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I
n het vroegere huis 
van de 17de-eeuwse 
kunstschilder Jacob 

 Jordaens in Antwer-
pen runt Sihame El 

Kaouakibi samen met haar 
vennote Erika Nguyen drie 
start-ups: WannaWork, dat 
jong maar kansarm talent met 
bedrijven in contact brengt, 
het communicatiebureau 
WannaCatch, en een cowor-
kingruimte. De kleurrijke in-
terieurs steken wulps af tegen 
de barokke gevels en verroes-
te poorten van het historische 
pand. Vanhieruit probeert de 
jonge onderneemster en po-
litica al sinds haar 22ste de 
wereld te veranderen, maar 
onlangs werden de haat-
boodschappen op het inter-
net haar te veel. In een emo-
tionele video had ze het met 
trillende stem over de stroom 
beledigingen die ze continu 
moet slikken. Met de hashtag 
#wees luider riep ze vrouwen 
op om dat niet meer te pikken.
HUMO Die videoboodschap 

kwam van diep. Was er een 

concrete aanleiding?

SIHAME EL KAOUAKIBI «De em-
mer was vol. Ik ben op mijn 
22ste op de barricaden gekro-
pen en ik krijg al tien jaar haat 
en afgunst over me heen, zowel 
vanuit de Maghrebijnse ge-
meenschap als van racisten en 
linkse activisten. Maar sinds 
ik me vorig jaar verkiesbaar 
heb gesteld, stopt het niet meer. 
Ik ben heel sterk, maar op den 

duur weegt het. De druppel 
was dat één van mijn  mentors 
in kunstmatige coma ligt. Het 
idee dat hij zou wegvallen, 
maakte me erg emotioneel. Als 
je op zo’n moment gecoördi-
neerde aanvallen moet slik-
ken, met honderden berichten 
in korte tijd, wordt het te veel. 
Mijn familie moest lezen dat ik 
een moslimhoer ben. Ze zwe-
gen erover tegen mij, maar ik 
weet dat het hen pijn doet en ik 
verdraag dat niet meer.»
HUMO Ook mannelijke politici, 

wetenschappers, journalisten 

en BV’s krijgen haat te 

slikken. Is het bij vrouwen 

zoveel erger?

EL KAOUAKIBI «Internationaal 
onderzoek is daar duidelijk 
over: vrouwen krijgen het har-
der te verduren. En heb je mi-
gratieroots, ben je moslim, heb 
je een beperking of een  andere 
geaardheid? Dan wordt het 
dúbbel zo hard. Door de on-

lineterreur durven vrouwen 
zich minder te uiten op het pu-
blieke forum. Negen op de tien 
weigeren om nog in een tv-pa-
nel te gaan zitten.»
HUMO Maar u vindt dat ze net 

luider moeten praten!

EL KAOUAKIBI «Ja, maar we 
moeten ervoor zorgen dat ze 
dat even veilig kunnen doen 
als mannen. Ik wil er via een 
grondwetswijziging voor zor-
gen dat seksisme op dezelfde 
manier wordt vervolgd als ra-
cisme. Iemand die op Twitter 
seksistische haat verspreidt, 
kan dan correctioneel ver-
volgd worden. Nu kan dat 
niet. Er worden ook te veel  
zaken geseponeerd.
 »Mijn video was ook nieuws 
in Nederland en Wallonië, het 
probleem is dus gróót. En de 
daders zijn bijna altijd  witte 
mannen die onze samenleving 
superieur noemen, en ande-
re landen graag de les spellen 

over vrouwenrechten. Maar 
ondertussen houden ze het 
conservatieve Vlaanderen in 
stand waarin vrouwen braaf, 
gedienstig en mooi moeten 
zijn. Eén op de vijf mannen 
vindt dat slachtofers van sek-
sueel geweld er zelf om vragen 
als ze zich sexy kleden. 40 pro-
cent van de mannen vindt dat 
je pas van verkrachting kunt 
spreken als een vrouw expli-
ciet nee zegt. Dat is de wereld 
op zijn kop. Voor de wet zijn 
vrouwen gelijk, maar in de sa-
menleving nog lang niet.»
HUMO Wat vindt u van het 

verwijt dat u witte mannen 

stigmatiseert?

EL KAOUAKIBI «Zij willen toch 
altijd dat we de problemen be-
noemen? Dat vooral mensen 
met een migratieachtergrond 
oververtegenwoordigd zijn in 
gevangenissen, is een feit. En 
ook dat intimidatie in Brus-
sel een dagelijkse realiteit is, 
zoals in de docu ‘Femme de 
la rue’ is aangetoond. Ik heb 
geen moeite om dat te erken-
nen. Maar als ik de groep be-
noem die míj steeds aanvalt, 
is het kot te klein. Fuck poli-
tieke correctheid? Oké, maar 
dan in de twee richtingen.
 »In onze maatschappij zit-
ten de mondige witte man-
nen in blauwe pakken nog 
altijd aan de knoppen. In die 
machtsstructuren vind je 
weinig Mohameds, maar wel 
veel problemen met seksisme 
en seksueel misbruik.»

