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Verantwoording: De stichting Vrienden zet zich in om de prehistorie en de geschiedenis van de eigen lokale en  
regionale leefomgeving toegankelijker te maken. De Vriendenbijdrage voor individuele leden is € 10, voor een gezin €15. 
Als vriend heeft u recht op gratis toegang tot het museum en het bijwonen van lezingen/excursies, de digitale 
NieuwsBrief en andere informatie voorziening. Kopij of reacties voor de N.B. liefst per e-mail naar de redactie verzenden. 
Redactieadres: Veenhof 1303, 6604 AT Wijchen, eindredactie Nelly Goebertus, nel.goebertus@gmail.com. Opgeven als 
lid: Secretariaat Vrienden Museum Kasteel Wijchen, postbus 221, 6600 AE Wijchen, m.zikking@zonnet.nl.  

Redactioneel 
Na een Nieuwsbriefstilte van een jaar komt er op de valreep van 2017 toch nog een mini editie van de 
Nieuwsbrief uit. De 25e jaargang, dus eigenlijk een jubileum nummer, echter zonder feestgedruis. De 
Vrienden, die hun e-mailadres aan ons hebben doorgegeven ontvangen deze N.B. digitaal, degenen, die dat 
(nog) niet hebben gedaan krijgen deze N.B. in de bus. Hoe de Nieuwsbrief verder gaat is nog een punt van 
bespreking met het bestuur van de Stichting Vrienden. Wij danken iedereen die de bereidwilligheid en het 
vertrouwen getoond heeft ons hun e-mailadres te mailen. Het zal de stichting een flinke besparing opleveren 
aan portokosten en dus aan het budget voor de nieuwsbrief en de stichting. Wij blijven u zeker ofwel digitaal, 
ofwel op papier op de hoogte houden van alles wat de vriendenstichting doet of van plan is te gaan doen. 
Het contact met de Vrienden is een belangrijke pijler onder de stichting Vrienden. Overigens kunt u uw e-
mailadres, voor zover dat nog niet is gebeurd, nog steeds mailen. Omdat er op dit moment geen activiteiten 
zijn aan te kondigen, bevat deze Nieuwsbrief alleen een artikel van Kees van Galen. Het artikel heeft als 
onderwerp Wijchen en Indië en sluit naadloos aan op de expositie die nog tot maart 2017 te zien is in het 
museum. U kunt alles er dus nog eens op nalezen, als aanvulling op de lezing van Kees van Galen en/of uw 
bezoek aan de expositie of gewoon als interessante bijdrage aan een actuele discussie.  

Op verzoek van de redactie heeft Kees van Galen voor deze editie van de Nieuwsbrief Vrienden MKW een 
speciale bijdrage geschreven over de expositie die momenteel in ons museum plaatsvindt. Kees heeft als 
vrijwilliger een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van deze tentoonstelling. Als historicus is hij 
goed thuis in allerlei wetenswaardigheden rondom Nederlands-Indië, mede op grond van familiaire banden. 
Zijn belangstelling gaat daarbij in het bijzonder uit naar de Chinese herkomst van verschillende families in 
onze voormalige kolonie. Op zondag 11 december 2016 verzorgde Kees in Museum Kasteel Wijchen een 
lezing over een aantal boeiende aspecten van de relatie tussen Nederland en Indonesië, en in het bijzonder 
tussen Wijchen en Nederlands-Indië. In onderstaand artikel geeft hij een goed overzicht van de expositie 
‘Wijchen en Indië’ ( Nic Bakker). 

Helaas hebben we ook droeviger nieuws te melden. Op 26 november is Anne Kattenberg overleden na 
jarenlange ziekteprocessen. Zij heeft veel voor de gemeente, o.a. als wethouder, betekend en werd door 
iedereen als mens en als bestuurder zeer gewaardeerd. Wij wensen Wim Kattenberg, onze voorzitter, alle 
sterkte en moed toe om verder te gaan.  

Wij hopen ons binnen afzienbare tijd weer bij u te melden met meer nieuws en wellicht activiteiten. Tot slot 
wensen wij alle vrienden een goed 2017 en heel prettige feestdagen toe.  

Nelly Goebertus 

  



Wijchen en Indië 
drs. C.K. (Kees) van Galen 

Tot begin maart 2017 is de tentoonstelling Wijchen en Indië te zien in het Museum. Projectleider 
Judith Bartel heeft met een gedreven groep vrijwilligers een prachtig beeld van de banden van 
Wijchen met Nederlands-Indië verwezenlijkt. De verhalen en voorwerpen van Wijchenaren zijn de 
basis, maar het geheel is exemplarisch voor de relatie tussen Nederland en Indië/Indonesië. 
Historicus Kees van Galen werkte mee aan de tentoonstelling en schetst de achtergronden. 

