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Een Dornier op de Driest 
PETER BRUIN 

In de namiddag van 22 april 1942 stort een bommenwerper van de 

Duitse Luftwaffe neer in de Noordpolder te Veen in Eemnes. De vier 

bemanningsleden overleven de val, maar zijn ernstig gewond. Twee 

van hen bezwijken dezelfde dag, één overlijdt negen maanden later 

aan de gevolgen, de vierde herstelt en bereikt een respectabele leef-

tijd. 

In documenten en geschriften is vrijwel niets terug te vinden over 

het enige Duits vliegtuig dat in de oorlogsjaren in Eemnes is veron-

gelukt. Bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 

en in de oorlogsarchieven van het NIOD en Rode Kruis is het onge-

val niet bekend. Alleen het Verliesregister van de Studiegroep Lucht-

oorlog 1939-1945 en het Duitse Kracker Luftwaffe Archive maken er 

melding van.  

Dit is het relaas over een onbelichte gebeurtenis in de oorlogshis-

torie van Eemnes die, dankzij de medewerking van tal van personen, 

organisaties en diensten, ook Duitse, tot leven is gebracht.  

Zo vernemen we van Gerard Heerschop, Willem Hoogeboom  en 

Rietje Eek-Jacobs wat zich achter op de Driest heeft afgespeeld. Hun 

herinneringen zijn in één verhandeling samengesmolten. 

De Friese onderzoeker Douwe Drijver en auteur Jaap van der 

Woude correspondeerden in de periode 1985-1988 met Kurt Reis-

senweber, de enig overlevende van het ongeval. Jaap van der Wou-

de schreef er een artikel over dat 30 jaar later, in november 2016, 

werd geplaatst in het Bulletin van de Studiegroep Luchtoorlog 1939-

1945. Zowel Douwe Drijver als Jaap van der Woude verleenden toe-

stemming hun bronmateriaal voor dit verhaal te gebruiken. 

De oorzaak van het vliegtuigongeval was sabotage, schreef Kurt 
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HET VLIEGTUIG LAG AAN DE OVERKANT VAN DE SLOOT 

 

Op klompen en met kleine pasjes schuifelt Willem Hoogeboom, nazaat van één 

der oudste Eemnesser geslachten, door het weiland schuin achter zijn boerderij 

aan de Meentweg. Op een zomerse avond in augustus 2016 fungeert hij als gids 

naar de plek waar hij 75 jaar geleden bij de neergestorte Duitse bommenwerper 

heeft gestaan. Twaalf jaar oud was hij. Moeiteloos haalt Willem herinneringen op 

aan het voorval. Aan de Duitser die naast het toestel ligt, zich opricht en dan in el-

kaar zakt. En hoe de inhoud van de kapotte brandstoftank van het vliegtuig gol-

vend in een sloot stroomt. Als veldwachter Jan de Groot en Duitse militairen arri-

veren moet hij ophoepelen. 

Nu speelt een pijnlijke knie hem parten. Over zijn schouder sjouwt hij een 

polsstok mee. Voor het geval er, om bij de ongevalslocatie te komen, over een 

sloot moet worden gesprongen. De vraag of zijn knie het toestaat een aanloop te 

nemen, wordt schouderophalend afgedaan.  

Als de snelweg A27 niet ver meer is, houdt Willem halt en wijst naar een 

groepje hoge bomen, iets verderop. Tijdens de val raakte het vliegtuig enkele 

boomtoppen van het bosje. De afgebroken takken heeft hij zien liggen. ‘Het vlieg-

tuig was bezig met een oefening’, zegt hij. ‘Er werd hier vaak geoefend. Vanuit 

laagvliegende vliegtuigen werd er geschoten op schietschijven die vlakbij, nabij de 

bunker, stonden opgesteld.’  

Als de tocht verder gaat, verlegt Willem de koers wat naar rechts. Even later 

staat hij stil bij een sloot en wijst naar de overzijde. ‘Daar aan de slootkant moet ie 

gelegen hebben.’ 

