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De Raalter kraak
Deel 26 uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’

Door Henk G. Westland, luitenant-kolonel b.d.

Op een nacht in mei 1944 kraakt een knokploeg stilletjes 
het distributiekantoor van Raalte. Een goed voorbereide, 
moedige en succesvolle daad maar wel een met een bittere 
nasmaak.

Het Politieblad van 8 juni 1944: ‘In den 

nacht van 23 op 24-5-1944 werd door 

eenige onbekende personen een inbraak 

gepleegd op het Groepsbureau der 

Marechaussee en het Gemeentehuis te 

Raalte. Nadat de persoon (personen) zich 

in het bezit hadden gesteld van de op het 

Groepsbureau aanwezige sleutels van de 

kluizen in het Gemeentehuis, hebben zij 

hierna de kluizen geopend en de daarin 

aanwezige distributiebescheiden mede-

genomen.’

Een knokploeg (KP) wil distributiebon-

nen buitmaken in het gemeentehuis. Die 

heeft de medewerking van een secre-

tarieambtenaar echter ’s nachts ligt de 

kluissleutel in de marechausseekazerne. 

Van politiezijde krijgen ze inlichtingen van 

opperwachtmeester Rekers in Heeten. In 

Raalte hoort opperwachtmeester Avond-

rood van zijn collega Koldeweij dat een 

inbraak op handen is. Hij realiseert zich 

het belang en vertelt Koldeweij dat bij zijn 

komende nachtdienst een raam van de 

kazerne niet op slot zal zijn en waar de 

sleutel ligt. Avondrood kent geen namen 

van KP’ers en spreekt ook niet over de 

zaak met wachtmeester Van der Wel met 

wie hij die nachtdienst heeft. De inslui-

ping slaagt; zoals afgesproken, wordt, om 

deze op een inbraak te laten lijken, een 

ruitje ingeslagen. De kluis wordt leeg-

gehaald, de inhoud gaat naar Rekers en 

een week later naar het westen. Volgens 

opdracht zijn Avondrood en Van der Wel 

die nacht op patrouille naar de Posthoorn 

bij Lemelerveld en warmen ze zich daarna 

op in de boterfabriek in Raalte. Helaas 

leggen ze hierover later tegenstrijdige 

verklaringen af. Beiden zijn overigens 

actief met hulp aan onderduikers.

De inbraak wordt gemeld aan gewest-

commandant, luitenant-kolonel Feenstra 

(NSB), maar de Sicherheitspolizei (Sipo) 

uit Arnhem neemt het onderzoek over. 

Groepscommandant onderluitenant Win-

ter, Avondrood en Van der Wel worden 

verhoord en moeten zich de volgende 

dag 25 mei bij de Sipo in Arnhem mel-

den. Avondrood en Van der Wel worden 

gearresteerd, Winter keert die dag weer 

terug. De Sipo concludeerde dat hij niets 

met de inbraak heeft te maken. Feen-

stra heeft met de arrestatie van de twee 

ingestemd: ‘Naar mijn mening zijn ze 

schromelijk in hun plicht tekort gescho-

ten, door niet op de aangewezen tijd op 

het contrôlepunt te Raalte aanwezig te 

zijn, waarbij voor mij hun verblijf in de 

fabriek, juist op het tijdstip, dat de overval 

plaats vond, een zeer merkwaardige 

factor vormde.’

Op 5 juni 1944 wordt Winter door 

Feenstra in Arnhem ontboden, waarbij 

ook major Nietsche aanwezig is als ver-

bindingsoficier van de Ordnungspolizei, 

de toezichthouder op de Nederlandse 

politie. Winter wordt ten laste gelegd 

onvoldoende zorg te hebben gedragen 

voor het goed opbergen van de hem 

toevertrouwde sleutel. Er moet een 

voorbeeld worden gesteld! Winter wordt 

door Nietsche gearresteerd waar Feenstra 

geen bezwaar tegen maakt. Tijdens zijn 

insluiting in het Hoofdbureau van Politie 

te Arnhem geven rechercheurs hem de 

kans om te ontsnappen, maar hij weigert 

en acht zich onschuldig. De mannen 

worden overgebracht naar het Huis van 

Bewaring in Arnhem en na zes weken 

naar kamp Vught. De geallieerden nade-

ren echter en op 5 en 6 september 1944 

Arie Avondrood, geboren op 13 mei 

1910 te Oostzaan, werkt vanaf medio 

1935 bij de Artillerie Inrichtingen als 

machinebankwerker. Drie jaar later 

huwt hij en treedt in militaire dienst als 

sergeant (meester smid-bankwerker) 

ingedeeld bij het 10e Regiment Artil-

lerie. Na de Nederlandse capitulatie 

krijgt Arie een aanstelling als tijdelijk 

rijksveldwachter te Deventer. Volgend 

op twee maanden opleiding in Hilver-

sum wordt hem in maart 1941 Nieuw-

Heeten als standplaats toegewezen. 

