Voor Marino Keulen en Jef Gabriëls, geen cordon
sanitaire met Turkse fascisten !
Mehmet Koksal (journalist) info@mehmet.be
Pierre-Yves Lambert (onafhankelijk onderzoeker) pylambert@gmail.com
(website Suffrage Universel)
04/01/2008

Vorige artikels om ditgene te kunnen begrijpen
Mehmet Koksal, Marino Keulen à la soirée politique des Loups gris, Suffrage
Universel, 28/12/2008 (pdf-versie)
CN/Belga, “Minister Keulen aanwezig op evenement extreemrechtse Turken”, Het
Belang van Limburg, 30/12/2008

Wie waren de organisatoren van de Turkse « Cultuur- en Kunstfeest »
te Genk op 28/12/2008 ?
De Belgische-Turkse Verenigingen van Waterschei en Winterslag en het Verbond
der Turkse Verenigingen in België, De namen van deze verenigingen in het Turks
verschillen van de Nederlandse namen: Waterschei ve Winterslag Türk Ocakları
en Belçika Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (Belçika Türk
Federasyon) cf. de gescand affiches op de Genkse blog van Het Nieuwsblad (door
Belgin Özgüneş gehouden) die het evenement op 24/12/2008 aankondigde.

Over welke soort verenigingen gaat het ?
Türk Ocakları meent « Turkse haard », een synoniem van Ülkü Ocakları ,
« idealistiche haard », de naam van de Grijze Wolven (Ülkücülar , « idealisten »)
afdelingen. Beide Limburgse verenigingen zijn locake afdelingen van de Belçika
Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu (Belçika Türk Federasyon), de
Belgische federatie van Grijze Wolven, lid van de Europese koepel Avrupa Türk
Konfederasyonu (ADÜTDF), « Federatie van Democratische Turkse
Idealistenverenigingen in Europa ». aanhangers van de Turks fascistische partij
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP).

Wie zijn de Grijze Wolven en de MHP ?
Alparslan Türkeş (1917-1997) is de stichter van de MHP (1969, na een
naamverandering van een oudere partij waarvan hij de controle in 1965 had
genomen) en van wat in het begin (1969) haar jeugdorganisatie was, de Grijze

Wolven, De ideologie achter deze partij is extreem-nationalistisch, racistische
(teorie van een Turkse “zuivere ras”) en anti-minderheden, zij het Armeniërs,
Grieken, Koerden of Joden. De aanhangers van de Grijze Wolven hebben
honderden (minstens 694, volgens een vonnis van mei 1981) linkse aktivisten,
intellectuelen, academici en journalisten gefolterd en vermoord eind jaren 1970, Ze
zijn ook de auteurs van pogroms tegen minderheden in Çorum en Maraş.

Waren er politieke toespraken gedurende deze avond, in betrekking met
de MHP en/of de Grijze Wolven ?
Inderdaad, De Belgische politici waren aanwezig met een oog richting de Vlaamse
en Europese verkiezingen van juni, maar er was ook een Turkse kamerlid voor
Istanbul aanwezig, Atilla Kaya, adjunkt-voorzitter van de MHP, die in zijn
toespraak zei: « Europe telt ongeveer 5 miljoen Turken waarvan de meeste
burgers van Europese landen zijn. Het doel van onze verenigingen is voor de
eenheid en de solidariteit tussen deze personen te ijveren. In 2009 zullen drie
evenementen plaatsnemen die hoogbelangrijk zijn voor de nationalistiche
beweging: de gemeentelijke verkiezingen op 24 maart, de 40ste geboortejaar van
de MHP en onze 9de Congres, Roep uw familie aan om voor de MHP te stemmen
gedurende de gemeentelijke verkiezingen. Ik bedank de organisatoren, en in het
bijzonder Dhr Marino Keulen voor de avond met zijn aanwezigheid opgeluisterd te
hebben »1.

