.co ... leilert, d1e een 
ifttansiéve propaganda ten behoeve van hlll'l orgtrllisatie· 
üöotën vooren ·efi ae-bel~~en der E.V.c. op krachtige 
uijze moeten·yerdedigen en voorstnen. · ·· ·- · 4 

Dereelijke "Stoot- brigades" zouden vooralsnee alleen 
in Zuid-Limburg uorden opgericht. 

~~ Ik moge U verzoeken mij omtrent genoemde pe?sonen zo 
uitvoërig mogelijk te uillen doen inliehtën, waarbij fk 
gaaz-na vernam welke i"unctie door he.11 in de plaatselijlte 
E. V .c ~-.;a,raeling uordt bek1~edt; · -

"Tevêns zal ik het op pri3s atollen te varne~en, wat 
u-tháhs reeds aangaande deze "Stoot-brigades" in Uu 
ressort is bekend geworden. 

Hierb13 moge ik U nog nededelen dat in Dijn admini
stratie bekend iss Peter JoÊof BERTRAND~ geboren 20-6-
~902 te Aken (D1d.), banket @kker van ~eroep, ~on~ftde 
te· Vaals~ Koperstraat 8, die aldnar bekend s·taat eld lid 
dor C.P.N, 

Aan de· Hêer 
Districtsc~dant der 
Rijkspolitie 
te·A - - -· - -
l a e. s t r i c h t, 

1- HE~ HOOFD VAN DE DIENST, 
voor de.ze: 

~. 
L.L. van Lo.ere • 



Verbinding no . 72. 

Litt .G. No . 508J.4U. 

Betr : Stootbrigade E.v .c. 
Heerlen , 29 December 1~8. 

/ 
AntTioord op:Brief dcto .l3 . 12. 194B, no . 50929. 

• 

• 

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven moge ik U het vol~ende 
berichten. 

XI \ l.Adrianus Carolus Hendrilrus BOS, reboren te Emmen, 6 Januari 
( 1909, bezit de Nederlandse nationaliteit.Achtereenvolgens be

bekleedde hij de volrende beroepen: kruidenier, chauffeur , ar
beider in de bouwbedrijven, constructieschilder . Hij vroont te 
Heerlen , Tul pstraat l O. Hij vestigde zich alhier,komende van 
S ittard, op 21 September 1934.Alhier is van hem bekend , dat 
hij lid is van ne J:: .V.C., Afdeling Heerlerheid- Heerlen • 

/
\( \ 2.Anne D0l!X , gel::oren te Bmnen, 15 J.,aa.rt 1916, bezit de l~ederland

se nationalite:.t . Hij is til!lrlernan van beroep en v:oont te Heer
len, Herenweg 225 .~11 vestigde zich alhier, komende van Schoo-
nebeek, op 23 Augustus 1924. Hij belijdt geen r odsdieust.Al
hier is van hem bekend, dat hij lid en voorzitter is n.n de 
E .V . c ., Afdeling Heerlerheide - Heerlen . 

3 . Engbert Atlrinnus Roelof i"ASEJ.IBR, reboren te \•anne (Dld . ~. J.2 
Augustus 1909, is zonder nationaliteit ingevolge nrt . 7 sun 4 
der \et van 12 December 1892 S . 268 . Hij is grondwerker van be 
roep.Hij vroontalhier Oude Yerkstraat 96.Hij is Ned .Herv., doch 
belijdt zijn rodsdienst niet . 
Hij is oud-Spanje - strijder en secr etaris van de c . P .1i. , Afd. 
Heerlen, lid van de vereniging ''Vrij Spa.nje'' abonné op ••de 
Vrije Katheder", lid van de bedrijfsgroep "Bouwvakken'• , vnn de 
E.V .c. , Afd.Heerlen en lid van de C. P .N., Afd.Heerlen. Daa.ren
boven Z.eu hij bestuurslid zijn vo.n de vereniging "1rrij Spanje 11

• 

Van het vormen van z . g . "Stootbriga.des'• in de groepen van de 
E.v . c . is hier weinig bek~nd . 

De eenheidsvakbeweging is hier in de Mi j nstreek over het alge
meen belichaamd in de Algrn~ene Bond van \',erkers in het Mijnbedrijf 
(A .B.W.M. ). 

Deze mijnwerkersorganisatie is niet aanrealoten bij de E. ' 7 .c . 
In de andere beroepen heeft de eenheidsvakbeweging, in dat ge 

val geor ganiseer d in E. v . c .-verband , niet vee l te betekenen.Zonder me
deV<erking van de Vakunie is deze bev.reging hier ter p l aatse niet in 
staat om een staking met behoorlijk resultaat te proclameren. 

