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Ten afscheid
Zoo ligt dan het laatste nummer van V.O.D.
voor TJ. Wij nemen afscheid, onze ondergrondsche taak is volbracht. Wij hebben geprobeerd U in den duisteren tijd welke achter ons
ligt, zoo goed en objectief mogelijk voor te lichten. Het was immers van groot belang, het juiste
nieuws te vernemen. Wij hebben getracht U de
stemmen te laten hooren van verschillende
landen en volken, teneinde U een klein beeld
te geven van wat er

leefde en geboren werd in
de jaren van de bitterste onderdrukking. Wij
wisten, zooals Jan Campert in zijn mooi gedicht
„De achttien dooden" het zei: „Er komt een
dag na elke nacht, voorbij trekt iedere wolk".
En vooral hoopten wij met ons werk U eenig
inzicht te kunnen geven in de gedachten en
stroomingen waaruit deze nieuwe dag geboren
zou worden, opdat daarmee werd bijgedragen
aan den wederopbouw van ons Vaderland.
Wanneer wij dit doel bereikt hebben, wanneer
wij er in geslaagd zijn Uw belangstelling gaande
te houden voor al die belangrijke problemen,
dan is ons werk niet voor niets geweest.
Van deze plaats af willen wij ieder, die ons geholpen heeft, hartelijk danken voor allen steun
en medewerking, welke wij ondervonden hebben. Zonder dezen steun en medewerking was
het voor ons ondoenlijk geweest onze taak te

volbrengen. Aan hen die aan onzen oproep van
medio Februari tot financieelen steun zoo spontaan gehoor hebben gegeven, deelen wij nog
mede, dat een verantwoordinglijst van de binnen gekomen gelden ter inzage ligt op het
plaatselijk bureau van „Je Maintiendrai", Langestraat 28, Hilversum.
En speciaal willen wij danken al de VOD.medewerkers. Steeds stonden jullie klaar, niets
was te veel en de geest waarin alles gebeurde
was zoo goed, dat het een voorrecht was om met
jullie te mogen samenwerken. Hartelijk, hartelijk dank voor alles wat jullie deden. Van harte
hopen wij, dat de band, welke gesmeed is tot in
lengte van jaren, zal blijven bestaan. Wij roepen
jullie dan ook een „tot weerziens" toe.
Het VOD., zooals U, waarde lezers, dat kende,
heeft thans opgehouden te bestaan. Het zal echter niet geheel verdwijnen, maar terugkomen
als het documentatie-orgaan van het kader der
„Nederlandsche Volksbeweging". Daarin ligt
de nieuwe taak van den „Voorlichtingsdienst
van Je Maintiendrai", welke taak ook door
nieuwe redacteuren op zich genomen zal
worden.
Wij wenschen onzen opvolgers zeer veel succes
toe bij hun ongetwijfeld zeer belangrijk werk.
N. G. VLOT
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voorzitter van de afd. Zeist en hoofdbestuurslid van het Nationaal Jongerenß
Verbond. Tijdens den oorlog was hij redacteur van de bladen der Prijsbeheer-B
sching, Nieuwe Wetgeving, enz. Direct na de capitulatie ontwikkelde dor Vlotß
een groote politieke activiteit. Sedert begin 1941 was hij Gewestelijk Com-B
missaris van da Nederlandsche Unie te Utrecht en bij de opheffing van deß
Unie in December 1941 werd hij de organisatie-secretaris van het vierman-H
schap, dat het werk van de Uniekernen in het land illegaal voortzette. Hijß
nam tegelijkertijd deel aan veelsoortigen illegalen arbeid en leidde de onder-B
handelingen, die in begin 1943 de fusie met de groep „Je Maintiendrai"
gevolg hadden. Hij werd een der redacteuren van „J.M." en later een der oprichters van de „Vrije
Nieuws Centrale", waaruit tenslotte de „Voorlichtingsdienst (VOD.) van J.M." ontstond.
15 Augustus 1944 werd hij bij een overval te Utrecht gearresteerd
en op 26 October 1944 werd hij met negen anderen te Haarlem door
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de Duitschers doodgeschoten als represaille voor een aanslag.
Zoowel door zijn werk als door zijn persoon, nam Cor Vlot in de
groep „J.M." en in het voorbereidende werk voor de „Nederlandsche Volksbeweging" een leidende plaats in. In den strijd tsgen de
Duitsche tyrannen wist hij van geen wijken en door al het werk
heen was de zorg voor zijn gezin geen oogenblik uit zijn gedachten.
Hij was een trouw kameraad, een beginselvast strijder, die een onaantastbaar geloof had in de toekomst van zijn vaderland en in
wiens hoofd en hart tijdens de bezettingsjaren de gedachte aan een
nieuwe, socialistische gemeenschap groeide, waaraan hij zeker zijn
geheele leven zou hebben gewijd.

