GARMT VAN
KAMPEN
Garmt van Kampen woonde in Leeuwarden. Als tiener maakte hij van alles mee
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Friesland. Bij dit vragenblad hoort het boekje
‘verstopt in je eigen huis’. Lees eerst het boekje voordat je de vragen gaat
beantwoorden.
De familie van Kampen had een winkel in Leeuwarden.

Voor het werk in de winkel was stroom nodig.

Wat kun jij over deze winkel ontdekken?

Stroom, daar moest je zuinig meedoen.
Wat deed de familie stiekem wat eigenlijk niet mocht
van de bezetter?

Hoe ging het met de winkel tijdens de oorlog?
Goed

	Niet zo goed

Slecht

Uit welk stukje tekst uit het boekje blijkt je antwoord?

Wat kwamen Duitse soldaten in de winkel doen?

Lees de tekst bij de afbeelding. Op de poster kun je
lezen: ‘geen portret, dan ook geen persoonsbewijs,
maar wel…’
Wat kwamen de Leeuwarders in de winkel doen?

Wat zou er volgens jou op de puntjes hebben kunnen
staan?

Garmt had een aantal geheimen. Eén daarvan was

Hebben de jongens tot het eind van de oorlog voor de

het vervalsen van persoonsbewijzen.

Duitse bezetter gewerkt?

Welke twee andere geheimen kan jij ontdekken?

Ja 			

Nee

Wat kun je hierover vertellen?

Zijn de geheimen bewaard gebleven
Ja 			

Nee

In de tekst kun je niet lezen wat Garmt wilde bereiken
met zijn geheime activiteiten. Maar welk doel had hij
denk je?

Je hebt gelezen over de winkel van de familie van
Kampen. In de winkel kwamen Leeuwarders en
Duitse soldaten.
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling:
Als je een winkel hebt, en daarmee geld verdiend voor
je gezin en jezelf, dan zijn alle klanten welkom. Ook
al ben je het niet eens met wat je klanten denken en
doen...
Eens

Oneens

Net als alle andere mannen en jongens werden ook
Garmt en Luit opgeroepen om te werken voor de
Duitse bezetter.
Waar gingen Garmt en Luit naar toe en wat moesten ze
daar doen?

Schrijf hier op hoe je tot je keuze bent gekomen.

