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8 
Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren in Noord-Holland 

'Verdorie, een buitenlander!' Ja, daar hadden mijn ouders best wat moeite mee} 

De Italiaanse en Spaanse migranten 

Uit Italië vertrokken tussen 1876 en 1976, in totaal naar schatting 2.6 miljoen migranten 
- waarschijnlijk wel meer dan uit enig ander land in die periode. Een klein deel van hen 
vestigde zich in enkele perioden vanaf het begin van de twintigste eeuw en tussen 1956 
en 1970 in Nederland. Nederland was in die jaren niet de eerste bestemming van de 
meeste Italiaanse migranten. Van 1946 tot 1976 kwam tweederde van hen terecht in 
Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en de Benelux - in die volgorde. Karakteristiek voor 
de Italiaanse migratie was dat deze voornamelijk ongeschoolde arbeiders betrof, en in 
principe tijdelijk was. Van de vijf miljoen Italianen die in deze periode naar andere 
Europese landen trokken, keerden meer dan 3,5 miljoen weer terug naar Italië.2 De 
recessie van de jaren zeventig enerzijds, en de snelle economische groei in Midden- en 
Noord-Italië in de jaren zestig en zeventig anderzijds maakten voorlopig een einde aan 
de emigratie. Sinds 1973 waren er meer repatrianten dan emigranten, en werd Italië zelf 
weer immigratieland, waar zich onder meer Tunesische en andere (Noord)Afrikaanse 
migranten vestigden.3 

De Italiaanse ijsverkopers, makers van terracotta-voorwerpen en schoorsteenvegers 
waren de eerste Zuid-Europese migranten in Nederland.4 In de kolenmijnen in Lim
burg waren Slovenen, Polen en Italianen al vanaf het begin van deze eeuw werkzaam. 
De economische crisis in de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog brachten voor veel 
mijnwerkers werkloosheid: de meesten van hen vertrokken in die jaren. In de jaren vijf
tig begon een nieuwe migratieperiode.5 De mijnen waren de eerste bedrijven die 
opnieuw actief Italiaanse arbeiders wierven.6 De grote staalindustrieën, met name 
Hoogovens, en de Oost-Nederlandse textielindustrie vormden de tweede groep werk
gevers die vanaf 1956 Italianen en Spanjaarden naar Nederland haalden. Andere Zuid-
Europeanen vonden onder meer werk in de scheepsbouw in Rotterdam en Amster
dam.7 
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De arbeidsmigranten waren aanvankelijk alleen ongehuwde en ongeschoolde man
nen. De situatie was verschillend voor de verschillende nationaliteiten. Enkele grote 
werkgevers namen aanvankelijk uitsluitend ongehuwden in dienst. Dit was het geval 
voor de meeste Italianen: gehuwden konden aanvankelijk geen werkvergunning krij
gen. De Spaanse migranten daarentegen waren meestal wat ouder, wel getrouwd en 
ook wat meer geschoold dan de Italianen. Ook de Joegoslavische arbeiders, mannen en 
vrouwen, waren ongeschoold. De restrictieve voorwaarde ten opzichte van gehuwde 
mannen werd in de jaren zestig opgeheven. Toen gaf de grote behoefte aan arbeids
krachten op korte termijn de doorslag. 

In 1968 bleek bij een steekproef ongeveer 60% van de Italiaanse en Spaanse mannen 
inmiddels getrouwd te zijn, waarvan de Italianen voor de helft met Nederlandse vrou
wen.9 Van alle Zuid-Europese migranten trouwden Italiaanse mannen het vaakst met 
een Nederlandse vrouw.10 Daarnaast zijn er nogal wat met Nederlandse mannen trou
wende Joegoslavische vrouwen: een direct gevolg van het feit dat zij niet getrouwd 
mochten zijn, en hoogstens 'gescheiden zonder kinderen'. Aan geen enkele andere 
migrantengroep werd deze voorwaarde gesteld.11 De geschiedenis van de vestiging van 
Zuid-Europese migranten per stad of dorp, afhankelijk van de wervingsactiviteiten van 
bepaalde bedrijven, leidde ertoe dat er van het ene op het andere jaar plotseling enkele 
honderden Spanjaarden, Italianen of Turken in een bepaalde gemeente vestigden.12 In 
1991 was bijna 80% van de gehuwde Italianen in Nederland gehuwd met een Neder
lander: 86 procent van de Italiaanse mannen, en 39 procent van de Italiaanse vrouwen.13 

Reacties op Italiaanse en Spaanse arbeiders bij Hoogovens 

In februari 1956 kwamen de eerste Italianen naar Beverwijk. Zij waren geworven door 
Hoogovens, en werden gehuisvest in pensions en bij particulieren in kosthuizen. Eén 
van de eersten herinnert zich dat dat een hele verandering was: 

'Toen ik bij de Hoogovens kwam, werden wij in groepjes van twee verdeeld. Twee 
ergens in Driehuis, een paar in Santpoort, drie in IJmuiden, Beverwijk. Je werd 
verspreid overal. [Wij waren] op eten gesteld. Goed eten. Een goeie pan, zeg 
maar, witte bonen met vlees. Maar die kostvrouw kon dat niet maken. Het was 
altijd: aardappelen. Aardappelen met spinazie. Vijf, zes aardappelen met bloem
kool.'^ 

De eerste organisatie die zich inzette voor de begeleiding van de arbeidsmigranten was 
de Peregrinus Stichting in Beverwijk, opgericht in 1957. Het initiatief werd genomen 
door katholieke maatschappelijk werkers, verbonden aan het Bedrijfsapostolaat en het 
bisdom Haarlem. Aanvankelijk was de Stichting onderworpen aan de bepalingen van 
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het algemeen en diocesaan kerkelijk recht. In de eerste doelstelling klonk het katholie
ke karakter duidelijk door: 'Het bevorderen en het behartigen van de maatschappelijke 
belangen in de ruimste zin des woords van de rooms-katholieke buitenlanders, werk
zaam en/of woonachtig in het IJmondgebied.'15 Vanaf 1965 werd het bestuur uitgebreid 
en was de Peregrinus Stichting niet langer uitsluitend katholiek. 

Eén van de oprichters en jarenlang een drijvende kracht was Ad van der Velden, die 
later directeur werd. Als student bij een Amsterdamse sociale academie was hij in 
november 1956 voor een stage in Beverwijk terechtgekomen bij het Bedrij fsapostolaat. 
Van der Velden besloot zich in te gaan zetten voor de Italianen, omdat die, zegt hij, nog
al aan zichzelf overgeleverd waren, vergeleken met bijvoorbeeld de Hongaarse vluchte
lingen in die jaren: 'Ik vond de positie van de Italianen in ons land schrijnender. [...] In 
de stationsrestauratie, daar zaten de buitenlanders.' Op eigen initiatief begon hij Itali
aans te leren. 'Ik kon al gauw beter met ze praten dan degenen bij wie ze in het pension 
zaten'. Hij kwam bij Italianen in de pensions, bezocht ze in het ziekenhuis, en ging in 
zijn zomervakantie in Italië op bezoek bij families van Italiaanse arbeiders die hij had 
leren kennen. Aan het einde van 1956 schreef hij zijn scriptie over de Italianen in de 
IJmond, en stuurde deze aan de minister van Maatschappelijk Werk, Marga Klompé. 
Op 28 december werd hij door haar ontvangen in Den Haag: de problematiek interes
seerde de minister bijzonder. Hij herinnert zich dat ze bij die gelegenheid zei: 'Aan de 
dageraad zie ik een groot vraagstuk'.16 

Na twee jaar stemde Hoogovens ermee in, een belangrijk deel van de huisvesting van de 
organisatie, personeelskosten en allerlei andere kosten over te nemen. Tot de activitei
ten behoorde onder andere het houden van een open huis voor de gastarbeiders in het 
eigen pand in Beverwijk, aanvankelijk 'Casa Nostra' en later, bij de komst van grote 
groepen Spanjaarden, 'Nuestra Casa Nostra' genoemd. Hier kon men eind jaren vijftig 
al terecht voor toen nog zeer exotische en onbekende consumpties als espresso, cappuc
cino, harde broodjes salami en tapas. Voor de zielszorg waren er vanaf i960 bij het aan
grenzende bedrij fsapostolaat een Italiaanse en een Spaanssprekende priester in dienst. 
Deze priesters nebben veel gemengde huwelijken met Nederlandse vrouwen ingeze
gend, en ook vaak bemiddeld bij conflicten tussen de buitenlandse werknemers en hun 
Nederlandse aanstaande schoonfamilie. Dat laatste deed ook Ad van der Velden, zoals 
al in hoofdstuk 6 werd beschreven. Hij ging op bezoek bij families waarvan het (Neder
landse) meisje een verhouding met een Italiaan had. Zijn uitgangspunt was: nooit over 
de telefoon afhandelen, maar altijd een gesprek organiseren. 

