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Het briefgeheim ontsluierd
A.A. Udo

In de september 2000-editie van Oud Rhenen schreef dr. A. J. de Jong een artikel
over een brief uit Rhenen, die zich in het verongelukte vliegtuig "De Uiver"
bevond.
Wij gaan terug naar 1895, want ergens moet er een begin zijn. In dit jaar vestigde
A.L.L. van Drunick zich als drogist te Rhenen, in het pand waaruit slager Louis
Creveld op 7 februari 1895 was vertrokken naar Amsterdam. Van Drunick kwam
op 12 februari 1895 van 's Gravenhage naar Rhenen, naar de Herenstraat 115.

Van Drunick was apotheker, maar kreeg in Rhenen
geen vestigingsvergunning en wel om twee rede-
nen. De eerste was dat er in Rhenen al een
apotheek was, nl. die van Post en de tweede reden
was dat dr. Waller een huisapotheek had.
Antonius Leonardus Laurens van Drunick,
geboren in Den Haag, was getrouwd met Gerdina
Sophia Righolt, geboren in Wageningen. Zij
kregen vier dochters:
-Hendrika Clara Petronella, geboren te Rhenen op
6 juli 1895; zij huwde met Gerardus Hendrik
Klomp, gezagvoerder bij de Koninklijke Java
China Paketvaart.
-Antonia Gerardina Louise, geboren te Rhenen op
24 november 1896; zij huwde met Gerardus

Het echtpaar A.L.L. van Drunick en

G.S. Righolt in de Koningstraat vóór

het poortje waardoor de goederen

voor de winkel naar binnen

gebracht werden.

Lambertus Wanders; samen
hadden ze een boerderij te
Achterberg en een boomgaard
in de Nude met vnl. kersen.
-Gerardina Leonarda Johanna,
geboren te Rhenen op 15
november 1898; zij huwde Ch.
L. Warendorf die chemicus

, , .. 1933. De oude heer van Drunick; in de deuropening de
was en later radio-omroeper.

nieuwe eigenaars, het echtpaar Wim Udo en Nel van Drunick.
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"H.

De vier dochters van het echtpaar Van Dninick - Righolt. KI.n.r. Nel, To, Riek en Dien: circa 1905.

Op de foto uit 1912 ziet u uit het raam boven links To en rechts Riek en staande voor de winkel v.l.n.r.

Rever van Dijk de toenmalige knecht, mevrouw van Dninick, de heer van Dninick met voor hem Satty

de hond, en Dina.
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-Petronella Arendina Jacoba, geboren te Rhenen op 13 juni 1901; zij huwde
Willem Udo en zij namen de drogisterij van Van Drunick over.
Uit het bovenstaande blijkt dat de bewuste brief gericht was aan de familie
Ch. Warendorf-Van Drunick (Gerardina Leonarda Johanna).
Van Drunick was een zeer gerespecteerd man in Rhenen en omstreken; hij wist
veel van de geneeskunde af. Hij had in zijn huis dan ook een klein laboratorium
waar hij proeven deed en pillen draaide. In de oude drogisterij werd veel hand-
matig gedaan. Het is niet te vergelijken met het huidige drogistenvak waar bijna
alles in specialité-vorm verkrijgbaar is. De winkel was gelegen aan de Fred. v.d.
Paltshof/hoek Koningstraat nu Rabobank, maar dan ongeveer 8m. naar voren.
Van Drunick was zeer lang betrokken bij de Oudheidkamer van Rhenen in de
functie van secretaris/penningmeester en was ook geliefd om zijn grappen en grol-
len. Een gevleugeld woord was dan ook als men iets niet goed begreep en men
vroeg: Watte? dan volgde er altijd: Die kun je bij Van Drunick kopen.
In 1934 werd hij ziek en hij overleed in juni 1936.
De hoofdpersoon is nu aan de beurt want uiteindelijk komt zij toch in voormalig
Oost-Indië terecht. Dina was op achttienjarige leeftijd in dienst getreden bij N.V
Houthandel en Meubelindustrie v/h Van Griethuysen en Koch te Rhenen waarvan
Tino Deen de directeur was, een broer van Paul Deen. Zij werkte daar tot 1919 en

kreeg een getuigschrift mee.
Vervolgens trad zij in dienst bij autobedrijf
Baving in Amersfoort, waar zij twee jaar
werkte op de boekhouding. In 1921 sol-
liciteerde ze naar een functie bij de Raad
van Arbeid te Amersfoort en werd aan-
genomen als medewerkster comptabiliteit.
Eind juni 1926 vroeg ze ontslag aan en dat
werd haar eervol verleend per 15 juli van
dat jaar. Inmiddels had ze Charles
Warendorf ontmoet en er was een hechte
band ontstaan die werd voortgezet in
talloze brieven want hij was inmiddels
weer teruggegaan naar Soerabaja. Op
2 september 1926 trouwden ze, maar Dina
trouwde met de handschoen. Dat wil

