MARECHAUSSEE GEWEST GRONINGEN.
Post - Commandant.
Aan den Heer Burgemeester der ge~
meente Oosterhesselen.
'
,

,Nieuwlands, 70 September 1944.

Onderwerp: Het afsohieten van een
vliegtuig.
Op 'Vrijdag, den negen en twintigsten September 1900
vier en, veertig, des voormiddags omstreeks dtie u:ur en tien minuten, werd ik, Joziaa van Allst, opperWachtmeester der Ma.recha.ussee,
Postcommandant te Nieuwlande, door het gezoem van overvlie~ende
'vliegtuigen sawa,kt. Ik hoorëe daarop, dat, van een der vliegtuigen
met de bo,orqwapene,¢ een korte serie sohoten werd gelost., Onmiddellijk was mijn gehee Le : slaapkamer verlioht. Door het dakvenstËl'r
kijkend" zag ik, dat er, op een, afsta.nd aohter mijn woning een
brand woedde, en hoorde ik vanuit die riohting de knallen van uitelkaar springende projectiélen, vermoedelijk die der boordwapens.
Om deze remen heb ik mij'niet onmiddellijk in de nabijheid van
het brandende Vliegtuig begeven. Omstreeks 'zeven uur d~en morgen
toen het gevaar .geweken was,' heb ik mij met den Waohtmeester der
Mareeha~ss,ee J'ohannes Nijhof, eveneens behoor-ende te>t de pGst .~
Nieuwlande" naar het neergestorte vliegtuig'begeven. Het bleek
toen, dat het een tweemotorig VliegtUig was, en dat de ro_! van de.
Vliegtuig nagenoeg geheel uit hout verva,ardigd gewee-st was, \1lijkens de resten. In de res'ten van dat vliegtuig vonden wij twee ,
geheel verb'rande lijken van de bemanning. Herkenningsteekens waren
op'4eze lijken niet te vinden. Terwijl een onzer het vliegtuig bewaakte, zijn die instanties, die van het neerkomen van een vlieg ... ·
tuig kennis moeten hebben, telefonisch daarvanin kennis gesteld.
Des: namiddags
\
. omstreeks zeventien uur versohene:a een aá.ntal niilitairen" van de Luftwaffe, die ons van onze bewaking ontsloegen.
Op gezag van den Commandant van deze groep, heb ik de n . Bnr~e-,
meester der gemeente Oosterhesselen medegedeeld, dat de lijken van
de bemanning van het vliegtuig door diens zorg moestem wor~en be. graven, en dat de Luftwaffe te Havelte daarvan telefonisch in, kennis moet worden gesteld.
Tus:s;ohen het afschieten en het :neerkomen van het vliegtuig verl.iepeen'zoo korten tijd, dat het b'ijna niet mogelijk is dat een
der leden van de bemanning daaruit had kunnen springen.
Het betrof een Mosquito Vliegtuig, dat een bemanning heeft van
twee koppen. De omgeving us door ons'wel àfgez&cht, doch er'werd
niets g~vQnden.
'
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