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In deze uitgave van de Contrails Online 13 treft u een verslag 
van het schoonmaken van de motor van de Short Stirling BK716 
die uit het Markemeer is geborgen. De input voor dit artikel heb-
ben wij gekregen van het Nederlands Transport Museum in 
Nieuw-Vennep www.nederlandstransportmuseum.nl. 

 
Daarnaast vindt u alvast een artikel die in de december uitga-

ve van onze Contrails is opgenomen, maar zo nauw betrokken is 
bij het verslag van de reiniging dat wij u die niet willen onthou-
den. 

 
De volledige Contrails ontvangt u minimaal 4x per jaar als u Donateur Van de 

Stichting CRASH Research in Aviation Society Holland wordt. Zie de link hiernaast. 

 
november 2020 

(ONLINE 13) 
 
 

 
Museumadres: 
CRASH Luchtoorlog– en Verzetsmuseum ‘40-’45. 
Fort bij Aalsmeer,  
Aalsmeerderdijk 460,  
1436 BM Aalsmeerderbrug,  
Tel.:  0297-321408,  
b.g.g.:  0297-530667. 
 
Openingstijden: 
Op 6 juni heropening 
zaterdag   11:00 - 16:00  
2e zondag van de maand 11:00—16:00  
 
Toegang: 
Volwassenen € 6,00 
Kinderen 6-12  € 3,00 
Beide inclusief een consumptie 
Groepsbezoeken zijn vooralsnog niet mogelijk 
 
Website: www.crash40-45.nl.  
webmaster: Rick Franke 
 
Contrails online redactie: 
Samenstelling:  Rick Franke, 
Hoofdredacteur:  Leslie van der Schaaff.  
 

 
Stichting Crash Research  

in Aviation Society Holland 
 
Oprichter 
Henk Rebel 14-02-1932 - + 02-02-2008 
Ere lid: 
Mevr. M.L. Rebel - De Koter 
Bestuur: 
Voorzitter:  Peter de Raaf,  
Secretaris:  Jan Springintveld,  
Penningmeester:  Leslie van der Schaaff 
2e penningmeester:  Raph de Wolf 
Bestuurslid:  Hans Dijkkamp 
 
Donateurs CRASH: 
Donateur worden van de Stichting CRASH kan 
door een minimale bijdrage van € 19,00 per jaar 
over te maken. Hiervoor ontvangt u 4x per jaar 
het magazine Contrails en heeft u en één introdu-
cee gratis toegang tot ons museum.  
 

Donateur worden? Klik hieronder 

EEN ON-LINE UITGAVE VAN CRASH RESEARCH IN AVIATION SOCIETY HOLLAND ‘40 - ‘45 

INHOUD 

Van de Redactie  ..............................................................................................  2 
Rick Franke 

Droogijs om een Stirling motor te reinigen  ....................................................  3 
Scott Broere 

Short Stirling BK716 geborgen uit het Markermeer  ......................................  5 
Chris König 
 

Ik word donateur 

Van de Redactie 
 

CRASH INFORMATIE 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van 
druk,  fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming.  
Alle verzoeken moeten aan de uitgever worden gericht.  
 
Copyright © 2020 Crash Research in Aviation Society Holland 

http://www.nederlandstransportmuseum.nl
https://www.crash40-45.nl/hoofdpagina/stichting-crash/ik-ondersteun-het-crash-40-45-museum/donateur/
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Een paar jaar geleden werd een wrak van een vliegtuig ge-
vonden in het Markermeer, Nederland. Het werd geïdentifi-
ceerd als de Short Stirling BK716; een Engelse bommenwerper 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog bombardementen uit-
voerde op Duitse steden. 

In 2008 bracht de Koninklijke Nederlandse Redding Maat-
schappij per toeval een motor van het landingsgestel van een 
Short Stirling vanaf het Markermeer naar boven.  De stichting 
Aircraft Recovery Group 1940-1945 meende dat het om de 
BK716 gaat. Dit vliegtuig had zeven bemanningsleden aan 
boord. Tijdens het bergen van het wrak werd een van de mo-
torblokken gevonden.  Het registratienummer op dit deel van 
het vliegtuig bevestigt de identiteit van de Short Stirling als de 
BK716. De BK716 stortte neer in de nacht van 29 op 30 maart 
1943 tijdens een terugvlucht van een bombardement op Ber-
lijn. 

