HET GAAT OM WAAR
JE VANDAAN KOMT,
ER IS GEEN NU
ZONDER VERLEDEN
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming.

Manys betekent in het Marokkaans Waar kom je
vandaan? Het idee voor dit verhalenproject is
ontstaan tijdens de dagbestedingsactiviteiten
van Attifa. Want werken met ouderen betekent ook
dat er veel verhalen over vroeger worden verteld.

We merkten al snel dat het niet altijd makkelijk was
om over die tijd te vertellen. De vertellers vielen dan
stil, waren verdrietig of zeiden: jullie begrijpen toch
niets van die tijd. Maar toen er meer vertrouwen
ontstond, werd er ook openhartiger verteld.

Veel van Attifa’s ouderen hebben in de jaren
zestig of zeventig de reis van Marokko naar
Europa gemaakt. Het viel ons op dat ze hier
met trots over vertellen, maar dat de ouderen
ook het gevoel hebben dat de jongere generaties niet altijd op deze verhalen zitten te wachten.

Door de positieve reacties van zowel de ouderen als
de jongeren hebben we besloten om het vertellen
van levensverhalen als vast onderdeel terug te laten
komen tijdens de dagbestedingsactiviteiten van Attifa.

Het is niet niets om alles achter te laten en een nieuw
bestaan op te bouwen in een ander land. Hoe was
dat? Het leek ons een goed idee om de levensverhalen te laten vertellen aan een aantal jongeren.
Wij noemen ze in dit boekje ‘de verhalenverbinders’.

Wij zijn supertrots op de verhalenvertellers. Het was
soms moeilijk, maar dankjewel dat jullie je verhaal
hebben willen delen.
Shokran.
Dankjewel.

Manys is mogelijk gemaakt door
een subsidie van het Nuts-Ohra
Fonds.
www.fnozorgvoorkansen.nl

Bundeling verhalen:
Saliha Ballachi &
Manys is een uitgave van Attifa en
Abdelkader
Tahrioui
is tot stand gekomen in samenVormgeving
&
redactie:
werking met: Verhalen van
SdeJong-OCP.nl
Verbinding, Altrecht en
Foto’s:
Cultuurhuis Kanaleneiland.
Uit persoonlijke archieven,
www.attifa.nl
door Attifa en/of
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Facebook/attifautrecht
SdeJong-OCP.nl

colofon

mahdi el boukaanoun
Geboren
1950

Geboorteplaats
Tafsast

Geemigreerd in
1970

reden
levensgeluk

Utrechter sinds
1970
Jeugd
Ik ben geboren en getogen in het dorp Tafsast in
de provincie Al Hoceima, dat ligt in het oosten van
Marokko. Tot mijn zestiende jaar ging ik naar de
Koranschool en hielp ik mee op het land. Graag
wilde ik meer met mijn leven doen en buiten het
dorp meer levensgeluk zoeken.
Eind jaren zestig zag ik als tiener de eerste
gastarbeiders uit Europa terugkomen naar
Marokko. Jonge mannen die een paar jaar in
Frankrijk, Duitsland, België of Nederland hadden
gewerkt. Zij kwamen op vakantie en hadden
geld, auto’s en mooie kleding. Ik wist in die tijd
niet zoveel over Europa maar ik raakte er wel
nieuwsgierig naar.

‘Ik was
De reis
Omdat er weinig werk was in Marokko besloot ik
een van
op mijn 20e naar Europa te gaan. Ik heb
de eerste
voor Nederland gekozen omdat daar neven
marokkaanse
en kennissen woonden. De overgang was
groot. In Nederland was bijna alles anders.
ondernemers
In Marokko speelt het leven zich buiten af en
in utrecht en
ik moest erg wennen aan het koude weer.
daar ben ik
Ook miste ik mijn familie enorm; ik had vaak
Niets uit deze
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heimwee.
best trots
op’

tahira haji
Geboren
1957

Geboorteplaats
Asilah

Geemigreerd in
1981

reden
liefde

Utrechter sinds
1981

Eén van mijn broers woonde in Nederland.
Omdat we al een tijdje niets van hem hadden
gehoord, besloot ik samen met mijn andere
broer naar Nederland te gaan om hem op
te zoeken. We waren best wel ongerust.
De reis
We stapten als jonge toeristen in het vliegtuig,
niet wetende wat we moest verwachten
van Nederland. Ik wist alleen dat Nederlanders veel kaas eten. Bij aankomst werd
ik verrast door het vele groen. Ik vond
Nederland prachtig en genoot van de natuur.

