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Gouwenaars van Nederlandse origine ken-
nen Abdellah Laâguili niet of nauwelijks. 
Dat is geheel anders bij de Gouwenaars 
van Marokkaanse afkomst. Wie kent hem 
niet? In 1969 kwam hij als gastarbeider van-
uit Marokko naar Nederland. Hij ging aan 
de slag bij het vleeswarenbedrijf Compaxo, 
waar hij zich al snel de Nederlandse taal ei-
gen maakte. Omdat in Gouda zijn toekomst 
lag, besloot hij in 1974 zijn vrouw en zoon 
uit Marokko te laten overkomen. Het bleef 
niet bij werken alleen. Al snel zette Laâguili 
zich in voor het welbevinden van zijn land-
genoten. Door zijn inzet is hij veel nieuwe 
Gouwenaars tot steun geweest en heeft hij 
als onvermoeibare bruggenbouwer de Ma-
rokkaanse en Goudse gemeenschap dichter 
bij elkaar gebracht. Op 3 en 10 maart 2009 
vertelde hij mij zijn opmerkelijke levensver-
haal.

Van Zellidja Boubeker naar Gouda

Abdellah Laâguili werd medio 1948 geboren in het Ma-
rokkaanse dorpje Tissa, onder de rook van de konings-
stad Fès. Nog maar twee maanden oud verhuisde hij met 

Abdellah Laâguili in 2009 (Collectie Laâguili)
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zijn ouders naar het mijndorp Zellidja Boubeker in het 
noordoosten van Marokko, aan de grens met Algerije. 
Daar werd vader Laâguili hoofd van de bewaking van de 
mijnen, waar zo’n 3.000 mensen werkten. De levensom-
standigheden in het dorp waren goed, evenals de me-
dische zorg en het onderwijs. De jonge Laâguili groeide 
samen met zijn vier zussen en een broer onbekommerd 
op en toonde zich op de lagere school een goede leer-
ling. Aansluitend ging hij naar de middelbare school in 
de nabijgelegen plaats Oujda. Na het afronden van zijn 
opleiding stond hij voor de keus: naar de grote stad trek-
ken voor een vervolgstudie of gaan werken. Laâguili koos 
voor het laatste en schreef in de zomer van 1969 een 
brief naar de directie van de mijnen, waarin hij aangaf 
een kantoorfunctie te ambiëren. Bij het gesprek met de 
personeelschef dat daarop volgde, kreeg hij te horen dat 
het werk in de mijnen terugliep. Vandaar dat er geen va-
catures waren. 
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De personeelschef vroeg Laâguili of hij misschien inte-
resse had om in Frankrijk of Nederland aan de slag te 
gaan. Die avond nog zou een attaché van het Nederland-
se consulaat langskomen om arbeidskrachten te werven 
voor het vleeswarenbedrijf Compaxo in Gouda. Laâguili 
voelde hier wel voor en wachtte samen met een aantal 
anderen de komst van de attaché af. De ‘keuring’ die 
hij onderging, staat hem nog helder voor de geest. ‘Ik 
moest mij voor de man ronddraaien en de binnen- en 
buitenkant van mijn handen laten zien. Alsof een schaap 
werd gekeurd’, aldus een nog steeds verontwaardigde 
Laâguili. Daarbij werd hem gevraagd welke opleiding hij 
had genoten, of hij getrouwd was en of hij Frans sprak. 
Omdat het bij de werving ging om ongeschoolde ar-
beidskrachten stelde Laâguili zich op advies van de per-
soneelschef zeer terughoudend op. Zo liet hij de attaché 
weten dat hij alleen de lagere school had doorlopen en 
slechts ‘un peu’ Frans sprak. Verder gaf hij aan enkele 
jaren bij de mijnen te hebben gewerkt. Getrouwd was hij 
niet, hetgeen een pré was. Een andere man uit de groep 
liet eerlijk weten dat hij getrouwd was en vijf kinderen 
had. Dat was teveel naar de mening van de attaché en 
hij kon vertrekken. Buiten gekomen, verwisselde hij snel 
van kleding en sloot zich opnieuw bij de groep aan. Hij 
werd niet herkend en zijn antwoord op de vraag naar de 
gezinsomvang luidde: ‘twee kinderen’. Dat kon ermee 
door en hij was aangenomen.

