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To be soon added

Speech of Wilfred Burie,
representing the 550 Squadron RAF North Killingholme Association
Excellentie,
Mevrouw de Burgemeester,
Geachte aanwezigen,
De gedenksteen die hier vandaag wordt onthuld, herinnert-ons aan het offer dat zeven
jonge vliegeniers van de Royal Air Force en van de Royal Canadian Air force hier tijdens
de Tweede Wereldoorlog brachten. Hun leeftijd was gemiddeld 24 jaar.
Duizenden vrijwilligers namen toen dienst met het doel de macht van de overweldigers te
breken en aan de naties van bezet Europa de vrijheid terug te geven die in 1940 verloren
was gegaan.
Het Bomber Command had de opdracht de productieplaatsen en de aanvoerlijnen van de
Duitsers systematisch te bestoken.
Van de 125.000 vliegeniers die zich hiervoor engageerden, keerden er zowat 52.000 niet
terug.
Meer dan één op drie.
De betaalde prijs was inderdaad zeer hoog.
Bij de gedachte aan deze generatie die voor onze vrijheid weggemaaid werd,
kunnen wij niet anders dan ook te denken aan de 52.000 moeders en vaders, echtgenoten
en kinderen die de boodschap kregen dat hun zoon, broer of vader gesneuveld was.
Deze gedenksteen geeft in alle eenvoud en met de gepaste symboliek de gevoelens weer
van de Lichterveldse bevolking ten opzichte van de zeven vliegeniers die hier op
Pinksterzondag 28 mei 1944 het leven lieten.
Het zijn gevoelens van nederigheid en van erkentelijkheid.
De steen die hier opgericht werd, zal een voortdurende herinnering blijven aan het offer
dat die zeven jonge mannen hier brachten, nu 73 jaar geleden.
Daarom wil ik aan U, Mevrouw de Burgemeester, aan mijn vrienden van de Heemkundige
Kring en aan de mensen van Lichtervelde de gevoelens van dankbaarheid van het 550
Squadron overbrengen.
Dank zij uw initiatief zullen de bemanningsleden van deze Lancaster LL-810 niet vergeten
worden.
Samen met hen gedenken wij de duizenden Britse luchtmacht strijders die voor de vrijheid
van Europa vochten en sneuvelden.
Your Excellency,
Madam Mayor,
Ladies and Gentlemen
The inauguration of this monument reminds us the sacrifice granted by the young
airmen of Royal Air Forces and the Royal Canadian Air Force, during the World War
II. They were old, on average, of 24 years.
By thousands, they were volonteers to destroy the power of our invaders and to
bring to the nations of invaded Europe, the freedom lost in 1940.

The paid price was enormous!
On 125.000 airmen engaged in Bomber Command the object of which was to
destroy systematically the German installations of manufacturing and routing of war
material, more of 52.000 young airmen were killed.
By thinking of all this youth sacrificed for our freedom, I think of 52.000 mothers,
fathers, wives and children to whom someone came a day to announce that their
son, their brother, or their father had died in the fight.
This monument expresses in all its simplicity and its symbolism the feelings of
gratitude of the citizens of Lichtervelde towards seven airmen who died, here, on
May 28th, 1944, by beautiful Whit Sunday.
The stone which was erected here, will remain a constant reminder to the sacrifice
that those seven young men here paid, now 73 years ago.
On behalf of the 550 Squadron RAF North Killingholme Association, I would to
express to you, Madam Mayor, to my friends of the Heemkundige Kring and to the
people of Lichtervelde the feelings of gratitude of the 550 squadron.
Thanks to this initiative, the members of the crew of the Lancaster LL-810 will not be
forgotten.
Through them we are commemorating the thousands airmen of British Air Force
fallen for the freedom of Europe.
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