‘Ik had het echt gehad met de politiek, daarom 

ben ik erin gestapt.’ Bedrijfsleidster Sihame 

El Kaouakibi (33) werd vorig jaar verkozen 

als Vlaams Parlementslid voor Open VLD, 

en heeft een vurige ambitie: het systeem 

veranderen. ‘Als ik zogenaamde specialisten 

in de Wetstraat het licht van de zon hoor 

ontkennen, gaat mijn bloed koken. Ik blijf 

altijd kalm, maar als er niets verandert, gaan 

ze me horen.’  R A F  L I E K E N S  /  F O T O ’ S  J O R I S  C A S A E R

Sihame El Kaouakibi, 
Vlaams Parlementslid voor Open VLD

‘WE MOETEN SEKSISME OP DEZELFDE

MANIER VERVOLGEN ALS RACISME’
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HUMO En dan stuurt Humo een 

witte man op u af.

EL KAOUAKIBI «Prima! Ik zeg 
in mijn video ook dat veel  witte 
mannen voor mij opkomen. 
Vrouwen hebben hen nodig in 
deze strijd. Zij zijn met meer 
dan de haters, maar ze  mogen 
luider en moediger zijn. De 
maatschappij heeft niets aan 
goedbedoelde privéberichtjes. 
Zie je racisme of seksisme in je 
omgeving, reageer dan.»
HUMO Vorig najaar zei N-VA-

parlementslid Nadia Sminate 

in de ‘De afspraak’ op Canvas 

tegen advocaat Abderrahim 

Lahlali dat ‘wij, allochtonen, 

dankbaar moeten zijn’. Wat 

vond u daarvan?

EL KAOUAKIBI «Dat moet nie-
mand in mijn plaats bepalen. 
Ik ben dankbaar dat ik hier 
gezond mocht opgroeien, en 
voor de sociale mobiliteit die 
ik heb gekend, als kind uit 
een kansarm gezin met zeven 
kinderen. Ik ben mijn leer-
krachten dankbaar die me sti-
muleerden om een hogere stu-
die te beginnen. Mijn mentor 
Marleen Van Ouytsel (Open 
VLD-politica die in 2014 over-
leed aan kanker, red.), die me 
ondersteunde bij de opstart 
van mijn jongerencentrum 
Let’s Go Urban. En mijn ou-
ders, die 45 jaar geleden van-
uit Marokko naar hier kwa-
men en alle ofers hebben 
gebracht. Ze kenden de taal 
niet, ze hadden geen netwerk, 
geen geld. Ik heb alles wat zij 
niet hadden.
 »Maar ik ben niet dankbaar 
voor de institutionele discri-
minatie in Vlaanderen. Ons 
onderwijs staat aan de top 
inzake ongelijkheid op basis 
van afkomst. Ik vecht al tien 
jaar tegen onrechtvaardigheid 
en wil school drop-outs een toe-
komst geven, en mensen over 
allerlei drempels en muren 
heen helpen.»
HUMO De laatste jaren 

opperden veel politici dat de 

integratie is mislukt.

EL KAOUAKIBI «Het beléíd is 
mislukt. Niet de mensen zijn 
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schuldig, maar het systeem. 
Als politici hard willen zijn, 
moeten ze dat vooral voor 
zichzelf zijn.»
HUMO Hebben mensen geen 

eigen verantwoordelijkheid 

om kansen te grijpen?

EL KAOUAKIBI «Ja, maar ze 
moeten die eerst wel krijgen. 
Als hoogopgeleiden met mi-
gratieroots 25 procent minder 
kans maken op een job dan 
hun autochtone studiegenoten, 
wiens schuld is dat dan? Mijn 
oudste zus is verhuisd naar 
Qatar: haar man heeft gedocto-
reerd aan de KU Leuven, maar 
vond hier geen job. Ze werken 
nu allebei aan een Amerikaan-
se universiteit in Qatar. Ik ken 
een industrieel ingenieur van 
42, die nog nooit een dag heeft 
gewerkt als ingenieur. Hij zit al 
zes jaar thuis met een depres-
sie, omdat hij geen eerlijke kans 
krijgt. Is dat zíjn schuld?
 »Politici moeten in de spie-
gel kijken: was er ooit een echte 
ambitie voor de kinderen van 
migranten? En waarom word 
ik vandaag nog altijd gezien 
als een nieuwkomer, en niet als 
een Vlaming? Ik ben hier gebo-
ren. Waarom zou ik dankbaar-
der moeten zijn dat ik hier mag 
leven dan jij? Toch niet omdat 
jij blank bent en ik niet?»
HUMO In een vorig Humo-

interview zei u tegen collega 

Jan Antonissen: ‘Ik ben beter 

geïntegreerd dan jij!’

