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de eerste zogeheten ‘gastarbeiders’ uit Ma-
rokko in Gouda arriveerden, doorgaans met 
niet meer dan een koffer met bezittingen. 
Ongetwijfeld zullen zij destijds hun dromen 
hebben gehad toen ze besloten tot de ‘bou-
ghaz’, de overtocht van Marokko naar het 
Europese continent, om daar hun geluk te 
beproeven. En die dromen zullen niet zoveel 
anders zijn geweest dan de dromen van de 
migranten en vluchtelingen die zich mo-
menteel aan de poorten van Europa en bij 
de ingang van de Calaistunnel verdringen. 

Het migratieverhaal van de Goudse Marokkanen is er ook 
een geweest van hoop op een betere toekomst voor zich-
zelf en voor hun kinderen. Maar anders dan veel migran-
ten van nu, zag de eerst generatie Gouds-Marokkaanse 
‘gastarbeiders’ hun gedroomde toekomst aanvankelijk 
niet hier in Nederland, maar in het land of – beter nog 
– hun streek van herkomst, het Rifgebergte. Hoezeer 
droom en werkelijkheid soms kunnen verschillen, blijkt 
wel uit het feit dat weinigen uiteindelijk terugkeerden, 
maar de meesten hun gezinnen lieten overkomen in het 
kader van de gezinshereniging in de jaren zeventig. Waar 
het in Gouda in 1965 begon met 173 Marokkaanse jon-
gemannen die ‘over’ waren in Utrecht en door het Ar-
beidsbureau aldaar doorgestuurd werden naar Gouda, 

Dromen en daden van Goudse  
gastarbeiders uit Marokko

Paul H.A.M. Abels

Interieur van een Gouds pension voor gastarbeiders (Foto samh)

Overzicht van de pensions aan het begin van de jaren zeventig (foto Paul Abels)
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meerd over de situatie ter plekke. Dat blijkt wel uit het 
verhaal van Addella Laâguili, die in een interview vertel-
de dat hij van een familielid hoorde dat Nederland geen 
fabrieken kende, maar alleen landbouw. Zijn voornaam-
ste drijfveer om te gaan was, zoals bij de meesten, eco-
nomisch. In Marokko was geen werk en er werd van hem 
verwacht dat hij toch voor zijn familie zou gaan zorgen 
nu zijn vader al 55 was. “Ik moest het doen”, zo stelde 
Laâguili.4 Dat dacht ook Mohammed Ouahabi, die op zijn 
bruiloft besloot om naar Nederland te gaan om geld te 
verdienen voor het gezin dat hij wilde stichten. In 1973 
verdronk hij echter, samen met twee anderen, tragisch 
in de Gouwe na een auto-ongeluk.5

De in die jaren gebezigde term ‘gastarbeider’ doet 
vriendelijker aan dan de harde werkelijkheid rechtvaar-
digt. Talrijk zijn ook in Gouda de verhalen over de rech-
teloosheid, slechte arbeidsomstandigheden en povere 
huisvesting van de buitenlandse werknemers. Van hun 
streven om in korte tijd veel geld te verdienen en over te 
maken naar de achtergebleven familie werd door werk-
gevers gretig gebruik gemaakt door ze te verplichten 
tot het maken van vele overuren. Het aantal gedraaide 
overuren werd onder de werknemers zelfs een status-
symbool, omdat ze daarmee konden laten zien dat ze 
veel geld verdienden voor de familie. Vakbonden kwa-
men nog weinig op voor hun belangen. Zij moesten het 
vooral hebben van speciale belangenorganisaties, zoals 
in Gouda en omgeving de Stichting Rijn & Lek.6

De Marokkaanse werknemers waren dus in belangrijke 
mate overgeleverd aan de grillen van hun werkgevers. 
Bij weigering of protest dreigde al snel ontslag. Omge-
keerd waren de Goudse werkgevers op hun beurt weer 
afhankelijk van de goedkope werkkrachten om het hoofd 
financieel boven water te houden. Dat blijkt fraai uit een 
brief die directeur D.A. Hofstede van Kunstaardewerkfa-
briek “De Gebroeders” aan de Rozendaal in 1967 schreef 
aan Burgemeester en Wethouders van Gouda. Hij deed 
daarin het verzoek om een pension te mogen openen 
aan de Tuinstraat 5 voor zijn buitenlandse arbeiders, 
“zonder welke hij zijn bedrijf niet meer lonend kan ex-
ploiteren”.7 Hij kreeg daarop de gevraagde vergunning, 
evenals diverse andere bedrijven die ook woonruimte 

telt de stad tegenwoordig ruim 7000 inwoners van Ma-
rokkaanse komaf, zo’n 10% van de bevolking. Daarmee 
heeft Gouda in verhouding tot het inwonertal zelfs het 
grootste percentage Marokkanen van alle gemeenten in 
Nederland.1

