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The ideal work of microhistory: 

it can appeal to its readers by being interesting,  

it transmits lived experience, 

it stands on both feet on the ground of reality, and with all the lines 

branching out from the event, person or community in focus,  

it points towards the general. 

 

- István Szijártó 
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Inleiding 

 

Een meisje uit de Utrechtse Morelstraat houdt de foto van haar Duitse matroos stevig in de handen geklemd, 

terwijl haar haren worden afgeknipt.1 De mensen die eromheen staan kijken toe. Het meisje werd een 

‘moffenmeid’ genoemd, ze had met de vijand geheuld door haar hart te verliezen. Het is mei 1945, de 

Nederlandse vlag wappert boven op de Dom, en Utrecht is een oranje zee. Heel Nederland is uitzinnig: eindelijk 

mag ze zich weer een volk van vrije burgers noemen. De Duitsers zijn vertrokken. De vrouwen die met de vijand 

gingen moesten tijdens de bevrijdingsfeesten in het openbaar voor  hun ‘heulen’ boeten: ze werden aan de haren 

de straat opgesleept, kaalgeschoren, en met pek besmeurd. Hun verdiende loon?  

 

De heer K. vindt van niet. Hij woont maar een paar straten van de Morelstraat vandaan. Als jongen van tien jaar 

had hij het allemaal gezien. “Voor mij zijn het geen ‘moffenhoeren’”, vertelt hij. ‘Ze moeten dan ook zo’n naam 

verzinnen voor de Nederlandse militairen in Nederlands Indië. Die hebben precies hetzelfde gedaan.’ Ironisch 

genoeg komt er net een reclame voor tondeuses voorbij op de televisie die aanstaat in de ouderenwoning. Het 

zwarte haar van een man valt op de grond. “Vreemd gaan of met verkeerde mannen gaan was gebruikelijk in de 

oorlog. Ik was zeven toen ik mijn eigen moeder zag zitten op het aanrecht, mijn oom eronder. Waar mijn vader 

was, wisten we niet. Dan leer je wel dat als angst heerst de grenzen tussen goed en fout vervagen. Die 

‘moffenmeiden’ waren alleen maar jong en verliefd, of op zoek naar eten.”2 

 

De geschiedenis van de ‘moffenmeiden’ vormt een bekend, maar een weinig nader bestudeerd aspect van de 

bezettingsgeschiedenis. Het beeld van de kaalgeschoren vrouwen is vooral bekend uit de film Zwartboek. Wat 

betreft wetenschappelijke literatuur vormt het boek van Monika Diederichs Wie geschoren wordt moet stilzitten 

een unicum. Diederichs was de eerste historica die deze vrouwen een stem gaf. Blom constateert in het 

voorwoord dat Wie geschoren wordt moet stilzitten de basis heeft gelegd voor een nieuw onderzoeksgebied. Een 

gebied dat ‘het volle licht verdient’, aldus Blom. Volgens hem zijn nog lang niet alle vragen beantwoord en is 

Diederichs werk een aanzet tot nieuw onderzoek.3  

Op deze aanzet wil dit onderzoek aansluiten. Diederichs heeft de ‘moffenmeiden’ zelf een stem gegeven, in dit 

onderzoek krijgen de getuigen van het kaalscheren van de moffenmeiden een stem, de omstanders. Diederichs 

stelt in haar boek dat het kaalscheren wel gezien werd als een verdiend loon door ‘talloze Nederlanders’, en dat 

                                                           
1
 Bron foto: Utrechts Archief  

2
 Interview met de heer K. op 13-05-2013 

3
 Monika Diederichs, Wie geschoren wordt moet stil zitten. De omgang van Nederlandse meisjes met Duitse 

militairen. (Amsterdam 2006) 8.  
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het leek alsof heel Nederland achter de openlijke vernedering stond van deze vrouwen die ‘fout’ waren geweest 

tijdens de bezetting.4 Diederichs onderbouwt het veronderstellen van een groot draagvlak voor het kaalscheren 

niet. In dit onderzoek wordt onderzocht of de veronderstelling die zij doet juist is. De mening van de heer K. vormt 

al een stuk gespannen elastiek.  

 

Dit onderzoek richt zich dus op de ‘mening’ over het kaalscheren van ‘moffenmeiden’. Werd dit inderdaad gezien 

als een verdiend loon? Of stonden veel mensen erbij en keken ernaar, terwijl ze er niet achterstonden?  

Het onderzoek wordt gedaan vanuit het grass root perspective. Niet de ‘grote’ mening van iemand als de 

naoorlogse minister-president Gerbrandy staat centraal, maar de ‘gewone man’ komt aan het woord: de 

ooggetuige, de omstander. Want, wat vond het kind dat toekeek? Wat vond de buurvrouw van een meisje dat 

met Duitsers liep? Om een zo volledig mogelijk beeld van de naoorlogse mentaliteit te kunnen schetsen wordt er 

ook gekeken naar de publieke opinie aan de hand van naoorlogse krantenartikelen. Het onderzoek heeft hiermee 

een comparatieve inslag: in de conclusie worden deze twee ‘oordelen’ aan elkaar gespiegeld.  

De publieke opinie wordt over geheel Nederland in kaart gebracht. De opinie van de ‘gewone man’ wordt door 

middel van een casus geanalyseerd: aan de hand van de informatie van 35 Utrechtse respondenten wordt een 

beeld geschetst. Deze wordt gespiegeld aan de acht contextrespondenten, omstanders uit andere steden. De 

casus, en dit is de tweede pijler van dit onderzoek, vormt ook een doel op zich: de verhalen van de respondenten 

tekenen de contouren van het verloop van het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ in Utrecht. De casus is hierom 

ook een ‘microgeschiedenis’, die als casestudy tegen het historiografische kader kan worden afgezet. Omdat de 

verhalen van de respondenten een schat aan informatie opleverden, was het een historicus onwaardig hier niets 

mee te doen. Het onderzoek is hiermee een spiegelpaleis: de publieke opinie wordt gespiegeld aan de opinie van 

de ‘gewone man’, en de casestudy wordt gespiegeld aan het historiografische kader.  

 

Boven de kapstok van dit onderzoek hangt de volgende hoofdvraag: Hoe verhoudt de mening in de publieke 

opinie over het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ zich tot de mentaliteit van de omstander in Utrecht, en wat zegt 

de situatie in Utrecht over de bestaande literatuur? In de casestudy staan twee deelvragen met betrekking tot het 

historiografisch kader centraal betreffende de mate van organisatie van het kaalscheren en de invloed van 

gender. De deelvragen luiden als volgt: 1) Verliep het kaalscheren zo georganiseerd als Diederichs beweert?  2) 

Hoe kregen gender gerelateerde normen en waarden in de praktijk vorm?  

 

Om de hoofdvraag op juiste wijze te kunnen beantwoorden worden drie verschillende scholen van 

geschiedschrijving met elkaar verweven: microgeschiedenis (want de verhalen van individuen in één stad staan 

centraal), mentaliteitsgeschiedenis (want de ideeën van deze mensen worden onderzocht) en mondelinge 

geschiedenis, waarvoor de Engelse term Oral History gangbaar is (want een deel van het onderzoek wordt door 

middel van mondelinge interviews uitgevoerd). Deze driehoek wordt na het schetsen van een historiografisch 

kader onder Methodologische inbedding uitgewerkt. Achtereenvolgens wordt de publieke opinie behandeld, 

waarna de casus: Het lot van ‘moffenmeiden’ in Utrecht volgt. 

 

Dit onderzoek is relevant om een aantal redenen: ten eerste werd er niet eerder onderzoek gedaan naar de 

mentaliteit en mening van mensen wat betreft het kaalscheren van de ‘moffenmeiden.’ Hiermee wordt gehoor 

gegeven aan de aanzet tot nader onderzoek door Blom en wordt er onontgonnen terrein in dit onderzoeksgebied 

betreden. Blom pleitte ook voor meer onderzoek naar ‘stemming, mentaliteit en beleving van de bevolking uit die 

tijd.’5 Dit onderzoek betreft deze onderwerpen, dus sluit ook aan bij deze oproep. Een tweede reden is de 

relevantie die respondenten dit onderzoek gaven; de heer R. schreef: ‘Het is mooi maar wel een beetje laat dat er 

                                                           
4
 Wie geschoren wordt moet stilzitten, 15, 117.  

5
 Helen Grevers, ‘Enkel en alleen in dit geval. Pleidooien voor de vrijlating van voormalig collaborateurs na de 
Tweede Wereldoorlog in Nederland’ (Jaar en plaats van uitgeven onbekend) 368-69.  
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onderzoek wordt gedaan naar deze misselijkmakende reacties na de oorlog.’6 Meneer ter H. gaf aan blij te zijn 

dat deze geschiedenis opgerakeld werd.7 Mevrouw B. zei dat het belangrijk was dat dit deel van de geschiedenis 

ook verteld werd, zodat het nooit meer zou kunnen gebeuren.8  

 

Er bleek veel behoefte te zijn dit onderwerp bespreekbaar te maken, omdat het volgens velen ‘in de doofpot’ was 

gestopt. Het is een oorlogsverleden gaan vormen waar niet meer over gepraat wordt en waar zeker geen 

meningen over gedeeld worden. Het is belangrijk dat dit nu gebeurt, omdat de generatie ‘ooggetuigen’ niet lang 

meer leeft. In een aantal gevallen kan gesproken worden van therapeutische geschiedschrijving: respondenten 

gaven aan dat het goed was om te praten over dit stuk veelal verdrongen verleden. Ten derde is dit onderzoek 

relevant omdat het de tot nu toe geschreven literatuur een spiegel voorhoudt in de casus. Als hypothese wordt 

aangenomen dat dit onderzoek een nuance aanbrengt in de veronderstelling van Diederichs dat er een groot 

draagvlak onder de Nederlandse bevolking was voor het kaalscheren van ‘moffenmeiden’.  

 

Terminologie  

Er is bewust gekozen voor de woorden ‘mening’ tegenover ‘mentaliteit’ in de hoofdvraag. Vaak worden deze 

begrippen over één kam geschoren, maar er is wel degelijk onderscheid. Mentaliteit is het ‘denken en voelen’ van 

mensen, en mening behelst enkel ‘vinden’. De ‘mentaliteit’ van de respondenten kon worden onderzocht door 

gesprekken met ze aan te gaan. In de publieke opinie is het ‘voelen’ toch minder goed te ontwaren, daarom is er 

gekozen voor de term ‘mening’. Mening en mentaliteit zijn beide geen statische begrippen, en zullen hier en daar 

zeker overlap tonen. De grote overeenkomst tussen deze twee begrippen, en daarom kunnen ze ook met elkaar 

vergeleken worden, is dat in beide gevallen een oordeel wordt geveld over de geschiedenis van ‘moffenmeiden’. 

Dat oordeel in kaart te brengen is het doel van dit onderzoek.  

 

Ten slotte de benaming ‘moffenmeiden’. De Nederlandse vrouwen die met Duitsers gingen zijn onder deze naam 

de geschiedenis ingegaan en wetenschappers hebben deze term overgenomen om de groep vrouwen te 

beschrijven. Waar de term in haar oorsprong een scheldwoord is, is zij in de wetenschap veelal op neutrale wijze 

gebruikt. In dit onderzoek wordt daarom gebruik gemaakt van de termen ‘moffenhoeren’ en ‘moffenmeiden’, met 

de kanttekening daarbij dat hiermee geenszins een oordeel over deze vrouwen wordt uitgesproken. Om deze 

neutraliteit zichtbaar te illustreren worden beide termen in dit onderzoek tussen aanhalingstekens geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Mail van de heer R., 21-05-2013. 

7
 Interview met de heer de H.,04-06-2013.  

8
 Interview met mevrouw B., 05-06-2013. 
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De vijf lange oorlogsjaren waren voorbij.9 De Hongerwinter had zijn tol geëist, maar nu kon er hoopvol naar de 

toekomst gekeken worden. Er was echter nog een wolk voor de zon: de Duitsers waren dan wel verslagen, maar 

in eigen land bevonden zich nog collaborateurs. Historicus Jan Romein schreef: ‘Het Nederlandse volk moet 

ervan doordrongen worden dat de bevrijding uit de klauwen van den overweldiger waardeloos is, wanneer zij niet 

tevens een zelfbevrijding uit de kluisters van het verleden betekent.’10 Het land zou weer zuiver moeten worden: 

het zou een zelfbevrijding moeten ondergaan. Om weer een ‘goed’ volk te worden, moest ‘fout’ eruit gezuiverd 

worden.  

 

Binnen deze context vindt het kaalscheren van de ‘moffenmeiden’ plaats. Nederland is bevrijd, maar wil zichzelf 

ook bevrijden van alles wat nog refereert aan de Duitsers. De ‘moffenmeiden’ droegen nog schoenen die ze van 

de vijand gekregen hadden, ze hadden nog proviand in huis, verstrekt door hun minnaars. Soms hadden ze een 

dikke buik met daarin het kind van een Duitser. Wat is er bekend over deze moffenmeiden en de manier waarop 

ze behandeld werden? Dit historiografisch kader heeft tot doel de wetenschappelijke literatuur betreffende deze 

vragen in kaart te brengen, hier aanvullingen op aan te brengen en er kritisch op te reflecteren.  

 

Deze historiografie heeft een thematische inslag: binnen twee voor de casus relevante thema’s wordt de 

geschreven literatuur behandeld, bekritiseerd en aangevuld waar nodig. Er is bewust voor gekozen niet aan het 

eind van het historiografische kader een ‘discussie’ te schrijven, maar deze al op te nemen binnen ieder thema, 

omdat vaak direct al duidelijk wordt hoe auteurs elkaar tegenspreken.  Het eerste thema is 'over één kam 

geschoren', waarin de rituelen van het kaalscheren behandeld worden. In het tweede thema staan  'motieven' 

centraal: motieven van 'moffenmeiden' om met de Duitsers te gaan, en de motieven tot kaalscheren worden 

behandeld.   

Over één kam geschoren – rituelen van kaalscheren   

Nederlandse jongens houden lachend plukken haar in de lucht. (Figuur 1) Ze hebben de armen om elkaar heen 

geslagen, en stralen daardoor eenheid uit. Nederland moest een eendrachtig volk zijn, zonder zwarte plekken op 

de witte landkaart. Het moest voor iedereen zichtbaar worden dat heulen met de vijand onacceptabel was. 

Daarom werden de ‘moffenhoeren’ zo openlijk kaalgeschoren en vernederd. Binnen dit thema staan vijf W’s 

centraal: Waar werden moffenmeiden 

kaalgeschoren, wanneer, wat gebeurde er dan, 

waarom gebeurde dit en ten slotte, door wie 

gebeurde dit? Door deze vijf vragen te 

beantwoorden kan een compleet beeld worden 

gegeven van het kaalscheren van 

‘moffenmeiden’ in Nederland.  

 

Diederichs stelt in haar boek Wie geschoren 

wordt moet stilzitten dat het kaalscheren van 

moffenmeiden een vast ritueel was dat hoorde 

bij het bevrijdingsfeest.11 Het is in haar ogen 

een ritueel dat zich op grote schaal heeft 

afgespeeld door het gehele land. Hierin baseert 

ze zich vooral op de grote hoeveelheid foto’s die 

te vinden zijn in archieven door heel Nederland. 

                                                           
9
   Bron foto: Geheugen van Nederland.   

10
  Peter Romijn. Snel, streng en rechtvaardig. De afrekening met ‘foute’ Nederlanders. (Houten 1989) 

11
 Wie geschoren wordt moet stilzitten, 165.  

Figuur 1 – Jongens houden hun ‘trofees’ in de lucht. Bron: Wie geschoren wordt 
moet stilzitten 
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De Jong schreef in zijn Koninkrijk der Nederlanden  ook al dat het kaal scheren een ‘algemeen verschijnsel’ 

was.12 Het kaalscheren kwam vooral tijdens de bevrijdingsfeesten voor.  Diederichs plaatst het kaalscheren in 

historisch perspectief door het een ‘volksgericht’ te noemen. Als dit standpunt gespiegeld wordt aan literatuur 

over volksgerichten, dan lijkt dit terminologisch tegenstrijdig. Diederichs stelt dat de praktijken van kaalscheren 

georganiseerd waren, maar een volksgericht bestaat in het feit dat ze ongeorganiseerd is.  

 

In het werk Volksgericht en Strafrecht wordt de volgende definitie aangedragen: een volksgericht is het ‘collectief 

handhaven van in een gemeenschap als geldend beschouwende sociale normen door andere dan de officiële 

rechterlijke organen.’13 Dit collectieve handhaven is niet van bovenaf georganiseerd: het komt juist vanuit het volk 

als collectief zijnde. Van der Bergh en Van Binsbergen constateren dat volksgerichten voortkomen uit een 

‘rudimentair rechtsbesef’14, een besef van recht dat ‘in beginsel’ aanwezig is onder de mensen: een collectieve 

hang naar rechtvaardigheid. Van Binsbergen merkt op dat een volksgericht altijd gedrag betreft dat samenhangt 

met omgang tussen de seksen. Hij onderscheidt twee hoofdvormen van volksgerichten gepraktiseerd in 

Nederland tot aan de jaren zeventig: ten eerste het trouw laten beloven aan de persoon aan wie ontrouw is 

aangedaan, en  ten tweede openlijke bespotting door de persoon in kwestie op een kar te zetten, en met een 

bord om zijn nek door het dorp te laten rijden.15 Van der Bergh en Van Binsbergen benoemen het kaalscheren 

van de ‘moffenmeiden’ als een vorm van volksgericht.16  

 

Diederichs doet dit ook door vier overeenkomsten met historische volksgerichten op te sommen: ten eerste het 

gebruik van geweld, ten tweede een uitzinnig gestemde menigte, ten derde het tijdstip waarop deze gerichten 

voltrokken werden: aan het eind van de dag, zodat zoveel mogelijk mensen erbij konden zijn, en ten vierde het 

drijven van de schuldige door de straten: lopend of op een kar.17 Diederichs constateert dat kaalscheren en met 

pek besmeren niet voorkwamen in de historische volksgerichten. Zij brengt deze praktijken in verband met de 

Neurenbergse vastenavondspelen uit de zestiende eeuw, die ervoor dienden seksueel wangedrag te bestraffen. 

