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 Op 5 mei 2015 was het 70 jaar geleden dat WO2 eindigde. De medewerkers van Briza vertellen 
familieverhalen over de oorlog en belichten deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis vanuit verschillende 

hoeken…. De vijf jaar durende wereldoorlog was een periode van angst en honger, maar ook van moed, 
solidariteit, heldendom en een tijd van hoop toen de bevrijding nabij was. 

Juist in deze roerige tijden, waarin veel vooroordelen de kop opsteken, landen oorlog voeren en 
mensenrechten worden geschonden is het belangrijk om kinderen en jongeren hiervan in kennis te stellen 
en te waarschuwen voor de gevolgen hiervan. Het is belangrijk dat ook kinderen en jongeren zich bewust 

worden dat deze geschiedenis zich zeker niet mag herhalen!

Speelperiode  Schooljaar 2015-2016, start in oktober.



Voor wie is de 
voorstelling?
De voorstelling, deze docentenlesbrief en het leerlingen 
werkblad zijn gericht op leerlingen van het primair onderwijs 
van groep 5 t/m 8.

Lessuggesties 
voor op school
Het is aan te raden het lesmateriaal te gebruiken voor en na het 
bezoek aan de voorstelling. In deze docentenhandleiding staat 
een (voor)leestekst met daaraan gekoppeld suggesties voor een 
kringgesprek en een computeropdracht. 

In de lesbrief voor de leerlingen staan opdrachten die ze zelf 
kunnen doen maar ook klassikaal behandeld kunnen worden. 
De opdrachten zijn voor verschillende leeftijdsgroepen/niveaus 
samengesteld. Per opdracht kan gekeken worden of het aansluit 
bij het niveau van de groep. Door de lessuggesties te behandelen 
zullen de leerlingen goed voorbereid zijn en de voorstelling 
beter begrijpen en verwerken. 
Aanvullende informatie over de voorstelling is te vinden op de 
site www.briza.nl 
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Thema’s van de 
voorstelling 
Hoofdthema’s:
•  Vooroordelen, rassenhaat en discriminatie, waar kan dit 
 toe leiden en hoe ga je dit tegen.
• Conflictbeheersing en mediation. In het klein (hoe maak  
 je goed ruzie en hoe maak je het weer goed) en in het groot   
 (bemiddeling, vredesverdragen en Vredespaleis).
• WO II en persoonlijke verhalen. 

Subthema’s:
• In grote lijnen de geschiedenis van de WO2
• Wat is oorlog en hoe wordt het veroorzaakt?
• Muziek en cabaret rond 1939 -1945 het interbellum.

De musical en het lesmateriaal sluit aan bij: 
Nederlands: kerndoel 1, 2, 3;
Kunstzinnige oriëntatie: kerndoel 54, 55, 56;
Oriëntatie op jezelf en de wereld:
Mens en samenleving 37 en 38, Tijd 51, 52, 53.

De rollen/personages in de musical en hun karakters
(De voorstelling speelt zich af in een sfeervolle cabarettent, 
waar de medewerkers in hun generale repetitie af en toe 
herinneringen ophalen aan de voorbije oorlog)
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Jan Erik Noske (fluitist/keyboard) optimistisch type en zoon 
van de Hollandse  violist Willem Noske;
Yvette Olof (vertelster/zangeres) moederlijk type, 
dochter van de Joodse gevluchte violist Theo Olof;
Shakira Wardenaar (danseres/zangeres) zigeunertype, vertelt en 
danst over de Roma en de Sinti.
Johan Olof (violist) vrolijk type, zoon van Hollandse vader en 
Koreaanse moeder, kleinzoon van Theo Olof
Linda Elmensdorp (pianiste) beetje zorgelijk type, dochter 
van Hollands/Italiaanse mensen die in een jappenkamp in 
Indonesië hebben gezeten.
Gregory Vanhouttem (percussionist/drummer) stille, maar 
vrolijke jongen, muzikant.
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Muziek 
De muziek voor ‘WO2 en mijn familie’ valt in meerdere 
categorieën te verdelen: wat serieuzere composities van J.S. 
Bach, F. Chopin, F. Schubert; composities/arrangementen door 
Jan Erik Noske; muziek passend bij de verhalen, (Hatikva, 
Klezmer, Ederlezi, Japans, Nina Bobo) en cabaretliedjes van 
Willy Derby en Lou Bandy van vlak voor de oorlog, waarin 
de mensen elkaar probeerden gerust te stellen en hoopten dat 
het allemaal wel goed zou komen. Door al deze verschillende 
muziekstijlen wordt er een breed beeld geschetst van de sfeer in 
en rondom de Tweede Wereldoorlog.