EL KAOUAKIBI (lacht) «Dat is 
ook zo, omdat ik wendbaar 
ben. Ik ga om met  kansarmen 
en kansrijken, ik heb geen 
moeite met verschillen en 
diversiteit. Bart Somers 
zegt terecht dat we allemaal 
nieuwkomers zijn in de multi- 
culturele maatschappij. Veel 
mensen hebben het daar erg 
lastig mee. Ik heb al meer in-
spanningen gedaan om dat 
nieuwe Vlaanderen te doen 
draaien dan de  gemiddelde 
klager die vindt dat ‘onze 
soort’ hier niets bijdraagt.»
HUMO Uw haters beweren dat 

u alles te danken hebt aan 

subsidies en gulle schenkers. 

Luc Tuymans schonk onlangs 

nog zijn prijzengeld van de 

Ultima-cultuuraward aan Let’s 

Go Urban.

EL KAOUAKIBI (fel) «Ze  kennen 
mij niet. Ons marktonder-
zoeksbureau en ons communi-
catiebureau draaien op privé-
geld. Alleen mijn vzw’s, zoals 
Let’s Go Urban, hebben subsi-
dies gekregen. Ik ben tien jaar 
geleden gestart met 150 euro 
en na jaren ploeteren met eigen 
middelen gaf de stad Antwer-
pen ons vorig jaar een subsidie 
van 300.000 euro om vijf me-
dewerkers en vijftig coaches 
te betalen. Mag het even? Wij 
ontvangen elke week achthon-
derd jongeren van tachtig ver-
schillende nationaliteiten, van 
wie 40 procent kansarm is en 
40 procent geen migratieroots 
heeft. Zij krijgen workshops 
over dans, sport, muziek, en 
dankzij Luc Tuymans nu ook 
beeldende kunst. Ze kunnen bij 
ons ook terecht voor huiswerk-
begeleiding, advies bij hun 
school- of beroepskeuzes, en 
workshops over werkattitude 
en ondernemerschap.
 »Als je daar geen overheids-
geld meer aan geeft, waaraan 
dan wel? Zouden we dan niet 
beter eerst de subsidies herbe-
kijken voor bedrijven die elk 
jaar miljarden winst maken? 
Elke euro die je in  organisaties 
zoals Let’s Go Urban inves-
teert, verdien je minstens tien 
keer terug, want elke vroeg-
tijdige schoolverlater kost 
de maatschappij 30.000 tot 
40.000 euro per jaar.
 »De overheid zou blij moe-
ten zijn met mensen zoals ik. 
Sinds vorig jaar heb ik de fak-
kel doorgegeven aan mijn 
team en zit ik alleen nog in de 
raad van bestuur. Maar de eer-
ste jaren, toen Let’s Go Urban 
nog een dansschool was, deed 
ik alles alleen: danslessen ge-
ven, jongeren begeleiden, de 
vloer en de wc’s poetsen… Ik 
had geen geld, wat moest ik 
anders?»
HUMO U was afgestudeerd 

als lerares lager onderwijs. 

Waarom ging u niet gewoon 

lesgeven?

EL KAOUAKIBI «Omdat Let’s 
Go Urban nodig was. In de 
jeugd- en cultuurhuizen was 
er te weinig kleur en het on-
derwijssysteem liet te veel ta-
lent onbenut. Je afkomst, je 
wijk en de opleiding van je ou-
ders zijn nog altijd bepalend 
voor je kansen. Als je moeder 
laaggeschoold is, heb je 80 pro-
cent meer kans om in het tech-
nisch of beroepsonderwijs te 
belanden. Te veel jongeren 
met ASO-potentieel verliezen 
daar hun motivatie. Het niveau 
van het Nederlands is er ook 
te laag, waardoor ze nog min-
der kans maken om verder te 
studeren. Zo remt het onder-
wijs de toekomst van jongeren 
af, terwijl het een motor zou 
moeten zijn. Wij geven 14 mil-
jard euro per jaar uit aan on-
derwijs. Daarmee staan we, 
in verhouding tot het aantal 
leerlingen, aan de top. Als je 
dan de dalende PISA-resulta-

ten ziet, de ongelijkheid en de 
schooluitval, betalen we te veel 
voor wat we terugkrijgen. Ik 
vind het dom dat de liberalen 
het onderwijs hebben losgela-
ten.»
HUMO Dat kon moeilijk anders. 

