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Ik, onderge tekende, JohaD,nes fiend-r'1cus Vin-k. Genee!.te-vefdwachter, tevens onbezol digd xÍ Jksveldurachtei der geneente
r{lvrnen ver}itaar het navolgende I
fu den nanlddag van Vrtjdag
derÍiea
l{ovenber fgOO t1{ee ell
vêertrg,
te orogtreeks 12,50 uu", bevond ik nij,
in niJn' woniug
van^waaruit
1k eenig notorengerónk
vaa vtiegtíígen
eII olt_
prorrende granaten hoorde,
Hl-erop zag Lk twse tweeaotorige, bli jkbaar Engelse vliegtui.gen vanaf Vllssin;en
ln de richting
Middelburg vlie[en
opt 600 r0eter hoogte, oD.niddêlijk daar4a hoord.e iË dau er
eèn.dezer vfi_eËtuige! b.randend was- nee.legestort, waarop ik
-alj eet een -Hauptfeldwebef der Duitsché weernácht gèaaa.nd
van deE Diênststelle
Feldpaatnu.uaer ,1924 C d1e tê
!9lsIaD
Ritthen gelegen ls rlaar de p].aats- dea oaheits- beeaf. a]waar
1lr op ongevêer I5OO ueter ten Noordwegtea van de koi der
geneente Ritthen ía het veld op een pexceeL r,Íeiland gelegên
onddFrde geneenÈe Rltthen
in e-lgendolr en gebruik toeÈeho:
xende aan de wêduwe M Àilaart
trouws woae!.de aaix den Zuldweg IiMOO_te n:itthen een brandend vliegbule
zag liggeu.
Genoendo Beisnan verklaarde
ldj dat a:-[ eei fnEefs*ïffèetuig was vaa het tSre Zerstorei
bo&nenrye1js3 wáar:ia viei
personen hadden gezetenrwelke hlerblj
altóa zlJa ged.ood..
ulx v-Lregrulg werd ÍDnidd.êès door de benanning der Duitsche
weernacht bewaakt terwiJl
de ongeving werd afgezet.
lJíJ nader onderzoek 1s nij gebleken, daÈ hiexbij
geea burgers
zl_Jn gewoDd oï gedoodren vccr zoover &iJ bekend LB ge\iror.den
ooÏ geen nllltairen
terwijl
de materiel_è schace zeei gering
nag r,rorden genoemd.
Àan ee! wonill8 oEdèb de geneente Ritthêts op ongeveer ïOOO
neter ten WeeteÍr va4 de kon der gen0êente Ritthen
zljn eveBIsel eenige ruiten
doox nitxailleuxschotetl
vextj-eld
9'r y€u1 een
ln de nabijbeid
daarvan staande ',Íoniug eenj-ge daklaru.ea tengevolge van een graaaatscirerf.
E* i5 q9b hLervan op den eed bij dea aaava-rlg nljner
bedlenlDg

dit proce'-verbaar
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3i'i5ll*i3"fiiiï*:fin sesloteír
De vêldnacb.ter.