JO WUTHRICH
■hhhhhhhhhhhhhßJo Wushrich werd op 9 December 1903 te Coevorden geboren. In
811J24 vertrok hij naar Nederlandsch-Indië, waar hij bij verschillende
Bcultures werkzaam was. Familieomstandigheden noopten hem om in
■1930 naar Nederland terug te keeren, waar hij de Directie van een
BVerzekeringszaak te Utrecht op zich nam.
In Juli 1940 trad Jo Wuthrich toe tot de Nederlandsche Unie, waarvan hij eerst wijk-secretaris en later
kaderleider te Utrecht werd. Na het verbod van de Unie stortte hij zich onmiddellijk met zijn volle,
veelzijdige kracht op het illegale werk: financieele steun, bonnenverzorging, onderduikers, enz. Voorts
nam hij actief deel aan het perswerk. Hij kreeg contact met het „B.C. Nieuws", dat later werd omgezet in „Je Maintiendrai", waarvan hij een der redacteuren werd. Bij de invoering van het radioverbod kreeg hij d? leiding van de „Vrije Nieuws Centrale" (V.N.C.) en daarna werkte hij mede aan
den Voorlichtingsdienst (VOD). Hij deed voorts uitnemend werk in het leggen van het perscontact
en in 1944 werd hij voorzitter van de perscommisie der illegaliteit.
Zoo er van iemand gezegd kan worden, dat hij zich met hart en ziel aan den ondergrondschen strijd
tegen de overweldigers gewijd heeft, dan Z3ker van Jo Wuthrich. Geen moeite was hem te groot,
geen werk te gering. Altijd stond hij klaar om te doen wat van hem werd gevraagd. Zijn vrienden
meenden dikwijls, dat het hem te veel zou worden, doch telkens weer wist hij hen er van te overtuigen, dat er „nog best wat bij kon". Zijn ijver en plichtsbetrachting zullen velen onzer altijd ten
voorbeeld blijven. Hij werd op 15 Augustus 1944 te Utrecht gearresteerd en op 26 October te Haarlem, tezamen met zijn vriend en medewerker Cor Vlot, gefusilleerd.

PIET WEFERS BETTINK
Piet Wefers Bettink werd op 13 December 1921 te Utrecht geboren. Hij studeerde Rechten aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht, deed zijn candidaatsexamen en staakte in 1943 zijn studie toen de Duitschers met hun beruchte loyaliteitsverklaring de studenten tevergeefs trachten te doen buigen.
In het voorjaar van 1944 kwam Piet Wefers Bettink in contact met de groep „Je Maintiendrai" en
gedurende een langen tijd verzorgde hij het magazijn van „J.M." in Utrecht. Daarnaast verzorgde hij
het Frontnieuws voor „VOD." aldaar. Tijdelijk werkte hij mede op een luisterpost van „VOD." te
(Zie vervolg blz. 4)
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Onze geschiedenis
Nu het illegale „VOD." zijn taak heeft vervuld en, naar
wij hopen, daardoor velen tot nut en steun is geweest
in den feilen strijd tegen den bezetter, kunnen wij niet
nalaten, om althans ten deele den sluier over zijn werk
en medewerkers op te heffen, daarmede tegemoet
komende aan da wenschen van vele onzer trouwe

lezers.
Het was in Mei 1943, na de afkondiging van de verplichting tot inleveren van radiotestellen onder de „gewone" bedreigingen, dat Mr. C. Vlot uit Zeist in overleg met Jo Wuthrich uit Utrecht het plan opvatte, aan
de medewerkers van „Je Maintiendrai", aan de kernleden van de toakomstige volksbeweging en aan belangrijke leden van het illegale front regelmatig binnen- en buitenlandsch nieuws, van belang voor hun
werk, te doen toekomen.
Zoowel Cor Vlot als Jo Wuthrich, die beiden zoo ontzaglijk veel voor „VOD.", „J.M." en de „Nederlandsche
Volksbeweging", welke thans juist in het openbaar is
gestart, hebben gedaan, hebben hun leven voor onze
zaak gegeven. Beiden werden mat eenige andere van
onze medewerkers op 15 Augustus 1944 in Utrecht gearresteerd en zij werden tezamen op 26 October van
hetzelfde jaar, als represaille voor het doodschieten van
een beruchten S.D.-man, in Haarlem bij de R.K. St.
Bavokerk aan de Westergracht gefusilleerd. Wij gedenken hen hier als goede vaderlanders, als goede
vrienden en als voorbeeldige werkers voor ons land
en onze zaak. Zonder hen zou „VOD." niet geweest
zijn, wat het nu geworden is. Mogen zij in vrede rusten
en mogen wij hun lichtend voorbeeld nimmer vergeten.
Als gevolg van hun initiatief verscheen op 6 Juni 1943
in Utrecht het eerste nummer van de „Vrije NieuwsCentrale" (V.N.C.), geredigeerd door Jo Wuthrich, die
aanvankelijk zalf ook de radioberichten beluisterde en
de binnenlandsche berichten verzamelde. Het typen
geschiedde door Mej. George Scheffer, die vrijwel tot
het einde toe voor „V.N.C.", „VOD." en „J.M." is blijven werken en als zoodanig voortreffelijk werk heeft
gedaan. Het „draaien" werd verricht door de gebroeders Wim en Frits van Erpen Royaards, die dit werk
later overdroegen aan Jan Sauer en Wim van Tellingen.
Alle vier zijn ons trouw gebleven en hebben op de
plaatsen waarop zij gesteld werden, van den meest eenvoudigen arbeid af, met animo en in volkomen bereid-