Het gat in de grond dat de bommenwerper heeft veroorzaakt is nu met het blo-

te oog niet meer zichtbaar. Het weiland was toentertijd van Teus Elders. In de loop 

der tijd is de diepte opgevuld met slib uit omliggende sloten. Tenslotte heeft Peter 

van Middelaar, de volgende eigenaar van het weiland, er zand in gestort.  

Van onder de klep van zijn pet tuurt Willem over het water naar onregelmatig-

Reissenweber dertig jaar geleden. Aan de hand van een analyse 

komt luchtvaartdeskundige Bert van Rhijn tot een heel andere con-

clusie.   
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heden of verkleurin-

gen in het land-

schap. Die zouden 

er op kunnen dui-

den dat er op die 

plek iets aan de 

hand is met de bo-

demstructuur. Maar 

hij ziet niets wat 

daarop wijst. De 

polsstok behoeft de-

ze avond geen 

dienst te doen. 

 

 

EEN VERPLICHTE PROEFVLUCHT 

 

Woensdag 22 april 1942 is een zonnige, friswarme dag, de lucht is onbewolkt en 

er staat een zwakke wind1. In een hangar op de vliegbasis Soesterberg wordt de 

Dornier 217-E, werknummer 5368, rompcode F8+AP,  nagekeken en wat nodig is 

wordt gerepareerd. Voor ’s avonds staat een gevechtsopdracht bij Engeland op het 

programma. Omdat er reparaties aan de tweemotorige bommenwerper zijn ver-

richt moet eerst een verplichte proefvlucht worden gemaakt, schrijft Kurt Reissen-

weber in 1986 in een brief aan Jaap van der Woude2.  

De bemanning maakt deel uit van de 6e Staffel van de Kampfgeschwader 40 

(6./KG40) en bestaat uit piloot Heinz Feller, boordschutter Kuno Witschel, waarne-

mer Hans Kiesler en telegrafist Kurt Reissenweber3. (KG 40 was een maritieme pa-

trouille-eenheid, die door de Luftwaffe vooral werd ingezet tegen geallieerde 

scheepvaart). 

Hun thuisbasis is Soesterberg, maar ze vliegen ook vanaf Eindhoven, Gilze Rij-

en en Franse vliegvelden. Doelen zijn, behalve geallieerde schepen, ook Engelse 

industriegebieden, vliegvelden en militaire objecten. Soms worden mijnen gelegd 

in de monding van de Theems, hachelijke ondernemingen die gepaard gaan met 

grote Duitse verliezen4. 

Een Dornier 217-E klaar om op te stijgen. Foto: Dornier GmbH. 
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Die middag om even na 16.00 uur 

gaat de Dornier de lucht in. Na 20 

minuten vliegen wil piloot Feller 

vanuit een glijvlucht overgaan in 

een korte scheervlucht, om het toe-

stel af te vangen (de neus van het 

vliegtuig iets oplichten, waardoor de 

daling langzamer verloopt) en weer 

op te trekken. Als Feller op een 

hoogte van 120 meter het vliegtuig 

wil afvangen, roept hij dat de bestu-

ring niet werkt. Hij kan de stuur-

knuppel naar alle kanten bewegen 

zonder dat het vliegtuig reageert. Een val is onvermijdelijk. Met het hoofd tussen 

de knieën wacht Kurt Reissenweber op de dingen die komen gaan5.  

Gerard Heerschop, Bertus Lanphen en nog een vriendje waarvan Gerard in ok-

tober 2016 de naam niet meer weet, zien het gebeuren. Ze komen uit Blaricum, 

maar het buitengebied van Eemnes is hun geliefkoosde plek om slootje te sprin-

gen, de gevaren van het Valse Bosje te trotseren of, zoals nu, dotterbloemen te 

plukken. Eerst schenken ze geen aandacht aan de twee of drie vliegtuigen die aan 

het oefenen zijn nabij de bunker op de Oostermeent. Zoiets gebeurt vaker, daar 

zijn ze aan gewend. Maar nu is het anders. Er is één toestel in de lucht. Dat vliegt 

zó laag en maakt zóveel lawaai, dat de drie knapen, elf-twaalf jaar oud, er bang 

van worden6. 