Muziekinstrumenten
Tijdens de voorstelling wordt gespeeld op de volgende 
instrumenten:
Dwarsfluit, kena (hese bamboe-fluit), piano, keyboard, viool, 
percussie, grote trom, en mini drumstel. 

Boeken te leen bij de (Centrale) Bibliotheek te Den 
Haag of te koop in de boekwinkel van het Museon
Kijk ook op www.bibliotheekdenhaag.nl
Kijk ook op www.museon.nl

Boeken voor de leerkracht verkoop in Museon 
en Nationaal Militair Museum (NMM) 

Moedige mensen, helden in oorlogstijd, Jaap Cohen en Hinke 
Piersma, (NMM).

Stad in oorlog, stad in vrede, Henk Ambachtsheer, Corien 
Glaudemans, foto’s Dick Valentijn, uitgeverij De Nieuwe Haagse.

Spitten voor de moffen, Roel van Duijn, dagboek met 
toelichting van tewerkstelling van de vader van de schrijver, 
graven aan tankgracht in Den Haag.

Den Haag 40-45, Maarten van Doorn, W.Books i.s.m. Haags 
Gemeentearchief.

Voor leerkracht en leerling:

Dossier Discriminatie, Marijke Ooijen, Jos van Hest, vanaf 10 
jaar (bibliotheek Spui Den Haag).
 
Rassenhaat, hedendaagse kwesties, Anne Rooney, vanaf 13 
jaar (bibliotheek Spui Den Haag).
 
Wereldoorlog II, Simon Adams, serie Ooggetuigen 
(bibliotheek Spui Den Haag).

Racisme, Adrien Cooper, wat racisme is, achtergronden, 
oorzaken, gevolgen en bestrijding ervan. Vanaf 13 jaar. 
(bibliotheek Spui).

De oorlog van Sophie, An van ’t Oosten, Davidfonds/Infodok 
(Museon).

Kind in oorlog, Joke van Grootheest en Gert-Jan van Rijn, 
Unipers Uitgevers (Museon).

DVD: Het jaar 2006, kinderverhalen uit Jappenkampen 
(Museon).

Bullied, Fleur Baak, Shula Mensah, Lisa Wang, over pesten, 
Boekengilde (Museon).

De terugkeer, stripboek van het Indisch 
herinneringscentrum, Eric Heuvel, Ruud van der Rol, 
Eduproducties (Museon).

A family secret, stripverhaal over een jongen die voor 
Koninginnedag de zolder van zijn oma doorzoekt naar spullen 
om te verkopen en een familiegeheim ontdekt over de WO II 
(Verzetmuseum).

Aanpassen, in dit boek vertellen Indische Nederlanders van 
voor de oorlog hoe het hen is vergaan, 2e generatie minidocu’s 
op youtube.com/nasiidjo (Museon).
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Elke dag een druppel, roman over een jongen die opgroeit in 
een NSB gezin, Wilma Geldof, The house of books (Museon).

(VMBO en groep 7/8) Oorlogswinter, Jan Terlouw, Het verhaal 
gaat over de 15-jarige Michiel die in het fictieve Noord-Veluwse 
dorp De Vlank woont. Hij maakt de laatste winter van de 
Tweede Wereldoorlog mee, raakt gaandeweg betrokken bij 
illegale activiteiten en zal een enorme verantwoordelijkheid 
moeten dragen. Dit boek is ook verfilmd. 

Opgejaagd , Lydia Rood, Maira en de rest van het gezin 
Meinhardt behoren tot de Sinti. Ze trekken rond en verdienen 
de kost met muziek maken, handlezen en klusjes op het land. 
Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Vanaf ca. 10 jaar.
 