‘ik kwam alleen mijn
broer bezoeken, maar
bleef Voor de liefde’

Leven in Utrecht
Mijn broer woonde in het centrum van Utrecht.
Daar werden we warm onthaald door de buren,
een gastvrij gezin van Indonesische afkomst.
We hadden veel contact met dit gezin en aten
regelmatig samen. Op een dag zaten we aan
tafel toen het mij opviel dat de buurjongen wel
erg veel naar me keek.
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dries mofaLli
Geboren
1940

Geboorteplaats
Tafarsit

Geemigreerd in
1965

reden
economisch

Utrechter sinds
1965
Leven in Utrecht
Ik koos voor Utrecht, omdat er andere jongens
uit mijn dorp woonden. Ik kon bij hen logeren en
van daaruit werk zoeken. Binnen een week na
aankomst had ik werk bij de schroevenfabriek
VSH in Hilversum.
Toen ik net in Nederland woonde, droomde ik
ervan om ooit terug te gaan naar mijn geboortedorp. Daar ben ik anders over gaan denken. Ik
ga regelmatig op vakantie naar Marokko, maar
na een tijdje mis ik mijn familie en vrienden in
Nederland én ik mis Utrecht. Ik voel me 100%
thuis.
Ik houd er van om door de oude wijken van
Utrecht te fietsen. Het Majellapark heeft een
speciaal plekje in mijn hart. Hier kwam ik om
landgenoten te ontmoeten toen ik nog alleen
was. Later was het ook voor mijn vrouw een
ontmoetingsplek met andere Marokkaanse
vrouwen en mijn kinderen hebben er heel wat
uurtjes gespeeld.

‘toen ik net in
nederland was
droomde ik van
teruggaan,
nu niet meer
ik
voel me
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Moumna Anouz
Geboren
1943

Geboorteplaats
Driouch

Geemigreerd in
1972

reden
gezinshereniging

Utrechter sinds
1972
Leven in Utrecht
Toen ik in 1972 in Utrecht aankwam, keek ik
mijn ogen uit. Het was enorm wennen. Maar
nu na al die tijd is Utrecht echt mijn stad
geworden. Het is een leuke, gezellige stad
die er veel aan doet om mensen bij elkaar te
brengen. Utrecht verbindt!
Maart 2012 overleed mijn man. Dat was een
enorme klap. Ik had er nooit bij stilgestaan dat
hij als eerste zou gaan. Hij was de man van
mijn leven; een lieve, zorgzame en sociale
man. Geen andere man kan aan hem tippen.
Ik werd zwaar depressief en kwam twee
jaar lang de deur bijna niet uit. Medicatie en
hulp hielpen niet. Men adviseerde mij om te
verhuizen. Op een nieuwe plek zou ik vast
minder aan mijn man denken en de draad
beter op kunnen pakken. Dat weigerde ik.
Mijn kinderen en kleinkinderen zijn in dit huis
opgegroeid. Ik heb er mijn man verzorgd. Het
huis is een belangrijk deel van mijn leven.
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Mohamed Khamar
Geboren
1935

