Ziehier (woordelijk) wat ik heb gezegd in de gemeenteraad:
Collega’s,
Ik vind dit een behoorlijk belangrijk dossier. Ik weet niet of u dat kent. Panorama Gent. Als u dat niet
kent, mijnheer Matthys, u mist iets. Echt, u mist iets, en het is nochtans met uw goedvinden dat dat
wordt gedrukt. Meer zelfs, niet alleen met uw goedvinden, maar ook met de centen die wij hier in
deze gemeenteraad daarvoor hebben vrijgemaakt.
Het is een gazetje, en daar is niks tegen, wat gemaakt wordt door een vzw, en in het Nederlands, in
het Turks en in het Bulgaars. De eerste bladzijde, moet ik u zeggen, die ziet er ook eigenlijk tamelijk
oké uit, en het artikel op de frontpagina, daar is niet zo veel op aan te merken. Het enige wat je
daarover kan zeggen, dat is dat het gewoon de tekst is van de subsidieaanvraag. Het eerste artikel is
de tekst van de subsidieaanvraag, letterlijk. Men heeft gewoon het stuk genomen waarbij men de
subsidie aanvraagt, en men heeft dat gewoon afgedrukt, op de eerste zin na. Collega’s, en dan begint
het.
Ik heb dat overigens mooi laten kopiëren. Vervolgens, hoera, hoera. Volgende bladzijde: college van
burgemeester en schepenen, met de foto’s erbij. Geen e-mailadressen, geen telefoons, gewoon de
namen en de bevoegdheden, én de foto’s.
Ik zal een kleine voorafname doen, de foto van de burgemeester komt er zeven keer in voor, die van
de heer Tapmaz drie keer, en, hij is net opgestapt, collega Cetinkaya ook één keer.
De heer Paul Goossens.
Twee keer.
De heer Siegfried Bracke.
En... twee keer? De heer Goossens corrigeert mij. Oké, twee keer. (algemene hilariteit) En, voor alle
duidelijkheid, de collega’s van Groen, die ooit zo’n tekeningetje hebben laten maken van hun eigen
groep, overigens heel mooi tekeningetje, dat staat er ook in. Het is maar dat u het weet. We zullen
dat maar beschouwen als dienstmededelingen, nietwaar.
Dan, eerste echte artikel “Gent overleefd [sic] dag vol spanningen”, met een “d”, dju! (blijvend
leedvermaak) Ik zal u nu een passage lezen, en voor alle duidelijkheid, collega’s, ik zal ze letterlijk
lezen. Ik lees gewoon wat er staat. “De honderdtal Turkse jongeren die snel bijeengekomen waren,
hebben in plaats van een toestemming voor een tegenbetoging, de politie gevraagd om Resul
Tapmaz ter plaatse te brengen, en hierop werd deze laatste opgehaald met een politieauto van zijn
huis. De schepen Resul Tapmaz deed een oproep naar de jongeren om rustig te blijven om zo
provocatie te vermijden. Hij deelde hen ook mee dat ze onbevoegd aan het tegenbetogen waren,
herinnerend dat ze hier recht op hebben na de toestemming van de gemeente Gent en hen gevraagd
om naar huis te keren. ‘Trap niet in de val van deze racisten, dit is 52 wat ze willen. Laat niemand toe
om de hier wonende Turkse gemeenschap te vernederen’, waarschuwde Tapmaz.”
Met andere woorden, schepen Tapmaz is erbij gehaald vanwege de vrede, maar in zijn
eindmededeling heeft hij gezegd “laat u niet vernederen”. Ik lees maar wat in dit onvolprezen blad
staat. Ik lees ook de slotzin. “Nadat de aanhangers van de racistische extreem-rechtse partij Vlaams
Belang hun betoging eindigden, keerde de stad terug naar zijn eerdere rust rond 16u30.” (opnieuw
leedvermaak) Ik lees. De pret kan niet op.

Er wordt ons ook melding gemaakt van een artikel over het preproductiewerk voor een nieuwe
moskee - “preproductiewerk”. Ik zou het ook niet weten wat preproductie is, maar het is begonnen. Ik
lees u ook weer één zinnetje. Er worden gewoon twee mensen genoemd, de voorzitter en de
ondervoorzitter, en nu: “Die hebben tijdens hun verklaring over het onderwerp” – er zijn mensen die
verklaringen doen over een non-onderwerp, maar – “die hebben dus tijdens hun verklaring over het
onderwerp meegegeven dat het een groot genot is om met de prebouw- en bouwwerkzaamheden te
zijn gestart van het project die ze in 2006 gelanceerd hadden.”
Dan wordt ons ook gemeld, collega’s, ik lees de kop: “De Turkse hoofdconsulaat van Antwerpen” zoals wij hem noemen, “de Turkse hoofdconsulaat” - “is op bezoek geweest bij burgemeester
Termont.”
Dan staat er een zeer merkwaardig artikel over een koppel dat echtelijke ruzies heeft gehad. Die zijn
zwaar uit de hand gelopen, en de rechter is daar tussengekomen. Die hadden een kind van twee jaar.