Ter verklaring van de trek naar Gouda van de eerste 
generatie migranten uit Marokko zijn zowel push- als 
pull-factoren aan te wijzen. Belangrijkste reden voor Ma-
rokkanen uit het noordelijk gelegen Rifgebergte om van-
af de jaren zestig in Europa hun geluk te willen beproe-
ven lag in armoede en werkeloosheid. Bovendien was 
het streven naar autonomie van de daar woonachtige 
stammen – de Berbers of Amazigh – hardhandig de kop 
ingedrukt; eerst door de Spaanse kolonisator en in 1958 
nog eens door koning van Marokko. De uitzichtloosheid 
van de bevolking was hierdoor niet alleen economisch, 
maar ook politiek. Aan de andere kant was er de groei-
ende vraag van uiteenlopende Europese industrieën en 
bedrijfstakken naar buitenlandse werknemers die bereid 
waren ongeschoold en vuil werk te doen, tegen lage lo-
nen en onder slechte arbeidsomstandigheden; werk dat 
de Europeanen niet meer wilden doen. “Vanaf 1961 bleef 
de roep van het buitenland in mijn hoofd hangen”, zo 
verwoordde Mohammed Karkach deze aantrekkings-
kracht, die hem in 1966 deed besluiten tegen de zin van 
zijn vader naar Gouda te komen.2

De meeste Marokkaanse werknemers die aanvanke-
lijk naar Gouda kwamen hadden deze stad niet specifiek 
uitgezocht, maar kwamen hier min of meer bij toeval 
terecht, zoals de eerste grote groep die vanuit Utrecht 
werd doorgestuurd.3 Ook waren zij vaak slecht geïnfor-

1. F. Fokkema e.a., ‘Herkomst en vestiging van de eerste generatie 
Marokkanen in Nederland’, in: CBS. Bevolkingstrends (Den Haag 
2009) 52
2. Interview met Mohammed Karkach uit: Boughaz: een videopor-
tret van de Marokkaanse gemeenschap in Gouda, 2003.
3. I. van der Valk, Harde werkers. Migranten van het eerste uur langs 
Rijn & Lek, 1945-1985 (Zutphen 2009) 109.
4. Van der Valk, Harde werkers, 113.
5. Th. de Jong, Marokkanen in Gouda (Gouda 2003) 7-9.
6. Van der Valk, Harde werkers, 107-118.
7. samh, Archief Brandweer, inv.nr. 0520.293, brief d.d. 21-10-1967.
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voor de naar Gouda gehaalde arbeidskrachten wilden 
creëren. 

Hoe belangrijk de Marokkanen voor de Goudse eco-
nomie van die dagen waren, tonen de cijfers. Tussen 
1960 en 1973 hadden maar liefst 38 Goudse bedrijven 
en instellingen buitenlandse werknemers in dienst, uit-
eenlopend van enkelingen tot enkele honderden. Naast 
‘grootverbruikers’ als het vleesverwerkingsbedrijf Com-
paxo, de kaashandel De Producent, Melkcentrale Gouda 
en Nederhorst, waren dat ook kleine aardewerkbedrijfjes 
als “De Gebroeders” en Zenith, stroopwafelbakkerijen 
en de Zeepfabriek Gouda. Maar ook de zieken- en be-
jaardentehuizen hadden (en hebben) talrijke Marokka-
nen in dienst, vooral als schoonmakers.8

Waarom Marokkanen?

Opvallend voor de Goudse situatie is de oververtegen-
woordiging van Marokkanen onder de buitenlandse 
werknemers. Dat heeft verschillende oorzaken. Aller-
eerst is door diverse bedrijfstakken in deze stad en re-
gio lange tijd doelgericht geworven in Marokko. Zelfs zo 
doelgericht, dat driekwart van de Goudse Marokkanen 
niet alleen uit de Rif afkomstig is, maar ook nog eens 
uit een specifieke regio aldaar: de provincie Nador.9 Ook 
mondelinge reclame en familieconnecties hadden hun 
effect. Daar in de Rif vonden de Goudse bedrijven klaar-
blijkelijk de werknemers die het beste pasten bij het ge-
zochte profiel: laag- of ongeschoold, bereid tot het ma-
ken van vele uren tegen een lage beloning. Aanvankelijk 
werden er ook Turken naar Gouda gehaald, maar die ble-
ken veel mondiger (en dus lastiger) en kozen zelf ook lie-
ver voor bijvoorbeeld de textielindustrie in Twente. Maar 
ook in de Goudse textiel, zoals bij Gouda Garen, wilden 
ze geen Turken en evenmin Spanjaarden. Die vond de di-
rectie te heetgebakerd, terwijl ze ook snel met staken 
zouden dreigen. Ook zij gaven daarom de voorkeur aan 
Marokkanen; met hen had je geen last van dit soort pro-
blemen en ze werkten goed.10