De bezetter reorganiseert de politie en 

als eerste wordt de Rijksveldwacht in 

maart 1941 opgeheven en gaat het 

personeel over naar de Marechaussee. 

Avondrood gaat naar de Brigade Raal-

te. Bij de reorganisatie van maart 1943 

wordt hij aangesteld als opperwacht-

meester der Staatspolitie, ingedeeld bij 

de ‘Marechaussee (Gendarmerie)’ bij 

de marechausseegroep Raalte.
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wordt het kamp ontruimd. De mannelijke 

gevangenen gaan op transport naar 

concentratiekamp Sachsenhausen bij 

Oranienburg. Na drie dagen in treinwa-

gons lopen ze acht kilometer naar het 

Heinkellager, waar ze in quarantaine 

worden gehouden. Vanuit hier vertrekken 

transporten naar de buitenkampen van 

Sachsenhausen.

Arie Avondrood vertrekt op 14 september 

in een groep van 500 man naar arbeitsla-

ger Rathenow om te werken in de Arado 

Flugzeugwerke. Zieken en verzwakten 

moeten weer naar het hoofdkamp, zo 

ook Arie eind maart 1945. De Russen 

rukken op naar Berlijn en op 21 april 

begint de ontruiming van Sachsenhau-

sen. In groepen van 500 gaan 33.000 

mannen te voet op weg naar het noor-

den, alleen de allerzieksten blijven in het 

revier achter. De Nederlanders behoren 

tot de laatste groepen die vertrekken. In 

de buurt van Wittstock valt Arie uitgeput 

neer en wordt door een SS-bewaker 

doodgeschoten zoals met alle uitvallers 

gebeurt, het is dan 25 april. Meer dan 

6000 mannen zijn bij deze dodenmars 

omgekomen.

De resterende mannen in het Heinkel-

lager lopen begin oktober weer terug 

naar Sachsenhausen. Wim van der Wel 

vertrekt op 16 oktober met een groot 

transport naar concentratiekamp Neu-

engamme, ten zuiden van Hamburg. Vijf 

dagen later moet hij weer op transport, 

nu naar arbeitslager Aurich-Engerhafe in 

Ost-Friesland. Circa 2000 gevangenen 

moeten om de stad Aurich antitank-

grachten graven. Eind december worden 

ze teruggebracht naar Neuengamme 

met achterlating van bijna 200 doden. 

Kort daarop moet Wim naar arbeitslager 

Hamburg-Hammerbrook (Spalding-

strasse) om puin te ruimen en lijken 

te bergen in de verwoeste stad. Wim 

verzwakt en wordt in Neuengamme in 

het schönungsblock opgenomen. Op 27 

maart gaan honderden zieken in bussen 

naar auffanglager Watenstedt. Dit kamp 

wordt ontruimd en op 7 april vertrek-

ken transporten naar concentratiekamp 

Ravensbrück. Een reis van een week in 

open treinwagons en bij aankomst zijn 

circa 350 gevangenen bezweken. Aan-

genomen wordt dat Wim van der Wel bij 

dit transport is omgekomen. Zijn datum 

van overlijden is bepaald op 15 april 1945 

met als plaats ‘omgeving Ravensbruck’.

Hendericus Winter komt terecht in  

arbeitslager Klinkerwerk in de omgeving 

van Lehnitz, waar bakstenen voor de 

irma Deutsche Erd- und Steinwerke 

worden gemaakt, ook wel het ‘Todes- 

lager’ van Sachsenhausen genoemd. 

Maar hij moet weer op transport en 

wordt op 6 februari 1945 in concentra-

tiekamp Buchenwald ingeboekt. Bij nade-

ring van de Amerikanen wordt het kamp 

ontruimd en vanaf 7 april vertrekken circa 

28.000 gevangenen. De overige 20.000 

worden op 11 april door de Amerikanen 

bevrijd. In de maanden van 1945 tot de 

bevrijding zijn in dit kamp circa 14.000 

gevangenen overleden. Na de bevrij-

ding overlijden nog circa 750 mensen in 

Amerikaanse noodhospitalen waaronder 

Hendericus Winter op 6 mei.

