
MAROKKANEN IN NEDERLAND ZIJN NIET GELUKKIG met hun rol in de 
media. Schetsen media een te negatief beeld? Welke rol kunnen 
Marokkaanse journalisten hierbij spelen?

Met de oprichting van de Marokkaans Nederlandse Journalisten Vereniging 
MNVJ zoekt een groep journalisten antwoord op dit soort vragen. De 
initiatiefnemers willen collega’s de kans bieden op ontmoeting en 
uitwisseling van ervaringen, jongeren enthousiasmeren voor het vak en 
studenten tijdens hun journalistieke opleiding ondersteunen. Tevens wil 
de MNVJ zich sterk maken voor persvrijheid in Marokko. 

De presentatiebijeenkomst op vrijdag 30 januari geeft aan dat er animo 
is voor een dergelijke vereniging. Na een valse start - het Rotterdamse 
Humanitas-gebouw aan de Pieter de Hoochweg bleek dubbel geboekt, 
zodat ijlings moest worden uitgeweken naar de Arabische omroep om de 
hoek - wordt er enthousiast gebrainstormd over taken en doelstellingen. 
De discussie over de rol van Marokkaanse journalisten in de Nederlandse 
media vormt een feest van herkenning voor de circa veertig Nederlandse 
Marokkanen. `Worden jullie ook altijd opgezadeld met typische 
allochtonenklussen? Hoe ga je daarmee om?’
Een dagbladredacteur wil graag tips. Informele smalltalk bij de 
koffieautomaat doet wonderen, weet een collega. ̀ Zo haal je vooroordelen 
op subtiele wijze weg.’

Doodmoe worden veel Marokkaanse journalisten van de verantwoording die 
zij steeds weer moeten afleggen voor allerlei misstanden rond de Islam. 
Maar er is ook ruimte voor zelfkritiek. `Veel te makkelijk wordt altijd de 
cultuur erbij gehaald,’ reageert een journaliste op de verzuchting van een 
collega, wanneer het over wandaden van allochtone probleemjongeren 
gaat. Zij wijst erop dat media de taak hebben om problemen rond dit 
soort jongeren te benoemen. Dezelfde journaliste vindt diversiteit heel 
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belangrijk. `Het zou leuk zijn als er een Marokkaanse Albert Verlinde 
opstaat.’

Een boze jongen met een zwarte muts wil vooral segregatie. `Maak 
je eigen media, bemoei je niet met die Nederlanders!’ De jongen, die 
beweert journalist te zijn (`Ik schrijf columns op mijn website’) krijgt 
weinig bijval. De meeste aanwezigen zien meer in de plannen van de MNVJ. 
Als de boze jongen opnieuw begint te roepen, maken de initiatiefnemers 
snel een einde aan de bijeenkomst. Daarbij benadrukt organisator Abdel 
ilah Rubio blij te zijn met alle steunbetuigingen waaruit, volgens hem, 
het bestaansrecht van de vereniging duidelijk blijkt. Hij wil vaart zetten 
achter de officiële oprichting: `Laat ons snel aan het werk gaan.’

Informatie: Abdel ila Rubio (iru@redactie.rd.nl), 
Abdel Kaddour (abdel@salto.nl)

2

mailto:iru@redactie.rd.nl
mailto:abdel@salto.nl

