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Gisteren had ik gelegenheid aan de naaste medewerkers van Minister Tindemans 

te vragen wat er waar is van het gerucht als zou hij er de voorkeur aan 

geven dat de oprichting van de Europese Stichting zou worden uitgesteld 

totdat duidelijkheid is verkregen of in het kader van de mogelijke inter

gouvernementele conferentie alsnog overeenstemming zou kunnen worden be

reikt over een communautaire opzet van deze Stichting. De Heren Thuysbaert 

en de Bassompierre ontkenden ten stelligste dat deze gedachte bij hun 

bewindsman zou hebben postgevat. Integendeel, Minister Tindemans stelt 

onverminderd pogingen in het werk om de interne Belgische moeilijkheden 

op te lossen die een ratificatie in de weg staan. 

In dit opzicht waren mijn gesprekspartners geïnteresseerd te vernemen hoe 

de zaken er voorstaan in de Eerste Kamer. Als daar blijvende moeilijkheden 

zouden ontstaan, zou dit een weerslag kunnen hebben op de gang van zaken 

in België. Ik heb hun uiteengezet waar de schoen wringt en hun aandacht 

gevestigd op de mogelijkheid een Raadsuitspraak uit te lokken over de 

wenselijkheid onder de tien gecoöpteerde leden van de Raad van Bestuur 

personen afkomstig uit de Stichting te Amsterdam en de Raad van Europa 

op te nemen. Deze suggestie sprak hen evenwel niet zeer aan en zij meenden 

dat wat de Stichting te Amsterdam betreft Nederland de zaak geheel in 

eigen hand heeft door een van de twee nationaal aangewezen leden van de 

Raad van Bestuur uit die kring te kiezen. 

In elk geval is duidelijk dat de aarzelende leden van de Eerste Kamer 

zich niet kunnen verschuilen achter twijfels die inmiddels bij de opsteller 

van het rapport-Tindemans zouden zijn gerezen. 

Overigens bevestigden mijn Belgische vrienden dat men aan die zijde ernstig 

overweegt om de Heer Georis voor te dragen voor de functie van Secretaris-

Generaal van de Europese Stichting, hopelijk met Nederlandse steun. 

6 A i> 
1399-1-80 

SS 
© BuZa, code 996 (EEG), 1985-1989 (Ministerie van Buitenlandse Zaken) inv.nr. 876
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03577