heid hun taken volbracht. De beide eerstgenoemden
hebben elk afzonderlijk door hun werk geruimen tijd
in de gevangenis moeten doorbrengen.
De organisatie van „V.N.C." eischte o.a. door de abonnementsadministratie (à 5,— per maand kon men zich
abonneeren) veel arbeid, vooral toen er luisterposten
werden ingesteld. Jo Wuthrich deed dit werk, naast
zijn vele andere werkzaamheden, aanvankelijk alleen,
maar eind Juli 1943 bleek, dat een andere oplossing
noodzakelijk was. Van dien tijd af werd het technischorganisatorische werk van „V.N.C." gescheiden van het
redactioneele; het laatste deel bleef Jo Wuthrich verzorgen, het eerste werd opgedragen aan Ton Vlot.
Het zal den lezers overigens al wel duidelijk geworden zijn, dat het werk van „V.N.C.", „J.M." en het
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politieke werk voor de volksbeweging menigmaal in
elkaar overliepen. Wel werd voor de buitenwereld de
verbondenheid zooveel mogelijk verzwegen, wel werden da medewerkers zooveel mogelijk van elk onderdeel van ons werk gescheiden gehouden, maar aan den
top was er vrijwel steeds een „personeele unie".
In Februari 1944 werd de mogelijkheid geschapen, om
onzen berichtendienst zonder financieele bijdragen van
de lezers te verzorgen, zoodat besloten werd, de uitgave van „V.N.C." te staken (dit had toen 75 nummers
beleafd) en daarvoor in de plaats een Voorlichtingsdienst uit te geven, door Jo Wuthrich afgekort tot
„VOD." en bestemd voor daartoe door de centrale leiding uitgezochte personen.
De eerste nummers van „VOD." werden nog door Jo
Wuthrich geredigeerd, maar zijn werkzaamheden, met
name ook in het landelijk perscontact, waren van dien
aard, dat mede gezien de toeneming van het werk, aan
de redactie van „VOD." varbonden, deze nu werd opgedragen aan Ton Vlot en Kees Viehof, welke laatste
tevens in het geheele bestaan van „J.M." deel heeft uitgemaakt van de redactie van dit blad. Wij willen hier
nog vermelden het werk van Mej. K. de Vries uit
Utrecht en Mej. van Estrik uit Bunnik, welke langen
tijd hun enthousiaste medewerking hebben verleend.
Verder denken wij hier vooral aan F. Soeterik, die zijn
kantoor op de Neude bereidwillig aan ons afstond. Hier
was het, dat Jo Wuthrich werkte tot zijn arrestatie, die
gelijk met de gevangenneming der anderen op dit kantoor plaats vond. De nieuwe redactie verrichtte haar
arbeid op een kamer op het Janskerkhof in Utrecht,
onder het „alziend" oog van de landwacht, die vlak
daarbij haar hoofdkwartier had.
Was de redactie centraal geregeld, het vermenigvuldigen
en verspreiden geschiedde tevens in Leeuwarden (later
Heerenveen), Zwolle en Nijmegen. Koeriersters brachten de copie over en „VOD." verscheen in die plaatsen
meestal één dag later; het frontnisuws was dan aangevuld. Van de koeriersters vermelden wij vooral Mej.
Eef Ridderhof, die maanden lang twee à drie maal per
week van Leeuwarden over Zwolle naar Utrecht en
terug reisde, beladen met het meest bezwarende materiaal. Zij was een van onze besta medewerksters en
bleef na de spoorwegstaking in Leeuwarden aan „De
Koerier", een onzer eerste bladen, verbonden tot haar
arrestatie in November 1944. Zij werd echter voor
Kerstmis met 43 anderen, waaronder eenige van onze
belangrijkste medewerkers, uit de gevangenis in Leeuwarden bevrijd, stak naar Amsterdam over en zette
spontaan haar arbeid voor ons voort. Ook in de gevangenis en bij de verhooren heeft zij zich als een voortreffelijke Nederlandsche gedragen.
In Leeuwarden geschiedde het „VOD."-werk onder leiding van Jan Spiekhout, die niet alleen voor VOD. zulk
voortreffelijk werk heeft verricht. In Heerenveen werd
gedraaid in de meubelzaak van Ovardijk, waarvan de
eigenaar tegelijk met Eef Ridderhof werd gearresteerd
en bevrijd. Als belangrijken medewerker in Heerenveen willen wij nog noemen den Heer Lijfering, terwijl
wij in Leeuwarden zeker niet willen vergeten onze
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haast legendarische „tante Lous" (Mevr. van Putten),
die ons op allerlei wijzen trouw en onbaatzuchtig heeft
geholpen. In Zwolle werd ons werk uitstekend verzorgd door John Soesman (bij ons beter bekend als
Hans de Vries) en „Bob" Rientjes. In Nijmegen, waar
„VOD." niet zoolang werd gestencild, hadden wij ook
enkele uitstekende medewerkers, wier namen wij nog
niet kunnen publiceeren.
Toen eind Juli 1944 in Utrecht de grond onder onze
voeten te warm werd, is het geheele apparaat naar Hilversum verplaatst. Het was op tijd, want mede daardoor ontsnapten de redactie en eenige andere van onze
medewerkers aan de arrestaties in Augustus d.0.v., zoodat „VOD." ongestoord kon voortgaan. Het was echter
wel noodzakelijk, de redactie te wijzigen, want door het
wegvallen van Cor Vlot en Jo Wuthrich moest het
werk gereorganiseerd worden. En nu begint onder de
redactie van Nic Vlot en van Hans Ebbinge de Hilver-

In memoriam

(vervolg van biz. 2)

Hilversum, waarna hij naar Utrecht terugkeerde om
daar met Hans van Ameide de leiding van de draaierij
van „VOD." en „J.M." op zich te nemen. Eind 1944 was
hij werkzaam in den O.D. en in 1945 kwam hij bij de
8.5., waar hij eenigen tijd bij de recherche was geplaatst. Later werd hij in het „Strijdend Gedeelte" opgenomen.

Piet Wefers Bettink is ons wel op zeer tragische
wijze ontnomen. Op 7 Mei, vlak na de capitulatie,
sneuvelde hij in een gevecht met de Duitschers op
Oudwijk.

