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INTERVIEW

R ahma el Mouden zegt: 
‘Weet je hoeveel pijn 
mij dat doet?’ Haar 
zoon Marouan van 42, 

geboren in Nederland, wil weg. 
‘Hij is dit land zat.’ Hij wil naar Ma-
rokko, het geboorteland van zijn 
moeder. Zij kwam midden jaren ze-
ventig, zestien jaar oud, naar Am-
sterdam, waar echtgenoot Bachir 
in een leerfabriek werkte. El Mou-
den begon zelf als schoonmaakster 
en stampte vanaf 1997 haar eigen 
 onderneming uit de grond, MAS, 
het Multicultureel Amsterdams 
Schoonmaakbedrijf.

‘Toen ik in Nederland kwam, 
was ik welkom. Migranten werden 
op handen gedragen. Als ik bij een 
bushokje stond, kwamen mensen 
op me af om te vragen: hoe gaat 
het met u? Ik had een ideaal-
plaatje. Ik hoopte dat als ik wat ou-
der zou zijn, de samenleving nog 
mooier zou zijn. Tien jaar geleden 
werd ik ’s ochtends heel blij wak-
ker. Wat een fijne wereld, wat een 
heerlijk land. Nu heb ik andere 
beelden in mijn hoofd. Ik ben een 

Ondernemer Rahma el Mouden (60)  
ergerde zich als meisje in Marokko kapot. 
De jongens mochten alles, de meiden 
niets. Ze kwam met haar man naar Neder-
land en bouwde een succesvol bedrijf op.

Ron Kosterman 
Foto’s Jacqueline de Haas

‘Ze noemen me 
impulsief’



4 MEI 2019 ELSEVIER WEEKBLAD 3332 ELSEVIER WEEKBLAD 4 MEI 2019

gelukkig mens, maar toch wat minder ge-
lukkig. Het gevoel dat ik had van een pa-
radijs met ultieme vrijheid, is een beetje 
verdwenen. Ik vind het echt vreselijk als 
mijn zoon zegt dat hij weg wil. Ik ben 
weggegaan uit Marokko. Het is daar niet 
geweldig, vertel ik hem. “Dat weet ik,” 
zegt hij dan, “maar ik wil niet worden 
weggestuurd, dat mensen mij vertellen 
dat ik terug moet naar Marokko.”

‘De samenleving is verscheurd. Er 
woedt een oorlog tegen de islam. Ja, ik ga 
angstig door het leven. Niet voor mezelf, 
ik ben gebekt genoeg, ook niet voor Ma-
rouan en mijn dochter Oumaima, maar 
wel voor mijn vier kleinkinderen. Ze zijn 
vijftien, veertien, elf en acht. Ze voelen 
dat ze niet welkom zijn. Op sociale media 
zien ze dat moslims moeten oprotten.

‘Kijk, mij maak je niet gek. Als je met 
mij gaat discussiëren, zet ik je op je plek. 
Wij leveren een bijdrage aan dit land. 
Ahmed Aboutaleb en Ahmed Marcouch 
zijn burgemeesters van grote steden, 
Khadija Arib is voorzitter van de Tweede 
Kamer. Marokkanen, hè. Ook ik lever 
mijn bijdrage. Nederland is mijn land. Ik 
zou niet meer in Marokko kunnen 
 wonen. Ik heb er een mooi huis, ik kan 
me daar alles permitteren. Maar dat inte-
resseert me niet. Ik wil in een land leven 
waarin rechtvaardigheid is en het voor 
iedereen goed is geregeld. Dat is het in 
Nederland nog steeds, maar ik maak me 
oprecht zorgen.’

El Mouden is een furie. ‘Een klein 
opdondertje,’ zegt ze zelf. ‘Ik ben 
een kereltje in de kleren van een 

vrouw. Ze noemen me impulsief.’ Als 
meisje speelde ze in de straten van de ha-
venstad Tanger in het noorden van Ma-
rokko. Ze was rebels en sloeg erop los. De 
jongens moesten het ontgelden. Zoals 
broertje Mohamed. ‘Die kleine ettertjes 
mochten alles, de meisjes niets. Dat kon 
ik niet uitstaan. Ik vond dat zo oneerlijk.’ 