Tot slot zij vermeld, ~at de Afd . Heerlerheide van de E.v . c. vol
rens de laatst bek~nde cijfers 76 leden zou tellen.Einde . 



h~s~R!D VAil ALGEt:ENE ZfJ.\EN 
's-nravonhaee, ; Deccnber 1948 • 

.,50929 
etr.: "Stoot-brigades" E.V .c. 

GE HE ! j'[ 

- ncheb de eer u te berichten dat ro;tj V'à%1 
b~troUW~al'e zijde nerd "'medegedeeld ö.át !2.§,, 
wt)nehde te Uvtenta- Tul,;penstraat 11; poe$, 
Arttotr, gebOl'en 1 ... ~3-1916 te Elllt!len. wonende 
ijeercfiwég 22' te Heerlerbeide on ~§5em~e~, 
Enbert Adrianus Roeiof geb.l2-8- 9 .e 
Wanne (Dld.), wonende te Uwent! Oude Kerk- 0 -.o'J' !IJ · 
straat 96,. op een in Nov~mber 948 gehouden ~ · .7) t' 't/• /<J' 'lf?J 
streek-kade:rvel'gadering der E .v .c., werden 
aangewezen ~ls prnpaggndisten dier vakorgani-
satie. 

Zij zouden belast zijn met hot VQrncn van 
"Stoot-brigrules": actieve groepen van E. V .c .... 
leden, die een intensieve propaganda ten be
hoo;re van' hun prgállisatio moeten voeren. 

-Ik moge U ve~zoeken nij omtrent genoemde 
Dos zo uitvoerig moge~i~ te ~illen doen 
inlichten, ter\"11~~ ik tevens gaarne zal: vel' .. 
neoonN~elke functie genoemde personen in de 
plaatselijke E. V;C. -afdeling bekleden_, alsmode 
-wat U thans reeds ven genelde "Stoot-origndesu 
is bekend go~orden. 

~ . 5" :HET liOOFD VAN DE DIENST, 
voor deze: 

f. 
~. 

L.L. van l.aèl:'e. 

Aàn dê Hee? 
C~issaris vän Politie 
te 
H e e "!! l ~ n. 



UITTREKSEL 

Voor or 1354 Naam 

Origineel in .. OP. §§~. .............. ... ..................... .. Naam .e:. r.c. bef3.loten vergaciaringen 

Volgnr . .. Ag.nr. . QQ~29 ........... Aard van het stuk 

....... ......................................................................... Mz. . ................. .J.D .. ~rkr.ad.e ...................................................... Datum ........ l:::l2.::-.~ ........... . 

• 
I werd 

• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Op 10 November 1948 werd in het cafe van H. V'errneulen aan de Klooster
bosstraat alhier, een ledenvergadering gehouden van de afd . Kerkrade van 
de E. V'. v. 

Aanp:evoerd werd dat in Limburg te v·èinig actie v."s door en voor de .!!;. v. C. 
Teneinde hierin verbeteri ng te trenren werd door de vergaderi~g besloten 
over te gar·n tot het opriehten tot het oprichten van zogenaamde "stoot
brigades". Als doel van deze"stootbrigades' werd aangegeven het voeren 
van propaeanda alsmede verzet, met alle te~ dienste staande middelen, tegen 
terreur , zoals het gebeurde in l~~!lstricht werd bestempeld . Voqrlopig 

zouden deze stootbrigades alleen in Limburg v•orden opgericht . Ter ver
gadering/overgegaan tot het benoemen van een dagelijkse leiding en van 
plaatselijke leiders der stootbrigades . In de dagelijkse leiding werden 
gekozen : DOEK, voorzitter, BOS, Tulpenstraat 11 Heerlen, secretaris ; 
Cassimir , Beerlen, commissaris; Zinken, Aerkrade , commissaris te7ens plv . 
voorzitter. Voor de afdelingen Heerlen , Va~ls , Hoenshroek en ~rkrade 
werden pl.,a selijke leiders aangev1ezen. Voor de remeente Heerlen waren dit 
de personen van de dagelijkse leiding, voor zover te Heerlen woon~chtig ; 

voor Vaals Betrand en Schaaphoven; voor Hoensbroek Frijtersen en voor 
Áerkrade LOK en ZI NllliN. Voor de overige afdelingen zouden de pl aatselijke 
leiders worden aangewezen op een nader te bepalen datum te houden bijeen
komst • 
• • • • • • • • • 0 •• 

Uitgetrokken door ................................. ~.~.~ ................................... Md.fSectie ...... ~.c.~. ~?, 23- 6- 49 
Datum ............................. . 

Op aanwijzing van ...................... 9..! .. ~~ ............................................... .. 
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