leder die met hem heeft mogen samenwerken, kan getuigen, welk een goed kameraad Piet was. Steeds stond
hij klaar en alles ging in een sfeer van de beste harmonie. Hij was een uitstekend Vaderlander en voor
dit Vaderland bracht hij het hoogste offer, zijn leven.
Dankbaar zijn wij, dat wij mat hem hebben mogen
samenwerken.
Wij zullen hem niet vergeten.
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sumsche periode van ons werk onder de moeilijkste
omstandigheden van den geheelen oorlog. Een voordeel
was, dat deze nieuwe medewerkers zich geheel aan het
werk konden wijden, zonder gehinderd te worden door
andere verplichtingen.
Alvorens nu de geschiedenis daarvan te verhalen, willen wij nog de namen vermelden van Mej. Sjouke Hesseling, van Henri Vermeulen, Hans van Ameide en Piet
Wefers Bettink. Zij hebben allen langen tijd in allerlei
functies met ons meegewerkt. Piet Wefers Bettink heeft
zijn leven voor ons land gegeven. Op den 7en Mei van
dit jaar, toen de capitalatie al een feit was, sneuvelde
hij als 8.5.-er in den strijd tegen den bezetter, bij welken strijd Hans van Ameide werd gewond.
Zeker kunnen wij niet nalaten te vermelden den Heer
„van der Muyden" (Manoveld) uit Utrecht, die de
belangrijke radioredevoeringen op gramofoonplaten opnam en de luisterpost in Gouda, bestaande uit Herman
Tholens (Amsterdam) en „Floor". Zonder de medewerking van deze drie en van vele anderen, niet genoemden, luisteraars, zou de redactie van „VOD." nimmer
haar taak naar behooren hebben kunnen volbrengen.
En tenslotte zou het verslag over de Utrechtsche
periode niet volledig zijn, als wij niet herinnerden aan
hetgeen Mevrouw Wuthrich voor ons werk en voor ons
allen heeft gedaan. Zij verrichtte koeriersdiensten en
typte, zij deed boodschappen en zocht adressen, zij verzorgde de levensmiddelenkaarten en hielp de onderduikers. Bovenal stond haar gastvrije huis altijd voor
ons allen open; daar aan de Nachtegaalstraat 45 vonden wij steun en verzorging. Dit bleef zoo tot Augustus 1944, toen Mevrouw Wuthrich tegelijk met haar
man, dien zij later voor altijd zou verliezen, werd gearresteerd. Wij kunnen haar niet genoeg dankbaar zijn
en wenschen haar veel sterkte toe in haar toekomstige leven.
TON VLOT

DE HILVERSUMSCHE TIJD
Eind Juli 1944 werd het „VOD."-apparaat van Utrecht
naar Hilversum overgebracht. Toen den 15en Augustus door den S.D. een inval werd gedaan op het werkadres van „Je Maintiendrai" op de Neude in Utrecht,
waarbij o.a. Jo Wuthrich en Cor Vlot
twee der
meest prominente figuren der „J.M."-leiding
gegrepen werden, bracht dit voor het geheele „J.M."werk en dus ook voor „VOD." een ingrijpende verandering in de organisatie te weeg. Ton Vlot en Kees Viehof waren genoodzaakt zich geheel aan „J.M." te wijden
en de leiding van „VOD." werd toevertrouwd aan Nic
Vlot en Hans Ebbinge.
Het was de taak van de nieuwe redactie van „VOD.",
in Hilversum door het opbouwen van een hechte organisatie voort te weken in den geest van Wuthrich, opdat „VOD." zou zijn en blijven een objectieve voorlichtingsdienst voor de „J.M."-groep in engeren zin en
voor talrijke min of meer geestverwante landgenooten
in het algemeen.
Het was voor de redactie van „VOD." geen gemakkelijke opgave, in een haar vreemde plaats deze taak te
vervullen. Ongetwijfeld zou zij hierin dan ook zeer
gebrekkig geslaagd zijn, indien zij niet van den
aanvang af den volledigen en toegewijden steun van
enkele Hilversummers had verkregen. Het is zeer in
het bijzonder de Heer W. D. van Dijk geweest voor
wien geen moeite te veel en geen tijd te kostbaar was,
om „VOD." met raad en daad ter zijde te staan. Naast
den Heer van Dijk noemen wij Mr. Roelse, die, ondanks zijn zeer drukken en veel omvattendenden werkkring, steeds voor ons klaar stond en ons tot onvergetelijken steun was.
In de organisatie van „VOD." waren vijf afdeelingen
te onderscheiden, n.L: de redactie, de technische afdeeling of wel de „draaierij", de luisterposten, het verspreidingsapparaat en de koeriersdienst. Deze verschillende afdeelingen zullen wij achtereenvolgens de revue
laten passeeren.
De redactie van „VOD." was in Hilversum de eerste
dagen gevestigd ten huize van Mevrouw Hoogstraten,
Govert Flincklaan 13. Mevrouw Hoogstraten heeft van
den beginne af steeds meegeleefd met het werk van
„VOD." en „J.M." Haar huis stond altijd open voor
elke(n) medewerker (ster) en toen reads spoedig de
redactie verhuisde naar de Lijsterbeslaan, bleef „13"
als ontvangadres en ook als werkadres van de „J.M."afdeeling nog vele maanden lang de zoete inval voor
tallooze ondergrondsche werkers en werksters.
Hoewel de redactie in den begintijd voor het omvangrijke typewerk nog niet beschikte over een vaste
typiste, moet de naam van George Scheffer, op wie
nimmer tevergeefs een beroep werd gedaan, genoemd
worden.
Eind Augustus werd het redactieadres gevestigd ten
huize van den Heer en Mevrouw Visser, Lijsterbeslaan
38, waar het tot half Januari is gebleven. Wat zoowel
VOD." in zijn geheel als zijn beide redacteuren afzonderlijk aan „Tante Aag en Oom Jan" te danken hebben, is niet in woorden uit te drukken. Zij zijn onafscheidelijk verbonden aan „VOD.", niet alleen door hun
onbeperkte gastvrijheid, maar vooral door hun intens
medeleven met het werk.
Het werkadres werd in Januari verplaatst naar het
huis van den Heer en Mevrouw Boomsma, Lijsterbeslaan 25. Ook daar vonden wij weer dienzelfden geest

— —

van medeleven met het werk, zonder welken het niet
mogelijk geweest zou zijn, tot het bittere einde vol te
houden.
De laatste maanden voor de bevrijding werd er nog
twee maal van werkadres veranderd. Thans waren het
de Heer en Mevrouw Spaan, Hazelaarlaan 26 en de
Heer en Mevrouw van Vessem, Kastanjelaan 18, waar
„VOD." gelegenheid vond, zijn ondergrondsche taak te
beëindigen.
De oplage van „VOD." bedroeg in den beginne ongeveer 300 exemplaren, welke te Hilversum verzorgd
werden, te Heerenveen en Nijmegen was ± 200 ex.
en het blad verscheen twee maal per week met B—lo8 —10
pagina's. Begin October werd besloten, drie maal per
week uit te komen, terwijl hierna de oplage steeds werd
verhoogd. De laatste maanden voor de bevrijding bedroeg zij 1350 exemplaren, alleen gedraaid in Hilver-

sum.