De N-VA claimde het en Bart 

Somers wilde graag minister 

van Samenleven worden.

EL KAOUAKIBI «Dat was  nodig 
om de negatieve kijk op di-
versiteit te keren. Maar straks 
moeten we ook de ambitie heb-
ben om het onderwijssysteem 
te veranderen. Daarom heb ik 
ook een masteropleiding on-
derwijskunde gevolgd.»
HUMO Wat zou u veranderen?

EL KAOUAKIBI «Vaste benoe-
mingen: weg ermee. Scholen 
moeten een modern perso-
neelsbeleid kunnen voeren. Nu 
raken we moeilijk af van uitge-
bluste leerkrachten die klassen 
demotiveren. Het resultaat zijn 
burn-outs en drop-outs.
 »We moeten ook het duopolie 
van het katholieke onderwijs 

‘In onze maatschappij zitten de mondige witte mannen in blauwe 
pakken nog altijd aan de knoppen.’
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en het gemeenschapsonderwijs 
doorbreken. Er mag meer con-
currentie komen. Meet de leer-
winst die leerlingen boeken, en 
maak die resultaten publiek. 
Zo weten ouders welke scholen 
hun kinderen het best over de 
minimumlat helpen.
 »In het parlement ben ik de 
enige die de ongelijkheid in het 
onderwijs aanklaagt. Sommi-
ge N-VA’ers ontkennen zelfs 
dat je sociaal-economische af-
komst bepalend is voor je kan-
sen, ondanks alle studies daar-
over. Blijkbaar denken ze dat 
hun achterban het niet appre-
cieert als ze die stuitende on-

rechtvaardigheid aanpakken. 
En dan maar klagen over cri-
minele en radicaliserende jon-
geren. ‘Het is de schuld van de 
ouders,’ zeggen ze. Kom, zeg. 
De thuissituatie is belangrijk, 
maar het systéém is ziek. Ik zie 
de urgentie in mijn directe om-
geving. Als ik dan  zogenaamde 
onderwijsspecialisten in die 
Wetstraatbubbel het licht van 
de zon hoor ontkennen, gaat 
mijn bloed koken. Ik blijf altijd 
kalm, maar als er niets veran-
dert, gaan ze mij horen.»

HOOFDDOEK IN DE KLAS

HUMO Wat heeft u tot nu 

toe het meest verbaasd 

als beginnend Vlaams 

Parlementslid?

EL KAOUAKIBI «De werking. 
De commissies. Zoveel geld, 
zoveel mensen, zoveel regels, 
maar waarvoor? Waarom wor-
den politici beoordeeld op hun 
aanwezigheid, en op het aan-
tal vragen dat ze  stellen? Ik doe 
daar niet aan mee. Buis mij 

maar. Mensen  hebben geen 
vragen nodig, maar antwoor-
den. Oplossingen. Als ik die 
daar niet vind, steek ik mijn 
tijd liever in gesprekken met 
experts, academici en leer-
krachten. Verandering komt 
van onderuit. Altijd. Pas als 
iets in de media komt, spelen 
beleidsmakers erop in.
 »Ik wil over vijf jaar een lijst-
je kunnen presenteren met za-
ken die ik in gang heb gezet en 
onrechtvaardigheden die we 
hebben aangepakt. Machtheb-
bers willen dat we zwijgen, zo-
dat alles netjes op zijn plaats 
blijft. Ik ga spreken en des-

noods schreeuwen. Dat voelt 
ongemakkelijk, maar ik zit niet 
in de politiek voor mijn gemak, 
of het gemak van anderen. Ik 
ben geboren om oncomfortabel 
te zijn.»
HUMO Voelt u zich eenzaam in 

de politiek?

EL KAOUAKIBI «Ja, maar ik kies 
daarvoor. Ik blijf na zittingen 
ook niet met collega’s aan de 
bar hangen. Misschien wordt 
me dat kwalijk genomen en 
vindt men dat ik mijn job niet 
doe. Maar ik werk keihard, op 
mijn manier.»
HUMO In uw eerste parlemen-

taire tussenkomst maakte 

u gehakt van de levens-

beschouwelijke neutraliteit 

voor ambtenaren, zoals die in 

het regeerakkoord stond.

EL KAOUAKIBI «Op een moment 
dat je zo’n groot lerarentekort 
hebt en het zo moeilijk is om de 
diversiteit voor de klas weer-
spiegeld te zien, is het onbegrij-
pelijk dat je zoveel mensen uit-
sluit omdat ze een hoofddoek 

dragen. In Antwerpen heeft 70 
procent van de kinderen onder 
de 10 jaar migratieroots. Velen 
zien de hoofddoek als een nor-
male, individuele keuze. Waar-
om zou je daar als overheid nog 
moeilijk over doen?»
HUMO Na die tussenkomst viel 

er een akelige stilte, waarna u 

opstapte.

