GUVDEIIE-POIITIE

te
G.-s---es

Ne.9?5-I.
g!gslygÉ!.:

Vermiste piloten

nneelsch

:l+l:-ó9i.j-+:ói.ia.5'

R . { P P O R T

ondergeteekende, HXNDR]CUS
NOKOIA,;SVÁN DE K.AI4ER,
agent van politie,Uver
heeft oe eer U Xdeladninj-stratie
gesrrenge belÊefo her navoLgende Le rapporleererls
fngevolge bekor0en opdrachtrwerd door nij een onderzoek ingesteld na-a.r aanleiding van een verzoek gericht door het I'ledexlandsche Roode l(ruis aan den Bur:geomtrent de plaats
meester van Goes,oa te worden ingelicht
waar de benanning van een rrlancasterrr oorlogsvLiegtuig
als genoend in vermeld ve-zoek begraven 1igL.
Bij het door nij ingesielde onderzoek is mij gebleken,dat op 20 Maart 1945 inderdaad een RÁF-oorlogsvliegtuig
is neergestort, juist bulten het dorp Nieuwdoïp
op Zuid-Bevefand.
Dit vliegtuig
was ernstj.g aangeschoten teÍuggekeerd van
een raid op Duitsland.
Xenlge honderden neters.iu.ist
buiten het doxp llieuwdorp.
is het vliegtuig
omlaag gevallen en terecht aekonen in
een weilaÍId toebehoorend aan O. !\tEir1,!1!1Al\1.
adres G.74 te
Ni eu!vdoxp.
Geen e!ke1 l-id van de bemanninE'!vas in staat

on te ont-

snappen.
noor personeel van de RoyaL Marine Provost,die juist in die
omgeving op patrouille
varenrwerd getracht nog te helpen.
De gevonden liiken
ziin aldaar terpladtse begraven,
Het betreít

de lichanen van:
Captain F1y-rg O-t-t-c-r ,indsay

Page Baco'r R.A./r,F.

Sergeant R.R.Eyans, R.À.I.
Wirel ess-operatoï Warrant Of í.icer T.A. Iennant.
R.A.F.
Mid-upler Gunner Sergeant J.A.Cornwall.
Navigator

ll1ght

Reax Guriner,

erl

Rear Gunner
Xngineer

Sexeeant N.PIcClenents.

R.4.tr'.

voorts is Ínii gebleken' dat één 1id van de bema"nOfficer G.Il. Huttlestone,
als llvina
ning geidentificeerd
wiens lichaa.o eenige tiid l,ater bii de opruiming Ïar het
wrak werd gevondenrop de Àlgeneene Segraafplaats te Goes
(afd.

3,Eraf no.1?) begraven ligt.
Een foto ïan het graí te Nieuwdorp wordt bii

dit

raBport gevoegd.
En is hiervaÍI door nij naar waaxheid opgenaaLt ' gedagteekend en gesloten dit rapport te Goea op 5 December

19+5,
ne rapporteur voornoerndt
w . 8 . H.N.van der KÀMXR.
AAN:
den Ileer ïnspecteur

va]1 Politie

te Goes.
G e z ie n :
De lnspec Leur van PoliLje,
w.g. de Gooyerrvrd.
Eiizonderheden: De neergegtoïte machine llag van het type
Àvro laneaster, behorende tot het N0. 7 Squadron en afkonstig vall de Xngelse basis Oakington' Cambs.
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