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als bevrijders waren begroet, en de komst van per week ca. achtduizend
andere Canadezen uit de Britse bezettingszone in Noordwest-Duitsland
naar het officiële leave-centre Amsterdam (zij bleven daar drie etmalen)'
tot talrijke buitenechtelijke relaties leidden. 'Naar alle waarschijnlijkheid',
aldus in '85 de historicus H. de Liagre Böhl-, 'heeft zich in de ... zomer
van 1945 een weliswaar kortstondige maar voor Nederlandse begrippen
ongekende explosie van buitenechtelijk sexueel verkeer voltrekken." Er
werd een krachtige perscampagne tegen al die 'zedeloosheid' ingezet en
het Militair Gezag vaardigde een verordening uit die de politie het recht
gaf, meisjes die jonger waren dan achttienjaar en zich na elf uur 's avonds
nog op straat bevonden, op te pakken - zij werden dan bij de Gemeen-
telijke Gezondheidsdiensten op geslachtsziekten onderzocht, verhoord
door inspectrices van de zedenpolitie en een nacht vastgehouden, waarna
zij door hun ouders moesten worden afgehaald.

Nog tekenender wellicht waren de reacties op de publikaties in twee
bladen waarin de buitenechtelijke omgang met de Canadese militairen
als een normaal verschijnsel werd voorgesteld. In het links-socialistische
weekblad De Vlam, voortzetting van het illegale blad De Vonk, betoogde
in augustus '45 de Amsterdamse vrouwenarts W. F. Storm, een van de
voormannen van de door velen als zedeloos beschouwde Nederlandse
Vereniging voor Sexuele Hervorming, dat het onjuist was om vrouwen
die sexuele omgang met Canadese militairen hadden, als prostituées te
beschouwen: 'Zij verkopen zich niet, doch geven zich omdat zij er naar
verlangen zich te geven." Dit nuchter aanstippen van het lustelement in
de sexuele omgang wekte hevige verontwaardiging en toen vervolgens
de psycholoog George G. Lampe in de Overijsselse editie van Het Parool
op de juistheid van Storms constatering wees, kostte dat het blad ca.
zevenduizend abonné's. De verantwoordelijke redacteur werd overge-
plaatst en de landelijke leiding van Het Parool reageerde met een verkla-
ring in alle edities waarin gezegd werd dat wat Lampe had gesteld 'in
flagrante strijd (was) met de opvattingen van de leidende figuren van Het
Parool en van onze medewerkers in het algemeen. Wij zien namelijk als

I 'Verbroedering' met de Duitsers was alle Geallieerde militairen verboden - zij
mochten dus ook geen sexuele relaties met Duitse vrouwen en meisjes onderhou-
den. 2 H. de Liagre Böhl: 'De Nederlandse pers over de omgang van vrouwen met
Canadezen in de zomer van 1945', De Gids, 1985, P: 245. ' Er werden in '39 in
Nederland ruim 2 000 onwettige geboorten geregistreerd, in '46 meer dan 7 000.
Vermelding verdient dat bijna negentienhonderd Nederlandse meisjes met Canadese
militairen in het huwelijk traden. • Aangehaald door H. de Liagre Böhl in De Gids,
1985, p. 250.
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