Wel klaagden verschillende Goudse bedrijven over 
het grote verloop onder hun Marokkaanse personeel. 
Bij Gouda Garen vond de leiding dit abnormaal groot en 

zeer hinderlijk voor de bedrijfsvoering. De directie van 
Compaxo weet het te grote verloop aan fouten bij de 
werving. Het bedrijf had steeds nadrukkelijk gevraagd 
om wat oudere werknemers, het liefst gehuwd, die te-
vreden zouden zijn met het soort werk dat hen werd 
geboden. Die verzoeken werden echter lang niet altijd 
gehonoreerd. In plaats daarvan kreeg het bedrijf veel 
jongeren aangeboden, vaak nog student, die in werke-
lijkheid andere ambities hadden en daarom het bedrijf 
weer snel verlieten.11

Sommige bedrijven zagen het, zoals in het voorbeeld 
van “De Gebroeders”, als hun taak huisvesting voor hun 
Marokkaanse werknemers te regelen. Het eerste bedrijf 
dat dit deed was De Producent. Deze kaashandel nam 
in februari 1966 als eerste Goudse bedrijf een pension 
in gebruik voor 20 tot 30 werknemers, gevestigd in het 
kaaspakhuis aan de Vest. Terwijl aan de ene kant de ka-
zen nog in de rekken bleven liggen, werden aan de an-
dere zijde enkele kamers ingericht.12 Enkele weken later 
volgde Compaxo. Dit bedrijf liet hiervoor zelfs een voor-
malig klooster, het r.k. Liefdesgesticht aan de Westha-
ven 24-25, inrichten als pension, waar de omstandighe-
den – in vergelijking met diverse andere onderkomens 
voor de gastarbeiders – relatief gunstig waren. Het ge-
bouw telde negen slaapzalen, twee eet- en recreatie-
zalen, een flinke keuken en een ruime wasgelegenheid 
met een “batterij douches”. De voormalige kapel werd 
ingericht als moskee, en was daarmee feitelijk het eerste 
islamitische gebedshuis in Gouda.13

8. Van der Valk, Harde werkers, 110.
9. Fokkema, ‘Herkomst en vestiging’, 52-53.
10. Goudsche Courant, d.d. 7-1-1972.
11. Goudsche Courant, d.d. 7-1-1972.
12. Goudsche Courant, d.d. 14-2-1966.
13. Goudsche Courant, d.d. 28-2-1966
14. Goudsche Courant, d.d. 6-11-1965.
15. samh, Archief Brandweer, inv.nrs. 0520.292 en 0520.293 passim.
16. Goudsche Courant, d.d. 7-3-1974.
17. N.D.B. Habermehl, Gastarbeiderspensions in Gouda (1965–1990). 
Pakhuizen vol Marokkanen en Turken, Tidinge. Tijdschrift van de 
Historische Vereniging die Goude 27 (2009) 151–157.
18. Goudsche Courant, 7-3-1974.
19. samh, Archief Brandweer, inv.nrs. 0520.293, brief d.d. 21-7-1971.
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adressen een of twee Marokkaanse kostgangers gehuis-
vest.18

Omwonenden kwamen soms ook in verzet tegen de 
pensions, wegens gevreesde overlast en ervaren onvei-
ligheidsgevoelens. Zo dienden bewoners van zes huizen 
aan de Hovenierskade in het najaar van 1969 een be-
zwaarschrift bij de gemeente in, om verlening van ver-
gunning tot het openen van een tweede pension in hun 
straat tegen te gaan. Zij vreesden dat hun straat weldra 
een ‘Klein-Rabbat’ zou worden en klaagden dat vrouwe-
lijke visite bij het weggaan vaak lastig gevallen werd door 
de ‘gastarbeiders’. Ook kwamen deze Marokkanen soms 
ongevraagd bij hun buren op visite, wat niet de bedoe-
ling was. Een in de straat gevestigde cafetaria vreesde 
voor verlies aan klandizie door de vestiging van ‘gastar-
beiders’ in een belendend pand.19 

