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op 18 mei 1914 geboren te Delingsdorf, Duitsland 
18

 
Samen met Witschel werd hij overgebracht naar 
Amsterdam en op dezelfde dag begraven in plot 
74.118. Ook hij werd op 17 december 1947 over-
gebracht naar Ysselsteyn om te worden begraven 
in plot CW-5-107. 
 
Ontmoeting 

 
Kurt Reissenweber tijdens bezoek aan crashlocatie in Eemnes, 
Fokken wijst plaats aan, v.l.n.r. zoon Fokken, dhr. Fokken, 
vriend van K. Reissenweber en K.Reissenweber) 

 
Na enige tijd van schriftelijk contact bracht Kurt 
Reissenweber in 1987, samen met een vriend, een 
bezoek aan Eemnes. Met de heer Fokken hebben 
we toen de locatie van de crash bezocht. Na afloop 
van het bezoek vertrokken ze om op de Duitse 
militaire begraafplaats in Ysselsteyn een krans te 
leggen op de graven van Witschel en Kiesler. 

                                                 

1
 In 1989, Map 9; Inmiddels is het archief overgebracht 

naar Amersfoort. Kopie proces-verbaal in bezit auteur; 

                                                                              

2
 De werkelijk plaats van het ongeval was ten westen van 

de Meentweg; 
3
 Namentliche Verlusstmeldung nr. 29 Berichtsraum 13.4. 

– 22.4.1942  
4
 Het nummer dat door de fabriek waarin het vliegtuig is 

vervaardigd is gegeven; 
5
 Een Kampfgeschwader bestond veelal uit 3 Gruppen en 

een Gruppe uit 3 Staffeln (bij een Staffel waren 9 tot 12 
bommenwerpers ingedeeld)  
6
 F8 + AP met de volgende betekenis: 

F8 = Kampfgeschwader 40 
+ = het ‘Balkenkreuz’ 
A = de vliegtuig letter 
P = de letter voor de 6e Staffel 
7
 Bron: Interview met de heer Jan Kuier 

8
 Bron: Interview met de heer Fokken 

9
 Brief Deutsche Dienststelle (WASt), Berlin, d.d.18 okto-

ber 1985; 
10

 Brief Deutsche Dienststelle (WASt), Berlin, d.d. 14 
november 1985; 
11

 Brief Kurt Reissenweber, d.d. 1 januari 1986; 
12

 
http://www.ww2wings.com/wings/bulgaria/bulgariapilot.sh
tml  
De ‘wing’ toont feitelijk het vliegbrevet aan van de “ge-
heime” Bulgaarse luchtmacht. Iemand met dit brevet 
werd beschouwd als sportvlieger  Het werd toegekend, 
toen het aan Bulgarije door het Verdrag van Versailles 
niet was toegestaan om over een luchtmacht te beschik-
ken.  Er bestonden twee typen, een gouden en een zilve-
ren. Beide brevetten werden regelmatig toegekend aan 
Luftwaffe vliegers. 
13

 In mei 1941 omdat de waarnemer ongeschikt was voor 
de vluchten op grote hoogten; 
14

 In juli 1941 nadat zijn voorganger tijdens een luchtge-
vecht ernstig gewond was geraakt; 
15

 Wilhelmina Gasthuis; 
16

 Brief Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., 
d.d. 4 november 1985; 
17

 Brief Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., 
d.d. 9 augustus 1985; 
18

 Brief Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., 
d.d. 9 augustus 1985; 

 

Gecremeerde Airmen  
Kamp Vught 
 
door Peter van Kaathoven 
Kaathoven@home.nl 
 
Sinds 2010 hou ik mij bezig met het onderzoeken 
van het Zerlegebetrieb binnen voormalig Kamp 
Vught (Konzentrationslager Herzogenbusch). Tij-
dens dit onderzoek wordt ik geconfronteerd met 
verschillende bijzondere gebeurtenissen met be-
trekking tot de luchtoorlog. Zoals vier geallieerde 
vliegers welke zijn gecremeerd in het crematorium 
van Kamp Vught. Een van de piloten is uiteindelijk 
begraven met militaire eer. De andere drie piloten 
zijn na alle waarschijnlijkheid nooit  begraven. Hier-
onder twee verschillende verhalen over de gecre-
meerde airmen binnen Kamp Vught. 
 