Dina met Lambertus Wanders ai.f plaatsvervan- Zeggen dat de bruidegom afwezig is en er

gende bruidegom. dan een andere man als bruidegom
optreedt, meestal een familielid. In dit

geval was dit Lambertus Wanders, zwager van Dina. In november 1926 nam ze
afscheid van haar ouders en zusters en vertrok met de Mij. Nederland naar Oost-Indië.

. /;*:£ W
^ . -*«vj__. •-- *_. ,-X ,."•<
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A f s c h r i f t

B. V. I'o ut handel en Meubelindustrie
v, h Van Griethuij^en c ICoch

Shenen

Bhenen 16, Juni 1919

Hiermede verklaren wy ,dat ,Me juf frouv* C-.l .J.van Drunick

vanaf Februari 1916 als kantoorbediende in onzen dienst is geweest.

Al"dién . - tyd heeft zy zich onderscheiden door baar nauw-

gezet werken;haar werkyver »i ^en aonpemam karakter.

Bêrs-t- by onze Afdeling Correspondentie en daarna by onze

Afdeling Boekhouding heeft zy ons imn«>r voldaan PD slechts node

verlenen wy haar op haar eigen verzoek ontslag,hetwelk in^gllg^^,^.

opzichten eervol is,uit onze/i.'Ci&naiiM'i^'-" ' ****
— i * f .»*1W"*"H**̂ i*''1

•,,Ttim*~~-' O'nzé beste wen&chen vergezellen haar op haar verderen

levensweg.

ll.V.HOOTHAIJDBL en IfflUBFIiIlTOnSIEIE

voorheen VAK GHIETHIJSE^i y KOCH

w.g.Tino A.Deen
Directeur.

Het getuigschrift, getekend door Tino Deen. dd 16 juni 1919
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In Naam van
ajesteit de Koningin der Nederlan-

ses van Oranje-Nassau, enz.,
enz., enz.,

Qouverneur-Qeneraal van Neder-
. . . . -Gouverneur'f en ui zijn naam de • • -„- ;. • .

*. / . . Resident

Portret van
houd(st)er./i?*''

urgerlijke eji militaire overheden van vreemde
doortocht te verkenen en zoo noodig

bijstand te verschaffen aan

Geldig voor een jaar.

.x
O "''Ju-, ' •"
' ^ fe van de handteekening

~..-.-.- van Justitie,

Paspoort van G.L.J. Warendorf- van Drunick, aangevraagd voor haar reis naar Nederland in 1936.
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In Batavia aangekomen moest ze overstappen op een boot van de N.V. Kon.
Paketvaart Maatschappij naar Soerabaja. De boten van de Mij Nederland gingen
niet verder dan Batavia, of beter de haven van Tandjong Priok. Maar als een rode
draad loopt Rhenen door haar bewogen leven heen.
In 1929 kwam het echtpaar Warendorf naar Rhenen, waar ze bij de fam. Klomp
logeerden. Zij woonden aan de Herenstraat in het huis waar later dr. Kerkwijk
woonde. De brief, die uit de verongelukte Uiver kwam, werd echter uit een ander
pand nl. het voormalige pannenkoekenhuis van de fam. Kool verzonden.
In 1929 vertrokken ze weer naar Soerabaja. Dina ging werken op het
Suikersyndicaat waar haar echtgenoot als chemicus werkzaam was.
In 1936 kwamen ze weer met verlof naar Rhenen en opnieuw logeerden ze bij de
fam. Klomp, nu op het nieuwe adres (zie boven). Het was de gewoonte dat men
om de zes jaar met verlof naar Nederland kwam. In 1939 scheidde zij van
Ch. Warendorf die terugkeerde naar Holland. Intussen leerde zij via de zang-
vereniging waar zij lid van was de heer M.A. Morpurgo kennen. Hij was dirigent
en een begenadigd violist. Later in Rhenen is hij enkele jaren dirigent van de
zangvereniging Euphonia geweest. Morpurgo stamde af van Portugese Joden en
werd in 1890 in Paramaribo (Suriname) geboren. Zijn ouders bezaten plantages
waar grapefruits, sinaasappels en mandarijnen werden verbouwd. Dina en hij
trouwden op 3 october 1941, vlak voordat de inval van de Jappen plaats vond in
1942. Op augustus 1942, zij woonde toen met haar man op de Ketabang

