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Gevolg van Englandspiel: Duitsers arresteerden tientallen agenten meteen 
na landing Dr. L. de Jong: deel 9 LONDEN 

Gevolg van Englandspiel: Duitsers arresteerden tientallen agenten meteen 
na landing Dr. L. de Jong: deel 9 LONDEN 
Het hierbij afgedrukte artikel is een fragment uit deel 9 van dr. L. de Jongs boek „Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede wereldoorlog". 
(Het zgn. Englandspiel heeft de Duitse bezetters, gepersonifieerd in de functionarissen 
Giskes en Schreieder, een tijd lang in staat gesteld een onderdeel van de Britse geheime 
diensten te doen geloven dat naar Nederland uitgezonden geheime agenten volop bezig 
waren met het uitvoeren van hun opdrachten. Dit vermeende succes bracht de Special 
Operations Executive (SOE) er toe steeds meer agenten naar Nederland te sturen en 
bovendien wapens en ander materiaal in bezet gebied binnen te brengen. In de Spiel-
periode (juli 1941-oktober 1943) kwamen 57 geheime agenten Nederland binnen; niet 
meer dan zestien hebben korte of lange tijd iets van activiteit kunnen ontplooien. Alle 
overigen vielen meteen na hun aankomst in handen der Duitsers. Van de 57 gevangen 
geraakte agenten hebben slechts drie het leven behouden. De overigen werden 
gefusilleerd of werden onder meer op „gruwelijke wijze afgemaakt" in het 
concentratiekamp Mauthausen. Indirect heeft het Englandspiel nog tientallen slachtoffers 
meer geëist. Het Spiel kon met dit gevolg alleen gerealiseerd worden doordat de 
Duitsers van vele geheime agenten de bijzonderheden over hun opdrachten en 
werkwijze los hebben weten te krijgen. Dr. L. de Jong heeft getracht het antwoord te 
vinden op de vraag waarom de agenten hun geheimen prijs hebben gegeven. Daartoe 
was een uiteenzetting nodig over de manier waarop de Duitsers bij het Englandspiel te 
werk gingen). 
„Grondslag van de enorme psychische shock die aan de geheime agenten die uit 
Engeland arriveerden, toegebracht werd, was dat Giskes en Schreieder van meet af aan 
veel en later nagenoeg alles afwisten van hun opleiding in Engeland. Batsen was de 
eerste geweest die hun daaromtrent mededelingen gedaan had - al zijn gegevens waren 
zorgvuldig genoteerd en met elke nieuwe agent die aankwam, werd het beeld van de 
SOEopleiding duidelijker en gedetailleerder. Schreieder wist tenslotte van elke 
opleidingsschool van SOE precies waar zij gelegen was, hoe zij was ingedeeld (van elke 
school was een plattegrond vervaardigd), hoe de lokalen of kamers er uitzagen, hoe de 
instructeurs heetten, welke bijnaam zij hadden, wie hunner een pijp rookte, wie hunner 
een snor had, enzovoort, enzovoort. Die kennis werd bij elke nieuwe gevangene 
geverifieerd en uitgebreid aan de hand van lange vragenlijsten die Schreieder opgesteld 
had - het protocol van de verhoren kon aldus wel honderd of honderdvijftig pagina's lang 
worden. 
twee uur plaats. Bij net droppingveld werd, als besloten was, het vliegtuig van de RAF op 
de terugweg neer te schieten (dat werd van tijd tot tijd gedaan, maar niet te vaak om 
SOE niet te alarmeren), een zender opgesteld die met een vliegveld van de Luftwaffe in 
verbinding stond, en had de dropping plaatsgevonden dan werd via de verbinding A-A-A 
geseind, waarmee bedoeld werd: 'Angeflogen, Abgeworfen, Abgehauen.' Op het 
droppingveld stonden in een driehoek personeelsleden van de Abwehr (contraspionage) 
die, als het vliegtuig naderde, met sterke lantaarns een afgesproken signaal moesten 
geven; bij elk van die Duitsers ging een Nederlandse helper van de 'SD' staan om 
eventueel ac aandacht van een passerende plattelander af te leiden. Van het eigenlijke 
'ontvangstcomité' maakten steeds Poos en Slagter (Haagse politiemannen die voor 



