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De kompanen van Hazelhoff Roelfzema
Erik Hazelhoff Roelfzema (foto) werd de bekendste Engelandvaarder, door zijn boek Soldaat van Oranje (1971) en de latere verfilming door
Paul Verhoeven (1977). Hazelhoff Roelfzema voerde landingen uit op de Nederlandse kust om zendapparatuur voor het verzet af te leveren.
Dat deed hij samen met Peter Tazelaar en Chris Krediet, de eerste man van Ellis Brandon. Tazelaar en Krediet zijn minder bekend, omdat ze
de schijnwerpers nauwelijks opzochten. Brandon had ze meer waardering gegund: ‘Erik is bekend geworden door dat boek, niet om wat hij heeft
gedaan’, zegt ze. ‘Peter zei altijd tegen me: ‘Als ik bekend had willen zijn, had ik ook een boek moeten schrijven.’ Hij vond zichzelf er te lui voor.’

Wat vindt u moeilijk aan de
fictieve elementen?
Brandon: ‘Dat het gewoon niet
klopt.’

Een fictieve verhaallijn is
bijvoorbeeld dat een Duitse
soldaat u seksueel intimideert.
Door dit boek wordt het ook
onderdeel van uw persoonlijke
geschiedenis. Denkt u dat
mensen feit en fictie kunnen
scheiden?
Brandon: ‘Ik geef niets om wat ande-
re mensen zouden kunnen denken.’
Lachend: ‘Ik kom bovendien niet
slecht uit het boek, dus dat is niet zo
erg.’

Carlijn vond dat ze uw verhaal
moest vertellen, zodat het niet
vergeten wordt. Vond u dat
ook?
Brandon: ‘Nee. Er zijn zo veel span-
nende verhalen over de Engeland-
vaarders. Het grappige is: wij hadden
het onderling nooit over de vlucht.
We waren aangekomen, we leefden
nog, datwas voldoende. Vier keer per
jaar verschijnt De Schakel (het blad
van de Stichting Genootschap Enge-
landvaarders, red.), waarin echt de
meest fantastische vluchtverhalen
staan. Dan denk ik: zo spannend is
mijn verhaal helemaal niet.’
Vis: ‘Dat zei ze ook de hele tijd: ‘Het is
niet zo spannend hoor.’’
Brandon: ‘Ach jongens, als ik een tip
mag geven voor iemand die nog ooit
een boek wil schrijven: lees de zestig
jaargangen van De Schakel. Daarin
lees je verhalen over waar geluk,
doorzettingsvermogen en nog meer
geluk toe kunnen leiden. Het is echt
ongelooflijk.’

In Vrij spel worden ook over andere
personenonthullingengedaan. Over
Erik Hazelhoff Roelfzema bijvoor-
beeld, de bekendste soldaat van
Oranje. Brandon had een kortstondi-
ge flirtmet hem in Londen. Ze vertel-
de haar kleindochter hoe ze ontdek-
te dat hij in haar naam een foto van
zichzelf naar Time Magazine had ge-
stuurd, om hem te laten eren voor
zijn heldendaden. Zeventig jaar later
kan Brandon nog steeds lachen om
de ijdele soldaat van Oranje.

Andere personages komen er
ook niet al te goed vanaf,
zoals uw chagrijnige vriend
Herman Friedhoff.
Brandon: ‘Dat vind ik geen pro-
bleem. Hij heeft zelf toch ook al een
boek geschreven (Requiem voor het
verzet, red.)? Daarin kun je lezen hoe
geweldig hij is. Bovendien is hij al
dood.’

Wat vindt uw huidige man
ervan dat hij plotseling een
romanpersonage is?
Brandon: ‘Voorhemhoeft het niet zo.

Carlijn Vis en Ellis Brandon. ‘Ik vind het eigenlijk soms wel jammer dat het een roman is. Dat mag ik wel zeggen,
toch?’ Vis: ‘Ja, dat mag u zeggen.’
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Dat vindt hij niet leuk, dat zijn vrouw
getrouwd is geweest met allemaal
anderemannen.’
Brandonsman, op rustige toonvanaf
de andere kant van de woonkamer:
‘Ik vind de verhalen boeiend hoor. Ik
heb er geen problemenmee.’

In het boek staan ook een
aantal passages met seks.
Hebben jullie als oma en
kleindochter over seks
gepraat?
Vis: ‘We hebben er niet letterlijk over
gesproken, wel over vriendjes na-
tuurlijk. Omakanweleens eenpikan-
te grapmaken en ik kanme verplaat-
sen in een jongmeisje tijdens de oor-
log. Zo heb ik het ingevuld.’
Brandon: ‘Wij waren natuurlijk een
stuk sneller volwassen dan jullie. Er
zijn zo veel mensen van je afhanke-
lijk.’

Is dat moeilijk, om zo snel
volwassen te moeten worden?
Brandon: ‘Nee, het is juist uitstekend.
Het is belangrijk vroeg op eigen be-
nen te staan en te weten wat je wil.
Als ik sommige jongeren van nu
zie...’

Misschien is het nu minder
nodig dan in de oorlog?
Brandon: ‘Denk je?’

Dat zou verklaren waarom uw
kleindochter en ik volgens u
minder volwassen zijn.
Brandon: ‘Nee, jullie zijn heel ver-
standige dames. Maar die dames die
alleen bezig zijnmet uitgaan, op een
terrasje zitten en een beetje geld ver-
dienen, vind ik maar zielig. De we-
reld gaat aan ze voorbij.’

ADVERTENTIE

Foto ANP


