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11 Achttien jaar oud was Assia Chouli-Ben 

Chekh toen zij als kersverse echtgenote van 
Ali Chouli in Gouda arriveerde. Met heim-
wee dacht zij terug aan haar vriendinnen en 
familie in het zo vertrouwde Tanger in het 
noorden van Marokko. Maar zij wenste niet 
bij de pakken neer te zitten en ging daar-
om al snel aan het werk met als belangrijk-
ste doel het leren van de Nederlandse taal. 
Want dat was haar al snel duidelijk gewor-
den, zonder de taal te spreken van het land 
waar je woont, kom je niet ver. De kennis 
en ervaring die zij opdeed, gebruikte zij om 
later haar vrouwelijke landgenoten terzijde 
te staan. En met succes. Hoe het haar is ver-
gaan en wat zij heeft bereikt, vertelde zij mij 
op 11 mei en 6 juli 2010.

Een gelukkige jeugd in Tanger

Assia Ben Chekh werd op 1 januari 1955 te Tanger ge-
boren. Zij groeide op in een zich snel uitbreidend gezin 
dat uiteindelijk negen kinderen telde: vier jongens en vijf 
meisjes. Een normale gezinsgrootte in het Marokko van 
die jaren. Assia was de derde op rij en de oudste van de 
meisjes. Het gezin bewoonde in de binnenstad van Tan-
ger een ruime vier etages tellende eengezinswoning. As-

Assia Chouli-Ben Chekh
een actieve marokkaanse vrouw in gouda

Nico Habermehl

Gezinsfoto met vader Ben Chekh en vier kinderen uit 1959. Assia is de 
tweede van rechts. (Collectie Chouli)
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sia’s vader was buschauffeur, terwijl haar moeder thuis 
voor het gezin zorgde. Haar zorgzame moeder was bij-
zonder creatief. Kleren maken, borduren en breien kon 
zij als geen ander. Het huishoudelijk werk werd gedaan 
door een hulp, die overigens deel uitmaakte van het ge-
zin. Maar ook de dochters moesten thuis meehelpen, 
opdat zij later in staat waren zelf een huishouden te voe-
ren.

Beide ouders vonden goed onderwijs voor hun kin-
deren belangrijk, ongeacht of het een jongen of meisje 
betrof. Vandaar dat alle kinderen naar school gingen. Zij 
doorliepen eerst de basisschool om aansluitend de over-
stap naar het lyceum te maken. Vanaf de tweede klas ba-
sisschool werden de lessen in het Frans en het Arabisch 
gegeven. De vijfjarige basisschool werd afgesloten met 
een landelijk examen. Het lyceum duurde in totaal zes 
jaar. Assia heeft haar schooljaren als bijzonder plezierig 
ervaren. Tanger was in die dagen een mooie, prettige en 
bovenal veilige stad. In de buurt waar zij woonde, kende 
iedereen elkaar.

Huwelijk met Ali Chouli

Aan het einde van de middelbare school was het voor As-
sia duidelijk dat ze nog niet wilde trouwen. Verder stude-
ren was haar grote wens. Een gearrangeerd huwelijk met 
een neef wenste ze dan ook niet aan te gaan. Niet alleen 
omdat ze verder wilde studeren, maar ook omdat ze hem 
meer als broer zag dan als echtgenoot. Kort daarna kreeg 
haar familie bezoek van de familie Chouli om de hand van 
Assia voor hun zoon Ali te vragen. Beide families kwamen 
al snel tot overeenstemming en daarmee was de basis 
voor een huwelijk gelegd. De uiteindelijke keuze lag ech-
ter bij Ali en Assia. 

