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Heden besprak ik met de Heer Wellenstein de suggestie dat hij 
aangezocht zou kunnen worden om U een advies uil t» brengen 
over de hoofdlijnen van de fcoekomsl Lge ontwjkkr-linqon n,, 
betrekking tot de Europese samenwerking en eenwording. 
Ik zette hem uiteen dat U denkt aan een advies dal OP strik 1 

persoonlijke basis wordt uitgebracht en dat ü d< iviseur 
de beschikking zou willen geven over de mogelijkheid orn m 
een klankbordgroep van ambtenaren tijdens het schrijven van 
het advies van gedachten te wisselen. In een later stadium 
zou zo nodig nog een brainstorm kunnen volgen waaraan ook 
enkele buitenstaanders, bv. deskundige parlementariërs, zouden 
kunnen deelnemen. 

De Heer Wellenstein nam met veel interesse van deze suggest 
kennis en liet blijken daar wel oren naar té bebben* Uiteraard 
wil hij e.e.a. echter nader overwegen, te meer daar zijn 
programma zeer bezet is en hij in geen geval voor half november 
deze taak op zich zou kunnen nemen .De Heer Wellenstein maakte 
voorts duidelijk dat voor hem het vertrouwelijke kar r van 
het advies van groot belang is en dat hij rekent op voldoende 
discretie t.a.v. bv. de Europese Beweging of andere ge-
interesseerden. Hijzelf zal natuurlijk ook geen enkele rned< 
deling omtrent deze werkzaamheden doen. Ik heb hem gezegd 
dat de persoonlijke aard van het advies ook voor U voorop 
staat en dat wij over de inschakeling van een wijdere kring 
pas zullen willen besluiten nadat het advies is uitgebracht. 
Voorts maakte de Heer Wellenstein een reserve t.a.v. de 
precieze vraagstelling, waarover wij in een later stadium 
nog zouden dienen te spreken. Hij wil de term» of reference 
van zijn opdracht gaarne in gezamenlijk overleg vastgesteld 
zien. 

Hoewel de Heer Wellenstein het definitieve jawoord nog moet 
uitspreken, mogen wij er van uitgaan dat hij bereid is U 
ter wille te zijn. De volgende stap zou kunnen zijn dat U 
gevolg geeft aan Uw voornemen om hem voor een gesprek uit te 
nodigen, hetgeen U, naar ik aanneem, toch reeds van plan was 
i.v.m. de Examen Commissie. Bij die gelegenheid zou de 
definitieve regeling kunnen worden getroffen en onder meer 
de eerste afspraken voor een overleg tu»sen hem en de meest 
betrokken ambtenaren kunnen worden gemaakt. 

De Keer Wellenstein voegde nog toe dat hij wel gaarne Inzage 
wil hebben in de meest recente gedachteontwikkelingen van het 
Ministerie op gebieden als de herstructurering van de begroting, 
de plannen van Genscher etc. Dit lijkt mij geen probleem op 
t e Ie ver er.. 
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