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Mooi geweest
ANNEMARIE OSTER

fris en vredig bij. En welriekender dan ooit. Nergens geurt de na-
tuur zo zoetig als hier, met een vleugje zuur. Nergens ruikt het
water zo aangenaam brak als dat van dieWaddenzee aan dat
poetische groene strand. Als ik niet oppas, raak ik nog in vervoe-
ring.

‘De wind voert het woord’ is dit jaar hetmotto van het festival.
Niet alleen de wind. Vanaf mijn fiets hoorde ik, in het voorbij-
gaan, twee vriendinnen aan het woord. Op een tandem. Dat
Oerol hetmooiste in demens losmaakt, wist ik al, maar deze ou-
demeisjes converseerden opwel erg verheven toon. Toen pas
zag ik de boekjes in hun hand. Evenwas ik bang dat de voorste
vriendin demacht over het stuur zou verliezen. Toen de achter-
stemijn bezorgde gezicht zag, riep zeme ter verklaring toe: ‘Wij
lezen elkaar gedichten voor!’ Ze keek er zo trouwhartig bij dat de
tranenme in de ogen sprongen. Van spijt dat ik altijd zo hard
oordeel over die lieve Oerol-bezoekers.

Tot nu toe zag ik twee voorstellingen die ik warm kan aanbeve-
len:Het jaar van de schlager van Berg & Bos waarin een aantal ge-
talenteerde jonge acteurs en een liedjeszanger een bos als speel-
ruimte benut en Vanaf nu heet je Pjotr van Orkater. Metmooie
jonge actrices enmusiciennes (het Ragazze-kwartet) in een
zandafgraving.

Maar eigenlijk kun je pas over Oerol oordelen als je er bent ge-
weest. En ik ben er nog.

Ik besluit met een citaat vanMarcel Proust dat voor in Oerols
programmaboekje staat:

‘De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe
landschappen,maar het waarnemenmet nieuwe ogen.’ Ik doe
mijn best.

Toen de achterste
mijn bezorgde
gezicht zag, riep ze
me toe: ‘Wij lezen
elkaar gedichten
voor!’

OrkaanOerol

inds een paar dagen verblijf ik op Terschel-
ling, dat windontvankelijkeWaddeneiland

waar, in tegenstelling tot aan Neerlands smalle
kust, de zon niet opkomt uit de Noordzee en
er dus ook niet in wegzakt. Hier verschijnt hij
in het Oosten om in hetWesten te verdwij-
nen. Dat zit zo (prof. dr. A.M. Oster): de dorp-
se voorkant van deWaddeneilanden kijkt uit
op deWaddenzee; hun ruige achterzijde

wordt belaagd door de Noordzeebranding.
Doorgaans is Terschelling woest en ledig. Maar

rond half juni wordt het eiland bezet door horden overenthousi-
aste vastelanders. Tien dagen langwoedt, afgezien van het ge-
bruikelijke gebulder, een culturele wervelwind over duinen, bos-
sen enweiden: orkaan Oerol.

Geen gemotiveerder publiek dan de Oerol-ganger. Welge-
moed trotseert hij – en vooral zij – plensbuien, plassen enmod-
derige geulen om aan temogen sluiten in de rijen voor de kas-
sa’s op hetWesterkeynterrein. In plaats van gemor over de niet
echt goedkope kaartjes, gaan saamhorige grapjes over en weer.
En ook bij de aankoop van het volstrekt overbodigemaar blijk-
baar onmisbare (of andersom) festivalpolsbandje (22 euro) zie je
geen enkel scheef gezicht. En dan te bedenken dat alleen al de
overtocht een rib uit je lijf is. Rederij Doeksen, die tot nu toe het
monopolie had, schijnt concurrentie te hebben gekregen. Gek,
daarmerk je niets van.