Op weg naar huis naar het Royal Air Force-station Down-
ham Market werd de Short Stirling neergeschoten door een 
Duitse nachtjagerpiloot. 

De bemanning van de BK716 werd gevormd door Britse en 
Canadese leden: 
• Flying Officer John Frederick Harris 
• Sergeant Ronald Kennedy 
• Flying Officer Harry Gregory Farrington 
• Sergeant Charles Armstrong Bell 
• Flying Officer John Michael Campbell 
• Sergeant Leonard Richard James Shrubsall 
• Sergeant John Francis James McCaw 

 
Ter nagedachtenis aan de bemanningsleden vindt de ge-

meente Almere het waardevol om een kunstwerk te laten ma-
ken. Eind 2019 is daarom een oproep gedaan aan kunstenaars 
om met ideeën te komen. Een jury heeft een keuze gemaakt 
uit een selectie van de ingezonden plannen. Ze kozen voor Lau-
ra O'Neill en haar ontwerp Rise. Laura O'Neill is een Britse na-
oorlogse en hedendaagse kunstenares die werd geboren in 
1990. Haar werk was te zien in verschillende tentoonstellingen 
in belangrijke galeries en musea, waaronder het Instituut van 
hedendaagse kunst in Londen en de Griffin Gallery in Londen. 

Het kunstwerk van Laura O'Neill bestaat uit een wrak waar-
op een manshoge jonge piloot zit. De piloot is te herkennen 
aan zijn kleding als vlieger uit de Tweede Wereldoorlog.  

Hij kijkt naar de vlaggenmast op het herdenkingsveld en 
nodigt huidige generaties uit om te herdenken.  

Droogijs om een Stirling motor te reinigen  

Dit artikel is ons bereikt via SNTM (Nederlands 
Transport Museum). Het gaat over het reinigen van een 
van de vliegtuigmotoren van de Short Stirling BK716 die 
uit het Markermeer is geborgen. 

Tekening van het kunstwerk genaamd Rise door Laura O'Neill  
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O'Neill was ontroerd door het besef dat de vliegers zo jong 
waren toen ze vochten in de oorlog. Met Rise wil ze hun inzet 
tijdens de oorlog en hun opoffering nakomen. 

 
Jury 

De jury vond het ontwerp van O'Neill bijzonder omdat het 
de crew uitbeeldt. Het kunstwerk toont de kwetsbaarheid dat 
het niet zomaar een piloot is, maar een echt persoon. Een jon-
ge man. Dat persoonlijke aspect wordt volgens de jury echt 
benadrukt in het artwork en geeft daarmee de crewleden van 
de Short Stirling een gezicht. 

Blasteq uit Nieuw-Vennep is door de kunstenares Laura 
O'Neill gevraagd om de motor uit de Short Stirling schoon te 
maken met droogijs.  

Donderdag 26 november heeft het bedrijf Blasteq in Nieuw
-Vennep een begin gemaakt met de reiniging van de motor 
t.b.v. het kustwerk Rise... ◼ 

 
Beeld verslag van de reiniging. 

Zo kwam de motor binnen 
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Short Stirling BK716 geborgen uit het Markermeer  
Door: Chris König, Nederlandse bewerking Raph de Wolf Foto‘s: zie bronnen einde artikel en bijschriften 

 

Bij toeval ontdekt 
Op 22 december 2008 werd de reddingsboot “Frans Verka-

de” van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) opgeroepen voor een assistentie. Ze verliet haar anker-
plaats in Marken om het vaarverkeer te assisteren tussen de 
vuurtoren “Het Paard van Marken” en Almere.  