'Zo'n meisje zei dan: "Ik mag niet meer thuiskomen." Dan zei ik tegen haar 
ouders, "Het is toch een heel aardige jongen"... Je had begrip voor béide kanten. 
Ik ging in Terni (Italiaanse plaats waar veel arbeiders vandaan kwamen) met de 
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ouders praten. Die ouders waren net zo bezorgd als de Nederlandse ouders waar
van de jongens in Indië waren over hun kinderen.'17 

Veel van deze stellen woonden in bij de Nederlandse familie, en dat leverde spanningen 
op. Daarom zette de Peregrinus Stichting zich in voor zelfstandige huisvesting voor 
gehuwde paren, bij Hoogovens en bij de afdeling Huisvesting van de omliggende 
gemeenten. Hoogovens had zich volgens de wervingsovereenkomst verplicht tot het 
aanbieden van woonruimte, maar het ging alleen om tijdelijke huisvesting. Buitenlan
ders konden volgens die redenering geen aanspraak maken op reguliere huisvesting, 
zoals die voor Nederlandse arbeiders gold. Dit beleid kwam spoedig onder druk te 
staan. De Italiaanse en Spaanse jongemannen vonden onderdak bij tientallen pensions 
en gastgezinnen in Beverwijk, Velsen en Heemskerk. Deze kregen hiervoor een vergoe
ding. De arbeidscontracten die de migranten van Hoogovens kregen waren meestal 
voor niet langer dan twee jaar. De jonge maatschappelijk werker Van der Velden merk
te op dat de Italianen vaak van kosthuis veranderden: 'Ik wilde aantonen dat die men
sen verhuisden; dan ben je niet op je plaats, dan voel je je niet prettig. Er was er één die 
zeventien keer verhuisd was!' Per maand verhuisde ongeveer een kwart. Eind 1956 waren 
van de zeventig Italianen er vier aan hun vierde kosthuis toe, acht aan hun derde en 28 
aan hun tweede. 

Het pleidooi voor gemeenschappelijke huisvesting in woonoorden had succes. Ook 
pleitte Van der Velden voor individuele huisvesting van gehuwde paren. Aanvankelijk 
waren buitenlandse arbeiders hiervan door Hoogovens uitgesloten, terwijl het bedrijf 
beschikte over een aanzienlijk woningbezit. Soms maakte hij hierbij gebruik van zijn 
contact met minister Klompé, om haar te overtuigen van de onredelijkheid van de situ
atie. Een Italiaanse arbeiders verzocht tevergeefs om een woning van Hoogovens toen 
hij in 1957 als één van de eersten met een Nederlands meisje was getrouwd. Zijn baas 
bij Hoogovens vond het goed dat hij met haar trouwde: 

'Dat was goed, want dat was zogenaamd integratie. Dat werd ook goedgekeurd. 
Maar ik wilde een huis hebben! En Hoogovens zegt tegen mij, het ministerie 
staat niet toe dat wij een huis aan buitenlanders verhuren. Toen heb ik gezegd: 
als jullie geen huis hebben, dan ben ik weg! Nou, toen zei die man (van Hoog
ovens, dh) tegen me, dan gâ je weg. [...] Toen hebben we alle paperassen op een 
schip geladen, en zijn we naar Italie gegaan. [...] Maar Hoogovens, die vonden 
mij een goeie kracht, en die wilden mij niet kwijt, zo denk ik. En toen, na drie 
weken hebben ze een brief geschreven, in het Nederlands en het Italiaans, en dat 
stond er in: als je terug wilt komen, dan kun je een huis krijgen. Toen heb ik een 
huis van Hoogovens gekregen.'19 
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De maatschappelijk werkers, actieve katholieken, vonden de situatie in de pensions al 
spoedig ongewenst.20 Zij noemen in hun rapporten en aanbevelingen vooral de verve
ling en de eenzaamheid van de Italianen en Spanjaarden. 

'Meerdere keren trof ik zo Italianen in hun kosthuis aan, terwijl ze mij vertelden 
hoezeer ze zich verveelden. Hun kamer(tje) is vaak de enige plaats waar zij zich
zelf kunnen zijn. [...] Een diep gevoel van eenzaamheid speelt bij menig Italiaan 
een grote rol. In zijn kosthuis voelt hij zich niet thuis. Hij gaat de straat op in de 
hoop daar zijn makkers te vinden.'21 

Hoogovens nam een aantal woonoorden in gebruik, onder andere op twee grote sche
pen, en aan de wal. Eerst in Velsen, Beverwijk en Heemskerk, later ook in Heerhugo-
waard en Alkmaar. Niet verwonderlijk zijn dit ook nu nog de gemeentes waar zich veel 
gemengde paren bevinden. Van der Velden vermeldde de eerste met Nederlandse vrou
wen gehuwde Italianen in zijn rapport uit i960, waarin hij de ontwikkelingen sinds 1956 
schetste.22 Van de in totaal 316 bij Hoogovens werkzame Italianen waren er in i960 11 
gehuwd met een Nederlandse vrouw.23 

Onrust in de kosthuizen: de kat op het spek 

'Het gezin in Nederland gaat door deze omgang met de Italiaan (al of niet kostgan
ger) ten onder. '24 

Uit de rapporten en uit de interviews blijkt echter, dat er ook heel andere redenen voor 
de maatschappelijk en kerkelijk werkers waren om te pleiten voor het afschaffen van de 
pensions: de geconstateerde buitenechtelijke verhoudingen van pensionhoudsters met 
pensiongasten, en van pensiongasten met de dochters van de pensionhouders. In de 
pensions was sprake van het bekende 'de kat op het spek binden', meenden de priesters; 
daar moest een einde aan komen. Er waren buitenechtelijke kinderen, en de vaders 
daarvan waren niet zelden in eigen land gehuwde arbeiders, die het huwelijksleven niet 
meer konden missen. Hoe langer ze van huis waren, hoe moeilijker zij het volhielden, 
constateerden de hulpverleners al in 1957: 

'Bij alle gewone aantrekkingskracht van het vrouwelijk schoon en het vrouwelij
ke op zich, komt nog de warmbloedigheid van de Italiaan, zijn impulsief meege
sleept worden. Als anderzijds nog de ontembare verliefdheid van de Hollandse, 
die getroffen is door de charme en grazie, waarmee de Italiaan zich beweegt, in 
het spel komt, waartegen de Hollandse boerenzoon of fabrieksarbeider het moe
ten afleggen, is het met Italiaan en Hollandse afgedaan. Wat de kosthuisplaatsing 
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Italiaanse arbeider bij Neder lands gezin in de kost, 1961. 

[Spaarnestad fotoarchief] 

betreft: als men de kat bij het spek zet, kan men het de kat niet verwijten, als hij 
bij alle regels zijn lust tot proeven niet weerstaan kan. Er zijn reeds verscheidene 
echtscheidingsprocedures van Nederlandse vrouwen met de man als eiser 
opgang. Andere zijn, hoewel de grond er is, niet zo ver.'25 

Een Italiaanse man herinnerde zich hoe anders voor hem indertijd de omgang tussen 
man en vrouw in Nederland was, vergeleken met de situatie in Zuid-Italië, waar hij was 
opgegroeid, en hoe verwonderd hij daarover was. Vooral het initiatief en de voortva
rendheid van de Hollandse vrouwen was voor hem een grote verandering. In zijn eerste 
kosthuis ontstond al snel een soort spanning. 

'Om een lang verhaal kort te maken: toen zijn we op een bepaald moment, eh, 
gaan spelen. De kostvrouw en ik. Gaan spelen, dat zij is sterker dan ik. Zij 
beweerde dat ze sterker was dan ik. En toen moesten wij vechten. Nou, ik vond 
het raar. Want voor ons is het, wij waren nooit aan een vrouw aangekomen. Dus 
laat staan een vechtpartij. Maar de bedoeling van de vechtpartij, van de kostbaas, 
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was dat zij sterker was dan mij, door mij op de grond te krijgen. Zo sterk was zijn 
vrouw. Hij zegt: mijn vader doet dat ook met mij. Dus ja... Maar ik was 28, en 
dat was een prachtig lijf, ietsje langer dan mij, prachtbenen... Ik zag haar iedere 
avond, iedere avond moesten we vechten! En zij moest mij op de grond krijgen. 
En hij klapte als ik op de grond lag, en zij op mij: hij klapte in zijn handen, klap
te dat zijn vrouw gewonnen had.'2 

Met deze vrouw kreeg hij niet veel later een verhouding die tot veel complicaties leid
de, waaronder verhuizingen naar andere kosthuizen, echtscheiding van deze vrouw, en 
uiteindelijk zijn 'vlucht' naar een andere stad, om haar te ontlopen.27 Een andere Itali
aanse man woonde eind jaren vijftig in Haarlem op kamers met drie andere Italiaanse 
jongens: 

'Nou, vergeleken met Italie was het voor ons hier vrij gezellig, leuk, jonge jon
gens nog, hele knappe leuke meisjes natuurlijk, leuk: voor ons was net als een 
paradijs! Ja! Eerlijk. Daar, bij ons, was dat niet. Dat was moeilijk hoor! Jongens 
en meisjes mogen niet zomaar met elkaar praten, of met elkaar vrijen zeg maar, 
of uit; hier was dat helemaal anders. Dus voor ons natuurlijk, was het ideaal.' 

