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Dat een zegsvrouw zó bang was voor 
bombardementen en dus het liefst 
slecht weer had, zodat de 
bommenwerpers en jagers niet konden 
vliegen, had eigenlijk toch niet de titel 
van dit boek mogen leveren. De meeste 
mensen zullen in die tijd, eind 1944 en 
’45, juist wel goed weer gewild hebben, 
zodat de geallieerde overmacht in de 
lucht ervoor zou zorgen dat de oorlog 
nog zo kort mogelijk zou duren. In ieder 
geval was iedereen het er wel over 

eens dat alle sporen die aan die nare tijd herinnerden zo snel mogelijk uitgewist moesten 
worden. En dat uitvagen van oorlogssporen gaat tot heden door, al is nu vaak onwetendheid 
daarvan de oorzaak. De auteur heeft de allerlaatste opgespoord en geeft er zo’n 33, wel in 
meerderheid in de gemeente Leiden, maar ook tot op vrij verre afstand. Op een 
topografische kaart uit de oorlog en een moderne luchtfoto op de schutbladen van het boek 
worden ze aangegeven.  

Het is dat de auteur de lezer bij de hand neemt en het allemaal uitvoerig vertelt, want het 
zijn bijna allemaal minieme aanwijzingen aan panden of in het landschap. Natuurlijk zijn er 
ook bunkers bij of monumentjes, maar ook die moet je maar weten te vinden – bunkers zijn 
soms verbouwd of vrijwel geheel onder het zand verdwenen. Zichtbaarder is een herinnering 
die nog in overvloed te vinden is: een geschilderde witte T naast voordeuren van panden 
waar in 1943 een telefoon was, zodat men daar de Luchtbeschermingsdienst kon bellen bij 
bombardementen en eventueel het landen van geallieerde parachutisten. Maar soms is een 
oorlogsspoor al verdwenen, zoals de hoeve Wassenaar in de Broek- en Simontjespolder 
onder Oegstgeest, thans in de Leidse Merenwijk (spoor nr. 13, Onderduikers en bezetters in 
de polder). Daar waren joden ondergedoken en SS-troepen ingekwartierd. Het pand is totaal 
gesloopt en vervangen door een nieuwe kinderboerderij, zodat alleen de oude toegangsweg, 
nu een fietspad, nog een spoortje van herinnering biedt.  

Het boek is een bundeling van een artikelenreeks, eerder verschenen in het Leidsch Dagblad. 
Voor een aantal verhalen heeft de auteur bewoners ter plaatse of anderen gesproken of 
deskundigen geraadpleegd. Het geheel is verlucht met veel uniek fotomateriaal, waaronder 
nogal wat luchtfoto’s van de Engelse luchtmacht (RAF) uit vooral 1944 en 1945. Ook daar is 
enige uitleg, met behulp van pijltjes e.d., bepaald nuttig, want het lezen van luchtfoto’s is 
eigenlijk specialistenwerk. 

Er is natuurlijk al heel veel over de oorlog gepubliceerd, maar wanneer een specialist op een 
vlotte manier en niet echt doordravend vertelt, is het toch interessant om al bekende 



informatie te (her)lezen. Een enkele keer had je eigenlijk nóg wel meer willen weten, maar 
dat kon binnen de gestelde perken wel niet. Zeker nu een deel van de hier nog opgevoerde 
sporen onvermijdelijk nog zal verdwijnen (bomen met scherven erin die ooit een keer 
omwaaien of omgezaagd worden en dergelijke) is het een prachtige tijdsopname, die velen 
met interesse zullen blijven raadplegen. 
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