 

 
Casus 1:  
Op 8 juli 1944 worden er in hun onderduikadres 
Diepenstraat 49 in Tilburg, drie geallieerde piloten 
in koele bloede geliquideerd. Hun namen zijn: 
 

• Canadees Flight Officer Roy Edward Car-
ter, neergestort met Halifax III NA514/SE-B, in de 
nacht van 16 op 17 juni 1944 in de buurt van Nistel-
rode bij het gehucht Grote Heide (T3802),  
 

• Australiër Flight Officer Jacques Stewart 
Nott, neergestort met Halifax III MZ698/KN-J, op 16 
juni 1944 nabij Olland (T3790), 
 

• Engelsman Flight Lieutenant Ronald Arthur 
Walker, neergestort met Lancaster III LM592/KM-Q, 
in de nacht van 21 op 22 juni 1944 nabij Valkens-
waard (T3830). 
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Flight Lt Ronald Arthur Walker 

 
Wat er vooraf gebeurde 
Op 8 juli 1944 rijden de verzetstrijders Harry van 
Bruggen (Eindhoven) en Jan Brunnekreef (Oister-
wijk) in een politieauto, samen met de eerder ge-
noemde piloten naar het onderduikadres in de Die-
penstraat in Tilburg. Nadat de  piloten zijn afgezet, 
rijden Harry en Jan naar Eindhoven om ook nog 
twee Canadese piloten, Sgt. Bruce A.M. Fraser en 
Flight Officer Robert D. McFayden op te halen. Ook 
verzetsman Piet Haagen sluit aan bij dit gezel-
schap. Op weg naar Tilburg, ter hoogte van Moer-
gestel verschijnt er een rood licht op de weg. Wan-
neer ze het licht bereikten ontdekt het gezelschap 
dat het hier niet gaat om een standaard wegafslui-
ting, maar een met zes Duitse militairen gewapend 
met een machinegeweren, pistolen etc.  
 
Wanneer alle personen individueel gefouilleerd 
worden, vinden de Duitse militairen, valse Belgi-
sche paspoorten, kaarten en RCAF identiteits-tags. 
Verzetsstrijders Harry, Jan en Piet worden onmid-
dellijk gearresteerd en gedwongen om informatie 
over de schuilplaats van de piloten te geven. De 
beide piloten worden overgedragen aan de Luftwaf-
fe in Gilze-Rijen en naar een krijgsgevangenen-
kamp gevoerd. Sgt. Bruce A.M. Fraser, R192908, 
Pow Nr. 358, ging naar L7 - Stalag Luft 7 in Bank-
au, near Kreulberg, Upper Silesia. Flight Officer 
R.D. MacFayden, J20071, Pow Nr. 4617, ging naar 
L1 - Stalag Luft 1, Barth Vogelsang. 
 

In de Diepenstraat, bij Coba Pulskens, wordt in 
spanning op de aankomst van de twee andere pilo-
ten gewacht welke niet komen. Op 9 juli 1944, doet 
de Sicherheitsdienst een inval in het huis van Coba 
Pulskens. De drie piloten, Flgt Off. Roy E. Carter 
(foto), Flgt Off. Jacques S. Nott en Flgt Lt. Ronald 
A. Walker, zitten aan de keukentafel.  

 
Tijdens hun vlucht-
poging worden zij 
neergeschoten: één 
in de keuken en twee 
op de binnenplaats. 
Coba wordt gearres-
teerd en naar het 
Kamp Vught ge-
bracht. Op diezelfde 
dag wordt ook Rien 
van Bruggen gear-
resteerd. 
 
Harry Aarts, Rien 
van Bruggen, Piet 

Haagen en Jan Brunnekreef worden op 19 augus-
tus 1944 op de fusilladeplaats nabij het kamp Vught 
terechtgesteld voor het vuurpeloton. Coba Pulskens 
wordt via Haaren en Vught overgebracht naar Ra-
vensbrück. Daar wordt zij in februari 1945 op 61-
jarige leeftijd  om het leven gebracht.  
 