Niet alleen voor de technische afdeeling, maar ook
voor de redactie beteekende dit verzwaring van het
werk en de vraag naar enkele prima typistes werd
urgent. Zooals trouwens met al onze medewerkers en
medewerksters slaagden wij erin, ook voor dit belangrijke onderdeel ons van den steun te verzekeren van
een aantal bij uitstek geschikte krachten. In de allereerste plaats moet hier de naam genoemd worden van
Elly Kuik, die van September af — behoudens eenige
weken „verlof" in December — steeds „VOD." heeft
getypt en mede heeft gecorrigeerd. Door haar groote
toewijding en dank zij haar voortreffelijke taalgevoel
mocht „VOD." dikwijls en van verschillende zijden
den lof in ontvangst nemen, dat het zeer weinig zondigde tegen de Nederlandsche taal. Als typistes moeten
verder genoemd worden Tonny Roelse, die steeds bereid was in te vallen, Enny Rauch, die in den begintijd meegewerkt heeft, Betty Vreugdenhil, die meermalen haar diensten beschikbaar stelde, en Corry
Meijer, die van December af een trouwe kracht is
geweest.

In November werd het „VOD."-apparaat in Hilversum
belast met het uitgeven in gestencilden vorm van het
landelijke blad „Je Maintiendrai". Door het uitvallen
van den electrischen stroom werd het drukken in
groote oplage van „J.M." zeer bezwaarlijk. De leiding
van „J.M." besloot daarom het blad in het Gooi en in
Utrecht te doen stencillen, als onderdeel van het
„VOD."-apparaat. Het waren Iwan de Rode („Ger")
en Mieke Adama die dit werk voor hun rekening
namen, terwijl later Corry Meijer de plaats van Mieke
innam. In December verscheen in Hilversum tevens
het z.g. „Berichtenblad van Je Maintiendrai", waarin
de belangrijkste artikelen uit de Amsterdamsche editie
van dien naam werden gepubliceerd. Deze uitgave was
evenwel van korten duur. De Hilversumsche „J.M."afdeeling van „VOD." had eerst haar tenten opgeslagen bij Mevrouw Hoogstraten, verhuisde van daar naar
den Heer en Mevrouw Gobée, Kastanjelaan 4, zetelde
vervolgens bij den Heer en Mevrouw de Groot, Fabritiuslaan 30, betrok toen een „eigen" woning: Goudenregenlaan 130, om tenslotte de laatste maanden
samen te gaan wonen met de „VOD."-redactie op
Hazelaarlaan 26 en Kastanjelaan 18.
Thans iets over de technische afdeeling van „VOD.".
Gedurende de eerste maanden van „VOD." 's vestiging
te Hilversum berustte de leiding van het technische
gedeelte bij Wim van Tellingen, die reeds in den
Utrechtsehen tijd met Jan Sauer „VOD." stencilde. De
draaierij was eerst gevestigd bij den Heer Wikke, post-
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agentschap Neuweg, en later bij Jan Veltman, Soest
dijkerstraatweg 103. Beide gastheeren waren in dien
tijd ook persoonlijk werkzaam voor „VOD." In September werd de draaierij verplaatst naar de woning
van Mevrouw de Greef, Van der Helstlaan 14, waar
al spoedig de beide zoons, Dick en Piet de Greef, door
den „stencilbacil" besmet werden en bij de vaste medewerkers werden opgenomen.
Zooals op practisch alle „VOD."-adressen was het ook
hier: Mevrouw de Greef droeg het werk een warm
hart toe en stimuleerde het in niet geringe mate.
Toen in November „VOD." ook in Zeist werd gedraaid en Wim van Tellingen met de leiding van het
apparaat aldaar werd belast, kon de technische afdeeling in Hilversum met het volste vertrouwen aan de
gebroeders de Greef worden overgelaten. In dien tijd
stencilden Piet Wefers Bettink en Hans van Ameide
onze uitgave, benevens „J.M." te Utrecht, waar ook
Jan Sauer weer was ingeschakeld. De leiding van deze
Utrechtsche afdeeling berustte bij Frenec Oremus, die
steeds een van de kernmenschen der „J.M."-groep is
geweest.