Daar dacht niet iedereen zo over. In 1957 schreven priester G.EA. Geraets van het 
bedrijfsapostolaat en G.J. Doornkate, assistent maatschappelijk werker bij de Peregrinus 
Stichting een 'Memorandum betreffende de positie van de Italiaanse arbeiders in het 
IJmondgebied'. Dit was een openhartig verslag van de stand van zaken, uitmondend in 
een fel pleidooi voor gemeenschappelijke huisvesting van de gastarbeiders. De situatie 
in de kosthuizen kon zo niet langer doorgaan, meenden de schrijvers. De Peregrinus 
Stichting deed niet langer mee aan de bemiddeling van gastgezinnen en kosthuizen, 

'Om verschillende redenen, waarvan de belangrijkste is dat het ons, in de 
momentele situatie die hier in de IJmond gegroeid is, op zijn zachtst gezegd 
gevaarlijk toelijkt om goede gezinnen te wagen aan de practijken die vele Italia
nen er op nahouden.'29 

Met 'practijken' werden seksuele verhoudingen bedoeld, blijkt uit het memorandum: 

'Bij de gehuwden speelt het gewend zijn aan de huwelijksgemeenschap een gro
te rol. Het zonder vrouw in Nederland zijn heeft grote gevolgen en is langza
merhand uitgegroeid tot een noodsituatie die om een oplossing schreeuwt!'^0 

De wisselende ploegendiensten bij Hoogovens hadden tot gevolg dat de buitenlandse 
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pensiongasten de pensionhouder, vaak ook arbeider bij de staalfabrieken, in het pension 
meestal niet aantroffen, maar de pensionhoudster en eventuele dochters juist wel. Die 
situatie schiep de gelegenheid tot overspel en het opbouwen van een verhouding. Een 
Italiaanse man: 

'Ik liep toen ploegendienst. Dat wil zeggen dat die kostbaas, zes uur 's morgens 
op de fiets weg ging, naar zijn werk. En als ik om zes uur uit de Hoogovens 
kwam, kwam ik half acht, bij het kosthuis. Zij was dan dus al op. [...] Ik had 
slaap, maar zij wou praten. [En dan] kwam zij mij wakker maken. Ik zeg, sst, ik 
wil nog slapen! Maar zij: nee, kom op! Nou.. Ik.. Nou... Eerlijk zijn, he? Je bent 
achtentwintig. Zit in de bloei van je leven. En je zit te slapen. En dan word je 
wakker. Die kamer was twee meter bij drie, zo klein. Ik had naast mijn bed een 
stoel, waar ik mijn broek klaar hing. Daar zat zij op, op de stoel. Toen ik wakker 
werd, zat ze zo (wijst op zijn benen): je zag het hele panorama, he? (gelach) Ik 
denk... En dat ging i, z, 3 keer. Toen begon ik te denken: zij wil wat. Ja, ik ook. 
Vanzelf. Maar hoe moet ik duidelijk maken, dat ik wil wel, maar kan niet? Want 
zij waren getrouwd, hadden een kind. (zucht) De dagen gingen voorbij. Week in, 
week uit. En, eh, op een bepaalde dag, zei ik tegen mezelf: als ze morgenochtend, 
ook zo in de dezelfde pose staat, dan grijp ik haar. Ja hoor. Zo gezegd, zo gedaan. 
De volgende ochtend stond zij daar, en... 't bed was al warm... en: (handgebaar: 
voor mekaar).'31 

De schrijvers van het memorandum weten situaties als deze, die kennelijk in veel ande
re kosthuizen en pensions ook voorkwamen, aan het 'Italiaanse temperament': 

'In de verhouding van de [...] Italiaan t.a.v. hun kostvrouwen en andere vrouwen 
ligt het gehele Italiaanse temperament opgesloten. [...] Hij is een meester op het 
gebied van de hoffelijke benadering van de vrouw. Het is dan ook niet onbegrij
pelijk dat vele Nederlandse vrouwen die een dergelijke houding niet (of niet 
meer) gewend zijn, deze wijze van benaderen niet aankunnen en op sexuele wij
ze dit optreden beantwoorden. Het aantal gezinnen dat op deze wijze ten gron
de wordt gericht zijn er dan ook niet een of twee. [...] Dit is een toestand die zeer 
snel een oplossing behoeft. Door deze immorele toestand gaan niet alleen Itali
aan maar ook Nederlandse gezinnen ten onder.'52 

De geïnterviewde paren herinnerden zich de gezelligheid in de pensions, hoewel ze voor 
het Nederlandse eten meestal weinig goede woorden over hadden. Het was allemaal 
nieuw voor iedereen. Veel Nederlanders waren wel nieuwsgierig naar hun nieuwe buren 
of collega's. Met handen en voeten probeerden de nieuwe arbeiders en hun hospita's met 

214 



ITALIAANS- EN SPAANS-NEDHRI.ANDSE PAREN IN NOORD-HOLLAND 

elkaar te praten. Van het een kwam het ander, zoals een Italiaanse man vertelde over een 
van de pensions waar hij woonde. De pensionhoudster, een Nederlandse vrouw, werd 
verliefd op zijn collega, een Italiaanse kostganger. Maar zij was getrouwd. 

'Zij zegt (tegen haar man): ga jij maar vast naar bed, ik kom zo wel. Die Italiaan 
die zij in de kost had, was iemand uit La Spezia. En die kon gitaar spelen! Mooie 
liedjes. En zij was helemaal in de wolken, door die prachtige, romantische lied
jes. En toen heeft haar man stiekum, boven hun kamer een gat gemaakt in de 
vloer. En toen hij zei, ik ga vast naar boven, toen heeft hij uit die gat gezien, dat 
er werd geknuffeld met z'n twee! Toen ging hij naar beneden, en begon er een 
vechtpartij daar! Dat het niet mooi was.'33 

De politie kwam er bij, het was een bloedige toestand. De Italianen moesten verhuizen. 
Deze confrontaties bleven niet onopgemerkt, en de nieuwe maatschappelijk werkers 
maakten er al spoedig rapporten over. 

'De tragiek van de buitenlandse werknemer': ambivalentie in de beeldvorming 

Niet alleen de Italiaan, maar ook de wat later gekomen Spanjaarden waren het onder
werp van rapporten. Enkele jaren later, in 1965, constateerde pater Theo Beusink van de 
Mision Catolica Espanola in Amsterdam dat er sprake was van seksuele nood van de 
Spaanse mannen: 

'Ik kom steeds meer getrouwde Spanjaarden tegen die relaties hebben met een 
Nederlandse vrouw. Ze vertoeven al meerdere jaren in Nederland, mogen hun 
eigen vrouw niet naar Nederland laten komen, ook al worden hun kinderen in 
Spanje redelijk goed verzorgd, en kunnen de situatie niet langer aan. De ene keer 
ontstaat de relatie met een Nederlandse vrouw uit sexuele nood, de andere keer 
uit behoefte aan huiselijkheid en gezelligheid.'34 

Deze 'sexuele nood' werd een gevleugelde term, die in de jaren zestig tot bezorgdheid 
en bemoeienis leidde. Er werd, in de geest van de tijd, in Amsterdam menige 'hearing' 
aan gewijd.35 De Zuid-Europeanen wekten bij de Nederlanders verwondering en fasci
natie. Uit de verslagen is duidelijk dat hun uiterlijk en hun doen en laten als heel anders 
dan gebruikelijk werden beschouwd in die jaren. Zo schreef een van de eerste Neder
landse maatschappelijk werkers van het Casa Italiana in zijn verslag in 1961: 

'Wat ons bij ieder contact met Italianen telkens weer opvalt is zijn levendigheid. 
[...] Dikwijls krijgt men de indruk, dat twee Italianen hevige ruzie hebben, ter-
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wijl ze in feite gewoon met elkaar praten. [...] Hij leeft bij het ogenblik en [...] 
kan zich door zijn natuurlijke soepelheid veel vlugger aanpassen aan de omstan
digheden. Hierdoor wordt hij de levenskunstenaar, die van elk ogenblik en van 
iedere omstandigheid kan genieten.'36 

Opmerkelijk is vooral de ambivalentie in de beeldvorming. Aan de ene kant werd de 
Italiaan gezien als aantrekkelijk, vrolijk, vriendelijk, charmant; aan de andere kant als 
treurig, eenzaam, arm, maar ook onbetrouwbaar, gevaarlijk. De Italiaan is anders, schre
ven medewerkers van de Staatsmijnen in Limburg, die al langer met Italiaanse gastar
beiders werkten, waarschuwend: 

'Klimaat, eten, sfeer, alles beleven zij anders dan wij. Er zijn streken in Zuid-Ita-
lië waar het uitnodigen in je huis van een ongehuwde Italiaan inhoudt, dat hij 
een acceptabele levenspartner voor de huwbare dochter des huizes is.'37 

In de mijnstreek was de angst voor gemengde verhoudingen zo groot, dat volgens Tin-
nemans 'pastoors vanaf de preekstoel adviseerden in de mijnwerkersdorpen jonge doch
ters uit de buurt van de Italiaanse gezellenhuizen te houden'.38 De katholiciteit was wel
iswaar een gemeenschappelijk aspect voor deze maatschappelijk werkers, maar ook hier
in zagen zij wel verschillen bij de Italianen, die zij vreemd en verwarrend vonden: 

'De katholiciteit van deze mensen is verschillend van de onze. Formeel ligt het 
bij hen niet zo zwaar. Ze zijn in bepaalde opzichten wat onnozel, ja zelfs onschul
dig. Ze hebben een voorkeur voor grote, dikke kaarsen. Ze steken die b.v. op bij 
de geboorte van een kind, maar ook bij daden, die bepaald niet door de christe
lijke beugel kunnen.'39 

De katholieke maatschappelijk werkers die zich inzetten voor de begeleiding van bui
tenlandse werknemers kwamen in de jaren zestig regelmatig bij elkaar in landelijke ver
gaderingen.40 

In de loop van de jaren zestig ontstond ook een ander beeld van de buitenlandse 
arbeider: dat van de uitgebuite, onderdrukte, machteloze vreemdeling die het vuile werk 
opknapt en ondanks zijn harde werk vaak met de nek aangekeken wordt. Van het beeld 
van de vrolijke, avontuurlijke, goedverzorgde gelukszoeker bleef weinig over; dat werd 
verdrongen door het beeld van het slachtoffer, de zielige buitenlander. Soms werd dat 
beeld bewust opgeroepen om medelijden en medeleven van de Nederlanders te stimu
leren. Wat de ene Nederlander nieuwsgierig maakte en aantrekkelijk vond, vond de 
andere zorgwekkend en schrijnend. Deze dubbele, tegenstrijdige beeldvorming roept de 
vraag op, in hoeverre er sprake was van door de betreffende groep zelf verwoorde en 
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ervaren problemen, missranden en ellende, en in hoeverre het de interpretatie van 
goedbedoelende hulpverleners was. Onder de kenmerkende titel De tragiek van de bui
tenlandse werknemers schreef pater Nijenhuis uit Dordrecht over de Italianen in zijn stad 
(ongeveer ioo in 1962) met grote nuchterheid dat zij voor 'Het overgrootste deel beslist 
geen avonturiers' waren: die negatieve verhalen zag hij als 'misverstand'. Wat betreft ver
houdingen met Nederlandse meisjes, meende hij dat de meisjes zichzelf moeilijkheden 
op de hals haalden. 