Het insmeren met pek en veren was in de Middeleeuwen een gangbare lijfstraf. De ‘moffenmeiden’ kregen vaak 

met rode menie een hakenkruis op het hoofd getekend, om te tonen dat ze bij de vijand hoorden.  

 

Diederichs spreekt als derde ‘overeenkomst’ over het tijdstip van de volksgerichten, deze zouden in de late 

middag en avond hebben plaatsgevonden in het verleden, omdat mensen dan vrij waren en konden kijken. Om 

dit te stellen voor na de bevrijding is vrij voorbarig, want er waren nog weinig mensen die werkten en weinig 

kinderen die naar school gingen, dus konden de volksgerichten gewoon overdag plaatsvinden. Het feit dat zoveel 

kinderen hebben meegelopen ondersteunt dat gegeven. Volksgerichten hadden een waarschuwende functie: 

omdat openbaar zichtbaar was wat er met overspelige of schuldige mensen gebeurde, werd getoond dat bepaald 

gedrag verkeerd was.18 Dit was bij de ‘moffenmeiden’ minder het geval: gevoelens van vergelding en frustratie 

werden geuit op deze ‘collaborerende vrouwen’. Diederichs stelt dat het merendeel van deze volksgerichten 

georganiseerd was, maar dat er ook spontane acties werden uitgevoerd door adolescenten.19  

 

Omdat Frankrijk eerder bevrijd werd en daar al ‘moffenmeiden’ kaal waren geschoren, is het ritueel waarschijnlijk 

op die manier naar Nederland overgewaaid. Er werden briefkaarten verstuurd naar Nederlandse vrouwen die met 

                                                           
12

 Loe de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 12, epiloog, eerste helft (’s-

Gravenhage1988) 511. 
13

 G.C.J.J. van den Bergh, W.C. van Binsbergen, Volksgericht en strafrecht lll, (Amsterdam 1966) 6.  
14

 Volksgericht en strafrecht lll, 23.  
15

 Ibidem.  
16

 Ibidem, 8.  
17

 Wie geschoren wordt moet stilzitten, 173-4.  
18

 Ibidem, 175.  
19

 Ibidem, 175.  
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de vijand gingen, met foto’s van de Franse toestanden erop.20  

 

Diederichs gaat niet uitgebreid in op de symbolische betekenis van het ontdoen van haar, en het besmeren met 

pek, terwijl die er wel degelijk is. Diederichs noemt alleen, in navolging van Warring, de beroving van de 

vrouwelijke waardigheid. Annette Warring, een Deense historica die schreef over het kaalscheren van Deense 

vrouwen, stelt dat het ontdoen van haar een Europees fenomeen was. Kaalscheren was al een bekende vorm 

van boetedoening aldus Warring: wel verschilde de functie per land of regio. In Noorwegen en Denemarken werd 

deze straf toegepast op vrouwen die overspel hadden gepleegd, terwijl in Frankrijk deze manier van vernederen 

toepast werd bij allerlei soorten verraad door vrouwen.21 Het kaalscheren was volgens Warring een symbolische 

castratie van de vrouw: een deseksualisatie omdat haar aantrekkelijkheid verminderde. Haar werd in de Bijbel al 

beschreven als het grootste sieraad van de vrouw.22 Warring bestudeert het ritueel binnen de kaders van gender 

en nationalisme. Hier wordt onder het kopje ‘motieven’ op terug gekomen. Warring ziet het kaalscheren binnen dit 

kader als teken van mannelijke dominantie.23 

 

Moffenmeiden werden volgens Diederichs onder handen genomen door de Binnenlandse Strijdkrachten. Dit was 

een driehoek verband van drie militaire verzetsorganisaties: de O.D, de Orde dienst, die vooral meevocht tijdens 

de bevrijding, de L.K.P., Landelijke Knok Ploegen, die gewapende acties deden ten behoeve van onderduikers, 

en als derde de Raad van Verzet, die zich vooral bezig hield met georganiseerde sabotage. Prins Bernhard was 

opperbevelhebber van deze Strijdkrachten. Omdat de B.S. arrestatiebevoegdheid verkregen had, raasde ze als 

volkspolitie door de steden. Vanuit de literatuur over de Bijzondere Rechtspleging is twijfel over het 

georganiseerde karakter van de B.S. Belinfante merkt hierover op in In plaats van Bijltjesdag dat de wijze van 

arresteren door de B.S. sterk afweek van de werkwijze van de politie. De politie gaf geen blijk van oordeel over 

arrestanten, de B.S. deed dat wel. Arrestanten werden uitgejouwd, geslagen en vernederd. Soms werden hun 

huizen geplunderd. Belinfante beschrijft hier ook de ‘moffenhoeren’ die hardhandig door de Binnenlandse 

Strijdkrachten werden kaalgeschoren. Ze werden met een bord met ‘moffenhoer’ erop door de stad gedreven.24 

 

Romijn schrijft in Streng, snel en rechtvaardig dat minister-president Gerbrandy niet blij was met deze 

onzorgvuldigheid. Hij schreef in een rapport aan de koningin: ‘Deze zeer willekeurig samengestelde troepen, 

bestaande uit enthousiaste doch onervaren jongelieden, zijn op grote schaal eigenmachtig aan het arresteren 

gegaan, met het gevolg, dat naast de N.S.B.-ers en collaborateurs, ook honderden onschuldigen nu vele weken 

gevangen zitten onder ondragelijke hygiënische en immorele omstandigheden.’ Er werd bijzonder weinig 

gecheckt op bewijsmateriaal. Ook prins Bernard was als hoofd niet blij met de arrestatiedrift, aldus Belinfante, hij 

constateerde dat ‘vele groepen op eigen houtje aan het arresteren zijn geslagen’, en ondanks dat er met de beste 

wil geopereerd werd het ‘een gedesorganiseerd geheel’ was. 25 De constatering van Diederichs is dat het 

kaalscheren van ‘moffenmeiden’ een ‘georganiseerde en gestructureerde’ gebeurtenis vormde.26  Vanuit 

Belinfante en Romijn lijkt het juist alsof het kaalscheren het ongeorganiseerde aspect van de Bijzondere 

Rechtspleging vertegenwoordigt. Het lijkt het punt van zuivering te vormen waar de B.S. haar vergeldings- en 

vernederingsdrang in kwijt kon. Dit spanningsveld binnen de literatuur zal in de casus worden onderzocht. Daarbij 

wordt ook gekeken naar aanwijzingen die duiden op participatie van het gewone volk in deze volksgerichten. 
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Diederichs noemt de participatie van adolescenten. Voor Utrecht zal onderzocht worden of dat ook daadwerkelijk 

het geval was.  

 

Terug naar de W’s: waar, wanneer, wat, waarom en wie. Volgens de bestaande literatuur gebeurde het 

kaalscheren van ‘moffenmeiden’ door geheel Nederland. Dit gebeurde de eerste dagen na de bevrijding. Wat 

gebeurde er precies? Een volksgericht vond plaats waar vrouwen die verdacht werden van gaan met de Duitsers 

werden kaalgeschoren en met pek besmeerd. Dit gebeurde omdat zo kon worden aangetoond dat landverraad 

onacceptabel was: ‘moffenmeiden’ werden in de openbaarheid op symbolische wijze ‘gecastreerd’. Gender-

aspecten speelden hier ook een rol in. Het kaalscheren gebeurde door de Binnenlandse Strijdkrachten, maar het 

gewone volk deed hier ook aan mee.  

 

De motieven van ‘moffenmeiden’ en hun kappers 

Waarom zouden Nederlandse vrouwen aan de arm van de vijand door de straten lopen? Er worden onder dit 

thema twee vormen van ‘motieven’ behandeld: het motief van de Nederlandse meisjes om de arm bij de vijand in 

te steken, en de motieven van Nederlanders tot het kaalscheren van de ‘moffenmeiden’. Diederichs en van den 

Oord, de auteur van Liefde in Oorlogstijd, een interview bundel over liefdes die in de angstige oorlogstijd 

oplaaiden, impliceren beiden dat de ‘moffenmeiden’ geen politieke bijbedoelingen hadden. Ze verloren gewoon 

hun hart. Dat dat toevallig aan een Duitser, dus aan de vijand was, dat was een ongeluk bij een geluk.27 Van den 

Oord beschrijft de relaties met Duitsers als ‘echte liefdes’, en door de verhalen heen kan begrip opgebracht 

worden voor de Nederlandse vrouwen. Liefde is sterker dan nationaliteit, lijkt van Oord te willen zeggen. Wanneer 

er liefde is, is er geen ‘goed’ of ‘fout’.28 ‘Moffenmeiden’ worden op deze manier door beide auteurs in de 

‘slachtofferrol’ geplaatst. Een motief dat Warring toevoegt is dat de Duitse soldaten een spannende afwisseling 

vormden in het saaie dorpsleven van veel jonge meisjes: het was een manier om los te breken uit de bestaande 

structuren. Dit was vooral voor adolescenten aantrekkelijk.29 Andere motieven die ‘moffenmeiden’ gehad konden 

hebben, waren de materiële voordelen die de liefde tot gevolg had.  

 

Om een brug te slaan naar de motieven tot kaalscheren: deze voordeelpositie riep ergernis en frustratie op onder 

de buurtbewoners. De ‘moffenmeid’ profiteerde van de vijand. Diederichs noemt dit aspect van als een belangrijk 

motief tot het kaalscheren. De in vijf jaar opgebouwde frustratie ten opzichte van deze ‘collaborateurs’ moest 

geuit worden. Ook diende het volgens haar als een uitlaatklep: een gewelddadige bijltjesdag zoals in België en 

Frankrijk was voorgekomen, werd op deze manier ‘gekanaliseerd’. Diederichs stelt in navolging van internationale 

auteurs dat de praktijk van het kaalscheren meer betekende dan vergelding. Zij noemt, dan wel niet heel 

uitgebreid, het aspect van nationaliteit, gender en normen en waarden die hiermee hand in hand gingen. 

Vrouwen werden niet geacht om met de vijand te heulen, maar ze werden überhaupt niet geacht zomaar losse 

relaties te hebben en daarin seksueel actief te zijn.  

 

Het standpunt van de al eerder aangehaalde Warring ligt aan deze bewering ten grondslag. Deze Deense 

historica stelt dat ‘moffenmeiden’ werden kaalgeschoren omdat ze ‘nationale echtbreuk pleegden.30 Hierin wordt 

het bedriegen van de natie als het grootste motief voor het kaalscheren gezien. Zij schrijft: ‘The female body 

represented a combat zone between the occupiers and resistance fighters. The intimate fraternizations reflected 

both the national conflict between the German occupying power and the occupied countries, and the internal 

conflict between collaboration and resistance.’31 Zij ziet de behandeling van de Deense ‘moffenmeiden’ hierom in 
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nationaal perspectief.  De vrouw werd gezien als nationaal bezit: zij was verantwoordelijk voor de continuïteit van 

de natie omdat zij kinderen kon voortbrengen, en daarom was het des te erger als ze die verantwoordelijkheid 

niet droeg en deze wel vervulde voor een andere natie. Er werd een gedicht verspreid onder de Deense 

bevolking, die deze gedachte sprekend verwoordt: ‘Women, you who give your favours to a stranger betray your 

country with no shame. You who shamelessly play your heat, you are a threat to our honour.'32 De eer van het 

vaderland werd aangetast. Samengevat stelt Warring dat het kaalscheren een mix was van jaloezie, een 

aangetaste nationale trots en een morele bezwaren.33 De nationale echtbreuk wordt door Warring het meest 

belicht.  

 

De rol van gender in het ritueel van het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ werd verder onderzocht door de 

Nederlandse masterstudent Annelieke Wiegeraad. Onder gender worden de culturele normen en waarden 

verstaan die gerelateerd zijn aan sekse. De vrouw als ‘nationaal bezit’ is hier ook onder te scharen. In haar 

afstudeeronderzoek naar het lot van de ‘moffenmeiden’ in Bergen op Zoom, sprak zij vele vrouwen en 

ooggetuigen over wat er daar gebeurde tijdens de bevrijdingsfeesten. Door te putten uit het boek De jurk van de 

kosmonaute van Jolande Withuis, schetst Wiegeraad de bestaande normen en waarden omtrent relaties ten tijde 

van de Tweede Wereldoorlog. Sprekend is het citaat dat Pro Juventute, een zedelijkheidsorganisatie voor 

vrouwen, in een folder schrijft aan het begin van de oorlog: ‘Meisjes! Bedenk dat de toekomst van ons volk 

afhankelijk is van de levenshouding van onze vrouwelijke jeugd. Leef in deze tijd waardig en ingetogen en stel je 

levensgeluk niet roekeloos in gevaar. Mijd de duisternis en alle plaatsen, die een bedreiging opleveren voor je 

zedelijke en lichamelijke gezondheid. Denk aan je toekomst!’34 De vrouw werd geacht de ‘duisternis’: het heulen 

met de vijand door voor hem te vallen, te vermijden en haar zedelijkheid te bewaren.  

 

Withuis stelt dat er in die tijd een groot taboe rustte op seksualiteit. Het was onbespreekbaar.35 Wat 

‘moffenmeiden’ deden, was niet alleen onacceptabel omdat het de vijand betrof, ook wat betreft gender-

gerelateerde normen en waarden kon dat soort ’liefde’ niet bestaan: het was losbandig en onzedelijk. Dit ‘gender  

discours’ hangt sterk samen met het ‘religieuze discours’ dat Wiegeraad als tweede motief voor negatieve 

bejegening van ‘moffenmeiden’ aandraagt. Wiegeraad gebruikt bewust de term ‘discours’, om aan te geven dat 

dit soort ideeën in taal naar voren kwamen als een manier van praten. De term ‘discours’ is afkomstig van de 

Franse  postmoderne filosoof Michel Foucault. In het Nederland wordt het begrip vaak vertaald met ‘vertoog’. 

Discours wordt in Het leven van teksten gedefinieerd als ‘kensystemen die zijn ingeschreven in een specifieke 

vocabulaire en de wereld ordenen, interpreteren en ‘bekend’ maken. Als zodanig structuren discoursen onze blik 

de werkelijkheid en kunnen zij macht over ons uitoefenen.’36  

 

In het verzuilde Nederland diende seksualiteit alleen voor voortplanting te zijn. Als dit in discourstermen wordt 

bezien dan ligt er achter dit idee ook een verborgen machtsstructuur, namelijk de kerk als macht uitoefenend 

instituut: haar ideeën over seksualiteit werden als geldende normen en waarden beschouwd. Wiegeraad noemt in 

navolging van Warring ook het ‘vaderlandslievendheid discours’, waarin ‘nationale echtbreuk’ als grote zonde 

wordt gezien. Ook benadrukt zij het ‘sociale discours’, waarin de frustratie van de gemeenschap tegenover de 

‘moffenmeiden’ centraal staat. Deze discoursen waren met elkaar verweven en resulteerden in een negatieve 

bejegening van de ‘moffenmeiden’. Wiegeraad vat alle genoemde motieven in deze vierslag goed samen.  

Al deze aangedragen motieven beschouwend is het eenzijdig om te stellen dat alleen ‘vergelding’ het motief 

vormde tot het kaalscheren van de ‘moffenmeiden’. Gender en vaderlandslievendheid speelden hier zeker een 

grote rol in. Liefde in oorlogstijd was hoe dan ook omstreden. Zoals Warring schreef: ‘Love and war could 
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improve to be a dangerous and policital cocktail.’37  

 

Conclusie 

Onder een thematische tweeslag is het kaalscheren van de ‘moffenmeiden’ in dit historiografische kader 

behandeld. Twee conclusies: ten eerste is gebleken dat het kaalscheren van de ‘moffenmeiden’ te bezien is als 

een volksgericht. De B.S. als ‘volkspolitie’ speelde hierin de leidende rol. Toch waren in de buurten van de vele 

Hollandse steden en dorpen vooral jongelieden ook initiatiefnemers in de golf van vergelding. Hierin is een 

knelpunt geformuleerd: ging het kaalscheren wel zo ‘georganiseerd’ en ‘gestructureerd’ als Diederichs beweert?  

 

Ten tweede is gebleken dat het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ niet alleen een vergeldingsritueel was: 

vergelding was maar één ingrediënt in de mix van motieven. Vooral aan gender, en de normen en waarden voor 

de vrouw die hieruit voortkwamen, worden door de auteurs als zeer bepalend gezien in de behandeling van 

‘moffenmeiden’. Daarnaast werd de vrouw gezien als ‘nationaal bezit’ en speelde religie en samenleving ook een 

grote rol. Deze twee punten: de mate van organisatie van het kaalscheren en de invloed van gender worden 

meegenomen in de casus in de al eerder genoemde deelvragen: Verliep het kaalscheren zo georganiseerd als 

Diederichs beweert, en: hoe kregen gender gerelateerde normen en waarden in de praktijk vorm? 

