al op 9 september 1911 een kist met een 50 pk-motor van de grond krijgen. Aan
boord een 10,5 kg zware postzak. Beter gezegd: aan de buitenkant van het
vliegtuigje bungelde de postzak. Dertig kilometer verderop werd geland.
In 1931 slaagt A. E. Ie Clair erin als eerste een solovlucht naar Medan te maken. Hij doet er 9 dagen over. Aan boord heeft hij 213 kg post.
In Japan kan men zich er in 1931 op beroemen de eerste vrouwelijke parachutespringer te hebben: Miyoko Miyamori. In Amerika is Miss Ruth Nichols
- de Amerikaanse aviatrice - voornemens om met haar vliegtuig alleen de
Atlantische Oceaan over te steken. Twee Denen, Otto Hillig en Holgar Hobris
vliegen over de oceaan naar Kopenhagen. Vrouwen worden trouwens vaak afzonderlijk vermeld. Zeker bij ongelukken, of dat nu de vrouw achter het autostuur is of de vrouw die een solovlucht maakt van de ene staat van Amerika
naar de andere.
Grootste nieuws uit dat jaar vormt de terugkeer van de 'Graf Zeppelin' uit
Egypte/Palestina. De Zeppelin landt op 13 april veilig in Friedrichshafen.
Kortom, de wereld is kleiner geworden.
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WETENSWAARDIGHEDEN (30)
In de vorige aflevering van Oud-Zutphen kwam het wapen boven de hoofdingang van het stadhuis ter sprake. Dat was niet het stadswapen.
Betekent dit dat Zutphen hierin afwijkt van andere plaatsen? Dat is niet het
geval. Na de Tweede Wereldoorlog werd het stadhuis gerestaureerd en
- omdat het veel te klein geworden was - uitgebreid. Op de plaats van een
aantal zeventiende eeuwse huizen, ernstig beschadigd door oorlogsgeweld, verrees een lange secretarievleugel, naar ontwerp van de architect Ir. A. M. de
Rouville de Meux. Boven de toegang tot die vleugel werd het stadswapen geplaatst.
H.

