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Het is de droom van veel jonge Marokkaanse meisjes: een succesvolle 
zakenvrouw worden. Rahma el Mouden (52) maakte het waar. Ze werd 
geboren in Marokko en vertrok op haar zestiende met haar Marokkaanse 
man naar Nederland. Achttien jaar werkte ze hier als schoonmaakster tot 
ze vanwege gebrek aan doorgroeimogelijkheden haar eigen schoonmaak-
bedrijf oprichtte, MAS Dienstverleners, wat staat voor Multicultureel 
Amsterdams Schoonmaakbedrijf. 
Rahma: “Zoals zoveel allochtone vrouwen kwam ik in Nederland terecht 
in de schoonmaak. Mijn hart ligt in het onderwijs, dus ik verplicht mijn 
medewerkers een vakopleiding te volgen. En ik vertel ze dat ze niet hun 
hele leven een toiletpot hoeven te soppen. Dat het belangrijk is om tegen 
je kinderen te zeggen dat je leidinggevende, controleur, schoonmaker of 
kledingverkoper bent. Alle beroepen zijn belangrijk. Zo krijg ik ze aan 
het leren en aan het werk. Ook regel ik Nederlandse les voor alle schoon-
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makers die de Nederlandse taal niet goed 
beheersen. Ik kan ze nergens toe verplichten, 
maar ik vind dat ik een verantwoordelijkheid 
heb tegenover de samenleving. Als ik 180 
Amsterdamse basisscholen in mijn bestand heb 
en mijn schoonmakers spreken amper Neder-
lands, vind ik dat beschamend.” 

Zakenvrouw van het Jaar
Haar bedrijf telt inmiddels vierhonderdtwintig 
medewerkers en Rahma werd in 1999 uitgeroe-
pen tot Zwarte Zakenvrouw van het Jaar. 
Ook werd ze als succesvolle allochtone onder-
nemer ontboden bij Koningin Beatrix en kreeg 
ze twee Koninklijke onderscheidingen van de 
Marokkaanse Koning Mohammed VI. 
“Mijn kleindochter Rania zei laatst ‘oma, je 
bent wel bekend omdat je directeur van MAS 
bent, hè?’ 
Ik liet haar mijn prijzen zien en vertelde haar 
dat ik die heb gekregen omdat ik goede dingen 
doe en niet omdat ik directeur ben. Ik vertel 
hen ook dat ik het niet alleen doe. Elke dag 
word ik geholpen, hoe succesvol ik ook ben en 
hoe groot mijn bedrijf ook is.Iedereen wil je 
helpen, als je het maar vraagt. Het auto-onge-
luk dat ik drie jaar geleden kreeg, heeft 
gemaakt dat ik nog bewuster in het leven sta. 
Ik ben even dood geweest en zag de tunnel van 
licht maar werd teruggestuurd. Sindsdien ben 
ik elke dag extra dankbaar dat ik mag lopen en 
ademen.”

‘Marokkaanse  
mannen  

vonden dat ik  
te veel vrijheid 

kreeg – nu  
hebben ze  

respect’
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Oud fietswiel
Rahmas leven is in balans, vindt ze. Dat komt door haar zoon Marouan 
(35), dochter Oumaima (33) en haar vier kleinkinderen Noor Rachma (7), 
Rania (6), Nadine (3) en Sami (1). “Ik verplicht mezelf tijd voor hen vrij te 
maken. Ik kan nauwelijks uitleggen hoe mijn kleinkinderen mijn leven 
verrijken. Ze maken me blij en gelukkig. Als ik bij ze ben, gaat mijn hele 
systeem en hoofd op nul en word ik ook weer kind. Zo heb ik lange tijd 
elk weekend tassen vol speelgoed voor ze gekocht. Eigenlijk niet alleen 
voor hen, maar ook voor mezelf. Ik had vroeger alleen een oud fietswiel. 
Van oude stof en stokken maakten we poppen. Van Oumaima mag ik 
niks meer voor haar kinderen kopen. Haar huis slibt namelijk dicht. 
Maar als er iemand jarig is, mag het gelukkig nog wel. Als de oudste 
kleinkinderen vrij van school zijn, komen ze hier ‘werken’ en krijgen ze 
daar vijf euro voor. Ze hebben net als werknemers een bedrijfspas met 
hun naam erop. Ze brengen post rond maar zitten de helft van de tijd 
gewoon te tekenen. Zo leren we hen spelenderwijs dat je moet werken 
voor je geld.”