de SDwerkten) deel uit, maar dicht bij hen bevonden zich in het duister enkele Duitsers, 
onder wie SS-Untersturmführer Johansen die bokskampioen van Hamburg geweest was. 
Uiteraard wisten Giskes en Schreieder precies, waar, in welke nacht en hoe laat een 
bepaalde agent afgeworpen zou worden. Het droppingveld gaven zij zelf aan SOE op. 
Daarbij hielden zij rekening met de voor de hand liggende eisen van de RAF: het veld 
mocht niet te dicht bij een Duitse luchtafweerbatterij of bij Duitse vliegvelden liggen. Zij 
gebruikten volgens Schreieders opgave veertien van die droppingvelden waarvan er acht 
op de Veluwe gelegen waren, en die ieder een eigen naam hadden als 'Brandstelle' (een 
afgebrande plaats op een heide) of (een plaats bij een groot dennebos) of 
'Meeresrauschen' (een veld bij Hoorn) (dat elk van die velden met een voor illegaal werk 
onbegrijpelijke frequentie voorgesteld werd, viel noch Major Blizard, noch Major Bingham 
op. De Britten die achtereenvolgens chef waren van de Dutch Section van SOE.) (In het 
kader van het Englandspiel zijn een kleine tweehonderd afspraken gemaakt voor 
droppings (waarvan negentig uitgevoerd zijn); elk van de velden werd dus gemiddeld 
veertien keer aan SOE opgegeven. Alle velden lagen benoorden de grote rivieren. 
Aangezien nu de te vormen verzetsgroepen in geval van een Geallieerde invasie 
volgens de opgave van (geheim agent) Jambroes (in Rauters weergave) 'in Zuid- en 
Noord-Limburg, Oost-Brabant en Oost-Gelderland' vernielingen moesten uitvoeren, 
betekende zulks dat het grootste deel van de gedropte wapens en sabotagemiddelen 
over vrij grote afstanden vervoerd zou moeten worden; van de gevaren die dat met zich 
zou brengen, waren Major Blizard en Major Bingham zich kennelijk niet bewust). Voor 
elke dropping werd eerst in beginsel een afspraak gemaakt en als een agent afgeworpen 
zou worden, werd door SOE ook meegedeeld, welke wachtwoorden door nem en het 
'ontvangstcomité' gewisseld moesten worden. Of de dropping door kon gaan, hing 
natuurlijk ook van de weersomstandigheden af; waren die gunstig, dan liet SOE op een 
bepaalde dag in een van de uitzendingen van het Nederlands Nieuws van de BBC, van 
Radio Oranje of van 'De Brandaris' een afgesproken slagzin omroepen. Op een bureau 
van de Abwehr werden die uitzendingen gevolgd; kwam de slagzin door, dan werd 
Schreieder gewaarschuwd met het woord 'vanavond' en, als een of enkele agenten 
gedropt zouden worden (van de negentig droppings waartoe het in het kader van het 
Englandspiel kwam, hadden zeventig louter betrekking op het afwerpen van wapens en 
sabotage-materiaal), met de woorden: 'Er komt vanavond damesbezoek. Een aantal 
vrachtauto's en overvalwagens werd dan geconcentreerd °P het Binnenhof. De 
inzittenden kregen daar instructie naar welk droppingveld zij zich moesten begeven. Men 
reed, weg en was ca. zeven "uur .'s avonds in Hoevelaken (bijna alle droppings vonden 
op de Veluwe dan wel in het oosten of noordoosten des lands plaats); daar werd 
gewacht of de aangekondigde dropping welbent door een nieuwe slagzin in een van de 
latere uitzendingen van de Londense omroep was afgelast. Was dat niet het geval, dan 
werd naar het droppingveld gereden. Meestal vond de dropping tussen middernacht en 
Werd alleen materiaal afgeworpen, dan duurde het vaak geruime tijd voor men alle 
parachutes gevonden had. Ook naar de agent of de agenten moest door het 
'ontvangstcomité' menigmaal tamelijk lang (tot meer dan een uur toe) gezocht worden. 
Waren zij gevonden, dan werden de wachtwoorden gewisseld en had elke agent, na de 
grote spanning waarin hij verkeerd had, het vreugdevolle gevoel dat hij de moedige 
vaderlanders ontmoet had die hij had verwacht, en dat zijn missie uitnemend begonnen 
was. De agent hield dan meestal toch, zoals hem door SOE aangeraden was, zijn pistool 
in de hand. Het eerste gesprek dat Poos en Slagter met de agent voerden, duurde 
meestal ongeveer een uur. In dat uur trachtten zij gegevens te weten te komen die de 
agent, als hij gearresteerd was, misschien niet of pas na lange tijd zou prijsgeven: hoe hij 
in werkelijkheid heette, of hij een bepaald bericht van veilige aankomst teven moest, of 
hij 'onschuldige brieven' moest sturen naar de correspondentie-adressen van SOE in 
Zwitserland of Zweden, of zijn missie een bepaalde tijdsduur had, en of hij naast zijn 



