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Betreffende de verhouding vtm do vereniging "Volkswe erbaarheid** tot de "Sticliting Opleiding Arbeidskracshten in
Nederland" veroorloof ilc ml^ Uwe Excellentie bijgaand enige,
van betroiiwbare zijde verkregen inlichtingen aan te bieden.
j HET HOOFD

Aan:
Z.S, de Kinister-President
Z.B. de l;in. van Binnenlandse Zaken.
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Op een kort geleden gehouden hoofdbestuursvergadering
van de vereniging "Volksweerbaarheid", welke slechts door
een viertal leden werd bijgewoond, ia besloten de bekende
leider van de in opspraak gebrachte "Stichting Opleiding
Arbeidskrachten", Dr.Ir. Haoke, te verzoeken het voorzitterschap van de vereniging op zich te nemen. Voorts is
een einde genaakt aan het wel zeer eigenaardige gedrag van
secretaris Gielen, die een bezoldiging genoot en bovendien
een tweetal Vuto's tot zijn beschikking had zonder dat van
hem eni^e activiteit uitging. De op de betreffende vergadering aanwezige hoof d beat uur d er s menen nomenteel een afwachtende houding te Moeten aannement nu. zij van regeringswege een verklaring verwachten over de bestaansrechten en
-mogelijkheden van dergelijke organisaties.
Fen veronderstelt, dot bij de behandeling van de begroting van hot Depertenent van Binnenlandse Zaken in de
Egrste Kamer der Staten-Generaal zei worden gesproken over
"Steun "Tettig Gezag" en de verhouding tot soortgelijke verenigingen.
De vereniging "Volksweerbaarheid" hoeft momenteel slechts
een zeer beperkte ledenkring en mpar een drietal afdelingen,
waarvan ^ie te fs-Gravenhofte cl0 belangrijkste is, v;elke
feitelijk raeer werd aangepast bij de neer genoemde "Stichting
Opleiding Arbeidskrachten" dan bij de omschreven doelstellingen
van "Volksx.eerbaarheid". %ou men inderdaad tot een eigen voortbestaan besluiten en daarbij aan Dr. Kaoké het voorzitterschap toevertrouwen, dan kan verwacht worden, dat de plaatselijke groeperingen van bedoelde "Stichting" zullen worden
opgenomen ils afdelingen van "volksweerbsarheld" en dat
vroe? of loat v.'oer enigerlei inlichtingen-apparaat zal worden
geconstrueerd.