 

Een slotopmerking: wat opvalt in dit historiografische kader is dat de ‘moffenmeiden’ zelf centraal staan, en dat 

de ‘menigte’ die er joelend omheen stond het woord niet krijgt. Er worden enkel generaliserende opmerkingen 

gedaan over het draagvlak in de samenleving voor het kaalscheren van de moffenmeiden, en er is niet 

onderzocht hoe de mensen die het zagen het meemaakten, en wat ze er eigenlijk van vonden. Ook wat betreft de 

‘publieke opinie’ wordt zonder grondig bronnenonderzoek beweerd dat het kaalscheren algemeen op handen 

gedragen werd. Hierover in hoofdstuk drie meer. De publieke opinie en de beleving van de omstanders zijn de 

twee grote pijlers van dit onderzoek, en deze zullen in respectievelijk hoofdstuk drie en vier behandeld worden.  
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Methodologische inbedding  
   Microgeschiedenis, mentaliteitsgeschiedenis en Oral History  
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In het voorwoord van de memoires van Joop Bergmans Een stukje uit mijn leven wordt treffend de kracht van 

geschiedenis van onderop verwoord. Bergmans zoon beschrijft hem in het voorwoord: “Vader zei vaak: ‘Wie is 

nou in mijn geschiedenis geïnteresseerd?’ En dan vergeleek hij zich met een onbeduidend zandkorreltje dat 

eventjes meerolde in de stroom van het menselijk leven. (...) Het beschrijven hoe het leven was, in zo een roerige 

tijd als de dertiger en veertiger jaren van de twintigste eeuw, dat is echte geschiedenis schrijven. De details, de 

problemen en de grappen, en de liedjes uit die tijd: die schetsen het echte tijdsbeeld. Dat zijn de bronnen voor 

historici. En niet de officiële lezingen en gewichtige gebeurtenissen. Zijn het niet juist de zandkorreltjes die de 

duinen vormen?”38 

In dit citaat komen een aantal zaken naar voren: ten eerste wordt het spanningsveld waar microgeschiedenis zich 

in bevindt blootgelegd; want is microgeschiedenis wel relevant voor het macroniveau? Kan het een duin vormen 

of blijft het een collectie onbeduidende zandkorreltjes? Wat betreft dit onderzoek wordt als volgt met dit 

spanningsveld omgegaan. Ten eerste, zo luidt het spreekwoord, is de som der delen groter dan het geheel. Door 

oog te hebben voor die ‘delen’ kan er een beter en completer beeld van het geheel gevormd worden. Daarbij 

maken de ‘delen’ in het geval van dit onderzoek, de verhalen van de respondenten het ‘geheel’ levendiger. Ten 

tweede wordt, om de koppeling van de gemeenschap (Utrecht in het geval van de casestudy), naar de wereld 

daarbuiten (Nederland) te maken, gebruik gemaakt van contextrespondenten naast de gewone respondenten. De 

verhalen uit Utrecht worden naast die uit Houten, Bilthoven, Rotterdam, Haarlem enzovoorts gelegd, om ze te 

kunnen toetsen.  

Ten tweede wordt het belang van mentaliteitsgeschiedenis geaccentueerd. Het beschrijven van ‘hoe het leven 

was’, ziet Bergmans als het meest belangrijke in geschiedschrijving, de tijdsgeest bestaat voor hem uit de details, 

problemen, grappen en liedjes. Mentaliteit wordt gedefinieerd als een manier van denken en voelen.39 Als hier in 

historisch onderzoek naar wordt gezocht vormt de grote mate van voorstellingsvermogen dat gebruikt wordt een 

probleem. De oplossing voor dit probleem in dit onderzoek is dat er niet gekeken wordt naar de ideeën achter de 

bronnen, maar dat de orale bronnen, de respondenten, op de man af wordt gevraagd naar hun ideeën over het 

kaalscheren van de ‘moffenmeiden’. In het bronnenonderzoek in kranten wordt ook enkel gekeken naar de geuite 

meningen. Een tweede probleem bij het reconstrueren van ideeën is simpelweg dat de wereld van het verleden 

de wereld van nu niet is. ‘The past is a foreign country’40, zo luidt het bekende citaat van Lowenthal. In het geval 

van ideeën is dit zeker zo. Met de bril van nu kijken we naar vroeger, ons eigen referentiekader is moeilijk uit te 

schakelen. De enige oplossing voor dit probleem is zoveel mogelijk context geven, zodat ideeën in verband en 

perspectief kunnen worden bezien. Hier zal in dit onderzoek naar gestreefd worden.  

 

Ten derde stipt Bergmans de ‘gewone dingen’ aan, die naar voren komen in gewone verhalen. Oral History is 

een tak van geschiedschrijving die mondelinge overdracht van verhalen centraal stelt. In dit onderzoek wordt veel 

gebruik gemaakt van mondelinge bronnen. Het is goed om hier kritisch op te zijn. Daarom is voor dit onderzoek 

de methodologie van Thompson gebruikt ,de ‘passionate and convincing crusader in the cause of oral history.’41 

Volgens Thompson is het gebruik van orale bronnen even problematisch als het gebruik van andere historische 

bronnen. Orale bronnen hebben een groot voordeel: ze zijn primair en de enige bronnen waarmee 

daadwerkelijke interactie kan bestaan.42 De taak voor de historicus is om de betrouwbaarheid in te schatten op 

basis van waarschijnlijkheid. 
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Maar hoe betrouwbaar zijn orale bronnen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden duikt Thompson de 

psychologie in. Geheugen speelt namelijk een grote rol in de betrouwbaarheid van orale bronnen, en het 

menselijk geheugen is vaak beperkt. Thompson toont aan dat herinnering altijd iets wat geconstrueerd wordt in 

het hoofd. “In any context recalling is always an active process”43, schrijft hij. Herinnering wordt vaak bepaald 

door de context waarin er beroep op wordt gedaan, de omgeving waarin een interview gehouden wordt is dus 

belangrijk, evenals de mensen die erbij zijn. Daarnaast is het individueel bepaald hoe sterk je geheugen is. Ook 

is interesse ook een belangrijke factor, als iets je interesseert dan onthoud je het beter.44 De regel gaat op dat 

hoe meer indruk een gebeurtenis op je maakte, hoe beter je het je herinnert. Zeker als een gebeurtenis veel 

negatieve emotie oproept dan blijft het gebeurde je nog lang bij. De respondenten zeiden vaak: ‘Ik zie het nog 

helder voor me’, terwijl ze vrij jong waren toen ze het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ zagen.  

 

Ten slotte stelt Thompson dat herinnering naast een individueel proces, een sociaal proces is.45 Collectieve 

herinnering heeft veel invloed op individuele herinnering. Het gevaar is dat mensen hun herinnering ‘conformeren’ 

naar de collectieve herinnering die bestaan betreffende het onderwerp. Het kaalscheren was niet de meest 

vredelievende activiteit na de bevrijding, waar misschien wel schaamte over is ontstaan, toch is deze nooit 

besproken. Er is verder weinig ‘collectieve herinnering’ wat betreft het ritueel van kaalscheren. Zoals één van de 

respondenten het zei: ‘Het is altijd in de doofpot gestopt.’46 Deze ‘problemen’ met geheugen zullen in de 

hieronder geformuleerde ‘strategie’ concreet voor dit onderzoek behandeld worden.  

 

Het interviewen van getuigen van gebeurtenissen in oorlogstijd is een apart soort interviewen, volgens Sheffel en 

Zembrzycki. Deze auteurs schrijven over het interviewen van ooggetuigen van de Holocaust. Twee punten uit de 

uiteenzetting van hun bevindingen zijn relevant voor dit onderzoek. Zij stellen dat er gezocht moet worden naar 

een shared authority met de informant. Niet de onderzoeker moet het hoogste woord voeren en alle vragen 

stellen, maar er moet sprake zijn van actieve interactie, zo voelen mensen zich ook beter op hun gemak. Het 

tweede punt wat deze auteurs uitdragen is deep listening, een interview moet geen jacht op feiten zijn, de 

respondent moet ook ruimte krijgen voor het geven van betekenis aan de feiten.47 Volgens Anderson, een andere 

auteur op het gebied van Oral History, gaan deze twee al hand in hand: ‘Actions, things and events are 

accompanied by subjective emotional experience that gives them meaning.’48 Daar wordt in dit onderzoek vanuit 

gegaan: als oorlogsverhalen worden verteld is er altijd sprake van directe betekenistoekenning.  

 

Jack draagt in het artikel dat hij samen met Anderson schreef, drie manieren van luisteren aan in zo’n geval: het 

is belangrijk te letten op de ‘morele taal’ van mensen, de oordelen die ze aan gebeurtenissen geven,  en de 

meta-statements die ze maken; de opmerkingen in het grote verband van het onderwerp waar het interview over 

gaat. In het geval van dit onderzoek is dat de oorlog, de ‘moffen’, enzovoorts. Tot slotte het luisteren naar de 

‘logische factor’ in het verhaal: dat helpt je om scherp te blijven op de feitelijke juistheid van de informatie.49 Het is 

van belang in verband met deze methodologische theorie een eigen strategie te formuleren, die betrekking heeft 

op dit onderzoek en de specifieke doelgroep die geïnterviewd wordt.  
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Werkwijzen en strategie  

Via verschillende wijzen heb ik geprobeerd de weg naar de geschiedenis te openen. Diverse oproepen zijn op het 

internet geplaatst, en er is een artikel verschenen in Dichtbij Utrecht, het AD- Utrechts Nieuwsblad, en De Oud-

Utrechter. Het artikel in het Algemeen Dagblad had het meeste bereik. Niet alleen mensen in Utrecht, maar 

mensen in Utrecht en omgeving kregen mijn oproep te lezen. Deze was geformuleerd in een kort interview in de 

rubriek Even vragen aan. De weken na dit krantenbericht kreeg ik telefonische en digitale reacties, waarin ik 

twaalf mensen bereid vond aan een interview mee te werken. Ik kreeg ook reacties van buiten Utrecht, en ook bij 

deze mensen heb ik geïnformeerd, om mijn casestudy Utrecht in breder perspectief te kunnen plaatsen. In 

totaliteit hebben 43 mensen meegewerkt aan dit onderzoek, via mail, telefoon of interview. Niet iedere 

respondent gaf  een compleet pakket informatie inclusief locatie en mening. Van deze 43 respondenten zijn er 32 

afkomstig uit Utrecht, tien van deze personen zijn geïnterviewd in het echt. De overige acht personen zijn 

geïnterviewd voor de context, waarvan twee in het echt.  

 

Ik ben in het afnemen van de interviews via de onderstaande strategie te werk gegaan. In mijn houding tegenover 

de respondenten ben ik uitgegaan van shared authority. Daarin ben ik in de interviews naast de mensen gaan 

staan. Dit kwam erop neer dat ik zo nu en dan met ze mee praatte, of ze hun verhaal liet doen terwijl dit eigenlijk 

niet relevant was voor dit onderzoek. Ik ontdekte hierin een spanningsveld tussen mensen afkappen omdat de 

informatie niet direct relevant was, en ze hun verhaal laten doen omdat de mens meer is dan de som van zijn 

verhalen. Om een sfeer van vertrouwen te wekken ben ik vaak een luisterend oor geweest: ik heb de mensen 

veel laten praten. Om ze op hun gemak te stellen begon ik daarom met een brede, open vraag naar hun 

herinneringen aan de oorlog en de bevrijding. Hier kregen de respondenten direct de mogelijkheid om ‘hun’ 

oorlogsverhaal te vertellen, en hier betekenis aan toe te kennen. Ook kon ik hier luisteren naar de ‘meta-

statements’ die de respondenten maakten, om hun oordeel over ‘moffenmeiden’ in context te kunnen plaatsen. Ik 

sloot ook af met een open vraag waardoor ik de respondenten de ruimte gaf om hun verhaal kwijt te kunnen.  

 

Daarnaast heb ik geprobeerd deep listening toe te passen: verder te kijken dan alleen het achterhalen van feiten. 

Dit was ook noodzakelijk voor mijn onderzoek, omdat deze mentaliteit en mening betreft, naast reconstructie.  

De respondenten waren veelal rond de tachtig, en daarom vormde geheugen in dit onderzoek een belangrijk 

aandachtspunt. Oude mensen praten graag over zichzelf, zo bleek. Zij zijn ook veelal emotioneler, en hebben 

meer tijd om na te denken over alles wat ze meemaakten in hun levens.50 De door Thompson geformuleerde 

‘gevaren’ zijn hierom zeker meegenomen in het onderzoek. Mijn grootste manier in de omgang met de 

gebrekkigheid van het geheugen was het plegen van ‘hoor en wederhoor’, of factchecking zoals dat in de 

journalistiek genoemd wordt. Als ik informatie kreeg van een respondent waar hij of zijn niet zeker van was, heb 

ik dit altijd geprobeerd te ‘checken’ bij andere respondenten. Ook als informatie gewoon verteld werd heb ik 

geprobeerd het bij anderen na te gaan.  

 

Goed luisteren naar hoe de respondent reageerde op vragen hielp al zeer in het bepalen van de sterkte van het 

geheugen. Als de respondent verward overkwam of termen telkens door elkaar haalde, alarmeerde dat mij om 

alert te zijn en door te vragen. Bij alle respondenten merkte ik dat het aanzien van het kaalscheren van de 

‘moffenmeiden’ veel indruk had gemaakt. Dit is een voordeel wat betreft herinnering: beelden die emotie opriepen 

worden beter onthouden. Om de betrouwbaarheid van iedere respondent in te schatten heb ik de volgende 

vragen bij ieder interview uitgewerkt.  

 

                                                           
50

 Bleek onder andere uit het interview met de heer van Z., en mevrouw van R.  
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De antwoorden op deze vragen zijn in de bijlage te vinden, evenals de gestelde interviewvragen. Deze 

‘bronnenkritiek’ is niet uitgewerkt voor de telefonische en digitale interviews, omdat in een gesprek of een aantal 

mails geen compleet beeld kon worden gevormd van de betrouwbaarheid van de respondent. Wel is de gebruikte 

informatie van de respondenten op kritische wijze bekeken voor gebruik in de casus. In de praktijk bleek het lastig 

aan het precieze kader van interviewvragen vast te houden, en stelde ik ze eerder door elkaar dan in vaste 

volgorde. Een laatste kanttekening: de enige ooggetuigen die nog in leven zijn, waren in de oorlog kind of tiener. 

De jongste respondent was zes en een half tijdens de bevrijding, de oudste respondent was 21. De ene 

respondent was zich dus bewuster van het ‘kwaad’ dat de ‘moffenmeiden’ deden dan een jong kind, die vaak 

amper snapte wat er gebeurde, en waarom. Dit is een belangrijke constatering, die ook veel uitmaakt voor het 

vormen van de opinie. Echter, enkel de jongste respondent gaf aan niet begrepen te hebben op dat moment 

waarom een vrouw werd kaalgeschoren. De rest van de respondenten had dit juist heel goed beseft, en wist 

precies wat er gebeurde en waarom dit gebeurde. Toch blijft de mening van een tiener anders dan van een 

volwassene in de oorlog.  

 

Wat betreft dit onderzoek is er helaas geen mogelijkheid tot het reconstrueren van de mening van de ‘volwasse’ 

door interviews, simpelweg omdat die niet meer leven. Dit wordt in de publieke opinie wel gedaan, om zo ook de 

verschillen tussen de beleving van twee leeftijdsgroepen te ontdekken. In het analyseren van de schriftelijke 

bronnen, de krantenartikelen die in dit onderzoek geraadpleegd zijn, is eveneens een kritische bril opgezet. 

Journalisten streven altijd objectiviteit na, maar bereiken dit nooit omdat ze vanuit hun eigen referentiekader 

schrijven. Ook de identiteit van het blad waar het artikel over het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ in verscheen is 

in de interpretatie meegenomen. Op deze wijze is getracht zo kritisch en zorgvuldig mogelijk met het 

bronnenmateriaal om te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Is er sprake van standaardisering van het vertelde verhaal? Is het vaker verteld?  

- Wat voor invloed heeft de collectieve herinnering gehad op de individuele herinnering? 

(wat geeft de respondent aan als zijnde de mening van het ‘publiek’ en hoe plaatst hij 

zijn eigen mening hierin? Dit is een check op ‘zelfcensuur’.)  

- Wat hadden de aanwezige personen voor invloed?  

- Wat had de omgeving waarin het interview plaatsvond voor invloed? 

- Hoe betrouwbaar kwam het ‘herinneren’ van de respondent over? 
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Publieke opinie 
 De media over het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ 
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‘Kalmte en overleg’ schreef De Vrije Pers de Binnenlandse Strijdkrachten voor. ‘Houd u kalm, doet geen 

onbezonnen daden, temper uw wraakgevoelens.’ Het kaalscheren in Alkmaar wordt in deze ‘extra uitgave’ 

betiteld als een ‘ongehoord schandaal’, “de wijze waarop de zogenaamde ‘moffengrieten’ werden behandeld, 

past niet voor een rechtschapen Nederlander.”51 (zie titelblad) Diederichs gaat er in haar boek van uit dat het 

kaalscheren van de ‘moffenmeiden’ algemeen geaccepteerd werd. “Het leek wel of alle Nederlanders het in de 

feestelijke meidagen van 1945 over één ding eens waren: ‘moffenhoeren’ waren allemaal ‘fout’”52, zo schrijft ze. 

“In de eenentwintigste eeuw zijn het eerder de ‘daders’ dan de ‘slachtoffers’ die kritiek te verduren krijgen. Ten 

tijde van de bevrijding in 1945 lag dat volstrekt anders. Toen kreeg dit ritueel de instemming van talloze 

Nederlanders, zoals bleek uit de lachende gezichten van de omstanders.”53 Diederichs onderbouwt deze 

bewering niet met bronnen.  

 

In dit hoofdstuk wordt de ‘publieke opinie’ wat betreft het kaalscheren van de ‘moffenmeiden’ verkend door zo’n 

vijftig krantenartikelen vanuit heel Nederland te analyseren. De gevonden artikelen zijn afkomstig uit het 

Historische krantenbank van het Nationaal Archief. 54 Door het lezen van deze artikelen is een beeld verkregen 

van de publieke opinie. Er is niet uit alle artikelen geciteerd omdat dit een overdosis citaten zou betekenen. Wel 

zijn alle citaten in context bestudeerd. Deze artikelen zijn geanalyseerd met het besef dat vijftig een kleine greep 

is uit de omvangrijke ‘publieke opinie’, toch zijn deze artikelen al voldoende om drietal voorzichtige conclusies te 

kunnen trekken ten overstaande van de bestaande literatuur.  

