
Meer dan een Lancaster en een Halifax                                                                             
                                                                                                                                                                            
De meimaand is een echte maand van herdenken wat de Tweede Wereldoog betre<.  Daarbij 
is het vrij uniek om nog een Lancaster bommenwerper vliegend te zien. Over de gehele 
wereld zijn er nog  maar twee luchtwaardige exemplaren.  Er is ook nog een bommenwerper 
van dit type in restauraEe, maar het gaat nog een aantal jaren duren voordat deze weer het 
luchtruim kiest.                                                                                
Tijdens de 4 mei herdenking van dit jaar worden we vereerd met een flypast  van zo’n 
Lancaster over Hank en Werkendam. In Wereldoorlog Twee werden er 7373 geproduceerd. 
Ze vlogen duizenden missies en wierpen honderdduizenden tonnen bommen af.                    
Er gingen 3249 Lancasters verloren.                                                                                                                          
Ook in onze regio kwam een Lancaster neer, maar ook een aantal andere typen 
bommenwerpers en jachtvliegtuigen.                                                                                                                     
De herdenkingsvlucht van 4 mei 2022 is in onze regio speciaal voor de twee omgekomen 
bemanningsleden van de Lancaster die bij Werkendam crashte en alle omgekomen 
bemanningsleden van de Halifax die bij Hank neer kwam.                                                                           
Maar er zijn zoals gezegd meer toestellen neergekomen waarbij ook bemanningen 
sneuvelden, gewond raakten of krijgsgevangen werden gemaakt, zowel aan geallieerde als 
aan Duitse zijde. Het zou niet terecht zijn om deze niet te noemen.     
  
Voor zover bekend kwamen op Altena en in de Biesbosch, 1 Avro Lancaster, 4 Handley Page 
Halifaxen, 1 Vickers Wellington, 1 Short SErling, 2 Boulton Paul Defiants, 1 De Haviland 
Mosquito, 2 Hawker Typhoons, 1 B-17 Flying Fortress, 1 B-25 Mitchel, 1 P-47 Tunderbolt, 1 
P-51 Mustang,  2 Junkers 52, 1 Henschel 126,  2 Messerschmi^ 109’s, 3 Junkers 87 Stuka, 1 
Messerschmi^ 210, 1 Messerchmi^ 410,  2 Focke Wulfs 190, 1 Dornier 217 en nog een 
onbekend Brits en een onbekend Duits toestel neer. Ieder met z’n eigen leed en tragiek.                                                                                                                                       
Laten we niet alleen sElstaan bij  de bemanning  van 1 Lancaster en 1 Halifax, maar ook bij al 
die anderen die in onze regio vielen voor onze vrijheid of vielen, vergi<igd door een 
misdadige ideologie. Of ze nu aan de ‘goede’ of de ‘verkeerde’ kant stonden, hun leven 
eindigde met een afschuwelijke dood of kreeg een levenslang trauma. 

  