Hongaarse zigeuners: verhalen van overlevers / Jutka Rone 
en andere.  Levensverhalen van Hongaarse zigeuners die 
vertellen hoe ze de vervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog 
overleefden.

Websites voor leerkracht

www.cgb.nl De CGB ziet toe op de naleving van de Algemene 
Wet Gelijke Behandeling
www.mensenrechten.nl 

De rechten van de mens, of kortweg de mensenrechten, 
zijn rechten die ieder mens toekomen, waar ook ter wereld. 
Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de 
macht van de staat en moeten ervoor zorgen dat iedereen kan 
leven in menselijke waardigheid. Mensenrechten betekenen 
bijvoorbeeld dat iedereen een eigen vrije mening mag hebben en 
uiten en dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers mag 
gebruiken. Ook houden ze in dat je recht hebt op onderwijs, 
op genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Staten hebben 
met elkaar afgesproken deze rechten voor iedereen te zullen 
garanderen. Voor iedereen, dus ongeacht ras, kleur, geslacht, 
taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of 
maatschappelijke afkomst, welstand, geboorte of enige andere 

status. De mensenrechten vormen de basis voor alle wetgeving 
en beleid van de overheid.
www.lbr.nl expertisecentrum op het gebied van 
rassendiscriminatie
http://www.un.org/ site van de Verenigde Naties
www.kinderrechten.nl Het Kinderrechtencollectief is een 
coalitie van kinderrechtenorganisaties ter bevordering van de 
rechten van het kind.

Extra bezoektips: voor educatieve activiteiten in relatie tot de 
Tweede Wereldoorlog. 
Op de sites van deze instellingen staan mogelijkheden voor 
educatieve bezoeken in relatie tot de WO II.

Anne Frankhuis in Amsterdam
Het beroemde achterhuis van Anne Frank. Het Anne 
Frankhuis biedt ook educatieve groepsprogramma’s.  
Voor o.a. groep 8 en voor VMBO.
Op de site, educatie/docentenportal zijn lessen, ideeën en tips 
te vinden over Anne Frank, WO II en actuele thema’s zoals 
antisemitisme, gelijke rechten, identiteit, vooroordelen en 
beeldvorming. Voor meer informatie: www.annefrank.org

Joods Historisch Museum in Amsterdam
In vaste en tijdelijke tentoonstellingen en evenementen wordt 
hier de geschiedenis en de cultuur van de Joden in Nederland 
zichtbaar. Voor meer informatie: www.jhm.nl/educatie

Museon in Den Haag: de tentoonstelling Den Haag en de 
Atlantikwall. Oorlog in de stad van vrede tot 1 november 2015
Laat de bezoeker kennis maken met deze Duitse 
verdedigingslinie en legt een verbinding tussen herinnering 
en herdenking van de Atlantikwall. Hieraan gekoppeld 
zijn actuele thema’s op het gebied van vrijheid, democratie 
en rechtstaat en wordt de nieuwe positie van Den Haag als 
internationale stad van recht, vrede en veiligheid verduidelijkt. 
Voor meer informatie:  www.museon.nl/nl/tentoonstellingen/
atlantikwall
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Het Vredespaleis in Den Haag
In een speciaal ontvangst voor scholen wordt de geschiedenis 
van Vredespaleis en het werk dat de instellingen in het gebouw 
verrichten, op interactieve wijze voor het voetlicht gebracht. Het 
programma wordt in overleg met de begeleider zo nauwkeurig 
mogelijk afgestemd op het niveau van de groep. Voor meer 
informatie: www.vredespaleis.nl bezoekers informatie/ 
onderwijs.

Verzetsmuseum in Gouda
Het Verzetsmuseum Zuid-Holland is een museum over het 
verzet en over de schendingen van mensenrechten in de Tweede 
Wereldoorlog en vandaag de dag. Voor meer informatie: 
www.verzetsmuseum-zh.nl

Verzetsmuseum Zuid-Holland heeft een aantal producten en 
activiteiten voor leerlingen in het basisonderwijs vanaf groep 
6/7. Museumlessen, een reizende expositie en lesmateriaal voor 
in klas. Voor informatie en boekingen kunt u mailen met de 
afdeling educatie: educatie@verzetsmuseum-zh.nl