Opstandig meisje 
Als klein meisje droomde Rahma totaal niet van een leven als carrière-
vrouw. “Ik droomde vanaf mijn achtste van Europa. Ik vond het niet 
eerlijk dat in Marokko jongens meer mochten dan meisjes. Ik wilde naar 
Europa omdat ik had gehoord dat meisjes daar vrij waren. In Marokko 
zijn meisjes bang voor hun man en familie.” Rahma zwaaide daarom elke 
schoolpauze naar de bussen vol toeristen. Die zag ze vanaf een muurtje 
in haar geboorteplaats Tanger - een populaire badplaats - voorbij komen. 
“Ik hoopte dat er een rijke vrouw zonder kinderen tussen zat die me mee 
naar Europa zou nemen. Toen ik na een jaar zwaaien doorkreeg dat mijn 
droom niet uit zou komen, was ik boos en verdrietig. Mijn ouders wisten 
hier niets van.” Rahma was naar eigen zeggen een opstandig meisje. “Ik 
ramde oudere jongens in elkaar om te laten zien dat ik sterk was. Mijn 
moeder klaagde tegen mijn vader dat ik niet luisterde en lastig was. In 
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Marokko was het traditie dat jongens aan de ouders van een dertienjarig 
meisje vragen of ze met haar mogen trouwen. Mijn zussen en ik waren 
erg geliefd en onze vader was ook nog imam. Tegen de eerste man die 
voor mij kwam, een douanier, zei ik meteen dat ik niet met hem wilde 
trouwen. Ik wilde geen Marokkaanse maar een Europese Marokkaanse 
man. Het kon me niet schelen in welk land hij woonde, als het maar 
Europa was. Daarna vroeg een onderwijzer naar mijn hand, en weer zei 
ik nee. Maar toen hoorde ik dat er een man bij mijn ouders was gekomen 
die in Spanje werkte. Die wilde ik wel zien! Spanje was niet het land waar 
ik het liefste heen wilde, maar ik had gehoord dat meisjes daar wel vrijer 
waren. Die man is mijn echtgenoot geworden en is dat nog steeds. In 
1975 trouwden we en verhuisden naar Nederland. Ik was toen zestien.” 

Paradijs op aarde 
“Nederland was zeker wat ik van Europa had verwacht. Het is het 
paradijs op aarde. Mensen beseffen dat vaak niet. Ik wel: ik heb een huis, 
mensen om me heen die me helpen en als ik ziek of oud ben, hebben we 
hier de beste gezondheidszorg ter wereld. Ik ben God dankbaar dat ik in 
dit land mag wonen. In een groot deel van de wereld hebben ze niet eens 
een kwart van wat we hier hebben. Mijn eerste jaren in Nederland waren 
zwaar. Ik voelde me eenzaam en huilde veel. Mijn man was overdag en 
ook ’s avonds aan het werk en hij was het enige aanspreekpunt dat ik 
had. Ik vroeg mijn man daarom of ik aan het werk mocht. Eerst wilde hij 
dat niet, maar na f link wat tranen mocht ik ’s avonds samen met hem bij 
een energiebedrijf in Amsterdam schoonmaken. Mijn zoontje, die toen 
een jaar was, nam ik mee. Dat jaar mocht ik ook naar de avondschool om 
Nederlands te leren. In die les zaten maar drie vrouwen: een Joegoslavi-
sche, een Portugese en ik. Ik was volgens mij de enige Marokkaanse 
vrouw op aarde die ’s avonds de deur uit mocht en tussen de mannen 
mocht zitten.”
Hoewel haar man Rahma haar vrijheid gunde, had hij het er moeilijk 
mee. Maar na een tijdje stond hij Rahma toch toe om ook alleen aan het 

werk te gaan. Haar kinderen voedde ze zo 
geëmancipeerd mogelijk op. “We hebben hen 
het beste uit beide culturen proberen mee te 
geven. Zoals het principe ‘afspraak is afspraak’ 
uit de Nederlandse cultuur. In Marokko kan 
alles morgen ook nog wel. Vanuit de islam 
brachten we hen respect voor ouderen en je 
omgeving bij. Als je bijvoorbeeld hoort dat je 
buurvrouw ziek is, is het je plicht boodschap-
pen voor haar te doen.” 
De Marokkaanse gemeenschap had moeite met 
de keuzes van de vrijgevochten Rahma. 
“Mannen uit die gemeenschap zeiden dat ik te 
veel vrijheid kreeg en dachten dat ik er met een 
westerse man vandoor zou gaan. Ze zeiden 
tegen mijn man dat als het verkeerd met mij 
zou aflopen het zijn eigen schuld was en dat hij 
niet bij hen hoefde aan te kloppen. Daarmee 
hebben ze mij veel pijn gedaan.” 

