
verlaten. Eerst huurden we een huis en later 
kochten we er een in Leersum.”
 
TEGENGESTELD Opvallend genoeg staat de 
geschiedenis van de familie Van Cappelle 
niet beschreven in het boekje. Een omissie, 
aangezien zij een van de slechts drie families 
zijn, die in het dorp zijn gebleven. De moeder 
van Hans van Cappelle is inmiddels 99 jaar, 
en Hans van Cappelle woont bovendien 
naast Nieuw-Wildenburg. ,,Onze geschie-
denis was tegengesteld aan die van andere 
repatrianten. Mijn vader werd juist vanuit 
Doorn naar Indië gestuurd, toen de eersten 
hier kwamen. Ik was de enige in ons gezin 
die in Nederland werd geboren, waardoor 
ik later jaloers was op de exotische geboor-
teplaatsen van mijn broers en zussen. Als 
baby van een paar maanden maakte ik de 
oversteek, waarna ik tot mijn negende in 
Indië opgroeide.” Hij heeft fijne levendige 
herinneringen aan het land, maar hij maakte 
er als kind ook angstwekkende dingen mee. 
,,De opstanden, een aantal bombardementen 
en uiteindelijk hebben we moeten vluchtten.” 
Twee maanden woonde hij met het gezin in 
het oerwoud: ,,Eerst in een grot, later in een 
bamboehuis dat mijn vader liet bouwen.”
Het moment dat hij voor zijn leven door 
de velden naar de bosrand moest rennen, 
om te ontkomen aan twee gevechtsvlieg-
tuigen, staat voor altijd op zijn netvlies. In 
1959 kwam het gezin bij toeval in buurdorp 
Leersum terecht, op Nieuw Wildenburg dat 
een idyllische indruk maakte met 26 witte, 
rietgedekte huisjes: ,,Maar deze zomerhuis-
jes waren ongeschikt voor bewoning in de 
winter, zeker door mensen uit de tropen. 
Gelukkig waren wij er slechts een zomer, en 
die was heerlijk.”
 
ONVREDE Het feit dat men overwegend niet 
zelf mocht koken, leidde meermaals tot 
spanningen en onvrede. Met name op Nieuw 
Wildenburg werd het eten door een aantal 
gezinnen als ondermaats ervaren. ,,Er waren 
helaas in heel Nederland beheerders die de 
vergoeding voor voedsel liever voor een deel 
voor zichzelf hielden.” De familie Hartman 

kon het eten op een geven moment niet meer 
verdragen: het was te weinig, onsmakelijk 
en te Nederlands. Ze schreven een brief aan 
de koningin. Hierop kwam minister Marga 
Klompé hoogstpersoonlijk de situatie in 
ogenschouw nemen, waarna deze iets ver-
beterde. Ook de cursussen voor vrouwen, in 
huishoudelijke taken werden voor een deel 
als vernederend ervaren: ,,Een substantieel 
aantal repatrianten was van gegoede komaf. 
De overgang van een ruime woning met tuin 
en personeel, naar een klein kamertje terwijl 
men niets te doen had, was erg groot.” Toch 
verliep de integratie volgens Van Cappelle 
over het algemeen goed. Hij deed pogingen 
om te weten te komen hoe de Leersumse 
bevolking tegen de komst van de repatri-
anten aankeken, maar dat viel niet mee. De 
familiefotoalbums en herinneringen van 
Heleen Loef-Zandvliet, wiens grootouders 
Bos- en Heidepark beheerden, bleken wel 

zeer waardevol voor de Leersumse kant van 
het verhaal.
Wie nog herinneringen heeft aan de tijd van 
de repatrianten wordt opgeroepen deze te 
delen met Hans van Cappelle: 0343-411434.
 
PRAKTISCHE INFORMATIE De opening van 
de expositie vindt plaats op 18 mei. Vanaf 20 
mei is deze de rest van 2019 voor iedereen 
toegankelijk tijdens de openingstijden van 
de bibliotheek, behalve tijdens de zelfser-
vice-uren.
De publicatie ‘Djangan Loepah’ (76 pagi-
na’s) is à 6 euro te verkrijgen bij Jan Meijer, 
de penningmeester van de HVL via 0343-
453406. Ook zal deze te koop zijn bij De 
Tijdlijn en bij de lezing.
De lezing op 22 mei (20.00 uur) door Hans 
van Cappelle voor de HVL is ook toegan-
kelijk voor niet-leden en vindt plaats in de 
theaterzaal van SCC De Binder.

 p Moeder en drie kinderen van het gezin Hartman voor hun huisje op Nieuw Wildenburg.

 p Traditionele kaarsendans uitgevoerd door het dansgroepje van Bos- en Heidepark, 1954.
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