Nationaal Militair Museum in Soesterberg
Het NMM staat voor de overtuiging dat de rol van de 
krijgsmacht essentieel is voor onze samenleving. Deze 
overtuiging wil het NMM actief uitdragen door verbindingen 
te leggen en te tonen tussen de krijgsmacht en de samenleving. 
Op de site is informatie te vinden over o.a. schoolbezoeken 
en workshops zoals: ‘de klas van ‘45’ . Dit is een boeiende, 
interactieve tentoonstelling met veel aandacht voor het militaire 
aspect van de Tweede Wereldoorlog en hoe de levens van 
kinderen daardoor werden beïnvloed. De tentoonstelling is 
gebaseerd op waargebeurde verhalen. Voor meer informatie: 
www.nmm.nl Menu / bezoek / scholen. Onderverdeeld in 
primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Voorleesverhaal (of in eigen woorden vertellen)
voor alle groepen 

De muzikale 
voorstelling WO II en 
mijn familie
Om de muzikale voorstelling WO II en mijn familie goed te 
kunnen begrijpen is het goed als je wat weet over deze oorlog. 
Zowel in de Eerste Wereldoorlog, WO I (1914-1918) als in 
de Tweede Wereldoorlog, WO II (1940-1945) zijn miljoenen 
mensen omgekomen. 
Oorlog ontstaat vaak door ruzies tussen landen en hun 
regeringsleiders, doordat  regeringsleiders (soms wel of soms 
niet door het volk gekozen) meer macht willen en hun gebieden 
willen uitbreiden met nog meer land. Oorlog ontstaat ook door 
vooroordelen, rassenhaat (racisme), discriminatie en door het 
niet accepteren van elkaars geloof/religie. 

Oorlog is een gewapende strijd tussen volkeren of staten. 
Als etnische (groepen mensen die met elkaar verbonden zijn 
bijvoorbeeld door hun nationaliteit (afkomst), cultuur, taal 
en geschiedenis) of religieuze groepen binnen dezelfde staat 
met elkaar een gewapende strijd voeren spreekt men van een 
burgeroorlog. Als een meerderheid van de grootste en sterkste 
landen over de hele wereld bij de oorlog betrokken is spreekt 
men van een wereldoorlog. 



Tegenover oorlog staat vrede, een toestand waarin volkeren 
en naties elkaars bestaan respecteren of zelfs waarderen. 

In Duitsland was Adolf Hitler  (geboren in Oostenrijk in 
1889  en gestorven in Duitsland in 1945) in 1933 benoemd tot 
rijkskanselier, hoofd van de  regering. Hij was leider van de 
politieke partij Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij 
(de NSDAP). Hij hing het nazisme (dit is een afkorting 
van het nationaal socialisme) aan. Nadat deze NSDAP de 
alleenheerschappij in Duitsland verkreeg werd Adolf Hitler de 
totalitaire dictator oftewel absolute alleenheerser (Führer) van 
Duitsland. Hij was nationalistisch (natie komt van natio en dit 
betekent volksstam) en wilde veel macht hebben en uitbreiding 
van zijn rijk met veel meer grondgebied. 

In zijn rijk mochten alleen mensen wonen die voldeden aan 
zijn ideeën over het Arische (Germaanse) superras. Je moest 
blond zijn en blauwe ogen hebben en van oorsprong van het 
Germaanse ras zijn. In zijn rijk mochten in geen geval mensen 
wonen die in zijn ogen vreemd waren. Hij had een enorme 
minachting voor Joden,  Sinti en Roma (zigeuners of nomadisch 
volk) maar ook aan Slavische volkeren, mensen uit Azië, 
homoseksuelen en mensen met een aangeboren handicap en hij 
vond dat deze mensen uitgeroeid moesten worden. 
Hitler kwam aan de macht in een tijd dat er overal in Europa 
crisis was en veel armoede. De Duitsers zagen in hem een sterke 
persoon en geloofden dat hij van Duitsland een groot en sterk 
rijk kon maken.  