eigenlijke opdracht (die Giskes en Schreieder vaak al bekend was) nog andere 
opdrachten moest uitvoeren. Aanvankelijk vond dat eerste gesprek louter in de openlucht 
plaats, later werd de agent door Poos en Slagter wel meegenomen naar een naburige 
woning waar hij, zo werd hem gezegd, de leiding van de plaatselijke illegaliteit of zelfs de 
leider van de grote op te richten illegale organisatie (...) zou ontmoeten. Hetzij in de 
openlucht, hetzij in die woning werd de agent dan gezegd dat hij beter de overall kon 
uittrekken die hij over zijn gewone kleding droeg. Terwijl de agent dat deed (nij had dan 
zijn pistool moeten neerleggen of uit handen gegeven), werd hij gegrepen en 
onmiddellijk geboeid: voorkomen moest worden dat hij zijn zelfmoordcapsule in de mond 
stak of codepapieren vernietigde. Hij werd niet mishandeld maar, aan volledige 
verbijstering ten prooi, snel naar Den Haag gereden. Daar werd zijn kleding zorgvuldig 
doorzocht (waarbij bleek dat veel agenten de papiertjes met hun 'aanloop-adressen 
welke zij in het vliegtuig uit het hoofd hadden moeten leren, nog bij zich hadden). 
Schreieder of een van zijn ondergeschikten kwam dan binnen, een en al zakelijke 
vriendelijkheid. Cognac en sigaretten werden aangeboden. 'U hebt uw instructie zeker 
van SOE gekregen?' werd dan gezegd - en dan volgde een reeks bijzonderheden 
waaruit de agent, menend dat hij de eerste van de door SOE uitgezonden agenten was 
die in Duitse handen was gevallen, slechts kon concluderen dat niet alleen zijn komst 
aan de Duitsers bekend was geweest maar dat zii alle details van zijn opleiding, ook de 
kleinste, kenden. Voor de meeste agenten stond dan vast dat zich in de SOE-
organisatie, althans in Londen, een of meer verraders bevonden. De Duitsers noemden 
dan wel de naam van van 't Sant, soms ook andere namen. 
In een van de cellen die zich in het ,SD'-gebouw aan het Binnenhof bevonden, werd de 
agent opgesloten. Hij werd er de volgende dag uitgehaald om door Schreieder verhoord 
te worden, of beter: Schreieder voerde een gesprek met hem. Schreieder wees er dan 
op dat de sabotage-opdracht waarmee de agent gearriveerd was, toch eigenlijk 
onverantwoordelijk was: bij elke sabotagedaad zouden scherpe represailles tegen 
onschuldige burgers genomen moeten worden, Schreieder kon zelfs meedelen (. . .) dat 
hii met zekerheid wist dat koningin Wilhelmina alle sabotage afwees - de agent was dus 
niet alleen door SOE, maar Nederland was ook door Engeland misbruikt. ,En om zich er 
dan nog tegen te verzetten om bepaalde checks niet te noemen!' Dat was, zei Harster 
aan de Enquêtecommissie, teveel gevergd. ,Als ik', zei hij, ,95% weet van wat ik van een 
ander wil weten, dan is het toch een kwestie van tactiek, het zo te regelen dat de man 
mij de ontbrekende 5% vertelt, zonder dat hij het merkt' - en merkte hij het wèl, dan was 
hij in de psychische shock-toestand waarin hij verkeerde, in de regel bereid, de 
onbegrijpelijk grote kennis die de Duitsers al bezaten, af te ronden met datgene wat zij 
nog niet wisten. 
Diepe verbittering tegen SOE maakte verscheidene agenten tot feitelijke helpers van 

Giskes en Schreieder. Dat kon na enige tijd gepaard gaan met een gevoel van 

volmaakte onverschilligheid waarin zij zich Duitse gunsten lieten aanleunen."   

 

 

Bron: Het vrĳe volk : democratisch-socialistisch dagblad 
• 26-03-1962 

 

Ex-SD'er Poos vrij 



"De ex-SD-er en gewezen' Haagse politieman L. A. Poos is dezer dagen voorwaardelijk in 

vrijheid gesteld. Poos. mag zich 'echter niet in Den Haag vestigen en daar ook niet 

vérblijven. De gewezen politieman was veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien 

jaar voor wandaden tijdens de bezetting gepleegd. Hij had zich in het- verzet gedrongen 

en illegale I organisaties opgerold. Honderd- twaalf personen zijn het slachtoffer 

geworden van zijn praktijken. Het merendeel van hen is in Duitse concentratiekampen 

om het leven gekomen..;.' De'thans in vrijheid "gestelde was de chef van.de oud-

rechercheur M. Slagter, die 6 maart is'. vrijgelaten. Na.in 1927 in dienst te. zijn getreden 

bij de Haagse politie, kwam Poos4 in 1941 met Slagter bij de Duitse Sicherheitsdienst. 