 

Er werd in 1946 een enquête gehouden in Roosendaal onder 743 mensen. Ons Vrije Vaderland presenteerde de 

resultaten op 28 februari: acht procent van de Roosendaalse bevolking keurde het kaalknippen van 

‘moffenmeiden’ af.55 In Roosendaal stond dus het merendeel van de mensen die de enquête invulden achter 

wijze waarop de ‘moffenmeiden’ behandeld werden. Ook De Waarheid, een verzetskrant met een 

communistische identiteit, leek het kaalscheren van de ‘moffenmeiden’ in Amsterdam te steunen: “O, die kale 

koppen! Amsterdam heeft gisteravond gelachen, hartelijk gelachen. Aan de dametjes, die jaar in jaar uit met de 

moffen optrokken, haar eer te grabbel gooiden voor een bonnetje en een borrel, werd de belofte nagekomen: de 

koppen kaal! Te midden van een vrolijke menigte zaten ze daar, op een stoel, of zo maar op straat. En de 

tondeuse deed haar werk. Daar verdween het grootste sieraad van een vrouw, maar ook de grootste smaad voor 

een vrouw, die dat moet verliezen. Doch het was verdiend! Een hakenkruis wordt op wangen en voorhoofd 

getekend. Zo geschandvlekt worden zy ten toon gesteld. En zo heeft Amsterdam de eerste dag van de werkelyke 

bevrijding waardig en vreugdevol besloten. De landverraders achter slot en grendel; de moffenmeiden 

getekend.”56  

 

Deze twee tekenen van support zijn de enige die er te vinden zijn. In de rest van de bestudeerde 

krantenberichten wordt genuanceerder over het kaalscheren gesproken. De Waarheid werd bekritiseerd door 

Paraat, een andere verzetskrant: “De Waarheid zegt in het nummer van acht mei over de behandeling, die 

vrouwen en meisjes ondergaan, die zich vergooiden aan de moffen. Wij zijn zo vrij dit een trieste bezigheid te 

noemen, die een smet werpt op onze, door veel leed getemperde, feestvreugde. Deze ‘moffenmeiden’ moeten 

gegrepen en in gevangenis of werkkamp geworpen worden. Zij zullen hebben te beseffen, dat zij zichzelf, maar 

bovenal de goede naam van ons volk besmeurden. Dat De Waarheid het kaalknippen toejuicht, achten wij een 

grote fout. Juist in deze dagen, waarin ons volk het nog onwennige gevoel heeft van ‘eindelijk vrij te zijn’, dient de 

pers uiterst voorzichtig te zijn en inderdaad haar volks voorlichtende taak te kennen. Als men zijn positie en 
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populariteit wil versterken door te speculeren op het uitleven van verkeerde instincten, handelt men verkeerd en 

snijdt men in eigen vlees. En dat doet De Waarheid.”57 De ‘moffenmeiden’ moeten volgens Paraat wel degelijk 

vervolgd worden, maar niet door volksgerichten. De Waarheid wordt verweten het volk op te zwepen door dit 

soort praktijken goed te keuren. Ook vanuit de ‘revolutionaire’ hoek wordt dit artikel uit De Waarheid verworpen. 

Het wordt geciteerd in de Rode October, in een artikel met de kop: ‘Moffenmeiden kaalknippen: een 

nationalistische pogrom.’ Hier zet het CRM, het Comité van Revolutionaire Marxisten, zich af tegen De Waarheid 

met de woorden: ‘Wij revolutionairen, zijn voor de verbroedering der nationaliteiten. Wij ergeren ons niet als een 

Hollands meisje met een Duitser gaat, net zomin als wij het erg vinden als een Hollands meisje een Canadees tot 

vriend neemt.”58 

 

Het standpunt van De Waarheid was omstreden. Ook in andere artikelen wordt het kaalscheren niet toegejuicht. 

Er is sprake van een constant spanningsveld tussen het veroordelen van het gedrag van ‘moffenmeiden’ en toch 

afkeuren hoe deze vrouwen gestraft werden. Dat de ‘moffenmeiden’ van de straat moeten wordt door de meeste 

kranten ondersteund. Trouw schrijft: ‘de echte moffenmeiden, die zelfs tot het laatst toe met de vyanden omgang 

hadden en zich er nu nog op beroemen, hoe ze daarvan hebben geprofiteerd, deze meiden zonder moraal en 

zonder schaamte, ze moeten van de straat. Ze vormen een gevaar voor ons volk. Het minste, wat men mag 

vragen, is wel, dat ze, als in andere plaatsen, huisarrest krygen.’59 Ook het Friesch Dagblad roept op: 

‘Moffenmeiden van de straat! Zij beteekenen een zedelijk gevaar voor onze samenleving. Een tijd van 

afzondering en reclasseering onder zeer streng toezicht is beslist noodzakelijk. Daar zullen we het allen over 

eens zijn.’60 Hier worden al twee andere manieren van ‘straffen’ aangedragen: huisarrest, afzondering en 

reclassering. Er wordt in deze bladen geen uitspraak gedaan over het kaalscheren.  

 

Het Vrije Volk bediscussieert het kaalscheren wel wat betreft de toestanden in Rotterdam: “Wij bewonderen het 

optreden van de veelal jeugdige Rotterdammers in deze niet, maar wij kunnen begrijpen, dat zij na vijf jaren op 

deze wijze aan hun opgekropte ergernis uiting willen geven. Wij vernemen nader, dat niet alleen op de Linker 

Maasoever een aantal meisjes en vrouwen het slachtoffer is geworden, maar ook in andere stadsdelen. Daarbij is 

in een aantal gevallen zo ruw opgetreden, dat de N.B.S. zich ermede moest bemoeien. En terecht. Het ligt voor 

de hand, dat de zogenaamde ‘moffenmeiden’ de gevolgen van haar wangedrag tijdens de bezetting dienen te 

ondervinden. De bestraffing late men over aan de bevoegde autoriteiten en mag in geen geval ontaarden in een 

serie mishandelingen, waar men zich al spoedig over schamen zou.”61  

 

Ook hier worden de daden van moffenmeiden veroordeeld, maar wordt het kaalscheren niet bewonderd, doch 

wel begrepen. Ook het Nieuwsbulletin, een krant die verspreid werd in de omgeving van Gorinchem, dacht hier 

het zelfde over: “Een donderend gejuich brak telkens los als beruchte verraders, ‘moffenmeiden’ en dergelijke 

voorbij gevoerd werden. Het moet ons van het hart, dat wij dit geheel niet als een feest kunnen beschouwen. 

Daarentegen is het toch begrijpelijk dat de mensen, nadat zij al deze wandaden vijf jaar lang zwijgend hebben 

moeten verkroppen nu hun vreugde niet konden bedwingen. Daartoe is er te veel gebeurd wat niet vergeten en 

vergeven kan worden.”62 

 

Ook in opinierubrieken in de kranten werd geschreven over de ‘moffenmeiden’: een aantal ingezonden brieven 

werd geplaatst. In De Eindstrijd, pleit K. ervoor ‘moffenmeiden’ niet kaal te scheren, maar gevangen te nemen en 

medisch te onderzoeken. Hij komt tot de conclusie “dat het kaalscheren en aanbrengen van andere 
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‘onderscheidingstekenen’ een aardig tijdverdrijf kan zijn, maar dat de hierboven in het kort weergegeven methode 

een veel betere is.” Hiermee doelt hij dus op de internering. Eva vraagt zich af in de Oranjekoerier wat er gaat 

gebeuren met de Nederlandse arbeiders die in Duitsland een vrouw aan de haak sloegen? “Worden zij ook 

kaalgeschoren of op een andere manier aan de kaak gesteld? Waarschijnlijk niet, want van hen is het niet 

gezien, en al kon hun schuld bewezen worden, dan betwijfel ik nog, of zij ook gestraft zouden worden door het 

publiek, zoals nu met de ‘moffenmeiden’ is gebeurd. Toch is hun schuld even groot, zo niet groter.”63 Ze schrijft: 

“Let wel, ik voer hier allerminst een pleidooi voor de zogenaamde ‘moffenmeiden’. Maar wanneer wij hen 

verachten, omdat zij hun eer als meisje te grabbel hebben gegooid, moeten wij dan straks ook niet die meisjes 

verachten, die zich aan den eersten den besten ‘Tommy’ verslingeren?”64  

 

Volgens Eva moet het kaalscheren van de ‘moffenmeiden’ niet zonder nadenken gedaan worden, omdat andere 

groepen (Arbeiders aan het oostfront en ‘canadellen’ evenveel schuld hebben. Een andere ingezonden brief komt 

van de burgers van Zierikzee. Zij schrijven in de De vrĳe stemmen van Schouwen-Duiveland, geschreven aan de 

commissaris: ‘Nu vandaag zoo een algemene vrede over de wereld is gekomen, en wij daar toch zoo allen vurig 

haar verlangde, en dat dan nu eindelijk is aangebroken, zou ik u dan eens willen vragen: die meisjes die twee 

maanden huisarrest hebben om dat zei dan een plezier gemaakt hebben met de moffen, ook direct in vrijheid te 

stellen. (..) dus mijne Heren, nogmaals, geef die meisjes hun vrijheid zoo gauw mogelijk terug! Want er loopt nog 

wel wat anders rond, en dat is toch maar een liefdesgeschiedenis geweest.’65 

Het antwoord dat de burgers van Zierikzee krijgen van de commissaris: “Dit is een redeneering, die kant nog wal 

raakt. Hebben deze briefschrijvers wel eens bedacht hoe zij tegenover deze kwestie zouden staan, indien hun 

kind, vader of broer door de Duitschers zou zijn vermoord?  Is het niet ten hemel schreiend, dat zoovelen van 

deze ‘moffenmeiden’ zich verslingerden aan dezelfde bezetters, die hun medelandgenooten met honderden en 

duizenden in concentratiekampen, in slavenarbeid en in den dood joegen?”66 

 

Als al deze meningen in de media bekeken worden zijn er drie conclusies die getrokken kunnen worden. Ten 

eerste blijkt het onjuist te stellen dat heel Nederland het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ toejuichte. Het feit dat 

het artikel in De Waarheid in opspraak kwam, geeft aan dat er discussie bestond over dit onderwerp. Ook in de 

andere artikelen wordt het kaalscheren bediscussieerd. De tweede conclusie is dat de meeste kranten er wel van 

waren overtuigd dat er ‘iets’ moest gebeuren met de ‘moffenmeiden’, maar dat het ‘kaalscheren’ niet direct de 

beste oplossing was: andere straffen als internering en huisarrest werden geschikter geacht. Het kaalscheren 

wordt wel als ‘begrijpelijk’ gezien. Een derde conclusie is dat er veel nadruk ligt op het schenden van de 

zedelijkheidsnormen. De moffenmeiden worden een ‘zeedelijk gevaar voor onze samenleving’67 en ‘meiden 

zonder moraal en schaamte’68 die ‘hun eer als meisje te grabbel hebben gegooid’.69 Dit is in verband te brengen 

met de invloed van het genderdiscours, zoals behandeld in het historiografische kader. ‘Moffenmeiden’ waren 

niet alleen verkeerd bezig omdat ze met de vijand gingen, maar ook omdat ze de normen en waarden 

betreffende seksualiteit met een korreltje zout namen.  
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Het lot van de ‘moffenmeiden’ in Utrecht  
        De bystanders aan het woord   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de karzerne op de Croeselaan, 

zie je al die meiden  

met de moffen staan. 

Als ik ze zie dan schrijf ik ze op 

dan krijgen ze een kale kop  

met een hakenkruis erop  

met een hakenkruis erop 

 

Utrechts lied over ‘moffenmeiden’ 
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De Utrechtse Schaar 

 

De vrouw op de foto die danst in de armen van een man heeft een vlaggetje op haar wang getekend.70 Mevrouw 

B., één van de respondenten, vertelt dat de vlag altijd veel betekend heeft voor haar. Tijdens de oorlog lag hij 

altijd keurig netjes, opgevouwen en gestreken in de linnenkast. Als jong meisje had ze er vaak mee in haar 

handen gestaan, om hem vervolgens weer terug te moeten leggen: het mocht niet, hij mocht niet uitgehangen 

worden.71 Jan van Miert schrijft dat op 4 mei het nieuws van de capitulatie in Utrecht verspreid raakte. ‘De voor dit 

doel verborgen gehouden vlaggen, oranje stoffen of papier en portretten van leden van het Koninklijk Huis zijn in 

tal van straten zichtbaar’72: Utrecht kleurde oranje. De stad liep uit om op de Biltstraat de verwachte Canadezen 

binnen te halen. Er was eindelijk vrijheid. Vliegtuigen hadden Zweedse broden en margarine afgeworpen, en zo 

kon een klein beetje honger gestild worden. ‘Het was net of je een gebakje kreeg’, aldus mevrouw S.73 

 

Binnen deze sfeer van uitzinnige vreugde wordt er ook in Utrecht vormgegeven aan de ‘zuivering’. Niets zou de 

vreugde meer mogen bederven. In deze casus wordt verslag gelegd van de ‘zuivering’ in Utrecht: hoe verliep 

deze en wat zegt dit over de knelpunten zoals geformuleerd in het historiografische kader? Er is vrijwel niets 

bekend over hoe het kaalscheren in Utrecht verliep, en daarom is het relevant dit in kaart te brengen. Allereerst 

zal in dit verband de bestaande literatuur behandeld worden, waarna aan de hand van de verhalen een stuk 

onbekende geschiedenis ‘gereconstrueerd’ zal worden. Hierin mag niet vergeten worden dat elk verhaal 

subjectief is in zichzelf, en dat het maken van een ‘reconstructie’ daarom altijd het schetsen van een 

geconstrueerde werkelijkheid is. Verhalen brengen ons wel dichter bij het verleden: verhalen geven haar een 

gezicht. 

 

Om een juiste inschatting van de ‘opinie’ van de gewone man te kunnen maken zijn deze verhalen ook nodig. 

Zoals zal blijken zijn ze zeer direct verweven met de betekenis die de respondent aan het verhaal toekent.  

In de methodieken van dit onderzoek, hoofdstuk twee, is aan de hand van Anderson de volgende stelling 

geformuleerd: ‘Als er oorlogsverhalen worden verteld is er altijd sprake van betekenistoekenning’. Sheffel en 

Zembrzycki stellen hierom dat deep listening noodzakelijk is in dit soort interviews: niet alleen kijken naar het 

verhaal, maar ook ontwaren hoe hier betekenis aan gegeven wordt. Thompson schrijft hierover: ‘One of the 

deepest lessons of oral history is the uniqueness, as well as representativeness, of every life-story.’74  

Ieder verhaal is uniek, en ieder verhaal is persoonlijk. Toch is het zonde deze verhalen enkel op zich te 

beschouwen. Daarom zal in dit hoofdstuk geprobeerd worden een aantal ‘zandkorrels’ bij elkaar te schrapen, om 

er het begin van een duin mee te bouwen. Verhalen kunnen namelijk wel representatief zijn, als ze op elkaar 

aansluiten en elkaar ondersteunen. Allereerst zal in het onderstaande een beeld geschetst worden van de 

moffenmeidengeschiedenis van Utrecht door de verhalen van de respondenten te vertellen. Hierin is het dus 

onvermijdelijk dat de oordelen van de respondenten uit de verhalen spreken. De twee deelvragen zoals 

geformuleerd in het historiografisch kader worden hierna besproken: Verliep het kaalscheren zo georganiseerd 

als Diederichs beweert? Om deze vraag te beantwoorden worden opnieuw de vijf W’s behandeld, maar dan voor 

Utrecht. En, de tweede deelvraag: Hoe kregen gender gerelateerde normen en waarden in de praktijk vorm? 

Door deze vragen te beantwoorden wordt duiding gegeven aan de verhalen van de respondenten.  
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Het tweede deel van deze casestudy betreft de mentaliteit. In het vorige hoofdstuk stond de publieke opinie 

centraal, nu staat de opinie van de ‘gewone man’ centraal. Deze wordt geanalyseerd aan de hand van 

statistische gegevens en een aantal observaties.  

 

In het boek Een gewone stad in een bijzondere tijd wordt Utrecht ten tijde van de bezetting beschreven. Dit boek 

is het enige dat van de bevrijding in Utrecht – en daarmee ook de keerzijde daarvan: de vergeldingsdrang - 

verhaalt. Wat betreft de Utrechtse zuivering werd direct na de bevrijding bekend gemaakt dat de M.G., het Militair 

Gezag, aan zet was. In de volksmond werd deze groep ook wel de ‘Malle Gevallen’ genoemd. Het uitgangspunt 

van de grote bevoegdheden van de M.G. was een zo spoedig mogelijk herstel van het burgerlijke gezag. Van 

Boetzelaer, Provinciaal Militair Commissaris, gaf verschillende geledingen van de Utrechtse Gemeenschap 

inspraak. De illegale groepen waren echter niet vertegenwoordigd. Volgens Jan van Miert lagen de verhoudingen 

tussen de M.G., de burgerlijke autoriteiten en de verzetsgroepen gevoelig.75 Het verzet was namelijk een roep om 

politieke vernieuwing geweest, en met name de illegale pers in de streek had dat verlangen geuit.  

 

Het verzet in Utrecht was nooit een eenheid geweest, maar in 1944 werd er toch naar samenwerking gezocht. Er 

werd een adviescommissie opgericht voor Utrecht waarin twaalf personen zitting kregen. Ewoud Vermeulen, een 

beruchte Utrechtse verzetsman, werd buiten deze commissie gehouden. Hij en zijn aanhangers waren het felst 

tegen de autoriteiten en uitten hun ideeën in het illegale blad De Nieuwsbode. Dit blad had in augustus 1944 al 

gewezen op de behandeling van vrouwen in Frankrijk, die met de Duitsers uit waren geweest. Zij waren ook 

kaalgeschoren en met pek besmeerd. ‘De redactie hoopt dat de regering dergelijke maatregelen ook met onze 

vrouwen zal nemen’76, zo verscheen in De Nieuwsbode. Het Utrechts bestuur wilde ‘ongeregeldheden’ rondom 

‘moffenhoeren’ voorkomen en de Provinciaal Militair Commissaris verbood deze vrouwen van 12 tot 26 mei 

buiten te komen. Bij overtreding zou 24 uur cel op water en brood staan.  

