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In 1924 opent de familie Van Kampen een fotozaak aan de Twee-

baksmarkt in Leeuwarden. ‘Foto Vaka’ verhuist in 1939 naar Sint 

Jacobstraat nummer 13. Luit van Kampen woont samen met zijn 

vader, moeder en vijf broers en zussen boven de winkel. Klanten 

komen naar ‘Foto Vaka’ om portretfoto’s te laten maken en voor 

het afdrukken van foto’s. Het personeel van de winkel maakt in de 

omgeving straatfoto’s die mensen kunnen kopen.

LUIT VAN 
KAMPEN

De familie Van Kampen tijdens de oorlogsjaren. 
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In de beginjaren van de bezetting merkte ik bijna niets van de 

oorlog. Een van mijn klasgenoten verloor in mei 1940 zijn vader. 

Hij sneuvelde tijdens de inval van het Duitse leger. Voor ons gezin 

was het geen slechte tijd. Ondanks de bezetting draaide de winkel 

van mijn vader goed. Duitse soldaten lieten hun fotorolletjes bij 

ons ontwikkelen en veel Leeuwarders maakten bij ons pasfoto’s 

voor op hun persoonsbewijs.

Oproep voor het maken van 

pasfoto’s voor op het persoons-

bewijs.

LUIT VERTELT
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Ik herinner me nog wel dat het winkelpersoneel niet langer de 

provincie in trok om foto’s te maken. De motorfietsen die ze voor 

deze tochten gebruikten, stonden werkeloos in een opslagruimte 

tot ze door Duitse soldaten in beslag werden genomen.

Foto gemaakt door de familie Van Kampen vanuit hun woning.  

Achter de Oldehove is een rookwolk te zien (brand vliegbasis).
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Tijdens de eerste oorlogsjaren ging ik gewoon naar school. Mijn 

oudere broer Garmt ging in de fotozaak werken. Ik mocht door-

leren en deed de lerarenopleiding. Toen onze school door Duitse 

soldaten werd gebruikt als slaapplaats, moesten we ergens an-

ders in de stad naar school.

Marcherende Duitse soldaten.

(Fotocollectie Van Kampen).
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Omdat een fotozaak niet zonder elektriciteit kan, hadden we thuis 

altijd stroom. Mijn vader had een radio verstopt en we luisterden 

stiekem naar de Engelse radio. Wanneer er nieuws was, gaven wij 

dat de volgende dag door aan onze melkboer. Hij zorgde er wel 

voor dat het nieuws snel doorverteld werd.

Burgers werden opgeroepen om zuinig te zijn met stroom.



8

Toen ik net 18 jaar was, werd ik samen met mijn broer opgeroe-

pen om graafwerk te  doen voor het Duitse leger in Drenthe. Mijn 

vader wilde niet dat we gingen, dus verstopten we ons bij vrien-

den. Toen we daar niet konden blijven, gaven we ons toch maar 

aan om in Drenthe te werken. 

Oproep arbeidsinzet op naam van Garmt Hendrik van Kampen.
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We vertrokken in oktober 1944. Samen met anderen groeven we 

tankgrachten. Deze versperringen moesten de geallieerde tanks 

tegenhouden. Het werk was zwaar en we werden slecht behan-

deld.

Document 

arbeidsinzet.
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Uiteindelijk konden we met heel veel geluk ontsnappen.  

Het lukte ons om ongezien terug te komen in Leeuwarden.  

Dit keer doken we onder in ons eigen huis.

Noodkachel ‘rus’.

Beschrijving woonsituatie 

door Garmt van Kampen.
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Het hele gezin ging op de tweede verdieping wonen, boven de 

werkplaats van de winkel. De ruimte was klein, dus met weinig 

brandstof was het snel warm. We konden zien wie er aanbelde. 

Als de deurbel ging, keek mijn moeder wie het was. Bij gevaar 

konden mijn broer en ik ons dan snel verstoppen.

Spelen aan tafel.
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Tijdens huiszoekingen zaten mijn broer en ik onder een luik in de 

kamer waar mijn vader fotomateriaal bewaarde. In deze kamer 

brandde alleen een klein rood lichtje. Er is twee keer huiszoeking 

gedaan, maar ze hebben ons niet gevonden. 

De kinderen van de familie Van Kampen vermaken zichzelf met spel en hobby. 

(Fotocollectie Van Kampen).
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog verzamelt Garmt van Kampen, 

de oudere broer van Luit, meer dan 400 oorlogsfoto’s. Hij gebruikt 

hiervoor onder andere fotorolletjes die Duitse soldaten in de foto-

zaak lieten afdrukken. De foto’s van Garmt van Kampen zijn een 

belangrijk onderdeel van de fotocollectie van het Verzetsmuseum.

Persoonsbewijs Garmt van Kampen

FOTOGRAFIE
EN BEZETTING



14

Veel van de foto’s zijn te vinden op www.beeldbankwo2.nl.

De fotocollectie van het Fries Verzetsmuseum is gedigitaliseerd. 

Op onze website kan iedereen deze foto’s bekijken. De website 

geeft toegang tot duizenden foto’s over de Tweede Wereldoorlog.

www.collectie.friesverzetsmuseum.nl

WEBSITE
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