Als het vliegtuig neerstort, raakt het met de linkervleugel enkele bomen, be-

landt op de grond, ploegt met de linkervleugel door het weiland waardoor een 

enorme wolk van opstuivend veen en gras ontstaat en slaat enkele keren over de 

kop. Dan wordt het stil, onnatuurlijk stil. 

 

 

DRUKTE IN DE POLDER 

 

Het toestel is in meerdere delen uiteengevallen. ‘De neus stak in de grond, de 

staart stond omhoog, de achterkant leek redelijk intact’, vertelt Rietje Eek-Jacobs. 

Nabij deze plek in de Noordpolder te Veen in Eemnes 
stond Willem Hoogeboom 75 jaar geleden bij de neerge-
storte Duitse bommenwerper. 
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Er is rook, geen vuur. 

Reissenweber is be-

wusteloos geraakt en 

bevindt zich buiten 

het toestel, of wat 

daarvan over is. Als 

hij even bij kennis is 

weet hij dat Feller in 

de buurt moet zijn. 

Hij hoort diens kre-

ten van pijn en 

spreekt enkele woor-

den met hem7.  

Gerard Heer-

schop en z’n maatjes 

bevinden zich op 

pakweg zestig meter 

afstand van een deel 

van het vliegtuig. De 

stilte wordt doorbro-

ken door hulpge-

roep. Als ze gaan kijken waar dit vandaan komt, zien ze in een ondiepe sloot, bij 

het staartstuk, een man zitten. Hij draagt een overall en wrijft met een, zoals het 

lijkt, smerige poetsdoek in zijn gezicht en roept alsmaar ‘mutti, mutti’ (mama). De 

jongens zijn geschokt en radeloos. Het komt niet bij hen op de man op het droge 

te helpen8.  

Vanaf het erf van de boerderij van zijn ooms Willem en Rut en tante Mietje aan 

de Meentweg 109 ziet Herman Fokken het vliegtuig neerstorten. Hij haast zich 

naar de plek des onheils en is er getuige van dat één der Duitsers die bewusteloos 

in een sloot ligt, door omstanders op de kant wordt getrokken9. 

Als kapelaan Boelens10 van de Rooms-Katholieke Nicolaasparochie in Eemnes 

een gewonde Duitser hulp wil verlenen, neemt Herman Fokken waar dat de kape-

laan met een trap in de rug van een toeschouwer duidelijk wordt gemaakt dat dit 

humaan gebaar niet op prijs wordt gesteld11.   

Het ingetekende vliegtuigje geeft de plaats aan waar de bommenwerper 
is neergestort. De kaart Is afkomstig van de Britse Royal Air Force en 
dateert uit 1945. Foto en bewerking: Wiebe van IJken.  
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Rietje Jacobs  ziet ook een man in een sloot. Hij ligt op z’n rug en ze meent dat hij 

geen benen meer heeft12. 

De drie Blaricumse vriendjes hebben in de gaten dat in het voorste deel van 

het vliegtuig, een eind van hen verwijderd, twee mannen zitten. Dichterbij komen 

ze niet. ‘We waren totaal verbijsterd door wat we om ons heen zagen’, zegt Ge-

rard Heerschop nu. ‘Ik weet het niet zeker, maar het zou kunnen dat beide Duit-

sers zich nog in de cockpit bevonden met de riemen om.’ 

Na geruime tijd komen Duitse militairen op zijspanmotoren aan scheuren. Ze 

zijn eerst verkeerd gereden, naar de plek waar de PHOHI-zendantennes in Huizen 

hebben gestaan. In het begin van de oorlog zijn de antennes door soldaten van de 

Genie opgeblazen om te voorkomen dat ze in Duitse handen zouden vallen13.  

Op de Driest is veel volk op de been14. De Duitsers  op motoren beginnen met 

het wegjagen van de kinderen. Dat lukt pas als ze met hun wapens gaan zwaai-

en15. Gerard Heerschop en z’n vrienden keren huiswaarts. Onderweg zien ze een 

auto rijden met een rood kruis er op. Ook Rietje Jacobs gaat naar huis. Volwasse-

nen worden eveneens aangespoord te vertrekken. Als Piet Heerschop, broer van 

Gerard, na het avondeten de ongevalsplek wil bezoeken wordt dat niet meer toe-

gestaan. 