 

De arrestaties in Utrecht werden verricht door de Binnenlandse Strijdkrachten en zestig politiemannen die 

hieraan mochten deelnemen. Dit was op 13 april tussen de B.S. en de politie besloten.77 Hoe dit arresteren 

plaatsvond wordt niet beschreven door Van Miert. Wel schrijft hij: ‘Aanvankelijk beperkten de arrestatieploegen 

zich voornamelijk tot het overnemen van door buurtbewoners gebrachte collaborateurs.’78 Dit impliceert dat de 

Utrechtse bewoners meehielpen met het ‘verzamelen’ van ‘foute’ stadsbewoners. Het verzet in Utrecht werd dus 

grotendeels buitengesloten in de naoorlogse zuivering, en voelde zich hierin gepasseerd. Omdat het verzet wel 

deel uitmaakte van de B.S. kan het zo geweest zijn dat deze organisaties in hun arrestatiebevoegdheid hun 

frustratie tegenover de Utrechtse autoriteiten hebben geuit, door zich weinig aan te trekken van het besluit van de 

Provinciaal Commissaris om ‘ongeregeldheden’ rondom ‘moffenmeiden’ te voorkomen.  

De ontmoeting  

‘Ach, het was iets van alle tijden. Het kan dat je op een gegeven moment op een zonnige dag rondwandelt en op 

mekaar valt. Dat is iets wat overal gebeurt,’79 zo beschrijft de heer B. de ontmoetingen tussen Duitse soldaten en 

Utrechtse vrouwen. Hij zag als veertienjarige jongen de ‘moffenmeiden’ in de stad: ‘Op het Oudkerkhof was een 

Dancing. Daar zag je jonge vrouwen die opvallend waren: ze droegen een soort kuitenlaarsjes met kwastjes 

eraan. Door je kameraden, schoolvriendjes en buurtjongens werd er altijd gelachen en gefluisterd dat dat een 

soort hoertjes waren. (...) Er werd gesmiespeld van: die doen iets met Duitse soldaten, en wat dat dan was, dat 

wist je ook niet helemaal. Dat was iets wat je van de kerk niet zou mogen, en wat je eigenlijk aan de pater zou 

moeten vertellen. Zo'n sfeer hing eromheen.’ De ouders van de heer B. praatten erover als ze op bezoek waren 
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bij de broers van zijn moeder, aan de Breedstraat. Daar was een antiek huis waar wat soldaten in en uit gingen. 

“Dan fluisterden je ouders en de familie van ‘het is weer raak.’”80   

Ook de heer van Z. zag tijdens de oorlog ‘moffenmeiden’. Het grafische bedrijf van zijn vader was gevorderd door 

de Duitsers: een kolonie ‘Elzassers’ woonde naast hem. Van Z. vertelt: “We hadden een hele grote tuin die 

doorliep naar de Ruggersweerd. We gingen op een gegeven moment buiten spelen en toen zaten daar moffen op 

de rand van de zandbank met spiegeltjes puistjes uit te knijpen. Dus wij zeiden: ‘Papa, er zitten moffen in de 

tuin!’” Dan werden ze eruit geschopt. De toiletten waren precies onder de trap. De heer van Z. was een keer 

onder de vloering gekropen om te spioneren. Hij zag er ‘moffenmeiden’ vrijen met Duitsers. De meiden werden er 

ook door zijn vader uitgegooid, en van Z. vertelt hoe ze als kinderen de meiden achterna liepen: van de 

Bemuurde Weerd tot het Neude, en ‘moffenmeiden’ riepen.81 

 

Mevrouw M.82 was achttien toen Utrecht bevrijd werd. Ze was verloofd met een man van de ondergrondse en 

bracht illegale kranten rond op de fiets. Net als dat de jongeren nu op de hoek van de straat staan, zo ging zij 

vaak naar lunchroom Het Hek aan de Vliesstraat, vertelt ze. Daar kwamen alle jongelui samen. Mevrouw M.: ‘De 

Duiters, die liepen daar ook wel rond. (..) Ik was een leuke knappe meid, en er werd naar je gekeken: de Duitsers 

probeerden dan anschluss te vinden. Maar ik ben daar nooit ofte nimmer op in gegaan, ik zou me een 

verraadster gevoeld hebben. Als je een beetje karakter had dan deed je dat niet. Van mijn vriendinnen was er 

ook niemand die dat gedaan heeft, we keken er wel echt op neer.’83  

Vier respondenten bevestigen het liedje wat op het voorblad van dit hoofdstuk weergeven is te kennen. Volgens 

mevrouw van M. werd het zo ‘onder mekaar’ gezongen, tijdens de oorlog.84 Mevrouw van der K. wist de 

middelste regel niet meer. Meneer van Z. wist deze op te vullen: ‘Als ik ze zie dan breng ik ze op’,85 mevrouw B. 

kon zich de regel anders herinneren: ‘Als ik ze zie dan schrijf ik ze op’.86 Dat refereert aan het opstellen van 

lijsten met ‘moffenmeiden’ wat Diederichs in haar boek ook aanhaalt.  

Het kaalscheren 

Stoepen bezaaid met haarlokken: het kaalscheren van de ‘moffenmeiden’ gebeurde in Utrecht op vrij grote 

schaal. Als alle genoemde aantallen door de 35 Utrechtse respondenten die via mail, telefoon of interview 

meewerkten aan dit onderzoek dan ligt het getal al rond de 150 vrouwen. Dit getal is niet per definitie juist omdat 

sommige respondenten een schatting deden van het aantal vrouwen dat ze zagen, en er soms moeilijk kan 

worden onderzocht of sommige respondenten dezelfde vrouwen gezien hebben.  

 

De heer R. beschreef in wat korte zinnen de eerste dagen in bevrijd Utrecht. Zijn zoon F. stuurde naar aanleiding 

van het artikel in het Algemeen Dagblad een fragment. Op zeven mei schreef R.: ‘Enige meiden zijn kaal 

geschoren, ruiten worden ingeslagen. De bevolking wil zijn woede koelen. In de stad zijn veel vechtpartijen.’ Op 

acht mei vervolgt hij: ‘Vroeg in de morgen de stad in geweest. Het leek wel middag, zo druk. Nog wat sigaretten 

gevangen. Later op de ochtend met Frans en bloemen naar Marie in het ziekenhuis. Veel meiden werden kaal 

geschoren en geverfd. De politie en de B.S. halen veel NSB'ers op. De stad is een oranje zee.’87 ‘De bevolking 

wil zijn woede koelen’; hiermee verwoordt R. wat de respondenten van dit onderzoek stuk voor stuk beweren: het 
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kaalscheren was een ‘afreageren’88, ‘Het was het was natuurlijk wel haat en nijd en van te voren werd er al 

gesproken over bijltjesdag,’ aldus mevrouw B.89 Hoe gebeurde dit precies? In het historiografische kader zijn de 

rituelen van kaalscheren aan de hand van vijf W’s behandeld: waar, wanneer, wat, waarom en door wie. Door de 

onderstaande verhalen van de respondenten over het kaalscheren in Utrecht te vertellen komen al deze 

aspecten langs, waarna ze onder ‘casus en historiografie’ behandeld worden.  

 

De heer B. weet nog tot in detail wat er gebeurde bij hem in de Herenstraat. Het heeft een grote indruk op hem 

gemaakt, want zijn eigen moeder participeerde erin. Op de eerste Bevrijdingsdag had de slager op de Herenweg 

de vlag uitgehangen. Zijn moeder was daar laaiend om geweest, want “hoe durftie verdorie om de Hollandse vlag 

uit te hangen met die ‘moffenmeid’ in huis”, had ze gezegd. Zijn moeder, die Ditje werd genoemd, had de 

grootste huishoudtrap gepakt die in de tuin stond. Haar man vond het allemaal niets en zei: ‘Ditje Ditje Ditje, doe 

dat nu niet! Gedraag je!’  Maar zijn moeder ging naar buiten en zette de trap tegen het huis van de Slager. Ze 

begon aan de vlag te trekken. B. vertelt: : “Plotseling kwamen om de hoek B.S. 'ers tevoorschijn en een meneer 

op leeftijd die een bandwinkeltje had op de Kruisweg, met een brilletje kwam eraan en een paar andere figuren 

met blauwe overallen aan en oranje banden om. Wat asofiguren van verderop uit wat je de ‘armoebuurt’ noemde 

kwamen allemaal een beetje aanlopen. Je zou nu zeggen tjappies en asofiguren. Het is me niet helemaal 

duidelijk meer, maar ergens is er een kreet gekomen, wie dat deed dat weet ik niet. Mijn moeder haakte er gelijk 

op in: 'die moffenmeid moeten we hebben’.”  

 

De glazen deur van de Slagerij werd stukgemaakt en de moeder van de heer B. was als eerste binnen, samen 

met een aantal mannen die zeiden: ‘We motten die meid hebben.’  De broer van de ‘moffenmeid’ was achter de 

toonbank vandaan gekomen met een groot slagersmes, en zei: 'Blijf van mijn zuster af!' Rooie Elien, zoals het 

meisje in de buurt genoemd werd, zat in de vrieskast waar het vlees bewaard werd. B. vertelt hoe ze betraand 

buiten stond, met een kuitlange bruine hooggesloten jurk aan, en sierraden om. Ze was naar buiten gesleurd. 

‘Plotseling was daar een handkar en daar werd ze opgetild, en mijn moeder was de eerste de sieraden afrukte en 

aan de jurk scheurde, en tot ontzetting van mij en misschien anderen stond de meid in haar onderjurk. Van de 

kerk mocht je van de kerk op kamp niet eens gemengd slapen, en het zwembad moest eerst leeg want je mocht 

geen dames in badpak zien.’ Voor de heer B. was het heel wat, zo’n roze onderjurk. ‘Rode Elien werd 

kaalgeschoren met een roestige tondeuse, waarbij ze het uitschreeuwde en huilde. (…) Ik herinner me dan dat ik 

weer terug kwam in de winkel en dat mijn vader erg nijdig was en eiste dat ze die sieraden terug zou geven.’90  

 

De heer B. vertelt dat hij door de stad Utrecht liep en dat er voor het Katholieke Vakbondgebouw aan de Oude 

Noord vrouwen werden kaalgeschoren. Er stonden allemaal klapstoeltjes. De stoep stond zwart van de mensen. 

B.: ‘Als je de hele breedte van het gebouw neemt, ik kreeg zo de indruk van, nou als ik het zou terughalen, rond 

de honderd zeker wel.’ In het verhaal dat hij schreef op het oorlogsforum Go2war2 spreekt hij van tientallen. Of 

het er echt honderd waren is daarom de vraag. Volgens de heer B. was de B.S. aan zet, aangevuld door mannen 

uit de stad.  

 

Mevrouw V. wilde als meisje van elf ook wel zien wat er allemaal in de stad gebeurde. Uit sensatie liep ze met 

vriendjes en vriendinnetjes achter de optocht aan. Op de Laan van Soestbergen wilde de B.S. een trap op naar 

de voordeur van een ‘moffenmeid’. Maar bovenaan de trap stond een man, met een groot mes in zijn hand. Hij 

zei: ‘De eerste beste die naar boven komt hak ik het hoofd af!’ Toen waren de B.S.’ers opeens niet meer zo stoer. 

Een andere respondent vertelt een soortgelijk verhaal over de een huis aan de Kromme Rijn. Er kwam een man 

naar buiten met een bijl en hij riep: ‘Als jullie mijn vrouw meenemen sla ik jullie de hersens in!’ Zijn vrouw was ook 
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naar buiten gekomen en riep: ‘Kom maar op met die vlaggetjes: mijn kinderen hebben tenminste geen honger 

gehad!’91  

 

Mevrouw V. vertelt dat de kar verder werd getrokken naar de Oosterkade. Daar werd een meisje uit huis gehaald. 

Ze werd op de kar gezet en ook kaalgeschoren. Mevrouw V. merkt op: ‘Het was voor mij sensatie, puur sensatie. 

Er liepen helemaal geen ouders van ons mee, het waren echt die opgeschoten vlegels. Er stonden allemaal 

mensen omheen en die jongeren deden mee. Je weet wel, van een jaar of achttien, negentien. Net als je nu hebt 

met die Marokkanen. Die jongens waren aan het arresteren samen met de BS, (..) ze waren zich aan het 

uitsloven. Mijn ouders spraken met heel veel minachting over de B.S. Dat was het echte tuig. Er werd dan 's 

avonds goed wat bij de joden weggehaald.’92 

 

De heer van Z, die tijdens de oorlog twee ‘moffenmeiden’ had betrapt zoals beschreven, was er ook getuige van 

dat de haren van deze twee vrouwen werden afgeschoren. De twee vrouwen waren kaalgeschoren bij hem in de 

straat: aan de Bemuurde Weerd. “De vrouwen werden weggereden op een kar naar de Oranjestraat. Daar 

woonden de echte aso's, daar dorstte je vroeger al niet te komen, omdat je dan een klap zou krijgen. Daar op de 

hoek van die Oranjestraat, daar stond een draaiorgel waar muziek mee werd gemaakt, en daar zijn die 

'moffenmeiden' toen besmeurd. Het draaiorgel werd gedraaid door een zeer bekend Utrechts figuur, dat was 

pastoor van Unen. Hij was de stichter van de Augustinesse, dat was voor ongehuwde moeders. Hij was onze 

pastoor. Daar ben ik bijna over mijn nek gegaan, ik kon het niet hebben. Als je kijkt wat er nu allemaal in de 

katholieke kerk gebeurt, dan denk ik aan pastoor van Unen die daar draaiorgel stond te draaien.’93 

 

Even ontdaan als de heer van Z. was mevrouw S. Met tranen in haar ogen vertelt ze wat ze zag. Ze gaf aan naar 

aanleiding van het artikel in het Algemeen Dagblad lang geaarzeld te hebben, ze had er veel over nagedacht, en 

werd er nog akelig van. Toch wilde ze het nu vertellen. “Ik dacht dat ik op de Royaards van der Ham kade liep. Er 

werd een jonge vrouw uit huis gesleurd, en die had echt heel mooi roodbruin haar, het was wat langer en 

krullend. Ze trokken haar aan de haren en knipten het af. Toen tekenden ze een hakenkruis. Ik vond het zo erg, 

ik vond het echt heel erg. Ik heb soms nog als ik eraan denk, heb ik er weer last van. Ik vond het vreselijk.”94  Een 

stuk of drie, vier B.S.’ers hadden de vrouw kaalgeschoren, met een stengun erop. De man van mevrouw S. vond 

het ook ‘laf’. Hij zag het in de Marconiestraat, ook in Zuilen. ‘Er werd een vrouw uit haar huis gesleurd en op zo'n 

platte wagen getrokken. En ik weet niet of ze met stengun stonden. Er stonden heel veel mensen omheen te 

kijken, ik geloof dat lang niet iedereen het leuk vond. (…) De ouders wilden het nog voorkomen maar die werden 

weggedrukt.’95  

 

Mevrouw B., die ook in Zuilen getuige was van het kaalscheren, heeft ook geen B.S. gezien. Volgens haar waren 

het ‘op Zuilen’ een stel kerels die van straat naar straat gingen om de meiden uit de huizen te halen.  

In de kerk hadden haar vriendjes en vriendinnetjes gevraagd: ‘Ga je mee, want op Zuilen worden er meiden 

kaalgeschoren!’ In de Lessepstraat haakten ze bij de optocht aan. Een platte kar werd getrokken door een 

tractor, er stonden al een aantal meiden op.  Mevrouw B. vertelt: ‘Daar stopten ze bij een voortuintje en de 

menigte liep te zingen en te hossen want de meiden moesten kaal. Ik zie nog die vader huilend tegen de muur 

staan, want hij had zijn dochter verstopt. Toen ging de meute, want het was echt een meute, het huis in en 

haalde het meisje en sleepte haar op de kar. Ik vond het vreselijk, ik word er nog emotioneel van. Ik vond het 

verschrikkelijk en ik kon niet weg. Je liep mee, maar ik liep met lode benen. Ik vond het walgelijk. En die vader 

die daar stond te huilen tegen die muur terwijl dat meisje op de kar werd gezet en werd kaalgeschoren. Op dat 
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kale hoofd werd met iets zwarts een hakenkruis getekend. Het was afschuwelijk, ik heb het walgelijk gevonden. Ik 

deed niets. Ik werd door de groep meegenomen, dan ben je een groepsmens. Ik vond het walgelijk.  Het was een 

hetze. Als ik zie in de krant dat een groep mensen iets doet, dan vind ik nog altijd dat dat niet moet kunnen of, 

want het is groepsdruk. Die kar die ging overal verder, door het hele Zuilen heen. Toen werd er uit een huis zo'n 

grote spiegel gehaald en moesten die meiden naar zichzelf in de spiegel staren. Walgelijk was het (..) Ik hoop dit 

nooit meer mee te maken. (…) Dan zijn mensen beesten.’96  

Twee anonieme respondenten vertellen via telefoontjes van het kaalscheren van een vrouw op de hoek van de 

Werner Helmichstraat. Ook mevrouw ter H. vertelt hierover. Het is niet duidelijk om welke hoek het gaat en of het 

over dezelfde vrouw gaat: de Werner Helmichstraat heeft een aantal zijstraten, dus ook een aantal hoeken. 

