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Het is niet aan een soort vacant ie stemming te danken,
dat u na de toezending der notulen van onze i>± j eenkomst op 21 Mei met
don be/jeleidenden brief van 31 Mei zo lang niets -van den "Utrechtsen
krin,:;1" h e "o t gehoord. Zeer spoedig .daarna is nl. een grote interne moei-
lijkheid in den boesem van den krin& gerezen door verschil in waardering
van v/at in de bijeenkomst op 21 Mei door sommige aanwe'ai&en over het
toen 'behandelde memorandum is gezegd. On "er anderen is opgemerkt, dat
wel veel critie.k op het memorandum is uitgebracht, maar dat deze hij
nader inzien toch weinig steekhoudend bleek te zijn, -terwijl deae cri-
tiek toch het memorandum zo goed als op' dood spoor zette. Een -poging
o.m de uitgebrachte critiek te bespreken werd helaas verkeerd opgenomen.
Dit leidde 'er toe, dat de heren. Banning . Miskotte en Van Veen zich te-
rug'..cl:kon en dat. De, Top van het voorzitterschap afziet. Uiteraard
betreuren allen der,u,n gang van Zaken ten zeerste.

Dei-;o moeilijkheid heeft den nodigen tijd geëist. Daarna
is door een , operatic1 ( die I rof. de Boer heeft moeten ondergaan, verder
overleg in het gekortwiekte moderamen gedurende het grootste deel van
Augustus en September onmogelijk geweest.

Het werk " weder opvattende Lebben wij Prof. Hidding,
Dr. Oppenheimer en Dr. Rozemond bereid gevonden het memorandum aan een
détail-critiek te onderwerpen, waarvan de vrucht in den rorm van een
verbeterd "memorandum d. d. 14 11,49" hierbij ,, :ui u toegaat.

1-IST VOOR D3

Het is nu onae be<"!celing het memorandum ' in een volle
vergadering van den "Utrechtsen kring" p unt -puntsgewijs te behandelen,
op dezelfde doeltreffende wijze, die bij het leveren der détailcritiek
zo vruchtbaar bleek. Om zo goed mogelijk van te voren -rekening te
•kunnen houden met de diverse inzichten van de verschillende kringleden
verzoeken wij u allen echter zo veel mogelijk critiek Van te voren en
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yi- zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ondergetekende in te zenden,

Houdt u. bij uwe beoordeling er wel rekening mee, dat niet de vraag is, of
u liet met alles //at in het memorandum staat eens bent, maar of u het
verantwoord vindt straks uit te spreken., dat onze kring het belangrijk
acht, dat een dergelijk stuk, geschreven door natuurwetenschappelijke
onderzoekers, ter kennis wordt gebracht van de Ned. Herv. . Kerk, van hét
"Vorbond van wetenschappelijke onderzoekers" en van anderen, die uit
hoofde van hun goloof dan wel van hun wetenschappelijke vorming hierbij
betrokken geacht kunnen worden.

Heeft ondergetekende vóór l December uw opmerkingen binnen,
dan vertrouwen wij, dat wij v<56r de vergadering , die wij in December
nopen te houden, alles verwerkt sullen kunnen hebben tot een etuk, dat
in c1 e vergadering aelf eea, Tflbtte behandeling kan ondergaan.

Het. tweede agt«$L0punt '..aal gaan over wat onze kring met
het memorandum moe fc #aaa d#en. Ten slotte hop«ai wij ons gezamenlijk
+e beraden op de nadele doelstelling (en) van den kring*

verzoeke» U ook dringend ten aanzien van de laatstge-
noemde punten suggesties v$4r l December aan ondergetekende toe te sturen,
Het ligt nl. in de bedoeling om ook voor deze agendapunten v<$<5r de ver-
gadering plannen op tafel te leggen, opdat een en ander goed is voorbe-
reid voor een zakelijke behandeling.

VOORBEREIDING DER CONVOCATIE

Ondergetekende zal het zeer op prijs stellen, indien u de
(j'ndorste van bijgaande kalender stroken, zo volledig mogelijk aange-
streept, in een van bijgaande enveloppen ten spoedigste aan hem wilt
toezenden. Aangezien het voor allen van groot belang is om na het ver-
strekken der opgave zo spoedig mogelijk te weten, wanneer de bijeen-
komst gehouden wórdt, doet ondergetekende een beroep op uw aller mede-
werking om het elkaar langs dezen weg ten aanzien van het vrijhouden
van datums zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ondergetekende zegt u na-
ûurlijk van zijn kant de vlotst mogelijke vaststelling van den datum
je. Het ligt natuurlijk w?er in de bedoeling om in Utrecht (zeer waar-

schijnlijk aan het Stationsplein of daar dichtbij) te vergaderen.

Stelt u vooral de inzending van de kalenderstrook niet uit
tot na de bestudering van het memorandum en het opstellen van uw sugges-»

De tweede enveloppe moge uwe/suggesties overbrengen en dan graag
December. crilriek en

liindhc on, 15 November 1949 Voor het moderamen van den
~-'Utrechtsen

.«i
eecretarig



Happort van D.

Bijlagen:1
Betreffende:

Correspondentie Dr.Clausing-
Utrechtse Kring.

-W» O.K.
ACD/
DAT:

3 O Aüa 1949

<?,'i'/

Haar mij werd medegedeeld,moet onder de "Utrechtse
Kring" een groep V.W.0.-leden worden verstaan,die min of
meer regelmatig te Utrecht vergaderen en zich bezinnen op
vraagstukken van allerlei aard.

Zeer waarschijnlijk wordt hiervan niet officieel
in het V.W.0.-blad mededeling gedaan,terwijl dit onderling
contact de meeste leden onbekend is.Welke onderwerpen tot
nu toe behandeld zijn,hoe lang de Kring reeds bestaat en
wie daarvan deel uitmaken,is (nog) niet bekend.

Het moet waarschijnlijk geacht worden,dat leden van
deze kring enige maanden geleden een excursie hebben ge-

\t naar de sterrenwacht te Utrecht,waarbij Prof.Minnaert
van voorlichting diende.Eigenaardig was,dat terzelfder tijd
de Utrechtse afdeling vergaderde en de ene groep T»W*0.leden
zich zeer afzijdig hield van de andere.De bekende medewerker
'van Minnaert,C. de jjager»was de enige die van de aamenkomst
der andere groep op de hoogte was.

Opmerkelijk is,dat ook Dr.J.Volger zich schaart bij
degenen,die een réveil ©p religieus gebied voorstaan.

D.8a

29-8-194-9
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