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Voor de Tweede Wereldoorlog 
In 1918 te Purwakarta wordt mijn opa George Alfred van Hutten geboren. 
Beter bekend als opa Muis. Hij voltooit de ambachtsschool en via zijn oudere 
broer komt hij in de mijnbouw (dagbouw) terecht. Hij werkte dus bovengronds. 
We weten niet precies hoe, maar opa is uiteindelijk bij een Amerikaans 
oliebedrijf gaan werken.  
 
Dit heette toentertijd The Standard Vacuüm Oil Company. Ook bekend 
als Stanvac. Hier werkte hij de laatste jaren voordat de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak in Nederlands-Indië. Mijn opa werd net als veel anderen opgeroepen 
om als dienstplichtige te dienen in het KNIL. Na een heftige, maar korte strijd, 
moest Nederlands-Indië zich overgeven. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Opa muis werd overgebracht naar een werkkamp. Hij had al heel snel door dat 
als hij in dat werkkamp zou blijven, hij dit niet zou overleven. Tot zijn “geluk” 
werden er vrijwilligers gevraagd om als verpleger te werken in 
kamp 2: Pakan Baroe. Niet dat het in dit kamp veel beter was, dan in de andere 
kampen. Daar waren ook tekorten aan voeding, mishandeling door de 
Japanners en in het bijzonder de Koreaanse kampbewakers. Maar opa dacht 
dat de overlevingskans als verpleger in dit kamp groter zou zijn. Daarom 
meldde hij zich aan als vrijwilliger. 
 
Opa zat in kamp 2 met veel Nederlanders, Indo’s, Britten, maar ook 
Amerikanen en Australiërs. Hij heeft 3,5 jaar in het kamp gezeten. Een van de 
verhalen die hij vertelde was dat bij gebrek aan medicatie de artsen zelf iets 
moesten verzinnen. Als iemand een open wond had, die aan het rotten was, 
dan werden er bijvoorbeeld maden opgedaan en werd het verbonden. Dan 
aten die maden het rotte vlees weg en kon zo’n wond genezen. Ze probeerden 
zo goed mogelijk voor de zieken en gewonden te zorgen, maar daar leden ze 
ook onder de zwaarste ontberingen. 
 
Bersiap 
Meteen na de capitulatie van Japan breek de Bersiap uit. Opa moest vervolgens 
weer in groengrijs. Hij beschreef dit traject als een soort paardenkeuring. Wie 
kon lopen was gezond genoeg om weer voor de Nederlandse vlag te dienen. 
Opa kreeg te horen dat zijn vader niet meer leefde evenals zijn oudste broer en 
zijn moeder. Later bleek dat zijn moeder wel nog in leven was. Maar door al dat 
verdriet, en het idee dat veel van zijn dierbaren er niet meer waren, had opa er 
geen probleem mee om op punt te lopen bij patrouilles. Vaak met dappere 
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Molukse jongens. Op punt lopen houdt in dat je vooroploopt met de meeste 
kans om beschoten te worden. En zo vertelde opa nog meer verhalen. 
 
Na de Bersiap 
Na de bevrijding op 15 augustus 1945 leerde mijn opa, mijn oma 
kennen: Elwien Orelia Hirshi. Ze waren zeven jaar verloofd, grotendeels op 
afstand. Ze zijn met de handschoen getrouwd in 1952. 
 
Na de Bersiap moest men kiezen: of de Indonesische nationaliteit aannemen en 
blijven, of vertrekken naar Nederland. Opa is niet direct naar Nederland 
gegaan. Na het onafhankelijk verklaren van Indonesië werd opa gevraagd om 
bij The Standard Vacuüm Oil Company te blijven, dat Amerikaanse oliebedrijf. 
Ze vroegen hem om alles over te dragen aan de Indonesiërs. Daar heeft hij voor 
gekozen en dit heeft ruim 10 jaar geduurd. 
 
Hoewel de oorlog voorbij was, bleef een deel van het Indonesische verzet zich 
haatdragend uiten richting de Nederlanders, Indische Nederlanders, Molukkers 
en andere groepen. Opa heeft deze vorm van haat ook meegemaakt. 
 
Dit bleek bijvoorbeeld uit aanslagen die op zijn leven werden gepleegd. Zo was 
er een situatie waarbij onder andere opa werd aangehouden door een groep 
fanatiekelingen, die hem wilde vermoorden. Maar er zat een Indonesiër, een 
medicijnman, tussen die opa herkende als de man die altijd heel goed was voor 
mensen in de kampong. Opa bracht vaak medicijnen, rijst en stuurde de 
bedrijfsarts naar de kampong als er iemand ziek was. Daarmee werd hij gered. 
Die fanatiekelingen lieten opa gaan. Dit is een van de vele gebeurtenissen die 
opa meemaakte. 
 
In 1959 kwam er uiteindelijk een brief getekend door president Soekarno dat 
opa, oma en hun gezin van drie kinderen binnen 10 dagen het land moesten 
verlaten. 
 
Naar Nederland 
In 1960 kwamen mijn opa, oma, vader en twee ooms met een KLM-vliegtuig 
naar Nederland. Dit was geen vlucht zoals die nu zijn. Er waren veel 
tussenstops: Jakarta, Singapore, Bangkok, Karachi, Cairo, Geneve en uiteindelijk 
Amsterdam. Ze kwamen terecht bij tante Wies in de Goudenregenstraat in Den 
Haag. In een bovenwoning. Dat wel even iets anders dan de woningen op palen 
in de bush, dichtbij de boorlocaties in de jungle. Hierna zijn ze verhuisd naar 
wassenaar. Opa had daar een huis gekocht van zijn spaargeld. 
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In Nederlands-Indië gaf opa leiding aan ruim 800 man. In Nederland vroegen ze 
hem om papieren, diploma’s. Maar deze had hij niet meer, want alles was 
kwijtgeraakt. Hij kon beginnen in een garage en mocht de vloer aanvegen. Voor 
60 gulden in de week. Uiteindelijk heeft hij zichzelf opgewerkt als eerste 
monteur bij de Citroën. Hij wilde geen leiding meer geven. 
 
Opa had een leven in Nederlands-Indië voor de oorlog, samen met oma een 
nieuw leven in Indonesië na de oorlog en toen met het gezin opnieuw een 
nieuw leven in Nederland. Hij heeft 3 keer opnieuw zijn leven moeten 
opbouwen vanaf nul. Zonder hulp van de overheid moest de Indische 
gemeenschap het allemaal zelf uitzoeken. Evenals de Molukse, Papoea en 
Chinees-Indische gemeenschap die in Nederland terecht kwam. 
 
Het heden 
Ik sta hier nu als kleinkind van Opa muis en oma Elly. Met het privilege wat alle 
generaties voor mij hebben gecreëerd. Vandaag herdenk ik niet alleen de 
slachtoffers die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië. 
Vandaag wil ik ook mijn dankbaarheid uitspreken voor de generaties voor mij. 
Het is het respect wat wij als jonge generatie voor jullie hebben. Het is het 
verdriet, dat wij nooit zullen ervaren zoals jullie, maar wel voelen. Maar ook 
het belang, van een dag zoals deze, is iets wat wij als jonge (Indische) generatie 
beseffen. Jullie verhaal leeft door in ons. 
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