Volgens mevrouw ter H. was het een volks opstandje, waar geen B.S. aan te pas kwam. Mevrouw ter H. had 

vaak gespeeld met het dochtertje van de getrouwde ‘moffenmeid’ uit de Werner Helmichstraat. Het stond zwart 

van het volk. De vrouw stond te midden van de groep en werd kaalgeschoren en besmeerd met teer.97 Ook de 

heer van H. kan zich niet herinneren dat de B.S. bij het kaalscheren aanwezig was. Hij reed in een vrachtwagen 

door Utrecht heen. Hij was op 7 mei bevrijd door de B.S. uit gevangenis Het Oranjehotel  in Scheveningen. Hij 

was in de oorlog betrokken geweest bij het illegale verzetsblad Trouw. Hij vertelt dat hij de haren van drie 

‘moffenmeiden’ als toetje kreeg. De wagen werd stilgehouden in de buurt van het Wolvenplein, en ‘ter ere’ van de 

gevangenen werden drie meiden kaalgeschoren. ‘Wij moesten daar dankbaar voor zijn. Wij moesten dat 

appreciëren. Dat deden wij niet want wij hadden daar totaal geen zin in. We begrepen het ook helemaal niet. En 

we wilden alleen maar naar huis toe.’98 

Voorstanders  

Mevrouw M. was de een van de weinige respondenten die zei ‘genoten’ te hebben van het kaalscheren. Ze vond 

het ‘prachtig’. Het was rancune. ‘Ik vond het prachtig, daar kom ik eerlijk voor uit. Natuurlijk. Je was je broer 

verloren. Je had in die vijf oorlogsjaren zoveel meegemaakt. Dan had je aan iedereen een hekel die met die 

Duitsers geheuld had. Maar ik denk dat die meiden er naderhand wel spijt van gehad hebben.’99  Mevrouw M. 

vertelt hoe tijdens het wachten op de Canadezen in de Biltstraat een geluid opging van: ‘Er wordt er één 

kaalgeschoren!’ Ze vertelt: ‘Dus iedereen die ging aan het lopen, want iedereen wilde het zien. Dus ik er ook 

achteraan, dat begrijp je wel.’ In één van de zijstraten van de Biltstraat werd een vrouw kaalgeschoren, dit 

gebeurde terwijl er gejoeld en gescholden werd. 

 

Even later zag mevrouw M. dat er ook een meid werd kaalgeschoren in de Berkelstraat. ‘Dat was een hele lange 

meid. Dus alle mensen die eromheen stonden waren kleiner dus ik kon die meid goed zien. En die werd 

kaalgeschoren, en die zat zo (hoofd tussen armen). Deze vrouw kwam mevrouw M. later nog tegen toen ze bij 

een vriendin was en haar neef zijn nieuwe verloofde voor kwam stellen. ‘Hij kwam binnen met die meid! Ik dacht: 

god, die meid is kaalgeschoren!’ Mevrouw M. vertelt dat er nu in haar buurt in de Meern nog wordt gefluisterd dat 

één van haar buurvrouwen vroeger een ‘moffenhoer’ was. Maar mevrouw M. durft er niet meer over te 

beginnen.100 Aan de kaalscheerpartijen waar mevrouw M. getuige van was nam geen B.S. deel. Volgens 

mevrouw M. was het een ‘zooitje ongeregeld’, en ongeorganiseerd. Na afloop stuurde mevrouw M. nog een mail: 

‘Van een vriendin hoorde ik gisteren dat ze had gezien dat er een meid werd kaalgeknipt op het Vredenburg. 

Daar stonden er nog meer te wachten op een knipbeurt, hahaha!’101 Mevrouw Z., een andere respondent,  schrijft 

in een brief hoe ze de ‘koude haat’ in de ogen van de ‘moffenmeiden’ niet kon aanzien. Ze had zich met walging 
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van hen afgewend. Het was ‘heftig en ontluisterend’ hoe de ‘landverraadsters’ uit hun ogen hadden gekeken.102 

 

Ook de heer O. vond het prachtig. Hij schrijft zijn verhaal over zeer Duitsgezinde mensen aan het eind van de 

Amsterdamsestraatweg. Mensen die het ‘moffentuig’ hadden bejubeld bij binnenkomst in 1940. Over het 

kaalscheren en besmeren met pek, vertelt hij: ‘Het was voor ons een geweldige happening en een ieder joelde en 

danste om deze dames heen en riep de meest grove verwensingen. Niet te vergeten was voor ons dat dit 

gespuis enorm heeft geprofiteerd van de vele voordelen die de moffen hun verleenden, denk alleen maar aan 

voedsel tijdens de hongerwinter.’ Hij beschrijft een tweede geval waar hij getuige van was, in de Lacroixstraat: 

‘Daar verbleef een familie die nog te vies was om te benaderen, maar die er niet voor is terug gedeinsd met de 

moffen het een en ander te beleven. Ook hier hebben wij gedanst en gejoeld: zulke aangelegenheden maak je 

maar eens in je leven mee, maar die blijven altijd in je herinneringen bewaard ondanks de verstreken jaren. 

Vergeten?  Nee, dat gaat niet. De moffen vergeven? Nee, ook nu nog niet, er is voor mij te veel gebeurd.’103 

 

Ook mevrouw W. schrijft ‘nooit’ te kunnen vergeten. Als verzetsvrouw was ze na de oorlog B.S., de partij die de 

vrouwen kaalschoor. Ze schrijft in ‘we’ maar geeft later tijdens een telefonisch interview aan niet zelf te hebben 

deelgenomen aan het kaalscheren van een vrouw op het Willem van Noortplein. Ze schrijft: “Wij hadden er één 

opgepakt (..), die had het echt verdiend. Ze ging met verschillende militairen mee voor brood, dat is niet erg, 

maar níét voor het oog op straat, voor kinderen die vroegen: ‘Annie, ik heb zo’n honger, krijg ik ook een stukje?’, 

ze kregen als antwoord: ‘Nee, dan gaat je moeder maar met me mee.’” De respondent beschrijft hoe vier 

kinderen uit de straat overleden. Ze geeft er Annie, de ‘moffenmeid’, de schuld van. Aan de telefoon zegt ze: ‘Dan 

leer je wat haat is hoor. Ik neem het mee mijn graf in. Als ze die kinderen iets van haar brood had gegeven waren 

ze niet dood geweest.’ De respondent spreekt opgewonden over de ‘zegen’ dat dit ‘mokkel’ baarmoederkanker 

kreeg. Toen de diagnose was gesteld was ze naar de voordeur gegaan en had Annie gezegd dat dit haar straf 

was.104 Hieruit spreekt duidelijk een vergeldingsmotief, zoals die ook zichtbaar is bij de andere ‘voorstanders’ van 

het kaalscheren, in het geval van mevrouw W. zichtbaar in een diepgaande haat.  

 

Kinderen van ‘moffenmeiden’ 

Ten slotte de verhalen van twee mannen wiens moeder werd kaalgeknipt in de Utrechtse straten. De heer V. 

schrijft in een brief: ‘Mijn moeder is kaalgeschoren, alleen al omdat haar man een N.S.B.’er was. Het waren een 

stelletje gereformeerde rothonden die vijf jaar onder de vloer gezeten hadden. Die de held uit wilden hangen. Ik 

ben zowat 86 jaar oud en ik kan mij er nog woest om maken.’105   

 

De heer H. schrijft dat zijn moeder was achtergebleven met vier kinderen tijdens de oorlog, omdat zijn vader in 

Duitsland moest werken. Er kwamen zo nu en dan Duitsers over de vloer. De respondent schrijft: ‘Het waren ook 

heel gewone mensen, ze hebben ons de Hongerwinter helpen te overleven.’ Hij beschrijft hoe ‘de ondergrondse 

uit haar hol kwam’ na de oorlog. Gewapend met stenguns hadden ze zijn moeder uit huis gehaald. Het waren vier 

mannen uit de straat geweest. De moeder van de respondent werd kaalgeschoren.106 Hij vertelt hierover: ‘Ik kan 

het mij nog herinneren als de dag van gisteren. Buiten stond een soort schapenscheerder te wachten. Mijn 

moeder heeft het heel laconiek over haar heen laten komen en heeft na afloop de afgeknipte haren opgepakt. 

Later heeft ze die onder een hoofddoek geplakt. Ze had wel steun van de buren, want zij was graag gezien. Maar 

ja, toen mijn vader thuis kwam en het allemaal hoorde is het huwelijk op de klippen gelopen. Mijn broers en ik 

hebben er geen trauma aan over gehouden, maar wat er gebeurd is dat heeft me toch mijn leven lang dwars 
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gezeten. Mijn moeder was niet slecht: zij heeft het voor ons gedaan. Ik ben blij dat er nu iemand is die zich 

verdiept in deze geschiedenis.’107 

 

Figuur 3 – Het oude Katholieke Vaksbondgebouw aan de Oude Noord, waar de heer B. Getuige was van het kaalscheren 
van ‘moffenmeiden’. Bron: Utrechts Archief.  

 

Figuur 4 – Foto van de heer van H. Waar hij in de vrachtauto stil wordt gehouden aan het Wolvenplein te Utrecht om te 
zien hoe drie vrouwen worden kaalgeschoren. Bron: archief van de heer H.  
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Figuur 5 – Meisje wordt kaalgeschoren aan de Morelstraat. Bron – Utrechts Archief.  
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Georganiseerd of ongeorganiseerd 

In het historiografische kader werden de volgende deelvraag geformuleerd: Ging het kaalscheren wel zo 

georganiseerd als Diederichs beweert? Om deze vraag te beantwoorden de vijf W’s op een rij met betrekking tot 

de casus. ‘Waar’ de ‘moffenmeiden’ werden kaalgeschoren bleek uit de verhalen. Mevrouw V. had naar 

aanleiding van het interview bij haar buurvrouwen in de flat geïnformeerd. Deze vrouwen zeiden haar dat er in 

Wittevrouwen en Rivierwijk en aan de Croeselaan ook was kaalgeschoren. Ze wilden er niet met mij over praten 

omdat het ze te veel werd ‘om al die ellende weer op te halen.’ Dat was nergens voor nodig, ellende was er al 

genoeg in de wereld. Dat verleden hoefde niet meer opgerakeld te worden volgens hen.108 Op pagina 34 is in 

kaart gebracht in welke straten volgens de respondenten vrouwen werden kaalgeschoren. In de bijlage is een lijst 

met alle straatnamen opgenomen.  

 

Als er gekeken wordt naar ‘wat’ er gebeurde in Utrecht dan lijkt dit overeen te komen met de schets die 

Diederichs maakt van de rituelen van kaalscheren. Als we kijken naar Utrecht worden de ‘moffenmeiden’ op vier 

manieren behandeld: ten eerste zijn er gevallen waar de ‘moffenmeid’ uit haar huis wordt gesleept en voor haar 

huis wordt kaalgeschoren. Een tweede mogelijkheid is dat de vrouw uit huis wordt gehaald, op een kar wordt 

gezet en kaalgeschoren door de buurt wordt gereden. Dit zien we in Zuilen, als we naar de verhalen kijken. Ten 

minste in de Werner Helmichstraat, de Lessepstraat, de Marconiestraat. Een derde mogelijkheid is dat de 

‘moffenmeiden’ werden kaalgeschoren en verzameld op een centrale plek, waar ze met pek besmeerd werden. 

Een vierde mogelijkheid is dat vrouwen werden opgehaald en op een centrale plek werden kaalgeschoren 

(Oudenoord). Niet in alle gevallen kregen de vrouwen een hakenkruis van pek op hun hoofd. Soms gebeurde dit 

wel direct, soms niet: zoals in het geval van de heer van Z. werden de ‘moffenmeiden’ in aan de Bemuurde 

Weerd kaalgeschoren en kregen ze in de Oranjestraat pas pek op hun hoofd. Pek of teer moest ongeveer drie 

maanden slijten.109 

 

Ten slotte ‘door wie’ het kaalscheren geschiedde: Diederichs spreekt in haar boek van een georganiseerde 

combinatie van Binnenlandse Strijdkrachten en mensen van de straat. Als de beschreven gevallen in Utrecht 

bekeken worden is de B.S. vaak wel aanwezig, maar zeker niet altijd. De B.S. is ook niet altijd de initiatiefnemer. 

Meneer van H.: ‘Dit deed het volk in een eerste opwelling wederrechtelijk.’110 Zeker in Zuilen lijkt de B.S. 

opvallend vaak afwezig.  Wat betreft een gestructureerd of ongestructureerd verloop van het kaalscheren: Van 

den Bergh en Van Binsbergen zagen het kaalscheren als een ‘volksgericht’ bij uitstek: het begrip duidt op non-

organisatie in beginsel. Mevrouw M. riep op de vraag of het kaalscheren waar zij getuige van was georganiseerd 

was direct: ‘Nee, ongeorganiseerd!’111 Meneer van H. noemt het een ‘tijd van chaos’, waarin dit soort 

‘kinderachtige’ zaken konden gebeuren.112 Alle respondenten spreken van veelal spontaan ontstane acties tegen 

‘moffenmeiden’, en niet van directe organisatie of systematisch knippen. Meneer M. schreef een gedicht over het 

kaalscheren waar hij getuige van was:  

De buurt stond rond een vrouw, een meisje nog. 
Ze had een Duitser liefgehad.  
Ze was alleen want hij was weg 
nooit kan ik het beeld vergeten 
hoe zij met grote ogen om bescherming zocht. 
 
Die was er niet, want vol van zelfbedrog 
had heel ons volk ineens een schoon geweten. 
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Ze was een prooi van hen en alles mocht. 
En ik stond naast mijn moeder aan de kant 
 
en wist als kind niet goed wat er gebeurde. 
Maar plotsklaps voelde ik hoe moeders hand 
mij vaster greep en uit het oproer sleurde. 
 
Pas toen zij mij toedekte in mijn ledikant, 
zei ze: “Als iemand  had geschreeuwd, ‘ook zij’, 
hadden ze zonder reden mij gepakt en jou erbij.’113 
 

 

Kaart van Utrecht met daarop aangegeven alle plekken waar ‘moffenmeiden’ zijn kaalgeschoren, zoals door de 
respondenten aangegeven.

114
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Ondanks dat deze respondent als kind niet goed wist wat er gebeurde, weergeeft hij de mening van zijn moeder 

in de laatste zinnen. Het was blijkbaar zo’n chaos, zo’n volksgericht, dat als iemand hen had aangewezen als 

verraders dan waren ze zonder reden ook gepakt, terwijl ze op geen enkele manier met de vijand geheuld 

hadden. Dit geeft het ongeorganiseerde karakter van het kaalscheren wel aan. Wat opvalt is dat veel van de 

respondenten met minachting spraken over de B.S. Bijvoorbeeld meneer van S. Hij vertelt hoe hij zag dat er 

meiden werden kaalgeknipt bij hem in de buurt. ‘Dat vond ik als jongetje verschrikkelijk om te zien. Ik vond het 

heel erg het maakte op mij veel indruk. Die kerels van de B.S. in blauwe overalls met een riem om en een 

stengun in hun handen die deden dat. Als jochie haatte ik ze. Altijd als ik blauwe overalls zag dacht ik er aan. En 

toen ik ouder werd wist ik ook dat er maar weinigen van hen echt iets met de oorlog mee gemaakt hadden. Maar 

nu konden ze zich uitleven met de Canadezen op de achtergrond die zich er niet mee bemoeiden.’115  

 

Dit was een veelgehoord geluid onder de respondenten. De B.S. werden gezien als nepverzetsstrijders. Daarbij 

hadden er vele jonge mannen tijden ondergronds moeten zitten, en die konden nu eindelijk naar buiten. De heer 

S. gaf aan dat dit een deel van de losgeslagen en ongeorganiseerde gekte veroorzaakte:  deze jongens mochten 

eindelijk de straat weer op en wilden zich wreken op alles wat nog refereerde aan de Duitsers die hen voor vijf 

jaar in schuilkelders en onderduikruimtes hadden laten zitten. Meneer van den K. schrijft: “De ‘helden’ die deze 

executies uitvoerden waren vaak lafaards die ondergedoken hadden  gezeten achter een dubbel wandje op de 

zolder of iets dergelijks:  lekker veilig met een oude radio naar radio Oranje luisteren. Na 5 mei kwam dit volk uit 

zijn of haar schuilplaats. Die gingen dan ‘moffenmeiden’ kaalscheren, maar ook wel eens bij de Knokploegen: 

wachtlopen op  straten of pleinen met een stengun op de borst. Was ook lekker veilig, want de oorlog was toch 

afgelopen.’116 

Een ander bewijs voor een ‘ongeorganiseerde’ behandeling van ‘moffenmeiden’ voert terug naar het bevel van de 

Provinciale Commissaris aan alle ‘moffenmeiden’ om binnen te blijven, om hen zo te beschermen tegen de 

volkswoede. Er is dus geenszins opdracht gegeven tot het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ van bovenaf. De 

andere kant van het verhaal is de Oudenoord, waar de Heer B. wel een georganiseerd kaalscheren zag. Volgens 

hem was dit een centrale plaats waar veel vrouwen naartoe gebracht werden. Er stonden veel klapstoeltjes. 

B.S.’ers waren er massaal bezig met knippen. Een centrale plek, waar zelfs klapstoeltjes zijn neergezet en 

systematisch geschoren wordt, duidt wel op organisatie. Toch is deze organisatie nog steeds te zien als een 

‘volksgericht’ in de definitie van Van der Bergh en Van Binsbergen: want het initiatief ligt nog steeds buiten de 

rechterlijke orde. De definitie van een volksgericht als collectief handhaven van in een gemeenschap als geldend 

beschouwende sociale normen door andere dan de officiële rechterlijke organen,”117 geldt hier nog steeds.  

