
 

 

 

P E R S B E R I C H T 

Nieuwe publicatie: LEEUWARDEN e.o. Sporen van de luchtoorlog 1940-1945 

 

Samenvatting 

Op 15 april verschijnt het boek LEEUWARDEN e.o. Sporen van de luchtoorlog 1940-1945. Deze rijk 

geïllustreerde fiets- en wandelgids voert de lezer langs 75 locaties die de geschiedenis van de luchtstrijd 

tijdens de Tweede Wereldoorlog boven de Friese hoofdstad en omliggende dorpen tastbaar maken. Het 

boek bevat niet eerder gepubliceerde feiten en foto’s. 

 

Historische achtergrond 

De aanwezigheid van een belangrijk Duits vliegveld, de Fliegerhorst, zorgt ervoor dat de bevolking van 

Leeuwarden en omliggende dorpen tijdens de bezetting vrijwel dagelijks met de gevolgen van de 

luchtoorlog wordt geconfronteerd. In de stad zijn vanaf 1940 honderden woningen door de Duitse 

Luftwaffe gevorderd. Duizenden Friezen werken – aanvankelijk vrijwillig, later onder dwang – mee aan de 

opbouw en het herstel van het vliegveld. Verduistering en andere luchtbeschermingsverplichtingen 

dringen door in ieder huishouden.  

              Ondanks de voorzorgsmaatregelen worden zeker acht keer stadswijken door bommen getroffen, 

waarbij ook dodelijke slachtoffers vallen. Het neerstorten van geallieerde en Duitse vliegtuigen in de 

directe omgeving van de stad maakt tijdens de bezetting al grote indruk. De oorlogsgraven in de gemeente 

zijn nog altijd een stille getuige van het luchtgeweld dat zich in de jaren 1940-1945 heeft afgespeeld. 

Enkele vliegeniers die hun crash overleven kunnen onderduiken met hulp van plaatselijke verzetslieden 

zoals Krijn van der Helm, Willem de Vrij en Piet Sijtema. Het Leeuwarder verzet is verder actief met het 

verzamelen van inlichtingen over de Fliegerhorst, die aan de Nederlandse regering in Londen worden 

doorgespeeld. 

              In april 1945 treffen de Canadese bevrijders een volledig verwoest vliegveld aan. In de jaren 

daarna worden de ruïnes van militaire bouwwerken in en om de stad Leeuwarden vrijwel allemaal 

afgebroken. De door bombardementen ontstane lege plekken worden opnieuw bebouwd en kantoren en 

observatieposten van de Luchtbeschermingsdienst krijgen een andere bestemming. Met het veranderende 

straatbeeld vervaagt langzaam de fysieke herinnering aan de luchtoorlog. LEEUWARDEN e.o. Sporen van 

de luchtoorlog 1940-1945 brengt de geschiedenis terug naar de plekken waarmee ze onlosmakelijk is 

verbonden. Enkele voorbeelden: het luchtbeschermingsgebouwtje aan de Schrans, oorlogsgraven op de 

Noorder- en Huizumerbegraafplaats, herbouwde woningen aan de Wijbrand de Geeststraat, een 

tobroekbunker aan de Mr. P.J. Troelstraweg, een muur met kogelgaten aan de Wijnhornsterstraat en een 

onderduikadres van een Amerikaanse piloot in Wergea. 

 

Uitgave en verkoop 

De uitgave is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF) 

en het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). De gids is het 31e deel in de reeks stadswandelingen van 

het HCL.  

LEEUWARDEN e.o. Sporen van de luchtoorlog 1940-1945 (152 blz.) is voor € 12,50 te koop bij het 

Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, of te bestellen bij de SMAMF via  smamf@upcmail.nl 

(+portokosten). 

 

Contact  

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Alexander Tuinhout, auteur van de gids en 

secretaris van de SMAMF.  E-mail:  smamf@upcmail.nl / Telefoon: 058-2131020 
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