Ze trok zich niets aan van de verbo-
den. Rahma glipte naar buiten en toog 
naar buurten waar haar moeder toch niet 
zou zoeken. Ma kon haar niet aan. Vader 
was imam en werkte aan de overkant van 
de Middellandse Zee in Gibraltar. Naast 
een broer heeft ze vijf zussen. ‘Die waren 
wel braaf.’ Zij is het vierde kind. Pa 

kwam één keer in de maand een 
paar dagen over om bij zijn ge-
zin te zijn. ‘Mijn moeder had 
een zware taak. Ze had meisjes. 
Meisjes zijn heilig en moesten 
worden beschermd. Ze had een 
zoon. Die luisterde nooit, was 
alleen maar op straat en deed 
alles wat God had verboden. En 
dan had ze mij nog.

‘Als mijn vader er was, dan 
was het eerste wat mijn moeder deed, bij 
hem uithuilen: Rahma dit, Rahma dat. 
Dan zei hij: “Je begrijpt Rahma niet.”  
Mijn moeder is daar op een gegeven mo-
ment maar mee opgehouden. Mijn vader 
was gewoon slim. Hij dacht: als ik er ook 
over begin, dan wordt dat meisje  alleen 
maar opstandiger.

‘Mijn vader kocht ook altijd moderne 
kleding voor ons. Ik weet nog dat ik 
bruine laarzen van hem kreeg – hoog, 
glanzend en rekbaar – die waren heel erg 
in de mode. Zodra ik buiten was, rolde ik 
mijn lange rok op en liep in een korte rok. 
Ik had lipstick op. Af en toe kwam ik mijn 
moeder, zussen of tantes op straat tegen. 
Ik was de dochter van de imam. Dat kon 
natuurlijk niet.

‘Mijn moeder zat als een leeuw boven 
op me. Ik had een bijzondere moeder. 
Zeer slim, ze had een groot doorzettings-
vermogen, maar ze had het op mij 
 gemunt. Ze zei vaak: “Ik hou heel veel 
van je vader. Jij gaat een keertje iets raars 
doen. Dan gaan we scheiden en is het 
jouw schuld.” Dat was heel naar om te 
horen. Ik wilde vluchten. Dan hoefden zij 
ook niet te scheiden.’

Toen ze negen was, zat ze elke dag op 
een muurtje bij het paleis in Tanger waar 
de toeristen waren. ‘Ik was ervan over-
tuigd dat er een oudere dame zonder kin-
deren zou langskomen, het liefst uit Lon-
den, die me mee wilde nemen. Bij elke 

bus die eraan kwam, zwaaide 
ik om op te vallen. Ik heb dat 
een half jaar volgehouden. 
Elke keer ging ik verdrietig 
naar huis. Als ik nu in Tanger 

ben, loop ik langs dat muurtje. Er is een 
hek op gezet om te voorkomen dat er 
mensen gaan zitten. Dat vind ik heel erg.’

Deze maand verschijnt het boek 
Rahma. De weg naar mijn vrijheid, 
waarin El Mouden haar levens-

verhaal heeft opgetekend. ‘Mijn moeder 
is jong gestorven. Ze was 52 jaar. Ik heb 
haar de eerste vijftien jaar van mijn leven 
niet blij kunnen maken. Daarna zag ik 
haar eens in de twee jaar. Ik heb nauwe-
lijks met haar gesproken. Maar ik heb 
contact met haar. Dan zeg ik: “Zo ellen-
dig was ik toch niet, lieve mama.” Ik 
hoop dat Allah me nog twintig jaar geeft. 
Daarna zal ik haar zien.’

In haar boek toont ze zich bereke-
nend. Met dat zwaaien op dat muurtje 
kwam ze niet in Europa terecht. Plan B 
voor het vinden van haar vrijheid was 
een echtgenoot zoeken die daar al 
woonde of ging wonen. Twee keer liep  
ze gillend weg toen ze een voorgestelde 
huwelijkskandidaat ontmoette. Totdat 
 Bachir in beeld kwam. ‘Hij had in een 
winkel gewerkt waar ik als klein meisje 
kwam. Later merkte ik dat hij een beetje 
verlegen was. Hij was verliefd op me. Dat 
heeft hij me jaren erna verteld.’

Bachir woonde in Spanje toen hij Rah-
ma’s vader om haar hand vroeg. ‘Ik vond 
hem wel knap, hoor, maar ik was maar 
met één ding bezig: wegkomen uit Ma-
rokko. En als ik eenmaal weg was en het 
huwelijk zou me niet bevallen, dan 
schopte ik hem eruit.’ Bachir kreeg via 
een vriend de baan bij de Amsterdamse 
leerfabriek aangeboden en vertrok. Van 

Nederland had El Mouden voor het eerst 
gehoord toen ze in het dorp van een oom 
zwart-witte koeien had gezien. Die kwa-
men uit Nederland, werd haar verteld.

