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Een brief uit Rhenen
en het verongelukte vliegtuig 'De Uiver'

dr. A.J. de Jong

De 'Uiver' is een legendarisch DC-2 vliegtuig uit de Nederlandse luchtvaart-
geschiedenis.
Op 19 december 1934 vertrekt de Uiver voor een versnelde postvlucht naar
Nederlands Indië. De reclameboodschap van de KLM: "Uw Kerst- en
Nieuwjaarskaarten per Uiver - binnen 11 dagen hebt u antwoord" zal niet waar-
gemaakt worden. Het is de 216C retourvlucht van de KLM op de Indië-route sinds
het begin van de luchtlijn in 1930. Met 51.000 brieven en drie passagiers
(Berretty, Walch en Borct) vertrekt de Uiver van Schiphol. De bemanning bestaat
uit gezagvoerder W.M.O.A. Beekman, tweede vlieger J. van Steenbergen, radiote-
legrafist G. van Zadelhoff en boordwerktuigkundige H.A. Waalewijn. Beekman is
een zeer ervaren piloot, maar hij heeft gemengde gevoelens over de
vliegeigenschappen van de DC-2. Het vliegtuig is in slecht weer moeilijk stabiel te
houden en heeft bovendien een korter vliegbereik dan de vertrouwde Fokker.
Na een moeizame vlucht door slecht weer komt de DC-2 's avonds aan in Caïro.
Het vliegschema is zeer krap. Vermoeid en gehaast vertrekt de bemanning naar
Bagdad.
Even na middernacht gaat het radiocon-
tact met de Uiver verloren. Zodra het
licht is blijkt de Uiver te zijn neergestort
bij Rutbah Wells in de buurt van een
noodvliegveld van de Royal Air Force in
de Syrische woestijn. Alle inzittenden
zijn hierbij om het leven gekomen.

De onderzoekscommissie concludeert
dat de Uiver is neergestort door een
combinatie van slecht weer, minder
goede vliegeigenschappen van de DC-2
en vermoeidheid van de vlieger.
Heel Nederland leeft mee met het
drama. De bemanning wordt
overgebracht naar Nederland en vindt
een laatste rustplaats op het kerkhof
Zorgvliet in Nederland. In dergelijke postzakken werd door de Uiver de

post naar Ned. Indië vervoerd
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De wrakstukken van de verongelukte Nederlandse DC-2 'de Uiver' in de Syrische woestijn (fotoarchief

dagblad De Telegraaf)

Het interieur van 'de Uiver', de opvolger (ook een DC-2) van het in 1934 verongelukte vliegtuig met
dezelfde naam
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Deze zomer is er op vliegveld Lelystad
(Uiverdome) een tentoonstelling rond
deze legendarische Uiver. Er is een
latere DC-2 met de naam 'Uiver' te
bezichtigen, die in juni j.1. naar de plaats
van de tentoonstelling is gevlogen.

Het blijkt dat de post, die met de veron-
gelukte Uiver werd vervoerd, zoveel als
mogelijk later naar de plaats van
bestemming is vervoerd.
Zo is er ook een brief uit Rhenen aan
boord geweest. Deze brief werd op
15 december 1934 in Rhenen op de post
gedaan door G.H. Klomp te Rhenen.
Hij was geadresseerd aan de familie
Ch. Warendorf, Tjimanoekstraat 11,
in Soerabaja. Ondanks het ongeluk,
kwam de brief (met wat schade)
14 dagen later aan in Soerabaja.

Boven: Voorkant brief met vertrekstempel Rhenen

15.12.1934

Onder: Achterkant brief met aankomststempel

Soerabaja 29.12.1934

De brief, hier afgebeeld, werd vermoe-
delijk verzonden door de Rhenense
Gerardus Hendrik Klomp, zoon van
Gerrit Klomp en Cornelia Christina van
Woudenberg. Deze trouwde te Rhenen 1.7.1919 met Hendrika Clara Petronella
van Drunick, dochter van Antonius Leonardus Laurens van Drunick en Gerdina
Sophia Righold. Niet bekend is wat precies de relatie met de geadresseerde familie
Warendorf was.
Bekend is dat er een Rotterdamse familie Warendorf(f) is in die tijd met vracht-
vervoerders en ook een pontveerschipper.
Mede tegen de achtergrond van de lopende tentoonstelling over de Uiver, leek het
interessant in Oud Rhenen van het bestaan van deze brief (uit Rhenen) melding te
maken.
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