EL KAOUAKIBI «Ik voelde me 
heel klein. Het was mijn eer-
ste zitting. De oppositie had 
collectief de zaal verlaten, om-
dat minister-president Jan 
 Jambon de begrotingscijfers 
niet wilde vrijgeven. Daar-
na kregen de fractieleiders het 
woord.  Wilfried  Vandaele 
(N-VA) sprak over het leraren-
tekort en ik wilde daarop re-
ageren. Ik stak mijn arm in 
de lucht, en toen voorzitster 
 Liesbeth  Homans me niet op-
merkte, stond ik op. Uiteinde-
lijk kreeg ik het woord, maar 
dat was blijkbaar tegen de re-
gels. Op mijn telefoon kwamen 
berichten binnen van partijge-
noten: ‘Stop!’ ‘Wat ben je aan 
het doen?’ De sfeer sloeg om en 
ik begon te trillen. Maar ik ging 
door. Achteraf hoorde ik dat de 
oppositie buiten had geapplau-
disseerd.»
HUMO Maar binnen uw partij 

stond u alleen?

EL KAOUAKIBI «Ik doe mijn 
job als volksvertegenwoordi-
ger. Misschien moeten som-
migen eens opzoeken wat dat 
woord betekent. De meeste 
parlements leden zitten daar om 
de juiste reden. Ze zijn gepas-
sioneerd en werken hard aan 
hun dossiers, vaak zonder de 
media te halen, maar ze worden 
afgeremd door hun partij. Ik 
sta dat niet toe. Dat ik niet altijd 
meestem met de meerderheid, 
zal partijgenoten wel storen, 
maar ik moet straks nog in de 
spiegel kunnen kijken.»
HUMO U praatte eind vorig jaar 

met Karel Van Eetvelt, die een 

nieuwe politieke beweging 

wilde opstarten. Was u Open 

VLD al beu?

EL KAOUAKIBI «Ik kende hem al 
en hij nodigde me uit voor een 

koie. Waarom zou ik weige-
ren? Ik heb hem niets beloofd, 
maar wel aangemoedigd om 
door te gaan met zijn plannen. 
Ook hij wil het systeem veran-
deren.»
HUMO In Het Nieuwsblad 

zei hij: ‘Ik heb veel respect 

voor Sihame, maar dat 

meisje staat alleen. De 

politiek wil de stemmen van 

die nieuwelingen, maar ze 

moeten zich wel aanpassen.’

EL KAOUAKIBI «Hij heeft ge-
lijk. Partijen trekken witte 
 konijnen aan om wie ze zijn. 
Maar zodra ze verkozen wor-
den, moeten ze vaak zwijgen. 
Bij mij valt dat gelukkig mee. 
Als de partij mijn vrijheid 
had willen  beknotten, was dat 
al gebeurd.
 »Pas op, ik steun het regeer- 
akkoord. Daar staan veel goe-
de dingen in, alleen lust ik de 
identitaire saus niet die er-
overheen is gegoten. Soms 
leek het alsof we het 70 pun-
tenplan zouden uitvoeren. 
Maar ik begrijp dat we in een 
coalitie zitten. Ik wil geen on-
geleid projectiel zijn. Naar 
buiten toe ben ik vrij braaf. 
Het meeste lawaai maak ik 
achter de schermen. Als ik 
daar impact kan hebben: top. 
En als ik echt niet akkoord 
ga, bel ik Bart Somers of 
 Gwendolyn Rutten.
 »Ik heb me ook kandidaat 
gesteld voor het partijbestuur. 
Normaal doen witte konijnen 
dat niet, omdat ze nog niet be-
kend zijn in de partij. Maar ik 
wil wegen op dat niveau.»
HUMO Bent u niet bang dat u 

als buitenbeentje straks geen 

goede plaats meer krijgt op 

de lijst?

EL KAOUAKIBI «Dat zien we 
dan wel. Een partij is een mid-
del om iets te veranderen, geen 
doel. Als het je doel is om zo 
lang mogelijk in de politiek 
te blijven, bedrieg je de men-
sen en word je een deel van 
het systeem. Open VLD is al-
tijd voor burgerdemocratie ge-
weest, voor een slankere over-
heid, voor de afschaing van 

 Als hoogopgeleiden met 

migratieroots 25 procent 

minder kans maken op een 

job dan hun studiegenoten, 

wiens schuld is dat dan? »
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de  lijststem en de opkomst-
plicht... Die punten moeten we 
nu waarmaken.»
HUMO U schonk uw eerste 

twee maandlonen als 

parlementslid weg aan de 

G1000. Dat werd u niet in 

dank afgenomen.