Was burgemeester Jef Gabriëls (CD&V) op de hoogte van de natuur van
deze verenigingen toen hij de toestemming gaf voor de Ottomaanse
parade in de straten van Genk ?
Inderdaad, Jef Gabriëls is sinds jaren een trouwe steun van de Grijze Wolven. Hij
was zelf aanwezig op een meeting van de MHP in de Hasseltse Grenslandhallen op
11 mei 1996 in de aanwezigheid van Alparslan Türkeş, In zijn toespraak stelde
Gabriëls toen subsidies voor de Belgische Grijze Wolven in het vooruitzicht2. Nu
beweert hij toch dat « dat hij het contact met die organisaties niet wil verbreken
“omdat zo het risico bestaat dat ze in een isolement geraken en controle er op veel
kleiner wordt.” »3
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Waren de andere locale politici op de hoogte van de natuur van deze
verenigingen toen zij de uitnodiging aanvaardden ?
Ja, die is helemaal geen geheim, zij het voor autochtone of voor allochtone politici.
Vooral de Turkse politici zijn allen perfekt op de hoogte van de verscheidene
politieke stromingen in hun eigen gemeenschap, en meeste niet-Turkse politici die
in gemeenten met een belangrijke Turkse aanwezigheid verkozen zijn, zijn er ook
op de hoogte van. Maar als het over potentiële kiezers gaat is het waarschijnlijk
minder problematisch de cordon sanitaire te breken,

Was de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen
en Inburgering op de hoogte van de natuur van deze verenigingen toen
hij de uitnodiging aanvaardde ?
In zijn antwoord op een vraag van de Belga-agentschap op 30/12/2008 beweerde
hij « dat hij op basis van de uitnodiging niet kon vermoeden dat het om een
extreemrechts feest zou gaan. »4. Maar Dhr. Marino Keulen is een Limburgse
mandataris sinds twintig jaar, eerst als gemeenteraadslid te Lanaken in 1989, dan
ook als provincieraadslid, schepen en Vlaams Parlementslid, Nu is hij ook bevoegd
voor inburgering en heeft dus talrijke contacten met allochtone organisaties, Hoe
kan hij nu durven zeggen dat hij niet op de hoogte van de fascistiche natuur van
deze verenigingen was ? Of moet dit als een bekentenis van onbekwaamheid van
de « integratieminister » begrepen worden ?
Bovendien was hij daar aanwezig met zijn persmedewerker en lid van de
« Limburgse cel » (liever « herverkiezingscel ») in zijn cabinet, de Genkenaar
Hakan Celiköz, Dezelfde Celiköz die - iets wat tot belangenvermenging kan leiden
- een aantal mandaten heeft of had in Genkse Turkse verenigingen (Voorzitter van
Turks Educatief en Cultureel Centrum Genk, penningmeester van de Moskee
Yildirim Beyazit Kolderbos-Genk, Ondervoorzitter van Genk Turkse Verenigingen
(koepel van alle Turkse Verenigingen in Genk), Lid van Dagelijks bestuur Turkse
Unie van Belgie5) en die dus moeilijk kan beweren dat hij de fascistische natuur
van deze verenigingen niet kent, hij was zelf jaren ondervoorzitter van een
koepelorganisatie waarvan ze deelmaakten !
Minister Keulen verklaarde ondertussen aan een journalist van de Turkse krant
Türkiye dat « Ik zal niet aarzelen om deel te nemen aan » dit soort evenement. Hij
voegde hieraan toe dat de organiserende verenigingen « door de Belgische
autoriteiten erkend zijn, », dat ze « niet betrokken bij een terroristische activiteit
zijn ». Hij vraagt zich dus af « wat er kwaad kan zijn in het deelnemen als gast aan
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een evenement door een vereniging georganiseerd die niet door het Belgisch recht
verboden is . » Marino Keulen concludeert dat « er geen sprake van een politieke
toespraak tijdens de avond was »; hij herhaalde dat « zou hij dezelfde uitnodiging
voor deze avond ontvangen, dan zou hij opnieuw zonder aarzeling deelnemen »6.
In hetzelfde artikel aanvalt Hakan Celiköz de Belgische journalist Mehmet Koksal
met wat hij blijkbaar 'in zijn ogen) als de ergste belediging kon vinden : « een
Armeniërsvriend » die bovendien « hoewel hij afkomstig van Emirdag is, beweert
dat Turkije een genocide tegen de Armeniërs heeft gepleegd », Zulke openlijk
racistische en negationistiche uitspraken laten enkele twijfels rijzen over zijn
plaats in het kabinet van een minister die met « integratie » bevoegd is zowel als in
organen zoals de Integratieraad Genk, waarvan hij ondervoorzitter is7, en de
Provinciaal Dialooggroep waarvan hij ook lid is/was, De hypocrisie en dubbeltaal
van Dhr Celiköz is verontrustend als men leest wat hij nog anderhalf jaar geleden
op de Open Moskeedag zei: « Het is gewoon verkeerd om iemand Turk te noemen.
Ook Belg van allochtone origine is eigenlijk niet correct. Wij zijn gewoon Belgen, al
klinkt Belturken ook niet slecht »8...
In de interview door Türkiye gepubliceerd voegde Celiköz toe dat « 90% van de
deelnemers aan het evenement waren genaturaliseerde Belgen van Turks afkomst.
Als deze mensen echt van extreem-rechts zijn, waarom werd hen de Belgische
nationaliteit toegekend? Met valse beschuldigingen wil men Minister Keulen
uitsluiten, vuil maken. Minister Keulen neemt zonder discriminatie aan de
activiteiten van de Turkse bevolking deel. En het is heel normaal om aan deze
activiteit deel te nemen. Als hij dat niet doet, wordt hij van vooroordelen
beschuldigd. En als hij deelneemt, fulmineren de boze geesten. Hij kent zeer nauw
de organisatoren van de avond en ik zeg duidelijk dat deze mensen niet van
extreem rechts zijn. »