'De Italianen blijken erg in trek te zijn bij de Nederlandse meisjes (het is dus in 
eerste instantie niet andersom!), de Nederlandse jongens (en "mannen") worden 
jaloers. [...] (Zij) hebben overigens ook weinig gelegenheid tot ontspanning, 
behalve het dure bezoek aan cafees en de (in velerlei zin) gevaarlijke omgang met 
meisjes die als een niet nader aan te duiden soort vliegen op hen afkomen.' 

Deze interpretatie sluit aan bij mijn gesprekken met Italiaans- en Spaans-Nederlandse 
paren, die ook de nadruk legden op de positieve interesse van Nederlandse meisjes voor 
Italiaanse, en bijvoorbeeld ook voor Indische jongens.41 In alle grote industriegebieden 
en grotere steden ontstonden verhoudingen en huwelijken tussen Italiaanse en Spaanse 
gastarbeiders en Nederlandse vrouwen. In de gemeente Enschede waren in 1963 al 20 
Italiaans-Nederlandse huwelijken en 1 Spaans-Nederlands paar, op een totaal van ruim 
1200 buitenlandse werknemers in de stad.42 In Rotterdam werd het aantal Italiaans-
Nederlandse huwelijken in juni 1963 geschat op 60, in Amsterdam begin 1964 op 130.43 

De Casas. 'Espresso, wijn en zielzorg' 

De migranten werden in de loop van de jaren zestig gehuisvest in speciale woonoorden. 
Daarvan waren er volgens een sociaal-culturele commissie voor werknemerswoonoor
den in 1969 niet minder dan 98.44 Aan de verhoudingen met Nederlandse vrouwen en 
meisjes kwam door de huisvesting in de woonoorden geen einde, ook al was bezoek van 
vrouwen niet toegestaan. Er waren wel andere ontmoetingsplaatsen, de zogenaamde 
'casa's'. Daar mochten de Italianen en Spanjaarden hun Nederlandse vriendinnen wel 
mee naar toe nemen. Een Nederlandse vrouw, die haar Italiaanse man in 1959 bij Hoog
ovens leerde kennen: 'Wij gingen veel naar die Casa Nostra dan, en naar de bioscoop, 
en dansen.'45 Een andere Nederlandse vrouw kwam daar ook vaak met haar Italiaanse 
man, die ze had leren kennen op de Arosa Sun, het schip dat Hoogovens had gekocht 
om buitenlandse arbeiders te huisvesten. Zij werkte daar in het restaurant. De gemeng
de stellen hadden ook steun aan elkaar, vertelde zij: 

'We kwamen bij die Casa Nostra en daar zaten al die gemengde stellen. Die kwa-
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men daar want die mochten niet thuiskomen omdat ze met een buitenlander... 
dus ze zochten elkaar toch op. [...] Je wilt toch een houvast hebben, 't Zelfde als 
mensen een speciale ziekte hebben, dat ze dan mensen opzoeken die dat ook heb
ben. Zo is dit ook.'4" 

Typerend voor de casa's was de gecombineerde opzet voor religieuze en sociale zaken. 
De bedoeling was: 'Een eenvoudig, gezellig zaaltje; tegen billijke prijs espressokoffie en 
Italiaanse wijn; een gelegenheid voor zielzorg en maatschappelijk werk.'47 Er waren, bij
voorbeeld rondom het Casa in Haarlem, echter ook problemen: 

'De onwettige kinderen nemen toe in tal en last. Het is te betwijfelen of huwe
lijken hier dé oplossing bieden. [...] Er zijn echter ook wel werkelijke liefdesver
houdingen, maar ook hier is de heer Schoonhoven (coördinator, DH) niet gepor
teerd om dan maar onmiddellijk een huwelijk te sluiten nadat zwangerschap is 
gebleken. Wél staat hij erop, dat de vader bij de bevalling aanwezig is.'4 

De betrokkenheid van de maatschappelijk werkers bij de gemengde paren die in hun 
omgeving werden gevormd bleek ook uit de jaarverslagen. Zo gaf het bestuur in Alk
maar, in 1964 en 1965 viermaal acte de présence bij huwelijksvoltrekkingen, 'alle met een 
Nederlands meisje'.49 In Noord-Holland zijn de woonoorden alleen in gebruik geweest 
voor Italianen en Spanjaarden, en soms ook voor Nederlandse migranten, bijvoorbeeld 
uit het noorden des lands. Turken en Marokkanen in de IJmond werden niet in de 
woonoorden van Hoogovens gehuisvest. Een goede uitleg voor dit onderscheid heb ik 
niet gevonden, of het zou moeten zijn dat alleen zij voor huisvesting in de woonoorden 
in aanmerking kwamen die via werving aan een baan bij Hoogovens gekomen waren.50 

De anderen, 'spontanen' of'aanlopers' genoemd, hadden bijna allemaal eerder bij ande
re bedrijven gewerkt, en in 1970 was vrijwel geen van hen met een Nederlandse 
gehuwd.51 

Knoflook en King Corn 
Verandering van smaak in en rond de woonoorden 

De woonoorden bleven bestaan tot halverwege de jaren zeventig. Vergeleken met de eer
ste jaren, waarin de buitenlandse arbeiders geacht werden zich in alle opzichten te voe
gen naar Nederlandse gewoonten, was er wel iets veranderd. In 1961 was er nog een sta
king geweest onder Italianen bij Hoogovens, omdat ze zeer ontevreden waren over het 
eten. Daar werden zelfs vijftien Italianen om ontslagen. De Volkskrant noemde het het 
'spaghetti-oproer'.52 Niet lang daarna werd er meer rekening gehouden met de Itali
aanse en Spaanse wensen, en koks aangesteld. Tien jaar later waren er nog veel verga-
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deringen tussen vertegenwoordigers van de bewoners en de directie van de woonoorden 
in een 'Contactcommissie'. Niet zelden gingen de vergaderingen over de kwaliteit van 
het in de woonoorden geboden voedsel, zoals blijkt uit de notulen.'De tortilla is wel lek
ker, maar nog niet helemaal goed.' Behalve naar betere tortilla verlangden de bewoners 
van de Arosa Sun sterk naar stokbrood. Meer stokbrood! Maar tot hun verdriet kregen 
ze het in 1970 populaire zachte fabrieksbrood 'King Corn, voor de weekenden, omdat 
King Corn veel langer vers blijft'.53 

De heer Soriano Beltran was vanaf 1964 de eerste Spaanse kok bij Eurocasa en de Aro
sa Sun, de woonschepen van Hoogovens, vanaf 1964. Hij merkte op dat de smaak in de 
eerste tien jaar dat hij daar werkte, flink veranderde. 

'Dat was wel zo met bepaalde Nederlanders; als ze komen met hun bordje, en ze 
vragen; zit er knoflook in? En je zei ja, dan hoefden ze het niet. [...] Als er knof
look in zat, en ze vroegen het niet, dan moest je zeggen: meneer, er zit knoflook 
in die soep! Als hij graag wil, mag hij het meenemen. Als hij het niet wil, dan 
niet. [...] Later, gingen ze meer eten, eten, eten! En niet meer vragen. Nee, eten 
het gewoon, en vinden het hartstikke lekker die soep, en de paella; vinden het 
hartstikke goed. En in paella zit knoflook!' 

