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Muziektheater Briza

Leerlingen werkblad 
Primair onderwijs groep 5 t/m 8

 
 

 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)leesopdracht voor groep 5 t/m 8

Lees de onderstaande tekst en beantwoord de vragen die er 
onder staan. Bij het beantwoorden van de vragen mag je de 
computer gebruiken.

HET VERHAAL VAN
YVETTE’S VADER 
uit de voorstelling WO2 en mijn familie

Yvette Olof werkt in het Zeeheldentheater bij het 
musicalgezelschap Briza, ze wil jullie graag haar verhaal 
vertellen over haar familie en de Tweede Wereldoorlog:

‘Wat er gebeurde met mijn Joodse oma en mijn 
vader Theo Olof tijdens de Tweede Wereldoorlog’

Je kunt niet kiezen waar je geboren wordt…wij boffen met 
z’n allen dat we hier in Nederland geboren zijn…want onze 
regering gaat er van uit dat we allemaal gelijk zijn….hier 
mogen we niet discrimineren, het maakt dus niet uit of je nu 
afkomstig bent van Nederlandse ouders of dat je ouders hebt 
die uit een ander land komen en hier ben je vrij om te geloven 
waarin je gelooft of je nu moslim bent of christen.  Het maakt 
toch ook niets uit, we zijn van binnen toch allemaal gewoon 
mens…..Tenminste, zo denken we er hier toch over….?!

Daar dacht de Duitse rijkskanselier Adolf Hitler vlak voor de 
Tweede Wereldoorlog (rond 1939) heel anders over ...het ging 
heel slecht in Duitsland, de mensen waren arm, velen waren 
werkeloos, er was een grote economische crisis en Hitler zocht 
een zondebok, iemand om de schuld te geven….”het was 
allemaal de schuld van de Joden” zei hij! 

Wat een onzin was dat!! Omdat de mensen in Duitsland zo 
ongelukkig waren, geloofden ze hem ook nog…

Mijn oma Elvira, zelf als Joodse in Duitsland geboren, was 
al in 1933 met mijn vader als klein jongetje van 8 jaar naar 
Nederland gevlucht, want ze voelden wel dat het de foute 
kant opging…Joden werden steeds vaker gepest, bespuugd, 
in elkaar geslagen, buitengesloten…ze werden uitgescholden 
voor rotjoden…, dus ze vluchtten naar Nederland en gingen 
in Amsterdam wonen, daar leken ze veilig…oma Elvira 
gingen weer vioolles geven, mijn vader kreeg zelf vioolles 
van de strenge leermeester Oskar Back, (mijn vader is later 
een goede violist geworden). Het ging een paar jaar goed in 
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4) Lees deze tekst over symbolen: De Nazi’s (de volgelingen   
van Adolf Hitler) gebruikten het hakenkruis als symbool.   
Ze hebben de ‘swastika’, een oud bestaand     
 symbool aangepast en er een hakenkruis van   
gemaakt. De ‘swastika’ kwam al voor op vroeg christelijke 
graftomben en wordt nog steeds gebruikt in geloofsuitingen 
door bepaalde volken. 
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Nederland, totdat de Duitsers in 1940 toch ook Nederland 
binnenvielen…dat was schrikken, want nu waren ze hier ook al 
niet meer veilig….

Het begon steeds erger te worden en toen ze op een gegeven 
moment ook in geen enkele bioscoop of café meer binnen 
mochten (overal hingen bordjes ‘voor Joden verboden’) en een 
gele Jodenster op hun kleren moesten gaan dragen, vond mijn 
vader het tijd worden om onder te duiken….

Hij kreeg gelukkig hulp van een familie die in het verzet zat, dit 
was de familie Boissevain in Amsterdam. Oma Elvira geloofde 
niet dat het zo’n vaart zou lopen, zij wilde niet onderduiken….
En op een dag werd zij met een twintigtal andere Joden opgepakt 
door een Duitse soldaat….Dit bleek een goede Duitser te zijn, 
want toen ze op de hoek van de straat stonden te wachten op 
de vrachtwagen die hen zou meenemen zei hij:”….blijf hier 
even staan, ik ben over een kwartiertje terug, moet ook in 
de straat hierachter mensen ophalen…”met de bedoeling dat 
ze er vandoor zouden gaan…alle andere Joodse mensen uit 
het groepje gingen er snel vandoor om onder te duiken….
maar oma Elvira dacht dat het allemaal wel zou meevallen en 
bleef braaf staan wachten met haar koffertje….zij is dus naar 
concentratiekamp Sobibor afgevoerd en daar omgekomen….net 
als 6 miljoen andere Joden, zigeuners, gehandicapten, homo’s, 
verzetsmensen……Hoe het met  mijn vader Theo, afliep dat hoor 
je als je naar de voorstelling komt. 

