
Hoofdstuk IV 

DE CENTRALE INLICHTINGENDIENST (CID)* 

door H. Jong 

INLEIDING 

Wanneer er één facet in het verzet is, waaraan de in de volksmond zo gebruikelijke naam 
,,ondergrondse" zou mogen worden toegekend, dan zou ongetwijfeld de Centrale Inlich
tingen Dienst als een der eerste daarvoor wel in aanmerking komen. 
Want ondergronds en ondoorgrondelijk was deze dienst, menigmaal zelfs voor hen, die 
overigens goed in het verzet waren ingewijd. 
Terwijl de moffen over de straat marcheerden en links en rechts gebouwen vorderden, 
snelden onder die straat en vanuit diezelfde gebouwen langs kabels en draad de berichten 
over en weer en vormden met elkander een zowel ongeziene als onoverkomelijke barrière, 
die wel, al naar dat de omstandigheden zulks noodzakelijk maakten, moest worden verlegd 
en herzien, maar die nimmer kori worden geslecht of zelfs doorbroken. 
Het verzet toom het beeld van de vuist, die revolver, vijl of welk ander werktuig ook om
klemde. Hier was in grote lijnen slechts sprake van het rustig gesproken woord en het luis
terend oor. Maar ook hier gold de waarheid, dat de hand niet tot de mond of ook tot het 
oor kon zeggen: ,,ik heb U niet nodig", want in het gehele raam van het verzet kan de 
Centrale Inlichtingen Dienst worden beschouwd als het zenuwstelsel van het verzets
lichaam, als het machtig intermediair, dat waar nodig banden verbrak of wel aaneen 
smeedde en het gehele lichaam de snelheid van beweging gaf, nodig om de vijand op het 
rechte ogenblik op de nek te springen. 

DE NAAM CID 

De naam Centrale Inlichtingen Dienst is niet van het begin af aan gebruikelijk geweest. 
De oorspronkelijke naam was Inlichtingen Dienst, kortweg genoemd ID. Inlichtingen
diensten ten behoeve van de geallieerden bestonden er vele. In het geval van de ID ging 
het om inlichtingen ten behoeve van de illegaliteit. Sommige organisaties, als bv. de OD, 
hadden daartoe een aparte afdeling. In de LO hadden als vanzelfsprekend vele plaatselijke 
afdelingen een eigen inlichtingendienst. Met name voor de coördinatie van deze laatste 
diensten werd in goed overleg met de LO-leiding een landelijke uitbreiding bewerkstelligd, 
die in Den Haag haar centrum vond en geïllustreerd werd door de naamsverandering van 
ID tot CID. 

VERHOUDING VAN DE CID TOT ANDERE ORGANISATIES 

Men zou de vraag kunnen stellen of de geschiedschrijving van de CID wel thuis hoort 
in het gedenkboek van de LO-LKP, omdat hij noch van de ene, noch van de andere orga
nisatie deel heeft uitgemaakt en zelfs niet na de Septemberdagen werd vastgeklonken in 
het BS-verband. Toch moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Want al is het 
dan waar, dat het de CID merkwaardigerwijze is gelukt zijn zelfstandigheid tot het eind 
toe te bewaren, hij is vanaf zijn eerste begin tot aan zijn ontbinding dermate nauw met de 
LO verbonden geweest, dat de op- en uitbouw van het grote landelijke net van de CID 
nimmer te verwezenlijken zou zijn geweest zonder het rasterwerk der over het gehele land 
* Niet te verwarren met de gelijknamige dienst van de Nederlandse Regering te Londen. 
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verspreide LO-contacten. 
Achtte de CID zich derhalve het nauwst verbonden met de LO en, zij het in mindere 
mate, met de LKP, ook met andere organisaties leefde hij in goede vriendschap en voort
durend contact, hoewel deze contacten misschien meer een persoonlijk dan een organi
satorisch stempel droegen. Met het NSF was de samenwerking in den beginne weliswaar 
iets stroef, doch naderhand is ook deze geheel vlot gekomen. Het contact met de RvV is 
steeds van beperkte aard geweest, maar de samenwerking, die er was, liet niets te wensen 
over. 
Niet, dat bij het gemeenschappelijk overleg de gezamenlijk af te leggen weg zonder discussie 
en verschil van inzicht steeds zonder meer kon worden geprojecteerd. Maar bij alle ver
schil van opzet en inzicht gevoelde men toch een band aan elkander en voor het slagen van 
de onderneming als eerste onvoorwaardelijke klemmende noodzaak, dat men eensgezind 
de vijand in de strot zou bijten. Niet weinig weerstreefde men elkander in vergaderingen 
en botsten de meningen in het onderlinge gesprek, maar wanneer de tijd van praten was 
verstreken en de wijzer naar het uur van de daad begon te draaien, smeedde de nood de 
handen inéén tot de ene daad van verzet. 
Minder goed was de verhouding met de OD. Herkomst, instelling en doel waren bij ver
schillende leden dezer organisatie andersoortig dan bij de medewerkers van de CID. Dit 
had tot gevolg, dat men soms zelfs in ogenblikken van acuut gevaar elkander niet begreep, 
hetgeen begrijpelijkerwijs eer tot vervreemding dan tot vriendschap aanleiding gaf. 