De herdenkingssteen 
Verborgen tussen het groen ligt bij de parkeerplaats voor het gemeentekantoor van Wijchen een 
gedenksteen. Daarop staan vier namen van jonge Wijchenaren die zijn omgekomen in Indonesië. Drie 
mannen tijdens de Indonesië Oorlog (1946-49), ook wel aangeduid als de Politionele Acties, één man tijdens 
de strijd om Nieuw Guinea in 1962. De steen was de aanleiding voor de tentoonstelling. Maar de vier kunnen 
hun verhaal niet meer vertellen. Daarom zijn andere Wijchenaren die als militairen naar Indië gingen 
geïnterviewd. En om het compleet te maken zijn ook met Wijchenaren die op een andere manier een relatie 
met Indië hebben gesprekken gevoerd. Ook hun verhalen worden verteld in de veelzijdige tentoonstelling in 
ons mooie kasteel. 

Het Molukse verhaal 
De Wijchenaren die als eersten met Indië te maken hadden zijn Elias en Stevie, althans hun voorouders die 
leefden in de Molukken. Want daar groeiden de specerijen waarnaar die Hollanders met de ‘VOC-mentaliteit’ 
rond 1600 naar op zoek waren. De specerijen bereikten Europa voordien via de Zijderoute en andere 
handelsroutes over land. Nu was de scheepstechniek zo ver dat ze via de oceanen bereikbaar waren. Voor 
de Molukken had dat grote gevolgen. Met geweld werden de Portugezen verdreven en de eilanden 
veroverd. De Molukkers pasten zich geleidelijk aan. Hun economie stond in dienst van de VOC, ze werden 
christenen en vormden in latere eeuwen de ruggengraat van het KNIL, het koloniale leger.  

Uiteindelijk werden ze, na de door Nederland verloren oorlog, in 1951 gedemobiliseerd in Nederland. Hun 
kinderen, zoals de Wijchense Elias Rinsampessy en Stevie Ririhena groeiden op in kampen en Molukse 
wijken en werden gevoed met een ideaal van de RMS, een eigen republiek. Die historie kreeg een 
gewelddadig vervolg in treinkapingen en de gijzeling van een school in de 70-er jaren van de vorige eeuw. 
Elias speelde daarin een bemiddelende rol. Nu, één tot twee generaties later, zijn de Molukkers steeds meer 
geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. 

Indische families 
Er zijn in Wijchen ook mensen komen wonen met een ‘Indische’ achtergrond, Nederlanders die er fortuin 
maakten of mensen uit gemengde families. Aan de voormalige Zandstraat (nu Kasteellaan) is een aantal 
villa’s gebouwd door renteniers uit Nederlands-Indië, zo wordt beweerd. Dat is voor de tentoonstelling niet 
allemaal uitgezocht. Wel zijn vier verschillende verhalen van Wijchenaren verwerkt, die bij elkaar een beeld 
geven.  

De grootvader van Ernie Drissen werd in 1885 geboren in Batavia. Frits Drissen werd een succesvolle 
theeondernemer in Garut (West-Java). Wie de “Heren van de thee” van Hella Haasse heeft gelezen kan zich 
een voorstelling maken van het tijdsbeeld. In de tentoonstelling zijn de foto’s te zien hoe de familie Drissen 
leefde: een mooi huis, vele bedienden, een mooie auto en uitgaan naar de tennisclub en de sociëteit. Ernst 
Drissen, vader van de Wijchense Ernie, ging naar de Europeesche Lagere School. De familie Drissen staat 
voor de grote veranderingen in de 19e eeuw. Door de opening van het Suez-kanaal in 1869 kwam er een 
snelle verbinding en sindsdien gingen veel meer Nederlanders en niet langer alleen mannen maar ook 
vrouwen richting Indië. Het Cultuurstelsel (waarbij boeren gedwongen gewassen moesten verbouwen) werd 
in 1970 afgeschaft en er kwam een liberaal beleid waarvan ondernemers als Frits Drissen konden profiteren. 