De vier Duitse bemanningsleden zijn in leven, maar zwaar gewond16. Piloot 

Feller heeft ernstig letsel aan beide benen opgelopen17. Bij een ander is een grote 

snee in de nek zichtbaar18 en Reissenweber’s lichaam zit onder de verwondin-

gen19. Enkele artsen verlenen eerste hulp20. Lammert Hoogeboom, vader van Wil-

lem Hoogeboom, zorgt voor water21. De Feldgendarmerie uit Hilversum stelt een 

onderzoek in22. Duitse militairen die de wrakstukken bewaken worden onderge-

bracht in de woning van aannemer Gerard Jacobs aan de Stachouwerweg in Blari-

cum23. Bij Jacobs waren al Duitse soldaten ingekwartierd24. 

De vier gewonden worden door ziekenauto’s  naar ziekenhuizen overgebracht. 

Eén van hen, vermoedelijk Witschel, naar het St.-Jansziekenhuis in Laren, de ande-

ren naar het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam25, tijdens de oorlogsjaren omge-

doopt tot Wester Gasthuis. Een deel  ervan is in gebruik als Luftwaffe Lazarett 

(militair hospitaal). Witschel overlijdt aan het begin van de avond in Laren. Zijn 

stoffelijk overschot wordt dezelfde dag naar het Wester Gasthuis vervoerd.   

De mogelijkheid bestaat dat de gewonden, vanaf de plaats van het ongeval, 

eerst zijn overgebracht naar de woning van Gerard Jacobs in Blaricum26 en daar-
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vandaan naar de ziekenhuizen. Dat vernam Bep Machielse uit Blaricum van Antoi-

nette (roepnaam Net) Borsen-Jacobs, dochter van Gerard Jacobs. Reden hiervoor 

kan zijn dat de plaats van het ongeluk moeilijk, zo niet onbereikbaar was voor 

ziekenauto’s. Op welke wijze de gewonden vanaf de ongevalsplek naar de wo-

ning van Gerard Jacobs aan de Stachouwerweg zouden zijn vervoerd, is niet be-

kend. Het huis van Jacobs, gelegen aan de rand van Blaricum, was zichtbaar vanaf 

de ongevalslocatie en eenvoudig benaderbaar voor voertuigen. 

De wrakstukken van het vliegtuig zijn in korte tijd opgeruimd27. Niettemin blijft 

de ongevalsplek in trek. Jongeren gaan er op zoek naar van het vliegtuig afkomsti-

ge materialen. Ze vinden munitietrommels, mitrailleurbanden, patronen en stuk-

ken plexiglas en nemen die als souvenir mee naar huis28.  

Op 23 april 1942 maakt gemeenteveldwachter Joannes de Groot proces-

verbaal op van het ongeval. Hij meldt dat het vliegtuig is neergestort op een wei-

land ten noorden van de Meentweg in Eemnes, zonder nadere plaatsaanduiding29. 

Het toestel ligt aan de westkant van de Meentweg, ongeveer 700 meter achter de 

boerderij van nummer 107, waar Teus Elders en zijn echtgenote Neel Luijf wonen 

en ongeveer 400 meter verwijderd van de Gooyergracht, de gemeentegrens met 

Blaricum. 

 

 

EEN BUNKER OP PALEN 

 

De bunker van de Duitsers, waarover enkele getuigen spraken, is in de oorlogsja-

ren gebouwd op de Laarder Aangerecht, aan de oude kustlijn van de voormalige 

Zuiderzee. Het is niet bekend wie de werkzaamheden heeft uitgevoerd, maar het 

zou de Blaricumse aannemer en bunkerbouwer Bertus Krijnen kunnen zijn ge-

weest. De omgeving doet dienst als oefenterrein voor op de vliegbasis Soesterberg 

gestationeerde bommenwerpers van de Luftwaffe. Die oefenen boven het IJssel-

meer met het droppen van bommen.  