Ondanks het feit, dat „VOD." niet langer per post verzonden kon worden naar zijn lezers in de Noordelijke,
Oostelijke en Zuidelijke provinciën, werd de oplage
grooter. Het blad werd meer en meer een districtsorgaan. Er werd in Hilversum gedraaid voor een uitgebreide lezerskring te Utrecht, Amsterdam, Bussurn,
Laren, Blaricum, Baarn, Soest, Amersfoort en da
Vechtstreek, benevens voor een aantal postabonné's
in de drie Hollandsche provincies; „J.M." werd voor
het Gooi gedraaid, terwijl de „VOD."-draaierij bovendien een belangrijk gedeelte van het Hilversumsche
„Oranje-Bulletin" verzorgde. Kon het werk eerst met
één machine worden afgedaan, spoedig was er een
tweede machine noodig en het duurde niet lang, of
drie machines draaiden van 's morgens vroeg tot
's avonds laat duizenden pagina's per dag. De draaierij
werd een bedrijf op zichzelf; zij werd gevestigd in de
Haardenfabriek van de firma Engbersen, Tulpstraat
63. Henny Bantzinger kwam de gelederen versterken,
terwijl Wil Motshagen, Trees Bantzinger, Anneke
Kampschmidt en Thea de Greef meehielpen bij het
uittellen, sorteeren en verpakken van de nummers.
Wat in de laatste weken voor de bevrijding door de
draaierij is gepresteerd, was enorm. Behalve de normale edities van „VOD." en „J.M." werden enkele tienduizenden bevrijdingspamfletten van „VOD." en van
het „Oranje Bulletin" gestencild, evenals het bevrijdingsnummer van „Achtergrond". Ook zijn veel pamfletten gemaakt tegen de beruchte „Arbeitseinsatz" en
werd stencilwerk voor de toen nog „ondergrondsche"
B.S. gedraaid. Den laatsten tijd werkten Piet Korteweg,
Jaap Tazelaar en Job Moerbeek op de draaierij mee.
Een derde belangrijk onderdeel van het „VOD."apparaat vormden de luisterposten, die ervoor zorg
moesten dragen, dat het radionieuws werd opgenomen.
Dit geestelijke voedsel, dat door de redactie werd bewerkt en door de draaierij werd vermenigvuldigd,
kwam m den begintijd voor het meerendeel uit Gouda,
waar „Floor" en Herman Tholens
ervoor zorgden, dat
„VOD." twee maal per week van copie werd voorzien. Toen de verbinding met Gouda in September
steeds bezwaarlijker werd, was het zaak, in Hilversum
zelf een of meer luisterposten te stichten. Weldra kwam
de eerste luisterpost tot stand bij Mevrouw de Jong,
Elzenlaan 44. Zij werd gevormd door Kook Jacot, Hans
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van Ameide en Piet Wefers Bettink. Beide laatsten
waren te Utrecht reeds eerder voor „VOD." werkzaam.
De luisterpost op de Elzenlaan werd spoedig vervangen door een nieuwe post, die gevormd werd op Sparrenlaan 9 bij de familie Jacot. Zij bestond uit Kook
Jacot, Rein Mouw, Ankie Jacot en Hil van Kempen.
Dit viertal begon zijn inspannenden en veel-tijd-vergenden arbeid in het laatst van October. Wat hier gepresteerd is, is boven allen lof verheven. Naast hen
moeten wij echter melding maken van den steun die
ondervonden werd van de zijde van den Heer en
Mevrouw Jacot, die voortdurend hun volle belangstelling voor het werk van „VOD." toonden. In Januari
waren er even moeilijkheden, waardoor de post een
tijdje uitviel, maar van Februari af werd, thans door
Ankie, Kook en Rein, weer op volle kracht gewerkt
aan de copie-voorziening van ons blad.
Naast de post op de Sparrenlaan werd er nog een
tweede luisterpost gesticht, die nogal eens van samenstelling en adres veranderde. Toen deze in October
werd gevormd, was de moeilijkheid, een adres te vinden waar nog de beschikking was over electrischen
stroom. Deze plaats werd gevonden en wel boven het
lijkenhuisje van het Diakonessenhuis, waar de post
's nachts werkte. Van 's avonds 7 uur tot 's morgens
vroeg hebben Jan Willem Verburgt, Marius Montanus
en Pietje Korteweg iedere nacht weer de uitzendingen
beluisterd. Spoedig moest de post om veiligheidsredenen verplaatst worden naar Eikbosscherweg 33. Zij
nam toen speciaal de uitzendingen van „Herrijzend
Nederland" voor haar rekening. Dionijs Scheltema, die
zich later zeer verdienstelijk maakte met het inkoopen
van papier en andere benoodigdheden, Jan Veltman
en Ton Gazenbeek werkten gedurende langeren of korteren tijd op deze post mede. Ook Herman Tholens
een van onze menschen uit Gouda
die in September
door den S.D. was gegrepen, in Arnhem wekenlang
gevangen had gezeten, doch kans had gezien vrij te
komen, maakte er een tijd lang dccl van uit. Nadat
zij nog een korten tijd bij Mevrouw Korteweg, Hyacinthenlaan 98, gehuisvest was, viel zij door Hermans
terugkeer naar Gouda uit elkaar. Enkele weken lateiwerd er een nieuwe post gevormd door Jan Willem
Verburgt op Stadhouderslaan 2, waar hij met den Heer