In de Franco-tijd waren er allerlei restricties op de export van voedingswaren. Daarom 
droogde de heer Soriano Beltran zelf Spaanse hammen, Jamon Serrano. Hij bestelde een 
paar hammen, en hing die in een kast in de gang van zijn huis te drogen. In de loop van 
enkele jaren bleek niet alleen de Nederlandse smaak te veranderen, maar ook de Spaan
se smaak: 'Ze pakten eikaars smaak', zegt hij: 

'De Spanjaarden wilden eerst alleen Spaanse worst en Spaanse ham, geen Hol
landse vleeswaren. Later begonnen ze dat ook allemaal zonder problemen te eten. 
En andersom ook.'54 

De smaak veranderde zozeer dat hij gevraagd werd om Spaanse kookcursussen te geven 
in buurthuizen, aan Nederlandse vrouwen. Op mijn veronderstelling dat die Neder
landse vrouwen met Spanjaarden waren getrouwd, antwoordde Beltran: 'Die bij de les? 
Nee! Nee. Nee. Ik weet er niet één! Niet een was met een Spaanse man getrouwd.' Die 
vrouwen waren gewoon geïnteresseerd in anders eten. 'Er was meer interesse voor het 
Spaanse eten als voor het Italiaanse. Ja. Moet je horen; pasta, iedereen maakt dat.'55 

Voor de Italiaanse kookcursus was minder belangstelling. In tien jaar was pasta al 
'gewoon' geworden, waar het eerst nog zo anders was.5 Deze normalisering en gewen
ning bij het eten had zich ook voorgedaan tussen Nederlanders, Spanjaarden en Italianen. 
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Na 1973 kwam er een vrij abrupt einde aan de werving van buitenlandse arbeiders bij 
Hoogovens. In 1975,1976 en 1977 werd drie of vier keer per jaar werktijdverkorting aan
gevraagd. Veel Italianen keerden terug naar Italië. Het grootste woonoord, Eurocasa, 
werd in 1977 gesloten. Aan de georganiseerde opvang van indertijd geworven migran
ten kwam hiermee een einde.57 Gehuwde paren konden toen al jaren een woning via 
Hoogovens krijgen: tussen Nederlandse en buitenlandse arbeiders werd wat dit betreft 
geen onderscheid meer gemaakt. De aanwezigheid van Zuid-Europese migranten in de 
IJmond was in de loop van ruim vijftien jaar onomstreden en vanzelfsprekend gewor
den. 

Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren: werving van respondenten 

De vijftien Italiaans- of Spaans-Nederlandse paren die zijn geïnterviewd, werden gewor
ven via advertenties in provinciale en plaatselijke kranten in Noord-Holland, en verder 
volgens de sneeuwbalmethode.5 

1 Samenstelling onderzoeksgroep 15 Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren. 

Italiaanse man + Nederl.vrouw 5 

Italiaanse vrouw + Nederl.man 1 

Spaanse man + Nederl.vrouw 5 

Spaanse vrouw + Nederl.man 4 

Bron: Interviews met 15 Italiaans- en Spaans-Nedetlandse paren door Dienke Hondius en Sander Kelder

man, 1995-1996. 

Net als bij de Indische en Molukse gemengde paren was het ook bij de Italiaans- en 
Spaans-Nederlandse paren belangrijk, een naam van een bekende te kunnen noemen, 
om medewerking aan het onderzoek te verkrijgen. Weigeringen waren er niet. De Itali-
aans-Nederlandse en Spaans-Nederlandse paren zijn vrijwel allemaal eerste huwelijken. 
Een van de geïnterviewde Italiaanse mannen was eerst 23 jaar met een Nederlandse 
vrouw getrouwd, gescheiden, en inmiddels al 16 jaar samenwonend met een andere 
Nederlandse vrouw. Een Nederlandse man, nu getrouwd met een Spaanse vrouw, was 
eerder getrouwd geweest met een Nederlandse vrouw. 
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Eerste kennismaking: confrontaties en concurrentie 

'Ik zeg, je bent toch geen Italiaan, he?! Maar ja. ' 

De oudste Italiaans-Nederlandse paren, inmiddels rond de veertig jaar getrouwd, leer
den elkaar, evenals de Indisch-Nederlandse paren, nogal eens tijdens het dansen ken
nen. Andere ontmoetingsplaatsen waren het werk, de bedrijfskantine, de pensions, en 
ook de straat of de bioscoop. Vanaf de jaren zeventig vonden de eerste ontmoetingen 
vaak plaats tijdens een vakantie in Italië of Spanje. Een Nederlandse vrouw, die haar Ita
liaanse man in 1958 leerde kennen op een dansavond in een katholiek Patronaatsgebouw 
in Zuid-Limburg, vertelde dat zij destijds bang was voor Italianen. 

'Alles wat Italiaan was, daar was je toch een beetje bang voor. Want die eerste Ita
lianen, dat waren niet zo'n lieverdjes. Die trokken de getrouwde vrouwen van de 

Italiaans-Nederlandse dansavond, vermoedelijk in Noord-Holland, 1962. 

[Spaarnestad Fotoarchief] 
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fietsen af, en zo wat. Als ik die tegen kwam, dan maakte ik een hele grote bocht. 
Dat waren gewoon hele enge, enge mannetjes!' 

Ze maakte een groot onderscheid tussen eerder en later gekomen Italianen. 'Ja, hand-
tastelijk! Heel erg. (naar haar man, die aan het gesprek deelneemt:) Hun niet. Niet die 
tweede - hij was bij de tweede groep. Maar die eerste groep. Daar was je echt bang 
van.'59 Haar man had ze niet als Italiaan herkend, en dat was dan ook nogal een schok. 
Na een paar dansen raakten ze in gesprek. 

'Toen zeg ik tegen hem van goh, wat ken jij goed dansen! Toen zegt ie, ja! En toen 
zeg ik: Je bent toch geen Italiaan, he?! Ja, zegt ie. Ik zeg, nou nee! (stilte) Maar ik 
was wel, ja, al helemaal stapelverliefd op hem. [...] Nou ja, ik denk, daar begin ik 
niet aan, want dat mag niet, van thuis niet. Mijn vader zei altijd, als jij met een 
Italiaan thuiskomt stoppen we je in een gesticht!'60 

Toen haar vader er achter kwam dat ze verkering had met een Italiaanse jongen, kreeg 
zij inderdaad grote moeilijkheden. 'Ik heb ontzettend veel slaag gehad, voor hem te 
kunnen krijgen. Ja, echt geslagen hoor! Echt geslagen.'61 In de buurt waar zij woonden, 
bleken nogal wat Nederlandse meisjes zwanger te zijn geraakt na avonturen met Itali
aanse jongens. Dat was ook de grote angst van haar vader. 

'Waarom? Dat waren Don Giovanni's: dikke buiken maken en wegwezen! Bij mij 
tegenover woonde een meisje, die was zeventien jaar, toen had ze al twee kinde
ren van twee verschillende Italianen. En nog niet ermee getrouwd. Ja, een hele 
hoop meisjes! Bij ons waren er drie, vier meisjes in de straat die kinderen van, bij 
een Italiaan hadden en nooit getrouwd z i j n . 2 

De reactie van deze vader was een uitzondering in de vijftien geïnterviewde paren. En 
ook deze vader draaide later bij. De Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren die uit Lim
burg en Gelderland naar Noord-Holland kwamen, merkten op dat er in Noord-Hol
land minder weerstand tegen hen was. Een Nederlandse vrouw: 

'Ja, hier was het leuk! Ik vroeg aan mijn buurvrouw, toen ik hier kwam wonen: 
goh, vindt U dat niet erg, dat U naast een Italiaan komt te wonen? "Ach, meid," 
zegt ze, "Mijn buurmeisje is ook met een Italiaan getrouwd!"3 

De jongere paren, die Italiaanse of Spaanse mannen of vrouwen op vakantie hebben 
leren kennen, kenden in Nederland vaak ook al Italianen of Spanjaarden, van school of 
van hun werk. In de jaren zeventig was het 'vreemde' er wel voor het grootste deel af, 
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althans voor de Nederlanders. Voor de Spaanse en Italiaanse families waar deze huwe
lijkspartners uit afkomstig waren, gold die bekendheid niet. Waar Nederland lag, en hoe 
het leven hier was, was daar gewoonlijk onbekend - of er was een eenzijdig beeld van 
Nederland. Een Nederlandse jongen, die op vakantie een Spaans meisje leerde kennen, 
merkte dat haar familie bij Nederland alleen maar aan 'losbandige toestanden' dacht. 
Zijn schoonvader veranderde zijn opvattingen drastisch, nadat zij hem voor een vakan
tie naar Nederland uitnodigden: 

'We zijn met hen toen diverse plaatsen van Nederland heen geweest. Een beetje 
toeristisch, wat laten zien. De bekende zaken, windmolen, Alkmaar, Volendam. 
De Afsluitdijk natuurlijk, dat soort bekende vaste dingen; dat je hier onder het 
water woont en niet boven het water. Een rondvaart door de grachten heen: en 
toen ook de walletjes laten zien hoor! Ja hoor!' 

Dergelijke praktische strategieën om bestaande vooroordelen of weerstanden tegen te 
gaan, konden door de oudere paren meestal niet worden toegepast. Dat was te duur, en 
het contact met de Italiaanse of Spaanse schoonfamilie bleef meestal beperkt tot vakan
ties. 

Uitgestelde reacties 

'Later hoorden we: "We hadden eigenlijk nooit gedacht dat dat huwelijk zo lang 
stand zou houden".^ 

Uit enkele van deze interviews bleek dat wat een gemengd paar zélf aan gebrekkige 
acceptatie opmerkt, beperkt kan zijn. Dat komt omdat er soms sprake is van grote 
terughoudendheid in de reacties. Een Nederlandse vrouw, sinds 1963 getrouwd met een 
Spaanse man, hoorde pas jaren later dat er aanvankelijk twijfel over hun huwelijk was 
geweest: 

'Dat was een behoorlijke tijd later. Omdat er in de familie al mensen zijn die na 
ons getrouwd zijn en die bijvoorbeeld nu gescheiden zijn. En dan zeiden ze: "We 
hadden eigenlijk veel eerder gedacht dat dat huwelijk van jullie - doordat je met 
een buitenlander ging trouwen niet zo lang stand zou houden".'Ö5 

Een Spaanse man, sinds 1974 getrouwd met een Nederlandse vrouw, kreeg ook pas 
onlangs meer te horen over de twijfels van zijn Hollandse schoonouders. 

