
Jan Herman Ronhaar was gehuwd op 12 november 1913 te Naarden met Hendrika 

Aleida van Raaijen. Haar moeder heette Gerritje Middelhoven. (opmerking 

schrijver van deze bijlage: De naam Middelhoven is tevens die van mijn 

moeder en verder binnen de genealogische lijnen komt Gerritje Middelhoven 

tevoorschijn waarmee dus de raakvlakken met Jan Herman Ronhaar aan de orde 

komen). 

Over wie Jan Herman Ronhaar was is in andere bijdragen al geschreven. In de 

oorlog raakte hij betrokken bij het verzet en werd op 30 september 1941 

gearresteerd waarbij de bekende Leo Poos en Maarten Slagter, werkzaam als 

politieagenten in Den Haag en betrokken bij de Sicherheitspolizei (SIPO). 

Van beiden is een lijvig dossier opgebouwd en te bekijken in het Nationaal 

Archief in Den Haag onder het CABR nummer 76954 (dossiers I t/m VII). 

Daarin staat ook beschreven op welke wijze zij uiteindelijk de Duitse kant 

kozen. 

Poos 
 

Leonardo Adrianus Poos werd op 16 april 1904 in Nijmegen geboren. Hij kwam 

uit een arm gezin. Hij bezocht de lagere school en met 10 jaar is hij gaan 

werken in een broodfabriek. Hij werd leerling banketbakker. Daarna werd hij 

tijdelijk chauffeur en moest de militaire dienst in. Daarna, toen hij 

gehuwd was en al kinderen had(9 stuks), volgde hij politiecursussen. Via 

hulp van hoofdinspecteur van politie Van der Meij werd hij aangesteld als 

agent van politie in Den Haag op 1 april 1928. In 1935 kwam hij bij de 

recherche en in 1939 bij de inlichtingendienst. Destijds was dat 

betrouwbaar personeel. Hij maakte een lijst op van NSB’ers en Duitsers om 

in geval van nood deze snel op te kunnen pakken. Aan het begin van de 

oorlog verhoorde hij NSB’ers en Duitsers en bleek hij een anti Duitse 

opstelling te hebben. Hij werd na afloop van de meidagen in 1940 verhoord 

door de Duitsers en gewaarschuwd voor zijn anti Duitse houding. Hij was 

daardoor bang geworden en kwam in oktober 1940 pas weer terug in 

politiedienst. In maart 1941 moest hij een eenvoudig geval van illegale 

strooibiljetten onderzoeken bij ene Hartman. Daar werden lijsten gevonden 

van NSB politieambtenaren die vermoord moesten worden. De dienstdoende 

inspecteur van politie nam contact op met Mr. Hamer die commissaris van 

politie was en deze besloot de Duitsers in kennis te stellen. Hartman werd 

gearresteerd en ondervraagd door Slagter. Poos sprak geen Duits. Daar 

kwamen namen uit en Slagter en Poos moesten mee om de arrestaties te 

verrichten. 

 

Slagter 
 

Maarten Slagter werd op 30 maart 1904 in Emmen geboren. Zijn vader was 

agent van politie in Den Haag en streng in de opvoeding met discipline, 

ijver en trouw. Hij volgde na de lagere school een handelscursus. In 1921 

werd hij boekhouder in Den Haag. In 1923 werd hij ontslagen en 

solliciteerde hij bij de politie in Den Haag. In 1923 werd hij als aspirant 

aangesteld maar later weer wegens bezuinigingen ontslagen. In 1924 moest 

hij in dienst. Hij was gehuwd en had 2 kinderen. Op 1 juni 1925 werd hij op 

voordracht van hoofdinspecteur van politie Van der Meij weer aangesteld bij 

de politie in Den Haag. Hij deed tot 1938 dienst als geuniformeerde agent. 

In 1938 kwam hij bij de recherche en in november 1940 bij de 

documentatiedienst. Via de zaak Hartman kwam hij met de Duitsers in 

aanraking en moest als tolk fungeren. In mei 1942 ondertekende Slagter een 

document opgesteld door de SS obersturmfuhrer Knop waarin hij trouw 

beloofde aan de Duitsers en de Sicherheitspolizei en SD om hun 

werkzaamheden trouw te zijn en indien nodig alles te melden wat van belang 

kon zijn.  

 



Ze zijn beiden betrokken geweest bij de arrestatie van verschillende OD 

groepen, onder andere die waarbij Jan Herman Ronhaar was aangesloten. Deze 

werd op 30 september 1941 in Amersfoort gearresteerd. Hij heeft onder 

andere verbleven in het Oranjehotel in Scheveningen. Het proces waarbij hij 

werd veroordeeld tot de dood wordt wel het zogenaamde eerste OD proces 

genoemd waarbij 72 mannen tot de dood werden veroordeeld. Dit proces vond 

plaats nabij Amersfoort. Toen dat proces geëindigd was werden ze via 

Utrecht verder getransporteerd naar kamp Sachsenhausen nabij Oranienburg. 

Daar werden ze op 3 mei 1942 geëxecuteerd. In de overlijdensakte die door 

de gemeente Oranienburg werd opgesteld staat duidelijk vermeld 

“erschossen”.    

 

Op 30 september 1948 vordert de procureur fiscaal in Den Haag de doodstraf 

tegen Poos en Slagter wegens hulpverlening aan de vijand, en anderen bloot 

stellen aan vervolging met de dood tot gevolg. 

In het proces verbaal van de terechtzitting van 18 september 1950 van 

bijzondere strafkamer van de arrondissementsrechtbank Amsterdam wordt op 

pagina 11 Hendrika Aleida van Raayen, de echtgenote van Ronhaar, genoemd. 

Daarin wordt aangegeven dat haar verklaring op pagina 288 van het proces 

verbaal staat. Helaas is dat proces-verbaal niet in het CABR dossier 

aanwezig. 

 

In het proces-verbaal van de terechtzitting ontkennen Poos en Slagter dat 

ze bij die arrestatie betrokken waren. Beiden gingen in hoger beroep tegen 

de uitspraak maar zowel in hoger beroep en de herzieningsprocedure bleef de 

doodstraf intact en beiden werden geëxecuteerd.  

 

                         