In december 1975 kwam ze, zwanger 
van Marouan, aan. Bachir woonde op 
een klein zoldertje in Amsterdam-Noord. 
Ze leerde de tachtigjarige mevrouw 
Meijer kennen. ‘Die mevrouw heeft zo’n 
indruk op mij gemaakt. Ze heeft me de 
eerste Nederlandse woordjes geleerd. Ze 
heeft alles voor me gedaan. Bachir en ik 
woonden op een gegeven moment in de 
Bijlmer. Ik was ziek, ik had nierstenen. 
Mevrouw Meijer kwam met de bus, met 
een huishoudtrapje en een emmer bij 
zich, helemaal naar me toe om mijn huis 
schoon te maken.’ 

Twee jaar na Marouan werd Oumaima 
geboren. El Mouden werkte parttime als 
schoonmaakster. ‘Ik heb Bachir ge-
smeekt of ik mocht werken. Ik wilde geen 
herrie maken. De eerste vijf jaar moest ik 
gehoorzaam zijn en onderdanig. Dat 
deed ik uit eigenbelang. Als ik meteen 
brutaal was geweest, dan had Bachir me 
misschien teruggestuurd. Ik heb veel ge-
investeerd om zijn ideale vrouw te zijn.’ 

Eerder dan Bachir had ze een pas-
poort aangevraagd. ‘Buiten hem om. Hij 
wilde dat niet, want dan zou ik in Ma-
rokko in de problemen kunnen komen, 
dacht hij. Ik zei: “We zullen zien.” Ik was 
de eerste Marokkaanse migrantenvrouw 
in mijn omgeving met een  Nederlands 
paspoort. Met dat paspoort had ik Neder-
land in mijn achterzak en kon Bachir me 
ook niet terugsturen. 

‘Ik ga altijd planmatig te werk. Dat hij 
mijn ticket naar de vrijheid was, wist Ba-
chir niet. Dan had hij me niet gewild. Hij 
was stapelverliefd op mij en dat uitte hij 
ook. Dat is niet handig voor een man. Hij 
had geduld met me, ik kon me steeds 
meer permitteren.’ Ook zij werd heel ver-
liefd. Ze had een lijstje. ‘Er waren maar 
weinig punten die niet goed waren aan 
Bachir. Hij is mijn ideale man geworden, 
zorgzaam, vrijdenkend.  Ik gun alle isla-
mitische vrouwen zo’n man. Hoe hij met 
zijn kleindochters omgaat, is geweldig.’

Ze maakt carrière in de schoon-
maakbranche. ‘Je krijgt het niet 
 cadeau.’ Ze brengt haar kinderen 

naar school, gaat werken, haalt haar 
 koters op en als Bachir thuiskomt, gaat 
ze weer aan het werk. Ze doet haar werk 
goed en maakt promotie. Op het laatst is 
ze assistent-manager bij het schoon-

maakbedrijf van de gemeente Amster-
dam. ‘Dat was ik in 1989 geworden. Ik 
wilde dat vijf jaar doen. Daar kwamen 
nog twee jaar bij.’ In 1996 wordt er gere-
organiseerd en worden er nieuwe mana-
gers benoemd. ‘Ik was ervan overtuigd 
dat ik het zou worden. Ik kom de kamer 
binnen, zie het organisatieschema han-
gen en mijn naam staat er niet bij. “Waar 
is mijn naam?” roep ik. Ze vroegen me te 
gaan zitten. “Nee, waar is mijn naam?” 

‘Ik was gepasseerd door een snotneus 
die ik zelf had aangenomen. Toen dacht 
ik: rot op allemaal, weer een kereltje dat 
de baas over mij gaat spelen? Ik had zo-
veel jaren moeten vechten, met Bachir, 
met de mannetjes op mijn werk. Ik ben 
direct opgestapt.’ Ze hadden net een huis 

gekocht. ‘Iedereen verklaarde me voor 
gek.’ El Mouden richt daarna MAS op. 
Dat is meteen een succes, doordat ze via 
haar netwerk mooie contracten binnen-
haalt. Bij het bedrijf werken vijfhonderd 
mensen. Het heeft ook vestigingen in 
Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amers-
foort. MAS maakt schoon, doet aan on-
derhoud en beveiliging. Specialismen 
zijn onder meer hotels, horeca en musea.