'Pas geleden sprak ik mijn schoonmoeder. Die had nooit gedacht dat wij zouden 
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lang trouw blijven en het zou nooit goed gaan met ons. Maar ik ben altijd goed 
geaccepteerd door de familie. Mijn schoonvader is overleden en nu praat je meer 
over vroeger met mijn schoonmoeder, omdat zij alleen is. Zo ben ik er ook ach
ter gekomen, anders had ik het nooit geweten.'66 

Deze uitgestelde, ingehouden uitingen van twijfel, weerstand of reserve ten aanzien van 
het gemengde paar heb ik van Indisch- en Moluks-Nederlandse paren niet gehoord. 
Ook voor de Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren bleek dat de meesten van hen, 9 
van de 15 paren, met moeite geaccepteerd waren. Probleemloos geaccepteerd waren 4 
van de 15 paren, en in 2 gevallen was het tot een breuk met de familie gekomen.7 

De niet-geaccepteerden 

Elf van de vijftien paren hebben weerstand ondervonden van hun omgeving. Bij twee 
paren is het tot een breuk gekomen. Het betrof een Spaanse man en een Nederlandse 
vrouw, die het contact met hun Spaanse (schoon)familie tot het uiterste beperkt heb
ben; en een Spaanse vrouw met een Nederlandse man, die datzelfde met de Hollandse 
(schoon)familie hebben gedaan. In deze beide gevallen bleek de meest 'afgewezene' van 
het paar (Nederlandse vrouw, resp. Spaanse vrouw) door hun man weinig gesteund zijn. 
De Spaanse man, over zijn familie: 

'Zij groeten mij en de kinderen maar haar groeten ze niet eens. Vreemd, maar ja. 
Ik heb het nooit gevraagd van waarom ze zo raar doen. Dan kunnen we mis
schien meer problemen krijgen. Ik ga daar een maand op vakantie en dan zien 
we ze vijfjaar niet meer, dus ik probeer een beetje vrienden te blijven altijd. 

En de Spaanse vrouw zei over haar Nederlandse schoonmoeder: 

'Mijn schoonmoeder was ontzettend negatief tegen mij. Stoken, weetjewei? Weet 
je wel goed wat je gaat doen? Hebben ze geen jongens in Spanje? [...] Wat ik deed 
was niet goed. En hij (haar man) was altijd stil. Hij heeft nooit gezegd, tegen 
haar, bijvoorbeeld, ja wat is er? Waarom doe je altijd zo kil tegen haar? Dat heeft 
hij nooit gezegd. Ik heb geen contact.'69 

In beide gevallen was er sprake van impulsieve radikale afwijzing in eerste instantie, die 
nooit herzien of herroepen is. 
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Met moeite geaccepteerde Italiaans- of Spaans-Nederlandse paren 

Negen van de vijftien paren werden na enige moeite wel geaccepteerd. Deze zijn hier 
onderverdeeld in het motief voor de afwijzing. Uiterlijk, zoals huidkleur, is geen aspect 
van betekenis bij deze paren. Nationaliteit daarentegen wel, en dit is het meest genoem
de motief bij afwijzing. Spanjaarden en Italianen werden meestal 'buitenlanders' 
genoemd. Onder de afwijzing op nationaliteit heb ik hier dan ook verstaan: negatieve 
reacties tegen een (huwelijks)partner op grond van diens nationaliteit of land van her
komst, met andere woorden het 'buitenlander'-zijn. Daaronder viel ook de angst om 
een kind te 'verliezen' als dat door een gemengd huwelijk zou gaan verhuizen naar een 
ander land. Ook generaliserende negatieve reacties over de groep waartoe de partner 
behoort, zoals 'al die Italianen zijn...', of'De Hollanders zijn altijd...', heb ik onder deze 
categorie 'nationaliteit' gerubriceerd.70 Er was kortstondige en langdurige weerstand. 

Nationaliteit 

Voor al deze gemengde paren gold, dat een deel van de weerstand waarmee zij te maken 
kregen, gebaseerd was op de afwijzing of afkeer van de verschillende nationaliteit of land 
van herkomst van de partners. Hierbij is het opmerkelijk dat de weerstand in de mees
te gevallen maar heel kort duurde: een paar dagen, een week, of een paar maanden — tot 
de volgende ontmoeting. Het ging om de allereerste, meestal impulsieve reactie van de 
(schoon)ouders, toen die hoorden dat hun zoon of dochter met een 'buitenlander' ging. 
Een Nederlandse vrouw, sinds 1964 getrouwd met een Italiaanse man, over haar moe
der: 

'Ze vond 'm gewoon in eerste instantie niet leuk omdat hij een buitenlander was, 
dat vond ze helemaal niet leuk. Maar dat is misschien twee, drie keer geweest en 
toen was het over. Verder nooit geen moeite mee gehad, niets.'71 

Een Nederlandse vrouw, sinds 1963 getrouwd met een Spaanse man, over haar ouders: 

'"Verdorie, een buitenlander!" Ja, daar hadden ze best wat moeite mee. Toen heb
ben ze 'm leren kennen en toen is het uiteindelijk de grootste vriend van m'n 
vader geworden. [...] Toen kwam hij op een dag en toen ging hij weg en toen zei
den ze: "Hartstikke leuke jongen". En zo is het ook gebleven.'72 

Dergelijke weerstanden bleken door kennismakingsgesprekken spoedig grotendeels te 
verdwijnen. Het is ook mogelijk dat verdere negatieve reacties werden ingeslikt. 

Langdurigere weerstand boden de ouders en andere familieleden van Spaanse vrou-
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wen en mannen die door hun huwelijk in Nederland gingen wonen. Hier was meer het 
verdriet over de emigratie van het kind de oorzaak van de afwijzing, dan het feit dat de 
partner Nederlands was. Een Spaanse vrouw die haar man in 1981 leerde kennen: 

'Mijn vader was hartstikke kwaad. Hij zegt: die jongen komt niet binnen. Want 
ik ken die jongen niet. Die jongen moet gewoon naar het hotel. Ik wil die jon
gen niet. [...] Mijn vader wou gewoon dat ik bij hun in Spanje bleef. Hij was niet 
boos op mijn man, maar meer op mij. Ik heb hem achtergelaten.'73 

Langzamerhand mocht hij thuis komen, en na enkele jaren, rond het huwelijk, vond 
een verbroedering plaats. Ook een andere Nederlandse man beschreef de acceptatie van 
zijn Spaanse schoonvader als een proces, dat zich stap voor stap voltrok. 

'Nou ja, je moet natuurlijk ook gekeurd worden. Eerst mocht ik wel in huis 
komen, maar niet eten. Nou, toen mocht ik eten, en niet slapen. Dan werd ik 
ergens anders ondergebracht. En zo van lieverlee in het huwelijk.'74 

Voor hen gold, dat hun geduld, en de aandacht die zij aan hun schoonouders besteedden, 
uiteindelijk gewaardeerd en beloond werd. De Spaanse schoonvader, die tijdens het inter
view aanwezig was, zei over zijn Nederlandse schoonzoon: 'Hij toonde interesse voor alles 
wat er is in Spanje. In het dorp. Méér dan de man van mijn andere dochter! Terwijl dat 
een Spanjaard is. En dat hij meeging, met kaarten, koffiedrinken enzo. (de man vult aan: 
Dat ik hielp, met oogsten enzo. Ik ben met pa op jacht geweest daar, ook. Dat soort din
gen). '75 Deze wat jongere Spaans/Nederlandse paren (leeftijd tijdens het interview tussen 
30 en 50 jaar) hadden ook allemaal serieus overwogen om in Spanje te gaan wonen en wer
ken, en concrete mogelijkheden daartoe onderzocht. Zij beschouwden in meerderheid 
Nederland niet als meest vanzelfsprekende woonplaats. De meeste paren streefden naar 
een evenwicht tussen twee landen, waarbij zij, bijvoorbeeld na hun pensionering, in bei
de landen langere perioden per jaar zouden kunnen wonen. 

