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Titus Brandsma Award 2007 voor  
tijdschrift ‘Moto’ uit Zimbabwe 

 

Utrecht – 1 maart – Het tijdschrift ‘Moto’ uit Zimbabwe en zijn redactie is de 

zesde winnaar van de Titus Brandsma Award. Deze ‘prijs voor moedige 

journalistiek’ wordt uitgereikt tijdens het congres van de Union Catholique 

Internationale de la Presse (UCIP), de internationale organisatie van 

katholieke journalisten, op 8 juni in Sherbrooke (Canada). ‘Moto’ krijgt de 

prijs onder meer voor het verdedigen van de mensenrechten. Dit meldt deze 

week ‘rkkerk.nl’, het blad van de R.-K. Kerk in Nederland. 
 
De jury roemt de “voorbeeldige w ijze w aarop Moto de positie van de achtergestelde 
mensen w eergeeft en de druk van de politieke en f inanciële krachten in het land 
weerstaat. Het onafhankelijke blad analyseert de stand van zaken in het land en 
verdedigt de katholieke w aarden van sociale gerechtigheid en w aarheid. Het komt 
op voor de mensenrechten en verdedigt de menselijke w aardigheid”, zo stelt het 
juryrapport. De redactie van het t ijdschrift w ordt geleid door Tangai Wisdom 
Chipangura (1966), die sinds zes jaar voor Moto w erkt. 
 
Plattelandsgemeenschappen 
Moto Magazine w erd in 1959 opgericht door de Vreemde Missies van Bethlehem 
(s.m.b.) uit het Zw itserse Immensee. Moto begon als lokale krant maar ontw ikkelde 
zich in 1982 tot (boven)regionaal nieuw stijdschrift. De redactie zetelt in de stad 
Gw eru, in het binnenland van Zimbabw e. Moto, met een oplage van ruim 10.000 
stuks (en een geschat bereik van 100.000 lezers) is grotendeels afhankelijk van 
giften van christelijke organisaties. Het richt zich vooral op de plattelandsgemeen-
schappen. 
 Het is voor Moto de laatste tijd problematisch om het hoofd boven w ater te 
houden, vanw ege de polit ieke en economische situatie in Zimbabw e. De regering 
beschouw t het blad als een vijandige criticus en potentiële donoren voelen zich 
veiliger door zich niet met regeringsdoelw it Moto te aff icheren. 
 
‘Tegen de regering’ 
Vanw ege Moto’s scherpe redactionele beleid kw am het blad geregeld in conflict met 
de regering, resulterend in de arrestatie van vroegere en huidige redactieleden en 
de verbanning van één van hen. De vorig jaar overleden Zw itserse priester Michael 
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Traber leidde Moto in de periode van 1962-1970, en w erd door het bew ind van Ian 
Smith verbannen vanw ege de strijd die het blad leverde tegen de onderdrukking van 
de zw arte bevolking in Rhodesië, zoals Zimbabw e toen heette. Vier jaar later w erd 
het blad verboden. Enkele jaren later kw am het w eer uit, zonder de onafhankelijke 
koers te w ijzigen. Aan de vooravond van de onafhankelijkheid van Zimbabw e w erd 
de drukkerij van Moto, Mambo Press, door een bomaanslag verw oest. 

De regering van president Mugabe vindt Moto eveneens te kritisch. De 
hoofdredacteur is al tw ee maal gearresteerd maar w eer vrijgelaten zonder dat er 
een aanklacht w erd ingediend. Verschillende ministers en hoge ambtenaren hebben 
het blad openlijk bedreigd en veroordeeld omdat het ‘tegen de regering’ en ‘een 
vertegenw oordiger van haar vijanden’ zou zijn.  
 De oppositie in Zimbabw e is verdeeld en ook de kerken zijn het oneens over de 
polit ieke koers die het land moet volgen. Moto bew aart echter haar zelfstandigheid 
en onafhankelijkheid – het heeft een krit ische houding ten opzichte van de regering 
maar is tegelijkert ijd geen spreekbuis van de oppositie.  
 
Titus Brandsma Award 
De in 1985 zalig verklaarde karmeliet Titus Brandsma kw am tijdens de Tw eede 
Wereldoorlog op voor de (katholieke) persvrijheid. Dat moest hij met zijn leven 
bekopen: op 16 juli 1942 stierf hij in Dachau aan de gevolgen van ontbering, 
marteling en fysieke uitputting. 
 De naar hem vernoemde Titus Brandsma Aw ard (1.500 euro) is een driejaarlijkse 
prijs. De internationaal samengestelde jury bestaat uit vertegenw oordigers van de 
Nederlandse Kerkprovincie, de karmelieten en de UCIP. In aanmerking komen 
journalisten die zoals Brandsma ten gevolge van hun journalistieke w erkzaamheden 
bedreigd of vervolg w orden, of die in lastige omstandigheden opkomen voor 
menselijke w aardigheid en dialoog. De prijs kan ook gegeven w orden aan een team, 
krant of tijdschrift. Eerdere w innaars kw amen uit George Tow n (Guyana), Sarajevo 
(Bosnië), Kerala ( India), Liberia en drie jaar geleden Rusland. 
 
 
Zie ook: het artikel uit ‘rkkerk.nl’ nr. 4 (2 maart 2007) op www.rkkerk.nl 
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