
Van gastarbeider tot succesvol ondernemer 

In het artikel in Scoenhove 4 is een samenvatting opgenomen van de interviews met 
Mohammadi El Ayachi en Mohammed Azarkan. Hieronder de complete tekst.  
 

Mohammadi El Ayachi 

Mohammadi El Ayachi (Madi), nu 76, groeide echter op in een welvarend gezin. Hij was pas 
16 toen zijn vader in 1963 overleed en Madi van school moest om als hoofd van het gezin 
geld te verdienen. Madi: “Veel arme Berbers in die tijd werkten in (voormalig) Frans Algerije 

en hadden daardoor als gastarbeider al een paspoort. Via de burgemeester lukte het mij ook 
een paspoort te bemachtigen, maar niemand durfde het aan om met zo’n jonge knul naar 
Europa te reizen.” 
Uiteindelijk hakte hij de knoop door en vertrok op eigen houtje per trein naar een halfbroer in 
het verre Nederland. Aan de grens werd Madi opgepakt en na een nachtje in de cel op een 
ontbijt van één boterham met hagelslag op de trein terug naar Spanje gezet. 
In San Sebastian vond hij direct werk, maar in 1965 keerde Madi terug naar Nederland. Hij 

vond werk in Gouda, waar hij sliep in een pension met 70 lotgenoten. Dochter Noura 
omschrijft haar vader als “ontzettend leergierig” en dat was hij toen al. Hij leerde de taal door 
naar de naam van voorwerpen te vragen die hij aanwees, maar meer nog door de 
woordenboeken Spaans-Nederlands en Frans-Nederlands, die hij na veel moeite kon 

bemachtigen. 
 

Boksschool 

Na een baan bij timmerfabriek ‘De Concurrent’ in Bergambacht, vond Madi werk bij de 
‘Plateelbakkerij Schoonhoven’. Hier hoorde hij van een boksschool in Gouda, waar hij eens 
met een paar landgenoten een kijkje ging nemen. Het boksen bleek karate, zijn vrienden 
hielden het snel voor gezien, maar Madi was door de sport gegrepen. Hij haalde er de zwarte 
band en tweede dan en begon zelf les te geven in de sportschool van Walter de Mooy aan de 
Turfsingel.  
Diezelfde Walter de Mooy hielp hem in 1982 ook bij het verwezenlijken van zijn droom: een 

eigen Sportschool, in de oude, inmiddels afgebroken pakhuizen achter de Kruispoortstraat. 
“Het waren lange dagen: ik werkte dagelijks tot half 5 bij de Plateel, ging direct door naar de 
sportschool, die tot 10 uur ’s avonds open was en ging na het opruimen pas om 11 uur naar 
huis”. Naast deze twee volle banen werkte Madi ook nog als tolk bij projecten van politie en 
justitie, werk dat hij vandaag de dag nog steeds met veel enthousiasme doet. 
 

Kans 

Begin jaren 1990 rook Madi zijn kans, toen Schoonhoven eindelijk in oostelijke richting ging 
uitbreiden. Tegen het advies van de directeur van de ABN-bank bouwde hij er de huidige 

Sportschool ‘Nippon’. “Het ergste wat me kon overkomen was failliet gaan. Maar toen ik in 
Nederland aankwam had ik ook niets”, vertelt hij lachend. De sportschool ging in september 
1993 open en was vanaf het begin een groot succes.  



“Schoonhoven is een mooie stad om te wonen, maar te klein voor zo’n grote sportschool. 
Daarom hebben we ons ook altijd op de hele regio gericht”, vertelt Noura. Ze werkt al sinds 
haar 15e in de zaak, maar is na het voltooien van haar studie Rechten aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam het gezicht van de sportschool.  
Recent haalde ze nog een paar keer de landelijke pers, toen de sportscholen in haar ogen te 
maken kregen met te strenge Corona-maatregelen. “Door zo’n studie weet je beter waar je 
staat en welke randvoorwaarden er gelden”. 
 

