
De weg van de liefde
De keuzes van Nesim El Ahmadi

R
apper, vlogger, acteur of presen-
tator? “Ik ben een entertainer. Ik ben 
geschapen om mensen te laten lachen 
en emotie uit mensen te halen. Als kind 
wilde ik alles leren: rappen, acteren, 

presenteren, ik heb zelfs stand-up comedy gedaan. 
Mijn grote voorbeeld is Ali B. Als jonge jongen 
zat hij net als ik in een milieu met criminaliteit, 
drugs en foute vrienden. Hij heeft dat achter zich 
gelaten en nu bijna alles bereikt wat hij wilde. In de 
puberteit kreeg ik op straat mee dat ik niet dezelfde 
kansen zou krijgen als een blank persoon en leraren 
wreven me in dat ik nooit iets zou bereiken. Ik heb 
in mijn leven 100 keer harder moeten rennen dan 
een Jantje of een Pietje. Nu heb ik twee goedlopende 
YouTube-kanalen, werk ik bij tv-programma Ram-
bam en doe ik vooral wat ik leuk vind. Daar ben ik 
enorm trots op.” 

YouTube of televisie? “YouTube. Daar ben je je 
eigen baas en kun je eindeloos creatief zijn. Op 
televisie heb je meer beperkingen. Bovendien zie 
ik daar vooral blond haar en blauwe ogen, terwijl ik 
een kleurrijker Nederland ken. Op YouTube is veel 
meer ruimte voor diversiteit. Als je daar succesvol 
bent, heb je het ook zelf gedaan. Twee jaar geleden 
wees ik een programma van BNN af, omdat ik vond 
dat het niet bij me paste. Meteen gingen de deuren 
dicht. Nu zit ik bij Rambam en krijg ik slijmerige 
mailtjes van de mensen die toen die deuren 
dicht sloegen. Dat is niet frustrerend, maar werkt 
motiverend. Ik heb mijn eigen weg gekozen, ben 
mezelf gebleven en heb juist niet geaccepteerd 
dat ik een stapje extra moet zetten.”  

Nederlander of Turks-Irakese Nederlander? 
“Ik ben hier geboren en heb een Nederlands 
paspoort, dus ik ben Nederlander. Maar wel een 
met een Turkse moeder en Irakese vader. Door 
het fi lmpje dat ik maakte na de ‘minder-minder’-
uitspraken van Wilders, denken veel mensen dat 
ik Marokkaan ben. Ik voelde me aangesproken als 
moslim en Arabier. Het zijn mijn broeders waar 
hij het over heeft. Het deed pijn dat iemand zulke 
dingen zegt over een bevolkingsgroep. Je kunt daar 
op twee manieren op reageren: een revolutie ont-
ketenen, vlaggen in brand steken en de politie 
slaan of juist met liefde en positiviteit. Ik ben voor 
dat laatste. Als je haat met haat bestrijdt, ben je 
geen haar beter dan de haatzaaier. In het fi lmpje 
waarin ik met gepakte koff ers afscheid neem van 
Nederland, reageerden mensen unaniem liefde -
vol. Ook de paspoortenactie van Marokkaanse 
Nederlanders op sociale media kreeg brede steun. 
Blijkbaar pikte de Nederlandse bevolking de haat 
van Wilders niet. Hij kreeg een slap in the face.”  

Vlogger Enzo Knol of Ismail Ilgun “Ismail Ilgun, 
maar dan een minder emotionele versie. Enzo 
Knol is een positieve jongen, maar zijn vlogs gaan 
nergens over. Ismail was alleen te emotioneel 
betrokken bij de jongens in Zaandam. Daarom 
werd hij gezien als een van hen. Hij had goud in 
handen gehad als hij de problemen in de wijk had 
laten zien, maar ook met oplossingen kwam. De 
xenofobe rechtse Nederlanders werden bevestigd 
in hun beeld van ‘allochtonen’. Ik kreeg soms 
kramp in m’n buik toen ik de jongens zag bij Pauw. 
Ik heb Ismail de volgende dag gebeld. Ik wilde 
weten wat er in zijn hoofd en dat van zijn vrienden 
omging. Die jongens zijn rond de twintig, maar 
doen soms dingen die niet horen bij die leeftijd. Ik 
heb ook op politieauto’s staan springen, maar toen 
ik op mijn zestiende met handboeien langs mijn 
huilende moeder liep, ging de knop om. Nu vertel 
ik kin deren en jongeren op straat of via snapchat 
om iets met hun leven te doen en niet alleen op 
pleintjes te hangen. Maar de drang om iets van je 
leven te maken, moet wel uit jezelf komen.” 
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OneWorld voelt de bevlogen BN’er aan de tand 
over zijn of haar idealen. Entertainer Nesim El 
Ahmadi reageert liever positief op xenofobe 
uitspraken. “Als je haat met haat bestrijdt, ben 
je geen haar beter dan de haatzaaier.”



           Ik heb ook op 
               politieauto’s
staan springen

Nesim El Ahmadi 
(1993) is bekend  
als presentator van 
tv-programma’s 
Rambam en BNN 
University, en zijn 
kanalen op YouTube, 
Instagram en Snap-
chat. Het filmpje 
waarin hij afscheid 
neemt van Neder-
land na ‘minder 
minder’ is bijna een 
half miljoen keer 
bekeken op YouTube. 
Daarnaast speelt hij 
in korte films en 
maakt hij raps.
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