Genoeg mijlpalen. ‘Ja, man, ach. Het 
Rijksmuseum doen we nu zes jaar. Mo-
menteel loopt het tweede contract. Als je 
het Rijksmuseum kunt schoonmaken, 
kun je alles schoonmaken. Dat is zo’n 
 secuur werk. Daar hangt ons erfgoed. We 
hebben heel grote schoonmaakbedrijven 
verslagen. En MAS is nog niet klaar. De 
concurrentie gaat van ons horen de ko-
mende tijd. Ze dachten altijd: dat kleine 
opdondertje houdt zich bezig met Am-
sterdam en schooltjes. Echt niet.’

Vorig jaar trad ze terug als CEO. Maar 
ze is met haar man aandeelhouder en be-
moeit zich  met de langetermijnstrategie. 
Oumaima (40) volgde haar op. Die is uit 
hetzelfde hout gesneden. ‘Ik heb haar 
een moeilijk leven gegeven. Ze moest 
Rahma worden. Ze wilde mijn rol overne-
men. Dan moet je ook op je moeder lij-
ken, dacht ik. Gestoord natuurlijk. 

‘Ik had voor de overdracht een bege-
leider voor Oumaima ingehuurd, maar 
met die ene begeleider lukte het niet. Er 
moest er ook eentje voor mij komen. 

Toen ging het snel.’ Marouan is er onder 
meer hoofd inkoop. Bachir (69) werkte 
bij MAS tot aan zijn pensioen. Ze werkt 
aan een familiestatuut. ‘Ik wilde dat  
Oumaima het zou overnemen. Dat een 
dochter haar moeder opvolgt, zie je niet 
vaak. In dat statuut komt te staan dat het 
bedrijf door een vrouw moet worden ge-
leid. Twee dochters van Oumaima heb-
ben al interesse getoond. Het is jammer 
voor het  jochie van Oumaima, maar ik 
wil een vrouw.’ 

Grofweg de helft van haar tijd 
 besteedt ze aan MAS. De andere 
helft is voor haar twee stichtin-

gen: MAS Familie en het Rahma Fonds. 
Met die eerste helpt ze jongeren die niet 

meer naar school willen, met 
de tweede wil ze jonge, ambiti-
euze vrouwen helpen op hun 
weg naar de top. ‘Ik wil dat die 
weg voor andere vrouwen kor-
ter is dan die van mij was.’ 

‘Mijn vader was een ver-
lichte imam. Hij zei altijd: “Je moet voor 
jezelf zorgen, eerlijk zijn, je  eigen geld 
verdienen en hulp geven aan mensen die 
echt hulp nodig hebben.” Dat waren niet 
de mensen die elke dag naar de moskee 
gingen. Die hadden de weg van God ge-
vonden en kon je met rust laten. 

‘Bij ons thuis stond de deur open.  
Mijn vader hielp mensen die uit de ge-
vangenis kwamen of die dronken op 
straat liepen. Ik ben voor andere mos-
lims misschien niet een echte moslima. 
Ik ben blond en lak mijn nagels. Het 
 geloof zit binnen in me. Hoe dichter ik bij 
mensen ben die hulp nodig hebben, hoe 
gelukkiger ik ben. Dat heb ik van mijn 
 vader meegekregen. En ook van mijn 
moeder trouwens.’

Behalve in Tanger hebben Rahma en 
Bachir ook een huis in Barcelona. ‘We ge-
nieten van het leven en van elkaar. On-
langs waren we voor het eerst drie weken 
samen met vakantie. Uitrusten, lezen. 
Mensen dachten dat me dat niet zou luk-
ken. Jawel, hoor. Ik wil vaker met Bachir 
op reis. Ik wil vaker thuis zijn met hem.

‘Vroeger had ik dinerafspraken, nu 
probeer ik alleen voor lunches af te spre-
ken. Ik ben om zes uur thuis. Dan hebben 
we de hele avond en kom je graag thuis. 
Ja, hij is wat ouder, maar overdag thuis 
zitten met hem, moet ik niet doen. Elke 
dag met  Bachir met een tasje de Albert 
Heijn in, zie ik niet zitten. Dan vliegen we 
elkaar in de haren.’

‘Ik heb mijn dochter een 
moeilijk leven gegeven. Ze 
moest mij worden’ 

Rahma el Mouden (Tanger, 
Marokko, 1959) kwam in 1975 
naar Nederland. Ze richtte in 
1997 schoonmaakbedrijf MAS 
op. Twee jaar later werd ze ge-
kozen tot zwarte zakenvrouw 
van Europa.

‘Ik wist zeker dat een dame 
mij mee zou nemen’ 


