Crash No 467
Lancaster NG302
09-12-1944
Lewedorp

17 december 1944
De vliegactiviteiten boven het luchtruim van Zeeland beperkten zich tot een achttal patrouille
vluchten door Mosquito’s van 604 squadron in een tijdsbestek van 1545 tot aan 0722 (18/12).
Bijzonderheden deden zich in deze sector niet voor.
KTB 1ste. Sicherungs Division.
Da die 9de.Raumboot Flottille für eine Aufgabe der Kleinkampf-Verbände auf der Schelde
dringend in Rotterdam gebraucht wird, erhält Chef 9de.Ruamboot Flottille Befehl, sofort durch
die Kanäle nach Rotterdam zu marschieren.
Bomber Command missions naar Duisburg, Ulm en München.
Opnieuw werd Duisburg in de aanloop naar de nacht van 17/18 december - ten koste van acht
Halifaxes - zwaar getroffen door de bomladingen van 418 Halifaxes, 81 Lancasters en 24
Mosquito’s.
Ulm kreeg haar eerste en enige grote aanval van Bomber Command te verwerken in een raid
die minder dan 25 minuten zou duren. In dit korte tijdsbestek werden 1449 ton explosieven
afgeworpen waardoor het gehele centrum alsmede de spoorwegen en de industriegebieden
vrijwel geheel werden vernietigd.
Tot slot werd München door een aanvalsmacht, bestaande uit 280 Lancasters en 8 Mosquito’s
op succesvolle wijze gebombardeerd. Helaas gingen hierbij vier Lancasters verloren waarvan
één – op tragische wijze – boven het bevrijde Zuid-Beveland.
Een getuigenverslag van de crash (uit Slagveld Sloedam)
Op 17 december werden de bewoners van Lewedorp opgeschrikt door een Lancaster, die kort
na 2200 uur neerstortte in een weiland vlakbij de boerderij van M. Van Stee aan de Lange
Postweg tussen Lewedorp en ’s Heer Arendskerke. Het toestel werd neergeschoten door een
batterij luchtdoel van 76 AA-Brigade, die nabij Lewedorp stond opgesteld.
De klap was geweldig en de ravage enorm en ook was er schade aan de nabijgelegen
gebouwen wellicht als gevolg van restanten phosphor aan boord. Belangstellenden werden
door toegesnelde militairen op afstand gehouden en mochten de crash-locatie niet te dicht
naderen.
Het verlies van een Lancaster boven Zuid-Beveland.
o Lancaster Mk.I NG302 van 50 squadron – om 1602 gestart van Skellingthorpe
Lincolnshire – werd door afweervuur van 76 AA-Brigade, opgesteld op diverse
locaties op Zuid-Beveland – getroffen waarna het toestel neerstortte in een weiland
aan de Lange Postweg tussen Lewedorp en ’s Heer Arendskerke. De gehele
bemanning kwam hierbij om het leven en de stoffelijke resten van slechts vijf van hen
konden worden geidentificeerd en aansluitend op de Schoonselhof begraafplaats te
Antwerpen worden begraven.
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