Mohammed Azarkan 

De vader van Mohammed Azarkan (50) vertrok als jong volwassene naar Nederland en vond 

werk in Gouda en later in de verffabriek van Brink Molyn in Gelkenes. “Mijn vader was in 
eerste instantie een echte gastarbeider”, vertelt Mo, “maar toen hij in 1979 op vakantie terug 
was in Beni Bouayach in het Rifgebergte, zag hij dat het in zijn afwezigheid niet goed ging met 
zijn gezin en besloot hij zijn vrouw en kinderen naar Nederland te halen in het kader van de 
gezinshereniging.” 
“We woonden daar in een klein huis in bergachtig gebied en in de huisjes om ons heen 
woonde allemaal familie, zowel van vaders als moeders kant. Het was wel een stukje lopen 
naar school”, herinnert Mo zich. Dat deed hij samen met zijn jongere broer Farid, nu 
fractievoorzitter van Denk in de Tweede Kamer. De vijf meisjes gingen in Marokko niet naar 
school. 

In Schoonhoven, waar vader Azarkan inmiddels werkzaam was in de zilverfabrtiek van Pluut, 
gingen de oudste kinderen Mo, Farid en Fatima, direct naar de Koningin Emmaschool. “We 
waren volgens mij het tweede Marokkaanse gezin in Schoonhoven en waren dus een 
bijzonderheid in de klas. Alles was anders dan we kenden, maar kinderen zijn flexibel en we 
hadden allemaal vrij snel de taal door”. Mo bewaart vooral goede herinneringen aan juf Vera 
van Driel en meester Harry Krens, destijds hoofd van de Emmaschool. 
 

Een huisje met een puntdak 

Dankzij bemiddeling van burgemeester A.P. Schouwenaar en gemeentesecretaris F.W. 
Steinkamp kon het pension bij de zilverfabriek worden verruild voor een huisje met een 

puntdak aan de Oude Singel. Mo sliep daar met broer Farid op één kamer, de andere 
kinderslaapkamer was voor de vijf zusjes. Later werden er in Schoonhoven nog twee kinderen 
geboren. 
Mo herinnert zich de busreis van Schiphol naar Schoonhoven nog goed, net als de korte 
wandeling van de bushalte aan de Kerkstraat naar het nieuwe huis aan de Oude Singel. Hij zag 
voor het eerst kroos op het water liggen en dacht dat je er op kon lopen. Het was een totaal 
andere wereld, zo moest vader Azarkan uitleggen dat je hier niet op eenden en andere vogels 
moest jagen, zoals in de Rif gebruikelijk was. 
Mo had het naar zijn zin op school en had veel Nederlandse vriendjes. Omdat hij als kind, 
zoals hij zelf zegt ‘een beetje dikkig’ was, ging hij bij sportschool Den Edel in de Spoorstraat op 
judo. Ook hier maakte hij snel blijvende vriendschappen. “Het heeft denk ik wel meegespeeld 

dat als een van de weinige buitenlandse jongens in een klein stadje je wel moet meedoen.” 
Dat heeft vader Azarkan, die Mo typeert als ‘streng, zeker voor de meisjes’, hun altijd 



voorgehouden: “meedoen, integreren en omgaan met mensen waar je een beter mens van 
wordt.” 
 

Horeca 

Mo en Farid hadden nog enige vrijheid buiten de deur, maar de meisjes werden kort 
gehouden en moesten altijd op tijd thuis zijn. Na verloop van tijd was Mo ‘totaal verwesterd’: 
“als we op vakantie terug waren in Beni Bouayach, verveelde ik me vaak en wist ik me geen 
raad met de tijd. Mijn leven was in Nederland.” 
Als tiener werkte Mo samen met Farid als afwashulp bij restaurant ‘Lekzicht’. Later stroomde 
hij door naar de keuken, Farid naar de bediening. Vanaf die tijd was Mo ‘goed geraakt’ door 

de horeca. Na zijn studie ‘Levensmiddelentechnologie’ in Delft werkte hij als kok in Noordwijk, 
maar besloot met vrouw en kind terug naar Schoonhoven te verhuizen, zodat zijn moeder zijn 
vrouw bij de verzorging van hun kind kon helpen. Hier nam hij in 2000 het cafetaria van Meier 
in de Lopikerstraat over. Na ruim 20 jaar ‘Maximo’, een begrip in Schoonhoven, zijn er nu 
vergevorderde plannen het cafetaria te transformeren in een sushirestaurant. 
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Wilt u ook bijdragen aan de geschiedenis van de Marokkanen in Schoonhoven?  
Mail naar scoenhove@historischeverenigingschoonhoven.nl  
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