en Mevrouw Krommenhoek-Verburgt, Tonny Roalse
en Ina Sparenberg ervoor zorgde, dat de „Persbeschouwingen uit bevrijd gebied" weer geregeld bij de
redactie binnenkwamen. Den laatsten tijd was de post
gevestigd op Pieter de Hooghlaan 34. Hetgeen Jan
Willem voor „VOD." gepresteerd heeft, vooral de laatste maanden, is inderdaad zeer veel geweest. Onder
bijzonder moeilijke omstandigheden zorgde hij ervoor,
dat zijn post bleef doorwerken en dat dagelijks een
feillooze copie van de belangrijkste uitzendingen van
„Herrijzend Nederland" in ons bezit kwam.
Gedurende langen tijd werd het frontnieuws voor VOD.
opgenomen door Theo Knottenbelt, dien wij in dit verband niet willen vergeten. Ook memoreeren wij de
groote verdiensten van den heer „van der Muyden" te
Utrecht, van wiens gramofoonopnamepost ons blad ook
in den Hilversumschen tijd zeer heeft geprofiteerd. In
dit verband gaan tevens onze gedachten uit naar Hans
Sturm, die het contact tusschen deze post en ons geruimen tijd verzorgde. „Freek", onder welke naam wij
dezen hartelijken vriend en medewerker kenden, werd
in Maart van dit jaar door de Duitsche beulen gegrepen en gefusilleerd. Vol eerbied gedenken wij hem,
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die zijn ondergrondsch werk met zijn leven moest betalen.
Ons overzicht over de luisterposten zou onvolledig zijn,
indien wij hierbij niet de groote verdiensten memoreerden van den Heer van Dullemen, die als „Jacob"
steeds klaar stond, om technische storingen in het luisterapparaat te verhelpen. Tevens wijzen wij op de hulp
die wij meermalen mochten ondervinden van de R.K.
Ziekenverpleging. Accu's werden o.a. door deze inrichting geheel belangeloos voor ons werk afgestaan.
Terwijl het Diaconessen Ziekenhuis steeds voor het opladen der accu's zorg droeg.
Het meest kwetsbare deel van een ondergrondsch blad
is wel het verspreidingsapparaat, daar hier de Gestapoagenten de meeste kans krijgen, binnen te dringen en
belangrijke deelen van een organisatie op te rollen.
Als voorzorgsmaatregel werd dan ook het contact tusschen het verspreidingsapparaat en de draaierij slechts
via tusschenadressen onderhouden. De verspreiding
van „VOD." geschiedde in Hilversum en in andere
plaatsen van het Gooi via het bestaande apparaat van
„Je Maintiendrai". De leiding ervan berustte vele
maanden lang bij den Heer van Dijk. Later waren het
de Heer en Mevrouw Strâter, Soestdijkerstraatweg 46,
die dit belangrijke onderdeel van het werk op zich
namen. Zoo lang de verzending per post nog mogelijk
was, zorgde de draaierij ervoor, dat „VOD." langs
dezen weg in het nog bereikbare deel van ons land
verscheen. Toen „VOD." echter, door de omstandigheden gedwongen, tot een districtsblad werd, waren het
het plaatselijke verspreidingsapparaat en de koeriersters die ervoor zorg droegen, dat de lezers het blad
drie maal per week, meestal stipt op tijd, ontvingen.
Het feit, dat het den Moffen nimmer is gelukt ook
maar een gedeelte van „VOD." op te rollen, is stellig
voor een groot gedeelte te danken aan de voorzichtigheid waarmee de Heeren van Dijk en Mr. Strâter het
verspreidingsapparaat hebben gehanteerd.
Een woord van groote waardeering en warmen dank
verdienen verder de tientallen wijk- en straathoofden,
die allen, zonder eenmaal een fout te maken welke
slachtoffers ten gevolge heeft gehad, op voortreffelijke
wijze hun deel hebben bijgedragen tot het goed doen
functionneeren van de „VOD."-organisatie. In dit verband willen wij tevens iets zeggen over de verspreiding
van ons blad en van „J.M." in Baarn—Soest en in de
Vechtstreek.
Het was Gé Kruif, die in Soest en Baarn, onmiddellijk na zijn 8 maanden lange gevangenschap, in Vught,
de verspreiding van „VOD." en later ook van „J.M."
ter hand nam.
Voor de Vechtstreek was het Dr. K. de Snoo die deze
taak op zich nam.
Thans rest ons nog een woord over den koeriersdienst.
Het koeriersvraagstuk heeft de leiding van „VOD." veel
hoofdbrekens bezorgd. In de eerste plaats was het niet
eenvoudig, voor dit zware en vaak ondankbare werk
een voldoende aantal, niet alleen enthousiaste, maar
tevens accurate en voorzichtige medewerkers en medewerksters te vinden. Door de steeds scherper wordende bepalingen inzake den z.g. „Arbeitseinsatz" was
het tenslotte noodzakelijk, uitsluitend van vrouwelijke
krachten gebruik te maken. Groote zorgen baarde ons
verder het fietsenprobleem en het is dan ook fenomenaal, hoe prachtig diverse koeriersters hebben volgehouden en doorgezet ondanks het feit, dat zij moesten
baggeren door de sneeuw of moesten trappen tegen