De man heeft laatstelijk in de open gevangenis in Hoorn gezeten. Hij heeft zeventien 

jaren van zijn straf achter de rug.  

 

Bron: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland 
• 17-03-1962 

 
Duitse SD sloeg herhaaldelijk toe 
In de historie van de bezettingstijd neemt de Duitse geheime dienst en 
de SD (Sicherheitsdienst) een ruime plaats in. Het is immers evident, dat zij beiden — 
waarvan de voornaamste leiders waren Giskes, dr. Harster en Schreieder — met de 
Nederlandse Militaire Inlichtingen Dienst (MID) in Londen en de Engelse SOE een 
bijzonder geraffineerd spel hebben gespeeld. Voor de Nederlandse illegaliteit zijn de 
consequenties daarvan gruwelijk geweest; honderden zijn ten offer gevallen. 
Hoe geraffineerd de Duitsers te werk gingen, maar ook hoe dom men in Londen was, 
moge blijken uit het feit, dat er over vele — soms wel achttien — golflengten een vaste 
radioverbinding met Londen bestond; dat de Duitsers Nederlandse codes en 
zendplannen in handen hadden en daarvan dagelijks gebruik maakten; dat zij uit 
Engeland via vliegtuigen vele honderden parachutelandingen ontvingen met wapens, 
munitie en sabotage-materiaal; dat zij zestig boven Nederlands gebied afgesprongen 
agenten veelal dadelijk in handen kregen, omdat Londen tevoren per radio hun komst 
had aangekondigd 
Waarbij Londen overtuigd was, dat agenten en materiaal terecht kwam bij de leidende 

figuren van het Nederlandse verzet! Sluwe Schreieder 
De Duitsers hoefden maar via de radio te vragen en ze kregen te horen waar de kernen 
van het verzet schuilden! Ze slaagden er in om verraders als Anton van der Waals, 
Leo Poos, Martin Slagter, George Riddershof en anderen in de verzetsgroepen te 
schuiven en kregen daardoor een precies inzicht in sterkte, werkwijze en leiding van de 
illegaliteit. De SD — onder leiding van de sluwe Schreieder — sloeg herhaaldelijk toe, 
met het gevolg, dat het aantal slachtoffers ontstellend hoog is geworden. De verraders 
werden goed betaald, want gelddorst is een voornaam element bij de spionage. De 
arrestatie van tal van verzetsgroepen en van het Nationale Comité (waarin figuren als 
Joekes, Schouten, Vorrink, Verschuur, Groothof, Rutgers, Van Dijk, Ringers, Toornstra 
en vele anderen) was vrijwel uitsluitend het gevolg van het geraffineerde verraad van 
Anton van der Waals en de handigheid van Schreieder. Van der Waals — die toen 
opereerde onder de naam De Wilde — werd algemeen geaccepteerd als een uitstekend 
verzetsstrijder en men gaf hem tal van gewichtige mededelingen. 
Van der Waals liep er dan mee naai Schreieder, die ze naar Engeland liei zenden, en het 
antwoord weer opving. Het werk van Van der Waals werd bij de Duitsers zeer 
gewaardeerd, zo zelfs dat hij voor zijn „verdiensten" het Adelaarskruis ontving.... 



 SPIONAGE-DRAMA BEGON TWINTIG JAAR GELEDEN „ENGLAND-
SPIEL" HEEFT AAN HONDERDEN NEDERLANDERS HET LEVEN 
GEKOST Aarts-verrader Van der Waals werd voortreffelijk betaald 

 Van der Waals 

Als we eens nagaan hoe de rol van Van der Waals is geweest, dan zien we een 
onvoorstelbare hoeveelheid feiten. Zo slaagde hij er zelfs in het Nationale Comité de 
geheimen te ontfutselen. Door Schreieder werd hij na het England Spiel uitgerangeerd, 
maar op eigen initiatief handelend heeft hij nog tal van personen in handen van de 
Duitsers gespeeld. Na de capitulatie van het Duitse leger is Van der Waals enige weken 
in dienst der Engelsen geweest a 15.... 
spion en daarna liep hij over naar de Russen. Toen beging hij in november 1945 de fout, 
die hem voor de Nederlandse rechter zou brengen: hij deserteerde opnieuw om de 
banden met de Engelsen te herstellen. Het lukte niet en de verrader werd opgesloten in 
een kamp. 
Eind augustus 1946 werd hij over de grens gebracht en na een proces van vijf dagen 
door de Rotterdamse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof in april 1948 ter dood 
veroordeeld. Weinigen zullen hem hebben betreurd. Een paar maanden later werd 
Joseph Schreieder van rechtsvervolging ontslagen en in vrijheid gesteld. Vijfhonderd 
maal was hü verhoord en men moest tot de konklusie komen, dat hij een „korrekt" 
politieman was geweest, die zich niet had schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Hij 
was zeer sluw en tenslotte kon hij het ook niet helpen, dat de Londense diensten vrijwel 
geen veiligheidsmaatregelen hadden genomen Of er in Engeland verraad in het spel is 
geweest? We weten het ook nu nog niet en we zullen het ook wel nooit te weten komen. 
 