Geboorteplaats
Ikhawanen

Geemigreerd in
1968

reden
economisch

Utrechter sinds
1969
Jeugd
Ikhawanen is een klein dorpje in de provincie
Taza. Daar ben ik als oudste zoon van het
gezin geboren. Ikhawan viel tot 1956 onder
Frans-Marokko. Na de tweede wereldoorlog
was hier nauwelijks werk. Er was vooral
armoede en droogte. Mijn vader ging ieder jaar
voor seizoenswerk naar Algerije en vanaf mijn
zestiende ging ik met hem mee om bij Franse
boeren te werken. Zwaar werk waarvan je niet
kon rondkomen.
Ik leerde mijn vrouw kennen. Omdat ik te
weinig geld verdiende om een gezin te kunnen
onderhouden, heb ik samen met twee andere
vrienden via de Marokkaanse ambassade in
Algerije een paspoort aangevraagd. In 1968
ben ik daarmee naar Corsica vertrokken.
In Corsica reeg ik snel werk bij Franse boeren
die uit Algerije waren teruggekeerd. Het planten
van druivenstruiken. Zwaar werk.
Na veertig dagen wilde ik al weg, maar mijn
werkgever had mijn paspoort ingenomen.....

‘de hechte band met
mijn kinderen en
kleinkinderen is voor
mij het allerNiets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming.
belangrijkste’

mughamara
avontuur
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mohamed benschraka
Geboren
1934

Geboorteplaats
Sidi Kacem

Geemigreerd in
1964

reden
economisch

Utrechter sinds
1970
Jeugd
Als kleine jongen van zes moest ik gaan
werken om te overleven. Mijn geboortedorp viel
onder de Franse bezetting en toen daarna in
1940 de tweede wereldoorlog uitbrak was er
veel armoede. Dat was een zware tijd voor ons
gezin.
Toen het eind van de oorlog in zicht kwam, ik
was ongeveer 10 jaar, kwam ik op een grote
Franse boerderij te werken waar ik sinaasappelkistjes in elkaar zette. Bij dezelfde boerderij
werden ook Duitse krijgsgevangenen te werk
gesteld. Dat was mijn eerste kennismaking met
Europeanen. Met een van de soldaten kreeg
ik band. Hij gaf me sandalen omdat ik altijd op
blote voeten liep en
regelmatig kapotte
voeten had. Ik gaf
hem eten van de
pakketjes die ik van
mijn moeder kreeg.

‘Wat mij in nederland opviel
was het vertrouwen en de
vriendelijkheid. in die tijd
vertrouwden
we
veel
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magelkaar
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meer dan nu’

Fattouch El Idrsissi
Geboren
1940

Geboorteplaats
Taza

Geemigreerd in
1972

reden
liefde

Utrechter sinds
1972
Jeugd
Ik ben de jongste van een groot gezin en ik ben
opgegroeid in Taza, een stad in het Rifgebergte,
een nogal traditionele omgeving.
Ik ging niet naar school en hielp mijn moeder in
huis. Op mijn elfde kon ik al zelf brood bakken.
Toen ik net zestien jaar was, werd ik uitgehuwelijkt aan een neef. Daar heb ik geen leuke
herinneringen aan overgehouden. Mijn schoonfamilie was streng en ik moest alles in het
huishouden alleen doen. Toen ik zwanger bleek
te zijn, werd ik vrolijker. Het gaf mij hoop. De
baby werd echter dood geboren en ik werd ziek
en zwaar depressief. Ik wilde maar een ding en
dat was van mijn man scheiden. Mijn ouders
zagen hoe ongelukkig ik was. Mijn moeder
heeft er bij mijn vader op aangedrongen om mij
er weg te halen. Dat vond mijn vader moeilijk,
maar hij heeft het wel gedaan.
In 1968 kwam ik een leuke man tegen op de
markt. Ik was met mijn zus aan het winkelen en
had een mooie badjas gezien, maar kon deze
niet betalen. Hij bood aan om de badjas voor
mij te betalen en zo kregen we contact.

‘ik werd verliefd tijdens
het kopen van een badjas
en kwam zo in
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nederland terecht’

hubun
liefde
Vol liefde zijn onze harten
en vol zegeningen
ons leven,
Vertrouwend op
Allah Ta’ala
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Moussa el Mansouri
Geboren
1938

Geboorteplaats
Metalsa

Geemigreerd in
1964

reden
economisch

Utrechter sinds
1965
Leven in Utrecht
Ik vond Nederland prachtig en was vooral onder
de indruk van de geweldige infrastructuur. Ook
was ik blij dat er genoeg werk was.
Utrecht vond ik direct een fijne en mooie stad
om te wonen. Wel is er veel veranderd.
Vroeger waren de mensen behulpzamer en
gemoedelijker en we vertrouwden elkaar
gewoon. De melkboer hing de boodschappen
aan de voordeur en wij hoefden hem pas eind
van de week te betalen. Dat kun je je nu niet
meer voorstellen.