 Andere bedrijven zochten de oplossing aanvankelijk 
nog in het vinden van particuliere kosthuizen voor hun 
werknemers, zoals de Melkcentrale Gouda, die in no-
vember 1965 in een advertentie een “net kosthuis voor 
twee Marokkanen” vroeg.14

Dat bood kansen aan vele particulieren en huisjesmel-
kers in Gouda, zoals de Italiaan G. Troiano en M.J. van 
der Sluys uit Reeuwijk, om veel geld te verdienen aan 
vaak slechte panden.15 Eerder heeft Nico Habermehl in 
dit blad een schets gegeven van de erbarmelijke omstan-
digheden in sommige van deze pensions en de protesten 
daartegen, die werden aangezwengeld door een kritisch 
artikel van Co Caljouw in de Goudsche Courant.16 De pro-
testen werden overigens aangevoerd door de toen nog 
aanwezige Turkse werknemers in de stad.17 In 1974 telde 
Gouda nog veertig pensions in Gouda en waren op zestig 

Protest bij de vleesverwerkingsbedrijf Compaxo op Schielands Hoge Zeedijk (foto samh)
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Een nieuwe droom

Aan het bestaan van de pensions kwam uiteindelijk snel 
een eind. Dat had alles te maken met de nieuwe wet-
geving op het vlak van de gezinshereniging. Die maakte 
het mogelijk dat ‘gastarbeiders’ hun vrouw en kinderen 
konden laten overkomen. Aanvankelijk droomden de 
meeste Marokkanen ervan om met een rijkgevulde beurs 
terug te keren naar Marokko om daar een goed leven 
te leiden met het gezin. Directeur Cor van der Post van 
Compaxo was er in 1966 van overtuigd dat zijn uit Ma-
rokko gehaalde werknemers hard wilden werken “om zo 
gauw mogelijk veel te sparen” en dan terug te keren naar 
hun land en gezin”.20 Nog in 1974 kopte de Goudse Cou-
rant dat de ‘gastarbeiders’ zuinig leefden en hard voor 
een tractor wilden sparen. Maar tegelijk pikte de krant 
de eerste signalen op, dat er ook al Marokkanen waren 
die “vernederlandsen”. Als zij erin slaagden een pandje 
in eigendom te krijgen, dan aarzelden zij niet om hun 
gezin te laten overkomen. Al zo’n 30 à 35 gezinnen in 
Gouda waren op die manier herenigd, aldus de krant.21 

 Zo ruilden halverwege de jaren zeventig steeds meer 
Marokkanen de idee van terugkeer in voor een ander 
perspectief. De toekomst werd niet meer in het land 
van herkomst gezien, maar hier. Abdellah Laâguili zag in 
1974 als 24-jarige zijn gedroomde toekomst nadrukke-
lijk in Nederland: “Het bevalt me goed. Ook het pension. 
Maar ik wil een eigen huis, want dan kunnen mijn vrouw 
en kind overkomen. Ik hoef niet meer terug”. Amar Zef-
zafi (39) was toen al een stap verder. Drie jaar daarvoor 
waren zijn vrouw en vijf kinderen al overgekomen. “Ik 
verdien hier goed en Gouda bevalt me”, aldus deze toen 
39-jarige Marokkaan.22

De gezinshereniging kwam op gang in een periode dat 
de behoefte aan ‘gastarbeiders’ juist begon af te nemen. 
In veel gevallen namen machines het ongeschoolde werk 
over en vele andere bedrijven moesten hun poorten slui-
ten, omdat zij niet meer konden concurreren met lage-
lonenlanden. In Gouda verdwenen hele industrietakken, 
zoals het plateel. Veel Marokkaanse werknemers van de 
eerste generatie verloren hierdoor hun baan of werden 
afgekeurd. 

De naar Nederland gehaalde Marokkaanse vrouwen 
kwamen – mede hierdoor – vaak in een weinig benij-
denswaardige positie terecht, met grote gezinnen in 
kleine huurhuizen in buurten als Korte Akkeren en Oos-
terwei. De droom van een gouden toekomst in een wel-
varend land, spatte daarmee al snel uiteen. In plaats 
daarvan moesten de vrouwen met een grote taalachter-
stand, zonder de familiale vangnetten en ondersteuning 
en in een totaal vreemde – en in sommige opzichten 
beangstigende – omgeving, proberen hun kinderen op 
het rechte pad te houden en het gezin draaiende. Al in 
Marokko waren zij moeder en vader tegelijk geweest en 
ook nu lag de opvoeding voor een belangrijk deel op hun 
bordje.23 Het recept voor mislukking leek ingebakken, 
hetgeen in sommige gevallen werd bewaarheid, gelet op 
de grote problemen die Gouda kende en kent om uit de 
band springende (vooral) Marokkaanse jongens. 