"Rhenen"
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Boulevard 42 werden zij door Japanse soldaten opgehaald en geïnterneerd.
Zes maanden later kwam zij in kamp Tangerang en daarna in kamp Adek bij
Batavia. Van november 1944 tot 24 januari 1946 verbleef ze in Tjimahi ten
noorden van Bandoeng. Over de verschrikkingen in de Japanse kampen zijn
genoeg boeken verschenen.
In 1941 bezat Dina twee huisjes in Batoe die ze beiden verhuurde. Eén van de
huisjes heette, hoe kan het anders, "Rhenen".
Ondanks alle narigheid in de kampen werd er nog wel eens iets georganiseerd
zoals blijkt uit onderstaand geschrift. Hieruit blijkt dat Corry Vonk, gehuwd met
de bekende cabaretier Wim Kan ook in hetzelfde kamp verbleef, nl. Tangerang.
Wie weet heeft hij onderstaande tekst wel geschreven.

OORLOGSWEE

Vrouwen , mannnen, maken plannen, energiek toekomstmuziek
Plotsklaps, bittere ironie, alles uit elkaar gerukt en zie

Zelfs de vrouwen moet men beschouwen
Als gevaarlijk, in de rij, want ook zij

Worden opgesloten in cellen
Het leed daar geleden kan men niet vertellen

Straks schalt de gelukkige mare
Treedt aan grote schare

De oorlog is voorbij
Wij gaan in lange rij

Naar eigen huis en haard
Wat is ons dat niet waard?

Niets kan ons dan meer deren
Wij zullen ons opnieuw verweren
Beginnen weer met volle moed

Energiek en met bekwame spoed
Laat dat ons aller keuze zijn

Na regen komt steeds zonneschijn.
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Programma van het cabaret "Na regen komt steeds zonneschijn " van 30-10-1943.

Over het leven in het kamp Tjimahi is ooit een boek verschenen onder de titel
"Mijn Kamp", geschreven door M.G. Hartley. In deze uitgave met prachtige schet-
sen van Hartley worden de Jappen te kijk gezet.
De twee huisjes in Batoe zijn rnet de volledige inboedels door de Japanse
overheersers vernietigd. Gelukkig kwam er in 1945 door de capitulatie van de
Jappen een einde aan de oorlog in Oost-lndië.
Omdat Morpurgo commissionair in granen was en hij goede zakelijke contacten in
Australië had besloten ze naar Sydney te vertrekken.Daar werden ze opgevangen
in Columbia Camp. Daar bleven ze tot september 1946 om van hieruit naar
Holland te vertrekken.
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ïi De vïagoraEiinfit Ca&irtófcöer AlOffeïisiê tïrte ring«rg ra»
HBkctfcand) Ka3 eïinhts, w«jtöea&'üv»röerd iütfien fcatron-
e Torlttaart 2i3s« fiaalMeptó^lüi^iiet ie ïiunnaa si«ll»B.

va» Drunick op de toelatingskaart van de Immigratie-autoriteiten te Soerabaja.

Ze verbleven tijdens die periode bij de fam. Udo aan de Fred. v.d. Paltshof.
Morpurgo pendelde dagelijks naar de graanbeurs in Rotterdam om daar zaken te
doen. In 1 947 vertrokken ze weer naar Indonesië.
Ze reisden met het m. s. Oranje, die op 27 juni uit Amsterdam vertrok.

De zeereis duurde tot Batavia iets langer dan 3 weken. Daarna moest men per Kon.
Paketvaart Maatschappij naar Soerabaja. Daar vestigden zij zich aan de Embong
Plosso nr. 1 5 alwaar zij probeerden het leven van alledag weer op te pakken.
Tijdens de politionele acties tussen 1947 en 1950 waren vele militairen welkom in
het inmiddels weer herbouwde huisje "Rhenen" in Batoe. Hieronder bevonden zich
verschillende Rhenense militairen, o. a. Van Setten, Grijsen en Snijders.
In 1950 keerde het echtpaar Morpurgo weer terug naar Holland.

