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Cees Leibbrandt (geb. 1935) 
 
Persoonlijke herinneringen aan Utrecht, Jaren 1941-1943 
 

Laat mij beginnen met mijn eerste herinnering aan Wereld-
oorlog 2. Die begon voor ons op 10 mei 1940. Ik herinner me dat 
mijn vader me heel vroeg uit bed haalde om naar de lucht te 
kijken. Die was zwart van de vliegtuigen. Later heb ik achter-
haald dat dit de aanval op het vliegveld Ypenburg bij Den Haag 
was. Opdracht was het regeringscentrum te bezetten en de 
regering en name de koningin gevangen te nemen. Er was 
echter een ‘’lek’’ in Berlijn en de Nederlandse militaire attaché 
aldaar was op de hoogte en daarmede ook onze eigen regering. 

Het vliegveld werd dus verdedigd; de landingsbanen waren 
geblokkeerd en de Junkers 52  vrachtvliegtuigen met het zware 
materiaal landden dus op het gras zoals ze dat thuis ook deden. 
De vliegtuigen waren echter te zwaar voor de Hollandse 
drassige grond en sloegen over de kop.  
Verder waren alle Nederlandse tanks (dat waren er 5 !) op 
Ypenburg samengetrokken. De Duitse parachutisten hadden 
geen kans en capituleerden. Koningin en Nederlandse regering 
waren inmiddels per Engelse destroyer op weg naar Engeland.     
De Duitse krijgsgevangen parachutisten volgden, eerst naar 
Engeland, snel daarna naar (noord) Canada om daar jaren lang 
hout te hakken. Canada zelf was inmiddels een expeditieleger 
aan het opbouwen.  
 
 Mijn volgende relevante herinnering betreft onze verhuizing 
naar Utrecht in 1941. Dat was nodig vanwege de opleiding van 
mijn vader in het kader van zijn opleiding tot Psychiater-
Neuroloog. Hij had daartoe een contract met “Zon en Schild’’, de 
thans nog bestaande psychiatrische inrichting aan de 
Utrechtseweg in Amersfoort. De 2-jaar durende neurologie 
opleiding vond plaats in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. 
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Die verhuizing ging toen in 1941 nog vrij comfortabel. Het was 
een (in mijn ogen destijds) vrij grote woning op de hoek van de 
Mauritsstraat (nr 2) en de Nassaustraat links daarvan. 

De woning lag aan een driehoekig pleintje/plantsoentje met 
aan de zuidrand voor die tijd nieuwe moderne woningen. Vanaf 
1937 heette dit stukje straat Prins Bernhardlaan, in de oorlog 
Nassaulaan, en na de oorlog Prinses Marijkelaan. 
In de oorlog woonde op Nassaulaan nr 4 Mussert, de chef van 
de NSB, Nationaal Socialistische Beweging, de politieke Duits-
Nederlandse burgerbeweging. Er was permanent bewaking 
door “NSB zwarthemden” en komen en gaan van dignitarissen 
in allerlei soorten exotische automobielen.    

Bij mijn weten hebben wij – zo dicht bij Mussert – nooit huis-
zoeking of andere controle op onze politieke zuiverheid gehad. 
Straks – als we bij de Maliebaan komen – zie je in retrospect 
hetzelfde fenomeen. Wel ben ik, 7-jaar oud, thuiskomend van 
school, het huis een keer gillend uitgerend, toen er een Duitse 
officier in onze woonkamer zat. Wij hoorden thuis weinig anders 
dan verhalen over onderduikers, die opgepakt werden. In dit 
geval was het echter een militair arts, die mijn vader in het 
ziekenhuis ontmoet had. Hij kwam uit Heidelberg, de streek van 
Duitsland vanwaar mijn overgrootvader bijna een eeuw geleden 
naar Amsterdam geëmigreerd was. Maar ja, je weet maar nooit. 

‘’Kindjeshaven’’ mag hier niet onvermeld mag blijven al lag het 
buiten mijn gezichtsveld destijds Dat was het kinderverblijf aan 
de Prins Hendriklaan 4, op de hoek van het Wilhelminapark. Het 
was door de studente Truitje van Lier opgezet om (in de loop der 
jaren ca 150!) joodse kinderen, van wie de ouders opgepakt 
waren, op te vangen en die op transport wachten naar 
onderduikadressen in onze N-O provincies. Ze kregen nieuwe 
(vervalste) persoonsbewijzen met Nederlandse namen. De 
kardinaal bewaarde in zijn domicilie (op de Maliebaan) in zijn 
kluis de sleutels waarmede de oorspronkelijke joodse namen 
weer terug te vinden waren. Dat is allemaal goed gegaan!  
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Bijzonderheid was dat zij ook kinderen van Duitse militairen 
en Nederlandse vrouwen opving. De Duitse Ortskommandant 
Utrecht is er zelfs wel eens komen kijken en gaf ook wat 
financiële ondersteuning. Ook dat is allemaal goed gegaan! 