Klasse 

Driemaal was sprake van afwijzing van de partner omdat deze uit een lagere sociale klas
se afkomstig was. Tweemaal werd dit door Hollandse schoonfamilies van een Spaanse 
man en van een Italiaanse man naar voren gebracht. De Italiaanse man, over zijn 
schoonvader: 

'Mijn schoonvader was iemand, die had een minderwaardigheidscomplex. Zijn 
familie, dat waren allemaal hoog gesitueerde mensen. En hij was maar een melk-
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boer, met een kruidenierszaak, zeg maar. En die familie van hem, de een was mis
sionaris in de Filippijnen, de ander was architect. Hij was bang. En toen moest 
hij vertellen dat zijn dochter ging trouwen met een buitenlander!'7" 

Het derde geval betrof de Nederlandse mannelijke collega's van een Spaanse vrouw, die 
met een Nederlandse man ging trouwen: zij werkten op het kantoor van het bedrijf, en 
de man in de fabriek. Daarom vonden zij hem niet goed genoeg voor haar, en dat lie
ten ze merken. Het was ook een kwestie van jaloezie, zegt hij: 'Er is een heel slordig 
woord voor, maar ik gebruik het toch maar, dan begrijp je het gelijk: kutnijd. Van, waar
om hij wel en ik niet? Dat merkte je ook.'77 

Godsdienst 

Van tien van de vijftien paren, tweederde, waren zowel man als vrouw van huis uit 
katholiek. Verschil in kerkelijke gezindte is slechts in twee interviews genoemd als een 
van de redenen voor problematische reacties van de omgeving. In één geval betrof het 
een van huis uit katholieke Spaanse man die met een van huis uit hervormde Neder
landse vrouw ging trouwen, waarbij beiden ook overgingen tot de Baptistische kerk, en 
ook als volwassenen gedoopt werden. Deze overstap was voor de wederzijdse familie 
moeilijk te accepteren. De vrouw zegt over haar familie: 

'Dat hebben ze dus in feite ergens nooit helemaal kunnen accepteren, en zeker 
niet begrijpen. Maar we hebben daar in het begin best discussies over gehad. Ik 
kon hen niet overtuigen. Ik heb ze duidelijk gemaakt dat ik niet hun serieusheid 
in twijfel trok, en toen heb ik gewoon gezegd van: laten we dat maar laten rus
ten, want daar denken we verschillend over, en dat moet kunnen.'78 

Het andere geval was een katholiek-protestants paar van Spaanse vrouw met Neder
landse man, waarbij dit even een verschilpunt was, dat echter na enkele gesprekken met 
de familie verdween. Voor de overige paren ging het om katholiek-katholieke huwelij
ken, terwijl vier katholiek-protestantse paren geen hinder van dit verschil ondervonden. 

Gemengde paren in confrontatie met hun ouders 

Bij de antwoorden op de vraag hoe deze paren omgingen met de weerstand van hun 
omgeving, viel op dat ze vaker dan de Indisch- of Moluks-Nederlandse paren een dui
delijke grens trokken, zonder dat dit tot een volledige breuk met de familie leidde. Een 
Nederlandse vrouw, wier ouders haar Spaanse man aanvankelijk niet wilden ontmoeten, 
hield vol, en haar ouders bonden in. 
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'Op een bepaalde manier liet ik ze ook merken; ik ben heel meegaand, en ik kan 
heel lang iets doen terwille van de ander, maar als er een bepaalde grens is bereikt 
waarin ik denk: hier is 't voor mij principieel, nou, dan houdt 't op. En dan ga ik 
echt volledig door. En dat merkten ze ook aan me.' [...] 

Zij sprak haar ouders ook op hun christelijke overtuiging aan: 

'Ik zei: 'Wat willen jullie nou?! We buigen samen onze knieën voor de Heer, en 
we weten dat het goed is.' En dat erkenden ze. Daarom hebben ze ook hun, laat 
ik maar zeggen weerstand, opgegeven.'7? 

Een Italiaanse man ging de confrontatie aan met zijn agressieve Nederlandse schoonva
der. Daarmee oogstte hij uiteindelijk veel respect, zegt zijn vrouw. Het staat haar nog 
helder voor de geest: 

'En ja, daar komt ie binnen, en toen zegt mijn vader: (woedend) "En jij!" Ik zie 
het nog gebeuren. "En jij!" zegt ie, "De deur uit!! Je blijft met je poten van mijn 
dochter af!" Toen zegt hij (ze wijst naar haar man): (rustig) "Nee". Hij zegt, "Ik 
ga niet weg. Ik wil praten met U. En mocht ik haar niet via het praten krijgen, 
dan neem ik haar zó mee". Ja. En daar was mijn vader wel een beetje van 
geschrokken. En hij ging naast mijn vader zitten. Het was niet direkt koek en ei 
hoor! Maar ja, mijn vader heeft naderhand wel verteld dat ie, érg respect gehad 
had dat ie daar toen bleef zitten. Toen had ie gedacht van: hij meent het.' 

Vanaf dat moment werd het veel beter. 'Ach! Op handen werd ie gedragen! Mijn vader 
heeft ook zijn verontschuldiging tegenover hem aangeboden. Van, jongen, ik heb jou 
verkeerd beoordeeld. 

Ook een Nederlandse man, getrouwd met een Spaanse vrouw, ging een confronta
tie met zijn ouders aan. Na jaren: op het moment dat zijn vrouw aangaf, liever niet meer 
naar zijn ouders op bezoek te gaan: 

'Wij gingen van ons af bijten. Dus in het begin, ja, ik had nog een ouderwetse 
opvoeding, dus ik had best respect voor mijn ouders. Maar op een gegeven 
moment, na jaren, zeg je: Dat pik ik niet meer, dat jullie je zo opstellen. Nou 
moeten jullie eens ophouden met die omweggetjes. Ik ben gewoon getrouwd met 
een vrouw, daar ben ik heel erg gek op, en een zoon, we hebben het goed. Uit
eindelijk hebben ze het maar gezegd: Ja, je moet niet denken dat we je niet accep
teren omdat je een Spaanse bent, want we accepteren je, je bent goed voor onze 
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Sindsdien is de verhouding sterk verbeterd, vertelden zij. 
In vergelijking met de hiervoor beschreven Indisch- en Moluks-Nederlandse paren 

hebben deze Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren dus veel meer openlijke ruzies, 
conflicten, en zelfs vechtpartijen gehad met hun ouders. Deze conflicten waren in de 
meeste gevallen van erg korte duur, waarna de acceptatie toenam. 

Veranderingen in etnische identificatie 

In de loop van hun huwelijk zijn de partners in deze gemengde huwelijken op verschil
lende manieren naar elkaar toegegroeid. 

Tabel 2 Voornaamste etnische identificatie van partners uit Italiaans- en Spaans-Nederlandse gemengde 

huwelijken. 

Nederlands Italiaans Spaans half-half 

Italiaanse mannen (5) 2 3 

Spaanse mannen (5) 3 1 1 

Nederl. vrouwen (10) 9 1 

Italiaanse vrouwen (1) 1 

Spaanse vrouwen (4) 4 

Nederl. mannen (5) 2 1 2 

Totaal (30) 17 3 6 4 

Bron: Interviews met 15 Italiaans- en Spaans-Nederlandse paren door Dienke Hondius en Sander Kelder

man, 1995-1996. 

Meer mannen dan vrouwen hebben verklaard dat zij veranderd zijn van etnische iden
tificatie in de loop van hun huwelijk: 2 vrouwen en 9 mannen. 19 mannen en vrouwen 
veranderden niet. De meeste 'onveranderde' partners waren Nederlandse en Spaanse 
vrouwen, en Italiaanse mannen. Spaanse en Nederlandse mannen, en één Italiaanse 
vrouw waren degenen die zich vaker waren gaan beschouwen als behorend tot de groep 
van hun partner. Mannen volgden in dit opzicht vaker hun vrouw, dan andersom. 
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Een kwestie van opvolging. Zuid-Europeanen positiever gewaardeerd na de 
komst van Turken en Marokkanen 

'Als het een Turk zou zijn dan zou het waarschijnlijk niet goed zijn. Dat heb ik wel 
door hoor, de laatste jaren. 

Spanje en Italië hebben sinds de jaren vijftig een snelle industrialisering doorgemaakt. 
Werd er in 1965 in de Nederlandse damesbladen nog wat neergekeken op deze als ach
terlijk beschouwde zuidelijke landen, vanaf de jaren zeventig was dat beeld al sterk ver
anderd. Steeds meer Nederlanders leerden Spanje en Italië als vakantielanden kennen. 
Vanaf de jaren zeventig kwamen in dezelfde Nederlandse gebieden waar zich eerst Ita
lianen en Spanjaarden hadden gevestigd, ook Turken en Marokkanen werken. Die 
opvolging van nieuwe, andere migranten had ook gevolgen voor hoe er tegen hun voor
gangers werd aangekeken. De Italianen, en nog sterker gold dit voor de Spanjaarden, 
werden plotseling beschouwd als Europeanen. En de Nederlanders beschouwden zich
zelf ook steeds vaker als Europeanen. Dat maakte dat er van de vreemdheid en het gro
te verschil tussen Nederlanders, Italianen en Spanjaarden veel minder over bleef. In de 
jaren tachtig en negentig wonen er in Noord-Holland nog maar weinig Italianen. Er 
zijn naar verhouding veel meer Spanjaarden blijven wonen. Deze Zuid-Europeanen 
worden soms voor iets anders aangezien. Verschillende respondenten merkten op dat de 
opvattingen over 'buitenlanders' sterk gepolariseerd zijn, en zij uitten hierover hun 
gemengde gevoelens. Een Nederlandse vrouw, sinds 1974 getrouwd met een Spaanse 
man, wordt in de jaren negentig veel vaker dan daarvoor aangesproken over het feit dat 
haar man 'buitenlands' is. 