En verder; 
De lichamen van de vermoorde geallieerde piloten, 
Flgt Off. Roy E. Carter, Flgt Off. Jacques S. Nott en 
Flgt Lt. Ronald A. Walker worden door de Duitse 
bezetter meegenomen. Op 12 juli 1944 krijgt de 
Tilburgse politie opdracht van de Sicherheitsdienst 
om drie lijken over te brengen van het St. Eliza-
bethziekenhuis in Tilburg naar het Kamp Vught. 
Daar worden zij in het Crematorium verast.  
 
In het Regionaal archief Tilburg bevindt zich het 
Archief Collectie Coba Pulskens. In Map 1, blz 10 
van de Collectie Coba Pulskens staat het volgende 
geschreven; 
 
“Later that day the bodies of the pilots were trans-
ferred to the Queen Elisabeth Hospital, where on 
the 12

th
 July certification of death was entered in 

the records: “Three Englisch Pilots died from Gun-
shot wounds”. Un-beknown to the Germans, a 
Dutch doctor, dr. Borman, took secret photographs 
of the mutilated bodies wich were transported in 
coffins to the Concentration Camp at Vught. Later 
that day the coffins were returned empty to the 
hospital. By cremating the remains the germans 
hoped to cover up their wicked deed.”  
 
Ook zijn er aantekeningen van de stoker van Kamp 
Vught, welke op 12 juli schrijft: “3 Unbekannte 
Männer, Erschossen”. Rond 12 juli 1944 hebben er 
zover bekend verder geen executie van drie perso-
nen plaatsgevonden. Het lijkt dus zeer waarschijn-
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lijk dat de Kapo met de drie Unbekannten, de drie 
piloten heeft bedoeld. 
 
Casus 2:  
Het Nationaal Monument Kamp Vught heeft ooit 
een interview gehouden met ex gevangene Dhr. 
M.J. Molenaar. Dhr. M.J. Molenaar was tijdens zijn 
verblijf in Kamp Vught tewerkgesteld binnen het 
Abladen Kommando. Dit zware Kommando hield 
zich bezig met het afladen van vliegtuigwrakken 
van treinen op de verschillende slooplocaties. Dhr. 
Molenaar was ooggetuige van het volgende:  
 
“We waren bezig het staartstuk van een B-17 
bommenwerper te slopen, van achteren van de 
mitrailleurs, daar boven zat plexiglas en in dat ge-
deelte zagen wij een schutter zitten. Hij zat nog 
gehurkt op een soort fietszadel daaraan vast zat 
een lange rail, met daarachter op de grond een 
soort sjoelbak waar de schutter zich waarschijnlijk 
mee naar boven moest werken om uit zijn benauw-
de positie te komen. Direct hebben wij de Duitsers 
er bijgehaald, wij moeste weg toen. Toen wij na-
derhand terug kwamen was het hele spul door de 
Duitsers weggehaald. Volgens mij hebben ze het 
lijk gewoon in het Kamp Vught ergens begraven.”   
 
De laatste verklaring van Dhr. M.J. Molenaar klopt 
niet, aangezien er op 30 mei 1944 in Vak I, rij 7 nr 
82, op gemeentelijk oorlogskerkhof Uden een urn 
wordt bijgezet. Deze urn is afkomstig het cremato-
rium uit het concentratiekamp Vught. Secretaris der 
gemeente Uden Dhr. J.G. Heesen geeft aan dat de 
urn de overblijfselen bevat van een verast lijk, dat in 
Vught was gevonden bij het demonteren van een 
Liberator. Ook geeft de Dhr. J.G. Heesen aan dat 
het onbekend is wanneer het vliegtuig was neerge-
stort. Uiteindelijk is de urn op 15 maart 1946 over-
gebracht naar Margraten. 
 
