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Marokkaanse roots, hier geboren, praktiserend moslim. Mechelaar, Vlaming, Belg. 
Klein hart, groot lawaai. En je zult hem niet snel affiches zien plakken voor Bart De 
Wever. Meet Youssef Kobo, de jonge activist die de tegen stem vertolkt.

Bezig baasje, ook: Kobo (26) studeert in avondschool rechten aan de VUB, werkt 
sinds kort voor Panenka (het tv-productiehuis van Tom Lenaerts), is actief binnen 
verschillende middenveldorganisaties en roerde zich fel toen De Wever afgelopen 
week in `Terzake' zijn uitspraken over Berbers deed: kruidige blogberichten, 
oppositie op Twitter en Facebook, en een passage in `Reyers laat'.

Voor de hetze was er al #DailyRacism, de hashtag die Bleri Llhesi lanceerde om 
alledaags racisme in kaart te brengen op sociale media.

Youssef Kobo «Ik heb veel frappante, hárde verhalen gelezen. Dat ik dacht: `Hoe is 
het toch mogelijk?' Maar echt verbaasd? Neen. Het zijn de dingen die ik altijd hoor 
wanneer ik met vrienden samenzit.»
HUMO Welk verhaal heeft je 't diepst geraakt? 

Kobo «Dat van een Limburgse vriendin. Ze had ergens in Oost-Vlaanderen een leuk 
huis gevonden. Alles was geregeld met de huurders die eruit trokken  heel 
vriendelijke, attente mensen. Maar toen ze vervolgens de huisbazen ontmoette, liep 
het mis: de vrouw begon meteen te schreeuwen, en de man bedreigde mijn vriendin, 
haar man en hun dochtertje van 2 met een geweer. Met een gewéér, hè

»Zo'n verhaal springt natuurlijk in het oog, maar er is ook het racisme van alledag 
waar iedereen met een exotisch kleurtje mee te maken krijgt. Het begint in het 
onderwijs: kwetsende opmerkingen, incidenten, het gevoel niet voor vol aangezien te 
worden. Toen Nadia Fadil (docent sociale wetenschappen aan de KU Leuven, red.) 
haar doctoraat afrondde, zei ze dat ze dat niet dankzij maar ondanks het Belgische 
onderwijs behaald had. Er zijn genoeg studies die het aantonen: de meeste 
landgenoten met allochtone roots kennen een heel hobbelig schoolparcours.»



(….)

HUMO Je zat in Mechelen op school, in het prestigieuze Sint-Romboutscollege. 
Kobo (knikt) «Zes jaar lagere school, twee jaar middelbaar. Toen moest ik mijn jaar 
overdoen, maar dat mocht daar niet  ik was niet meer welkom op het college. Daarna 
zeilde ik van de ene school naar de andere.
»Het Sint-Romboutscollege was een heel degelijke, maar elitaire school.
Op goed 2.000 leerlingen was ik er haast de enige met een kleurtje  geen idee hoe het 
er nu is. Ik denk dat ze er... (Aarzelt) Ik denk dat ze er niet al te happig waren op 
kleur. En het waren niet mijn klasgenoten die het probleem vormden.»
HUMO In je eigen bijdrage aan #DailyRacism kwam je met een hallucinante 
anekdote: in het eerste middelbaar nam de leraar godsdienst je bij je benen vast en 
hield je zo op 20 meter hoogte uit het raam. `Dat zouden ze met jullie allemaal 
moeten doen! Te pletter gooien, dan zijn we er eindelijk vanaf!' 
Kobo «Dat klopt, en het verhaal spreekt voor zich. Ik heb na de getuigenis 
verschillende reacties gekregen van ex-schoolgenoten die ook slechte ervaringen 
hadden met die leerkracht. Ik heb veel bijval gekregen op Twitter, maar er was 
ook ongeloof. Dat maakt zo'n persoonlijk verhaal dubbel pijnlijk.»
(…)
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To: Dirk Buelens, directeur Sint Romboutscollege Mechelen

Geachte heer,  
  
In voornoemd Humo interview worden door de heer Youssef Kobo zeer 
ernstige beschuldigingen geuit aan het adres van uw school en een 
bepaalde leraar godsdienst in het bijzonder.  
Dit in het kader van een digitale synchronisatiekampagne 
#DailyRacism waaraan betrokkene deelneemt als 'jonge activist'.  
Ik kijk uit naar de reactie van het schoolbestuur op deze 
beschuldigingen, wegens de neiging van al deze getuigenissen tot 
zelfversterkende synchronisatie via de digitale 
multiplicatietechnieken.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
Jan Van Duppen 

Van: Dirk Buelens
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Aan: Jan Van Duppen

Geachte heer 

Graag gaan we in op uw vraag om feedback. 

In de sociale media en in de geschreven pers wordt onze school zaken 
verweten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. Men schermt met 
racisme en onverdraagzaamheid. Wij betreuren dit! 
 
Dit raakt ons ten zeerste en bovendien strookt het niet met de werkelijkheid. 
 
Wij nemen dergelijke aantijgingen ernstig en hebben dit dan ook onmiddellijk 
onderzocht. Hieruit bleek dat er geen enkele aanwijzing is dat voornoemde 
feiten hebben plaats gevonden.
 
Respect voor mekaar en gelijkwaardigheid zijn net de hoekstenen van ons 
pedagogisch opvoedingsproject.
 
Onze school wil een zorgzame school zijn. Wij geven onze leerlingen alle 
kansen om zich te ontplooien. Ons schoolbeleid is gebaseerd op een goede 
leerlingbegeleiding waarin elk kind belangrijk is. We bieden o.a. inhaallessen 
aan voor wiskunde, Frans, Latijn, … Onze leraars engageren zich om leerlingen 
op te volgen die het wat moeilijker hebben. Leerlingen kunnen hun lessen 
studeren in de avondstudie. We organiseren een huiswerkklas en onze 
leerlingen van de derde graad begeleiden in hun seminarie-uur leerlingen van 
de lagere school. Er is ook een specifieke begeleiding voor leerlingen met 
taalproblemen. In onze GOK-werking leggen we met allerlei activiteiten de 
focus op integratie. 

Met vriendelijke groet
 
Dirk Buelens
 
Directeur  Sint - Romboutscollege,

Veemarkt 56, 2800 Mechelen
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