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UITTREKSEL

Uit : PD 2807 , Naam: J. M. BÏÏXKMS

Voor: ÓD 1316 &r /•• Naam: VAKORGANISATIES.(Niet bij een landeliike orga-
nisatie aangesloten).

Ag.nr: Afz. : Legerluchtm.Nederland. datum: 17-2-50

Aard van het stuk: Afschrift brief Legerluohtmacht Nederland.

O Johannes Martinus BÜXKENS. geb.5 Juni 1893" te Oploo, Nederlander, van beroep
timmerman in vaste dienst bij de Garnizoens-schietbanen te Nijmegen, Godsdienst
R.K., wonende Heijendaalseweg No 252 te Nijmegen, is gehuwd met Johanna Jose-
phina Hendriks legers, geb.51-3-1900 te Nijmegen. Uit dit huwelijk zijn drie
jongens en drie meisjes geboren, - .
BEKKENS is Hoofdbestuurslid van de B.A.R. (Bond Algemeen Rijkspersoneel) en aan-
gesloten bij de Centrale Rijkspersoneel en Ambtenaren Centrum. Hij is vermoedelijk
lid van de C.P.N. Hij is abonnê van "De Waarheid" en vermoedelijk een overtuigd
communist. Voor de laatste wereldoorlog werd hijjzf verdacht van het verspreiden
van revolutionaire geschriften. Hij zou zicft bezis «ebrwïsn hebben of nog b̂ zi#
hou.de** jus-o z.g.n. cellenbotwi. Ook een -of twee zoons van hem zouden links georiën-
teerd zijn. Crimineel is er te Nijmegen niets "sn Mm t-en asdele bekend.
Bovenstaati.de inlichtingen kunnen als betrouwbaar worden aangemerkt..

O

Uitgetr. door: J.d.S. Op aanwijzing van: B?.

Datum: 10-11-50
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Onderwerp: Bond van Algemeen Eijkspersofieel (B.A.H.)

Datum onüvangsb oericht: /
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
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Als aanvulling op dezerzijds schrijven a.d. 4 Mei
1949 Doss.l3/̂ Sö betreffende de B.A.K., in antwoord op
Uw schrijven d.d. 11 April 1949» Ïïoo9141 wordt dezer-
zijds het volgende medegedeeld:

In Januari 1931 werd opgericht de Bond van Burger-
personeel in Militaire Dienst (B.B.M.D.).

ö-edurende de bezettingstijd werd geen activiteit ont-
plooid. Ha de bezettingstijd werd de bond weer actief,
doch nu ©p ruimere basis. Het doel is thans de werknemers
verbonden aan de verschillende Ministeries zich neutraal
te laten organiseren. De naam van de bond, die op 21 Janua-
ri 1949 Koninklijk werd goedgekeurd, luidt thans: Bond van
Algemeen Eijkspersoneel (B.A.H.). -*

De in dezerzijds schrijven (Doss.l3A>5ö) genoemden,
l.gSÏÏSIIK en P.'i'h.WBSSEL zijn resp. voorzitter en secreta-
ris van het hoofdbestuur van de B.A.Ü. I'.TEUSIHK is tevens
lid van de commissie van inrormeel overleg van het Ministe-
rie van oorlog.

Het oestuur van de Aid. Den Haag van de B.A.K. is als
volgt samengesteld:
Voorzitter;

Jan Jacob Willeia Hendrik Alexander STOUBOP, geboren te
Amersfoort 24 Juni 1905, bode bij hèi Ministerie van Binnen-
landse iSaken, wonende Van Vlotenstraat 7 b te 's-Gravenhage.

Secretaris:
Qtto BÜBINSH, geboren te Wildervank 12 Maart 1907, van

beroep gestichtswachter, wonende Kepplerstraat 242 te 's-Gra-
venhage.

Ar ie oVEH'BS, geboren te Leimuiden 21 December 1901,
van beroep badmeester, wonende Vlierboomstraat lyö te
's-Gravenhage.

De activiteit van de bond schijnt in hei. bijzonder bij
het Ministerie van uorlog bekend te zijn, daar een van de |
leden van de B.A.E. op een vergadering zich erover beklaagde
dat het op een voorgaande vergadering besprokene woordelijk
bekend was bij de kolonel.

Verder worden pogingen aangewend het "C.A.D.I."-perso-
neel en het burgerpersoneel, wei-kassa bij de "E.I.M.I.",

in de B.A.E. te organiseren, (einde) ̂
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In antwoord op uw nevenvermeld schrijven moge Ik U
betreffende de Bond van Algemeen Rijkspersoneel {B.A.R.)
het volgende berichten.

De B. A «E. werd op 10 Juni 1951 opgericht; het lid-
maatschap staat uitsluitend open voor rijkspersoneel,
terwijl in het algemeen slechts de laagstgeplaatsten on-
der de personeelsleden, zoals boden «n eorveirs, in deze
bond zijn georganiseerd.