         
Ik was zomer 1941 nog geen 6 jaar. Dat kwam pas in oktober. 

Ik mocht dus nog niet naar de ‘’grote school’’. De oplossing was 
een particulier 1- klasje bij een onderwijzeres thuis. Die stoomde 
ons klaar voor de 2e klas in de ‘’grote school’’ het volgende jaar. 
Dat is goed gegaan. Wat mij nog bijstaat is die winter. Het was 
een kwartiertje lopen, maar de sneeuw lag zo hoog in de straat, 
dat ik vanaf het geruimde pad niet over de sneeuw heen kon 
kijken. Ook opvallend waren de vele huizen met een bord 
‘’Difterie”. Wat dat betekende, wist ik niet, maar ik moest er 
vandaan blijven. Wat ik me ook herinner was dat de leerlingen 
af en toe bij toerbeurt een briket of iets degelijks moesten 
meebrengen voor het kacheltje in het leslokaal.  

 
In september 1942 ging ik dus naar de grote school, 2e klas. 

Die was gevestigd aan de Maliebaan. Maar ja, het gebouw was 
gevorderd door de bezetter. De oplossing was dat we les kregen 
in een andere school, ‘s ochtends. Dan gingen wij naar huis en 
kwamen de eigen leerlingen van die school voor hun onderricht 
in de namiddag. Het werkte; ik heb daar lezen en (slecht) 
schrijven geleerd. 

Van 1942 herinner ik me verder niet veel. De levens-
omstandigheden werden moeilijker. Hoewel mijn vader als arts 
een ‘’Ausweis’’ had, dat hem vrijstelde van dwangarbeid in 
Duitsland, weet ik nog wel dat hij regelmatig een paar dagen 
afwezig en ‘’ondergedoken‘’ was. Voedsel werd steeds 
moeilijker en er was meer militaire activiteit. Ik herinner me dat 
ik eens een kolonne Duitse tanks door Utrecht heb zien rijden. 
Ze waren zandkleurig; ze zullen dus wel op weg naar Noord 
Afrika geweest zijn. De geallieerde luchtmacht werd ook veel 
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actiever, en er werden nogal eens ook in de stad militaire doelen 
gebombardeerd, al dan niet met succes. 

1943 was verder een spannend jaar. Op 19 juni werd mijn 
broertje Hans geboren (in het Diaconessenhuis). Dat moet voor 
mijn ouders zowel een vreugde als een grote opgave geweest 
zijn. Babyvoeding was schaars, maar kinderziektes niet! De 
oorlog had duidelijke een wending ten goede genomen, maar 
het was duidelijk dat het nog lang zou duren (uiteindelijk tot de 
bevrijding in mei 1945. 

In de late herfst 1943 verhuisden we weer naar Amersfoort, 
Utrechtseweg 288, waar mijn vader zijn werk in de 
psychiatrische inrichting Zon en Schild zijn werk zou voortzetten. 
De inboedel ging met een vrachtwagen met op een 
aanhangwagentje een gasgenerator. Vraag me niet hoe het 
werkte maar de brandstof kwam uit (toen nog) Limburgse kolen. 
Het zal wel heel duur geweest zijn.  

Zelf ging ik in die tijd op school in Zeist, in de ‘’broeder-
gemeente bij het Slot Zeist. De elektrische tram Amersfoort-Zeist 
reed in 1943  nog wel. Later niet meer door beschietingen uit de 
lucht en roof van motorwagens door de Duitsers t.b.v. de steden 
in het Ruhrgebied. Dat is doorgegaan tot kort na 6 Juni 1944, de 
dag van de geallieerde invasie in Normandië. Toen werd voor 
de Duitsers Nederland ‘’etappegebied’’, en kwam de oorlog ook 
in Nederland dichtbij, aanvankelijk in de lucht, maar in 
september al veel dichterbij met de luchtlandingen in Arnhem 
(17 september 1944). Ik heb die vliegtuigen gezien en we 
hebben staan zwaaien. De trams verdwenen naar steden in het 
Ruhrgebied. Ja, ze zijn later na de Duitse capitulatie daar 
teruggevonden en gerepatrieerd. Ze hebben nog enkele jaren 
dienst gedaan tot de door de Nederlandse regering in Londen 
reeds in 1944 bestelde 999 Crossley-bussen rond 1947 
geleverd werden. 

De belevenissen in dit laatste jaar zijn een verhaal apart, maar 
passen niet in dit verhaal. We hebben het allemaal overleefd!  

                