Toch hebben veel Marokkanen, niet in de laatste 
plaats vrouwen onder hen, een opmerkelijke doorzet-
tingskracht aan de dag gelegd. We mogen de ogen niet 
sluiten voor wat er mis gaat, maar moeten ze ook open 
houden voor de successen die geboekt zijn. Het aantal 
succesvolle Marokkanen in Gouda, dat er wel in geslaagd 
is een goede positie te verwerven in deze samenleving, 
is aanzienlijk. Talrijk in Gouda zijn de ondernemers, be-
stuurders, sociale werkers en onderwijskrachten met 
een Marokkaanse achtergrond. Zij hebben de droom van 
hun ouders en van zichzelf in daden weten om te zetten 
en in recordtijd weten waar te maken. De vijftigjarige mi-
gratiegeschiedenis van Gouda is er een van pieken en da-
len geweest, met een enorme impact op de migranten-
gemeenschap en op de stedelijke ontwikkeling zelf. Die 
roerige geschiedenis is ook nog lang niet ten einde, gelet 

20. Goudsche Courant, d.d. 14-2-1966. 
21. Goudsche Courant, d.d. 21-1-1974.
22. Goudsche Courant, d.d. 13-3-1974. Zie over de lotgevallen van Laâ-
guili ook Nico Habermehl, ‘Abedellah Laâguili. Nieuwe Gouwenaar 
van het eerste uur’. Tidinge 27 (2009) 125-128.
23. Interviews met Khalid Dadou en Hafida Ghazal uit: Boughaz: 
een videoportret van de Marokkaanse gemeenschap in Gouda, 
2003.
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op de recente perikelen rond de bouw van een nieuwe 
moskee. Weer een nieuwe droom die tot daden aanzet. 
Maar Gouda en de Marokkanen hebben inmiddels zo’n 
lang gezamenlijk verleden, dat de stad met reden mag 
blijven dromen van een harmonieuze toekomst. 

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de 
 eerste Marokkanen zich vestigden in Gouda. Stich-
ting Boughaz, die al in de jaren ’90 aandacht trok 
met gefilmde portretten van migranten die her en 
der in de stad vertoond werden in containers, wil 
niet onopgemerkt voorbijgaan aan die halve eeuw 
Goudse migratiegeschiedenis van de Marokkanen. 
In samenwerking met het Museum Gouda en diverse 
andere partners in de stad wordt op creatieve wijze 
stilgestaan bij dit jubileum. Daarbij is gekozen voor 
een originele en bijzondere invalshoek: de vrouw als 
stille kracht achter de migratie. 

Vertrekpunt voor alle activiteiten wordt een ex-
positie in Museum Gouda, waar de vrouw op cre-
atieve wijze tot middelpunt gemaakt wordt van de 
bewogen Marokkaans-Goudse migratiegeschie-
denis. Het idee van een dergelijke tentoonstelling 
komt nog van Nico Habermehl, de Goudse historicus 
die door een ernstige ziekte getroffen werd en vorig 
jaar overleed. Een aantal Gouwenaars van Marok-
kaanse en Nederlandse afkomst heeft het stokje van 
hem overgenomen. De expositie wordt omlijst met 
een groot aantal nevenactiviteiten. Stichting Boug-
haz en het Museum Gouda stellen zich tot doel om 
zowel bezoekers met een Nederlandse, als met een 
Marokkaanse achtergrond te trekken. Om dit te be-
reiken wordt museumbezoek gekoppeld aan andere 
activiteiten buiten het museum, in de sfeer van mu-
ziek, dans, literatuur, film en debat. Bovendien is 
er een educatief programma ontwikkeld, om zo ook 
de jeugd kennis te laten maken met dit nog steeds 
actuele verleden van Gouda. 

De tentoonstelling Lalla Golda (Madam Gouda) is 
te zien van 27 september tot 3 januari in vier za-
len van het Goudse museum. Op maandagavond 30 
november zullen Paul Abels (als historicus) en Cha-
hid el Haddouti (als ervaringsdeskundige) voor “Die 
Goude” in Zaal Concordia gezamenlijk een lezing 
houden over de bewogen migratiegeschiedenis van 
de Marokkanen in Gouda.


