
Opstijgen met een gebroken vleugel 
	

	
	
“In de armen van een engel, 
hopelijk vind je daar wat troost” 
 
Prachtig uitgevoerd door Yvon en Anouk Philpsen. betoverde Sarah McLachlan’s 
ontroerende lied ‘Angel’ de grote schare aanwezigen, bij elkaar gekomen om de bemanning 
van de Lancaster bommenwerper ED449 te herinneren. 
Zeven moedige luchtmacht mensen – vijf Britse en twee Canadese-  sneuvelden op 12 maart 
1943 toen hun vliegtuig uit de lucht werd geschoten en explodeerde in een knallende vuurbal. 
 
De Lancaster, deel uitmakend van een enorme formatie, op weg om Duitse munitie fabrieken 
in de Roervallei te bombarderen,  bevond zich boven het kleine dorpje Well, opgesloten 
tussen de machtige Maas en de Duitse grens,  toen het naar beneden werd gehaald. Een deel 
van een van de vleugels brak af tijdens de strijd en landde rechtop in de zandduinen aan de 
oostkant van de Maas, voordat het vliegtuig op de aarde neerstortte en haar enorme lading 
explodeerde. 
 
Nu op 4 maart 2020, herdenkt Well, om precies te zijn 75 jaar en 1 dag sinds haar bevrijding, 
middels de onthulling van een waarlijk prachtig eerbetoon, aan de bemanning van Lancaster 
ED449. 
Hoe anders dan door een gebroken vleugel – een vleugel van vrijheid – die, eenzaam rechtop 
in zandige bodem staat? Het herinnert ons aan onze kostbare vrijheid, verre van gratis, maar 
gekocht voor ons tegen enorme  hoge kosten  door onze illustere voorvaderen. 
 
Tijdens een hartverwarmende, ontroerende  en verheven ceremonie, zaten familieleden van de 
gevonniste bemanning zij aan zij met hoogwaardigheidsbekleders, vertegenwoordigers van 
militaire diensten, veteranen, schoolkinderen en publiek, niet alleen om de verschrikkelijke 
crash te memoreren, maar ook te reflecteren naar de vrede die wij sinds het einde van de 
tweede wereldoorlog kunnen genieten en om vooruit te kijken naar de voortdurende 
vriendschap tussen naties.  
 



De bemanningsleden waren: 
 
Pilot   Sergeant Frederick Ward (Canada) 
 
Flight	Engineer	 Sergeant	Robert	Wilson	(UK)	
	
Navigator	 	 Sergeant	Frederick	Stephens	(UK)	
	
Air	Bomber	 	 Sergeant	Ronald	Heslop	(UK)	
	
Wireless	Operator	 Flight	sergeant	Andrew	Allan	(UK)	
	
Air	Gunner	 	 Flight	sergeant	Victor	Kissick	(Canada)	
	
Air	Gunner		 	 Flight	sergeant	Richard	Jenkins	(UK)	
	
	
Zij	maakten	deel	uit	van	het	50e	squadron	Royal	Air	Force	(RAF)	gestationeerd	op	
vliegveld	Skellingthorpe	gesitueerd	in	the	East	Midlands,	(Verenigd	Koninkrijk)	
	
Een	van	de	vele	huldes	was	het	voorlezen	van	een	gedicht,	zoals	dit	geschreven	staat	op	
een	muur	in	Skellingthorpe:	
 

Mijn kortstondige lieflijke leven is voorbij 
 

Mijn ogen zien niet langer 
 

Geen kerstbomen, geen zomerse wandelingen 
 

Geen mooie meisjes voor mij 
 

Ik geef het op – heb het helemaal gehad 
 

Mijn nachtelijke activiteiten zijn klaar 
 

Maar in de volgende honderd jaren 
 

Zal ik steeds een en twintig jaar oud zijn 
 

(R W Gilbert) 
 

Dit monument herinnert ons verder ook aan al de bemanningen van vliegtuigen, die hun leven 
verloren in 28 crashes tijdens WO2, in de gemeentes van Bergen, Gennep, Mook / Middelaar 
en Weeze. “Zij waren zeer jonge mannen die hun leven gaven voor onze vrijheid” zoals 
wethouder Splinter van de gemeente Bergen memoreerde. Gouverneur Bovens voegde hier 
aan toe: “saamhorigheid is het beste wapen om de waanzin van oorlog te voorkomen” 
 
De toespraken werden aan elkaar gevlochten met destijds in de oorlog, populaire liederen 
door Yvon en Anouk, marsmuziek door Harmonie de Vriendenkring, een Schotse doedelzak 
blazer en een doordringende ‘Last Post’. Kinderen van de basisschool legden bloemen voor 
de gevallen mannen en er was een formele kranslegging ceremonie. 
 
 



 
Het hoogtepunt van de dag, was, natuurlijk de onthulling van het monument door gouverneur 
Bovens, bijgestaan door familieleden van de Lancaster bemanning. Gevolgd door een ‘fly 
pass’ door een gevechtsvliegtuig, dat een onherroepelijk eerbetoon bracht aan de omgekomen 
bemanning. 
 
 
Onze harten vervuld met weemoed, terwijl we ins ons hoofd beelden voorbij zien flitsen van 
blauwe vinken, vliegende niet alleen over de ‘White Cliffs of Dover’, maar naar omhoog, 
‘Somewhere over the rainbow, waar dromen die je durft te dromen, waarheid worden. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Speciale dank gaat uit naar het lokale team van Leo Janssen, Ger Peters en Jacques Haumann, 
voor het organiseren van een onvergetelijke dag. (Foto’s van Archief Well) 
 
De onthulling van het monument “Wing of  Freedom” , betekende tevens de opening van 4 
fietsroutes, langs alle 28 crash plekken in de vier gemeentes. 
 
Ken Reynolds 
March 2020 
 
(Vertaling door Leo Janssen 22 maart 2020) 
 