Aan de slag bij Compaxo

Na de ‘keuring’ ging alles in snel tempo. Het trouw-
boekje van zijn ouders werd ingeleverd, een paspoort 
klaargemaakt, een contract getekend en een week later 
al zat hij samen met de andere ‘uitverkorenen’ in de trein 
naar Cassablanca. Laâguili was nog net in de gelegen-
heid geweest om tegen zijn familie te zeggen dat hij naar 
Nederland ging om daar zijn studie te vervolgen. Vanuit 
Cassablanca ging de reis per vliegtuig naar Parijs en van-
daar met de trein naar Rotterdam. De koffer waarin hij 
zijn schamele bezittingen vervoerde, is nog steeds in zijn 
bezit. In Rotterdam kwam de personeelschef van Com-
paxo de groep mannen ophalen. Hij reisde samen met 
hen per trein naar Gouda. Vanaf het station Gouda reden 
ze met de bus naar het pension Westhaven 24/25. Hier 
kreeg Laâguili een plekje toegewezen in een zaal met 
maar liefst 24 bedden. 

De volgende dag ging hij bij Compaxo langs Schielands 
Hoge Zeedijk aan de slag. De eerste week van ’s morgens 
7 uur tot 5 uur in de middag. Daarna was overwerken het 
parool. Het waren lange dagen van 5 uur ’s morgens tot 
10 à 11 uur in de avond. Daarna moest er nog in het pen-
sion worden gegeten. Overwerken was geen verplichting, 
maar deed je het niet, dan kreeg je zwaar werk en onder-
vond je weinig tot geen waardering. Overigens stonden 
de werknemers positief tegenover overwerk. Dat leverde 
immers extra geld op. Laâguili kijkt terug op een prettige 
tijd bij Compaxo, waar hij goede relaties onderhield met 
collega’s, maar ook met directeur Cor van der Post. Een 

Compaxo - werkgever van Laâguili – aan de Schielands Hoge Zeedijk  
(Foto C. de Keizer, Empire Imaging)



127

Ti
di

ng
e 

20
09

minpuntje was dat zijn salaris, dat volgens het contract 
91 gulden netto per week zou bedragen, bij aankomst 
in Gouda - gezien zijn jeugdige leeftijd - werd terugge-
bracht tot f 81,-.

Van pension naar eigen woning

Laâguili kreeg kost en inwoning in het pension van Com-
paxo. Daarvoor werd 31 gulden per week in rekening 
gebracht. Voor Marokkaanse werknemers bij Compaxo 
was verblijf in dat pension verplicht. Bij weigering werd 
gedreigd met terugzending naar Marokko. Desondanks 
verbleef Laâguili slechts een jaar in het pension van Com-
paxo. Hij vond de huisvesting te massaal en had twijfels 
over het eten: halal of niet? Bovendien waren de regels 
streng. Soms kwam hij vanwege het overwerk laat in de 
avond thuis en was er geen eten meer. Vandaar dat hij 
- ondanks het risico van terugzending - verhuisde naar 
het pension Westhaven 49, waar hij zelf zijn eten mocht 
klaarmaken. Bovendien golden daar minder strenge re-
gels. Opmerkelijk is dat Laâguili in de jaren zestig een 
dagboek heeft bijgehouden dat ook de eerste maanden 
van zijn verblijf in Gouda beslaat.

In 1970 keerde Laâguili terug naar Marokko om een 
vrouw te zoeken. Die had hij snel gevonden: zijn buur-
meisje. Een jaar later trouwden zij tijdens zijn vakantie in 
Marokko. Dat betekende een zware financiële last, want 
nu moest Laâguili niet alleen zijn eigen familie onderhou-
den, maar ook die van zijn vrouw. Hun eerste kind - een 
zoon - werd in Marokko geboren. In 1974 slaagde Laâ-
guili er met behulp van de personeelschef van Compaxo 
in een huurflat te bemachtigen: Wiardi Beckmanstraat 88 
in Oosterwei. Kort daarna liet hij zijn echtgenote en zoon 
naar Nederland overkomen. Nadien werden nog twee 
kinderen geboren, een jongen in Nederland en een meis-
je tijdens een familiebezoek in Marokko. In 1984 verhuis-
de het gezin naar Walvisstraat 44 in Korte Akkeren.

