SIPKE JANSMA
Sipke Jansma is een tiener als de oorlog uitbreekt. De oorlog blijft zijn hele leven
een rol spelen. Bij dit vragenblad hoort een bijlage met teksten. Lees het verhaal
eerst voordat je de vragen gaat beantwoorden.

Hoe oud was Sipke toen de oorlog uitbrak?

Op de website van Spanvis.com kun je zien welke
mannen, en één vrouw, er op het verzetsmonument
staan in het museum.
Staat Sipke Jansma op het monument?

Wat heeft hij tijdens de oorlog gedaan wat niet
bewaard is gebleven?

ja			

nee

Staat Mark Wierda op het monument?
ja			

nee

Welke beroepen heeft Sipke gehad?

Als tiener deed Sipke ook mee aan acties tegen de
bezetter.
Wat kun je vertellen over de telefooncentrale?

Sipke heeft dit schilderij gemaakt en
geschonken aan het museum.
Bekijk het schilderij.
Wat zien jullie? Schrijf minstens vijf dingen op die op
het schilderij te zien.

Wie is Mark Wierda en wat is er met hem gebeurd?

Sipke noemt het ‘geschilderd verdriet’. Waarom zou de

Wat zijn dingen die je opvallen aan de motor?

kunstenaar het schilderij zo hebben genoemd?

In de tekst staat een andere titel. Wat is er bij Dronrijp

Kijk naar de foto achter de motor. Wat hebben de foto

gebeurd?

en de motor met elkaar te maken denk je?

Bij het schilderij zat ook een brief. Wat zou Sipke heel
graag uitgebannen willen hebben?

Je hebt nu kennisgemaakt met iemand die oorlog
en vrede heeft meegemaakt. Sipke heeft wel een
mening over de stelling. Maar wat vind jij?
Ben je het eens of oneens met de volgende stelling:
Als een oorlog is afgelopen, en het is vrede geworden,

En is zijn wens uitgekomen vandaag de dag?

dan zijn alle problemen opgelost.
Eens

Oneens

Schrijf hier op hoe je tot je keuze bent gekomen.
Er staat een motor in het museum waarvan we hier
een foto laten zien. Op de website van het museum
vind je meer informatie over de motor.
Wat is de bijnaam van deze motor?

En waarom heeft het deze naam gekregen?

Waarom staat deze motor in het museum denk je?