Na deze verhalen te hebben gelezen rijzen er toch 
verschillende vragen op: 
 
Wat betreft casus 1: 
Waarom zijn de drie geallieerde piloten, Flight Offi-
cer Roy E. Carter, Flight Officer Jacques S. Nott en 
Flight Lieutenant Ronald A. Walker doodgescho-
ten? Heeft het er mee te maken dat de drie piloten 
niet als hoedanig herkend werden? Maar de be-
langrijkste vraag is toch wel; Waar zijn de overblijf-
selen / as van de drie piloten gebleven? Is hun as 
verstrooid in de as-putten naast het crematorium in 
Kamp Vught? De as van de drie piloten is niet op 
het gemeentelijk oorlogskerkhof Uden terecht ge-
komen. Na aller waarschijnlijkheid hebben de Duit-
sers, om alle sporen uit te wissen, die ook hebben 
doen verdwijnen. Flight Officer Roy E. Carter, Flight 
Officer Jacques S. Nott en Flight Lieutenant Ronald 
A. Walker staan nog steeds als vermist geregi-
streerd. Of zoals de Amerikanen dat omschrijven “A 
comrade in arms – Known but to God”. 
 

Wat betreft casus 2: 
De gevangene, Dhr. M.J. Molenaar, welke het 
voorval meld heeft tot 12 mei 1944 binnen het Zer-
legebetrieb gewerkt. Daarna is hij tewerkgesteld 
binnen het Phillipskommando. De kist van de over-
leden staartschutter moet ongeveer rond de tweede 
helft van april 1944 zijn neergekomen. Er is echter 
wel een probleem, omdat er ook kisten vanuit Bel-
gië / Frankrijk in Nederland werden gesloopt. Daar-
naast is het ook onduidelijk hoelang een Flugzeug - 
Bergetruppe over een berging deed? Twee tot drie 
weken? Er word door de Dhr. Molenaar gesproken 
over een B-17, terwijl Dhr J.G. Heesen spreekt over 
een Liberator, was is juist. Waar zat de boordschut-
ter op in de twee verschillende type’s? Dit zou 
eventueel uitsluiting kunnen geven m.b.t. om wat 
voor type vliegtuig het daadwerkelijk heeft gegaan? 
Daarnaast moet ik er vanuit gaan dat de beide he-
ren geen vliegtuigspecialisten waren, en dat het om 
een totaal ander type vliegtuig zou kunnen gaan.   
 
Voor wat betreft casus 1 heb ik verschillende in-
stanties benaderd om meer duidelijkheid te krijgen. 
Aangeschreven zijn Elisabeth-TweeSteden Zieken-
huis, Aoo P.A. van Aalderen (BIDKL) en het Oor-
logsarchief Rode Kruis. Alle drie de instanties be-
schikten niet over documentatie of gegevens. 
Op dit moment staat er nog een vraag open bij 
Monuta Dielemans uit Tilburg. De firma Dielemans 
zou, destijds, de lichamen van de 3 geallieerde 
piloten hebben vervoerd naar het Kamp Vught. 
 
Maar, misschien dat er leden binnen de Studie-
groep zijn, welke nog ontbrekende informatie heb-
ben betreffende de twee voorvallen?  
 
Bronnen:  
- Regionaal archief Tilburg, Archief Collectie Coba 
Pulskens, Inv nr: 1, Map 1, blz 10. 
- Regionaal archief Tilburg, Politierapport 12-07-1944. 
- Casulty report RAAF.166/30/61(60A) Flgt Off. Jacques 
S. Nott. 
- Infosheet Halifax III NA514. 
- Archief Nationaal Monument Kamp Vught, Verslag Dhr. 
M.J. Molenaar. 
- Archief Nationaal Monument Kamp Vught, Verklaring 
Secretaris Uden Dhr. J.G. Heesen. 
- Aantekeningen van de stoker van Kamp Vught, Marcel 
Schuring. 
- Dhr. Jaap Woortman, SGLO lid 
- Dhr. Marcel Schuring, Werkgroep Vermiste Personen 
WOII 
- Dhr. Antoon Verbakel, Stichting Oorlogskerkhof Uden  

 

 