Bron: De waarheid 
• 07-03-1962 

  
 

Minister Beerman scheldt straf kwijl Mensenjager SLAGTER (200 
slachtoffers!) vrij Poos volgt spoedig 
 
(Van onze verslaggever) 
De oorlogsmisdadiger Marten Slagter (57) is dinsdagmorgen per taxi uit de gevangenis 
van Hoomf vertrokken. Hij heeft slechts elf jaar en vijf maanden uitgezeten van het 
barmhartige vonnis van 18 jaar, dat de Amsterdamse rechtbank hem in oktober 1950 
oplegde, nadat in hoogste instantie de doodstraf tegen hem was geëist. 
„Uit het oogpunt van recht is de doodstraf de enige juiste straf; aan de kogel kunnen zij 
niet meer ontkomen," aldus de procureur-fiscaal bij de bijzondere raad van cassatie te 
Den Haag op 24 oktober 1949 in zijn requisitoir tegen Slagter en diens chef Poos. De 
openbare aanklager berekende, dat beide Haagse politiemannen in dienst van 
de SD 200 mensenlevens op 
hun geweten hadden. Zij hadden tal van verzetsstrijders gearresteerd en aan de beul 
overgeleverd, en een groot aandeel gehad in het vangen van de 53 agenten van het 
England-Spiel. 
Poos, die evenals Slagter aanvankelijk ter dood veroordeeld werd maar in Amsterdam 18 
jaar kreeg, zal eveneens spoedig worden vrijgelaten. 
Hij zit 's nachts in de gevangenis te Breda en werkt overdag als kok in een 
bejaardentehuis 



Op beide bandieten is door minister Beerman (VVD) de regel toegepast, dat gevangenen 
na tweederde van hun straftijd te hebben uitgezeten, voorwaardelijk in vrijheid kunnen 
worden gesteld. Zij kregen bovendien nog een aantal maanden „huisgratie" wegens 
goed gedrag. 
Slagter heeft de laatste tijd bij de PTT in Haarlem gewerkt. Hij mocht elke dag zonder 
toezicht van de gevangenis in Hoorn naar zijn werk reizen. Bij zijn vrijlating is hem de 
verplichting opgelegd zich niet meer in Den Haag te vestigen. Volgens zijn eigen 
mededeling wil hij zich in Heerlen vestigen. 

 
 
 
 
Bron: 

Poos en Slagter maakten tientallen slachtoffers Himmler zelf kwam op 
bezoek Een zieke verloofde 
(Van onze Haagse redactie) Weer een rechtszaak van formaat Dat is de indruk, die men 
uit de uitgebreide tenlastelegging van Poos en Slagter — de beruchte Haagse S.D’ers, 
die in oorlogstijd tientallen arrestaties verrichtten, talloze slachtoffers maakten en actief 
werkzaam waren bit gevangenneming van vele uit Engeland afkomstige agenten — 
reeds krijgt, een indruk, welke wordt bevestigd tijdens de zitting van het Haan Bijzonder 
Gerechtshof. Meestal brutaal hebben beide verdachten op de eerste dag van hun proces 
ontkend en veelal daarbij Ingegaan op talloze futiliteiten, maar tegen de sprekende 
getuigenissen van zovele slachtoffers en verwanten van slachtoffers is weinig in te 
brengen. Overigens weet de president, mr. Ikman van Burck, die de zitting slagvaardig 
leidt en op duidelijke wijze de verschillende zaken „rond maakt," wel hoe hij de 
verdachten moet behandelen. Tot in de avond duurt het uitgebreide getuigenverhoor en 
het is vaak schrijnend te horen, welk leed beide S.D.-ers over talloze gezinnen gebracht 
hebben. Zoons keerden niet terug uit gevangenschap, vaders werden weggehaald en 
vonden de dood voor het vuurpeloton. ' ideren hebben drie Jaren concentratiekamp 
overleefd en zij komen nu verhalen van de judasrol, die Poos en Slagter vervuld hebben. 