‘vroeger was het leven
gemoedelijker, maar ik ben blij
met de multiculturele
samenleving van nu’

In de beginjaren dacht ik vaak aan teruggaan
naar Marokko, zoals zovelen in die tijd. Ik ben
daar anders over gaan denken. Door mijn gezin,
maar ook omdat de samenleving steeds multicultureler is geworden. In de jaren zestig
woonden er weinig buitenlanders in Nederland.
We hadden geen moskee of islamitische
winkels. Gelukkig zijn die er nu wel. De wereld
is zoveel kleiner geworden.

Inmiddels woon ik 53 jaar in Utrecht. Een
gezellige stad waar ik veel vrienden en
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden overgenomen
zonder
toestemming.
kennissen heb.
Envoorafgaande
natuurlijk mijn
kinderen!

ahmed ballachi
Geboren
1936

Geboorteplaats
Driouch

Geemigreerd in
1966

reden
economisch

Utrechter sinds
1968
Jeugd
Driouch is een kleine stad ten zuidwesten van
Nador in de provincie Driouch. Daar ben ik
geboren. Ik heb vier broers en vier zussen.
Mijn vader overleed toen ik vier jaar was en
mijn opa heeft me toen opgevoed. Ik ging
vaak met mijn opa op stap. Toch miste ik de
dagelijkse aanwezigheid van een vader.

‘Ik heb in mijn leven vaak
gedacht: kon ik dit maar
met mijn vader delen’

Naar school ging ik niet. Mijn familie leefde van
wat het land opbracht, van de oogst van olijfbomen en het verbouwen van graan. Ik hielp
mee op het land. We moesten hard werken
om te overleven. Omdat er geen andere werkgelegenheid was en ik een beter leven wilde,
ben ik in maart 1966 vertrokken. Ik zag
gewoonweg geen toekomst in Marokko. Via
een familielid kon ik aan een paspoort komen
en de reis kon beginnen.
De reis
In 1966 vertrok ik samen met een kennis naar
België. Via mijn oudste broer ben ik in 1968 in
Utrecht terecht gekomen.
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fatima assebbar
Geboren
1930

Geboorteplaats
Agadir

Geemigreerd in
1963 en 1979

reden
liefde

Utrechter sinds
1979
Jeugd
Ik ben opgegroeid in de havenstad Agadir,
samen met mijn broer en drie zussen. Als kind
wilde ik graag naar school, maar dat mocht
niet van mijn vader dus hielp ik mee in het
huishouden en af en toe ook op het land met
het plukken van tomaten.
Op mijn zestiende trouwde ik en negen jaar
later, in 1955, ging mijn man in Frankrijk
werken. In 1963 ben ik met de kinderen
ook naar Frankrijk gegaan maar ik kon er
niet aarden en een jaar later was ik terug in
Marokko terwijl mijn man in Frankrijk bleef.
Ik had een eigen huis met een stuk grond
waar ik veel groente en fruit verbouwde. Ik
vond het zwaar om vader en moeder tegelijk
te moeten zijn en alles draaiende te moeten
houden, maar het is me gelukt en daar ben ik
trots op.
Gelukkig kwam mijn man iedere vier maanden
naar Marokko. In 1970 vertelde hij dat hij in
Nederland kon gaan werken.
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abdelkader tahrioui
Geboren
1964