Hendericus Johannus Jozefus  

Winter wordt geboren op 1 mei 1892 te 

Nieuwe Pekela, groeit daar op en werkt 

als fabrieksarbeider. Zijn dienstplicht 

heeft hij vervuld bij het 12e Regiment 

Infanterie te Groningen. Maar er dreigt 

oorlog in Europa en op 1 augustus 1914 

mobiliseert het neutrale Nederland zijn 

leger. Ook milicien-korporaal Winter 

komt weer op bij zijn regiment, waar hij 

na drie maanden wordt bevorderd. Vanaf 

de wapenstilstand in november 1918 de-

mobiliseert Nederland weer geleidelijk. In 

juni 1919 wordt het Korps Politietroepen 

(PT) opgericht met als taken de politie-

dienst voor het leger, grensbeveiliging en 

militaire bijstand. Winter neemt deel aan 

de eerste spoedcursus van de Depot-

compagnie PT in Nieuw-Milligen en vier 

weken later vertrekt hij naar de PT-groep 

Groningen. Eerst in 1922 wordt een 

contract als beroepssergeant getekend. 

Ondertussen is hij getrouwd met Helena 

Meijer en in 1925 wordt hun dochter 

Ine geboren. In 1928 krijgt hij zijn eigen 

groepscommando op de Legerplaats bij 

Oldebroek. Zijn bevordering tot sergeant 

1e klasse komt pas in februari 1939, 

zes dagen (!) hierna wordt hij sergeant-

majoor instructeur.

Na afkondiging van de algemene mo-

bilisatie op 28 augustus 1939 vertrekt 

Winter naar de 4e Compagnie PT. Deze 

eenheid voert het militair-politioneel toe-

zicht uit achter het zuidelijk deel van de 

Valleistelling (Grebbeberg). Na de Neder-

landse capitulatie gaat hij per 15 juli 1940 

met groot verlof. Enkele maanden later 

verbindt hij zich als opperwachtmeester 

bij de Marechaussee. Hij volgt een korte 

omscholingscursus voor voormalige PT-

onderoficieren bij het Depot Marechaus-

see in Apeldoorn en wordt in december 

geplaatst als commandant van de Brigade 

Raalte. Bij de politiereorganisatie van 

maart 1943 wordt hij aangesteld als on-

derluitenant der Staatspolitie, ingedeeld 

bij de ‘Marechaussee (Gendarmerie)’ en 

benoemd als commandant van de mare-

chausseegroep Raalte.

Willem van der Wel wordt geboren 

op 27 juni 1917 te Bleiswijk, groeit 

daar op en werkt als landbouwer. Zijn 

dienstplicht heeft hij vervuld als huzaar 

in Den Haag. Weer gemobiliseerd in 

augustus 1939, maakt hij in mei 1940 

deel uit van het bereden 5e Regiment 

Huzaren op de Veluwe, dat bij de Duitse 

inval achter de Valleistelling wordt 

teruggetrokken. Kort na de capitulatie 

mag Van der Wel als landbouwer al met 

groot verlof. In oktober 1940 neemt hij 

dienst als marechaussee te paard bij het 

Depot Marechaussee. Zijn eerste functie 

is ‘hulpremonterijder’ bij de Rijschool 

te Nieuw-Milligen, later te Deventer 

en in medio 1942 wordt Zwolle zijn 

standplaats. Bij de politiereorganisatie 

van maart 1943 wordt hij aangesteld als 

wachtmeester der Staatspolitie, inge-

deeld bij de ‘Marechaussee (Gendarme-

rie)’ bij de marechausseegroep Raalte.

De auteur verricht historisch onderzoek naar de geval-

lenen die in de oorlog 1940-1945 behoorden tot de 

(Koninklijke) Marechaussee. De foto van kazerne is 

beschikbaar gesteld door dhr. H. Oosting.

Wilt u reageren? Uw reactie is welkom op het redac-

tieadres of rechtstreeks per e-mail aan de auteur op 

marechaussee4045@gmail.com.
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Marechaussee Contact verschijnt twee-
maandelijks en is een uitgave van de Stich-
ting Marechaussee Contact. Het wordt 
verspreid onder de begunstigers van deze 
stichting. De realisatie is in handen van de 
commissie Redactie MC en voorlichting.

Aan de inhoud wordt veel zorg besteed, 
echter noch de stichting noch de redac-
tie aanvaardt enige aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten en/of onvolkomenheden. 
Door derden aangeleverde inhoud geeft niet 
noodzakelijk de mening van de stichting of 
de redactie weer. Voor het overnemen van 
artikelen, gedeelten daarvan of foto’s is toe-
stemming van de redactie vereist.
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