Oma Trudy had een oranje
strik in het haar
Toen ik bij Oma Trudy ging logeren, vertelde zij heel vaak over de oorlog. Oma was in de
oorlog geboren. Ze was pas vijf jaar oud toen de oorlog was afgelopen. Zo ging haar verhaal.
Op de radio hadden we het nieuws gehoord. Dat was op 4 mei 1945. De oorlog was voorbij.
Het leger van Duitsland zou zich overgeven. En de vrede sluiten met de soldaten die ons
waren komen bevrijden. Die kwamen uit heel veel landen. Uit de Engeland, uit Amerika, uit
Polen, uit Canada en uit Nederland.
Het was al wat later op de avond. Dus ik moest al naar bed. Ik kon bijna niet slapen. Zo
spannend vond ik het.
De volgende dag stond ik al vroeg op. Ik waste me. Toen mocht ik van mijn moeder mijn
mooiste jurk aantrekken. En mijn moeder deed een oranje strik in mijn haar. Samen met mijn
broer, die al acht was, ging ik de straat op. Ik moest beloven dat ik zijn hand vast zou houden.
En dat deed ik. Want er liepen heel veel mensen op straat. Overal hingen rood-wit-blauwe
vlaggen aan de huizen. En bijna alle mensen hadden wel een oranje of een rood-wit-blauw
versiersel op hun kleding of hun pet of hoed. Maar niemand had zo’n mooie oranje strik in
het haar als ik.
De mensen zongen: ‘Oranje boven, oranje boven, leve de koningin!’ Ze dansten op straat en
maakten rare sprongen. Iedereen lachte. En de fanfare speelde feestelijke muziek op het
marktplein.

Toen hoorden we een heleboel motorgeluiden en heel luid gejuich. ‘Ze komen, ze komen,’
riepen de mensen. We keken de straat die op de markt uitkwam in en zagen dat er een
heleboel auto’s, jeeps en tanks kwamen aangereden. Dat waren de soldaten uit Canada,
Amerika en Engeland. Zij deelden chocola uit en ook nog kauwgom. Dat hadden we nog
nooit gehad. Mijn broer en ik werden op een tank getrokken. We hebben heerlijk gesmikkeld
van de chocola. En genoten van de kauwgom.
Kon het maar altijd Bevrijdingsdag zijn …
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