HET DOEL VAN DE CID 

Kuiperij en verraad hebben in bezette landen door alle eeuwen heen de achilleshiel ge
vormd, waardoor het de bezetter gelukte in meer of mindere mate de onderdrukte natie 
zijn wil op te leggen en hen, die zich daartegen verzetten, op te sporen en onschadelijk te 
maken. 
Zo in Nederland gedurende de bezettingstijd '40-'45. 
Het was weliswaar een kleine groep, die om ideologische redenen of op grond van persoon
lijke belangen genegen was eigen landgenoten te verraden en aan de vijand uit te leveren, 
maar reeds in de eerste oorlogsdagen was gebleken, dat, hoe klein deze groep dan ook was, 
zij niet mocht worden onderschat. 
Het bezweren van dit gevaar kan worden gezien als het aanvankelijke doel van de CID. 
Men begreep dat met het uitrangeren van dit medium de vijand een belangrijk wapen uit 
de hand zou worden geslagen. Het doel van de CID was dan ook het inwinnen van inlich
tingen betreffende allerlei onbetrouwbare en staatsvijandige elementen, hun gangen na te 
gaan en van het verkregen resultaat rapporten samen te stellen of enkel verslag uit te 
brengen, zodat het mogelijk was hen op een of andere wijze buiten gevecht te stellen. Een 
na-oorlogs doel was er nog niet zo zeer. Eerst later, toen bleek dat men binnen de kringen 
van het verzet niet dan in uiterste noodzaak tot het liquideren van staatsvijandige personen 
wilde overgaan en dit bij uitsluiting tot individuele gevallen wilde beperken, groeide het 
denkbeeld, gegevens voor de toekomst te verzamelen en te bewaren. Opzet was echter het 
inwinnen van inlichtingen ten dienste van het verzetsfront, met name de LO en LKP. 
Het spreekt vanzelf, dat deze inlichtingen uiterst omzichtig moesten worden verkregen en 
dat dit bijna altijd alleen kon geschieden door gebruikmaking van de knooppunten in de 
verzetsorganisaties. Een vrij natuurlijk verloop was, dat allengs de aldus verkregen berichten 
met diverse organisaties werden uitgewisseld, teneinde dubbel werk te voorkomen en 
onnodige risico's te vermijden. Aldus ontstond een berichtendienst. Hoewel men aanvan
kelijk gevaar duchtte in het al te veel verzamelen van berichten op een centraal punt en 
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huiverig was om mee te werken aan het centraliseren van gegevens, omdat men bang was 
dat bij ontdekking dan ook alles tegelijk in handen van de SD zou vallen, waren de voor
delen zo evident, dat alle bezwaren, hoe begr�jpelijk en reëel overigens, daar niet tegen 
bleken op te wegen. 
Door de technische hulpmiddelen, waarover de CID de beschikking kreeg, werkte deze 
berichtendienst tenslotte dermate effectief, dat contact werd gelegd met de illegale pers, 
die op haar beurt van deze nieuws- en berichtenverstrekking een dankbaar gebruik maakte. 
Het is dan ook zonder overdrijving, dat de CID gedurende het laatste bezettingsjaar kan 
worden beschouwd als het illegale ANP. 

ÛORSPRONG EN ONTSTAAN 

"Beste kerels", zei Wim bij zichzelf, ,,maar het zijn ezels. Al die telefoonkabels maar in 
het wilde weg door te snijden. 't Bestaat niet, dat Nederland daàr wat aan heeft. 't Is waar, 
de mof kan er beroerdigheid van hebben, maar in elk geval kunnen we onszelf er op deze 
manier ook nog lelijk mee in de vingers snijden. Maar drommels, hoe moet het dan wel?" 
Na een langdurige ziekte was hij in Maart '41 weer in actieve dienst gekomen en wel als 
chef van de recherche te Enschede. Het was de tijd van het ontluikend ongeorganiseerd 
verzet. Ook van het wilde, ondoordachte verzet. Doch dat stond Wim maar wat slecht 
aan. Van de telefooncentrale kreeg hij regelmatig afgeluisterde gesprekken door en zo 
was door tijdige waarschuwing reeds menig joods gezin de dans ontsprongen. Eigenlijk 
was het zo, dat die wilde saboteurs zijn plannen wel eens zouden kunnen doorkruisen en 
afbreuk zouden kunnen doen. Hij kon die wild-west-geest niet uitstaan. En toch gevoelde 
hij, dat een onweerstaanbare drang hem ook weer uitdreef naar die kornuiten, die hij soms 
wel op kon vreten en die zich toch op de bodem van zijn hart een plek hadden veroverd. 
,,Nooit, nooit, nooit!" zeiden die kerels, ,,nooit gehoorzamen wij de mof!" 
"Nooit", zei Wim tot zichzelf, toen hem werd opgedragen arbeiders te arresteren, die 
het vertikten zich in te laten schakelen voor de "Arbeitseinsatz". Het was eind '42 toen 
hij werd gearresteerd. Spoedig werd hij echter weer ontslagen en dook onder. Nu was de 
tijd van wikken en wegen voorbij en zijn actieve geest stelde zich meteen in op hetzelfde 
doel als dat van de kabelsaboteurs: het verzet. 
Als iedere partisaan uit die dagen greep hij aan, wat hij aan kon grijpen en deelde zo zich
zelf in bij de guerilla van de jaren '41-' 43, welke zich tegen het einde dezer periode aaneen 
zou sluiten tot de zo gedisciplineerde Nederlandse verzetsbeweging. 
Maar hoe gevarieerd het werk ook was, de telefoon ging niet meer uit zijn gedachten. 
Daarvoor was het belang ervan voor het afluisteren en doorgeven van berichten hem te 
veel in het oog gesprongen. 
Zo rijpte bij hem het plan de telefoon landelijk te gaan benutten. Hiervoor was contact 
nodig met technici, die op dit terrein georiënteerd waren. Dit werd gevonden bij de ont
moeting met twee PTT-ambtenaren, Simon en Jan. Hierbij voegde zich Barend, die 
meer de politieke relaties voor de CID zou onderhouden. 
Met Wim Hiemstra als hun leider zouden zij de ziel vormen van de verzetsorganisatie, 
bekend onder de naam CID. 