Hieronder staan vragen om te beantwoorden, maar er zijn ook 
verschillende schrijf- en doe opdrachten. Maak in de klas een 
kleine tentoonstelling van alles wat jullie maken en laat het 
zien aan de ouders of aan leerlingen van andere klassen. 

1) Woorden opzoeken: zoek de betekenis op van de rood   
vetgedrukte woorden in de tekst.

2) Interview iemand die de Tweede Wereldoorlog of een   
andere oorlog heeft meegemaakt: het verhaal van Yvette   
Olof is een van de vele oorlogsverhalen uit de Tweede    
Wereldoorlog. Iedereen die de oorlog heeft meegemaakt   
heeft er wel een herinnering aan of kan er een verhaal over   
vertellen. Het meest bekende verhaal waar mensen uit   
de hele wereld wel eens over hebben gehoord en dat door   
veel mensen is gelezen is het dagboek van Anne Frank.   
In dit dagboek beschrijft Anne hoe ze in Amsterdam   
ondergedoken is met haar Joodse familie en wat er    
gebeurde met hen. Dit boek kun je in de bibliotheek lenen. 

Heeft iemand uit jouw familie of omgeving de Tweede   
Wereldoorlog  of een andere oorlog meegemaakt? Vraag of ze  
aan jou dit verhaal zouden willen vertellen en schrijf dit verhaal 
dan op. Misschien wil je dit verhaal voorlezen aan de klas?

3) Tekenopdracht: de Joden werden net als nog een aantal   
andere mensengroepen door Adolf Hitler vervolgd in   
de Tweede Wereldoorlog.  Ook nu worden er in de wereld   
overal mensen vervolgd er zijn er overal oorlogen. Maak   
een tekening waarin je duidelijk maakt wat jij vindt van   
oorlog, hang de tekeningen op in de klas. 
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Het Duitse hakenkruis heeft schuine lijnen.   
Eigenlijk is het hakenkruis van Adolf Hitler een  
swastika die 1/8 slag gedraaid is.   

Een decoratieve swastika uit het hindoeïsme. 

Joodse mensen moesten tijdens de WO II op hun 
kleding deze Jodenster dragen van Adolf Hitler. 
Zo waren ze voor hem beter herkenbaar. Stel je 
voor dat wij nu allemaal een symbool zoals deze 
ster op onze kleding zouden moeten dragen, 
zodat iedereen kan zien van welke afkomst je 
bent (Nederlands, Turks, Surinaams, Spaans, 

Marokkaans, Italiaans etc.). Stel je voor dat de regering, de 
overheid over je zou oordelen. Dat zou wel heel vervelend zijn! 

Gelukkig heeft de Nederlandse overheid niet zulke nare ideeën. 
Wij houden in onze wetten rekening met de rechten van de 
mens. Wat dat inhoudt is te lezen op de site over mensenrechten 
(www.mensenrechten.nl). 

Hier staat dat mensenrechten bijvoorbeeld betekenen dat 
iedereen een eigen vrije mening mag hebben en dit ook mag 
uiten en dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers mag 
gebruiken. Ook houden mensenrechten in dat je recht hebt op 
onderwijs, op genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Voor 
kinderen zijn speciale kinderrechten (www.kinderrechten.nl).

Landen 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. 

Hiernaast zie je het bekende internationale 
symbool voor vrede het peace teken uit 1958. 

Tekenopdracht: bedenk en teken nu zelf een vredessymbool 
waaruit blijkt dat het niet uit maakt waar je bent geboren, wat je 
gelooft of wie je bent, omdat we allemaal gelijkwaardig zijn.  

5) Schrijfopdracht: op de foto hieronder zie je kinderen in 
Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog, ze hebben honger en 
zoeken naar eten in tonnen op straat. 

Oorlog betekent ellende voor iedereen,  dus ook voor kinderen. 
Kinderen kunnen er niets aan doen dat de volwassenen een 
oorlog zijn begonnen.  



Wat zou je willen zeggen tegen de volwassenen over het voeren 
van oorlog. 

Je mag hier een boodschap aan hen schrijven: 

Beste mensen, maak geen oorlog want ……………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………..