Ali Chouli, die toen al enige tijd in Nederland verbleef, 
reisde naar Tanger om met Assia en haar familie kennis 
te maken. Het klikte meteen tussen hen en zij besloten 
zich te verloven. Na de verloving keerde Ali terug naar 
Nederland. Enkele maanden later ging Ali opnieuw naar 
Marokko, nu om met Assia te trouwen. Korte tijd na het 
huwelijk, dat in 1973 werd gesloten, ging Assia met haar 
man mee naar Nederland. Het kersverse echtpaar woon-

de de eerste week bij een vriend van Ali in Boskoop. Dat 
stelde hen in staat om hun ruime flat aan de Vrijheidslaan 
5 in Gouda smaakvol in te richten. Hier werden later hun 
twee dochters geboren. Na verloop van tijd verhuisden 
Assia en Ali met hun dochters naar een woning aan de 
Tjalkwerf en in 1986 naar de Gravestein. Inmiddels heb-
ben beide dochters het ouderlijk huis verlaten. 

De eerste moeilijke jaren in Gouda

Voor Assia, die vanuit de schoolbanken was getrouwd en 
dus nooit had gewerkt, viel het leven in Gouda aanvan-
kelijk niet mee. Zij miste de warmte van het gezin, haar 
talrijke familieleden en, niet onbelangrijk, haar vriendin-
nen. Bovendien was het leven in Gouda zoveel anders 
dan in Tanger. Alles verliep hier volgens vaste patronen 
op grond van een veelheid van regels. Zo kende Neder-
land vaste winkeltijden, iets waarvan ze in Marokko nog 
nooit hadden gehoord. Bovendien waren er in het Gouda 
van 1973 nog maar weinig landgenoten om mee op te 
trekken. Van de programma’s op radio en televisie be-
greep Assia niets. Soms stond ze de hele dag achter het 
raam naar de voorbijgangers te kijken. 

Assia realiseerde zich dat het leren van de Nederlandse 
taal een absolute voorwaarde was om aan het dagelijks 
leven te kunnen deelnemen. Dat je een vreemde taal het 

Schoolfoto uit 1963. Eerste staande rij, derde van links, in een door haar 
moeder gemaakt streepjesjurkje, Assia. (Collectie Chouli)
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beste in de praktijk kon leren, stond voor haar vast. Via 
een bevriende landgenote wist zij in 1974 een baantje 
te bemachtigen bij hotel De Zalm aan de Markt. De eer-
ste week deed ze ’s ochtends dienst als kamermeisje, 
terwijl ze ’s middags met andere vrouwen zittend aan 
een grote tafel al pratend koper poetste. Leuk om te 
doen en goed voor de taal. Precies wat haar voor ogen 
stond. De tweede week daarentegen moest ze toiletten 
schoonmaken in het achter De Zalm gelegen Poffertjes-
huis. Omdat het openbare toiletten betrof, waren ze erg 
smerig. Daarvoor paste Assia. Ze deed haar schort af en 
ging naar huis. ‘Voor schoonmaakwerk ben ik niet in de 
wieg gelegd’, liet ze haar man weten.

Eenmaal thuis besloot Assia Nederlandse les te gaan 
volgen in buurthuis ’t Wiel. Het niveau van de cursus was 
echter zo laag dat Assia er niet meer dan twee tot drie 
keer is geweest. De docente adviseerde haar lessen op 
een hoger niveau te volgen. Via haar huisarts kwam As-
sia in contact met een thuislesgeefster. Aangezien bei-
den de Franse taal beheersten, verliep de communica-
tie goed. Om de beurt kwamen ze bij elkaar thuis. Assia 
leerde van haar docente het Nederlands vanuit het Frans. 
Daarnaast volgde zij lessen Nederlands op het instituut 
‘Roosje Vos’. Tegelijkertijd ging Assia op zoek naar pas-
send werk. Ze vond al snel een baan als inpakster bij 
Steenlands chocoladefabriek aan de Fluwelensingel.

