Brieven uit Ned. Indië
Zoals zo veel dorpen had ook Boijl een afdeling van de Plattelandsvrouwen (Vrouwen van Nu) Had……..
Kort na de oorlog, zo eind jaren ’40 kwam het verenigingsleven in de dorpen tot
grote bloei. Sommige werden -her- opgericht en anderen waren nieuw. Zo ook een
afdeling Plattelandsvrouwen in Boijl. Een landelijke vrouwenvereniging die zeker in
die jaren een groot aandeel had in de ontwikkeling en de bewustwording van de
vrouw op het platteland. Een vijftal voortvarende vrouwen startte eind 1947 een
afdeling in Boijl. Hielden maandelijkse bijeenkomsten en
organiseerden o.a. jaarlijks een reis voor de bejaarden en
richtten voor hun een soos op.
Een vereniging, plaatselijk ook heel maatschappelijk betrokken bij het dorpsleven. De afdeling heeft de 50 jaar net niet
gehaald en werd na 49 jaar in 2006 opgeheven wegens het
ontbreken van bestuursleden.
Bij het opruimen en ordenen van hun archief kwam een enveloppe te voorschijn met ‘brieven uit Indië’
Het zijn luchtpostbrieven van mei en juni 1949.
9 jonge mannen uit Boijl, die voor het leger uitgezonden
waren naar Ned. Indië, bedanken voor de ‘ontvangen boeken’.
G v Limbeek, L Buitinga, E Jager, A Veen, J v.d. Berg, K Bos, A Pluim, J W Vinke en A Veldhuizen.
Uit de tekst blijkt dat de Vrouwenclub, aan deze mannen van Boijl, gelegerd in Ned. Indië, een boek zonden
als presentje en als ruggensteuntje – we denken aan jullie- Het werd door de ontvangers zeer gewaardeerd!
De militairen maakten een zeereis van ruim 3 weken richting tropen. Na Marseille, in konvooi door het Suez
kanaal en via Singapore naar Batavia. Ze zullen onderweg hun ogen uitgekeken hebben!
Het Indonesië van nu, was eeuwenlang een van onze koloniën onder Nederlands bestuur van een Gouverneur
Generaal.
Al in de jaren ’30 waren er inlandse groepen die riepen en streden voor onafhankelijkheid, waar de Nederlandse regering echter geen gehoor aan gaf.
Japanse troepen vielen Ned. Indië binnen in 1942 en de hele bevolking kreeg het zwaar te verduren. De Nederlanders en ook de Indo Europeanen werden door de Japanners in kampen opgesloten waar ze 3 jaar lang veel
ontberingen ondergingen.
Japan capituleerde augustus 1945 na de atoombom op Hiroshima en de inheemse bevolking van Ned. Indië
greep hun kans op
weg naar onafhankelijkheid. Ze riepen twee dagen
later de Republiek
Indonesia uit
Nederland was er
altijd de baas geweest en stuurde
als antwoord extra
militairen. Tussen
1945
en
1949
95.000 dienstplichtigen en nog eens
20.000 vrijwilligers,
om het gezag te
helpen herstellen.
De 9 mannen uit
Boijl maakten daar
ook deel van uit.

De meesten waren gestationeerd op Sumatra maar ze waren ook gelegerd op midden en oost Java. Als dienstplichtigen hadden ze slechts een uitvoerende taak.
Politiek werd en wordt nog steeds gevoerd, over de hoofden heen, van de strijdenden ter
plekke. Geen wonder dat een van de mannen, Ep Jager vanuit Semarang in zijn brief schreef
‘ de toestand hier is zeer onbegrijpelijk’ enz.
De adressering naar huis was vrij summier. Dat kon toen nog en in Boijl zeker want de voorzitter van de Plattelandsvrouwen was de echtgenote van Age Hoekstra, de plaatselijke postkantoorhouder. Kon niet misgaan!
Het boekengeschenk moet een flinke aderlating voor hun kas geweest zijn. In de notulen wordt vermeld: ‘boeken voor de jongens daar’ f. 56.55 inclusief vracht. ( daar kunnen we nu rustig een veelvoud voor noteren!)
Jaap v.d. Berg schrijft mei 1949 vanuit Semarang: ‘Nu we zo ver van huis zijn, denken we vooral
aan Boijl. Aan onze geboorteplaats waar we ieder hoekje en gaatje kennen’ Nog 18 dagen en
dan is het 2 jaar geleden dat ik Boijl verliet. Hij hoopt volgend jaar gezond en wel weer op de
Boijligerdijk aan te komen. (Hij woonde bij zijn ouders Kerkweg 4.) Weer terug mochten alle
buurtkinderen ter ere van zijn thuiskomst een gebakje komen eten. Hij was inderdaad fit met
een opvallend zongebruinde huid.
K Bos vanuit Palembang: Heeft beide Paasdagen genoten van het machtige boek en waardeert het zeer dat een
vereniging uit eigen dorp aan hun gedacht heeft.
J Vinke (de plaatselijke politieagent) vanuit Soerabaia: Hij kreeg het boek ‘de Regenboog’ ‘Wij jongens overzee
merken aan deze kleine dingen dat men met ons meeleeft en dat hebben wij hier in Indië nodig. Je moet er
geweest zijn om je er een voorstelling van te kunnen maken’.

Arend Pluim bedankt vanuit Serang.
L Buitinga vanuit Djoekarka: Kreeg het boek ‘de monnik met het duivelsmasker’ van Edward Multon. Stelt dit
zeer op prijs want hij heeft al meerdere boeken van deze schrijver gelezen. ‘de boeken gaan hier van hand tot
hand’
G v Limbeek vanuit Padang Sumatra: Er wordt op de buitenposten hier nogal eens geschoten maar het sneuvelen van onze kant is nu toch wel zo’n beetje gebeurd….! Ze kijken uit naar de demobilisatie. Hij verontschuldigt
zich voor wat type fouten en heeft kennelijk haast. ‘Er is een vliegtuig met luchtpost aangekomen dus… u snapt
het wel’ Berichten van ‘thuis’ zijn zeker heel
belangrijk voor de mannen geweest.
A Veen bedankt vanuit Palembang. ‘Ook al zijn we
ver van huis, we worden niet vergeten‘. ‘Volgende maand zit ik hier al 2 jaar en we zullen maar
hopen dat we de langste tijd in de tropen doorgebracht hebben.’
Die wens kwam inderdaad uit. Nederland kreeg geen steun van o.a.
Amerika en trok om diverse redenen, bij allerlei politieke verhandelingen, aan het kortste eind.
Uiteindelijk werd na vier jaar de souvereiniteit noodgedwongen in
december 1949 overgedragen aan de republiek Indonesia.
De mannen uit Boijl zullen niet lang daarna teruggekeerd zijn, samen met veel repatrianten, met de zelfde boten als op de heenreis.
Grotere schepen vervoerden wel meer dan 2000 passagiers per
keer.
namens ‘Dorpsarchief Boijl’
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