Getuigen komen, getuigen gaan.  De president leest meer dan anderhalf uur lang 
verklaringen voor van verwanten van gefusilleerden van degenen uit de  
concentratiekampen zijn gekomen, verschillende met blijvend letsel. Leest hoe zij de 
gevangenneming van de Engelse agent Alblas (alias Nico de Jong) voorbereidden. Zijn 
verloofde, de dochter, van de familie waar hij overhuis kwam, werd na arrestatie en 
vrijlating geschaduwd. Zij had da S.D. een  goede poets gebakken. Nico zou met de trein 
aankomen en de gehele S. D. had op volle sterkte het station afgezet. Maar Nico kwam 
niet. Later evenwel werd het meisje gedwongen in bed te gaan. Zij had plotseling 
hersenschudding gekregen.... en de secretaresse van de beruchte SD-er Bartels, de 
onmiddellijke chef van beide verdachten, trad op als verpleegster. ... Alblas had eerst 
een mannetje ter verkenning uitgezonden. Deze begreep de goedbedoelde wenken niet 
En zo liep de jongeman, die zijn „zieke" verloofde wilde bezoeken, in de val.  Nooit werd 
meer iets van hem gehoord. Als vluchtig de arrestatie van 18 personen, die bij 
wapendroppings te Ede tegenwoordig zouden zijn, maar bi] wier aankomst de SD-ers 
onmiddellijk toeschoten — twaalf van hen vonden d« dood — ter sprake is gekomen, 
komt reserve-majoor W. Boellaard — naast al 't bezwarende voor Poos en Slagter — ook 
nog iets goeds vertellen: Poos was hem na zijn arrestatie steeds ter wille geweest. HU 
had zelfs een uur thuis met z'n vrouw kunnen spreken, tijdens welk onderhoud hij haar 
nog veel belangrijks had kunnen mededelen. De reserve-majoor vertelt van een 
samenkomst met Himmler, die de Nederlandse verzetslieden had willen leren kennen. 
Hlmmler wilde beoordelen of het zonder genade fusilleren doorgang moest blijven vinden 
en daartoe wilde hij er wel eens van op de hoogte zijn wat voor soort mensen deze 
Nederlandse Illegalen waren. Poos was bij dit „gesprek" aanwezig. Huichelachtig en 
minderwaardig is het optreden van de getuige Wyers. sigarenhandelaar te 
Scheveningen, NSB’er en thans nog gedetineerd. Hij had op Instigatie van zijn 
klant Slagter een Illegaal uitgehoord en een samenkomst met andere „verzetslieden" op 

touw gezet. Slagter had een uitgebreide luisterinstallatie aangelegd; hij zat In de 
badkamer te luisteren maar hetgeen de Illegaal vertelde van de wapenvoorraden. Drie 
belangrijke personen uit het Nederlands verzet werden gearresteerd. Het duurt bijna een 
uur voor de president van de leugenachtige Wyers eindelijk heeft gehoord wat hij weten 
wil. Zo is het deze gehele dag gegaan. Concentratiekampen, fusillades en spoorloze 
verdwijningen. Hier baten geen uitvluchten. Hier. staat duidelijk vast de schuld van twee 
Nederlanders, die gemene zaak met de Duitsers maakten, die hun vaderland verrieden 
en hun landgenoten uitleverden. Hoe «waar Is deze schuld ia hoe zwaar zal de straf zijn 
…… 
 
 

Bron: De Tĳd : godsdienstig-staatkundig dagblad 
• 28-09-194 

 
 

Poos als provocateur in schipperstrui „De boot was klein en schommelde” 
(Van onze Haagse redactie)  
 



Wanhopige pogingen wenden de Haagse SD-ers Poos en Slagter aan om hun grote 

schuld te verminderen. De ëne ontkenning volgt op de andere, maar de getuigen zijn 

overtuigend in hun verklaringen. De president heeft ongeveer de hele morgen brieven 

voorgelezen, brieven met beschuldigingen -van verraad, infiltratie, maar steeds weer 

staan Poosen Slagter op om die verklaringen te wraken. Tegen de beschuldigingen van 

het 27- jarige lid der Luchtstrijdkrachten L. Th. Reintjes, die in contact was gekomen met 

een zekere Van der Meer (Poos), die wel een weg wist om naar Engeland te komen, 

wisten deze beiden echter weinig in te brengen. Negen mannen waren in IJmuiden in 

een boot gestapt, vriendelijk geholpen door een als schipper verkleed man, die Reintjes 

in het donker eerst niet herkende mdar die later Poos alias Van der Meer bleek te zijn. De 

Duitsers waren direct op hun prooi toegesprongen. Vervolgens: Dachau of de 

dood. Slagter zorgde voor een komische noot. Hij was wel bij de ontvangst aanwezig 

maar „ik kon niets doen, ik was zeeziek." Raadsheer: „In de haven van IJmuiden op een 

boot liggend aan de wal?" Slagter: „De boot was klein en zij schommelde; daar kon ik niet 

tegen."  

