Oeds Westerhof, omgebracht in Nederlands-Indië.

Deze jongeman in een mooi pak, liet een foto maken voor zijn vertrek naar Nederlands-Indië.
Hij heette Oeds Westerhof. Zijn ouders kwamen uit Friesland, maar trokken van plaats naar
plaats. Zijn vader Eesger was kaasmaker op verschillende melk- en boterfabrieken en zo
kwam het gezin in de koude winter van 1917 op een boerenkar vanuit Zuidhorn naar
Nieuwendijk.
Vader Eesger en moeder Wystske hadden de beslissing niet zo maar genomen om vanuit het
hoge noorden naar Noord-Brabant te verhuizen. W. Kruythof-Heijstek een kleindochter van
Eesger en Wystske vertelde: ‘In Groningen en Friesland moesten de mensen op zondag
werken. Eesger en Wytske waren Gereformeerd, daardoor kon Eesger niet op zondag werken.
Zij hadden gehoord dat in Nieuwendijk een zuivelfabriek was, waar men op zondag niet
hoefde te werken. Zo trokken zij met vijf kinderen naar Nieuwendijk, het was voor hen een
soort emigratie. Zij betrokken het Tolhuis aan de Buitenkade, dat was toen gemeente Dussen.
In 1919 kreeg het gezin een dienstwoning. De zuivelfabriek hadden een aantal woningen laten
bouwen voor het personeel.’ Opvallend dat deze mensen met een Gereformeerde
geloofsovertuiging in het Rooms-katholieke Noord-Brabant een thuis vonden.

Eesger Annes en Wytske Westerhof-Postma

Twee foto’s van plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Annes en
Wytske Westerhof-Postma. De kerk en de zuivelfabriek.

Deze
fraaie
penteke
ning
van de
Gerefor
meerde kerk in Nieuwendijk is van Kees Versluis uit Nieuwendijk
De actie foto van de zuivelfabriek in Nieuwendijk is in bezit van Kees Heijstek uit
Nieuwendijk

Oeds geboren in 1916 in
Zuidhorn werkte na de lagere
school ook op de zuivelfabriek in
Nieu-wendijk, na verloop van
tijd was daar geen werk meer.
Trouwens in heel Nederland was
er voor de Tweede Wereldoorlog grote werkeloos-heid. Dat
was voor Oeds één van de
redenen om naar NederlandsIndië te gaan.
Het KNIL maakte nogal reclame
met:
‘Een eervol bestaan, een
behoorlijk
traktement.
Het
traktement (zakgeld) was f.5.25
per week, voeding, kleeding, ligging, dokter en medicij-nen vrij.
Het Koninklijk Neder-lands
Indisch Leger (KNIL) kan steeds
FLINKE GOED OPPASSENDE
jonge mannen van 18 tot 30 jaar
(ongehuwd) gebruiken.’
Geen wonder dat het Oeds
aantrok. Hij meldde zich en
volgde een militaire opleiding in
Nijmegen.
Hij was één van de ruim 70.000
militairen die voor de KNIL naar
Nederlands-Indië
zijn
vertrokken.
Op 22 mei 1937 vertrok hij. Het is in de familie niet bekend met welk schip Oeds vertrok. In
die periode vertrokken twee schepen naar Nederlands-Indië: de ‘Joh. van Oldenbarnevelt en
de Baloeran.’ Het is niet bekend waar de brieven zijn gebleven, die Oeds uit Nederlands-Indië
schreef naar zijn familie.

OEDS IN SOERABAJA EN TARAKAN
Het is niet bekend of Oeds tussen
1937 en 1941 op Soerabaja was
gelegerd. Maar op 12 december
1941 vertrok zijn onderdeel naar
Karoengan en Peningki op het
eiland Tarakan. De lokale
commandant
was
Luitenant
Kolonel Simon de Waal (19071950).
Tarakan is een moeras- achtig
eiland, ten oosten van Borneo.
Het eiland was bekend vanwege
de olie en dus voor de
Nederlanders belangrijk. Daarom
was er een garnizoen van 1300
man van de KNIL geplaatst.
Daarnaast Marine personeel met
5 kustbatterijen,

2 batterijen veldartillerie, 4 secties luchtdoel geschut en een mijnen- legger, Hr. Ms. Prins van
Oranje. Maar ook de Japanners hadden voor een
oorlog olie nodig. In december 1941 hadden zij
al lucht aanvallen uitge-voerd op Tarakan.