DE STARTBAAN VAN DE CID 

Het telefoonverkeer heeft in de CID wel een zo belangrijke plaats ingenomen, dat zonder 
dit verkeer de CID van veel minder betekenis zou zijn geweest. Want wel werd ook door 
de CID, zoals overal elders bij de illegaliteit, regelmatig van koeriersdiensten gebruik 
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gemaakt, maar bij vergelijk verdwijnen deze toch in de schaduw van het telefoonverkeer. 
De ontmoeting met Simon en Jan was voor Wim een openbaring. Niet alleen, dat zij 
technici van de eerste rang bleken en bereid tot onvoorwaardelijke medewerking, maar 
zij konden hem als het ware reeds zo een startbaan aanbieden, die verhoudingsgewijs 
helemaal niet afstak tegen de draagwijdte van Wim's plannen. Want het doel van Wim 
was een landelijke berichtendienst. De ontmoeting met Jan en Simon bleek de sleutel te 
zijn tot de verwezenlijking van dit plan. 
Ter beveiliging tegen onverwachte arrestaties was men in de PTT begonnen met het op
bouwen van een waarschuwingssysteem. Om een snel contact tussen de ambtenaren uit 
de verschillende districten, die in deze organisatie waren opgenomen, mogelijk te maken, 
waren met behulp van clandestiene koppelingen a1le districten onderling automatisch 
bereikbaar gemaakt. Voor de kieswegen gebruikte men speciale netnummers of series 
daarvan, zodat met behulp van deze "nummercode" kris kras door heel Nederland elke 
gewenste automatische verbinding tot stand kon worden gebracht, mits men natuurlijk 
maar in het bezit van de nummercode was. Er waren verbindingen, die zelfs door het 
kiezen van twintig en meer cijfers tot stand moesten worden gebracht. 
In de tweede plaats beschikte de PTT over een afzonderlijk landelijk net voor de eigen 
dienstuitvoering, het zgn. dienstlijnennet. Vanaf de automatische huistelefooninstallatie 
van het hoofdbestuur te Den Haag kon via dit dienstlijnennet elk geautomatiseerd telefoon
net in het land bereikt worden. De hoofdbestuursautomaat was weer clandestien gekoppeld 
met de huisautomaat van de districtscentrale in de Torenstraat. Door toestellen met deze 
huisautomaat te verbinden werden ze geschikt voor automatisch gebruik over het hele 
land. Aldus ontstond een feilloos werkend systeem, maar buitengewoon onoverzichtelijk 
voor de oningewijden, met name de moffen. 
Als reserve op het mogelijk wegnemen van de automaatverbindingen door de Duitsers, 
waren enkele clandestiene inductorverbindingen geformeerd tussen Utrecht en verschil
lende andere grote plaatsen. 
En tenslotte waren er verschillende aansluitingen in de zgn. spergebieden, waar alle 
abonné's moesten worden afgesloten, in gebruik gehouden, al waren ze dan ook ogen
schijnlijk geblokkeerd. 
Dit systeem in wording bood Wim een startbaan, zoals hij zich niet had kunnen denken. 
Hij viel met zijn neus in de boter. En toch was het nog maar een begin. Want het ging 
er nu om het clandestiene net om te bouwen tot het illegale net. 

DE DRIE PHASEN 

De baan, waarin het werk van de CID zich nu ontwikkelde, zou kunnen worden verdeeld 
in drie phasen: 
Je phase: de periode, lopende tot het begin van September '44, tijdens welke met gebruik
making van de nummercode het gehele land automatisch kon worden bereikt, zonder 
tussenkomst van de telefoniste; 
2e phase: de periode, lopende van begin September '44, toen de moffen alle interlocale 
verbindingen voor het openbare verkeer blokkeerden, tot einde October '44. Gedurende 
deze periode kon gebruik worden gemaakt van het intact gelaten dienstlijnennet der PTT 
en de daarmee verbonden huisautomaat van district Den Haag, alsmede de daarop 
aangesloten toestellen; 
3e phase: de periode van eind October '44, toen de moffen tevens de dienstlijnverbindingen 
van de PTT afstopten en gaandeweg ook de sterkstroomvoeding buiten werking stelden, 
tot aan de bevrijding. De periode der inductorverbindingen. 
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TOELICHTING. Het schema geeft op de ondtrste hefft de speciale en afgezonderde Duitse verbindingen aan, alsmede een afluisterpost der illegaliteit. (V = verzet). 
In het bovenste deel zijn behalve de normale telefoonverbindingen een tweetal verbindingen van de CID getekend met onderbroken lijnen. Deze verbindingen werden geheel automatisch 
door een speciale nummercode tot stand gebracht. Gesprekken over de telefoniste werden nl. i·an tijd tot tijd afgeluisterd. Daarom maakte de CID ten behoeve z,an de illegaliteit een 

illegale omweg op dergelijke kantoren met automatisch verkeer. 