Werkende en studerende moeder

Al snel was Assia zwanger. Ze besloot tijdelijk te stop-
pen met werken. Tot haar grote teleurstelling eindigde 
de zwangerschap in een miskraam. Ze pakte haar werk-
zaamheden bij Steenlands chocoladefabriek weer op. 
Korte tijd later raakte ze opnieuw zwanger. Reden voor 
haar om ontslag te nemen. De zwangerschap verliep dit-
maal voorspoedig en in 1975 werd een gezonde doch-
ter geboren: Sanaa. Twee jaar later vond Assia een baan 
bij een wasserette in Haastrecht.  Maar al snel bleek dit 
werk te zwaar voor haar, zodat ze er na acht maanden 
mee stopte. In 1979 zag dochter Nora het levenslicht. 
Om werk, belangrijk voor haar ontwikkeling, en de zorg 
voor haar twee dochters te kunnen combineren, gaf As-

sia thuis Arabische les aan Nederlanders die veel contact 
met Marokkanen hadden, zoals advocaten, artsen en 
maatschappelijk werkers.

Toen een Marokkaanse buurvrouw zich als oppasmoe-
der aanbood, ging Assia in 1981 op basis van een jaar-
contract aan de slag bij de gemeente Gouda. Zij werkte 
parttime als tolk, begeleidster en contactpersoon voor 
Marokkaanse pensionbewoners en Marokkaanse gezin-
nen die in de stadsvernieuwingsgebieden woonden. Haar 
contract werd eerst verlengd en vervolgens omgezet in 
een vast dienstverband. Assia vond haar werk nuttig, 
omdat zij de pensionbewoners en de veelal grote gezin-
nen in hun oude en kleine huurwoningen in de sanerings-
wijken terzijde kon staan. Daarnaast trok Assia op met 
haar dochters, vierde met vrienden islamitische feestda-
gen en ging ook samen met hen op vakantie. Als geen 
ander bewust van het belang van een goede opleiding 
volgde Assia van 1981 tot 1984 te Utrecht de mbo-oplei-
ding sociale dienstverlening, eind jaren tachtig gevolgd 
door een hbo-studie lerares volwassenenonderwijs Ara-
bisch-Nederlands in Amsterdam. Beide studies rondde 
zij met goed gevolg af.

Het vinden van een balans tussen werk, opleiding en 
gezin was vooral in de beginperiode moeilijk. De soms 
mensonterende omstandigheden die Assia in de pensi-
ons en in de kleine, vaak slecht onderhouden huurhuizen 
aantrof, raakten haar diep en bezorgden haar nogal eens 

Trouwfoto van Assia en Ali Chouli uit 1973. (Collectie Chouli)
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nachtmerries. Gelukkig slaagde zij er na verloop van tijd 
in wat meer afstand tot haar werk te nemen, dankzij de 
supervisiegesprekken van de opleiding. Mede door haar 
inzet verbeterden de woonomstandigheden van de gast-
arbeiders langzaam maar zeker. De als ‘mensenpakhui-
zen’ bekend staande pensions gingen rond 1990 dicht, 
terwijl in Oosterwei ruime en betaalbare huurflats en in 
Korte Akkeren en Bloemendaal ook eengezinswoningen 
voor herenigde Marokkaanse gezinnen beschikbaar kwa-
men. Aan haar dienstverband bij de gemeente Gouda 
kwam in 2008 na 27 werkzame jaren een einde toen ze 
werd afgekeurd.

Inzet voor Marokkaanse vrouwen

Ook in haar schaarse vrije tijd zette Assia zich in voor 
haar landgenoten. Dankzij haar werk voor de gemeen-
te Gouda sprak zij met veel Marokkaanse mannen over 
de huisvesting van hun gezinnen. Deze contacten ge-
bruikte Assia vanaf 1983 om hen ervan te overtuigen dat 
hun vrouwen ook deel moesten nemen aan activiteiten 
buitenshuis. Zij startte thuis met de Werkgroep Marok-
kaanse Vrouwen. Toen de werkgroep te groot werd voor 
haar woonkamer, verplaatste zij de activiteiten naar het 
trefcentrum van de Stichting ‘Rijn en Lek’ aan de West-
haven 33. Na de verhuizing van ‘Rijn en Lek’ naar Alphen 
aan den Rijn in 1987 werd een onderkomen gevonden in 

het voormalige badhuis aan de Lange Groenendaal 79a, 
waarin het Centrum Buitenlandse Vrouwen was geves-
tigd. Hier konden vrouwen van allerlei nationaliteiten 
elkaar ontmoeten en in een vertrouwde sfeer aan diverse 
activiteiten deelnemen, variërend van gespreksgroe-
pen, Arabische les, naailes, zwemles tot fietsles aan toe. 
Ook stond een kapperscursus op het programma. Later 
zijn deze activiteiten vanwege bezuinigingen onder de 
naam van Stichting Doenja ondergebracht bij buurthuis 
De Speelwinkel aan de Raam 60-62. Tot 2009 was Assia 
voorzitter van Doenja.