Maar recessie? Ha! Daardoor laat een Oerol-adept zich niet uit
het veld slaan. Gelukzalig glimlachend fietst hij van de ene ludie-
ke locatie naar de andere en zakt, eenmaal ter plekke, gehoor-
zaam in het natte gras, het klamme zand of in een koeienvla.
Vindt er een opvoering plaats in een bos of boerenschuur, dan
zoekt hij een even gretig heenkomen op een plank of boom-
stronk.

Maar dit jaar waait de wind uit een andere hoek, want het
waait nauwelijks en ook oogt Terschelling of het nog nooit van
regen heeft gehoord. Kon jemaandagochtend op de Afsluitdijk
nog nauwelijks zien waar je reed (wat was hemelwater, wat zee,
wat Afsluitdijk?), nu is de lucht strakblauw en ligt het eiland er

Leven

Kleindochter tekende het verhaal
op van oma, de laatst levende
vrouwelijke Engelandvaarder. ‘Ja, ik
heb echt alles verteld.’
Door Loes Reijmer Foto Lukas Göbel

De laatste

soldate

I
n Amsterdam koopt Ellis
Brandon knalroze lippenstift
bij de make-upwinkel van
MAC, een merk voor mode-
meisjes. In haar Belgische
woonplaats scheurt ze trots
inhaar VolkswagenCaddy, de

navigatieapparatuur moeiteloos be-
dienend. Voor de familie geeft ze eens
per jaar een themafeest, en zet dande
nieuwste recepten uit het tijdschrift
Delicious op tafel. Brandon is, kortom,
wat ondernemender en eigenzinni-
ger dan de gemiddelde 89-jarige.
Brandon is ook een vrouw die on-

bekenden de hand schudt en hen
daarbij nog altijd aan een ernstige
test onderwerpt: zou ik erbij onder-
duiken, of niet? Vaak is het ant-
woord: nee.

Ellis Brandon is de laatst levende
vrouwelijke Engelandvaarder. Ze be-
hoort tot de groep mannen en vrou-
wen die tijdens de oorlog uit Neder-
land naar Engeland wist te vluchten,
omvanuitdaardeel tenemenaanhet
verzet. Haar verhaal is opgeschreven
door haar kleindochter Carlijn Vis
(29) in het geromantiseerde boek Vrij
spel, over het leven van de dwarse en
stoere Emma Flamer.

Brandon raakte bij het verzet be-
trokkendoorhaar toenmaligevriend-
je, Herman Friedhoff. Ze was koerier
voor Het Parool en Vrij Nederland, tot-
dat in 1942 een doodvonnis over
Friedhoff werd uitgesproken. Ze do-
ken bijna een jaar onder en besloten
uiteindelijk te vluchten naar Enge-
land. De route liep via België, Frank-
rijk, Spanje en Portugal. Acht maan-
den later arriveerde Brandon in Lon-
den, om daar voor het ministerie van
Binnenlandse Zaken te gaanwerken.

Over het verzetsverleden praatte
ze niet veel na de oorlog, ook niet te-
gen haar kinderen. ‘Niet omdat het
te pijnlijk was’, zegt Brandon. ‘We
moesten gewoon geld verdienen en
Nederland opbouwen. De oorlogwas
voorbij.’ Haar kleindochter Carlijn
Vis (29) voegt toe: ‘Oma is sowieso
meer met de toekomst bezig, nog al-
tijd.’ ‘Jaaaa’, mijmert Brandon daar-
op glimlachend, ‘met nieuwe plan-
nen en nieuwemannen.’

Met kleine, haastige stapjes gaat de
89-jarige voor in het huis, net voorbij
de Belgische grens, waarin zij en haar
derde man al bijna veertig jaar wo-
nen. ‘We zijn destijds gevlucht voor
Den Uyl’, licht ze toe. Dan houdt ze
stil en knipoogt: ‘Kan ik dat eigenlijk
wel zeggen tegen iemand van de
Volkskrant?’