EL KAOUAKIBI «Op straat wel. 
Ik vond dat we na die slechte 
verkiezingsuitslag een state-
ment moesten maken. Mensen 
waren gefrustreerd, waarom 
konden we dan als nieuwe par-
lementsleden geen signaal ge-
ven en een deel van ons loon 
afstaan? Tenslotte lag het par-
lement in juni en juli bijna stil 
en hadden we nog niet veel im-
pact. Ik heb een aantal mensen 
over de partijgrenzen heen op-
gebeld, maar niemand wilde 
meedoen. Ook niet degenen die 
tijdens de campagne de mond 
vol hadden gehad over armoe-
debestrijding. Als ik hen nu 
tijdens debatten hoor verkon-
digen dat we minder moeten 
verdienen, denk ik: interessant 
theater.»
HUMO Daniëlle Vanwesen-

beeck, ex-parlementslid voor 

Open VLD, tweette: ‘Ik heb 

ook een tent voor de scouts 

gekocht, maar ik vind het niet 

nodig dat in het groot in de 

gazet te zetten en de collega’s 

in diskrediet te brengen. Het 

is ook een optie ervoor te 

werken.’

EL KAOUAKIBI (lacht) «Tja. Als 
we willen dat mensen opnieuw 
in de politiek geloven, moeten 
we het statuut van politici her-
bekijken: de particratie, de lo-
nen, de uittredingsvergoedin-
gen... Begroting niet op orde? 
Sorry, ministers, dan moeten 
jullie inleveren. In de privésec-
tor krijgen topmanagers hun 
bonus ook niet als ze slechte 
 resultaten boeken.
 »Ik begrijp ook die hoge uit-
tredingsvergoedingen niet. 
Een bonus van honderddui-
zenden euro’s omdat je het par-
lement verlaat, waarom moet 
dat? Als je geen nieuwe job 
hebt, kun je een uitkering krij-
gen, zoals iedereen. Ik vind ook 

dat er één statuut voor amb-
tenaren, werknemers en zelf-
standigen moet komen. Waar-
om moeten ambtenaren nog 
steeds een veel hoger pensioen 
krijgen dan de anderen? Sorry, 
dat gaat niet meer. En wie daar 
niet in mee wil, moet zich maar 
bekendmaken.»

HARTPROBLEMEN

HUMO U wordt al jaren gevolgd 

door de koninklijke familie en 

de Amerikaanse ambassade. 

Waarom?

EL KAOUAKIBI «De Amerikaan-
se ambassade heeft een lijst 
met mensen van wie ze  denken 
dat het toekomstige leiders 
worden, en ook ik sta daarop. 
Zij investeren veel meer in ons 
dan België doet. In 2014 hebben 
ze me naar Amerika gestuurd 
voor een cursus leiderschap. 
Als toekomstige leiders de VS 
leren kennen en een internatio-
naal netwerk opbouwen, is dat 
ook goed voor hen.»
HUMO Waar liggen uw 

ambities?

EL KAOUAKIBI «Ik hoop vooral 
politici, over de partijgrenzen 
heen, ervan te kunnen overtui-
gen om anders aan politiek te 
doen. Als ik alleen blijf staan, 
zal het niet lukken.»
HUMO Daarvoor moet u 

op machtige posities 

terechtkomen.

EL KAOUAKIBI «Ja, maar ik kan 
ook het breekijzer zijn voor an-
deren om op die posities te ra-
ken.»
HUMO Komkom, er zit vast wel 

een koevoet in uw handtas om 

de poort van het Antwerpse 

stadhuis open te breken.

EL KAOUAKIBI «Natuurlijk ligt 
mijn hart in ’t Stad, maar bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 haalde Open VLD er maar 
5 procent.»
HUMO U hebt toen een plaats 

op de lijst geweigerd.

EL KAOUAKIBI «Omdat ik he-
lemaal niet van plan was om 
aan politiek te doen! Het is me 
verschillende keren gevraagd, 
maar ik zei telkens nee, om-
dat ik niet geloofde in partij-

politiek. Ik dacht dat ik als on-
dernemer meer impact kon 
hebben. En vlak voor de ge-
meenteraadsverkiezingen 
hadden we ons nieuwe Urban 
Center geopend en JJ House ge-
renoveerd. Dat was erg inten-
sief, we kwamen tijd tekort.»
HUMO Waarom hebt u begin 

2019 dan wel ja gezegd tegen 

Open VLD?