 

Op dit punt kan Diederichs standpunt genuanceerd worden: niet altijd verliep het kaalscheren georganiseerd of 

gestructureerd: het gebeurde veel door het volk zelf, op eigen initiatief, of door de B.S. in samenwerking met het 

volk. Er was in geen geval sprake van een opdracht van bovenaf. Dat betekent niet dat het kaalscheren nooit 

ongeorganiseerd kon zijn. De centrale plekken (Oranjestraat en Oudenoord, Vredenburg) geven wel aan dat het 

ook gedeeltelijk georganiseerde wijze kon gaan. Maar dan was het nog steeds een ‘georganiseerd volksgericht’, 

van onderop ontstaan en niet van bovenaf opgelegd. Bij de hantering van de term ‘volksgericht’ is het van belang 

dat het bottom-up up  en top-down onderscheid gemaakt wordt, om verwarring over het begrip ‘georganiseerd’ te 

voorkomen.  

 

Spiegel der contextrespondenten  

De zeven contextrespondenten vertelden over de rituelen van kaalscheren in Haarlem, Gouda, Rotterdam, 

Limburg, Woudenberg, Bilthoven en Bussum. De beelden die zij schetsten komen zeer goed overeen met de 
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Utrechtse toestanden. De heer van E. over Rotterdam: het was een ‘zooitje ongeregeld’  geweest bij de B.S.. 

Vrouwen werden op een kar kaalgeschoren. De heer G. uit Woudenberg had het gezien op een plein in het dorp: 

de vrouwen werden van hun haar ontdaan, en de mensen die er omheen stonden joelden en klapten. Hij vond 

het als kind een hele sensatie, maar hij begreep totaal niet waar het om ging.118  

 

De heer S. was getuige in Gouda: Op 10 mei was er allerlei kabaal op het plein waar hij woonde. Alle 

ondergedoken jongens die waren vrij en in de sfeer van wraak gingen ze hun eigen rechter spelen. ‘Op het plein 

bij ons woonden twee zusters, die met de Duitsers gingen. Je zag ze altijd tijdens spertijd, want zij mochten wel 

buiten. Met de nylons uit Parijs, het mooie ondergoed, de lippenstift en andere smeersels staken ze de ogen uit 

van de andere jongeren. De moffenmeiden moesten gevangen worden na de oorlog. Alle jongelui van het plein 

wilden die twee meiden pakken. Ze pakten een ladder en zetten die tegen het huis aan, ze klommen door het 

kleine zolderraampje naar binnen en haalden die meiden naar buiten. De B.S. was ook aanwezig. Tegenover het 

stadhuis is een gebouw met allemaal traptreden, daar moesten ze mee heen. Onderweg werden ze bespuwd, 

daar op de trap werden hun haren afgeknipt en werden ze ingesmeerd met gesmolten teer: pek. Er stonden 

honderden mensen te kijken en te joelen. De volgende dag moesten de vrouwen met een tandenborstel de 

traptreden schoonmaken, daar kwamen ook veel mensen op af om te kijken.’119 Ook uit deze verhalen (en er zijn 

er nog meer) blijkt het impulsieve en ongeorganiseerde aspect van het kaalknippen van ‘moffenmeiden’.  

Gender  

In het historiografische kader werd benadrukt dat niet alleen vergeldingsdrang het motief vormde tot het 

kaalscheren, ook gender speelde een rol. De deelvraag hieraan gerelateerd luidt: Hoe kregen 

gendergerelateerde normen en waarden in de praktijk vorm? Deze wordt beantwoord door allereerst de normen 

en waarden volgens Withuis: het taboe dat op seksualteit rustte, te toetsen aan de praktijk, om achtereenvolgens 

het idee van de vrouw als ‘nationaal bezit’ te bespreken.  

 

Seks? Daar sprak je niet over volgens de heer van der K. Soms kon je wel wat vragen. Een groot verschil met nu: 

“Toen vroeg je nog: ‘Pa mag ik iets vragen’? Nu vraag een kind: ‘Pa wat wil je weten’?”120 Ook het eerder 

genoemde verhaal van de heer B. spreekt van een ‘geheimzinnige sfeer’ rondom seks. Hij vertelde dat hij de 

vroegrijpe jongens op school wel hoorde fluisteren over wat de ‘moffenmeiden’ met de Duitsers deden, maar 

niemand wist eigenlijk precies wat. Met soldaten ‘smiespelen’ noemde hij dat. Het enige wat hij wist was dat het 

niet mocht, en dat het eigenlijk aan de pater opgebiecht zou moeten worden.121  

 

Ook mevrouw het H. benadrukt dat de ‘moffenmeiden’ tegen de normen en waarden van de tijd ingingen: ‘Die 

vrouw die ik kaalgeschoren heb zien worden, dat was een getrouwde vrouw. Dus dat kon al niet. En dat het dan 

nog met een Duitser was, dat was dan het toppunt.’122 Mevrouw W. noemt nog steeds iedere ongehuwde moeder 

een ‘slet’.123 Ook de heer K. beschrijft dat het niet gebruikelijk was in die tijd om over seksualiteit te praten. Zelf 

moest hij trouwen omdat hij uit een katholiek milieu kwam en zijn vriendin zwanger had gemaakt. De heer K. legt 

uit wat voor houding de ‘moffenmeiden’ hadden: ‘Het waren gewoon meiden die een man wilden hebben. Ik heb 

hier een verpleegster die versiert mannen. Dat deden die meiden ook natuurlijk. Daarom haalden een hoop 

mensen ze door het slijk.’124 Dat de vrouw de initiatief nemende partij was, werd niet geaccepteerd. Dit was een 
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geluid dat opging onder de meeste respondenten: ten tijde van de oorlog werd er niet gepraat over seks en over 

wat dat was. ‘Je wist helemaal niks!’, aldus de heer van Z.125  

Dat een vrouw met verschillende mannen ging, dat kon al helemaal niet. Meneer O. schrijft over ‘moffenmeiden’ 

die met hun zakdoeken nog om achter de Canadezen aangingen: ‘Er waren ook dames die ondanks dat zij kaal 

waren geschoren er niet van afzagen om met een hoofddoek uit te gaan met de Canadezen, die waren gelegerd 

in wat wij de Oude School noemden. Toen wij dit zagen zijn wij achter een van die meiden aangelopen en 

hebben toen de hoofddoek van haar hoofd getrokken, u begrijpt dat dit een enorm feest voor ons was, maar niet 

voor de Canadees die met deze slet op stap was. Wat een heerlijke beleving voor ons na al die jaren van 

ellende.’126 Aan zedelijke losbandigheid werd zwaar getild, zo blijkt uit dit verhaal.  

 

Het was opvallend dat een aantal respondenten wel het idee van een vrouw als ‘nationaal bezit’ uitten, maar de 

vrouwen niet veroordeelden omdat ze er met de verkeerde nationaliteit vandoor gingen. Het is dus een gedachte 

waarvan gezegd wordt dat hij bestond, en een motief tot kaalscheren vormde, maar die niet in alle gevallen 

ondersteund werd. In het geval van meneer van den K. wel: ‘Waarschijnlijk zijn die vrouwen te vergelijken met de 

wichten die het nu ook interessant vinden een buitenlander aan de haak te slaan.’127 Hierin komt duidelijk het idee 

naar voren dat vrouwen niet zomaar met een ‘buitenlander’ mogen gaan. De heer B. vertelt in dit verband een 

verhaal. Niet over de ‘moffenmeiden’, maar over een vergelijkbare situatie, om uit te leggen hoe dat idee van de 

vrouw als nationaal bezit heerste. De heer B. verweet de ‘moffenmeiden’ niets, want hij was naar zijn eigen 

mening zelf net zo geweest tijdens zijn dienst als militair in Suriname. Als hij met zijn Surinaamse vriendinnetje 

door de stad liep, riepen de mannen uit Paramaribo naar haar: ‘Moet dat nou, met zo’n Jantje?128 Zijn wij niet 

goed genoeg?’ Dit geeft wel aan dat gaan met ‘buitenlanders’ in die tijd en lang erna werd gezien als schending 

van de eigen nationaliteit.  

 

De mengeling van vaderlandsliefde (die sterker werd ten tijde van de oorlog) en gender is goed zichtbaar in de 

verhalen van de respondenten. Chris van der Heijden vertelt in zijn boek Grijs Verleden  een opmerkelijk verhaal 

over naoorlogs Utrecht. Hij beschrijft dat in de nacht van 16 september een aantal Utrechters probeerden 

‘yankeemeiden’ kaal te knippen. Dit waren vrouwen die hun hart hadden verloren aan de bevrijder. Van der 

Heijden schrijft dat het kwam tot een ‘ware veldslag’ tussen zo’n tweehonderd Canadezen en een onbekend 

aantal Nederlanders. Er kon nog maar één conclusie getrokken worden door de Canadezen: ‘it was time to go’.129 

Dit verhaal geeft aan dat er ook met afschuw werd gekeken naar de ‘bandeloosheid’ van de meisjes die met de 

bevrijder gingen, zelfs zo erg dat de Utrechters weer naar de tondeuse wilden grijpen. 

 

Vanuit deze verhalen kan worden geconstateerd dat de casus aansluit bij de internationale literatuur over het 

kaalscheren, waarin de nadruk ligt op het ‘gender discours’ en de vrouw als ‘nationaal bezit’. Het is wel 

opmerkelijk dat deze gedachte genoemd wordt als motief voor de scheerders, maar dat de respondenten zelf 

(met uitzondering van één) hier niet op oordelen. Als er wordt teruggeblikt op de deelvraag naar de praktijk van 

gender gerelateerde normen en waarden, was dat ze wel ‘aanwezig’ waren in de samenleving, maar niet 

‘gedragen’ werden door iedereen, of in alle gevallen resulteerden in veroordeling. Dit geeft aan dat deze normen 

en waarden al onder druk stonden, omstreden waren, en niet meer klakkeloos door iedereen werden 

aangenomen.  

 

Dit past goed in de these van Hans Righart , hij stelt in zijn boek De eindeloze jaren zestig dat  
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de maatschappij als huis gebouwd op stevige zuilen en met sterke normen en waarden, na de oorlog al verzakt 

was. Er hoefden in zijn visie nog maar enkele rukwinden op te steken (culturele vernieuwingen) en de culturele 

revolutie van de jaren zestig was daar.130 Toch stond de gevel na de oorlog nog stevig overeind en nam het gros 

van de mensen het de ‘moffenmeiden’ zeker kwalijk dat ze met hun eer te grabbel gooiden. Dit kwam ook in het 

hoofdstuk over de publieke opinie naar voren.  Het kaalscheren betekende niet alleen dat  ‘moffenmeiden’ 

moesten boeten voor hun ‘verraad’, ook moesten ze boeten voor hun non-conformisme wat betreft gender 

gerelateerde normen en waarden. Helaas kan deze bewering niet getoetst worden aan de contextrespondenten, 

omdat geen van hen zich heeft uitgelaten over dit onderwerp.  
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Utrecht kijkt toe 

 

In het vertellen van de verhalen van de respondenten kwam veelal hun mening over het ‘kaalscheren’ al sterk 

naar voren. Het beschrijven van het kaalscheren en het geven van betekenis hieraan leken hand in hand te gaan. 

In deze paragraaf zal de opinie van de omstander geanalyseerd worden. In de cirkeldiagrammen is te zien dat 78 

procent van de 25 Utrechtse respondenten die hun mening uitten, negatief oordeelt over het kaalscheren, zeven 

procent zegt het te begrijpen, en vijftien procent kijkt er op een positieve manier tegenaan. Als de 

contextrespondenten meegerekend worden (in totaal 32 meningen) dan staat 78 procent negatief tegenover het 

kaalscheren, wordt het begrepen door zes procent en ondersteund door zestien procent.  

 

Deze driedeling heeft één valkuil: er waren een aantal respondenten die zich zeer negatief uitlieten over het 

kaalscheren, maar toch ook aangaven dat de vergelding het vanuit de vijf jaren van onderdrukking verklaarbaar 

was. Toch is ervoor gekozen deze respondenten onder ‘negatief’ te plaatsen, omdat hun oordeel altijd 

overwegend negatief was. Slechts drie van de respondenten (inclusief context) gaven aan dat hun mening door 

de jaren heen genuanceerder is geworden, doordat ze het kaalscheren beter in context konden plaatsen. Een 

laatste kanttekening: het is moeilijk te onderzoeken of deze groep mensen die hun mening gaf representatief is 

voor de opinie van de ‘gewone man’. Dit omdat het misschien ‘makkelijker’ is te reageren voor tegenstanders, 

dan voor voorstanders. Al eerder werd gesproken over een soort ‘collectieve schaamte’ over hetgeen gebeurde. 

De respondenten die positief tegen het kaalscheren oordelen wilden vaak ook in anonimiteit reageren, en in 

anonimiteit blijven.  

 

Toch geven deze statistische gegevens aan dat  Diederichs veronderstelling dat heel Nederland achter het 

kaalscheren van ‘moffenmeiden’ stond niet opgaat. Een aantal observaties betreffende de opinie van de 

respondenten op een rij. Ten eerste, tegen gestelde verwachtingen in, bleek de herinnering aan het zien van het 

kaalscheren van ‘moffenmeiden’ bij veel respondenten nu nog emotie op te roepen: het was een gebeurtenis 

geweest die ze zich nog goed herinnerden. Meneer B. was vooral geschokt door het optreden van zijn moeder: 

‘Ik was heel er geschokt dat mijn moeder zo volks, zo, in de woorden van tegenwoordig, aso kon doen. Om 

iemand zo te molesteren.’ Hierdoor voelde hij later ook de verplichting om ‘Rode Elien’ op te sporen, om het 

verleden open te gooien en namens zijn moeder een excuus te maken.131  

 

Ook meneer van Z. is erg geraakt door wat hij gezien heeft, vooral omdat zijn eigen pastoor in de vergelding 

participeerde. Tijdens het interview zei hij: ‘Je wordt ouder, en ook emotioneler. Ik wilde hier graag over 

praten.’132 Mevrouw S. was ook erg geraakt door wat ze zag: ‘Als ik eraan denk, dan heb ik er nog last van,’ zei 

ze.133 Mevrouw B. gaf ook aan er ‘nog emotioneel’134 van te worden. Ook de respondenten die positief tegenover 

het kaalscheren stonden waren vaak vol emotie: mevrouw M. was nog steeds vol enthousiasme, evenals meneer 

O. Het was iets om ‘nooit te vergeten’, maar dan in positieve zin. Mevrouw W. was juist nog steeds vol haat en 

niet in staat om te vergeven. Het kaalscheren heeft dus voor veel respondenten nu nog een emotionele 

connotatie.  

 

Een tweede observatie is dat de context van de herinnering veel invloed heeft op hoe het kaalscheren herinnerd 

wordt. Voor de heer B. staat de individuele herinnering aan de participatie van zijn moeder centraal, voor meneer 

van Z. het participeren van zijn eigen pastoor. Mevrouw van M. die kaalscheren genoot vond dit omdat ze vanuit 

de ondergrondse wereld kwam, en omdat de Duitsers haar broer hadden gearresteerd en doodgeschoten. Een 
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derde opvallend gegeven is het schuiven van de schuld van het ‘kaalscheren’ op de lagere klassen. Volgens de 

heer B. waren het de ‘aso’s’, de mensen uit de ‘armoebuurt’ die deelnamen aan het volksgericht.135 Ook de heer 

van H. stelt dat het nu niet bepaald de intellectuelen van Nederland waren.136 Mevrouw van der K. vergelijkt de 

scheerders met de Marokkanen van nu.137  De heer van E., een van de contextrespondenten, benadrukt dat het 

kaalscheren gebeurde door de mensen die ‘te dom’ waren. Er was nog niet zoveel educatie als dat er nu is, en 

mensen lieten zich drijven door hun driften. Ze konden zich niet inhouden. Ze hadden niet geleerd hoe ze 

controle over hun driften konden houden.138  
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Ook de heer L., uit Bilthoven, beschrijft dat het kaalscheren in de ‘goede buurten’ niet plaatsvond.139 De heer R. 

verdedigt de Zeven Straatjes: “Hoewel de moraal in een volksbuurt danig afwijkt van wat elders als norm wordt 

gezien vervult het me nog steeds met trots dat men zich in ons ‘buurtsie’ zich niet met dergelijke minderwaardige 

praktijken heeft bezig gehouden.’140 Ook de heer B. en de heer van Z. spreken over aso’s. In hoeverre het 

kaalscheren met ‘klasse’ of ‘opleidingsniveau’ samenhing is moeilijk te beargumenteren vanuit deze uitingen van 

de respondenten. Het zou een mogelijkheid tot verdergaand onderzoek zijn.  

 

Wat ten vierde opvalt in de mening van de respondenten over het kaalscheren is de frustratie van net zo slecht 

zijn als de vijand: letterlijk geen haar beter zijn dan de bezetter. De heer R. schrijft: ‘De mensen die zich met deze 

zaken bezig hielden gaven er blijk van geen haar beter te zijn dan de bezetter waar we zo juist van verlost 

waren.’141 Ook de heer B. had de indruk dat “we nu net zulke dingen doen als wat die Duitsers deden op straat. 

Zij sleepten Joden weg, wij slepen ‘moffenmeiden’ weg.”142  Van E. vindt dat het de mens een spiegel voorhoudt: 

wij zijn net zo slecht als de vijand. De mens wordt gemaakt door de omstandigheden.143 De heer ter H. vertelt dat 

hij in zijn dorp in Limburg als tiener was aangegrepen door wat er met de ‘moffenmeiden’ gebeurde: drie vrouwen 

waren in het kolenhok in de basisschool gezet. Ze waren kaalgeschoren en ingesmeerd met pek. Hij was er als 

kind heel boos over geworden. Toen de vrouwen buiten stonden en de dorpelingen joelden heeft hij als kind 

gezegd: ‘Dit mag niet. Dit mag je niet doen, absoluut niet doen. Want wat die Duitsers ons hebben aangedaan, 

mogen wij hen ook niet aandoen. Er stond daar een hele grote groep, en het werd muisstil. (…) Toen zakte de 

volkswoede als een pudding in elkaar.’144  

 

Het kaalscheren van de ‘moffenmeiden’ wordt door deze respondenten gezien binnen de context van een 

filosofisch dilemma: het kwaad in onszelf. Het kaalscheren wordt dan gezien als een confrontatie hiermee. 

