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ffi-fqeK.. ËoaLe ae lrtwoaers vx.n fen §oer e.o. on§€vlng aieh arrllea
herinnerea, stortte in d,e naeht vaa p5 JuLi f,;g43 nauiS d.e thesinger-leen een Sanauese bor:ite::werper ven hel type -lfr*iifàxË bra^a&end. neer.iÉen.5-te1 plJ.otenl &.1o Ài.§:§qyth, lr.K.líírite, §.J.y.Ëettiey etr twe"rrlet naëer te Íder.r.tifioer*n p13"oten, a11en béhorenae tst eË fr,oye&i
c**nauian **:[r sorcg r vond, aaaiutS nàíaaÀ a* d.ood en werd, uegràvËnoq d.e bljz.begraafplaats te Íen-Boer.
sén Ild van cle bemaua.{ ag^werd. met een val-schem grvond.§tx of oirgeveer
500 netar afstsnö van net vriegtuig. §ege p11oot-was gewonË, en-werater !LaatsE verbond.en öoor d.e toen-altrter lractleerànàe arte lr. vra,n
d'er 3,{eu1ën. ÀengeaLen er:kele leöen va$ öe ïtknawàchttt 

"o àert g:à"f&rLtse mi3.1-t-ai-rëa van. Sedun reed.s aeer epoetilg ne,*u.*ret neerstoítea
?:ry?l*g waffl kon nlet word,ea voorkomèo,-oat àesà gËwones-tiiili-Ía handen Yan d.e nultsere geraakte. Yol§ene thans ïerstrekle uoëed.e-
]l1gea, _ 

werd d.eze pll oot -- Soc, h ops h; eenaenà i.l=oa-1r.-.ea
§uuLtse Lase,ret ven rlJT verwgn$ir.d tu -zLJn. hereEelèr'' ëre- ÍeJ;gg"-
vengëllè r§,er eeg kaup ln 1)uÍtslanë gevoer6. fiJ0eas'd,6r''§gusrà-.tEn
de §eallieerde legers r,rer& hlJ- aroear bevriJd Ën epoesif vot§ae zljn
tenrgkeër-m,Ear sanacl,a, aLwaar-hij gezond en-we} ari{yÉei,re. §ad.athXÍ riJn d"Íverse bevinöÍnten s.aïr-ë.e tetreffend.e Ínst.§rrtie.s had raeóE-
8:dee1d.r T91Sée aai:. het }càrkhof te.ten Eoer eea begoeU v& eeu Ge-al.lleerd, Offleier -ra:r het luchtreapëa. ï,eza {;ffieió knise ocrnc incotrtaot laet *e wachtseester Aer &LSkspolÍtie ff.&.?erí. iler ï,CeeË en
laatstgenoend,e eteld.e zich 1n verbinèi"ng net d,e plLoot §oc.hcrt kSr
en verstrekte {em over een En e,nd.er ultvoerfge fdieb.tinge;-r. 3}ooi be-
T{&detin6.v?r1 Soe.ftopstS heeg d.a ireer ian d.er ,trees-ctrre*pón-
aeatie met oe Soeaer van" d,e orrerleèen piloot sm,ytb..IIet dloor cteae uevrcïr,'r, wonend.e ln Ontaiio (uanaaa) en houd.ster vari
een faes, opgoIratte p1an, 0&r het graf van haar erX&qe aoon te besoe-
}"ot was ïoor d.e heër van d.sr ffieeà aan1eld"kg on Aít plerr raet een
!?rtellike- ultnoèlgíryg te ondlerptelrïletl. Yergèze3-i!. vnn-haar zusffir,
-a+u irr HulL (§ngeland) woonachttg is, krrsn urrs. &yth cleze vreek*'ai-hier €rt[It.
I{a eel onged.rvoagsn an*erhoud. met burgerrreestër ver, d.er jueer, wer&e§e-
ca;aenLijk öe. grarrën ve,rr d.e gësaerrxrelde pÍl.otea beaocht, alwaar iaetille $Iëöaioëö een &lefhebbeirclE rnoed.er ate 3.eatste rustpleiatg vond.
ve.n haer enige 600lr. rire heegebrachte bLgerrren werdea net aorg op öe
€peyëtt gers.flgËahlkt, €e$ outroeread. moment .. . ..
Siad.at Öe plaats vëÀn het r:.eerkouea van het vlS,egtuig aog in ogen-
sch,ouw was §§no&,e§,, rioöigCre 8e burgeseester d.e d.e,mas am uit voor
sen nutorlt Öoor het {ironinger hogeland., ïraÍi,r aeerd,ere bezLensrua&r-
èÍghed.en r,,rerden bezocht.
lloor Öe keuríge verzorging van àe gra'tren en d.e toezegglng dat d.e gè-
raeente fen Soer voor het verdere onderhorrd. aa.l' zorgd.iàgen warsa §.à
d.selee z6er erkenteLtjk en stel-d.en d.e irrettlge ontvangst en het hr:r-tel-ljk med.eLevexl op hoge prljs.
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