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Gaarne wil ik je danken voor het bijzonder nuttig gesprek, dat wij 

gisteren, 24-April, hadden over de op te richten Europese Stichting. 

Ik ben je vooral erkentelijk voor je bereidheid tot een aantal af

spraken te komen, die kunnen bijdragen tot een goede samenwerking 

tussen de Europese Stichting en onze in Amsterdam gevestigde Europese 

Culturele Stichting. 

Deze brief is bedoeld om mijnerzijds onze afspraken te bevestigen. 

1. Afgesproken is, dat Nederland in de Raad van Ministers ervoor 

zal pleiten, dat er in de Raad van de Stichting twee leden zitting 

zullen hebben,die aangewezen worden door de Europese Culturele 

Stichting.Een van hen zal benoemd worden als één van de Vice- / 
— — — — . • z 

Presidenten van de Raad en uit dien hoofde ook zitting hebben in 

het Uitvoerend Comité. Nederland zal ernaar streven in deze zin 

een besluit van de Ministerraad te bewerkstelligen.De Europese 

Culturele Stichting is bij de aanwijzing van deze twee leden be

reid rekening te houden met de wenselijkheid te komen tot een 

evenwichtige verdeling naar nationaliteit van de leden van de Raad 

van de Stichting en van het Uitvoerend Comité. Momenteel gaan de 

gedachten van de Europese Culturele Stichting uit naar haar twee 

Vice-Presidenten : ondergetekende en Dr.R.Picht,die de Duitse na

tionaliteit bezit. 

In ons gesprek kwamen wij overeen, dat de twee leden, aan te win zen 

door de Europese Culturele Stichting zouden behoren tot de derde 

categorie van Raadsleden in de zin van artikel 10 van het Accoord 

tot Instelling van de Europese Stichting. 
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In een gesprek met Theo Vogelaar,waar in ik verslag uitbracht 

over deze afspraak, gaf hij mij in overweging je het volgende 

voor te leggen : Voor de benoeming van leden van de Raad in de 

derde categorie zal grote belangstelling bestaan bij talrijke 

niet gouvernementele organisaties.De voor deze categorie voor

ziene coöptatie procedure maakt het onzeker,dat Nederland via 

een Raadsbesluit twee plaatsen voor de Europese Culturele Stichting 

vast ten leggen. Hij acht het daarom beter, de twee door de Europese 

Culturele Stichting aan te wijzen leden te doen behoren tot de 

tweede categorie leden van de Raad van de Stichting, die benoemd 

moeten worden door "de Gemeenschap",in welke benoeming de Raad van 

Ministers een eigen verantwoordelijkheid heeft. 

2. Op grond van mijn mededeling, dat de Europese Culturele Stichting 
om persoonlijke redenen de wens van de heer Raymond Gëoris respec
teert in aanmerking te komen voor de functie van Secretaris Generaal 
van de Stichting, zal Nederland zijn candidatuur voor deze functie 
ondersteunen. Deze steun zal op zodanige wijze kenbaar gemaakt worden, 
dat verwezenlijking van de in punt 1 genoemde afspraken niet in 
gevaar zal worden gebracht. 
3. De Nederlandse regering heeft met instemming kennis genomen van 
de bereidheid van de Commissie in te gaan op de Duitse wens leden 
van het Europese Parlement te benoemen in de Raad van de Stichting. 
4. De Europese Culturele Stichting zal via haar kanalen met name in 
de Duitse Bondsrepubliek, proberen steun te verkrijgen voor de 
hier weergegeven, gemaakte afspraken. 
5. Aan de heer Jurgensen zal bij zijn bezoek op 3 mei a.s. worden 
bericht, dat ik gaarne bij het gesprek aanwezig zou zijn, ware het 
niet, dat ik die dag als directeur van de jaarlijkse Maltezer bede
vaart naar Lourdes vertrek ! 
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Naar ik hoop geeft deze brief een getrouwvolle weergave van ons gesprek 
Een nadere reactie op de opmerkingen van Theo Vogelaar, zou ik zeer 
op prijs stellen. 

cc.(vertrouwelijk) 
Theo Vogelaar 

Met hartelijke groeten, 
- - U -

Prof.Jhr.Dr.F.A.M.Alting von Geusau 
Vice-President 