Hitler begon de WO2 oorlog op 1 september 1939 doordat 
hij Polen binnenviel, hij wilde Europa veroveren. Hij nam 
wraak omdat Duitsland de WO1 had verloren. Na de WO1 had 
Duitsland veel land moeten afstaan en Hitler was van plan dit 
terug te veroveren. 
Na de WO I in 1919 was er een afspraak gemaakt tussen 
verschillende landen, ‘de vrede van Versailles’. Duitsland 
moest bekennen dat zij schuldig waren aan die oorlog en ze 
moesten allerlei betalingen (herstelbetalingen) doen. Hier had 
Adolf Hitler geen zin in. Hij vond dat de oorlog moest worden 
overgedaan. Na zijn inval in Polen verklaarden Frankrijk en 
Groot-Brittannië aan Duitsland de oorlog. 

Hitler bedacht de meest verschrikkelijke dingen om zijn 
doelen te bereiken. Nederlandse mannen werden opgepakt en 
gedwongen allerlei dwangarbeid/werk te doen voor de Duitsers. 
Joodse mensen, Sinti en Roma, homoseksuele mensen en 
mensen met een handicap werden opgepakt en vermoord in 
de speciaal hiervoor ingerichte concentratiekampen. In deze 
kampen kwamen miljoenen mensen om. 
Van de 11 miljoen Joden in Europa, kwamen er in totaal 6 
miljoen om. 

Duitsland had als bondgenoten in WO2 Italië en Japan. Italië 
was bezig met machtsuitbreiding in het Middellandse Zeegebied 
en in Noord-Afrika, Japan voerde sinds 1931 oorlog met China. 
Deze drie bondgenoten werden de ‘asmogendheden’ genoemd. 
Ze vochten tegen ‘de geallieerden’ dit waren: Engeland, de 
Verenigde Staten (Amerika), de Sovjet Unie (Rusland) en 
Canada. Ook hebben 70.000 Marokkanen meegevochten aan de 
kant van de geallieerden. 
De Duitsers hadden niet alleen Polen, maar ook Noorwegen, 

Frankrijk, België en Nederland veroverd, deze landen 
behoorden ook tot de geallieerden. 

Het einde van de oorlog kwam pas na vijf jaar op 7 mei 
1945. De Duitsers hadden de oorlog verloren en Adolf Hitler 
pleegde zelfmoord. In het najaar van 1944 werd het zuiden van 
Nederland bevrijd door het Engelse, Amerikaanse en Canadese 
leger. Het gebied boven de grote rivieren (vooral de grote steden 
in het westen) was nog niet bevrijd. Hier was door de oorlog 
een verschrikkelijke ‘hongerwinter’ ontstaan. Er was bijna niets 
meer te eten. Mensen aten om in leven te blijven bijvoorbeeld 
tulpenbollen. Meer dan 20.000 mensen stierven van honger. 
Op 5 mei 1945 gaf het Duitse leger zich over en was heel 
Nederland bevrijd. Op dat moment was Nederlands-Indië nog 
bezet door het Japanse leger, dat (samen met Italië) aan de kant 
van Duitsland stond. Japan gaf zich over op 15 augustus 1945.

De WO2 heeft heel veel leed en verdriet veroorzaakt bij 
miljoenen mensen. In 2015 is het 70 jaar geleden dat deze oorlog 
er was. In Nederland is elk jaar op 4 mei dodenherdenking en 
op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag. 

Als je jong bent staat deze oorlog gelukkig ver van je af, maar er 
leven nog veel mensen die deze oorlog wel hebben meegemaakt. 
Al deze mensen hebben wel een verhaal of een herinnering aan 
deze oorlog. Misschien heb je de verhalen wel eens gehoord 
van iemand in je omgeving, van je opa of oma of misschien via 
vrienden of bekende mensen? 

Ook de theatermakers van Briza hebben verhalen over de 
WO2. Ze willen je deze verhalen over de vervolging van Joden, 
zigeuners en homo’s en andere groepen mensen vertellen. 
De voorstelling is niet alleen maar treurig, er zijn ook verhalen 
met mooie gebeurtenissen en er is cabaretmuziek uit het 
interbellum (tijd tussen de WO1 en WO2), een tijd waarin werd 
gedanst uitgegaan en veel muziek werd gemaakt. 

Het belangrijkste verhaal dat Briza je wil vertellen is dat 
vooroordelen, discriminatie en het haten van mensen (van 
een ander ras) heel veel ellende met zich meebrengt. Ze willen 
je vertellen dat alle mensen ongeacht hun geloof en afkomst 
gelijkwaardig zijn en in het leven allemaal dezelfde wensen en 
dus ook dezelfde rechten hebben. 