DE EERSTE PERIODE 

Het was begin '44 toen Jan en Simon het land afreisden, teneinde het clandestiene lande
lijke telefoonnet te vervolmaken. Het is duidelijk, dat zij en ook Wim regelmatig met illegale 
werkers en groepen in contact kwamen, hun berichten doorgaven en ook zelf weer ontvin
gen. Met name was dat het geval met de KP, wier werkzaamheden een grote vlucht hadden 
genomen en die zich zeker nog zouden uitbreiden, indien maar behoorlijk contact tussen 
de provincies en de Top verzekerd zou zijn. 
In de bewogen Meimaand van het jaar '44, Frits de Zwerver was pas uit "De Koepel" 
bevrijd en Bertus (Leendert M. Valstar t) was juist gearresteerd, had te Haarlem een 
bespreking plaats tussen Breukers, Henk LO en Oom Joop, hoe in Haarlem de telefoon 
voor het verzetswerk te benutten. De Top van de LO stond in het algemeen nog huiverig 
tegenover het onbeperkt gebruik van de telefoon, maar toen op 9 Juni een bijeenkomst 
werd belegd, waar o.a. ook Wim, Jan en Simon tegenwoordig waren, groeide hand over 
hand de overtuiging, dat de gevaren bij een deskundig geleide telefoondienst nihil en de 
voordelen enorm waren. Want welk een mogelijkheden lagen hier, zoals het afluisteren 
van gesprekken betreffende arrestaties, de contra-spionnage en het aanbrengen van 
clandestiene aansluitingen voor medewerkers. 
De CID wilde zonder meer met LKP en LO in zee gaan, al was het alleen al om de menigte 
van landelijke contacten, waarover zij beschikten. De LO zou dan haar medewerkers 
aan de CID uitlenen om deze in de verschillende provincies plaatselijk tot oprichting te 
brengen. Straks zou evenwel de CID zulk een belangrijke plaats blijken te gaan innemen, 
dat leidende figuren uit de LO zich hiervoor gingen interesseren en in verschillende grote 
plaatsen als Haarlem, Utrecht en Amersfoort zelfs de leiding van het CID-bureau op zich 
namen. 
Het werk nam thans een snelle vlucht. 
Het centrum lag in Den Haag. Wim had een massa relaties in de politie- en recherche-wereld 
en bouwde een cartotheek op, waarin van elke SD' er een kaart was opgenomen, houdende 
signalement, foto, werkzaamheden enz., welke cartotheek tenslotte 6.000 kaarten bevatte. 
De nummercode werd ter beschikking van LKP en LO gesteld, zomede aan de OD. Al 
spoedig kwam hier evenwel een gevaar om de hoek kijken. Want niet alleen werden de 
geheime koppelingen door de vele gesprekken overbelast, maar ook bestond het gevaar, 
dat de Duitsers de codes in handen zouden krijgen, nu er zoveel mensen rondliepen, die 
deze codes bij zich droegen. Dit gevaar werd ondervangen. De oude codenummering werd 
vervangen door een nieuwe, zodat de tot nu toe gebruikte waardeloos werd. En in elke 
plaats werd er naar gestreefd iemand aan te stellen, die de verschillende verzetsgroepen 
kon vertegenwoordigen met daarnaast een CID-man. Alleen de laatstgenoemde kreeg de 
beschikking over de nieuwe codes, terwijl de verzetsgroepen hun berichten doorgaven via 
de plaatselijke vertegenwoordiger van het verzet. Bijster vlot liep deze regeling niet. En 
dat was te begrijpen. De meesten hadden er bezwaar tegen hun geheime gegevens in handen 
te geven van een onbekende CID-man. 
De situatie in dit tijdvak was dus zo, dat de gegevens en inlichtingen betreffende V-Männer, 
SD, militaire spionnage enz. via de plaatselijke contacten van LO en KP - plaatselijk 
CID-contact - het CID-centrum in Den Haag bereikten en vandaar werden door
gegeven aan de Toppen LO en LKP. 

DE TWEEDE PERIODE 

De tweede periode in het leven van de CID werd ingeluid in het begin van September '44, 
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TOELICHTING. Het schema geeft de bestaande verbindingen van de CID gedurende Sept. en Oct. '44. Daar de Duitsers het interlocaal verkeer hadden doen stopzetten en slechts 
het interne dienstverkeer der PTT in stand bleef, werd het illegale net op de automaten van dat verkeer gebouwd. Het bezwaar van éénrichtingverkeer werd ondervangen door van 
Den Haag uit regelmatig alle aangesloten posten op te bellen om berichten e.d. in ontvangst te nemen. Behalve spreekverbindingen, gebruikte de CID in die tijd ook telexverbindingen. 



toen de moffen alle interlocale verbindingen voor het openbare verkeer afstopten. Wanneer 
deze maatregel ooit te onpas kwam, dan was het wel in deze voor de illegaliteit zo bewogen 
tijd. 
In de voorafgaande maanden waren de arrestaties niet van de lucht geweest. Na lange 
voorbereiding was de KP overgeschakeld naar de sabotage, die op 25 Augustus '44 onder 
Frank (Johannes A. van Bijnen t) als landelijk commandant in werking trad. Op 28 Augus
tus had op de Vel uwe de eerste wapendropping plaats en op 2 September kwam het bevel 
tot spoorwegsabotage. De Engelsen, die eerst nog in Caen vast schenen te zitten, rukten 
evenals de Amerikanen, in tempo noordwaarts op en schudden op Dolle Dinsdag heel 
Nederland heen en weer. 
In deze chaos kwam het afstoppen der interlocale verbindingen wel op een allerongeluk
kigst ogenblik. 
Maar toch niet zo ongelukkig, of tussen deze donkere wolken plekte het blauw. 
De Duitsers dachten, dat de zaak nu wel potdicht zat. Ze lachten in hun vuist. Voor de 
zoveelste keer lachten ze te vroeg. Want de zaak zat helemaal nog niet zo potdicht. 
Jan en Simon hadden niet stil gezeten. Om te beginnen hadden zij in de centrales en verder 
onder de PTT-mensen een groot aantal vertrouwde contacten gelegd, zodat het nog wel 
mogelijk was via vertrouwde telefonisten een gesprek op te bouwen. Maar dit was om
slachtig en tenslotte nooit 100 % safe. Bovendien was het onmogelijk om op deze manier 
de stroom van berichten en gesprekken te verwerken. 
Alles hadden de moffen echter niet uitgeschakeld. De wegen voor het dienstverkeer der 
PTT waren intact gelaten, evenals enige interlocale koppelingen met de huisautomaat 
van het district Den Haag. Met behulp hiervan was het mogelijk het land automatisch 
te bestrijken vanaf de toestellen, op deze automaten aangesloten. Mede hierdoor zou het 
mogelijk blijken aan de behoeften der grootscheepse sabotage-actie op dit gebied tegemoet 
te komen. 
Op 4 September wenste Frank vanuit Rotterdam zijn sabotage commandanten te bellen, 
die in Utrecht (Cor), Amsterdam (Otto), Eindhoven (Peter-Zuid) (nevenpost: Swalmen, 
Sjaak) en Apeldoorn (Joop) genesteld waren. Het was onmogelijk. Op zijn verzoek belde 
Cor het kantoor van de CID (Vreeswijkstraat 399, Den Haag) op, nog net voor het afstoppen 
van de verbindingen tussen Utrecht en Den Haag. Zijn roep was niet tevergeefs. Het ijs 
was gebroken en Frank spuide zijn opdrachten en bevelen via de CID links en rechts door 
het hele land. Het was een stroom, die niet ophield en die de CID noodzaakte in 14 dagen 
tijd negen nevenkantoren in gebruik te nemen, percelen dus die eveneens werden voorzien 
van een aansluiting op de huisautomaat. 
Drie van de negen kantoren werden gebruikt speciaal voor het opnemen van berichten, 
afgetakt van SD-lijnen. In de Vreeswijkstraat was hier reeds een speciaal toestel voor in 
gebruik. De afluisterpost Den Haag takte af op drie SD-lijnen, t.w. Den Haag - Utrecht, 
Arnhem - Nijmegen, Groningen - Leeuwarden. 
Het is te begrijpen, dat ook het CID-personeel zich in deze dagen sterk uitbreidde. 