Bron
Nalatenschap G.L.J. Morpurgo - van Drunick
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Omslag van de menukaart ïan \nitlug 2^ /uiu 1947, de \ertrekdag naar Indonesië
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Omslag van de menukaart van zaterdag 12 juli 1947, de dag vóór aankomst te Batavia.
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De menukaart van het afscheidsdiner aan boord van het m.s. "Oranje", met handtekeningen van de

tafelgenoten.
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N. V. Sioomvaart Maatschappij
AMSTERDAM

Nederland'

PASSAGE WK*:.... KLASSE.
Ontvangen van dsn..M«r.:M»A«...MQIl?<Ce«Q...

de somma van wegens passage voor

(t.2.180,—..led. 0rt.}» :

f

van HH*:*.R«j.«i naar .̂..* ,

per M-S-«f oii»-ir»;01dettternsvel-t»-Hut^" ' '/~ D"1

Vertrek vaa SUTaljaja Oa«... do 18 Juli 19 S.©» • •
Strabaja, tasaaapt 4.,Juli 19 5Q. •

H. V. STOOMVAART MAATSCHAPPIJ „NEDERLAND"
PASSAGFDIENST

OVE.it l O C r i T S V O O R W A
(Geldende totdat andere voorwaarden zullen zijn openbaar gemaakt,)

1. Het passagebiljet is strikt persoonlijk en wordt
Slechts afgegeven onder de voorwaarden en bepa-
lingen hieronder vermeld, alsmede die in het hand-
boeK der Maatschappij voorkomende.

2. Het recht op passage bestaat eerst door over-
handiging van het passagebiljet en tegen betaling
van de volle passage, geldend op de dag van afvaart-
De passagier, die eea passagebiljet aanneemt, erkent
daarmede de overtochtsvoorwaarden te aanvaarden.
Indien passagiers vóór de aanvang der reis de
passage opzeggen, heeft de Maatschappij het recht
de betaalde passagegelden ala schadevergoeding te
behouden.

3. Passagiers zijn verplicht zich te onderwerpen
aan alle maatregelen, die genomen worden ter voor-
koming van verbreiding van ziekte aan boord.
Indien, hetzij vóór of tüdens de reis, de geneeskun-
dige adviseur der Maatschappij te Amsterdam, dan
wel een door de Maatschappij aan te wü'zen genees-
heer in Indië of in één der tussenhavens, dan wel
de scheepsarts verklaart, dat de lichamelijke of
geestelijke toestand van een passagier vervoer on-
gewenst maakt, de algemene gezondheid of veiligheid
in gevaar kan brengen of overlast aan anderen kan
veroorzaken, za,\ de Maatschappij de bevoegdheid
hebben de inscheping te weigeren of de passagier
te ontschepen. De passagier zal in die gevallen geen
recht hebben op schadevergoeding of op restitutie
van enig deel der passagegelden.

Tegen de beslissing' van de Maatschappij kan op
generlei wijze worden opgekomen. Alle kosten in de
haven, waar de passagier wórdt achtergelaten of
ontscheept, zijn te zijnen laste.

Bij overlijden van een passagier is de Maatschappij
niet verplicht tot restitutie van passagegelden,

4. Indien een passagier niet tijdig aan boord is,
hetzö bij aanvang der reis of in een tussenhaven,
heeft hy/zij geen recht op terugbetaling van enig
deel der passagegelden, doch kan hem/haar vergund •
worden met enig schip der Maatschappij, waarop ter
beoordeling der Maatschappij plaats is,door te reizen
d.w.z. binnen de geldigheidsduur van het passage-
biljet en onder voorwaarde, dat op het betreffende
schip in de klasse, waarin gereisd wordt, plaats
beschikbaar is.

6. Passagiers die, door welke omstandigheden ook,
niet met het in het passagebiljet genoemde schip
van of tot de in het passagebiljet vermelde haven
reiaen, kunnen geen aanspraak maken op terug-
betaling van enig deel der passagegelden,

6, Indien het schip ih de haven van vertrek of in
enige andere haven of op enige rede langer dan
24 uur oponthoud ondervindt, zullen de passagiers
op eigen kosten aan de wal in hun onderhoud
moeten voorzien; indien zij aan boord kunnen of
moeten blijven, zullen zij daarvoor moeten betalen
volgens het door de Maatschappij vastgestelde tarief.

7. De Maatschappij heeft het recht het tijdstip van
vertrek en de route te wijzigen, dan wel het in het
passagebiljet genoemde schip door een ander te
vervangen zonder dat dit de passagier aanspraak
geeft op schadevergoeding of op restitutie van
passagegelden.

Zie ommezijde

P 30 — Juli '48 — 5000. Ruygrok 29550

Passagebiljet van het echtpaar Morpugo - van Drunick; de definitieve terugkeer naar Nederland in

juli 1950.
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