Be bond stelt zich ten doel de materiele belangen der
leden met all» ten dienste staande wettige middelen te
behartigen* Zelf bulten elke politieke of godsdienstige
gezindte of partij staande, slaat hij open voor alle
daartoe in aanmerking komende personen, ongeacht hun po-
litieke of godsdienstige gezindheid*

Voor zover tot nu toe gebleken is gaat er inderdaad
geen politieke activiteit van deze bond uit»

De bond zou thans een vijftiental plaatselijke «f de-
lingen hebben en een totaal ledental van ruim vijfhonderd.
Als voorzitter van de B.A.R. treedt op t Fr ad er ik TEïïSIKK,
geb.5-8-1894 te Borne, wonende te 's-Gravennage, Jöienen-
straat 122, van beroep bode aan het l.inisterie van Oorlog
en- als secret «ris J I iet er Theodorus 1IB£t8gL« geb.l>-4~1897
te Amsterdam* wonende te * s-Gravenhage» Ketel straat 108,
van beroep timmerman bij de Rijksgebouwendienst,

Van belden is op politiek gebied niets ten nadele bekend.
De bond werd tijdens de Duitse bezetting opgeheven en

ondergebracht bij het N.A.F.; na de oorlog is hij opnieuw
in werking getreden. Er gaat echter zeer weinig activiteit
van de bond uit*

De B.A.H, is aangesloten bij de Centrale van Vereni-
gingen van Personeel in Rijksdienst. Deze centrale'orvat
ongeveer 40 organisaties van rijkspersoneel; ze hebben de
referendarissen» coinniiezeJi enz** ^B^y**"pt^^fe^T1^*^tey* bij het
N.V.V., C.N.V., de K.A.B, of E.V.C., ieder hun eigen orga-
nisatie* Be genoemde centrale, waarbij ook tte B.A.R. la
aangesloten, staat eveneens op een neutrale basis*

Het is hierbij echter niet uitgesleten dat ook uiterst
links georiënteerden, instede van zich aan te sluiten bij
de B.K.O.P.-E.V.C., zich In een van de bij gemelde centrale
aangesloten bondan en verenigingen hebben georganiseerd*

Mochten U gegevens bekend worden die wijzen op een com-
munist i ge hè invloed in de Bond van Algeneen Rijkspersoneel,
dan aal ik daarmede gaarne in kennis worden gesteld»

Aan de Heer
Commissaris van Politie
te
ICTESEIU

'l'

HET HOOI» ?AU BE DIEKSÏ,
namens deze»
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De "Bond van Algemeen Rijkspersoneel" is een organi-
satie, behorende tot de "Centrale Van Rijks Personeel"
(G. V. R. P.).

De C. V. R. P. op haar beurt is weer een onderdeel van
het "ambtenaren centrum".

De C.V.R.P. omvat 40 organisaties van rijkspersoneel,
alle op neutrale b&SiLP •

£o Hebben de referendarissen, de commiezen en de bu-
reelambtenaren, niet aangesloten bij de Unie bonden, ieder
hun eigen organisatie in de C. V. R. P.

De boden en QQrveftr.8 , werkzaam aan de Departementen,
zijn geor g"alnïs eer3 ïnu de" Bond van Algemeen Hijks personeel
(B.A.R.)..

Genoemde organisaties bestonden reeds vóór de laatste
oorlog, doch werden tijdens de bezetting, op last van de
bezettingsmacht, opgeheven.

Fa de bezetting hebben deze bonden hun activiteit
wederom hervat»
' Als voorzitter van de B, A. R. treedt op:

gSTTSIKg. Frederik. geboren te Borne, 5 Augustus 1894,
van beroep bode aan het Ministerie 'van Oorlog, wonende
Rhenenstraat 122 te 's-Gravenhage.

Als secretaris treedt o-p:
WTS5SEL, Piet er Theodorus'v geboren te Amsterdam, 13

April 1897, van beroep 'timmerman, wonende Ketelstraat 108
te 's-Gravenhage. " N^ &i/fat..g&6**>-"--~ 'e*-~~*+**x -

Van enige politieke activiteit van d e bond, of een
harer leden is tot heden, in deze gemeente, niets kunnen
blijken.

In de administratie van de Politie te 's-Gravenhage is,
ook op politiek gebied, niets ten nadele bekend van F.TEU-

>U.S IÜTE en P . Th . WISSEL vo or noemd . ( einde )
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MTNTSTESTE VAS ALGEMENE ZAKEN
' s-Gr avenhag

ndermerpi Bond van Algemeen

V.
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ril 194-9*

( RD.3
Bc moge ïï veraoeken mi;} - indien raogelijk met enige spoed *

nader te willen doen inlichten omtrent de Bond van Algemeen
Rijkspersoneel.

Saarne sal ik vernemen nat het- doel en d© grondslag van. de
Bond is ea of daarin sprake is van activiteit in politiek op-
zicht. — - - - - ^ _ ,

Al« voca?2ifetör van de B.A.l. aou optredenj» F t̂EBSISK.» Btoenen-
straat 122 t e, Den Haag en als secretaris t
straat 308 te Den Haag.

HET HDÖfD ¥IH DE

etel*

namens dezes

o
Aan de Heer
Hoofdcorami s sari s
va» Politie
te
i
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Betreffende inlichtingen Geheim.
omtrent da Bond van Al-
gemeen Rijkspersoneel. -p.

Verbinding 36.

O

Hierdoor verzoek ik U mij te berichten of bij
ITw dienst gegevens bekend zijn omtrant de B.A._R_,
(Bond van Algemeen Rijkspersoneel, aangesloten bij
de Centrale van Rijkspersoneel en Ambtenarencen-
trum) gevestigd te Amsterdam, welks Secretariaat
is gevestigd te 's Gravenhage, Ketelstraat 108.

Mij;n belangstelling gaat v.n,l. uit naar zijn
doel en grondslag, alsmede naar zijn werkzaamheid
in politiek opzicht.

Nijmegen, 30 Maart 1949.
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