Een belangrijke sector van het CID-front werd gevormd door het telexnet. Men ging op 
de telex over om op de zeer drukke telefoonlijnen de berichtenduur te verkorten. Een 
bezwaar van het telexapparaat was vaak, dat het zoveel spektakel maakte. In de Vrees
wijkstraat nam men er proeven mee, maar het geluid van de machine was voor de omgeving 
veel te goed hoorbaar, zodat het toestel weer moest worden verplaatst. Er kwam een telex
net met lijnen vanuit Den Haag naar Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Zwolle en voorts 
Amsterdam - Utreçht - Rotterdam. 
Dit betekende een aanzienlijke ontlasting van het telefoonverkeer. 
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Zo kondigde Wim vanuit Den Haag per telex de komst van Z.E. Minister van Rooijen 
aan op het adres van Cor, Hogenoord 1, in Utrecht. Zelfs kwam men zo ver de vijandelijke 
telex af te takken, waarvan de Duitsers zelfs nooit de lucht hebben gekregen. 

Uit deze gehele organisatie is al duidelijk, dat niet alleen in Den Haag, maar ook elders 
in het land de CID een brede vleugelslag had gekregen. 
In Amersfoort, waar men omhoog zat met de koeriersdiensten, die veel te traag werkten, 
was de telefoon een uitkomst. Om de verbindingen niet via de telefooncentrale te behoeven 
te leiden, werden op het adres van Jos voor de bakkerswinkel twintig lijnen uit een der 
telefoonkabels in de Langestraat afgetakt en aangesloten op de CID-centraal post in het 
bakkershuis. Het werd de schakel tussen Oost en West. 
In Utrecht kon men de CID vinden in het zo bekende klooster. Hier pakte Ruurd de zaak 
aan. Een tweede post in Utrecht was het Kraaiennest, waar Oom Henk (Wolter J. Heu
kels t) z'n residentie had, er de verbindingen met de omgeving Utrecht onderhield en de 
later zo belangrijke inductorlijn met Nijmegen had liggen. Deze liep over de PUEM
telefoonkabel tot Renen en was doorgelast op een oud militair kabeltje met de kabel van 
de PGEM. Oom Henk stond in rechtstreekse relatie met de Top-OD. 
Oom Joop en Breukers behartigden de CID-zaken in de Spaarnestad en wekten er tot 
leven het liedje, dat daar tijdens het Spaanse beleg wel werd gezongen: 

,,So sach men 's menschen vernuft met list hun seer vercloecken. 
Noot doet veel listen soecken". 

Het CID-centrum in Haarlem was gevestigd in een huishoudschool en onderhield een 
levendig berichtenverkeer met Den Haag. Bovendien had het een uitstekende luisterpost 
voor de op de Kommandantur en het politiebureau gevoerde gesprekken. 
In Amsterdam werd in weinig dagen in perceel Prins Hendrikkade 169 een volledig 
CID-kantoor opgebouwd. Weinig werd toen vermoed, dat men, voor de bevrijding er 
was, nog dertien maal zou verhuizen. 
Zwolle was reeds een gevestigd CID-knooppunt. Daar lagen de lijnen naar Utrecht, Henge
lo en Leeuwarden en werden gedurende korte tijd in een bankgebouw behalve credit- en 
debetnota's ook telexberichten uitgeschreven. 
Jammer genoeg moest deze kostbare telexverbinding tengevolge van verraad weer spoedig 
buiten werking worden gesteld. 
In Rotterdam was het hoofdkwartier van LKP en RvV gevestigd. Daar zetelde Frank met 
z'n mannen en uiteraard was het CID-werk daar dan ook omvangrijk geworden. Het 
bureau van de CID was er gesplitst in een telefoonbureau, dat met een administratief 
bureau uitsluitend in telefonische relatie stond en dat op haar beurt weer door een vaste 
koerierster het contact met een drietal koeriersbureaux onderhield. Bepaald een handicap 
was de intensieve controle van de Einsatzleiter der PTT, die vanuit de districtscentrale 
werd uitgeoefend en het tenslotte noodzakelijk maakte de telex uit te schakelen. 
Het was de tijd, dat de ene steiger na de andere werd opgericht om de CID de vorm te 
geven, die door de belangen van het ogenblik werden gesteld, die een 24-urige werkdag 
inluidde met rusttijden te hooi en te gras in een stoel of met het hoofd op een tafelblad, 
waarin men oog in oog elkànder de gedachten af las: ze komen, ze komen! 
En ze kwamen. 
Met sprongen rukten de geallieerden vanuit het Zuiden op. De sabotage-actie kwam op 
toeren. De berichtgeving vanuit het hoofdkwartier naar het Zuiden en omgekeerd liep 
geheel over Den Haag. 
Nooit zal worden vergeten het afgeluisterde gesprek tussen Rauter en één zijner superieuren 
(waarschijnlijk Hitler), op 7 September '44, waarin deze de val van Brussel meldde en het 
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Gerrit van 't Eind 
Tevens: Natura. 

