
• Aandachtspunten punten bij de afsluiting opgraving Short Stirling  

(gecrasht 10 september 1942 om 23.15 uur). (Intern gebruik) 

Nadat de regering geld beschikbaar had gesteld voor de opgraving van een aantal 

vliegtuigen, waaronder de Short Stirling nabij Lilbosch, ging de Gemeente Echt 

unaniem akkoord, voorheen was het verzoek afgewezen vanwege de eigen bijdrage. 

• Vader Abt is toen benaderd vanuit Den Haag en heeft uiteindelijk zijn toestemming 

verleend. Mede omdat het vliegtuig bij Lilbosch als eerste op de lijst stond.  

• Het totale project zou tussen de 30 en 50 miljoen Euro’s gaan kosten aan 

gemeenschapsgeld. 

• Na de goedkeuring hebben vier instituten elkaar gevonden: Vader Abt Lilbosch, 

Gemeentebestuur van Echt, Stichting op Vleugels der vrijheid en de Stichting 

Opgraving Short Stirling. De laatste stichting heeft ook nog een boek uitgegeven 

genaamd: “Ereschuld” 

• Tevens werd bij herhaling in interviews het gebied waar men dacht nog iets van de 

slachtoffers te vinden, als minderwaardig beschouwd, omdat het land gebruikt werd 

als akker, waar geploegd gemest en gezaaid werd, boven de hoofden van de 

vliegeniers. Zou ik op het Malieveld niet durven zeggen. 

• Doelstelling was het vinden van onontplofte bommen en lichaamsdelen. 

• Aan gegevens waarover Pejjerlandj beschikte en gepubliceerd heeft  en  verhalen van 

hen die erbij waren is geen enkele aandacht besteed, achteraf blijkt ten onrechte. 

• Resultaat is namelijk nihil, alleen dat nu voor de nabestaanden duidelijk is dat de 

piloten voor eeuwig vermist zijn. 

• Lilbosch heeft veel bezoekers mogen ontvangen waaronder minister, ambassadeurs, 

gouverneur, nabestaanden, kamerleden, wethouders, gemeenteraadsleden alsmede 

honderden belangstellenden op de open dagen, alles um sonnst. 

• De restanten van het vliegtuig zijn verdeeld over 5 instituten ontzettend jammer voor 

de verongelukte bemanningsleden, zeker voor hen die vermist zijn.  

• Ook hier zijn de medewerkers van Pejjerlandj door geen enkele partij benaderd. 

Compliment voor de firma die de berging uitgevoerd heeft  o.l.v. Coen Cornelissen.  

Algehele toezichthouder majoor Aalberts had geen enkel begrip voor de gegevens 

van Pejjerlandj, een medewerker werd zelfs verzocht om het terrein te verlaten. Wij 

willen verder geen aandacht meer besteden aan dit onderwerp, waarover zoveel 

commotie is ontstaan, wat in vergelijking  met alle gebeurtenissen in Pey en 

omgeving in WOII een klein onderdeel is en wij er in geloven dat: 

“De Voorzienigheid” er voor zal zorgen dat allen die strijden 

voor de vrijheid van de medemens een plek krijgen die ze 

verdienen”. 
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