Meneer D. vertelt dat op het moment dat hij alle excessen zag in de binnenstad van Utrecht, toen hij daar als 

tiener rondwandelde, zijn rechtsgevoel fundering vond. Hij besefte, zoals hij het zelf zei ‘dat alle mensen 

rotzakken zijn als het erop aankomt.’145 Meneer van H. liet een ander geluid horen. Hij vond het bijzonder hoe 

‘zachtzinnig’ en ‘goeiig’ dat kaalscheren eigenlijk ging, in vergelijking met hoe de Duitsers met ‘ons’ omgingen. 

Vanuit zijn driejarig verblijf in gevangenissen en concentratiekampen is deze gedachte te verklaren. Hij had veel 

ergere dingen gezien. ‘Die moffenmeiden werden tenminste niet doodgeschoten’, aldus van der H.146 

 

Ten vijfde valt ook de ‘machteloosheid’ die een het overgrote deel van respondenten voelde op. Dit is typisch 

voor de omstandersrol die de respondenten hadden tijdens het kaalscheren. Zoals mevrouw B. zei: ‘Dan is de 

mens een groepsdier.’147 De heer K. zag iedereen juichen, maar wilde niet mee juichen. Ook de heer B. zei: ‘er 

was een deel mensen die meedeed alsof ze er met elkaar achter stonden, want dat hoorde je toch! (...) 

Meelopers!’148 De term bystander effect uit de sociale psychologie lijkt op het kaalscheren van toepassing. Dit 

wordt in Social Psychology gedefinieerd als ‘the finding that the greater the number of bystanders who witness an 

emergency, the less likely any one of them is to help.’149 Zoals aangetoond stond het merendeel van de 

respondenten die deelnamen aan dit onderzoek niet achter het kaalscheren. Toch stonden ze erbij en keken 

ernaar. De menigte rondom hen was groot, en hoe groter de menigte, hoe moeilijker om als klein deeltje daarvan 
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in te grijpen. De meeste respondenten waren ook nog kinderen, dat kan ook verklaren waarom ze niet durfden. 

Alleen meneer ter H. had het lef er iets van te zeggen, en het is opvallend hoeveel impact dat had: de woede 

zakte als een pudding in elkaar.150  

Hoofddoeken en de doofpot 

Waar de ‘moffenmeiden’ na het kaalscheren heen moesten, weten de meeste respondenten niet. Alleen 

mevrouw Z. schrijft erover. Zij woonde dichtbij de gevangenis op het Wolvenplein. ‘Veel van deze vrouwen 

werden opgesloten in de gevangenis op het Wolvenplein. Zo nu en dan moesten ze voor verhoor naar de 

Hamburgerstraat, ze kwamen dan in colonne langs ons raam.’151 

 

Het was opmerkelijk dat bijna geen van de respondenten al vaker over het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ 

gepraat had. Loe de Jong schreef al dat er tijdens de bevrijding sprake was van collectieve verdringing. Het 

zwijgen over dit stuk oorlogsverleden is in deze ‘verdringing’ te passen. Meneer ter H. vertelde dat hij wel had 

meegekregen dat er op een gegeven moment collectieve schaamte ontstond, en het kaalscheren in de doofpot 

werd gestopt. Men durfde er niet meer over te praten. Hij vertelt: “Zo is het dus gekomen dat de kinderen van 

'foute ouders' een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. En daar voel ik nog steeds zekere gêne over.”152 Ook de 

heer B. vertelt dat er een soort sfeer van ‘verlegen acceptatie’ van ‘moffenmeiden’ ontstond. 

 

De ‘moffenmeiden’ gingen een sjaal dragen om hun kale hoofden, om de tekenen van ‘landverraad’ te verbergen. 

De heer B.: “Na een aantal maanden zag je dus vrouwen in Utrecht lopen op de Steenweg, Vreeburg en de Oude 

Gracht, die hoofddoeken hadden. Ze droegen hun hoofddoek als een soort hoed, zo rond. Dat was opvallend, 

want dan hoorde je ook van de jongens van school of van andere mensen: daar heb je wel zo'n ‘moffenmeid.’”153 

De meeste respondenten onderschrijven het zien van de vrouwen met sjaaltjes in het straatbeeld van bevrijd 

Utrecht. Mevrouw B. vertelt van haar zuster, die getrouwd was en altijd zo’n sjaal droeg. “Die is weleens 

onterecht van haar hoofd afgetrokken. Ze werd uitgemaakt voor 'moffenmeid' en toen heeft ze naderhand die 

sjaal niet meer om haar hoofd gedaan.”154  

 

De meeste respondenten bevestigen ook dat de ‘moffenmeiden’ een bepaalde manier van knopen hadden, met 

de knoop bovenop het hoofd, en dan soms met een vals plukje haar over het voorhoofd. De geschiedenis van de 

moffenmeiden werd verstopt onder een hoofddoek. Na de bevrijding werd er weinig meer over gesproken. 

Mevrouw V. verwoordde dat als volgt: ‘Iedereen wilde na de bevrijding zijn straatje schoonwassen, zeggen: daar 

was ik niet bij, ik heb dat nooit gedaan.’155 Zo werd de geschiedenis van de ‘moffenmeiden’ in nevelen gehuld.  
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Conclusies  

In dit onderzoek stond de volgende hoofdvraag centraal: Hoe verhoudt de mening in de publieke opinie over het 

kaalscheren van ‘moffenmeiden’ zich tot de mentaliteit van de omstander in Utrecht, en wat zegt de situatie in 

Utrecht over de bestaande literatuur? Het onderzoek was een spiegelpaleis: de publieke opinie werd beschouwd 

tegenover de opinie of mentaliteit van de ‘gewone man’, en de casus hield de literatuur een spiegel voor.  

Allereerst de publieke opinie. Uit hoofdstuk drie bleek dat het onjuist is om te stellen dat er geen discussie 

bestond over het kaalscheren van ‘moffenmeiden’. De Waarheid stelde dat Amsterdam er hartelijk om gelachen 

had, en hier kwam vanuit andere kranten kritiek op. Er werden veelal andere, minder ‘volkse’ straffen voor 

‘moffenmeiden’ aangedragen. Ook de zedelijke zonde die deze vrouwen waren begaan werd benadrukt in de 

publieke opinie.  

 

Wat opviel in het oordeel van de respondenten was dat deze a) nog emoties opriep, b) individueel gekleurd was 

door de eigen context van de herinnering (de pastor participeert of de broer is vermoord), c) het kaalscheren vaak 

werd ‘afgeschoven’ op de lagere klasse, d) het ‘kaalscheren’ een confrontatie vormde met het feit dat de 

omstandigheden maakten dat de Nederlanders geen ‘haar’ beter waren dan de vijand, en e) er machteloosheid 

leefde bij de meeste respondenten, omdat het kaalscheren voor hun neus gebeurde en ze niet in konden grijpen.  

 

Als de publieke opinie naast de opinie van de gewone man wordt beschouwd, is de grote overeenkomst dat er in 

beide gevallen geen sprake is van een ‘groot draagvlak’ voor het kaalscheren. Het ritueel van kaalscheren wordt 

zowel in de publieke opinie als door de respondenten afgekeurd. Het grootste verschil ligt in het feit dat de 

kranten graag ergere straffen wilden, of in ieder geval, ‘passender’ straffen dan de respondenten, die de 

‘moffenmeiden’ liever vrijgepleit hadden gezien. Hier is een goede verklaring voor te vinden, die al even 

aangestipt is in het voorgaande: het verschil in leeftijd. De respondenten waren namelijk allemaal getuige van het 

kaalscheren als jongere zijnde. Zij hebben hierdoor minder ‘haat’ ontwikkeld tegenover de bezetter, omdat ze de 

daden van de vijand minder bewust meemaakten dan dat journalisten deden. Leeftijd speelt een belangrijke rol in 

beleving van een oorlog. 

 

Mevrouw M. is hierin een spraakmakend voorbeeld; als de oudste vrouwelijke respondent (achttien tijdens de 

bevrijding) was zij nog steeds voor het kaalscheren van moffenmeiden: dit omdat ze de vrouwen om haar heen 

met de Duitsers zag flirten, en ze zelf zo bewust meemaakte dat haar eigen broer werd opgepakt en verdween 

door toedoen van de vijand. Ze had veel sterker dan een jonger kind om zich heen gezien hoe meiden van haar 

leeftijd met de vijand meegingen, en had er hierdoor ook meer minachting voor ontwikkeld. Degenen die 

schreven voor de kranten zaten meer op het niveau van Mevrouw M. Veel kranten waren verzetsbladen in de 

oorlog geweest: dus duidelijk anti-Duits. Het is logisch dat ze dan ook meer straf willen voor de 

‘landverraadsters’, dan jongeren die machteloos toekeken, en voor wie het ‘kwaad’ dat de ‘moffenmeiden’ 

hadden gedaan ook minder leefde. Naast leeftijd zijn millieu en achtergrond dus ook duidelijke indicatoren voor 

het toejuichen of veroordelen van het kaalscheren van ‘moffenmeiden’.  

 

De hypothese was dat dit onderzoek een nuance aan zou brengen in de veronderstelling van Diederichs dat er 

een groot draagvlak onder de Nederlandse bevolking was voor het kaalscheren van ‘moffenmeiden’. Er is in dit 

onderzoek aangetoond dat dit niet zo is: 78 procent van alle respondenten stond negatief tegenover het 

kaalscheren. De hypothese kan dus worden aangenomen. De geschiedenis van ‘moffenmeiden’ is voor een groot 

deel in de doofpot gestopt en er aangetoond dat er zeker behoefte was deze ‘keerzijde van de bevrijding’ zoals 

Wiegeraad het omschreef, bespreekbaar te maken.  
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Wat betreft de spiegel die de casus het historiografisch kader voorhoudt, kunnen twee conclusies getrokken 

worden gerelateerd aan de deelvragen over de mate van organisatie en de invloed van gender. Ten eerste is 

aangetoond dat het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ niet zo ‘gestructureerd en georganiseerd’ gebeurde als dat 

Diederichs beweert. Er was juist sprake van een in wezen ongeorganiseerd volksgericht dat soms georganiseerd 

uitpakte: omdat het volk in een opwelling acties opzette en B.S. hierin participeerde. De tweede conclusie betreft 

gender gerelateerde normen en waarden. Deze waren zeker terug te vinden in de verhalen van de respondenten. 

In de praktijk kregen ze dus zeker vorm, en vormden een aanleiding tot het negatief bejegenen van 

‘moffenmeiden’. Echter, wat opviel was dat de overgrote meerderheid van de respondenten wel aangaf dat deze 

normen en waarden bestonden, maar de vrouwen niet om hun non-conformisme veroordeelde. Dit geeft aan dat 

de bestaande normen en waarden rondom seksualiteit al wankelende waren, wat past in Righarts these over 

naoorlogse tekenen in de aanloop naar de culturele revolutie in de jaren zestig.  

Wat voegt deze studie naast de conclusies toe aan de ‘moffenmeidengeschiedenis’ zoals deze gepresenteerd 

werd in voorgaande literatuur? Als eerste is er oog geweest voor de omstander. De omstander die toekeek vanaf 

de scheidslijn krijgt niet vaak het woord in historisch onderzoek. Dat, terwijl hij wél veel te vertellen heeft. Meer 

aandacht voor deze ‘speler’ in het slagveld van bezet Nederland zou nog meer  informatie opleveren over de 

‘mentaliteiten in oorlog’. Ten tweede bleek dat het kaalscheren in de meeste gevallen veel heeft losgemaakt bij 

respondenten. Er zou bijna gesproken kunnen worden over een soort ‘collectief trauma’, omdat het ‘kaalscheren’ 

al die jaren onbesproken is gebleven, en ondergedompeld is in een collectieve schaamte. Dit, terwijl bleek dat 

mensen er nog steeds mee worstelden, dat bleek wel uit de soms heftige reacties van haat of van verdriet. Wat 

betreft gendergeschiedenis voegt deze studie een stukje praktijk toe: hoe leefden gender gerelateerde normen en 

waarden nu onder de bevolking en hoe kwamen die tot uiting? Een ander onderzoeksgebied dat meer aandacht 

verdient.  

 

Vele stoepen lagen in de dagen na de bevrijding vol met de lokken van Utrechtse meisjes, waaronder het meisje 

uit de Morelstraat die de foto van haar Duitse officier omklemde. Deze naoorlogse taferelen verdienen het ‘volste 

licht’, zoals Blom dat al schreef in het voorwoord van Wie geschoren wordt moet stilzitten. Ook de respondenten 

lieten dit geluid horen. Verdergaand onderzoek zou hierom wenselijk zijn. Een besluit van mevrouw D. over het 

kaalscheren: ‘Het waren bepaald géén hartverheffende taferelen in die dagen en nóg denk wel eens, nú op ruim 

80-jarige leeftijd: zulke dingen kunnen steeds wéér gebeuren; waakzaamheid zal altijd nodig zijn.’156  
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Meneer B.  28-05-2013 Interview  

Mevrouw van der K.  29-05-2013 Interview  

Mevrouw V.  31-05-2013 Interview  

Meneer van Z.  31-05-2013 Interview  

Mevrouw van der H. 04-06-2013 Interview  

Meneer S.  03-06-2013 Interview  

Mevrouw S. 03-06-2013 Interview  

Mevrouw B.  05-06-2013 Interview  

Meneer van H.  07-06-2013 Interview   

Mevrouw van M.  08-06-2013 Interview  

Meneer L.  01-05-2013 Digitaal  

Mevrouw B.  21-05-2013 Telefonisch  

Meneer R.  21-05-2013 Digitaal 

Meneer van  A.  31-05-2013 Telefonisch  

Anonieme respondent:  25-05-2013 Telefonisch 

Anonieme respondent 27-05-2013 Telefonisch  

Meneer A.  19-05-2013 Digitaal  

Mevrouw van K. 22-05-2013 Digitaal 

Meneer K.  08-06-2013 Digitaal 

Mevrouw H.  08-06-2013 Digitaal  

Mevrouw R.  12-06-2013 Digitaal  

Anonieme respondent 12-06-2013 Telefonisch  

Meneer D.  12-06-2013 Telefonisch 

Meneer H.               12-06-2013 Digitaal 

Mevrouw E.  16-06-2013 Digitaal 

Meneer V.  13-06-2013 Schriftelijk  

Mevrouw Z.  12-06-2013 Schriftelijk  
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Meneer van S. 15-06-2013 Digitaal  

Meneer M.  14-06-2013 Digitaal  

Meneer R.  13-06-2013 Digitaal  

Meneer P.  12-06-2013 Telefonisch  

Meneer L. 17-06-2013 Digitaal  

Meneer van den K.  18-06-2013 Digitaal 

Meneer O.  19-06-2013 Digitaal  

Mevrouw W.  21-6-2013 Schriftelijk en telefonisch  

Contextrespondenten:   

Meneer van E. (Rottterdam) 31-06-2013 Telefonisch 

Meneer van G. (Woudenberg) 03-06-2013 Telefonisch  

Meneer van L.  (Bilthoven)  21-05-2013 Digitaal 

Joop Sluijter (Gouda)  07-06-2013 Telefonisch  

Meneer K. (Haarlem)  06-06-2013 Interview  

Meneer van der H. (Limburg)  04-06-2013 Interview  

Mevrouw  D. L. (Bussum) 12-06-2013 Digitaal 

Meneer van der M. (Rotterdam) 14-06-2013  Digitaal  

 

Stratenlijst  

- Vredeburg 

- Oudenoord 

- Herenweg  

- Veemarkt  

- Amsterdamse Straatweg 

- Royaards van der Hamkade 

- Maconistraat  

- Van Lessepstraat 

- Werner Helmichstraat 

- Morelstraat  

- Oosterkade  

- Bemuurde Weerd  

- Oranjestraat  

- de Stadhuisbrug 

- Bollenhofsestraat 

- Wolvenplein  
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- Croeselaan  

- Berkelstraat  

- Merwedestraat  

- Gruttostraat 

- Antonius Matheuslaan  

- Oude Gracht  

- Twijnstraat  

- Biltstraat  

- Vleuteseweg 

- Plomptorengracht 

- Amaliastraat  

- Edisonstraat  

- Heringastraat  

- Lacroixstraat  

- Willem van Noortplein  

Interviewvragen  

A. Algemene informatie:  

 

Naam / Toenaam: 

Geboortejaar:  

Plaats van geboorte: 

Waar woonde u in Utrecht tijdens de oorlog?  

Uit wat voor gezin komt u? / Wat voor achtergrond heeft u?  

 

B. Interviewvragen 

 

1. Inleidende vraag: als ik mag vragen naar u herinnering aan de oorlog, wat is u dan het beste bijgebleven?  

2. Kende u zogenoemde ‘moffenmeiden’?  (doorvragen bij een ja)  

3. Gingen naar u idee relatief veel of weinig Utrechtse dames met Duitse Soldaten?  

4. Wat was het motief van deze vrouwen om met een Duitser te gaan?  

5. Kunt u iets vertellen over het kaalscheren van de moffenmeiden, waar u getuige van was?  

6. Wat speelde u zelf voor rol?  

7. Op hoe grote schaal gebeurde dit kaalscheren?  

8. Door wie en waar werd het kaalscheren voltrokken?  

9. Heeft u weet van ‘lijsten met moffenmeiden’ die bestonden aan het eind van de oorlog?  

10. Wat vond u toentertijd van deze publieke vernedering van ‘moffenmeiden’? 

11. Wat vindt u er nu van, als u terugkijkt.  

12. Wat was naar u idee publieke opinie wat betreft het kaalscheren? Kunt u zich herinneren dat er discussies 

waren in de media? Heeft u zelf discussies hierover gevoerd?   

13. Hoe werd er na het kaalscheren met de moffenmeiden omgegaan?  

 