EL KAOUAKIBI «Door de val van 
de regering. De propaganda-
campagne van de N-VA tegen 
het migratiepact heeft de door-
slag gegeven. Als dát politiek 
is, als we onze maatschappij 
gaan verscheuren door men-
sen opnieuw te ontmenselij-
ken, moet ik reageren. Ik had 
het echt gehad met de politiek, 
daarom ben ik erin gestapt. Net 
zoals ik WannaWork heb op-
gericht, omdat ik mijn buik vol 
had van de discriminatie op de 

arbeidsmarkt. Maar ik wil niet 
afhankelijk worden van de po-
litiek. Ik heb altijd een uitweg: 
mijn ondernemingen, mijn 
vrienden en mijn netwerk lig-
gen buiten de politiek.»
HUMO Vanwaar komt uw 

heilige vuur? Is dat te 

herleiden tot uw jeugd in 

Boom, in een kansarm gezin?

EL KAOUAKIBI «Dat heb ik van 
mijn moeder. Zij was ook altijd 
heel sociaal geëngageerd, ook 
al is ze het Nederlands niet zo 
machtig. Ze kan het wel, maar 
is onzeker om het te spreken. 
Mijn vader heeft meer dan 
veertig jaar als arbeider bij een 

drogevruchtenfabrikant ge-
werkt. Hij spreekt plat Rupel-
monds.
 »Als kind was ik al een brug-
genbouwer. Was er ruzie op de 
speelplaats, dan vloog ik er-
tussen. Ik zeurde zo lang tot de 
meisjes mee mochten voetbal-
len, en ik had een zwak voor de 
geïsoleerde gevallen. Onrecht 
maakt me emotioneel. Ik lees 
wel over de vluchtelingen aan 
de Turkse grens, maar ik wil 
daar geen beelden van zien. 
Dat gevoel van onmacht, ik kan 
dat niet aan.»
HUMO Hebt u in uw jeugd veel 

woede opgebouwd door 

racisme en discriminatie?

EL KAOUAKIBI «Ik heb die din-
gen meegemaakt, maar ik put 
daar vooral kracht uit.»
HUMO Spraken de leerkrach-

ten uw naam altijd juist uit?

EL KAOUAKIBI «Ze deden alles-

zins meer moeite dan de par-
lementsleden die het na een 
haljaar nog altijd niet kunnen. 
Toon eens een beetje respect, 
zeg. Over mijn schooltijd mag 
ik niet klagen. Ik ben het meest 
onderschat in mijn onderne-
mersjaren. Een jonge vrouw 
met migratieroots die een be-
drijf start, dat gaat er bij veel 
mensen niet in. Maar wie me 
nu nog onderschat, is traag van 
begrip. Ik baat drie start-ups 
uit in een 16de-eeuws gebouw 
dat beschermd erfgoed is. Dat 
soort panden gaat normaal níét 
naar mensen zoals ik. Of naar 
Erika, die de dochter van Viet-

 Mannen met wie ik wilde  

samenwerken, probeerden 

me vooral in bed te krijgen.  

Drie keer na elkaar chic  

gaan dineren. Of ik werd  

uitgenodigd in een 

penthouse »
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namese bootvluchtelingen is. 
‘Van de stad gekregen, zeker?’ 
horen we vaak. Nee. ‘Subsi-
dies?’ Ook niet. ‘Wie zijn dan 
de uitbaters, wie heeft de re-
novatie gedaan?’ Wij. Mensen 
kunnen dat niet vatten.»
HUMO Naar verluidt hadden 

uw ouders het ook moeilijk 

met uw keuzes?

EL KAOUAKIBI «Het is thuis 
lang moeilijk geweest, ja. Voor-
al in de eerste jaren van Let’s 
Go Urban. We hadden geen 
ruzie, maar er was een stilzwij-
gende afkeuring. Ze begrepen 
niet waarom ik niet gewoon 
ging lesgeven. Ze waren bang 
en ongerust. Ondernemen was 
iets onbekends voor hen. Als 
ouder wil je je kind gelukkig 
zien, mij zagen ze alleen maar 
werken van zes uur ’s morgens 
tot twee uur ’s nachts.
 »Mijn eerste tv-interview 
vonden ze angstaanjagend. 
Hun principe was: kop in kas. 
Ik ben het tegenovergestelde. 
Dat moet voor hen traumatise-
rend geweest zijn. Mijn oudere 
broers en zussen hadden alle-
maal het klassieke pad gevolgd: 
school, trouwen, kinderen. En 
toen kwam ik (lacht).

 »Ik heb tot mijn 26ste thuis 
gewoond. Speciaal voor hen. 
In hun gemeenschap is het niet 
normaal dat een kind onge-
trouwd het huis verlaat. Uitein-
delijk begrepen ze dat ik moest 
verhuizen, omdat ik altijd in 
Antwerpen zat en vaak laat 
thuiskwam. Ik heb hun de tijd 
gegeven om tot inzicht te ko-
men. Bruuskeren is niet mijn 
stijl. Ik probeer hen ook zoveel 
mogelijk te beschermen. Ze we-
ten veel niet. Mijn videobood-
schap hebben ze niet gezien, 
die zou hen te hard kwetsen.»
HUMO U hebt hen meegeno-

men naar het Vlaams Parle-

ment voor uw eedaflegging, 

samen met twee van uw 

broers en een zus.