Op 10 januari 1942 had de ‘Prins van Oranje’ een sluitversperring bij Tarakan gelegd. De
commandant van de mijnlegger A.C. van Versendaal besloot om in de nacht te ontsnappen
aan de Japanse torpedo jager en een patrouillevaartuig. Maar ze werden ontdekt en er ontstond
een hevig vuurgevecht., waarbij de Hr. Ms. Prins van Oranje zonk. 120 drenkelingen werden
op zee doodgeschoten, slechts 6 man ontkwamen en werden later gevangen genomen.
Ondertussen hadden de militairen op Tarakan alle olieinstallaties vernield, zodat de Japanners
geen gebruik konden maken van de olie.
Op 11 januari 1942 landden de Japanners met 20.000 mannen aan de oostkust van Tarakan.
Het was een verrassingsaanval, want het Nederlandse Garnizoen had verwacht dat zij uit het
westen kwamen, als landingsplaats was dat meer geschikt. Het Nederlandse Garnizoen was in
de minderheid en niet opgewassen tegen de oprukkende Japanners. Daarbij kwam dat
Indonesische gevangenen de stellingen van het Nederlandse garnizoen hadden verraden.
Ondanks een verbeten strijd veroverde de Japanners Tarakan. In de ongelijke strijd moesten
de Nederlanders capituleren.
De Kustbatterij bij Karoengan en Peningki op Tarakan wist van niets, want de telefoondraden
waren doorgesneden. De commandant had geen bericht kunnen krijgen van de capitulatie. Op
maandag 12 januari 1942 bracht de Kustbatterij twee Japanse mijnenjagers tot zinken, terwijl
de capitulatie op dezelfde dag was afgekondigd.
OMGEBRACHT
De Japanse legercommandant oordeelde dat de artilleristen er niet voor gestraft zouden
worden. Ondertussen ontdekte de Japanse bezetter dat er niets meer op het eiland te halen
viel, omdat alles grondig was vernield. De Japanse marine commandant liet de artilleristen
aan zich overdragen, na een soort krijgsraad werden ze ter dood veroordeeld. Op maandag 19
januari 1942 werd luitenant Joop van Adrichem1 en zijn mannen aan boord van een Japans
schip gebracht. twee aan twee ruggelings aan elkaar gebonden en met mitrailleurs gedood.
Hun lichamen werden twee aan twee vast gebonden en in zee gedumpt op de plek waar de
mijnenvegers waren gezonken.2 Zo stierf Oeds op maandag 19 januari 1942.
Na de oorlog begonnen de ouders van Oeds een zoektocht naar hun zoon. Toch duurde het
nog tot 1948 voordat zij zekerheid hadden gekregen dat hun zoon omgekomen was. De
zoektocht van de ouders van Oeds werd bemoeilijkt, omdat het Rode Kruis hun vraag niet had
doorgezonden naar Nederlands-Indië. Een mondelinge vraag van de ouders van Oeds werd
beantwoord door G.D. van der Harst. Hij verzond het droevige bericht van de wrede dood van
Oeds en op 28 juni 1948 werd het ontvangen door Rode Kruis in Nederland. Eindelijk kon de
familie een rouwadvertentie plaatsen. Het gemis en het verdriet om Oeds kon nu een plaats
krijgen. ‘Het was een lieve jongen, je kon nooit boos op hem worden,’ was de herinnering die
de ouders van hem bewaard en gegeven aan hun kinderen.3
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Joseph Petrus Aloyisius van Adrichem, geboren in Den Haag op 16 januari 1909.
Stichting Gastdocenten WO II, werkgroep Zuidoost-Azië.
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W. Kruythof-Heijstek
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In 1951 kreeg de familie
bericht dat zij een oorkonde
krijgen
uitgereikt
ter
nagedachtenis aan Oeds, aan
hem ‘die het hoogste offer
bracht voor Koningin en
Vaderland.’

Oorkonde

De vader en moeder van Oeds staan op
de Rijksstraatweg met het gezicht naar
hun woning op nr. 21.

De broers en
zussen Oeds met
hun echtgenoten
circa 1956
van links naar
rechts:
1. IJttje Westerhof en Antonie Cornelis Heijstek
2. Wytske Jeltje Westerhof en Pieter Kamerman
3. Grietje Westerhof en Willem Heijstek
4. Cor Groenevelt en Annes Westerhof
5. Jan Westerhof en Cornelia Johanna Kloots

In het Oslo park in Nieuwendijk staat dit monument
Deze foto is gemaakt door Stan Kamerman.

DE FAMILIE VAN OEDS WESTERHOF
Eesger Annes Westerhof geboren in Garijp op 14 september 1880 akte nr. A 364, overleden in
Nieuwendijk op 26 april 1960, zoon van Annes Eesger Westerhof en Yttje Douwes Bergsma
Trouwde in Tietjerksteradeel op 26 mei 1906 akte nr. 70 Wytske Postma geboren in Bergum
op 17 oktober 1885, overleden op 20 augustus 1973, dochter van Jan Geerts Postma en
Wytske Zuidema
Uit dit huwelijk:
1. Annes Westerhof geboren in Leeuwarden op 25 september 1907,
trouwde Cor Groenevelt
2. Wytske Jeltje Westerhof geboren in Leeuwarden op 27 juli 1909,
trouwde Pieter Kamerman.
3. IJttje Westerhof geboren in Leeuwarden op 6 oktober 1910,
trouwde Antonie Cornelis Heijstek
4. Jan Westerhof geboren in Sint Nicolaasga op 30 maart 1914, sluiswachter, overleden op
11 maart 1972,
trouwde Cornelia Johanna Kloots
5. Oeds Westerhof geboren in Zuidhorn op 28 mei 1916, omgebracht op 19 januari 1942
6. Grietje Westerhof geboren in Almkerk op 24 juli 1919
trouwde Willem Heijstek
Dit artikel is in 2010 geplaatst in Effe Lustere
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