Zoals op meerdere oefenterreinen van de Luftwaffe in het land, zijn ook hier de 

vliegtuigbommen namaakmodellen van beton. Vanuit de bunker worden de oefe-

ningen door waarnemers gadegeslagen en beoordeeld. Op het dak zijn spiegels 

geplaatst, waardoor van binnenuit meer zicht is op het buitengebeuren30.  

Nadat de op palen rustende observatiebunker in de zeventiger jaren van de vo-
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rige eeuw een tijdlang dienst heeft gedaan als woning annex atelier van Gerard 

(Gradus) Lanphen, moet de Blaricumse kunstenaar noodgedwongen zijn onderko-

men verlaten. Het bouwwerk dient te wijken voor de aanleg van de A27. Begin 

maart 1976 wordt de betonnen bunker door de Genie opgeblazen.  

Ten tijde van het ongeval was de Dornier niet aan het oefenen, maar bezig met 

een proefvlucht.  

 

 

SABOTAGE 

 

Tijdens hun verblijf in het ziekenhuis vernemen Feller en Reissenweber dat het 

neerstorten van de Dornier het gevolg was van sabotage. Onderzoek had aan het 

licht gebracht dat in de hangar van de vliegbasis Soesterberg de schroefkoppelin-

gen van de hoogte- en richtingsroeren waren losgemaakt en de borgpen was ver-

wijderd, schrijft Reissenweber in 1986 aan Jaap van der Woude.  

Maar is het waarschijnlijk dat er sabotage is gepleegd? ‘Bij ons zijn geen verha-

len bekend over sabotage in de hangars’, zegt Richard de Mos, bestuurslid van de 

Stichting Legerplaats Soesterberg 1939-1945. In en bij Soesterberg werden wel Ne-

derlandse arbeiders ingezet, laat hij weten, maar meestal in ondersteunende func-

ties. Sleutelen aan vliegtuigen was voorbehouden aan Duits geschoold militair per-

soneel31.  

Duitse observatiebunker op de Oostermeent. Links van de bunker een werkstuk van kunstenaar Gerard 
Lanphen. Uit Hei & Wei, nr. 480, 3 juni 2016. Foto: Frans Ruijter.  
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‘Indien er sprake is geweest van sabotage, dan moet de crew dat al gevoeld heb-

ben tijdens het opstijgen, als het al mogelijk zou zijn geweest om op te stijgen, 

wat ik betwijfel’32, zegt Frans van Humbeek uit het Belgische Grimbergen, auteur 

van luchtvaartboeken en hoofdredacteur van Hangar Flying, een vereniging van 

Vrienden van de Luchtvaart.  

Bert van Rhijn, militair luchtvaartdeskundige bij het Nationaal Militair Museum 

in Soesterberg, acht sabotage uitgesloten. ‘Misschien zijn er fouten gemaakt, dat 

kan, maar in het algemeen waren Duitse monteurs bekwaam en hun controlesys-

teem functioneerde goed. Bovendien vonden er ook nog  controles plaats door de 

vlieger en/of een monteur. Als het besturingssysteem onklaar is gemaakt, dan is het 

voor mij niet voor te stellen dat dit voor de proefvlucht niet is gecontroleerd’33. 

 

 

DE WETTEN VAN DE VLIEGKUNST  

 

Als er geen sabotage heeft plaatsgevonden, wat kan dan de oorzaak van het onge-

val zijn geweest? ‘Er zijn twee mogelijkheden’, zegt Bert van Rhijn. ‘Misschien is 

er een breuk ontstaan in één van de besturingskabels. Dan ben je kansloos als vlie-

ger, zeker op een hoogte van 120 meter’34. 

Voor hem is het waarschijnlijker dat de bommenwerper, met een verwijzing 

naar de aerodynamica, ‘overtrokken’ was. ‘Dit komt er op neer dat tijdens het op-

trekken van het toestel na de duikvlucht, de luchtstroom over de vleugel dusdanig 

verstoord wordt door de hoek van de vleugel ten aanzien van de aanstromende 

lucht, dat de draagkracht verloren gaat’35.  