Betaald en onbetaald werk

De eerste twee maanden bij Compaxo stond Laâguili 
aan de lopende band. Omdat hij kon lezen en schrijven, 

werd hij bij de expeditie tewerk gesteld. Iedere zater-
dag waste hij met zijn collega’s de vrachtwagens. Leuk 
werk in de zomer, maar heel wat minder aangenaam in 
de winter. Hij werd gewaardeerd vanwege zijn kennis van 
de Franse taal en trad soms op als tolk. Daarna werkte 
hij een half jaar in het pension van Compaxo. Vervolgens 
werd Laâguili tewerkgesteld in slagerij Van der Post aan 
de Lange Groenendaal. Door zijn contacten met de klan-
ten in de winkel leerde hij de Nederlandse taal steeds 
beter spreken. Die kennis stelde hem in staat een drietal 
vakdiploma’s te behalen. Het grote temperatuurverschil 
tussen de winkel en de daarachter gelegen vriesruimten, 
tastte echter sluipenderwijs zijn gezondheid aan.

Westhaven 24, pension voor Marokkaanse gastarbeiders van Compaxo  
(Foto C. de Keizer, Empire Imaging)
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In zijn schaarse vrije tijd zette Laâguili zich actief in voor 
zijn landgenoten. Binnen de stichtingen ‘Rijn en Lek’ en 
‘Yed fi Yed’ organiseerde hij activiteiten, hielp bij het 
schrijven van brieven, invullen van formulieren en oplos-
sen van problemen. Zijn inzet bleef niet onopgemerkt, 
want in 1976 werd hij lid van de Commissie ex artikel 61 
ter behartiging van de belangen van buitenlandse werk-
nemers in Gouda, die dat jaar door de gemeenteraad was 
ingesteld. Onderwerpen die daar ter sprake kwamen, 
waren vooral de inrichting van een moskee en de gebrek-
kige huisvesting van de gastarbeider. 

Bij de in gebruik name in 1976 van moskee An-Nour 
in het voormalige gymnastieklokaal Peperstraat 35, trad 
Laâguili op als bestuursadviseur. Vier jaar later, in 1980, 
werd hij secretaris van het bestuur. Datzelfde jaar kocht 
de islamitische gemeenschap twee garages met boven-
woning op de Raam en richtte die als moskee in. Deze 
panden maakten in 1993 plaats voor nieuwbouw die, 
voorzien van een minaret, duidelijk als moskee herken-
baar is. Laâguili maakte tot begin 2009 deel uit van het 
bestuur van de moskee.

Buurtvader 

In 1983 werd Laâguili plotseling ziek en een jaar later 
werd hij afgekeurd. Vanaf die tijd is hij werkloos. Hij ging 
echter niet bij de pakken neerzitten. Naast zijn activi-
teiten als lid van het Allochtonenraad en voorzitter van 
Yed fi Yed, volgde hij boekhoudcursussen bij het Gouwe 
College. In de beginjaren negentig waren er problemen 
met Marokkaanse jongeren in Korte Akkeren. De oudere 
Marokkanen - onder wie Laâguili - voelden zich hiervoor 
mede verantwoordelijk. Als buurtvaders besloten zij en-
kele avonden per week in de wijk rond te lopen en met 
de jongeren en hun ouders het gesprek aan te gaan. Na-
mens de buurtvaders heeft hij zitting in het Veiligheids-
platform. Van geheel andere aard is zijn betrokkenheid 
bij Boughaz. Deze stichting legt de geschiedenis van de 
Goudse Marokkanen vast in woord, beeld en geschrift. 
De eerste generatie Marokkanen die in de jaren zestig en 
zeventig naar Gouda is gekomen, bereikt thans de pensi-

oengerechtigde leeftijd. Het is Laâguili die hun stem laat 
horen in de Seniorenraad. 

De Marokkaanse provincie Al Hoceima werd op 24 fe-
bruari 2004 getroffen door een zware aardbeving, waar-
bij veel mensen de dood vonden of gewond raakten. 
De materiële schade was enorm. Geld voor de weder-
opbouw ontbreekt echter. Omdat Gouda een bijzonder 
band heeft met Imzouren - veel Goudse Marokkanen 
hebben daar familie wonen - heeft de Marokkaanse ge-
meenschap samen met de gemeente, de Politie Hollands 
Midden en de brandweer besloten een project te adop-
teren. Verenigd in de Stichting Initiatief Gouda Imzou-
ren (SIGI) dragen zij bij aan de wederopbouw van het 
Lycée d’Imzouren. Voorzitter van het stichtingsbestuur 
is burgemeester Wim Cornelis; Laâguili bekleedt de sleu-
telfunctie van penningmeester. Via inzamelingen, spon-
soring en fund-raising is geld ingezameld. Inmiddels is 
de school herbouwd en vinden nu de laatste administra-
tieve afhandelingen plaats.

 

In de winkel van C.N. van der Post aan de Lange Groenendaal circa 1980, 
uiterst rechts staat Laâguili (Collectie Laâguili)