Geboorteplaats
Beni Said

Geemigreerd in
1977

reden
gezinshereniging

Utrechter sinds
1977

Jeugd
Mijn vader is in 1964 via Corsica en Noord
Frankrijk naar Nederland gegaan om te werken.
In hetzelfde jaar werd ik geboren. Mijn moeder
woonde bij mijn opa en oma en ik groeide op met
mijn oma als tweede moeder. Ik had een hechte
band met haar.
Mijn vader kwam zo vaak als hij kon op bezoek in
Marokko. Toen ik twaalf was, kwam hij terug om
te kijken of hij bij ons een bestaan kon opbouwen,
maar dat lukte niet. Mijn vader had van tevoren
niet gedacht dat hij in Nederland zou blijven maar
dat liep anders. Op mijn dertiende verhuisde ik
samen met mijn moeder, drie zusjes en mijn broer
naar Nederland.
De verhuizing was niet ruim
van te voren gepland. Tijdens
de zomervakantie zijn de
paspoorten en papieren aangevraagd. Het was lastig om
het allemaal binnen de vakantie
rond te krijgen, maar het is
met behulp van een oom gelukt.

‘ik vind het belangrijk
om de familiegeschiedenis te kennen,
het maakt immers deel
uit van je identiteit,
van
bent’
Niets uit
deze wie
uitgaveje
mag
op welke wijze dan ook worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming.

de verhalenverbinders

charaf
abdelaziz

CHARAF
Ik vond het geweldig om mee te werken aan het
project Manys. Ik volg de HBO-opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening en het project paste
prima bij mijn stage.
Ik heb met drie deelnemers vele uren gesproken
over hun levenservaringen. Ik vond dat heel interessant en leerzaam. Het heeft mij geholpen om goed
te leren luisteren, te ordenen en analyseren.
Voorzichtige start
Het was in het begin niet altijd makkelijk voor de
verhalenvertellers om over alles openhartig met mij
te praten. Zij waren voorzichtig en vroegen zich af
wat ik kwam doen. Ik voelde ongemak en kreeg
soms korte reacties als we begonnen te praten
over (lastige) onderwerpen als honger en armoede,
niet naar school kunnen gaan en wel of niet terug
gaan naar Marokko. Dan zeiden ze dingen als ‘jullie
begrijpen toch niets van die tijd’ of ‘het was geen
makkelijke tijd hoor’ en vielen dan stil of begonnen
snel over een ander onderwerp te praten.

Ik probeerde me op te stellen als (klein)zoon en
naarmate ik ze beter leerde kennen en meer interesse
toonde, ontstond er meer vertrouwen en vertelden ze
steeds openhartiger. Vaak droevige verhalen, maar
wat mij opviel was dat ze met humor en zelfspot
werden verteld.
De reis
Ik vind het dapper hoe deze mannen ondanks alle
onzekerheden de stap hebben genomen om naar
Europa te gaan en een beter bestaan op te bouwen.
Het lijkt op het verhaal van mijn eigen opa. Er zijn
veel overeenkomsten.

‘de verhalen tonen durf,
creativiteit, doorzettingsvermogen en laten
zien dat ze hun dromen
najaagden’
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Mijn opa vertelt ook wel eens over vroeger en over
hoe hij naar Nederland is gekomen. Hij heeft eerst in
Frankrijk in de mijnen gewerkt en is eind jaren zestig
naar Nederland gekomen om in een glasfabriek te
gaan werken. Ook hij had het idee om uiteindelijk
terug te gaan naar Marokko.
Het lijkt mij niet eenvoudig om alles achter te laten en
naar een onbekend land te verhuizen. De verhalen
tonen durf, creativiteit, doorzettingsvermogen en
laten zien dat ze hun dromen najaagden. Ik begrijp
de onmogelijke situatie. Waarschijnlijk zou ik in die
omstandigheden hetzelfde hebben gedaan.
Verwachtingen
Ik denk dat de meeste verwachtingen van deze
mannen zijn uitgekomen. Zij hebben hard gewerkt
om hun familie en gezinnen een betere toekomst te
geven. In het begin voelde zij zich vreemdelingen en
moesten ze hun weg zien te vinden. In de loop der tijd
hebben zij besloten hun gezinnen naar Nederland te
laten komen en wonen hier inmiddels het merendeel
van hun leven. Zoals je in alle verhalen hoort, voelen
zij zich thuis in Nederland. Ik vind het mooi hoe zij
ondanks de lastige omstandigheden hun leven
hebben opgebouwd. Ik ben blij dat ik in Nederland
ben geboren en opgegroeid.