 

Bron: Het vrĳe volk : democratisch-socialistisch dagblad 

• 16-11-1946 
 

Merkwaardige rol Van kolonel mr. Einthoven 
 
De leiding van het B.N.V. werd toevertrouwd. aan kolonel Mr. L. Einthoven, oud-hoofd- 
commissaris van politie van Rotterdam, en bekend geworden als; lid van het 
driemanschap van de Nederlandse Unie. Zijn belangrijkste medewerker, chef van de 
opsporingsdienst, werd W. E. Sanders. oud-hoofdinspecteur van politie hoofd van de 
recherche te Enschede. 
- Het B.N.V. werd gevestigd in het leegstaande „Grand Hotel" te Scheveningen.. Het valt 
te begrijpen, dat het Bureau aanvankelijk door gebrek aan personeel, meubilair etc, 
stroef functioneerde. Dat het dit een jaar later echter nog deed, en zo mogelijk nog 
stroever, doet vele vragen rijzen. 
Wie de rapporten leest van ex-ambtenaren van diverse diensten van het 8.N.V., die 
ontslag namen of werden ontslagen,-, grijpt zich.naar het hoofd,  
Van eenheid en samenwerking in de leiding was geen sprake. Een paar — van vele — 
voorbeelden: Kolonel Einthoven en zijn souschef, een majoor Gerritsen, leefden op voet 
van oorlog. Met dezen majoor Gerritsen, op aanbeveling van Prins Bemhard door 
Kolonel Einthoven in dienst genomen, had de kolonel zich vergist. Hij hield hem voor een 
anderen Gerritsen, die vóór de oorlog medewerker was geweest van afdeling 111 van de 
Generale Staf. 
Toen majoor Gerritsen — een gewezen boekhouder van een groot concern — zich in de 
zaken van de Opsporingsdienst ging mengen, ging het ook tussen hem en Sanders 
spannen. 
.Majoor Gerritsen had uit het bevrijde Zuiden een eigen Opsporingsdienst van 
stoottroepen meegebracht. Deze bracht hij over naar het Grand Hotel waar hij 
functioneerde naast de eigenlijke opsporingsdienst. 
Later verdween majoor Gerritsen van het toneel, maar de eigen opsporingsdienst bleef, 
nu onder leiding van- een kapitein die zich „Pieter van Buuren" noemde. Later bleek dat. 
deze opsporingsdienst de smaak van het werk te pakken had gekregen en er zelfs een 
interne spionagedienst in, het B.N.V.-gebouw op na hield, die met behulp van 
telefonisten, telexisten en anderen het 8.N.V.-apparaat op eigen houtje controleerde .en 
bespioneerde.. 