Volgens Van Rhijn was de Dornier 217-E, een zwaar toestel, redelijk 

‘underpowered’. ‘Met andere woorden: de snelheid moest er op gehouden wor-

den om de kist in de lucht te houden. Als dat niet gebeurt, kent het vervolg vaak 

een dodelijke afloop’, zegt hij.36  

‘Het duurt redelijk lang als je na een duikvlucht optrekt om de snelheid er weer 

in te krijgen. Als je dit op lage hoogte doet, zoals de vlieger deed op 120 meter, 

kom je te kort. Hoe meer je probeert te sturen, des te groter maak je het probleem. 

Je hebt gewoonweg niet de tijd om snelheid terug te winnen en uit de problemen 

te komen. Het komt er in mijn visie op neer dat de vlieger een inschattingsfout 

heeft gemaakt’37, legt Van Rhijn uit.  
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Hoe zit het dan met de sabotage waar Kurt Reissenweber het over had? De feiten, 

omstandigheden en visies die uit dit onderzoek naar voren komen, maken het niet 

waarschijnlijk dat de Dornier in Soesterberg is gesaboteerd op de door Reissenwe-

ber beschreven wijze. Aannemelijk is dat piloot Feller, door Reissenweber om-

schreven als collega en vriend die hij in het ziekenhuis geregeld bezocht38, met 

Reissenweber heeft gesproken over de feitelijke gebeurtenissen die tot het neer-

storten van het vliegtuig hebben geleid. 

In dat kader ligt het voor de hand dat Reissenweber, uit piëteit met Feller, ruim 

veertig jaar na het ongeval, voor de buitenwereld de oorzaak van het neerstorten 

heeft willen verhullen door die anders voor te stellen dan het was.  

Als dit onderzoek plaatsvindt, is Kurt Reissenweber 97 jaar oud. Hij woont in 

een wooncentrum van het Rode Kruis voor senioren in zijn geboortestad Coburg39. 

Vanwege zijn hoge leeftijd is afgezien van de mogelijkheid hem een reactie te vra-

gen op de bevinding dat de reden van het vliegtuigongeval waarschijnlijk een an-

dere is geweest dan die hij in 1986 bekend heeft gemaakt.  

 

 

DE BEMANNINGSLEDEN EN HOE HET HEN IS VERGAAN 

 

 De piloot: Feldwebel (sergeant) Heinrich Wilhelm (roepnaam Heinz) Feller is 

geboren op 14 juni 1917 in Limburg an der Lahn, zoon van Heinrich Feller en 

Elisabeth Feller-Stamm uit Diez an der Lahn. Hij trad in het huwelijk op 6 de-

cember 1941 in Limburg/Lahn met Anna Elisabeth Gertrud Müller, was in het 

burgerleven werktuigbouwkundige en woonde in Limburg/Lahn, Wiesletstrasse 

8. Zijn vader was als bewaarder werkzaam in de strafgevangenis van Diez40. 

Op de chirurgische afdeling van het Wester Gasthuis in Amsterdam worden 

beide onderbenen van Feller geamputeerd. Het ene been net boven de knie, 

het andere er net onder41. Als Feller voor verdere behandeling is overgebracht 

naar Reservelazarett IV in Frankfurt am Main, overlijdt hij daar op 21 januari 

1943. Volgens de overlijdensakte is bloedvergiftiging de doodsoorzaak42. Feller 

is met militaire eer43 begraven op de begraafplaats Auf der Unterheide in Lim-

burg/Lahn44. Een klein grafveld met een gedenksteen herinnert daar nog aan de 

Duitse gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog45.  

 De boordschutter: Gefreiter (soldaat 1e klasse) Kuno Witschel, geboren op 10 
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mei 1921 in Berlijn-Charlottenburg, 

zoon van Paul Witschel en Helene 

Witschel-Quander, religie evange-

lisch, machinebankwerker, onge-

huwd, wonende in Berlijn, Oranien-

strasse 1246. Aan de hand van een re-

gistratie van het Oberkommando der 

Wehrmacht in Berlijn, wordt op 26 

mei 1942 door de Burgerlijke Stand 

in Berlijn een overlijdensverklaring 

van Kuno Witschel opgemaakt. Daar-

in staat dat Witschel op 22 april 1942 

om 18.15 uur ‘in Laren bei Hilv-

ersum’ is overleden. Als doodsoor-

zaak wordt vermeld: Flugzeugabsturz 

Unfall (vliegtuigongeluk)47. Witschel 

wordt op 25 april 1942 op de Nieu-

we Ooster Begraafplaats in Amster-

dam begraven. 