abdelaziz
Via het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland ben ik
betrokken geraakt bij het
verhalenproject van Attifa.
Toen ik werd gevraagd om
te filmen voor de Manysdocumentaire, vond ik dat
een eer. Het is immers een
betekenisvol project met
als doel de hedendaagse jongeren bewust te maken
van wat hun ouders en grootouders hebben moeten
doorstaan om naar Europa te komen.
De verhalen zijn ons erfgoed en de jongere generatie
heeft deze verhalen nodig. ‘If you don’t know where
you are from, you will never make it where you
are going’. Zo zou ik niet in Nederland wonen en
niet doen wat ik nu doe als mijn ouders deze keuze
niet hadden gemaakt.

‘ik hou van geschiedenis.
de verhalen maakten
echt veel indruk
op mij’
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de verhalenverbinders

chahida
salima
youssra

Youssra, Salima en Chahida volgen de MBO-opleiding
tot persoonlijk begeleider van specifieke doelgroepen.
Tijdens hun stage bij Attifa werd hen gevraagd of zij
mee wilden doen aan het verhalenproject, waarbij zij
naar de levensverhalen van de vrouwen luisterden.

Youssra
De verhalen varieerden van heftig, verdrietig tot
grappig. Ik merkte dat het vertellen veel deed met de
ouderen. De verdrietige verhalen vond ik af en toe
wel lastig. Toch heb ik er graag naar geluisterd. Ik
denk dat het belangrijk is dat de ouderen hun verhaal
kunnen doen. Als het over een nare periode in hun
leven ging, gaf ik het gesprek soms een andere
wending om niet in het nare gevoel te blijven hangen.
Ik heb respect voor deze vrouwen. Ik geloof niet dat
ik het zou aandurven om alles achter te laten en
opnieuw te beginnen. Hoe weet je of het je bevalt
in een nieuw land? Ik kan me nauwelijks voorstellen
hoe moeilijk dat moet zijn.

Het gaf mij veel voldoening om naar de verhalen
te luisteren. Als ik oud ben dan hoop ik dat er ook
mensen zijn die naar mijn verhaal willen luisteren!

Chahida
Ik vond het meer dan leuk om aan dit project mee te
werken. Het paste goed bij mijn opleiding, maar ook
bij mij omdat ik zelf van Marokkaanse komaf ben.
De vrouwen stimuleren om hun verhaal te vertellen,
ging bij de een makkelijker dan bij de ander. Als
begeleider vond ik het belangrijk dat iedereen het in
zijn eigen tempo kon vertellen.
Het levensverhaal van één van de vrouwen had
grote impact op mij. Zij voelde zich zo gezegend
dat zij haar verhaal aan mij kon vertellen. Ik voelde
me hierdoor op dat moment heel speciaal. Prachtig!
Daarnaast hadden de verhalen veel raakvlakken
met die van mijn moeder. Ook zij is naar Nederland
gekomen toen ze met mijn vader trouwde.
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Ik vind het knap dat deze vrouwen alles hebben
achtergelaten voor de liefde. Dat vind ik stiekem
wel romantisch, maar mij niet gezien.

Salima
Het verhalenproject deed veel met de ouderen.
Het vertellen ging vaak gepaard met de nodige
emoties. Het viel me op dat de meeste ouderen
zeggen gezegend te zijn met de keuze om destijds
naar Nederland te gaan.
Ik heb vooral geobserveerd en naar de verschillen
tussen toen en nu gekeken. Alles achterlaten en
naar een ander land vertrekken... Poeh, ik denk niet
dat ik mijn familie, vrienden en mijn sociale leven
zou kunnen achterlaten. Maar mijn generatie is
misschien ook wel een beetje verwend. Wij hebben
een goed leven. Ik heb veel respect voor deze
vrouwen. Petje af!

als ik oud ben dan
hoop ik dat er ook
mensen zijn die naar
mijn verhaal willen
luisteren !
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