Later werd kapitein „Pieter van Buuren" met zijn dienst naar Vught overgeplaatst. Toen 
hij ook vandaar wegens wangedrag verdwenen was, werd er een uitgebreide 
documentatie gevonden — uit Scheveningen meegenomen — en zelfs particuliere 
correspondentie van Sanders, gestolen uit zijn bureau.uit de diverse rapporten wordt 
duidelijk, dat het den "kolonel Einthoven volkomen ontbrak aan inzicht in 
spionagekwesties en de bekwaamheid een dienst te organiseren om spionnen te 
bestrijden en te ondervragen. 
Het schema van de dienst werd na de oprichting van de B.N.V. op een vergadering in 
een potloodkrabbeltje opgesteld. Veel verder dan dit vodje papier is volgens de 
rapporten de organisatie nooit gekomen.. 
Afdelingen beconcurreerden elkaar, reden elkaar met opzet in de wielen, afspraken 
werden niet gehouden, materiaal raakte zoek óf werd verduisterd, waaronder hoogst 
belangrijke dossiers. 
Personeelsleden werden betrapt, terwijl zij -archiefstukken lichtten en afschriften 
maakten van dossiers op last van den chef, van de inmiddels ingestelde 
personeelsrecherche een afdeling, die de personeelsleden op hun zuiverheid moest 
toetsen. 
- Dit alles bleef echter in zekere zin, binnenskamers. Maar sommige gevallen baarden 
zoveel opzien, dat zij in de openbaarheid kwamen. Zo de gevallen „Van der "Waals" en 
„King Kong". 
Van der Waals, de belangrijkste spion in Nederland, die o.a. verantwoordelijk was voor 
de arrestatie van Vorrink, Frans Goedhart c.s., mocht door de Opsporingsdienst niet 
worden verhoord. Dat achtte kolonel Einthoven niet „geschikt". Einthoven en Sanders 
wisten van den beginne af aan, dat van der Waals in tegenstelling tot andere berichten, 
niet zoek was, maar door de Engelsen in Duitsland werd vastgehouden. Sanders 
verzocht zijn chef herhaaldelijk de uitlevering van Van der Waals te vragen. Pas toen 
Sanders uit de Opsporingsdienst was gewerkt, is Van der Waals naar Nederland 
overgebracht. 
Naar verluidt koestert Kol. Einthoven nog steeds hoop, van Van der Waals 
compromitterende verklaringen over het gedrag van Koos Vorrink los te krijsen. Daarom 
mocht Sanders, die lid van de P. v. d. A. is, hem niet verhoren. 
In het geval Arnold Meyer ging het al niet anders: toen Sanders via den provincialen chef 
van het B N V. in Brabant aan den befaamden Denis liet vragen om een onderhoud met 
Meyer, met het plan-hem te arresteren, kwam de kolonel tussenbeide. Hij had volgens 
zeggen, opdracht van de regering dit onderhoud te voorkomen. „Zeker hogere politiek 
van minister Kolfschoten", meende de kolonel. Het geval-Vorrink is een ander voorbeeld 
van de opvattingen van mr Einthoven en de zijnen. De chef van de Haagse afdeling van 
B.N.V. vertelde Sanders, dat hij tijdens Sanders afwezigheid de SD’ers Poos en Slagter 
had verhoord, omdat Vorrink een proces-verbaal van dit verhoor bij kolonel Einthoven 
had ingediend. Deze twee heren hadden verklaard, dat Vorrink en Frans Goedhart na 
hun arrestatie aan de S.D. uitvoerige mededelingen hadden gedaan. en een aantal 
medewerkers hadden verraden. Sanders trachtte den kolonel onder het oog te brengen, 
dat men S.D.-mannen van dit slag niet op hun woord mocht geloven. Hij herinnerde mr. 
Einthoven eraan, dat vaststaat dat Vorrink en zijn kameraden allen tegelijk zijn 
gearresteerd, op aanwijzing van Van der Waals. Zij konden geen namen noemen, die 
de SD al niet wist. De kolonel was, zo verklaart Sanders voor geen rede vatbaar: „Wat 
een schoften zijn dat". zo riep hij' uit, „ik zal Wim (prof Scnermerhorn) wel eens aantonen 
wat voor fijne vrienden hij er op na houdt!” 
Sanders tekent, hierbij - aan, dat dr. Schreieder. de „Sachbearbeiter". van Vorrink, 
tegenover hem-heeft ; verklaard, dat hij de groep-Vorrink met één trek van het net had 
opgehaald. Hij verklaarde voorts, dat Vorrink c.s. niet voor. een rechtbank waren 
gedaagd, aangezien de Duitsers van een vonnis of van slechte behandeling van dit 



politieke .kopstuk'; van de illegaliteit,-een te ongunstige uitwerking in Nederland 
verwachtten. Hij verklaarde voorts, dat Vorrink op zijn — Schreieder's — verzoek, een-
politiek rapport had geschreven, bestemd voor het Reichssicherungshauptamt (de 
hoofdzetel van de S.D.) en voor Himmler De slotzin van dit rapport luidde: „Duitsland en 
Hitler zullen sterven aan het nationaal-socialisme". 
Proces-verbaal van deze verklaringen van Schreieder is aan den kolonel in duplo ter 
hand gesteld. De kolonel ontstak, volgens zeggen van Sanders, bij het lezen in woede 
en riep Sanders toe “Wat zegt mij een. verklaring van één Duitser; ik zal wel Duitsers 
vinden, die andere' verklaringen afleggen." 
Naar die andere Duitsers is en wordt naar wij vernemen, ook nog gezocht. O.a. is Rauter 
door een kapitein Verwey van de P.O.D. te Rotterdam over het geval Vorrink verhoord. 
Rauter heeft zich later tegenover een zekeren kapitein Gerritsen zeer verontwaardigd 
betoond, dat men hem had willen pressen, valse verklaringen over Vorrink af te leggen. 
Ook hiervan werd proces-verbaal aan mr. Einthoven gestuurd. Sanders hoorde er, nooit 
meer iets van. 'Wie de lijvige rapporten van Sanders en zijn medewerkers doorleest, zou 
nog lang kunnen doorgaan met citeren. Het zou ons echter te ver voeren Eén ding is wel 
duidelijk: het klopte niet met de gang van zaken op het B.N.V. 