Catrienus B. van 't Eind Arien A. Gorter Nicolaas Waalewijn 

Deze 4 personen behoorden tot de CID-Amersfoort. Op 20-4-'45 werden Gorter en Waalewijn 
bij spionnage-werkzaamheden door de Duitsers betrapt en gearresteerd. T.g.v. deze arrestatie 

werden dezelfde dag ook van 't Eind en zijn zoon gearresteerd. 

Wolter J. Heukels 
(Oom Henk) 
Tevens: OD. 

Gearr. 16-10-'44. Zie pag. 
646. 

Leendert J. Lans 
( Leen) 

Gearr. 16-10-'44. Zie pag. 
646. 

Marius D. Nieuwenhuijzen 
(Ouwerkerk) 

Gearr. 24-2-'45 t.g.v. ver
raad. Was in bezit van 

wapens. 

Deze 3 personen behoorden tot de CID-Utrecht. 

Pleunis Dubbeldam 
CID-Hoogeveen. 

Tevens: OD. 
Gearr. 10-2-'45 t.g.v. ver
raad Gé Bleeker. Zie pag. 

430. 

Willem M. Ch. Boe/houwer 
(Wim//) 

CID-Gouda. 
Gearr. 1-3-'45 i.g.v. BS
arr., waarbij 't adres van 
CID-luisterpost werd ge-

vonden. 

Derk J. Harmelink 
CID-Enschede. 

Gearresteerd 2-4-'45 bij het 
maken van een telefoonver

binding. 

inzetten van Duitse troepen in West-Brabant tegen de oprukkende geallieerde legers, 
evenals zijn wetenschap, dat deze legers tegemoet zouden worden getrokken door 2.000 in 
de Achterhoek gereedstaande illegalen. 
En nooit zullen Wim en zijn makkers het vergeten, toen zij op 12 September Eijsden draai
den en daar geen Hollandse en ook geen Duitse stem hoorden, maar een rasechte Amerikaan, 
Edward Miathe, die de telefoon had opgenomen en mededeelde, dat de Amerikanen 
juist een uur geleden de Nederlandse grens waren overschreden. 
Met de vreugde, zoals Noach die gekend moet hebben toen hij, na dagen en nachten te 
hebben rondgedreven boven een verdronken wereld, de duif ontving, die als teken van een 
nieuw ontluikende wereld wat afgeplukt olijvenloof in haar bek meevoerde, met die vreugde 
luisterde men naar de stem van Miathe. Weinig kon men toen nog bevroeden, dat het wat 
langer zou duren dan bij Noach, aleer het deksel van de ark kon worden verwijderd. 

DE DERDE PERIODE 

Einde October, begin November gingen de Duitsers er gaandeweg toe over de sterkstroom-
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TOELICHTING. Het schema geeft het CID-net, dat na October 1944 is afgebouwd. Het was een net met inductorverbindingen, daar de Duitsers de voeding hadden geblokkeerd. De interne 
dienstapparatuur der PTT kon daardoor niet meer gebruikt worden, evenmin als de telextoestellen. Gestippeld zijn de verbindingen via de kabels van provinciale electriciteitsbedrijven opgenomen. 

Twee posten van de OD waren op het CID-net aangesloten. Verbindingen met de geallieerden zijn korte tijd via Nijmegen en later via Ermelo onderhouden. 