 De waarnemer: Feldwebel Paul Ernst 

Hans (roepnaam Hans) Kiesler, gebo-

ren 18 mei 1914 in Delingsdorf 

(deelstaat Sleeswijk-Holstein), wo-

nende in Ahrensburg (bij Hamburg), 

Theodor Stormstrasse 748. Kiesler 

overlijdt op 22 april 194249 in Am-

sterdam. Hij wordt, evenals Witschel, 

op 25 april 1942 begraven op de 

Nieuwe Ooster Begraafplaats in Am-

sterdam50. Na de oorlog worden de 

’foute graven’ van oorlogsmisdadi-

gers, collaborateurs, NSB’ers en dui-

zenden Duitsers van de Nederlandse 

begraafplaatsen verwijderd. De stoffe-

Piloot Heinz Feller in de cockpit. Bron: Douwe 
Drijver.  

Kurt Reissenweber in vol ornaat.Bron: Douwe 
Drijver.  
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Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. De 
grafstenen van Kuno Witschel en Hans Kiesler. 
Foto’s: Fred, 6-4-2011. 

lijke overschotten worden nagenoeg 

allemaal overgebracht naar de Duit-

se Oorlogsbegraafplaats in het Lim-

burgse Ysselsteyn51. Witschel en 

Kiesler op 17 december 194752. In 

Ysselsteyn worden ze herbegraven.  

 De telegrafist: Gefreiter Kurt Gott-

lieb Reissenweber, geboren op 29 

januari 1919 te Coburg53. Twee da-

gen na het vliegtuigongeval komt 

Reissenweber bij kennis in het Wes-

ter Gasthuis. Hij heeft een hersen-

schudding, verwondingen aan voor-

hoofd, slaap en linker scheenbeen 

en zijn lichaam zit onder de zwel-

lingen, kneuzingen en blauwe plek-

ken54. Nadat Reissenweber uit het 

ziekenhuis is ontslagen, wordt hij le-

raar op een vliegeropleidingsschool. 

Als hij is omgeschoold tot vlieger, 

raakt hij gewond en belandt weer in 

een ziekenhuis. In 1945 wordt hij 

door de Amerikanen krijgsgevangen 

genomen en drie maanden later in 

vrijheid gesteld. Reissenweber keert 

terug naar Coburg, vindt enkele 

kortdurende baantjes, waarna hij als 

ambtenaar in dienst treedt van de 

gemeente Coburg. Daar is hij werk-

zaam tot zijn pensionering op 31 

december 198155. Op uitnodiging 

van de Koninklijke Luchtmacht 

brengt Reissenweber, in gezelschap 

van zijn dienstkameraden van 
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Kampfgeschwader 2 (KG2), waar hij na zijn opleiding tot vliegtuigtelegrafist bij 

was ingedeeld, op 6 augustus 1986 een bezoek aan het vliegveld Welschap, nu 

vliegveld Eindhoven. Daar wordt hen een kijkje geboden in de keuken van de 

huidige vliegerij. Reissenweber maakt van de gelegenheid gebruik een dag la-

ter, samen met een ex-collega, in Eemnes de plek te bekijken waar hij de val 

van de bommenwerper heeft overleefd56. Hij ontmoet er Herman Fokken, op 

het moment van het ongeval vijftien jaar oud, die wordt vergezeld door zijn 

zoon Bastiaan. ‘Het weerzien verliep in een gemoedelijke sfeer’, zegt Bastiaan. 

Hij herinnert zich dat zijn vader en de Duitser hadden gesproken over omstan-

ders, die één van de bemanningsleden uit een sloot hadden gehaald. ‘Die man 

was buiten kennis en lag met zijn hoofd onder water’57. Op de terugreis be-

zoekt Reissenweber de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn, waar hij een 

krans legt bij de graven van Witschel en Kiesler. 
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