De rechter heeft dat kind uit hun handen genomen. In een democratie gaan we ervan uit dat een
rechter zoiets beslist om goede redenen, en we nemen dat aan in een democratie. Welnu, het artikel
wat hier staat, is eigenlijk een pleidooi van die twee mensen, dus een hyperprivacy-situatie, die hier
als publiek artikel wordt gebracht, waarbij men vraagt om dat kind terug te geven, want, staat erin
“ze komen nu weer overeen”. Collega’s, dat is te krijgen, u moet dat lezen.
Nog een kopje wat ik eruit haal: “De aanleg van helicopterpiste zorgt voor grote respons”. Men
bedoelt eigenlijk “protest”. Maar goed. (leedvermaak) Foutje.
Dan zijn er nog wat artikels die ik oversla. Dan komt er ook een mededeling. Kopje: “Langdurig zieken
krijgen voortaan meer controle in België”. U hebt het toch begrepen, niet? “Langdurig zieken krijgen
voortaan...” Oké. Goed. Dan, alsof het toeval ermee gemoeid is, na deze mededeling komt er een
bladzijdegrote reclame van de Bond Moyson. Kwestie van op de juiste plaats te staan, dat kan tellen.
Ik probeer een beetje op te schieten, want er is heel veel over te zeggen. Bij elk artikel is er echt wel
een opmerking te maken, maar... Nog één kopje tussendoor: “Opening van het [sic]
psychologenpraktijk groot succes”. Dat wordt aan onze Turks sprekende, Bulgaars sprekende,
Nederlands sprekende medemens gemeld.
Dan het artikel over collega Cetinkaya. Dat hij zijn taak ernstig zal nemen, staat er in, en wij geloven
dat. Dan komt er ook nog een artikel, toch wel ook een niet onbelangrijke mededeling.
Ik moet zeggen, er was een tijd, collega’s, maar ik ben natuurlijk een oudere man, er was een tijd in
Vlaanderen, dat er vrolijke liedjes op de radio werden gezongen, waar je nu grote problemen mee zou
kunnen krijgen. Er was een groep uit Antwerpen die het over het Opperwezen had, wat ik niet zal
noemen, mijnheer Deckmyn, maar het Opperwezen was groot, maar de ziekenkas was groter. Welnu,
“Bond Moyson houdt officiële opening van nieuw kantoorgebouw”. Het nieuws, wat moet je weten
als je nu als Turkse Gentenaar hier terechtkomt? Bond Moyson opent een nieuw kantoor. Ik citeer:
“Bond Moyson, een van de grootste en belangrijkste gezondheidsmutualiteiten van België heeft de
officiële opening van hun nieuw kantoorgebouw in de Hundelgemsesteenweg 7 te Gent achter de
rug.” Dat is de eerste zin.
Het doet mij denken... Ik heb ooit nog in Zaïre gewerkt, en daar openden op een bepaald moment alle
kranten met dezelfde zin, en die zin was: “Le Président-fondateur a donné une conférence de presse.”
Ja, collega’s, en dus uitgebreide foto’s van de burgemeester. Uiteraard ook van de heer Balthazar.
En dan, dat is ook cultuur. Daar staat ook een artikel in over de euthanasie, en met name de
euthanasie voor minderjarigen, waarvan we weten dat dat dus... Overigens, toen ik daarnet zei dat

de liberalen er niet aan te pas kwamen. Dat is niet waar, eigenlijk, want “de Belgische senator Jean
De Gucht” wordt hier genoemd. (algemene hilariteit) Sorry, ik citeer, mevrouw D’Hose, “de Belgische
senator Jean De Gucht”.
De heer Geert Versnick. (onverstaanbare repliek)
De heer Siegfried Bracke.
Ja, ik wist dus inderdaad niet, mijnheer Versnick, dat hij door de intimi zo werd genoemd, maar goed.
Ik moet u wel zeggen, dat je een wet in twijfel trekt, is compleet legitiem. Je mag. Je mag tegen een
wet zijn, maar je moet hem natuurlijk wel respecteren. Ik raad u aan dat u dat artikel toch eens zou
lezen.
Ik fiets door naar een aantal andere artikeltjes. Een laatste, als ik mij goed herinner, wat ook een niet
onbelangrijke mededeling is voor de Turkse Gentenaars, dat is dat het viersterrenhotel naast
Ghelamco Arena opent. Ere moet hier gebracht worden aan wie ere moet gebracht worden. De eerste
zin: “In samenwerking met de Ghelamco Groep en de [sic] architectenbureau Bontinck is de
uitwerking van het project voor een bouw van een viersterrenhotel met 249 kamers hervat.”
Ik beperk hier mijn voorlezing uit dit onvolprezen druksel, collega’s. Ze gaan daar overigens mee door,
naar rato van 9 afleveringen. 9 afleveringen tot in mei 2017. Dat is dus met geld waarvoor deze
gemeenteraad het licht op groen heeft gezet.