voedingen buiten bedrijf te stellen. De eerste klap hierdoor kregen de telexverbindingen, 
die nu uitgeschakeld werden. Tevens werden de dienstverbindingen van de PTT lam gelegd. 
Het werd de periode, waarin uitsluitend gebruik zou worden gemaakt van de zorgvuldig 
voorbereide rechtstreekse inductorverbindingen tussen de verschillende plaatsen. De op 
schets aangegeven verbindingen zijn alle langer of korter in dienst geweest. De driehoeks
netten tussen Amsterdam-Den Haag- Utrecht en Rotterdam- Den Haag- Utrecht 
hebben ononderbroken tot het einde toe gefunctionneerd. 
Uit deze periode stamt het contact met de illegale pers, dat werd onderhouden met de 
heren Swart, Van Andel en Van Paschen. Met Barend werd overeengekomen uit de schat 
van berichten, die de CID passeerde, dagelijks een communiqué samen te stellen, terwijl 
deze communiqué's via de groep Albrecht, Van Wijk, RvV-zender e.a. ook menigmaal 
naar de overkant werden geseind. 
De kantoren werden geheel gereorganiseerd en omgedoopt in "Kloosters", waarmee tot 
uitdrukking werd gebracht, dat het personeel alle verbindingen met huis en omgeving 
verbrak en zich binnen de kloostermuren terugtrok. Inderdaad zijn er mensen geweest, die 
in geen maanden buiten kwamen, al bleek op den duur dan ook dat Wim toch een wereldlijk 
heer was en op dit punt niet het gezag van een prior kon doen gelden. Het klooster in Den 
Baag werd gevestigd in de bovenétage van een vleugel van het enorme HTO-gebouw, dat 
o.a. ook nog een afdeling van de SS, enige landwachten en een aantal onderduikers her
bergde. Voor camouflage werd naast de deur een bord "Administratieve Documentatie"
aangebracht.
Ook Utrecht had in de Brigittenstraat z'n klooster gekregen en Ruurd voerde daar het bevel.
Op 7 October - de dag van de mannenvordering in Utrecht - echter was er weinig
meer van de bevelhebber te zien en kreeg het klooster z'n passend cachet. De vrouwen
regeerden en Ruurd was in geen velden en wegen te zien. Maar toen de Duitsers ook op
de kloosterdeur de klopper lieten vallen, zat het telexapparaat in de bedstee en Ruurd
achter een theekist in de kelder. ,,Zuster" Juultje stond met een mes klaar, maar de
,,zusters" Erna en Floep legden het verstandiger aan en lokten met "Heidenröslein"
en wat er meer mag zijn gekweeld, de germanen de tent weer uit. En zo dreef ook dit
onweer over.
Er dreigde zwaarder weer boven Utrecht.
Al verscheidene malen was er van CID- en LO-zijde op aangedrongen om de installatie van
het "Kraaiennest" naar het klooster over te brengen, maar dit was uitgesteld en weer uitgesteld.
Waarom?
Ach, wie zal dat zeggen. Men was het in elk geval niet met elkaar eens over de te nemen
maatregel. En wie zou daar nu nog met een verwijt zelfs aan willen tippen. Mensen blijven
mensen, ook in tijden van doodsgevaar.
Negen dagen na de mannenvordering, op 16 October om ongeveer half tien v.m., werd Oom
Henk in de dienstwoning van de PTT aan de Oudegracht opgebeld. Met een zekere
Koning werd een afspraak gemaakt, elkaar buiten om 10 uur te ontmoeten. Vijf minuten
voor tien werd op de afgesproken wijze gebeld. Maar het waren geen vrienden. Het was
de SD, die zich toegang verschafte. Wel gelukte het nog de telefoonverbinding met de
geallieerden in Nijmegen en met Den Haag te verbreken, maar Oom Henk en zijn drie
medewerkers moesten mee. Op een gegeven ogenblik wist Oom Henk nog te ontglippen.
Helaas zonder succes. Hij was van het balkon afgevallen en op een betonnen trap terecht
gekomen. Bewusteloos werd hij opgenomen. Hij werd op 22 Januari '45 met zijn medewer
ker Leen (Leendert]. Lans t) als represaille op een sabotage-actie van de KP-Utrecht ge
fusilleerd. Voor de CID was het een klap, die aankwam. De lijn Nijmegen ging verloren.Noor
het overige werd alles door Ruurd overgenomen en werden verschillende nieuwe lijnen gefor-
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Jacob J. Bennebroek 
Euertsz' 

(J�y) 

Joost W. Westland van 
Baaien 
(Jos) 

Derk J. Bruggeman Henri E. R. 0. Engels Jan H.L. v. Gennep Luhrs 
(Harry) ( Jantje) 

Deze 7 leden van een BS-groep in Deventer zijn de CID behulp
zaam geweest bij het leggen van een kabel in de Ijsel. Vlak voor 
de bevrijding van Deventer, d.d. 10-4-'45, is deze groep door de 
Duitsers overvallen. Enkelen zijn in een vuurgevecht gedood; de 

overigen werden direct daarna gefusilleerd. 

meerd. In de draaggolfkabel Utrecht - Zwolle 
werd een goed gecamoufleerde verbinding gemaakt 
tussen het klooster Utrecht en het verkeersstation 
te Ermelo, bestemd voor streekverkeer met de 
Vel uwe. Niemand kon toen nog verwachten dat 
deze kabel eens met de roem van het hele telefoon
net zou gaan strijken. Uit veiligheidsoverwegingen 
liet Ruurd een schuilzolder bouwen, die bij het 
strengste onderzoek welhaast on vind baar was en die 

Jvfarinus Woertman 
(Rinus) 

Cornelia /,Vest/and van 
Baaien-Bosch 

(Corry) 

wat vernuft aangaat kon worden vergeleken met de centrale van Jos in Amersfoort, waar 
de hele apparatuur in een handomdraai in het plafond kon worden weggewerkt. 
Intussen rukten de geallieerden verder op. Vanuit Doetinchem werd contact verkregen 
met het geallieerde hoofdkwartier. Meestal gingen de aanknopingspunten in het bevrijde 
gebied ook weer vedoren. Aan Eijsden konden wel gedurende een etmaal legio spionnage
berichten worden doorgegeven, maar het was ook slechts voor één dag. Algemeen werd 
gedacht dat de IJsellinie nog wel enige weerstand zou bieden. De chef-koerierster Willy 
drong in het hoofdkwartier van Christiansen in het hotel Carlshaven in Delden door en 
stal er de staf kaart, waarop de verdediging van de IJsellinie. stond aangegeven. En Jan 
en Simon legden, na vele vruchteloze pogingen, met behulp van een BS-groep 
uit Deventer, in het holst van de nacht, een eigen CID-kabel door de Dsel, een onderne
ming, die voor henzelf en ook voor het werk bij lange na niet zonder risico's was. Voor de 
zoveelste maal bleek evenwel dat de ligging van het front niet te berekenen viel, want de 
IJsel zou geen noemenswaardige tegenstand bieden. 

Heel wat werk heeft de CID in deze tijd verricht, dat niet direct lag op het terrein van 
telefoon en telex. Genoemd werd reeds het aanleggen van de uitgebreide cartotheek. 
Voorts had de Grote Advies Commissie der illegaliteit de CID verzocht zich speciaal 
bezig te houden met het verraad in de illegaliteit en werden allerlei militaire en econo
mische inlichtingen verzameld. 

