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WELKE EUROPESE PARLEMENTAIRS STEUNEN ONS ? 

De Vlaamse afdeling van de „Vereniging voor de bevordering van de betrekkingen 
tussen de Europese taalgemeenschappen" heeft reeds op 11 november 1978 op 
een colloquium in Brussel stelling genomen tegen de tendensen om in de Europe- 
se Gemeenschap het Nederlands achteruit te stellen en tegen de hegemonie van 
sommige talen. Er bestaan namelijk voor het talenprobleem in Europa neutrale 
oplossingen. Men dient slechts de moed te willen opbrengen hen onbevooroor- 
deeld onder ogen te nemen. Het is immers zo dat het Latijn eeuwen lang een 
brugtaal is geweest tussen de Europese volkeren en dat thans vele Europeanen voor 
hun internationale contacten de Internationale Taal Esperanto gebruiken. 

Daarom heeft die vereniging, met het 
oog op de Europese verkiezingen van 
10 juni 1979, zich tot de Vlaamse 
kandidaten gewend. Ze kregen de 
gelegenheid een verklaring te onder-
tekenen waarin ze bevestigen dat ze, 
indien ze in het Europese Parlement 
zetelen, de gelijkwaardigheid van het 
Nederlands zullen verdedigen, zich 
tegen de hegemonie van sommige 
talen zullen verzetten en open staan 
voor oplossingen die geboden worden 
door het gebruik van niet-etnische 
talen, zoals bv. het Esperanto. 

Wij willen dan ook die kandidaten 
aanbevelen die deze verklaring onder-
tekenden. 

Deze lijst van parlementairs die 
u op de volgende bladzijde vindt, 
werd afgesloten op woensdag 30 
mei. Het is dus mogelijk dat na 
die datum nog verklaringen bin-
nenliepen. Om alle objectiviteit 
te waarborgen, zorgen wij voor 
een telefonische inlichtingen-
dienst waar u vanaf vandaag tot 
de dag van de verkiezingen de 
actuele lijst van kandidaten kunt 
vernemen. Het nummer luidt 
(031) 16 05 05 en is 24 uur op 
24 bereikbaar. 



De volgende personen ondertekenden 
de verklaring : 

Lijst nr. 3 (Europese Volkspartij, C.V. 
P.) 

nr. 4 Jaak Henckens 
nr. 10 Joke Walgrave (met voorbehoud 

betreffende de invoering van het 
Esperanto) 

nr. 13 Jan Verroken 

Lijst nr. 6 (Belgische Socialistische 
Partij) 

plaatsverv. nr . 1 Marijke van 
Hemeldonck (met voorbehoud 
betreffende de invoering van het 

,.Esperanto) 
Dlaatsverv. nr. 2 M ieNk e van Haegen-

doren 

In een briet van 21 mei verklaart 
Karel van Miert namens alle 
kandidaten van de lijst, dat zij in 
principe volledig instemmen met 
de motie. Zij vermelden echter 
niets speciaals over de niet-etnische 
talen. 

Lijst nr. 10 (Belgische Kommunistische 
Partij) 

1 Jan Debrouwere 
3 Ray de Smet 
9 Luk Loos& \ 

nr. 12 Mark Braet „Als esperantist 
sinds 1938 	n ik volledig uw 

ig initiatief 
nr. 13 Jef Turf 

Lijst nr. 11 (Europese Li 	len en 
Democraten, P.V.V.) 

nr. 2 Herman Vanderpoorten 
nr. 6 André Monteyne 

(„met veel sympathie voor 
uw actie") 

Reeds in een vroegere brief had de 
voorzitter van de PVV, de heer de 
Clercq, gemeld dat zijn partij de 
motie van 11 november onderschrijft. 

Lijst nr. 12 (Vrije Europese Alliantie, 
V.U. 

nr. 2 Walter Luyten 
nr. 3 Vik Anciaux 
nr. 4 Willy Persijn 
nr. 5 Nelly Maes 

nr. 8 Erwin Priem 
nr. 9 J. Caudron 
nr. 12 J. Valckeniers 
nr. 13 Hugo Schiltz 
plaatsverv. nr. 3 P. van Grembergen 

Maurits Coppieters antwoordde niet 
op de enquête, maar heeft wel voor 
enkele weken aan het Esperanto-
Centrum in Antwerpen meegedeeld 
een fervent voorstander van het 
Esperanto te zijn en het weldra, vóór 
zijn intrede in het Europese Parlement, 
zullen trachten te leren. 

Lijst nr. 13 (Vlaamse Volkspartij) a 

plaatsverv. nr. 6 Arseen Rijckaert 

Wegens onvoldoende informatie van-
wege de partij is het niet mogelijk ge-J 
weest alle candidaten te contacteren. 
Wij weten b. v. wel dat Walter Kunnen 
onze ideeën steunt. 

Lijst nr: 16 (AGALEV) 

nr. 2 Marjet van Puymbroeck 
Bergen 

nr. 7 Theo Mertens 
nr. 9 Dirk Demeester 
nr. 13 Jozef Foubert 
plaatsverv. nr. 1 Ludo Dierickx 
plaatsverv. nr. 3 Jozef van Assche 
plaatsverv. nr. 5 Louis Stes 

NOTA: Bij gebrek aan informatie van-
wege AMADA en RAL is het niet mo-
gelijk geweest deze kandidaten tijdig te 
informeren. 
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