Ik veroorloof mij om toch te vragen waar informatie begint, waar informatie stopt en waar de
politieke propaganda begint en waar ze stopt. Ik gooi het in de groep. Het is een vraag voor u
allemaal. Als u dat allemaal oké vindt, zeg het dan in alle duidelijkheid. Trouwens, de manier waarop
dat tot stand is gekomen, is ook zeer merkwaardig, want pas op, u als gemeenteraad, wij hebben
daarvoor niet alleen groen licht gegeven, dit dossier is ook behandeld door een jury, een jury die dit
project, neem ik aan, grondig heeft bekeken, en die ook positief advies heeft gegeven.
Ik moet u wel zeggen dat het verslag van de jury de tekst van de aanvraag is. Letterlijk. Dat is de jury.
Dat zegt iets over de sérieux. U kan dat checken. Het advies is de tekst van het vertoog. Dus, de
aanvraag is het antwoord. Poser la question, c’est la réponse. Het is hier heel letterlijk opgepakt.
Je kan je trouwens afvragen, wie schrijft dat? Met alle respect, het zijn mensen die, laat ons maar
zeggen, op enige gespannen voet staan met kennis van het Nederlands, nietwaar? Want het blad
wordt gemaakt door ‘jongeren’, vanzelfsprekend. Ze staan trouwens op de eerste bladzijde, de
makers. In de aanvraag staat: “We rekruteren deze jongeren zowel uit de Gentse hogescholen, de
universiteit als uit studentenverenigingen.” Ik denk, als dat waar is, dat dat van de universiteit komt,
de hogescholen, enzovoort, dan is er een groot probleem met ons onderwijs. Quod non, collega’s,
gelukkig.
Maar gelukkig heb ik niet alles voorgelezen, want het mag ook komen uit andere socioculturele
verenigingen. Of hoort u niet goed?
Ik kan dus begrijpen dat de socialisten dat allemaal oké vinden. Het weze zo. Maar, collega’s van
Groen, vinden jullie dat ook oké? Zijn jullie het daarmee eens? Keuren jullie dat goed? Collega’s van
Open VLD, is dat jullie model van emancipatie? Is het dat? En zeggen jullie, “komaan, vooruit
daarmee, tot mei 2017”? Zonder twijfel zullen we dan, na succesrijke beoordeling door de jury, het
project voortzetten.
Collega’s, ik zal u zeggen waarmee u te maken hebt, hier: dit, en ik wik en weeg mijn woorden, dit is
het systeem-Tapmaz – hij is de enige die lacht, nu – waar u groen licht voor geeft, waar u dus ten

aanzien van allochtone Gentenaars, u steekt die door middel van een druksel - hoeveel is het? - 8 of
9.000 euro toe. Dat is eigenlijk het systeem, en dus, ik neem aan dat dat bekenden zijn, maar de
schepen zal dat zonder twijfel tegenspreken, en zeggen dat hij die mensen absoluut niet kent, maar...
Hebt u daar geen raar gevoel bij, collega’s van Groen, collega’s van Open VLD? Zegt u “ja, bon...”?
Ik versta heel goed dat je, als je in een coalitie zit, prijzen betaalt. Dat is zo. Je moet dingen dulden die
je, als je alleen zou regeren, niet zou doen. Zo gaat dat in een coalitie. Maar is daar geen limiet aan?
Is daar geen lat waar u niet onder gaat? Is dat wat we hier nu voorleggen de essentie van het zo vaak
genoemde doelgroepenbeleid voor etnisch-culturele minderheden? Is het dat wat u daarmee
bedoelt?
Dit is in elk geval een tastbaar resultaat van wat u zo vaak noemt, doelgroepenbeleid, en ook etnischculturele minderheden.
Ik besluit, collega’s. Weet u wat daar vooral zo erg aan is, en wat eigenlijk schandelijk en schaamtelijk
is? Dat is namelijk dat dat blaadje een pure, huizenhoge belediging is voor alle Bulgaarse en Turkse
Gentenaars die wel geïntegreerd zijn en wel behoorlijk Nederlands spreken. Dàt is de schande van
wat u hier doet.
Dat u zo’n blaadje maakt, ik kan er potverdorie nog inkomen, maar dat u dat op die manier doet, dat
u hen beschouwt als een bende domme kiekens die met niets te koop zijn, dàt is de schande. Dit is
een belediging voor al wie wel in de integratie werkt. Dit blaadje, met de beste wil van de wereld, lees
het zelf, alstublieft, en bedenk u of u dit kan goedkeuren en verder laten gaan. Nog eens, dit is echt
een zeer zware belediging ten opzichte van Gentenaars met een Turkse en Bulgaarse
taalachtergrond.
Als u daarvan zegt “oké, no problem”, u doet maar. U zegt maar: “ja, dat is paars-groen beleid” en
“wij van Groen, wij zijn daarvoor”. En “wij van Open VLD, wij vinden ook dat dat bijzonder
emancipatorisch is. Jean De Gucht zal content zijn”.
Ik kijk echt met heel veel aandacht uit naar het antwoord dat er zonder twijfel nu zal komen.

