
Plekken van Herinnering - Weetjes 

In het tijdschrift ‘Plekken van Herinnering. Ontdek waar de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Midden-Groningen 
zich hebben afgespeeld' staat op pagina 50 en 51 een werkblad om zelf aan de slag te gaan. Hieronder het antwoord op 
de Weetjesvragen op pagina 51: 
● De Hebreeuwse jaartelling verschilt van de Nederlandse. Als het 1943 is in Nederland, dan is het volgens 

de Hebreeuwse jaartelling …? 5703 
● Zondag is voor christenen een kerkelijke dag. Dan ben je vaak vrij en ga je naar de kerk. Welke dag is dat 

voor joden? Zaterdag of sjabbat zoals het in het Hebreeuws wordt genoemd 
● Hoeveel keer reed de ‘jodentrein’ door Kropswolde, Hoogezand, Sappemeer en Zuidbroek? In totaal 97 

keer passeerde een trein vanuit Westerbork richting Duitsland 
● Tijdens de oorlog waren er vaste plekken waar je voedsel- en kledingbonnen kon afhalen. Ook in 

Slochteren zat zo’n locatie. Hoe noem je zo’n plek? Distributiekantoor 
● De Duitse bezetters stelden in de dorpen en gemeenten ordehandhavers aan, een soort politie. Dit waren 

meestal inwoners van de betreffende dorpen zelf. Hoe noemde je deze mensen? Landwachters 
● Aan het einde van de oorlog kwamen bevrijders uit verschillende landen ons helpen. Noem zoveel 

mogelijk van deze landen. Canada, Engeland (Verenigd Koninkrijk), Polen, Verenigde Staten van Amerika 
● Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog woonden geallieerden tijdelijk in woonhuizen en 

boerderijen. Zo ook in bijvoorbeeld Slochteren. Hier is een naam voor. Weet jij die? Inkwartieren 
● In de regio Midden-Groningen waren diverse verzetsstrijders actief. Noem er vijf. Arie Bosscher, Derk 

Lutjeboer, Dirk Bakker, Gerrit Imbos, Hendrik Ernst de Haan, Hendrik Haan, Hielke Antonides, Jan 
Emmens, Jan Huitzing, Jan Lever, Jan Oostindiër, Jan Sangers, Kees de Haan, Klaas Nieboer, Klaas 
Woltjer, Kornelis Roeters, Matheus Mulder, Meint Veninga, Mente Suzenaar, Nanno Mulder, Pieter 
Venema, Popko Biel, Reint Dijkema, Willem Balkema, Willem Berg 

● Hoe kon James Clifton King jr. de crash overleven, wat vertelt hij daarover in de film ‘Stranger from the 
Sky’? Hij sprong met een parachute uit het vliegtuig en kwam tegelijk met het toestel neer. Een moeder 
en dochter droegen hem naar hun huis  

● Hoeveel Joodse gezinnen woonden er in Muntendam in de Tweede Wereldoorlog? Er woonden zes Joodse 
gezinnen met in totaal veertien gezinsleden. Ook tussen de gezinnen bestonden familiebanden 


