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Opdracht 2 – Dekolonisatie
Brieven uit Nederlands-Indië

Met de bevrijding in 1945 rolde Nederland meteen in een onafhankelijkheidsoorlog. De bewoners
van de kolonie Nederlands-Indië wilden los van het moederland. Na een periode van soms
opflakkerende gevechten, die af en toe tot een echte oorlog uitgroeiden, werden de banden tussen
Nederland en de nieuwe staat Indonesië verbroken. Deze gang van zaken valt onder de
dekolonisatie. Overal in de wereld na de Tweede Wereldoorlog begonnen koloniën zich los te maken
van hun moederland.
In het archief van de hervormde jeugdverenigingen van Kapelle bevinden zich brieven van leden van
deze verenigingen, die als soldaat naar Indonesië werden gestuurd. Ze beschrijven hun
belevenissen, die te passen zijn in een groter kader van de onafhankelijkheidsoorlog. De
jongemannenvereniging Obadja maakte speciaal voor de uitgezondenen een verenigingsblad.

Voorbeeld van een brief die naar de hervormde jongemannenvereniging Obadja in Kapelle
werd gestuurd.

Aan dit thema is nieuw materiaal toegevoegd: van soldaat Jan de Braal, geboren in Kloetinge in
1917, overleden in 1973, zijn brieven en foto’s uit de tijd van zijn verblijf in Nederlands-Indië
toegevoegd. Hij maakte deel uit van het Bataljon Zeeland. Hiermee is weer een andere kijk op de
oorlogvoering te geven, en hoe deze soldaat de gebeurtenissen daar beleefde.
Voorbereiding
Bekijk het geschiedenisboek over het algemene proces van de dekolonisatie. Probeer deze informatie
toe te passen op de situatie van Nederland en Nederlands-Indië. Tip: Het Bevrijdingsmuseum
Zeeland in Nieuwdorp heeft een afdeling gewijd aan de Zeeuwse soldaten die na de oorlog in
Nederlands-Indië hebben gevochten. Hier kun je meer gegevens vinden.

Het passagierschip Groote Beer dat voor het vervoer van de Nederlandse soldaten werd gebruikt.
Literatuuronderzoek
Zoek in de openbare bibliotheek naar boeken over het gewapende conflict in Indonesië.
• Zie het deel uit de Nieuwe Algemene Geschiedenis van Nederland dat over deze
periode gaat.
• In diverse geschiedenistijdschriften die bij het Gemeentearchief Goes worden bewaard, kan
worden gezocht naar artikelen hierover. Hiervoor kun je zoeken in het bibliotheekprogramma
Atlantis.
• In de themadoos vind je de brochure Soldaat Overzee, Hengelo 1948. In een stoere
jongensboekenstijl worden de belevenissen van de soldaten beschreven. Dezelfde toon
hebben veel van de brieven in het archief van de Hervormde Jongemannenvereniging
uit Kapelle.
• Het artikel Zeeuwen en Indië, Marlies Jongejan, in Zeeuws Tijdschrift 1983, biedt een goed
overzicht van de belevenissen van Zeeuwen in Indonesië. Het hierin vaak aangehaalde
boek Ons Groot Avontuur is niet bij het Gemeentearchief aanwezig. Dit kan bij de Zeeuwse
Bibliotheek worden ingezien.
• De kleurenkopieën uit Lieve Gerda, het getekende dagboek door een soldaat in
Nederlands-Indië, bieden een andere kijk op de gebeurtenissen.
• Onmisbaar bij dit onderzoek zijn de krantenverslagen over de gebeurtenissen, kranten
zoals die te raadplegen zijn op www.krantenbankzeeland.nl
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Onderzoek bronnen in archief
In het archief van de hervormde jongemannenvereniging te Kapelle bevinden zich acht mappen met
brieven. Dit archief wordt bewaard in het gemeentehuis van Kapelle. Voor dit onderwerp zijn de
brieven gescand en in mappen gedaan. In de inventaris van het archief, die ook in de themadoos zit,
kun je de inventaris bekijken. Je ziet dan dat de brieven alfabetisch naar naam van de afzenders
zijn gerangschikt. In elke map vind je dus brieven over de periode 1945-1949. Het feit dat deze
brieven bewaard bleven, is vrij uniek. Ook bijzonder was het dat vanuit Kapelle een soort krant, de
C.J.M.V.-bode werd gemaakt voor de Kapelse leden overzee. Vanuit diverse andere plaatsen in
Nederland vroeg men om informatie hoe dit krantje werd gemaakt.
Verwerking

De huldiging van teruggekomen soldaten in ’s-Heer Arendskerke rond 1950.
Nadat je de algemene literatuur hebt bestudeerd, en eventueel op de site van het museum in
Nieuwdorp hebt gekeken, kun je een aantal onderzoeksvragen formuleren. Meest eenvoudig is om
aan de hand van de adressen en de data een overzicht te maken van de betrokkenheid van de
mannen uit Kapelle bij diverse conflicten. Met andere woorden: zaten ze bij de brandhaarden van het
conflict, of hadden ze geluk dat ze in het buitengebied zaten? Lees brieven waarin over strijd tegen
de opstandelingen wordt gesproken. Passen deze teksten in het algemene beeld van de strijd? Een
andere invalshoek is om aan de hand van de namen van de briefschrijvers te zoeken in Kapelle of
sommigen van deze schrijvers nog in leven zijn. Misschien kun je ze interviewen over hun ervaringen.
Er zijn namen bekend van enkele oorlogsveteranen uit Kapelle, die bereid zijn om te worden
geïnterviewd.
Het nieuwe materiaal van Jan de Braal, de soldaat uit Kloetinge, biedt weer een andere kijk op
de gebeurtenissen. Hij schreef aan zijn familieleden, en stuurde veel foto’s naar huis.
Begeleider Gemeentearchief: F.H. de Klerk, f.de.klerk@goes.nl

