LOEK
GROENTEMAN
Loek is een jongen die heeft geleefd in de Tweede Wereldoorlog. Bij dit vragenblad
hoort een boekje waarin zijn verhaal te lezen is. Loek is één van de kinderen die je
kunt leren kennen in het Fries Verzetsmuseum. Lees eerst het boekje voordat je
de vragen gaat beantwoorden.
Loek heeft zijn naam moeten veranderen toen hij

Vanuit de Hollandse Schouwburg werden Joodse

ging onderduiken

mensen naar Westerbork gebracht om uiteindelijk

Wat was zijn echte naam?

door te reizen naar concentratiekampen.
Wat heeft de moeder van Loek gedaan om te
voorkomen dat ze op transport gingen?

Hoe oud waren Loek en zijn broertje Max toen de
oorlog in Nederland begon?

Vanaf 1942 moeten alle Joden een Jodenster dragen.
Loek heeft op verschillende plaatsen ondergedoken

Heeft Loek er één gedragen? Kijk goed naar de foto’s

gezeten. Meestal met zijn broertje Max en soms

in het boekje.

alleen.
In welke steden is Loek geweest voordat hij naar
Friesland kwam?

Loek verhuisde van de stad Amsterdam naar het
platteland.
In welke twee Friese plaatsen heeft Loek
ondergedoken gezeten?

In Friesland kwam Loek als eerste terecht bij de
familie Kuipers.
Wat moest Loek leren van de familie en waarom was
dat belangrijk voor zijn veiligheid?

Loek heeft ook bij de familie Visser ondergedoken
gezeten.
Was hij daar altijd veilig?

Tijdens een Duitse controle werd Loek naar Margje

Loek heeft een beeld laten maken.

gebracht. Zij werd gevraagd te doen alsof Loek haar

Waarom heeft hij een beeld laten maken? En wat is de

zoon was. Margje had contact met Duitse soldaten

titel van het beeld?

en daardoor was Loek veilig. Na de oorlog werd
Margje gestraft.
Welke straf heeft zij gekregen? En wat vindt Loek van
deze straf?
De titel van het beeld heeft ook te maken met het
monument op de Joodse School in Leeuwarden.
Schrijf op wat het beeld en het monument met elkaar
te maken hebben.
Loek heeft erg veel geluk gehad vindt hij zelf.
Wat is zijn geluk?

