
 
 
Een verhaal over dromen en (soms harde) werkelijkheid 

 
Het kan bijna niemand ontgaan zijn. Gouda herdacht 
deze maanden, dat 50 jaar geleden de eerste 
Marokkanen zich hier vestigden. Met diverse 
presentaties en een tentoonstelling in Museum Gouda 
was deze herdenking niet alleen veelzijdig maar ook 
een postuum eerbetoon aan de initiator hiervan Nico 
Habermehl. 
 
Paul Abels en Chahid el Haddouti hielden in het kader 
van deze herdenking op 30 november jongstleden twee 
lezingen. 
Paul Abels ging in op de geschiedenis van de migratie 
naar Gouda sinds 1965. De mensen die door het Goudse 

bedrijfsleven hier naartoe werden gehaald, kwamen grotendeels uit het Rifgebergte van Marokko. 
Ze behoorden tot de Imazighen (Berbers), een trots en eigenzinnig volk. Ze stonden bekend als 
hardwerkende mensen en niet kritisch van aard. Om die twee eigenschappen waren ze bij het 
bedrijfsleven geliefd. 
De Marokkanen werden de eerste jaren in pensions gehuisvest. Vooral rond de Raam was er een 
groot aantal en niet altijd van goede kwaliteit. Voorbeelden van slechte pensions waren Turfmarkt 
22, Lage Gouwe 166 en Rozendaal 6. De Marokkanen namen in die tijd genoegen met deze slechte 
huisvesting. Hun doel was vooral geld verdienen en zo snel mogelijk terugkeren. Een uitzondering 
op deze huisvesting was het door Compaxo verbouwde Goudse zusterhuis aan de Westhaven. Dit 
luxe pension viel echter niet in de smaak, omdat het te duur was en de regels te streng waren. In 
dit gebouw kwam ook het eerste gebedshuis voor de nieuwe inwoners van Gouda. 
De Marokkanen vonden in 38 bedrijfstakken werk in Gouda, van keramiekbedrijven tot 
vleesverwerking, van schoonmaakbedrijven tot melkverwerking. 
Nadat in 1973 gezinshereniging mogelijk was geworden, kwamen vrouwen en kinderen over. Voor 
hen was de oversteek (Boughaz) nog groter. Paul Abels stak zijn bewondering met name voor die 
vrouwen niet onder stoelen of banken. Op de tentoonstelling (Lalla Golda) in Museum Gouda staat 
de vrouw dan ook centraal. 
 
Hierna kwam Chahid el Haddouti, voorzitter van de 
stichting Boughaz, aan het woord. Zijn verhaal was een 
invulling van het eerste deel van de avond met 
voorbeelden uit eigen ervaring. 
Met foto’s beschreef Chahid hoe zijn leven tot zijn 
elfde jaar in Tanger er had uitgezien. Hij had er een 
hele mooie tijd en het kostte hem in het begin dan ook 
veel moeite om aan het koude kikker-Gouda te 
wennen. Hij ging naar school op de Slalom en later op 
de Rietgors. Met een HBO-opleiding kwam hij 
uiteindelijk terecht in het sociale werk. Chahid is de 
organisator geweest van het project ‘buurtvaders’ . Een succesvol project, maar dat hem niet altijd 
in dank werd afgenomen door een deel van de Marokkaanse bevolking. 
Hoewel hij zich volledig Nederlands voelt, liet Chahid met foto’s en verhalen zien hoe het land en 
vooral Tanger waar hij vandaan komt, altijd aan hem blijft trekken. 
Zijn genuanceerde verhaal over de hedendaagse problemen met o.a. Marokkaanse jeugd zorgde 
voor een aandachtig publiek, dat vele vragen aan hem stelde. 
 
Vanwege storm en regen die avond was het begrijpelijk, dat de opkomst bij deze twee lezingen wat 
minder was dan gewoonlijk, de mensen die wel gekomen waren, bleven tot na tienen geboeid 
luisteren. 

 