Nadat de opdracht was afgerond werd met moeite het anker 
opgehaald, Toen dat uiteindelijk lukte hing er een onbekend 
voorwerp aan het anker. De KNRM bracht de vondst naar Mar-
ken en kreeg hulp van de “Aircraft Recovery Group 1940-
1945” (ARG). Zij identificeerden het voorwerp als een elektro-
motor van het hoofdlandingsgestel van een Short Stirling! 

 
Vissen in het donker 

Gedurende de volgende 18 maanden hebben vrijwilligers 
van ARG de crash site onderzocht, Het Markermeer is slechts 
enkele meters diep en bestaat uit zand en slib. Hierdoor is het 
water zo troebel dat je geen hand voor ogen kan zien. Deson-
danks werden diverse onderdelen en fragmenten geborgen 
zoals: de pantserplaat van de pilotenstoel, instrumenten, radio 
en radarapparatuur, een stuurkolommen, de ‘throttle box’, 
enkele .303 mitrailleurs met munitie en de cilinderkoppen van 
Bristol Hercules stermotoren. Maar ook persoonlijke zaken 
zoals: zaklampen, parachutehaken en koppelingen, delen van 
parachutes en zuurstofmaskers werden geborgen. Wat ze ver-
der vonden was een plaat van ongeveer een vierkante meter. 
Afhankelijk van de lichtval waren er onduidelijke letters te zien. 
Het leken de letters “BK71?” te zijn. Met röntgenlicht werd be-
vestigd dat er BK71 stond, maar het laatste cijfer kon een 0 of 6 
zijn. Controle met de verliezen van Bomber Command bleek 
dat Short Stirling III BK710 waarschijnlijk was neergeschoten 
door een Duitse nachtjager, terwijl nummer BK716 waarschijn-
lijk door flak (luchtafweergeschut) was neergehaald. Beide toe-
stellen werden vermist, maar de nachtjager leek een betere 
keuze. De BK710 van 149 Squadron, gevlogen door Sgt J.H. 
Uden en bemanning, leek gevonden te zijn. 

 
Een mascotte veranderde alles 

Het leek helemaal te kloppen, totdat er onder water een 
voorwerp werd gevonden dat de situatie compleet veranderde. 
Tussen de onderdelen in het water vonden de duikers van ARG 
een houten olifantje, het leek hier om een mascotte te gaan. 

Ook dit onderwerp werd onderzocht met röntgenstralen en 
hier bleek het laatste cijfer een ‘6’ te zijn, dus toch de BK716. 
ARG heeft contact gezocht met familieleden van de beman-
ningsleden van de BK716.  

Stirlings verwisseld! 
Dit toestel was verloren gegaan tijdens een aanval op Ber-

lijn van 29/30 maart 1943 en maakte deel uit van 162 Lancas-
ters, 103 Halifaxes en 64 Stirlings. Om de Duitsers te misleiden 
vlogen de toestellen over de Noordzee en Denemarken tot bo-
ven de Oostzee scherp naar het zuiden te draaien. Verder voer-
den die nacht 150 Wellingtons afleidingsaanvallen uit op Herne 
en Bochum. Pas op de heenweg kregen de zware bommenwer-
pers te maken met Duitse nachtjagers. Volgens de RAF Bomber 
Command Verlieslijsten keerden van de aanval op Berlijn 21 
toestellen (6%) niet op hun bases terug. Een van de succesvolle 

De houten olifant met de identificatie van de BK716  
Bron: archief Christian König 

De bemanning van Short Stirling BK716 tijdens hun opleiding  
Bron: aircrewremembered.com  

Op 22 december 2008 vond de KNRM reddingsboot "Frans Verkade" de 
eerste wrakstukken van de Stirling  
Bron: archief Christian König  
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Duitse bemanningen was Leutnant Werner Rapp en Unteroffi-
zier Hans Ortmann in de Bf 110G-4 (G9+CR) van 7./NJG 1. Rond 
03.00 stegen zij op van Deelen, om in Nachtjagdraum 4 bij Har-
derwijk te patrouilleren. Hun eerste doelwit was Lancaster 
ED761 (DX-Z) van 57 Squadron RAF. De bommenwerper werd 
ten zuiden van Amsterdam ontdekt en om 04.11 onderschept. 
Rapp vuurde twee salvo’s in de staartkoepel en tussen de bak-
boordmotoren. Het toestel explodeerde seconden voordat het 
aan de Veldweg te Waverveen de grond raakte, waarbij de be-
manning omkwam. 

