
WO 2 en mijn familie

‘Waargebeurde verhalen en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van 
familie van Muziektheater Briza’

en mijn familieen mijn familie

‘Waargebeurde verhalen en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van 



Een programma waarin duidelijk gemaakt wordt
hoe dom en gevaarlijk vooroordelen en onnadenkend groepsgedrag kunnen zijn. 

Zoals de joden, de zigeuners (toen nog zo genoemd) en donkere mensen in de jaren 30/40 van de
vorige eeuw door de nazi’s als zondebok werden aangewezen voor alle problemen (economische crisis).

En dat we ervoor moeten waken dat Marokkanen, Moslims in het algemeen, Polen of wie dan ook
 nu ook niet veroordeeld worden om wie ze zijn, als groep!

Muziektheater Briza vertelt door middel van muziek, sketches, � lmpjes en liedjes over de ervaringen
van hun familieleden in de Tweede wereldoorlog, zowel vanuit joods perspectief (violist � eo Olof was de vader van Briza-

artieste Yvette Olof), als vanuit het doorsnee hollandse perspectief (violist Willem Noske was de vader van Briza-� uitist 
Jan Erik Noske) en zowel van een koreaans gezin onder japans bewind (kleinzoon Johan Olof-Chon speelt viool) als vanuit 

een Nederlands gezin in voormalig Nederlands-Indie (familie van pianiste Linda Elmensdorp).

Door in het programma ook steeds cabaret-liedjes uit de jaren 30/40 erdoorheen te vlechten
brengt Briza genoeg lucht in dit toch wel behoorlijk zware onderwerp, en ook wordt steeds de goede a� oop

van de Bevrijding benadrukt. Er wordt ook duidelijk gemaakt dat we die bevrijding niet alleen aan de Amerikanen, de 
Canadezen en de Russen te danken hebben, maar zeker ook aan 70.000 marokkanen die zij aan zij

met de geallieerden meevochten, wat niet veel mensen weten.

In het programma wordt benadrukt dat iedereen die niet Arisch was gevaar liep,
dat alleen blonde mensen met blauwe ogen goed genoeg waren om te leven en dat je er niets aan kan doen

als je in de ‘verkeerde’ bevolkingsgroep werd of wordt geboren! Dat vooroordelen tot zulke
vreselijke gebeurtenissen kunnen leiden mag nooit meer gebeuren.
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Idee: Yvette Olof,Composities: Jan Erik Noske, Regie: Freya Ligtenberg
Artiesten: Shakira Wardenaar, Gregory Vanhouttem, Johan Olof, Linda Elmensdorp, Yvette 
Olof, Jan Erik Noske, Martha van de Lindeloof. Techniek: Jaap Vis, Michael van der Helm 

Video/Vormgeving: Jamie Deen
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Bekijk de trailer op YouTube!
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