
Ernesto Borquez 

Ernesto Borquez, een 59-jarige Chileense zanger/gitarist, kwam in juli van dit jaar van een kort 

bezoek aan zijn kinderen in Auvergne terug in Gent waar hij nu al ruim zestien jaar woont. Zijn 

huisbaas, tevens buurman, wist hem te vertellen dat de dag tevoren een drie man sterke 

politiemacht om zes uur ‘s ochtends op zijn deur stond te bonken, maar kreeg bij de vraag naar de 

reden ervan geen nadere uitleg.  

Geschrokken en bang besloot Ernesto zijn toevlucht te zoeken bij een kameraad, die hem in huis 

opnam en hem adviseerde zo snel mogelijk een advocaat, gespecialiseerd in vreemdelingenrecht, te 

raadplegen. Ernesto had voordien al een regularisatieaanvraag ingediend. Er bleken bij die aanvraag 

belangrijke documenten te ontbreken, waardoor de aanvraag onontvankelijk werd verklaard. De 

nieuwe  raadsman aanvaardde de vervolledigde tweede regularisatieaanvraag en na ontvangst van 

een voorschot en het overhandigen van een meer dan 260 pagina’s dik dossier, bestaande uit 

gegevens en antecedenten van Ernesto’s verleden in Frankrijk en België, leek de zaak even te rusten 

dankzij het zomerreces bij justitie. Hij kreeg de verzekering van de advocaat dat zodra zijn zaak bij de 

rechtbank gedeponeerd was hij weer zijn appartementje kon betrekken en niets meer te vrezen had. 

Begin november sloeg het noodlot toe tijdens een optreden met zijn groep. Hij voelde hevige pijnen 

in zijn rechterarm en kon niet meer verder spelen. In de volgende dagen werden door een specialist 

beschadigingen aan drie nekwervels geconstateerd ten gevolge van een ongelukkige val enkele jaren 

geleden. Opname in het St.Lucas-ziekenhuis was dringend en na een geslaagde operatie mocht 

Ernesto na enkele dagen het ziekenhuis weer verlaten. Hij trok bij zijn nieuwe vriendin Corine in en 

samen begonnen ze  aan zijn minstens 6 weken durende herstel te werken. Tot gisteren zijn huisbaas 

opbelde en Ernesto vertelde dat er iemand van de gerechtelijke politie hem een brief had 

overhandigd waarin Ernesto verzocht werd zich bij hem te melden. Corine belde voor Ernesto naar 

het politiebureau in de Belfortstraat en de dienstdoende commissaris vroeg hem langs te komen om 

een formulier te ondertekenen. Niets vermoedend meldde Ernesto zich even later met Corine op het 

bureau Belfort, waar hem na 3 uur wachten werd meegedeeld dat hij “internationaal geseind” was 

en per direct op last van de Dienst Vreemdelingenzaken in detentie zou worden genomen. Nog maar 

een maand geleden geopereerd, waarbij 3 tussenwervelschijven werden vervangen, en zonder het 

meekrijgen van persoonlijke spullen, zoals kleren en zijn gsm, werd hij in de boeien geslagen en naar 

het bureau Ekkergem afgevoerd om er de nacht door te brengen in afwachting van zijn deportatie 

naar het gesloten asielzoekerscentrum Steenokkerzeel. Een fax met het medisch verslag van de 

specialist, waarin stond dat het niet verantwoord was dat hij in dit stadium werd vervoerd en 

opgesloten, heeft de politie niet teruggevonden. Hierbij werd de opmerking gemaakt, dat er veel 

asielzoekers zich beroepen op een slechte gezondheid.  

Zijn kinderen Adela en Emilio, die toevallig gisteravond vanuit Frankrijk in Gent aankwamen op 

ziekenbezoek bij hun vader,  kregen geen toestemming hem op het bureau Ekkergem te ontmoeten. 

Zijn advocaat was niet op de hoogte van deze actie en kon niet op tijd worden bereikt. Ook heeft 

Ernesto geen weet van een eventuele beslissing van de rechter. Zijn deze acties van  D.V.Z. buiten de 

rechterlijke macht om of komt het neer op paniekvoetbal van Maggie De Block, die zich nu verplicht 

voelt Steenokkerzeel te vullen met om het even welke asielzoekers? 



Het is onvoorstelbaar dat deze immorele en onfatsoenlijke praktijken nog steeds door de Dienst 

Vreemdelingenzaken worden gehanteerd. Zonder enige consideratie worden mensen van de straat 

geplukt enkel en alleen om hun “positieve” jaarcijfers aan de rechtervleugel van de landelijke politiek 

te kunnen overhandigen, zonder de nutteloze kosten die hiermee gepaard gaan te publiceren.  

Ja, Ernesto had de regularisatie al lang geleden moeten inzetten. Ja,  hij had dat al na zijn scheiding 

en bij zijn vertrek uit Frankrijk moeten regelen en ja, hij beseft dat je een sociaal 

verzekeringsnummer moet hebben om hier te kunnen leven, werken en te verblijven. Maar kan dit 

niet met een zeker fatsoen geregeld worden, zonder dat iemand in afwachting van een uitspraak of 

met een mogelijkheid in hoger beroep te gaan direct in detentie geplaatst wordt?  Telt een medisch 

attest van een specialist niet meer? 

Ernesto is met Kaat vanuit Mexico naar Frankrijk gekomen. Daar trouwden ze en samen brachten ze 

buiten hun vier eigen kinderen nog eens zeven pleegkinderen groot. Hij heeft er voor meubelmaker 

geleerd, gewerkt als houthakker, in dienst van de gemeente gewerkt en vooral overal te lande zijn 

muziek en daarmee zijn politiek protest laten horen. Na zijn scheiding is hij in 1996 naar Gent 

getrokken omdat er muzikaal meer te beleven was. In al die jaren heeft hij nog nooit “geprofiteerd” 

(een alhier zeer frequent gebruikt werkwoord) van de gemeenschap. Hij heeft bij niemand schulden 

en hij heeft altijd in zijn eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Door talloze Gentenaren, 

waaronder stadsbestuurders, politici  en andere bekende Vlamingen wordt Ernesto gewaardeerd als 

de volledig geïntegreerde, 3 talen sprekende, sympathieke, zingende Chileen. 

 

Vrienden van Ernesto, 

Deze tekst verstuur ik naar De Morgen, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en Humo.  

Destelbergen, 14 dec. 2012 


