Interview met Edwin Tilroe, auteur van Operation Infatuate
Omdat de redactie van deze website onder de indruk was van de volledigheid en
zorgvuldigheid van dit werk, besloot zij de schrijver kort te vragen naar het
scheppingsproces.
Waarom ben je hieraan begonnen?
Ik ben al heel lang geïnteresseerd in geschiedenis en vooral dat van mijn
geboortestad. Voordat de Slag om de Schelde in het nieuws kwam, ben ik mij gaan
inlezen over Vlissingen tijdens de eerste novemberdagen van 1944. Als snel werd het
duidelijk er veel bekend is over de landing in Vlissingen. Het viel mij alleen op dat het
steeds draaide om dezelfde beperkte informatie. Bij mij ontstond de vraag: wat is er
nu echt bekend aan informatie en waar weet ik dit te vinden? Bij bronnenonderzoek
zag ik ook hier wat al dikwijls zichtbaar wordt: veel bronnen verwijzen naar steeds
dezelfde bronnen, vrijwel altijd boeken. Ik wilde op zoek naar de echte feiten en naar
wat controleerbaar was. Er zijn, bijvoorbeeld in het Vlissings archief
ooggetuigenverslagen te vinden, maar ooggetuigenverslagen zijn niet zo makkelijk op
feitelijkheden te verifiëren. Dus moest ik een andere weg bewandelen.
Waar ben je begonnen?
Al snel kwam ik uit bij originele Britse oorlogsbronnen zoals oorlogsjournaals en after
battle verslagen. Het ging mij erom of ik meer te weten wist te komen over de
verschillende eenheden die een rol hebben gespeeld bij de aanval op Vlissingen. Je
komt dan al snel uit bij het Nationaal Archief in Kew (Engeland). Aan een
archiefonderzoeker in Londen gaf ik door wat ik wilde hebben en hij stuurde mij de
gevraagde info toe. Al die gegevens moesten uitgezocht en gerubriceerd worden. Een
hele klus naarmate ik steeds meer informatie toegestuurd kreeg.
Hoe controleerde je de gegevens?
Ik ben in eerste instantie uitgegaan van de oorlogsjournaals ( war diary ) en rapporten
opgesteld door officieren van de betreffende eenheden die in Vlissingen een rol
hebben gespeeld. Als ergens een gebeurtenis werd beschreven, moest ik die kunnen
terugvinden in een bericht van een ander, meestal op een hoger niveau. Vrijwel alle
journaals zijn terug te vinden. Die journaals zijn echter wel van een zeer
gedifferentieerd niveau: soms duidelijke instructies, dan weer enkele losse woorden,
termen. Maar er was na verloop van tijd voldoende informatie beschikbaar om de
dagen van 1 tot 5 november 1944 te kunnen reconstrueren.
Toen moest het schrijven nog beginnen, hoe heb je dat aangepakt?
In de eerste plaats moest ik besluiten of alle eenheden hun eigen verhaal zouden
krijgen, of de acties door elkaar te laten lopen. Ik heb voor dat laatste gekozen,
waardoor de lezer het echte beeld van de strijd van uur tot uur en van straat tot straat
kan meebeleven. Veel hulp heb ik gekregen van Hans Houterman die mij met
regelmaat terug op het juiste spoor zette en een prima redactrice die van mijn zinnen
een leesbare tekst wist te maken. En dan komt het laatste loodje: de opmaak en de
correctiefase. Dat is monnikenwerk, maar het is gelukt!

En dan wil je het laten lezen: uitgever zoeken, zelf doen?
Ik heb een hekel aan afhankelijkheid. Als je subsidiënten aanschrijft, zet je jezelf onder
druk om een goed product af te leveren. Als dat dan onverhoopt niet lukt, voel je toch
een zekere verantwoordelijkheid en dat wil ik niet. Mijn boekje, mijn
verantwoordelijkheid. Maar ik wil wel graag mijn kennis delen en daarom heb ik dit
boek uitgeven, geheel in eigen beheer. Alle onderzoeken en uiteindelijk uitgeven van
het verhaal heeft behoorlijk wat gekost. Het is het waard, blij dat ik het gedaan heb en
trots dat er veel belangstelling voor is.
Tot slot: kunnen we nog meer verwachten?
In elk geval voorlopig geen boek. Het Vlissingse verhaal is compleet te noemen, maar
ik zal wel blijven schrijven over dit onderwerp. Er ligt nog veel materiaal te wachten
wat een mooie aanvulling is op het bestaande werk. Geschiedenis blijft een
onoverzienbare bron en wat is er nu mooier dan je kennis met anderen te delen?
Het boekje kost € 15,00 en is verkrijgbaar bij verschillende boekhandels waaronder ’t
Spui in Vlissingen of bij de auteur zelf.
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