Heemskerk
is ‘booming’
In de zestiger jaren groeit het agrarische
Heemskerk van dorp naar middelgrote
gemeente. De oorzaak van deze groei ligt
voornamelijk bij de KNHS, de Hoogovens,
die om veel extra personeel vragen. Van
heinde en verre –in Nederland en in het
buitenland– worden mensen geworven.
De nieuwkomers moeten gehuisvest
worden, ook in Heemskerk. Honderden
huizen worden uit de grond gestampt.
Wijken als Oosterwijk, De Die, De Maer
en Assumburg ontstaan. Heemskerk is
’booming’.
Augustin Campos op de Arosa Sun.

1956

Albino Cadeddu (staand tweede van links)
met zijn familie in Sardinië.

Spanje en Italië zijn de wervingslanden voor ongeschoolde personeel.
De eerste Italianen arriveren al in 1956. Ze komen aanvankelijk alleen en
worden ondergebracht in pensions en kosthuizen. Latere woonoorden
voor de buitenlandse werknemers zijn het passagierschip Arosa Sun
(1961), het nieuwgebouwde drijvende hotel Casa Marina (1965) en Euro
Casa op het Beynesterrein in Beverwijk. Ze wonen er in afwachting van
eigen woonruimte en daarmee gezinshereniging in de gemeenten Velsen,
Beverwijk en Heemskerk. Er zijn ook vrijgezellen bij die op de Nederlandse
‘huwelijksmarkt’ op zoek gaan naar de vrouw van hun dromen.
Dat is de heren Cadeddu (Italië) en Campos (Spanje) aardig gelukt. Zij
wonen al jaren gelukkig getrouwd in Heemskerk en hebben kinderen, die
ook hier wonen. Bijgaand de verhalen van deze ingeburgerde landgenoten.

Valencia, Spanje.

Rijschool Valencia

Hollands avontuur

Augustin Campos Canal wordt in 1937 geboren in Madrid. Hij
woont in Valencia en werkt daar als automonteur. In 1961 komt
hij met nog 27 andere Spanjaarden per trein in Nederland aan
en gaat als machinebankwerker/onderhoudsmonteur kranen
bij Hoogovens werken. Hij verblijft een jaar op hotelschip
Arosa Sun. Daarna werkt hij bij scheepswerf Verolme, bij de
Volksbond tegen drankmisbruik in de Euro Casa in Beverwijk en
daarna opnieuw bij Hoogovens. In 1968 begint hij autorijschool
‘Valencia’. Vele Spaanstaligen halen bij hem hun rijbewijs.
In 1962 ontmoet hij Gusta Krook uit Krommenie: het wordt
een langdurige verkering op afstand. Hij trouwt met haar in
1965. Ze wonen eerst in een ﬂat aan de Zeelaan en daarna in
een eengezinswoning in plan Meerestein. Ze krijgen in 1969
een tweeling (meisjes). Mevrouw Campos ondervindt de
eerste jaren behoorlijk wat discriminatie in het nog dorpse
Krommenie en Heemskerk door haar omgang en huwelijk met
een ‘buitenlander’. Dat is nu gelukkig verdwenen.
In 2002 stopt Augustin met werken. Het echtpaar gaat nog
regelmatig met de camper naar Spanje, maar de thuisbasis
blijft Heemskerk.

Albino Cadeddu is in 1927 geboren in Borore op het eiland
Sardinië en oefent daar het beroep uit van reparateur van
landbouwmachines en landbouwkarren. Als de Nederlandse
regering in de vijftiger jaren van de vorige eeuw in Italië
mensen zoekt om in de mijnbouw te komen werken, wordt
Cadeddu gelokt door het avontuur. In 1957 komt hij in
Nederland aan en wordt bovengronds onderhoudsman op de
mijn Wilhelmina in Limburg.
In hetzelfde jaar ontmoet hij zijn vrouw, de Nederlandse
Frederika Schipper, met wie hij in 1959 in het huwelijk treedt.
Cadeddu is in april 1959 in dienst gekomen bij de Hoogovens in
IJmuiden en werkt als draaier, frezer en bankwerker. Het gezin
met drie kinderen woont in de Chopinstraat in Heemskerk.
In 1985 gaat hij met vervroegd pensioen. Hij blijft Heemskerk
trouw: Sardinië trekt niet meer.

Tijdelijke huisvesting voor nieuwkomers
op het passagiersschip Arosa Sun in het
Noordzeekanaal bij IJmuiden in 1961.
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Borore, Sardinië, Italië.