EL KAOUAKIBI «Apetrots wa-
ren ze. Politiek is universeel, 
dat kennen ze. Vooraf waren ze 
wel bang van al die Vlaams Be-
langers. Ik zei: ‘Gewoon lachen 
en wuiven. Draag wat je wilt, 
dit is wie wij zijn, Vlamingen.’ 
Mijn zus en mijn moeder droe-
gen hun hoofddoek. Je had al 
die gezichten moeten zien. Bart 
Somers en Gwendolyn Rutten 
kwamen hen meteen op hun 
gemak stellen. Plots zag ik mijn 

ouders denken: verdorie, onze 
Sihame heeft het toch gemaakt 
(lacht).»

HUMO Als u altijd sterk moet 

zijn, is er dan ook ruimte voor 

een kwetsbare kant?

EL KAOUAKIBI «Ik ben pas echt 
sterk geworden toen ik mijn 
kwetsbare kant kon omarmen. 
De eerste vijf jaar van Let’s Go 
Urban werd ik steeds harder. 
Ik kreeg de ene deur na de an-
dere in mijn gezicht en werd 
kwaad van hoe men omging 
met subsidies. Er werd ook 
misbruik van me gemaakt. 
Mannen met wie ik wilde sa-
menwerken, stuurden me flir-
terige berichten. Dan moest ik 
drie keer na elkaar chic gaan 
dineren, wat me totaal niet in-
teresseert, omdat die man in-
druk wilde maken en me in 
bed wilde krijgen. Of ik werd 
uitgenodigd in een penthouse. 
Als ik weigerde, sprong dat 
partnerschap af. Zodra die 
mannen merkten dat ik te sterk 
was, lieten ze me vallen. Zo 
werd ik kwader en kwader, en 
bouwde ik een pantser op. Op 
een bepaald moment ben ik 
mentaal gecrasht, met hartpro-
blemen erbovenop.»

HUMO Zo jong en al hart-

problemen?

EL KAOUAKIBI «Ik was 25. Ik 
heb toen beslist om mijn net-
werk te verkleinen en alleen 
nog te steunen op mensen die 
ik echt kon vertrouwen. Ik heb 
ook aan mezelf gewerkt, met de 
hulp van een psycholoog.»
HUMO Bent u daardoor nog 

altijd wantrouwig tegenover 

mannen?

EL KAOUAKIBI «Ik maak geen 
verschil tussen mannen en 
vrouwen. Ik ben geen mannen-
haatster, ik ga zelfs graag met 
hen op stap, al spreek ik vooral 
af met vriendinnen.»
HUMO Bent u hard to get?

EL KAOUAKIBI «Dat moet toch, 
in deze tijden? (lacht) Ik stel 
mezelf vrij makkelijk open, 
behalve over mijn privéleven. 
Dat stukje hou ik voor mij al-
leen.»
HUMO Ik moet dus niet vragen 

of er een meneer El Kaouakibi 

is?

EL KAOUAKIBI «Nee, daar ant-
woord ik niet op. Maar ik ben 
heel gelukkig (lacht).

 »Ik ben tien jaar onderne-
mer en negen maanden po-
litica: over twaalf jaar hoop 
ik dat ik iets heb veranderd, 
en dat ik tijd kan maken voor 
iets nieuws. Daarvoor moet ik 
nu keihard werken. Naast de 
politiek en mijn ondernemin-
gen geef ik ook nog lezingen. 
Een zware combinatie, maar 
dat moet om de aandacht bij 
verenigingen, scholen en be-
drijven te vergroten. Laatst 
had ik een lezing in de Singel 
voor achthonderd vrouwen 
van boven de 60. Vooraf zei 
de organisator dat het een 
rechts publiek was. Dan zit 
ik goed, dacht ik. Na afloop 
waren die vrouwen heel en-
thousiast, omdat ik hun inspi-
ratie had gegeven. Dan denk 
ik: dit is exact wat ik moet 
doen, blijven praten met men-
sen, op een rustige manier. 
 Populisme trekt ons uit el-
kaar, maar we zijn niet zó ver-
schillend. Uiteindelijk willen 
we allemaal hetzelfde.» 

‘Ik heb het 
thuis lang 
moeilijk 
gehad. Mijn 
oudere 
broers en 
zussen 
hadden 
allemaal het 
klassieke 
pad gevolgd: 
school, 
trouwen, 
kinderen. En 
toen kwam ik 
(lacht).’