een feilen storm in, vaak zonder fiets of met een
vehikel dien naam niet waardig.

In de eerste plaats moet dan genoemd worden de naam
van Annie Hoogstraten, die van Augustus 1944 af, behoudens een korte onderbreking, dag in dag uit voor
„VOD." in actie is geweest, voor wie geen opgave te
zwaar was en tot wie geen verzoek tevergeefs werd
gericht. Er is geen adres waarmee „VOD." of „J.M. ,
hetzij in Hilversum of in een der omliggende plaatsen,
hetzij in Amsterdam, in Utrecht of in Gouda, contact
onderhield, waar Annie niet geweest is. Als medewerkers/sters in den begintijd noemen wij verder Emmy
Massink, Noor de Jong, Joop Overeem en Jacques
K.operdraat. In dien tijd, toen er per trein nog veel
gedaan kon worden, werd er twee maal per week contact onderhouden met Zwolle—Leeuwarden, met Nijmegen en mat Gouda. Uit Gouda kwam een dccl van
het radionieuws, terwijl de copie van het in Hilversum
klaargemaakte nummer naar Zwolle, Leeuwarden en
Nijmegen doorging, waar „VOD." toentertijd voor de
vijf Noordelijke en Oostelijke provinciën werd gestencild. Het waren vooral Sjouke Hesseling, Eef Ridderhof, Jan Spiekhout en John Soesman die het gevaar
van beschieting der treinen riskeerden, om „VOD."
maar op tijd in het Noorden en Oosten te laten uitkomen. Met het uitvallen van het treinverkeer werd
het contact met het Noorden en Oosten des lands vrijwel geheel verbroken. De verbinding met Gouda werd
nog slechts korten tijd onderhouden.
In de herfst- en wintermaanden was het vooral Leideke Ensink die door het verzorgen van den buitendienst op Utrecht, Vechtstreek en Amsterdam enorme
prestaties heeft verricht. Weer of geen weer, steeds was
zij present en er waren weken waarin zij meer dan 200
km aftrapte. Verder memoreeren wij hier nog de verdiensten van Co van der Linden en Nienke Adama.
In den binnendienst, die de contacten verzorgde in
Hilversum zelf, werkten in dien tijd Margreet van der
Wall en Ans Rap mede. Ook Jaap Hoogstraten wist
hier van aanpakken.
Toen Nic Vlot als vertegenwoordiger van „Je Maintiendrai" zitting' nam in de commissie die in Hilversum
gevormd was uit de gezamenlijke ondergrondsche pers
en tot voorzitter van deze commissie werd gekozen,
werden zijn werkzaamheden steeds veelomvattender.
Tientallen berichten moesten dagelijks de deur uit en
tientallen kwamen er binnen. Een drastische uitbreiding van het koerierstersgilde was dan ook noodzakelijk. De Heer van Dijk toonde zich bij het oplossen van dit probleem weer zeer actief, terwijl ook de
Heer van der Heide, van wien „VOD." een warme belangstelling mocht ondervinden, steeds voor ons klaar
stond. Joke Dinkelman, Miep Vis, Lien Knol, Hetty
Pala, Annemarie Coster, Ada Nijhuis, Isa Hekk, Annie
Koopmans en Loukie Kieft kwamen de gelederen versterken, terwijl ook Noor de Jong haar tijd en krachten weer voor den koeriersdienst beschikbaar kon stellen. De leiding van dezen uitgebreiden staf van koeriersters berustte bij Mieke Adama en het is aan haar
ongebreidelde enthousiasme en blakenden ijver te danken, dat een vaak dreigende chaos werd voorkomen.
Eind Maart werd er voor de koeriersters een „cantine"
geopend, waar dagelijks de gelegenheid werd gegeven
een warmen maaltijd te nuttigen. Niemand zou beter in
staat zijn geweest deze maaltijden te verzorgen dan
Mevrouw Korteweg zulks heeft gedaan. Hoc „tante
Leentje" het steeds weer klaar speelde, ondanks de
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uiterst moeilijke voedselproblemen, voor ongeveer B—lo
hongerige magen een steeds weer voortreffelijk smakenden maaltijd te bereiden, is ons nog een raadsel.
En niet alleen haar kooktalenten, maar vooral ook haar
nimmer ontbrekende hartelijkheid en opgewektheid
waren oorzaak, dat de vrouwelijke medewerksters van
„VOD." altijd verlangden naar de Hyacinthenlaan te
gaan.
Naast „tante Leentje" was het „tante Aag", die er borg
voor stond dat de „Cantine" een succes is geworden.
Tevens noemen wij in dit verband nog den Heer
A. Vlot, die naast het vele andere werk dat hij van
„J.M." en „VOD." heeft verricht, vaak een oplossing
heeft gevonden voor het nijpende voedselvraagstuk.
Het waren Joke, Miep, Lien en Noor die tot de bevrijding toe wisten vol te houden. In den buitendienst

werkte Nettie Kan de laatste maanden bij „VOD."
mede. Een woord van dank aan deze toegewijde krachten is hier zeker op zijn plaats.
Nu de verschillende afdeelingen van „VOD." de revue
gepasseerd zijn, willen wij hier nog wijzen op de bijdragen welke Rob Korpershoek in den vorm van teekeningen en illustraties geregeld voor „VOD." en later
ook voor „J.M." geleverd heeft. De uitvoering van het
Kerst- en Paaschnummer, het 100een 150enummer,
zoo ook van het bevrijdingsnummer en -pamflet, was
o.a. zijn werk en zijn idee.
Ons overzicht van den Hilversumschen tijd zou niet
volledig zijn, indien wij geen melding zouden maken
van onze verschillende correspondentieadressen. Het
correspondentieadres was naast het verspreidingsapparaat het meest kwetsbare punt, zoodat dit meestal
slechts korten tijd gehandhaafd kon blijven. Vooral de

laatste maanden werd ons correspondentieadres tengevolge van de functie van Nic Vlot in de Perscommissie
overstroomd met ondergrondsche bladen en brieven en
het behoeft derhalve geen betoog, dat diegenen die hun
adres hiervoor beschikbaar stelden, groote risico's
liepen. Het correspondentieadres was toch het eenige
adres dat bij de andere plaatselijke ondergrondsche
organisaties bekend was. Het adres van den Heer en
Mevrouw Knoppers, Lijsterbeslaan 20, is het eenige
van „VOD." geweest, dat ooit in handen van de Feldgendarmerie is gevallen.
De correspondentieadressen van „VOD." in Hilversum
waren achtereenvolgens: Pieter de Hooghlaan 46, Fabritiuslaan 30, Van Ostadelaan 33, Diependaalschelaan
172, Hugo de Grootstraat 39, Kastanjelaan 44, Lijsterbeslaan 20, Moerbeilaan 1 en Eikbosscherweg 256. In
dit verband willen wij nog hier vermelden dat Moerbeilaan 1, waar Jaap en Ida Ek wonen, ook een slaapadres voor noodgevallen voor de redactie was.
Tot besluit van dit overzicht willen wij over de „VOD."afdeeling in Zeist de volgende bijzonderheden mededeelen :
De leiding berustte bij Wim van Tellingen, die bij zijn
werk ter zijde gestaan werd door Leo Ploeger. Ten
huize van den laatste, H. van Lijndenlaan 2, werd
„VOD." voor Zeist gedraaid. Als typistes verleenden
Marijke en Rie Renes hun medewerking. De koeriersdienst op Hilversum werd onderhouden door Ans
Beyerman, Carla en Pien Pik en Willy Terpstra. De
laatste frontberichten werden door Piet Winkelman
opgenomen.
J. W. E. EBBINGE
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