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ROTTERDÁ]II
MARECHAUSSEE
GE1JVEST

A F D E E L I ZN IGE R T K Z E E
T h o 1 e n.

GROEP
No. ---

SINT MAARTENSDIJK.

POST

No. 83.
Proces-Verbaal van het vi-4den va-n het
van een onbekend persoon te sint
lijk
'1943te 19.00 uur.
Maurtensdijk op 6 Augustus

? R O C E S - V E R B A À ] J

Den 6 Àugustus

19COdrie

onstreeks

en veertig

20.00

uur weral aan orls CHRISTfAAN B IJtr ' oppenvachtmee st er en HENbehoo-

DRIK víINTERrMarechaussee' opsporingsanbtenaar'beiden

opgenelde Groêprdoor HENDRIKJACOBUSVA.l'lSPIUI{IERt

xende tot

oud 3? jaarrvaJI beroep landarbeider'wone4de
di jk, Noordpolder

D.74 ' nedegedeeld dat aan den waterkeerenhet liik

Maartensdijk

van de Oosterscheld.e te Sint

den dijk

te SintMaaxtens-

1ag van eelr onbekend persoon.
eelr onderzoek ingesteld

op deze x0eded.eeling hebben wij
en gezien dat op bovenvernelden
vraterkeerendên dijk

van de Noordpol-der en de oosterschefde

en wel op de steenglooiing

Signalemeat

lang

1.65 neter'flink

in tweeên gesplitstreen

cleren vestrwaaraan
bruin

in de geneente Sint

lÍaartensdiik

lag van een onbekend pêrsoon.

het lijk

kaak is

datu.lr te 20.15 uur aar den

lederen

gele

postuur'de
overallreen

een zsremvest en aa1o zijn

boven-

brui.Ír le-

rechtervoet

schoen.

Op het lederen vest staat vêrmoedeLiik ziin

naam(J.F.Cuth-

berts04 ) .
Bij
plaatjes

een

onderzoek werd op het lijk

twee herk

gevonden waarop eveneens stond J. F. Cuthbe
Dit

1i. jk is

op.

Dit

lijk

is

op 6 Augustus 1941 net

net twee paarden, overgebracht
A-lgemeeneBegraafplaats
Aan de kleeding
lijk

te

een voertuj.g, bespannen
op de

naar het lijkenhuisje

SfNt MAARIENSIrJK.

te oordeelen

vêrrroêalen wi.j dat dj-t

is va.n een Engelsch of Amerikaanscb piloot.
Door den Heer Burgetseester der geneente STNI MAAR-

TENSDIJK is van dit

gegeven aatl den Heer Orts-

vinden kennis

kom-maÍrdantte Bergerr op zoon.
'1943
op 7 Augustus
verscheen
cier

van de luftwaffe

en een nilitair

ons dat

verklaarden

een onderoffi-

te Bergen op Zoon

is getoond.

aan wien het lijk
zij

alhier

dit

lj-jk

is va.n een AÍ0erj"kaa.nsclt

piloot.
Het lijk,dat

op 7 Augustus 1943 gekist

9 Augustus 1943 per voextuig
r0i1Ítaire

begraafplaats

ls'zal

op Maandag

worden overgebracht

naar de

te Bergen op Zoor0ralwaar het ter

aard.e zal worden bêsteld.
waarvarl door ons persoonlÍjk
yerbaal

op den bij

arbtseed

is

opgenaakt dit

den aa4varrg onzer bedieniltg

proces-

afgelegde

en overgegeven aan der1 Heer BurgerDeester te SINT

MAARIENSDIJK on te worden veTzolrtlen aan de bevoegde

in-

6taÍrties.
Besloten

te Sint

Maarten dijk

op 7 Augustus 1943.

w.g. Chr.3IJL.
W.S. H.VJTNTER.
Gezien en doorgèzonden de
Burgerneeste? der geneente Sint Maarteasdi jkt
w.g. H.H. SCHUILER.

