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Verhoor van: BRANDON, Ellis Maud; geboren te Amsterdam, 8 april 1923; teekenares; laatstelijk 
gewoond hebbende te Heemstede, Heemsteedschedreef No.68; die Nederland heeft verlaten op 23 
April 1943, in Engeland is gearriveerd op 9 Januari 1944 en zich alhier heeft gemeld op 21 Januari 
1944, komende van de R.V.P.S. 

 

Vader:    Frederick Charles. Rentenier. 

Adres: Heemsteedschedreef 68, Heemstede. 

Moeder:   Adele van Egmond. Overleden in 1930. 

Stiefmoder:  Cornelia C. Jongenelen. Zelfde adres. 

Godsdienst:   Roomsch Katholiek. 

Talenkennis:   Nederlandsch, Engelsch. Fransch, Duitsch. 

Politieke richting:  Geen. 

 

Lagere school in Den Haag, 5-jarige H.B.S. (a) te Haarlem. Daarna Kunstnijverheidschool te 
Amsterdam tot Augustus 1942. Daarna privé-lessen in teekenen. Was verloofd met H. Friedhoff (thans 
hier), die op 8 Augustus 1942 moest onderduiken en in het begin van September 1942 dook zij 
eveneens onder. 

 Op 28 April 1943 vertrok zij met haar verloofde uit Nederland. Voor haar reis naar Portugal, 
zie rapport H. FRIEDHOFF. 

 Is politiek volkomen betrouwbaar.       

 

London, den 22sten Januari 1944. 

(O. Pinto.) 

 

 

Nader verhoor betreffende Nederland: 

“Eerst ben ik ondergedoken om bij mijn verloofde te zijn, doch later werd het inderdaad 
noodzakelijker daar mijn vader door de Gestapo werd gehoord over verschillende onderwerpen. Hij 
kon overal ontkennend op antwoorden, doch helaas antwoordde hij op de vraag of zijn dochter met 
haar verloofde Friedhoff ondergedoken was bevestigend. Toen werd het dus raadzaam te verdwijnen 
voor mij. 

Ik heb niet aan illegaal werk gedaan en mijn vader ook niet. 

Frans GIPS, gehuwd met een zuster van mijn vader, houthandelaar, wonende te Wassenaar, 
Hertenlaan No.1, is N.S.B.’er, meer een idealist. Hij was reeds lid sinds 1933 en sinds Mei 1940 heeft 
mijn vader zich niet meer met hen bemoeid.” 

 

 

       London, den 22sten Januari 1944. 

       De Luitenant ter Zee II K.N.R.. 



LEVENSBESCHRIJVING	  

Ellis	  Maud	  Brandon.	  

	  

	  

Geboren	  te	  Amsterdam	  op	  8	  April	  1923.	  

Ouders:	  Adele	  van	  Egmond,	  geboren	  23	  April	  1896,	  gestorven	  14	  Februari	  1931,	  en	  Frederick	  
Charles	  Brandon,	  geboren	  18	  Februari	  1895,	  in	  1935	  hertrouwd	  met	  Cornelia	  Carolina	  
Jongenelen,	  geboren	  30	  November	  1900.	  

Schoolopleiding:	  Lagere	  school	  van	  September	  1929	  tot	  Juni	  1936.	  Meisjes	  H.B.S.	  van	  September	  
1938	  tot	  eindexamen	  in	  Juni	  1941.	  Van	  September	  1941	  tot	  Juni	  1942	  op	  de	  
Kunstnijverheidschool	  te	  Amsterdam.	  

Na	  vanaf	  7	  Augustus	  1942	  ondergedoken	  te	  zijn,	  heb	  ik	  van	  December	  1942	  tot	  April	  1943	  
privéles	  gehad	  van	  den	  heer	  W.	  Jaarsveld,	  leeraar	  aan	  de	  Kunstnijverheidschool,	  die	  mij	  les	  
gegevens	  heeft	  in	  grafiek	  en	  reclameteekenen.	  

Op	  28	  April	  1943	  zijn	  de	  heer	  Friedhoff	  en	  ik	  op	  weg	  gegaan.	  Na	  5	  weken	  in	  Brussel	  gezeten	  te	  
hebben,	  zijn	  wij,	  geholpem	  door	  Engelsche	  agenten,	  de	  Belgisch-‐Fransche	  grens	  gepasseerd.	  Wij	  
hebben	  toen	  tot	  19	  Juni	  1943	  in	  de	  buurt	  van	  Lille	  ondergedoken	  gezeten.	  De	  21ste	  zijn	  wij	  in	  St.	  
Jean	  de	  Ins	  aangekomen,	  om	  de	  volgenden	  avond	  de	  Pyreneeen	  over	  te	  loopen.	  De	  23ste	  kwamen	  
wij	  in	  San	  Sebastian	  aan	  en	  door	  ons,	  op	  aanraden	  van	  het	  Engelsche	  Consulaat	  aldaar,	  onder	  de	  
twintig	  jaar	  op	  te	  geven,	  hebben	  wij	  geen	  last	  van	  de	  Spaansche	  politie	  gehad.	  Op	  29	  Juni	  konen	  
wij	  naar	  Madrid	  vertrekken	  en	  hebben	  daar	  tot	  7	  September	  gewacht.	  Toen	  zijn	  wij	  met	  een	  
convooi	  naar	  Portugal	  vertrokken	  eb	  de	  8ste	  in	  Praia	  das	  Macas	  gearriveerd.	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   Praia	  das	  Macas,	  11	  September	  1943.	  

	  

	   	   	   	   	   	   w.g.	  E.M.	  Brandon.	  

 