Dat die ondernemers zich konden vestigen kwam doordat Nederland een steeds groter grondgebied 
beheerste. Na de Java Oorlog had prins Diepo Ngoro zich in 1930 moeten overgeven aan het Nederlandse 
gezag. Sindsdien zorgde het KNIL, het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, dat de orde werd bewaard. 
Frans van den Oever, de grootvader van de Wijchense Vera Kuppen, reisde in 1886 naar Nederlands-Indië 
voor een carrière als KNIL-officier. Hij huwde er met een Indische vrouw, kreeg bij haar vier kinderen. Ze 
overleed en hij hertrouwde met de Indische Paikem en kreeg bij haar nog eens vier kinderen. Daaronder 
was Wim, de vader van Vera. Hij groeide op in redelijke welstand en zou later zelf tweemaal trouwen met 
een Indische vrouw. De laatste, Christien Laureijs, was de moeder van Vera. 



Ook Wijchenaar Frans Honer komt uit een Indische familie. Zijn vader was belastingambtenaar op Bali, dat 
in 1908 door Nederland was veroverd. Later verhuisden ze naar Java, waar ze woonden in Batavia en in 
Surabaja.  

De Indo-Chinese familie Tjan komt uit Midden-Java. Mevrouw Tjan komt uit een welvarende Chinese familie 
die al eeuwenlang in Indië leefde. Ze heeft ook Javaans bloed; haar betovergrootmoeder was een prinses uit 
de kraton van Yogyakarta. Haar vader was handelaar en compagnon in een rijstpellerij. Tjan Gwan Hiem 
komt uit een familie van Chinese artsen in Yogyakarta. 

Wijchenaar Frans Jens komt uit een Nederlandse familie die vier generaties in Nederland-Indië leefde en 
allerlei aspecten van de koloniale tijd verenigt. Zijn overgrootvader ging in de 19e eeuw als zendeling naar 
Nieuw-Guinea. Zijn grootvader was in Batavia directeur van een kostschool. En zijn vader werkte in de olie-
industrie in Palembang (Sumatra).  

Bezet door Japan 
In februari 1942 was de Slag in de Java Zee. De Nederlandse marine werd verslagen door de Japanners. 
Wim van den Oever, de vader van Vera Kuppen, was toen al gemobiliseerd. Op 1 maart landden de 
Japanse troepen op Java en een week later, op 8 maart, capituleerde Nederland. De vader van Vera werd 
geïnterneerd in een ‘Jappenkamp’ en moest dwangarbeid verrichten in Singapore. Vera zou haar vader pas 
3½ jaar later terugzien. De vader van Frans Honer was marinier en werd door de Japanners te werk gesteld 
aan de Burma Spoorlijn. De achtergebleven familieleden maakten een moeilijke tijd door.  

De geschiedenis kent veel nuances. Voor sommigen was de Japanse bezetting een bevrijding. Dat gold voor 
mevrouw Tjan. In het vacuüm na de Nederlandse capitulatie werden zij belaagd, moesten lijf en goed in 
veiligheid brengen en bood het Japanse leger hun bescherming. 

Politionele acties 
Nog altijd wordt de term Politionele acties gebruikt en dat waren twee korte campagnes, in juli/augustus 
1947 en december 1948 / januari 1949. Het is historisch beter om het de Indonesische 
Onafhankelijkheidsoorlog te noemen die duurde van augustus 1945 tot december 1949. Naast de militairen 
van het KNIL namen 25.000 vrijwilligers en 95.000 dienstplichtigen uit Nederland deel aan die oorlog. 
Daaronder waren 66 jonge jongens uit de gemeente Wijchen. Drie van hen zouden het niet overleven: Anton 
Rutten (†1947), Bart Spann (†1948) uit Balgoij en Anton van den Hogen (†1948) uit Hernen.  

Wijchenaren Wim Herms, Piet van Heumen, Tiny Kersten, Piet Schraven, Grad de Groot, Yann van 
Hardeveld en Gerard Busch (de laatste twee niet geboren maar wel wonend in Wijchen) waren bereid om 
voor deze periode hun verhalen en voorwerpen te delen voor de tentoonstelling. Daaruit komt een veelzijdig 
beeld naar voren.  

Voor allen geldt: ze wisten niet waar ze aan begonnen. De Nederlandse propaganda was dat ze Indië 
gingen bevrijden en misschien hadden ze zelf het beeld voor ogen van de Canadese bevrijders die door de 
Nederlanders werden verwelkomd. In de voorbereiding en op de boot kregen ze weinig te horen over de 
politieke situatie.  