6) Schrijfopdracht: opa’s en oma’s en misschien ook nog wel 
vaders en moeders zullen soms tegen hun kinderen zeggen 
“Je moet geen eten weggooien, jij hebt zeker geen oorlog  
meegemaakt!”, Waarom zouden ze dit zeggen denk je? …………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………

7) Ontwerp opdracht: onderduiken in de Tweede 
Wereldoorlog Joodse mensen probeerden onder te duiken in 
de oorlog. Ze werden vaak geholpen door mensen die goede 
schuilplekken in hun huis hadden. Soms zaten de mensen 
verstopt bij boeren op het platteland, maar er zaten ook veel 
Joodse mensen ondergedoken in de stad. Anne Frank zat met 
haar familie in Amsterdam verstopt in ‘het achterhuis’. In een 

bedrijfspand aan de Prinsengracht. Hier stond een boekenkast 
waarvan je niet kon zien dat deze kon draaien, achter die 
boekenkast zat het achterhuis verstopt. Ontwerp zelf een 
huis met een goede verstopplek, een plek waar je zou kunnen 
onderduiken. Je kunt het maken van piepschuim, maar je 
kunt natuurlijk ook allerlei andere materialen gebruiken, zoals 
karton, klei of hout. Je kunt ook alleen maar een ontwerp op 
papier tekenen. 

8) Schrijfopdracht: goed ruzie maken hoe doe je dat? Heb je 
wel eens ruzie of heb je vaak ruzie, zo ja met wie en waarover?  
Hoe voelt het om ruzie te maken of te hebben, wat doet dit met 
je? Maak hier een kort verhaal over. 

9) Groepsopdracht over ruzie maken: als mensen ruzie maken 
zijn ze soms maar even boos op elkaar, maar de boosheid kan 
ook blijven en dan wordt een ruzie niet goed gemaakt. Waaraan 
zou dat kunnen liggen, waarom zou het zo moeilijk zijn om een 
ruzie weer bij te leggen? Praat hier met elkaar over en schrijf het 
antwoord op. Heb je een tip voor mensen die vaak ruzie maken, 
hoe kun je een ruzie weer bijleggen/goedmaken?  Bespreek dit  
ook met de klas.

10) Groepsopdracht over discrimineren en pesten: in de 
Tweede Wereldoorlog liep het heel erg uit de hand met de 
discriminatie van onder andere Joodse mensen, we willen 
natuurlijk niet dat de geschiedenis zich herhaalt.  Toch 
wordt overal gepest en gediscrimineerd. Op scholen worden 
kinderen ook regelmatig gepest. Wordt er bij jullie in de 
klas gediscrimineerd of gepest? Worden er lelijke woorden 
gebruikt waaruit blijkt dat er gediscrimineerd wordt? 
Bespreek met elkaar wat dit voor gevolgen heeft voor degenen 
die gediscrimineerd of gepest worden en hoe je pesten en 
discrimineren zou kunnen voorkomen. Schrijf de belangrijkste 
punten op en bespreek deze met de hele klas.  

11) Computeropdracht over organisaties die zich bezig 
houden met mensenrechten. Gelukkig zijn er allemaal 
organisaties die helpen de rechten van de mensen te bewaken.  
Amnesty International is zo’n organisatie die opkomt voor 
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Foto: 
Freek van Schie



mensen die in een bedreigende situatie zitten. Ken je nog zo’n 
organisatie, zo ja wat doen ze, je mag het ook in de computer 
opzoeken?

Muziekopdracht, voor alle groepen
Leer alvast een stukje liedtekst uit de voorstelling. Hieronder 
staat een klein stukje, op de website www.briza.nl is de complete 
tekst te vinden. 

TEKST CABARETLIEDJE “MORGEN GAAT HET BETER” 
van Willy Derby (met eigen variatie)

Refrein:
Morgen gaat het beter, beter, beter
Morgen kijk je iedereen weer glunder lachend aan
Morgen gaat het beter, beter, beter
Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan
Morgen zijn de spoken van het heden
Weggevaagd, behorend tot ’t verleden
Morgen gaat het beter, beter, beter
Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan

Ieder mens is het waard
Dun of dik, kaal of baard
Als we mekaar maar blijven respecteren
Maakt niet uit wat je gelooft
Als je maar dit beloofd
Je kan altijd iets van elkaar leren!
En gaat t vandaag nog zo slecht
Morgen komt t terecht
We moeten samen met elkaar leven!
Wordt niet boos, help elkaar
Alles anders,  niets is raar
Want het duurt allemaal maar even!!

Refrein: Morgen gaat het beter…….

De muziek (DVD & CD box) en meer op de site van Briza
Kijk in het DVD boekje voor alle teksten en de instrumenten 
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Colofon
Idee en artistieke leiding: 
Jan Erik Noske, Yvette Olof 
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.
 

Vluchtelingen uit de Tweede Wereldoorlog