Verkeerslicht 
Dat bracht Rahma in 1990 uiteindelijk zover 
dat ze nadacht over breken met de Marokkaan-
se gemeenschap. “Voor een stoplicht in de 
Wibautstraat besefte ik dat ik twee keuzes had: 
mijn eigen leven leiden en stoppen met die 
gemeenschap of vechten voor islamitische 
vrouwen en mijn ouders trots maken. Ik koos 
het laatste en wilde de Marokkaanse gemeen-
schap laten zien dat wij geen gevangenen van 
deze aarde zijn, maar het recht hebben hier te 
leven. Ik wilde als islamitische vrouw respect 

55OOK 



verdienen en ervoor zorgen dat ze mij en 
andere Marokkaanse vrouwen vrijheid gunnen. 
Elke keer als ik langs dat verkeerslicht rijd, 
denk ik terug aan dat moment.” 
Inmiddels is Rahma behoorlijk geëmancipeerd. 
“Ik reis, studeer, ga met vrienden of mannelijke 
collega’s op studiereis of alleen naar het 
buitenland voor zaken. Zo kan het dus ook! Ik 
kan me mijn leven zonder mijn man niet 
voorstellen. Mijn man is met mij meegegroeid, 
maar het heeft me veel moeite gekost om hem 
zover te krijgen. Door mijn werk en de netwer-
ken die ik onderhoud, heb ik hem wel een 
beetje verwaarloosd. Hij zou het liefste zien dat 
ik mijn bedrijf verkoop, omdat hij me nu te 
weinig ziet. Maar ook al zou ik graag wat meer 
tijd met hem doorbrengen, echt schuldig voel 
ik me er ook niet over. Ik werk gewoon graag.” 

Buitenbeentje
“Mijn man en dochter werken ook bij MAS 
Diensterverleners. Mijn man houdt zich bezig 
met de dagelijkse aansturing van de afdeling 
schoonmaak en specialisten. Mijn dochter heeft 
de ambitie om het bedrijf later met een of twee 
collega’s overnemen. Mijn vijf zussen en mijn 
broer hebben mij altijd een buitenbeentje 
gevonden. Toch hebben ze nooit aan mij 
getwijfeld. Al zei mijn moeder wel dat ik met 
mijn karakter en gedrag nooit langer dan drie 
maanden getrouwd zou blijven. In ieder geval Te
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 ‘Van mijn dochter 
mag ik geen 

speelgoed 
meer kopen  

voor de kinderen. 
Haar huis slibt dicht’

niet met een Marokkaanse man. Mijn familie heeft altijd gezien dat ik 
lastig was, maar ze zijn wel heel trots op mij. Twee zussen van mij zijn 
inmiddels gescheiden, terwijl zij zo gehoorzaam waren. Dat is dus geen 
garantie voor een eeuwig huwelijk binnen onze cultuur. Diezelfde 
Marokkaanse mannen die het mij toen zo lastig maakten, geven mij 
trouwens nu dagelijks respect. 
Zij zeggen nu dat hun eigen vrouwen niet ontwikkeld zijn, nog steeds de 
markt aflopen en verkeerd worden behandeld - al begrijpen ze de lelijke 
dingen die tegen hen worden gezegd niet. Hun respect en mijn zakelijk 
succes heb ik verdiend door altijd eerlijk te zijn. Ik kan niet tegen 
onrecht en oneerlijkheid. Ik heb nog nooit een cent van een ander 
gestolen of mijn mensen een uurtje afgenomen. Je moet altijd verdienen 
waar je recht op hebt.”

Honderd worden
“Waar ik nu nog van droom? Ik wil schrijfster worden. Mijn biografie 
heb ik al op papier gezet. Ik weet zeker dat mijn boek ook verfilmd gaat 
worden. Een stuk of zes andere boeken zitten nog in mijn hoofd. Mijn 
kinderen en kleinkinderen zijn het belangrijkste op aarde. Ik heb in mijn 
leven veel gedaan, wat dat betreft zou ik het niet erg vinden als ik 
morgen plotseling zou overlijden. Maar voor mijn kinderen en kleinkin-
deren hoop ik honderd te worden. Ik doe alles voor ze. Eens in de twee 
weken logeren twee kleinkinderen een weekend bij me en gaan we op 
stap, naar de bioscoop of we doen wat anders leuks. Ze komen altijd om 
de beurt of met z’n tweeën. Alle vier tegelijk kan ik niet aan. Ook door de 
week probeer ik mijn kleinkinderen te zien. Ik heb zoveel respect voor 
mijn dochter en haar man. Zij werkt fulltime en heeft vier kinderen die 
de hele dag druk zijn. Ik vroeg laatst of mijn dochter daar niet helemaal 
gek van werd. Zij hoort het niet meer, zei ze. Ik werk veertien tot zestien 
uur per dag. Maar als ik een paar uur bij mijn dochter ben geweest, ben 
ik duizelig van de drukte.”

INTERVIEW
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