Toen ze aankwamen in Batavia, was dat in een redelijk functionerende stad die onder Nederlands gezag 
stond. Sommigen, zoals Gerard Busch, bleven er werken, hadden een mooie tijd en vonden er zelfs de 
liefde van hun leven. Anderen kwamen er soms korte tijd op verlof of maakten een uitstapje naar Buitenzorg 
of de theehelling van Puncak. Want dat was ook het Indonesië van die tijd, een prachtig land met een 
Indische cultuur waar Nederland en Indië elkaar ontmoetten. 

De meeste Wijchense militairen deden dienst in gebieden waar, ondanks officiële demarcatielijnen, de 
situatie vaak niet stabiel was. Ze moesten op patrouille in hun onbekende gebieden, met veel vegetatie, 
rijstvelden, riviertjes en hier en daar een kampong. De vijand speelde het spel van oorlog niet op de 
klassieke manier, maar dook onder tussen de lokale bevolking en deed verrassingsaanvallen. Het was 
moeilijk te onderscheiden wie nu werkelijk de vijand was en wie behoorde tot de bevolking die ze kwamen 
‘bevrijden’. En als dan in jouw patrouille opeens iemand neervalt door een bermbom of een schot van een 
scherpschutter, dan gebeurt er wat met je. Je wordt kwaad, je wilt opkomen voor je kameraden, je wilt 
degenen die jou dat aandoen te pakken krijgen.  

Het zijn deze verhalen die onze Wijchense militairen soms maar ternauwernood wisten te vertellen. Want 
deze mannen die nu rond de 90 jaar oud zijn hebben veel meegemaakt, maar ook veel verdrongen. En 
vrijwilligers van een museum moeten zich terughoudend opstellen om niet te willen roeren in heftige 



herinneringen. Het was veelal tussen de regels door dat de wrede daden die hun en hun maten waren 
aangedaan en die zij als reactie al dan niet hadden verricht niet werden verteld maar overduidelijk aanwezig 
waren. En er was opluchting en een gevoel van erkenning, eindelijk is er aandacht voor mijn verhaal. 

Naar Nederland 
En toen bleek de oorlog verloren. In december 1949 droegen Juliana en Drees de soevereiniteit over aan 
Hatta namens de Republik Indonesia. De militairen waren klaar. In een periode van enkele maanden werden 
ze teruggebracht naar Nederland. Daar wachtte hun na zo’n 3 jaar een hereniging met de familie en soms 
met een voormalige geliefde. En daarna was het een baan zoeken en aanpakken. Want Nederland was in 
opbouw en voor verhalen over een verloren oorlog was nauwelijks aandacht. En van een posttraumatisch 
stress syndroom had niemand gehoord.  

De Molukkers werden in 1951 als militairen naar Nederland gebracht. Ook andere Wijchenaren die waren 
geboren in Indië moesten met hun familie Indonesië na 1949 verlaten. Ze ‘repatrieerden’ naar een land dat 
ze alleen uit de krant en van de aardrijkskundeles op school kenden. De familie van Ernie Drissen was al in 
1934 naar Nederland verhuisd. Frans Honer reisde eind 1950 naar Nederland. Vera Kuppen en haar familie 
konden in 1952 de boot nemen. Frans Jens groeide redelijk onbezorgd op in Sumatra, maar verhuisde op 7-
jarige leeftijd in 1956 naar Nederland. De familie Tjan volgde in 1966. Ze pasten zich allen aan en geleidelijk 
integreerden ze in het dorp Wijchen en verrijkten het met een vleugje Indische cultuur. En ook die is te zien 
en zelfs te ruiken in de tentoonstelling Wijchen en Indië. 

 

 

Foto beschikbaar gesteld door Wim Herms, een van de jonge Wijchenaren die destijds als dienstplichtige 
naar 'Indië' werd gestuurd. Wim Herms met een aantal Nederlandse collega's, onverwacht gekleed in 
sarongs: 'een ongemakkelijke ontmoeting van culturen'.... 
 
N.B. De vrienden ontvangen voor de eerste keer de Nieuwsbrief digitaal of via de post. Daarom hebben wij 
de ledenlijst, de lijst van e-mail adressen en de verspreidingslijsten naast elkaar gelegd, vergeleken, namen 
geschrapt, afgevinkt, toegevoegd. In deze overvloed aan namen adressen en verbanden kan het niet 
uitgesloten worden geacht dat er ergens iets over het hoofd is gezien of dubbel geteld en niet is opgemerkt. 
Is dat het geval of komt het u ter ore, wacht dan niet om het te melden, zodat we een mogelijke fout kunnen 
herstellen en diezelfde fout in de toekomst kunnen vermijden.  
Meldingen telefonisch aan het secretariaat: tel. 024 6414 984 of per mail m.zikking@zonnet.nl 