Op 23 Januari '45 werd er door de linies een stuk gecrossed, afkomstig van de LO en 
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geadresseerd aan de Regering. In dit stuk werd melding gemaakt van een enquête, welke 
door de CID, LO en PBS gezamenlijk werd ingesteld en die beoogde een onderzoek in te 
stellen naar de gedragingen der bestuursambtenaren. Hoe zij zich hadden gedragen tegen
over bepaalde vorderingen door de Duitsers, winterhulp, volksdienst, jodenvervolging enz., 
enz. Opzet van dit werk was, de regering reeds van te voren en met name op het uur der 
bevrijding een overzicht te geven van trouwe zowel als van ontrouwe ambtenaren, welke 
ambtenaren zij bij het aanbreken van de bevrtjding met een gerust hart de leiding zou kun
nen toevertrouwen en welke op grond van hun gedragingen daartoe niet in staat moesten 
worden geacht, alsmede welke ambtenaren uit het bestuursapparaat zouden moeten worden 
verwijderd. De LO werd daarbij ingeschakeld, zijnde de best geoutilleerde landelijke 
inlichtingenbron; de PBS, omdat zij over tal van deskundige ambtenaren beschikte voor 
het verzamelen van de gegevens, en de CID als de centrale voor het samenbrengen van 
het verkregen materiaal. Het is te verstaan, dat de enquête tevens moest dienen als basis 
voor de komende zuivering van het ambtenarencorps. Toch al een tikje licht op de voeten 
van de aanstaande bevrijdingsroes, doorzag men maar weinig, dat tot in hogere regerings
kringen toe ook andere krachten tot gisting waren geraakt, die weliswaar voor de show 
deze actie gunstig gezind waren, maar bij het keren van het getij zich niet zouden ontzien, 
dit werk in discrediet te brengen, bevreesd als zij waren zelf niet met droge voeten dit 
moeras te kunnen nemen. 
Menige hinderpaal ondervond de CID met zijn verbindingen met de stad Rotterdam, 
het sabotagecentrum eerst van Frank, later van Peter-Zuid. In samenwerking met Dordrecht 
was in deze contreien een telefoonnet gebouwd, in systematiek niet onderdoende voor die 
van een spinneweb. Het verkeer met Den Haag werd, toen de controle al te scherp werd, 
voor enige tijd over het telefoonnet van de Nederlandse Spoorwegen gevoerd. Weliswaar 
werd medewerking verkregen voor de lijn Rotterdam - Den Haag via de hoogspannings
kabel, maar de voorwaarde die naderhand werd gemaakt, dat er een aftakking van deze 
lijn naar het Haagse OD-nest moest komen, gaf veel kopzorg. De CID was van oordeel, 
dat dit onnodig en bovendien gevaarlijk was. Zo hoog liep deze controverse, dat op een 
nacht de OD-Den Haag de verbinding eenvoudig afsneed en overbracht naar zijn eigen 
verbindingspost. 
Ook over de lijn naar het Zuiden kon men het niet eens worden. De CID wenste gebruik 
te maken van de hoogspanningsluchtlijn naar Geertruidenberg en achtte deze voor een 
vlot contact met de geallieerden onmisbaar. De grond, waarop dit werd geweigerd was ge
legen in de vrees, dat bij ontdekking de hoge masten over de Merwede wel eens opge
blazen zouden kunnen worden, wat met het oog op de na-oorlogse tijd niet verantwoord 
moest worden geacht. In werkelijkheid waren deze geschillen slechts een glimp van de 
met de BS geïntroduceerde strijd om de macht. 
Inmiddels was het illegale centrum steeds meer in Amsterdam komen te liggen, waar de 
commandant van de BS zijn hoofdkwartier had. Nauwe banden, zoals die bestaan hadden 
met LO en LKP, zouden hier niet meer worden gelegd, al drukte de aanwezigheid van de 
BS dan ook ongetwijfeld haar cachet op de hele gang van zaken. Onder dit alles verhuisden 
de Amsterdamse CID-kantoren bijna even regelmatig als een internationale circustent. 

Wat zouden we nog meer verhalen? 
Van alles wat er gebeurd is in het Noorden, waar Leeuwarden z'n CID-verbinding kreeg 
vlak voor de bevrijding van Friesland, en de vernietiging van de centrale in Zwolle? 
Van al het gebeurde op de Limburgse luisterposten? Van kabelkasten en waterkabels in 
Hoekse- en Alblasserwaard? Van het lassen en graven in de Zaanstreek en Alkmaar? Het 
:zou immers onmogelijk zijn! 
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De lijn met Ermelo bleef intact en verwierf zich een vermaardheid, die ongetwijfeld uitgaat 
boven alle andere verbindingen, van welk belang ze ook mogen zijn geweest. Over deze 
lijn hadden de gesprekken plaats tussen de Canadese autoriteiten, ZKH Prins Bernhard 
en Peter-Zuid, de Commandant van de BS en anderen. Gesprekken betreffende capitulatie, 
voedseldroppings enz., die in versneld tempo de kim der bevrijding begonnen te accentu
eren. 
Na alle omzwervingen had de CID in Amsterdam z'n anker neergelegd in een perceel aan 
de Linnaeushof. Op die gedenkwaardige Vrijdagavond, 4 Mei '45 's avonds om half acht, 
zaten daar bij elkaar Peter-Zuid, Wim, Jan en Karel, het hoofd van de CID-A'dam, en 
voerden er hun laatste eigenlijke CID-gesprek met ZKH Prins Bernhard. Wel hing er ook 
over dit gesprek, zoals over de hele situatie in die dagen, nog het waas van de morgen
nevel, maar de nacht verbleekte zienderogen. 
Op Zondag 6 Mei '45 werd de capitalutie ondertekend van de Duitse troepen in Nederland. 
De vlaggen gingen uit. 
De vrijheid trilde in de lucht. 
En ergens in het land zaten nog de meiskes van de CID aan hun toestellen, verbeten en 
met kringen onder de ogen, omdat ze al 30 tot 40 uren aan één stuk dienst hadden gedaan 
met de geregelde ongeregeldheid van nu een hap en dan een slok. 
Want alles was tenslotte nog niet veilig. 
En ze konden het niet laten ... 

648 

Maar de nacht was voorbij. 
Het was morgen geworden. 
De morgen der bevrijding. 
En op een telefoondraad zaten een paar mussen te tjilpen. 