Oma en kleindochter nemen
plaats op de bank waarop ze iedere
zondag, driemaanden lang, gesprek-
ken voerden over de oorlog en het le-
ven. Eerst met koffie, als het later
werd met een fles wijn. Nu serveert
de huidigeman van Brandon, een rij-
zige oud-kolonel in blauw colbert,
kopjes koffie en plakken cake. Zelf
steekt ze al snel een chique, smalle si-
garet op. In de asbak naast haar zul-

len er tijdens het gesprek nog veel
worden uitgedrukt. Met de afdruk
van knalroze lippenstift, natuurlijk.

Heeft u alles verteld voor dit
boek?
Brandon: ‘Nou eh, ja.’
Vis: ‘Dat is een ondeugende ‘nou’.’
Brandon: ‘Ja, ik heb echt alles verteld.
Ik vertrouwde haar natuurlijk, ze is
mijn kleindochter.’

En durfde jij alles aan je oma
te vragen?
Vis: ‘Ja. Het werkt twee kanten op: zij
is recht voor haar raap en kan nogal
hard zijn, dan durf je dat zelf ook te
zijn. Van tevoren heb ik haar ge-
vraagd of ik alles mocht vragen, uit-
gelegd dat dat belangrijk is voor het
boek. Ik wist dat ze ja zou zeggen.’

Vis liet Brandon tussentijds niets
lezen. Brandon zag het voorlopige
eindresultaat pas in de vorm van een

stapel A4’tjesmet een strik erom, die
het zusje van Vis tijdens een bezoek
aan omameenam.
Vis: ‘Oma kon niet wachten tot ze
weg was. Zodramijn zusje in de auto
zat, begon ze te lezen.’
Brandon: ‘Ik vond het heel span-
nend. Ik hebmaar van een onderdeel
gezegd dat het eruit moest.’

Wat moest eruit?
Brandon: ‘Kom mevrouw, dat gaan
we natuurlijk niet zeggen. Het was
overigens een verzonnen scène. Die
vond ik echt te ver gaan.’

Waarom heb je fictieve
elementen toegevoegd?
Vis: ‘Als je non-fictie schrijft, moet al-
les kloppen: de gesprekken moeten
precies zo zijn verlopen, de onder-
duikadressenmoeten correct zijn. Ik
konniet alles nagaan, daarvoor is het
te lang geleden. Het lukte niet alle
bronnen na te trekken, omdat de
meeste mensen zijn overleden. Bo-
vendien vond ik het leuk dingen er-
bij te verzinnen, of oma eigenschap-
pen toe te dichten die ze niet heeft.’
Brandon: ‘O, welke dan?’
Vis: ‘Emma vluchtte in de oorlog let-
terlijk. Op latere leeftijd vlucht ze nog
steeds, maar dan voor haar verleden.
Dat vond ik eenmooieparallel. Udoet
dat niet; u kunt er goed over praten.’
Brandon: ‘Als je die oorlog al zo in-
tens hebt beleefd, hoef je er niet
meer voor te vluchten. Door die die-
pe ervaring heb je al veel verwerkt.’

Dan draait ze zich naar haar klein-
dochter en zegt: ‘Ik vind het eigenlijk
soms wel jammer dat het een roman
is. Dat mag ik wel zeggen, toch?’ Vis:
‘Ja, datmag u zeggen.’
Brandon: ‘Bij sommige passages
denk ik: zo was het gewoon niet. Zo-
als het koffertje op de omslag dat ze
meeneemt op de vlucht...’
Vis: ‘Dat was een mooi beeld voor de
omslag, als symbool voor de reis, de
vlucht naar Engeland.’
Brandon: ‘Het laatste wat je deed,
was een koffer meenemen. Je trok
twee jurken over elkaar aan, want je
moest juist niet de indrukwekkenop
reis te zijn.’

INTERVIEW CARLIJN VIS (29) EN ELLIS BRANDON (89)

‘Het grappige is: wij
hadden het onderling
nooit over de vlucht.

We waren aangekomen,
we leefden nog, dat was

voldoende’


