
 
Vragen aan de heer Burgemeester over zijn aanwezigheid op 10 mei ’15 in Hasselt (Turkse 
verkiezingscampagne) 
 
Op zondag 10 mei ’15 bracht de Turkse president Erdogan een bezoek aan Hasselt.   
Op deze bijeenkomst was, naast 15.000 anderen, was onze burgemeester aanwezig. Hij zat 
in vak VIP A. Hij zou zelfs op het podium gestaan hebben. Zijn aanwezigheid werd op sociale 
media uitdrukkelijk bekendgemaakt. 
 
In het vak VIP B zaten diverse ministers en volksvertegenwoordigers van de partij AKP. 
 
De Turkse president vroeg de aanwezigen nadrukkelijk een parlement mee samen te stellen 
dat wetten goedkeurt waar diezelfde toehoorders niet eens aan onderhevig zijn, wegens 
gestationeerd in dit land. 
Erdogans motto luidt: ‘Eens Turk, altijd Turk’. Mensen met Turkse achtergrond mogen hier 
dan misschien al lang wonen of zelfs geboren zijn, Turkije blijft hun politieke ruimte volgens 
de man uit Ankara. Daarmee vertelt de Turkse president in wezen hetzelfde verhaal dat 
uiterst-rechts aan de goegemeente probeert te slijten. 
 
Dat Erdogan de verkiezingen in zijn land wil winnen, dat heeft hij gemeen met alle politici. 
Dat hij daarbij actief gaat ronselen in het buitenland, is ongezien en houdt een zware 
bedreiging in voor het samenlevingsmodel dat wij voor ogen hebben. Want onschuldig is het 
allemaal allerminst. Weliswaar klonk er de oproep om de lokale taal te leren en zich aan te 
passen maar dat is een dun vernislaagje over de echte boodschap die de Turkse president 
zondag in Hasselt bracht. Erdogan maakte duidelijk dat de ‘eigen’ taal altijd voorrang 
moeten krijgen. Hij zei hieromtrent: “Uw moedertaal is de taal waarmee je denkt.” 
 
President Erdogan uitte zich verder onder meer als volgt uit: ‘Turkije zal altijd uw thuisland 
blijven. (…) De Turkse staat zal jullie daarbij altijd uw steun geven’ (…) ‘Jullie moeten uw taal, 
uw geloof, uw waarden, uw cultuur behouden.’ Die begrippen worden door hem duidelijk 
als een eeuwigdurend en onwrikbaar feit beschouwd, zonder enige zin voor de dynamiek 
van een samenleving. Vandaar zijn oproep ‘Jullie moeten altijd samen blijven, een sterke 
eenheid vormen.’ 
 
Oproepen als ‘Als er islam is, zijn wij er; als er geen islam is, zijn wij er niet’ of een oproep dat 
‘het geluid dat oproept tot gebed mag nooit stoppen’ maakt religie tot een politiek project, 
wat ingaat tegen fundamentele waarden van onze samenleving. 
Hoe kunnen zinnen als ‘Ze willen ons van ons geloof afknippen’ anders geïnterpreteerd 
worden als een rechtstreekse kritiek aan het beleid dat hier wordt gevoerd? 
 
 
In februari 2011 drong Erdoğan er bij Turken in Duitsland in een toespraak in Dusseldorf op 
aan, hun kinderen eerst de Turkse en pas daarna de Duitse taal te leren. Duitse politici 
verwierpen deze oproep, aangezien het vroeg leren van de Duitse taal een voorwaarde is 
voor een succesvolle integratie. 
 
 



Wat in Hasselt gebeurde vormt een regelrechte aanslag op het hele inburgerings- en 
integratieverhaal. “Want Turken, die blijven toch gewoon Turk – eeuwig en drie dagen - en 
worden opgeroepen meer belang te hechten aan het parlement in Ankara dan aan dat van 
Brussel. Alsof het tijdelijk verblijvende expats zou betreffen. Gastarbeiders als het ware.” 
 