Gaat het over een geïsoleerde incident ?
Helemaal niet, de alarmbel werd al getrokken in 2003 toen enkele Brusselse
politici, o.a. Joëlle Milquet, Brigitte Grouwels, Pascal Smet, Clotilde Nyssens en
een hele reeks Turkse-Belgische politici, waaronder PS schepen (nu Brusselse
Staatssecretaris) Emir Kir en SP.A kamerlid Cemal Cavdarli, aan een avondmaal
van de Grijze Wolven deelnamen9. Het gebeurt eigenlijk elk jaar in verscheidene
steden, ook in Marchienne-au-Pont, naast Charleroi in 2005 bv.10
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Ook gedurende de gemeentelijke verkiezingscampagne in 2006 werd er
vastgesteld dat locale voorzitters van Grijze Wolven « haarden » kandidaat waren
op o.a. de PS-lijst van Laurette Onkelinx te Schaarbeek11 en de CD&V-N-VA lijst
te Gent12. Beide partijen weigerden eerst de fascistische aard van hun candidaten
te erkennen, dan vroegen ze toch hen hun mandaten in deze verenigingen los te
laten. Waarom zo indien het maar over « normale, culturele verenigingen » ging ?

partis belges vis-à-vis du fascisme à la turque, Blog Suffrage Universel,
11
Pierre-Yves Lambert, Electoralisme ethnique à Schaerbeek - chronologie 20052006, Blog Suffrage Universel, 27/10/2006
12
TOD, Fuat Korkmazer stapt op bij Turkse vereniging, Het Nieuwsblad - De
Gentenaar 08/09/2006

Bijlagen
Lijst van de verenigingen van de Belgische federatie van « idealisten » rond 2000

Affiche en flyer voor de « Culturele » Feest van Genk, 28/12/2008
(bron: Genkse blog van Het Nieuwsblad)

Photo van Marino Keulen en Hakan Celiköz vóór een 2 m² affiche met het gezicht
van Alparslan Türkeş, de stichter van de MHP en van de Grijze Wolven (bron:
website Binfikir)

Photo van Alparslan Türkeş (bron: Wikipedia)

