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Seijst 2003. - Dl.33 ENTERTAINMENT COMMITTEE OF THE NETHERLANDS - R.P.M. RHOEN Post van 16 juni stond onder dekop 'Alcolhol-bestrijding' een artikelwaarin werd gemeld dat verwacht werddat Utrecht nog 5 a 6 jaar het verlof-centrum zou zijn voor de geallieerdebezettingstroepen in Duitsland en datdus krachtig moest worden gewerktaan materieel, moreel en geestelijkherstel. Drankbestrijding zou dringendnodig zijn 'zoo gauw er weer meer alco-holica komt, want, met de resteerendevolkskracht moet zuinig worden omge-gaan.' Was de reactie van de Nederlandsevrouwen in de eerste maanden na debevrijding zo vreemd? Een journalistvan de Zeister Post beschreef de Britsemilitairen op 9 mei als: 'Frissche jonge kerels, gezond, door-voed, zooals wij haast geen jongemannen meer kenden. Rustige, breed-geschouderde jongens, knappe, ver-zorgde gezichten, beheerscht in gebaaren houding. Sportief, mannelijk ele-gant in hun kleeding: khaki met hier en daar een brokje kleur van een dis-tinctief; zwierig de baret met het kope-ren embleem. Wij voelen ons moede,magere, oude mannen bij deeze sterke,stralende jeugd.'De bevrijders hadden zo veel te bieden, al was het maar chocolade, sigaretten en zeep. Belaagd en verleid De Britse en Canadese militairenoefenden natuurlijk een aantrekkings-kracht uit op de vrouwen. Velenvonden hen seksueel aantrekkelijk enanderen hoopten door hun contactenmet de geallieerde

militairen op eenbepaalde manier materieel er betervan te worden. Denkelijk was voor eenaantal van hen een huwelijk met eenmilitair en emigratie naar een rijkerland, de grootste wens. 'The MapleLeaf', het blad voor de Canadesemilitairen, schreef 14 december 1945dat 7000 Nederlandse vrouwen eropwachten naar Canada te kunnen gaanals echtgenote van een Canadees mili- tair. Dit artikel zal Wim Petri ookwel hebben gelezen, toen hij zijn striptekenende. Mis.schien was een aantalvan 7000 te hoog geschat. In 1946 reis-den ongeveer 2000 Nederlandse vrou-wen die met een Canadese militairgetrouwd waren, naar dat land. VanuitEuropa gingen ongeveer 50.000 vrou-wen als bruid van een Canadese mili-tair naar Canada.' Om met de militairen in contactte komen kwamen ook veel vrouwenvan elders naar Zeist. Berichten in deplaatselijke pers maken daar regelma-tig melding van. Enkele krantenbe-richten luiden: 'Het aantal zwervende minderjarigemeisjes blijkt niet gering. Een U-jarigewerd aangehouden te Huis ter Heideen teruggebracht naar Rotterdam.Vijf werden er hier aangehouden ennaar de respect, woonplaatsen terug-gebracht, o.a. Leiden en Amsterdam.' (ZEISTER POST 1 AUGUSTUS); 'Bi; de Canadeezen. In een perceelaan de Laan van Beek en Rooyen



Seijst 2003. - Dl.33 ENTERTAINMENT COMMITTEE OF THE NETHERLANDS - R.P.M. RHOEN werd en minderjarig meisje uit Zuilenaangehouden. Het is naar haar woon-plaats op transport gesteld.' (zeister NIEUWSBLAD 2 OKTOBER:); 'Weer heeft Zeist een razzia gekend,maar ditmaal door de politie, geassi-steerd door de militaire provoost, vanmeisjes, die uit allerlei plaatsen naarZeist komen, meest minderjarigen, omhier het plezier na te jagen in gezel-schap van de nog altijd zoo attractieveCanadeezen. Geregeld wist de politieze op te sporen, soms drie of vier tege-lijk. Hoe dit kwaad steeds meer meisjesaanlokt, terwijl de schande van aan-houding door de politie, maar weinigof geen indruk maakt, moge blijkenuit het bedenkelijke resultaat van derazzia, die voor de politie van eensucces werd, waarvoor ze van 8 uur's avonds tot half twee 's nachts intouw was. Door afzetting van ver-schillende verblijven van militairen,teneinde ontvluchting te voorkomen,werden niet minder dan 56 meisjeste voorschijn gebracht om vervolgens ten politiebureau te worden verhoord,'t Is inderdaad een groote schoon-maak geweest, waarbij de &quot;stofzuiger&quot;alle hoekjes en gaatjes heeft gezuiverd,maar 't was toch ook weer niet zoovolledig of 's anderen daags werd er's morgens alweer eentje aangehoudenaan 't Rond. Overigens werden voorde razzia aangehouden een minderja-rig meisje uit Utrecht, twee jongensvan 14

en 6 jaar hieruit Zeist, die 'savonds laat bij Canadeezen werdenaangetroffen, twee meisjes in een mili-tair kamp aan de Driebergscheweg,waarvan de jongste, een 18 jarige vanhier, op verzoek van de moeder werdopgespoord. Dannogeen 9-talmeisjes,die bij een controle nabij &quot;Mooi Zeist&quot;in handen vielen en naar Utrecht optransport werden gesteld, een 9 tal inde leeftijd van 15 tot 19 jaar. Waar zevandaan kwamen die 56 van de grootevangst? Krimpen a/d Ijssel, Rotter-dam, Wassenaar, Driebergen, Leiden,Leiderdorp, de Bilt, Baarn, Zuilen,Woudenberg, Scherpenzeel, Vlaardin- gen en Zeist. Zoo men ziet, vanoveral zvuermen ze naar Zeist, meeren-deels minderjarige en overigens zonderpapieren.' (Zeister post n oktober) enals laatste: 'Onder de vijf meisjes, die weer werdenaangehouden, bleek er een reeds gesig-naleerd en was er een 't bezit vaneen militaire deken. Ze waren dit-maal afkomstig uit Zuilen, Ede enBeets, terwijl er een dag later nog tweeminderjarigen werden aangehouden,woonachtig in Tilburg.' (Zeister post i4 NOVEMBER). Sporten en defileren 'Sport verbroedert' is een bekendeslagzin en om de militairen te verma'ken, werden al snel en vaak sportwed-strijden georganiseerd. In de ZeisterPost van 19 mei wordt verslag gedaanvan een voetbalwedstrijd tussen eenEngels elftal en een elftal samenge-steld uit Zeister politiemensen. Dekrant kopte zelfs met 'Interlandwed-strijd'. JUi
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Seijst 2003. - Dl.33 Links: Een militaire colonne van de Britse 49^'^ Westriding Infantry (&quot;Polar Bear&quot;), deel uitmakend vanhet 1^' Corps van de 1^' Canadian Army, op weg naar Utrecht hartelijk toegejuicht door de Zelsterbevolking. Boven: Een militair voertuig van hetzelfde korps met een gelukkig kijkende jonge vrouw. COLLECTIE GEMEENTEARCHIEF ZEIST