'De laatste vijfjaar, als ik dan echt zeg: "ik ben met een buitenlander getrouwd" 
dan schrikken de mensen. Maar zodra ik zeg dat het een Spanjaard is dan is het 
goed. Maar zou ik zeggen het is een Turk, dat is niet goed. [...] Je kan aan hem 
niet zien of het nu een Spanjaard, een Italiaan, een Turk of een Marokkaan of wat 
dan ook is. Maar, nieuwe collega's of zo die het dus nog niet weten, die zeggen 
dan: "Goh, heb jij een buitenlandse man, is dat een Turk?", "Nee, het is een 
Spanjaard". Dan lijkt er wel een hele opluchting vanuit te gaan. Als het een Turk 
zou zijn dan zou het waarschijnlijk niet goed zijn. Dat heb ik wel door hoor de 
laatste jaren. Wat dat betreft denk ik dat hij geluk heeft, geluk tussen aanha
lingstekens, dat hij Spanjaard is. 3 

Ook ondervond deze vrouw af en toe hinder van het feit dat zij de Spaanse achternaam 
van haar man heeft aangenomen. 
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'Ze staan vaak toch wel een beetje raar te kijken. En vreemden door de telefoon 
die alleen mijn naam horen, kunnen soms wel heel vervelend overkomen omdat 
ze denken dat ze een Spaanse vrouw aan de telefoon krijgen. Begrijp je? Met 
Nederlandse instanties heb ik het ook wel gehad: ze denken nou zeker dat ik 
helemaal achterlijk ben! Als ik dan opbel en ze hebben dan door dat ze eigenlijk 
met een Nederlandse vrouw te maken hebben, dan draait het gesprek eigenlijk 
gelijk om. Ik heb altijd gezegd: "Hoe dan ook, ik word gediscrimineerd op mijn 

Een andere Nederlandse vrouw met de Spaanse achternaam van haar man merkte dat 
zij zelf ook als 'buitenlandse' beschouwd werd, op een onverwacht moment. Ze had zich 
aangemeld als vrijwilligster om tijdens de verkiezingen in een stemlokaal te zitten. Plot
seling was haar hulp niet meer nodig. 

'Het feit dat ik een Spaanse naam had, daarom mocht ik dus niet in dat 
stemlokaal zitten! Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nou ja, uiteindelijk, 
toen ik me daar boos over ging maken en riep: Wat krijgen we nu? Ik ben 
Nederlands! Ik heb de Nederlandse nationaliteit! Toen zei ze, "oh ja, maar, dat 
had er niks mee te maken: het was het feit dat ze voldoende mensen hadden voor 
die stemlokalen". Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo! Maar toen kon ik 
niks meer. 5 

Sommige Spaanse of Italiaanse mannen zijn geërgerd wanneer zij voor een Turk worden 
aangezien. Wanneer er door Nederlanders onderling negatief over buitenlanders gespro
ken wordt, voelen zij zich apart gezet. Een Spaanse man had daar zijn eigen oplossing 
voor gevonden: gewoon meepraten over Turken en Marokkanen: 

'Ze moeten gewoon aanpassen zoals wij doen, klaar, over. Dat is waar ik wel eens 
problemen mee heb, met dat verschil. Want ze krijgen alles voor elkaar. En wij 
maar werken!' 

Ook op de verjaardagsfeestjes praat hij gewoon mee als er op 'buitenlanders' gescholden 
wordt. 

'Als ik op een verjaardag kom, dan gaan we vaak over buitenlanders, dan gaan we 
erover in discussie. Ik begrijp wel wat ze allemaal bedoelen. Ik praat er ook met 
hen over. Maar niet gericht op mij. Over de toestanden met Turken... meestal 
gaat het over Turken. 
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Een andere typerende ergernis van de Nederlandse partners van Spaanse en Italiaanse 
mannen en vrouwen, is dat de laatsten door Hollanders nogal eens automatisch worden 
aangezien voor schoonmakers of arbeiders. Een Nederlandse man, over de reacties waar
mee zijn Spaanse vrouw — beleidsmedewerker bij een gemeente — te maken krijgt: 'Men
sen kunnen vreselijk onnozel doen. (doet anderen na) Oh, bent U Spaanse? Ja, ik ben 
Spaanse. Oh, en werkt U ook? Ja, ik werk ook. En waar? Bij de gemeente. Oh, bij de 
gemeente, oh, maakt U daar schoon? Nee, op kantoor. Er zijn er die hebben zelfs gecon
troleerd of dat waar was! 7 

Een Nederlandse vrouw, over de reacties op haar Spaanse man, universitair docent: 
'Laatst nog gehad, een nieuwe collega, die dan direct aanneemt dat hij bijvoorbeeld bij 
de Hoogovens werkt! Tja... Ik verbeter dat niet. Meestal doen andere mensen dat wel 
voor me. Maar, ja, dat soort dingen overkomt je. 

Deskundig in twee werelden 

Behalve deze typerende ergernissen zijn er voor deze gemengde paren ook speciale 
genoegens. Met veel plezier en goede herinneringen wordt gesproken over reizen naar 
Italië en Spanje, over het feit dat men in de loop van de jaren specialist op het gebied 
van twee landen wordt. Een Spaanse man, sinds 1967 getrouwd met een Nederlandse 
vrouw: 'Ik houd van Nederland. Ik ben trots, ik voel me ambassadeur van Nederland
kennis in Spanje. 9 

Enkele Nederlandse vrouwen gingen in op de verschillen in opvoeding van kleine 
kinderen, zoals zij die in Italië of Spanje ervaren hadden. Zij kregen te maken met 
Spaanse of Italiaanse schoonmoeders en schoonzussen, die soms maar vreemd aankeken 
tegen de Nederlandse gewoonten. Met name de vraag, wat de beste tijd is om een kind 
's avonds naar bed te sturen, leverde discussies op. Uiteindelijk, vertelden zij, waren hun 
Spaanse of Italiaanse schoonfamilieleden meestal erg geïnteresseerd in de Nederlandse 
manieren, zoals een Nederlandse vrouw, sinds 1963 met een Spaanse man getrouwd, ver
telt: 

'Die Spaanse kinderen zijn tot een uur of twaalf's avonds op. Het barst daar van 
de kinderwagens 's nachts om twaalf uur! Dat wilde ik niet en ik zei om acht uur: 
"Naar bed!" en dat vonden ze zó raar! Want dat was de gewoonte niet. [...] Maar 
mijn schoonzuster was daar wel in geïnteresseerd: "Ik wou dat wij dat had
den".'?0 

Alle Nederlandse partners noemen de andere Italiaanse en Spaanse eetgewoonten, en 
behalve de andere keuken vooral ook de vanzelfsprekendere gastvrijheid, als aanwinst in 
hun leven. Zij hebben daardoor ook een bepaalde schaamte ontwikkeld over de Neder-
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landse gewoonten, waarmee ze waren opgevoed. Een Nederlandse vrouw, getrouwd met 
een Spaanse man, over de typische Nederlandse verjaardagsgewoonten: 

'Dat gebeurt nog! 'n Stukje worst wordt mee rondgegaan en het gaat de ijskast 
weer in. Dat is wel waar. Dat is bij Spanjaarden niet zo, of niet dan? Daar wordt 
worst en jamon en alles afgesneden en dat komt op tafel. En dat blijft staan. 
Maar hier is het: de worst, een rondje, bordje weer naar de keuken toe. (lacht)'91 

Een andere Nederlandse vrouw, getrouwd met een Italiaanse man vertelde deskundig en 
trots over de specifieke Italiaanse keuken, en over het eten in gangen. Wanneer er 
Nederlanders komen eten hebben haar man en zij er erg veel plezier in om ze te pesten 
wanneer ze het niet precies op de 'juiste' Italiaanse manier opeten: 

'Wij hebben altijd heel veel eters. Dan geven we ze speciale hele lange pasta — we 
houden erg van pesten (lacht), en dan mogen ze van ons niet snijden! Dan moe
ten ze 't op hun bord draaien, en dan zitten ze soms te hannessen — en als het ze 
dan niet lukt en ze willen gaan snijden roepen we, oh! Wat doe je nou?! 
(gelach)'92 

Ook voor adviezen aan Nederlanders, Spanjaarden en Italianen die op vakantie gaan, of 
elders willen gaan werken, worden de gemengde paren vaak geraadpleegd. Dat geldt 
zelfs voor het adviseren bij partnerkeuze. Een Nederlandse man, gelukkig getrouwd met 
een Spaanse vrouw, heeft een vriend intensief geholpen met het zoeken en vinden van 
een Portugese vrouw.93 Zo worden de gemengde paren op verschillende terreinen des
kundig geacht, en de positieve waardering daarvoor vormt als het ware een tegenwicht 
voor de negatieve of, zoals velen het eerder noemden, 'domme' reacties waarmee zij ook 
te maken krijgen. 

De Spaans-Nederlandse en Italiaans-Nederlandse paren in dit onderzoek hebben in 
meerderheid het huwen met een 'buitenlander' of'buitenlandse' als een hindernis erva
ren voor wat betreft de reacties van hun naaste omgeving. In de meeste gevallen was die 
hindernis snel overwonnen, meestal al na een eerste nadere kennismaking. Bij langdu
rigere of hardnekkigere weerstand viel bij deze paren op dat ze vaker en eerder de con
frontatie met hun (schoon)ouders aangingen dan de Indisch- en Moluks-Nederlandse 
paren. Zij legden zich vaker niet neer bij een negatieve reactie, eisten respect voor hun 
beslissing en erkenning van het recht op vrije partnerkeuze als volwassenen. Tenslotte 
bleek voor de acceptatie van deze paren het feit dat er na de Italianen en Spanjaarden 
inmiddels veel Turken en ook Marokkanen gekomen waren, positief, in die zin dat hun 
partnerkeuze als 'in elk geval minder erg' beoordeeld kon worden. Dit is in overeen-
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stemming met de in hoofdstuk i besproken successiethese. In hoofdstuk 10 komen de 
Turks- en Marokkaans-Nederlandse paren aan het woord over de keerzijde van deze 
zelfde kwestie van opvolging en volgorde in de vestiging van verschillende groepen 
migranten. 
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