Enkele minuten later werd Rapp’s Bf 110 naar een nieuw 
doel geleid. Dit werd de twaalfde en laatste nachtjager claim 
van deze nacht, de overige negen toestellen werden door flak 
geclaimd. Short Stirling BK 716 (HA-J) van 218 
(Gold Coast) Squadron RAF vond haar einde 
op 4.300 meter hoogte. De bemanning 
bestond uit F/O John F. Harris (piloot), F/O 
Harry G. Farrington (navigator), Sgt Ro-
nald Kennedy (boordwerktuigkundige), 
Sgt Charles A. Bell (bommenrichter), 
F/O John M. Campbell (boordtelegra-
fist) en de boordschutters Sgt Leonard 
R.J. Shrubsall (rugkoepel) en Flt Sgt 
John F.L. McCaw (staartkoepel).  
Nadat hij de Stirling had geraakt 
volgde Rapp zijn slachtoffer totdat 
het toestel, hevig brandend, om 04.49 
crashte op 3 kilometer vanaf de vuurtoren van Marken. Er wer-
den de volgende dag geen overlevenden of slachtoffers gevon-
den. 

 
Droge berging onmogelijk 

De berging van de BK716 valt onder het Nationaal Bergings-
programma waarbij de totale bergingskosten gedragen worden 
door de Rijksoverheid. De gemeente Almere zorgde voor het 
projectmanagement en de Provincie Flevoland voor de docu-
mentatie. Leemans Speciaalwerken uit Vriezeveen, een specia-
list werd ingehuurd om de berging uit te voeren. Leemans had 

in 2016 in het IJsselmeer de berging verzorgd van de Poolse 
Wellington R1322. In tegenstelling tot bij de Wellington gaf de 
sonar nu wrakstukken aan in een gebied van 4.900 vierkante 
meter. Voor een droge berging zouden damwanden van 60x35 
en 30x35 meter moeten worden gemaakt. In plaats daarvan 

stelde Leemans een “natte” berging voor. Met een kraan zou 
het sediment in lagen worden afgegraven, gebruik makend van 
satelliet navigatie. Het sediment wordt dan afgevoerd waarna 
het zou worden schoongemaakt en gezeefd. Permanent toe-
zicht van werknemers van Leemans en militairen van de KLu 
zorgen ervoor dat geen munitie, vliegtuigdelen of restanten 
van de bemanning verloren gaan. De berging zou oorspronke-
lijk op 30 maart 2020 beginnen, maar door uitstel door een 
risicoanalyse werden uiteindelijk op 31 augustus de werkzaam-
heden begonnen. Al na enkele dagen werden twee Bristol Her-
cules stermotoren geborgen, waarvan de serienummers over-
eenkwamen met die van de BK716. Markeringen van de BK716 
werden ook op andere onderdelen gevonden, dus dit was de 
bevestiging van de identificatie. Op 21 september werden 
stoffelijke resten gevonden en vervoerd naar het BIDKL te Soes-
terberg voor identificatie. Het BIDKL hoopt op zeven vergelijk-
bare botten, waardoor de hele bemanning gevonden zou zijn. 
De stoffelijke resten zullen later door de CWGC worden begra-
ven.  
 
De berging in de Markerwaard werd op 9 oktober afgerond.. ◼ 

Kraan op ponton van Leemans Speciaalwerken  
Bron: archief Christian König 

Een van de twee Bristol Hercules stermotoren die zijn geborgen.   
Bron: archief Christian König 

Bron: Wikipedia 

Voor meer informatie over onze zuster organi-
satie ARG en hun bergingen en onderzoeken; 
kijk op de website: 

http://www.arg1940-1945.nl/index.htm 

http://www.arg1940-1945.nl/index.htm