Veel vrouwen van Marokkaanse herkomst hebben 
mede door de inzet van Assia een belangrijke ontwik-
keling doorgemaakt. Zij regelen nu zelf hun bankzaken, 
gaan naar de markt, bezoeken zelfstandig de huisarts 
en onderhouden contacten met de school van hun kin-
deren. En met hen zijn de gezinnen geïntegreerd in de 
Nederlandse samenleving, aldus Assia. Nog steeds be-
geleidt zij een groep vrouwen van 50 jaar en ouder. Deze 
ontmoetingsgroep komt maandelijks in de Jan Ligthart-
school bij elkaar om over actuele onderwerpen te pra-
ten. In navolging van de buurtvaders uit Korte Akkeren 
noemt Assia deze vrouwen wel de buurtmoeders. Met 
een bescheiden trots kijkt ze terug op haar inzet voor de 
Marokkaanse vrouwen. Haar inzet voor de Marokkaanse 
vrouwen is niet onopgemerkt gebleven. In 2005 ontving 
Assia voor haar vrijwilligerswerk uit handen van burge-

Binnenzijde Marokkaanse identiteitskaart van Assia uit 1978. (Collectie Chouli)
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meester Wim Cornelis de koninklijke onderscheiding als 
lid in de orde van Oranje Nassau.

Sedert 2007 is Assia bestuurslid van Stichting Boug-
haz. Deze stichting stelt zich ten doel de geschiedenis 
van de Marokkaanse Gouwenaars in woord en beeld vast 
te leggen. Ook in deze functie benadrukt ze het belang 
van de vrouwen. In vergelijking met de vrouwen van haar 
generatie hebben de Marokkaanse vrouwen van de twee-
de en derde generatie het volgens Assia gemakkelijker. 
Het taalonderwijs is beter, er is veelal familie aanwezig 
en de buurthuizen zorgen voor activiteiten, terwijl de 
contacten tussen de Marokkaanse moeders en de leraren 
van hun kinderen beter zijn dan voorheen.

Zicht op de toekomst

Punt van aandacht is en blijft de relatie tussen de Marok-
kaanse en Nederlandse Gouwenaars, aldus Assia. De con-
tacten tussen collega’s op het werk en buren zijn goed. 
Maar dat geldt slechts voor een klein deel van de Goudse 
bevolking. Andere contacten zijn er niet of nauwelijks, en 
dat in een middelgrote stad als Gouda waar veel mensen 
elkaar toch kennen. Volgens Assia domineren de media 
de gevoelens die er leven bij zowel de Nederlanders als 
de Marokkanen. Het maakt de mensen angstig. 

Diep in haar hart voelt Assia zich nog steeds Marok-
kaanse. Maar in Marokko zijn haar vriendinnen van vroe-
ger uit Tanger weggetrokken, is haar familie oud ge-
worden en heeft zij geen nieuwe dingen opgebouwd. In 
Nederland heeft ze zich ontwikkeld tot een actieve en 
zelfstandige vrouw, zijn haar dochters opgegroeid, kent 
ze mensen, weet ze de weg en is ze niet afhankelijk van 
relaties zoals in haar geboorteland. Haar advies om te 
integreren in de Nederlandse samenleving is even sim-
pel als doeltreffend: hou je eigen identiteit, waarden en 
normen, leer de Nederlandse taal, ontwikkel jezelf, zoek 
een baan en toon belangstelling voor de mensen om je 
heen.

Assia met dochter Nora. (Collectie Chouli)