 
Ook verdedigde Erdogan de laatste jaren zijn archaïsche kijk op bijvoorbeeld vrouwen. 
Erdogan deed zijn uitspraken op een top over vrouwenrechten in Istanbul. Voor een zaal vol 
vrouwen zei hij onverbloemd dat ze in het leven slechts één doel horen na te streven: het 
moederschap. 
"Onze religie (de islam) duidt voor de vrouw een welbepaalde rol in de maatschappij aan: 
het moederschap. Sommige mensen begrijpen dat, anderen niet. Dit krijg ik aan feministen 
niet uitgelegd want zij aanvaarden het uitgangspunt van het moederschap niet." 
"Vrouwen aan mannen gelijkstellen, is tegennatuurlijk", ging hij verder. "Hun karakter, hun 
gewoontes en hun fysiek zijn verschillend. Een vrouw die haar kind de borst geeft en een 
man kan je niet op hetzelfde niveau plaatsen. Je kan een vrouw niet vragen alle soorten 
arbeid als een man uit te voeren, zoals het in de communistische regimes het geval was. Je 
kan geen hard labeur van hen eisen. Dat gaat in tegen hun delicate natuur." 
 
Voor de bijeenkomst in Hasselt, was Erdogan in Karlsruhe. Daar verklaarde hij: "Niemand 
kan jullie negeren als je kiest, ook niet degenen die in de EU een minuut stilte voor de 
Armeniërs hebben gehouden, die kunnen jullie doodzwijgen". (De Morgen 10 mei ’15).  
De Armeense genocide werd in 1998 nochtans door het Belgisch Parlement erkend. 
 
 
Het optreden van president Erdogan brengt ons project van inclusief samenleven een 
ernstige slag toe. Het is stuitend dat hij de mensen van Turkse afkomst blijft rekenen tot de 
Turkse politieke ruimte. In essentie haalt de boodschap van Erdogan het aloude idee van de 
gastarbeider weer uit de mottenballen, hetgeen wij zeer betreuren. Dat een buitenlands 
staatshoofd hier optreedt als politiek activist die de integratiegedachte komt tegenwerken, 
verdient onze openlijke afkeuring. 
 
 
De kritiekloze aanwezigheid van de burgemeester van Genk op de bijeenkomst van 10 mei 
’15 is zeker niet vrijblijvend. Op de bijeenkomst in Antwerpen, eind januari 2015, van de 
leider van de Koerden, was de burgemeester niet aanwezig. 
De burgemeester bevestigt hiermee impliciet zijn steun aan de persoon en de ideeën van 
Erdogan. 
Indien hij zich zou distantiëren van deze standpunten, heeft de burgemeester minstens een 
historische kans gemist. 
 
 
De Stad Genk wordt geconfronteerd met het taalproblemen, problemen van uitval op 
scholen en andere problemen die hiervan het gevolg zijn. 
 
 
 



De N-VA-fractie wenst aan de burgemeester de volgende vragen te stellen: 
 

- Is de burgemeester het inderdaad eens met de standpunten van de heer Erdogan 
met betrekking tot taal en inburgering, maar ook met de positie van de vrouw in 
onze maatschappij? 

- Waarom heeft de burgemeester  niet van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn 
standpunten omtrent taal en inburgering kenbaar te maken, zoals de Duitse politici 
in 2011? 

- Wat is het standpunt van de burgemeester omtrent de Armeense genocide van 100 
jaar geleden, en omtrent het houden van een minuut stilte in de EU hieromtrent? 

- Is de burgemeester zich bewust van het feit dat hij met zijn kritiekloze aanwezigheid 
op de bijeenkomst van 10 mei ’15 een foutief signaal geeft aan onze medeburgers 
van vreemde oorsprong? Is de burgemeester zich bewust van het feit dat dit signaal 
in het nadeel van de inwoners van allochtone afkomst is? 

- Op welke wijze zal de burgemeester desgevallend in de toekomst afstand nemen van 
de standpunten van Erdogan? 

 
Voor de N-VA-fractie 
Jos Lantmeeters 