Lessuggesties voor kringgesprek met de klas, 
voor alle groepen

•  Wat weten jullie over de WO2, hebben mensen uit jouw   
 omgeving wel eens verhalen over de oorlog verteld? 
 Zo ja, wat vertelden ze?
•  Heb je zelf een oorlog meegemaakt (omdat je in een ander   
 land dan Nederland hebt gewoond)? 
 Wil je hier iets over vertellen?
•  Wat is eigenlijk oorlog en wat zijn de gevolgen van oorlog?
•  Oorlog in het klein is ruzie tussen mensen. Waarover wordt           
 het meeste ruzie gemaakt denk je?
•  Kunnen mensen leven zonder ruzie maken? Is het normaal   
 om ruzie te maken?
• Wat kun je doen om te voorkomen dat een ruzie uit de   
 hand loopt, hoe kun je op een goede manier ruzie maken? 
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• Wat zijn vooroordelen? (een vooroordeel is een mening die   
 niet op feiten is gebaseerd, die je al hebt voordat je iemand   
 kent)
• Wat is discriminatie, (discriminatie is het maken van   
 onderscheid) Waarom discrimineren mensen elkaar? Hoe   
 zou je dit kunnen voorkomen?
• Wat is racisme? (Racisme is de opvatting dat rassen    
 gerangschikt kunnen worden als superieur en inferieur   
 ten opzichte van elkaar. Onder rassen verstaan we mensen in   
 verschillende categorieën op basis van uiterlijke en genetische   
 kenmerken) 
• Heb je wel eens met racisme te maken gehad en zo ja   
 waar? Waar kom je dit bijvoorbeeld vaak tegen (denk aan   
 voetbalveld/sport, op school) Waarom is er racisme? Wat zou
  je kunnen doen om het tegen te gaan. Hoe kunnen mensen   
 leren elkaar te respecteren en accepteren? Respecteren en   
 accepteren we elkaar in de klas? Hier op school?

Opdracht te geven aan de leerlingen naar 
aanleiding van de tekst, voor groep 7 en 8: 

1) Zoek zelf op internet de definitie op van oorlog
 Wat is het tegenovergestelde van oorlog? In Den Haag staat   
 een gebouw dat hier mee te maken heeft, hoe heet dit   
 gebouw en wat gebeurt er? Zoek dit op internet op. 

2) Uitspraak van Nelson Mandela “ik verfoei    
 rassendiscriminatie en al haar verschijningsvormen uit   
 de grond van mijn hart… Ik koester het ideaal van een   
 democratische en vrije samenleving.”

Zoek op internet op wie Nelson Mandela was en waarom hij een 
belangrijke persoon is. In Den Haag staat een standbeeld van 
hem, weet je waar dit staat?

Napraten over de voorstelling, voor alle groepen

• Hoe vond iedereen het, heeft iedereen het verhaal  begrepen?
• Wat heeft de meeste indruk gemaakt?
• Etc.

DVD om te luisteren
Na de voorstelling krijgt de groep een DVD mee, deze kan op 
school nog een keer bekeken worden. 
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Regie: Freya Ligtenberg
Composities: Jan Erik Noske, Johan Olof
Docentenlesbrief en leerlingenwerkblad: 
Sandra Bal
Redactie en onderzoek: Gaby Brinkman
Vormgeving: Jamie Deen en Peter Lieveloo
Fotografie/Video: Jamie Deen en Aimee Frietman
Artiesten: Linda Elmensdorp, Jan Erik Noske, Johan Olof, 
Yvette Olof, Gregory Vanhouttem, Shakira Wardenaar.
Geluid/Licht: Jaap Vis en Michael van der Helm
Dekor: Pedro de Jager

Met dank aan: 
Cultuurschakel, V-fonds, Dr.Hendrik Muller’s Vaderlandsch 
Fonds, Stichting Boschuysen, PEP-vrijwilligerscentrale, 
Vadercentrum Adam Den Haag, Fonds 1818, Rabobank 
Stimuleringsfonds, Strand Links Fonds.
 


