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W
ie niet beter weet zal 
achter de verhaallijn van 
Brundibár een onschuldig 

sprookje vermoeden dat net zo goed 
van Hans Christian Andersen of de 
gebroeders Grimm kan zijn. Aninka 
en Pepíček hebben van de dokter te 
horen gekregen dat hun zieke moe-
der melk nodig heeft om beter te 
worden. Het vaderloze gezin heeft 
daar echter geen geld voor. Met zin-
gen op de markt hopen broer en zus 
centjes te verdienen. Maar de boos-
aardige orgelman Brundibár (vrij 
vertaald: brompot) jaagt hen telkens 
weg. Met hulp van verschillende 
dieren en kinderen uit de stad weten 
Aninka en Pepíček Brundibár te ver-
jagen. Zo kunnen ze zingen op het 
marktplein en geld inzamelen voor 
hun zieke moeder. Een traditioneel 
sprookje waarbij het goede het van 
het kwade wint.

Aangrijpend
Maar achter de kinderopera Brun-
dibár gaat een aangrijpend verhaal 
schuil. Het stuk werd vlak voor 
de oorlog gecomponeerd door de 
Joods-Tsjechische componist Hans 
Krása. Nog voor de première wer-
den Krása en een groot deel van de 
Joodse weeskinderen die de opera 
zouden gaan zingen naar het con-
centratiekamp Theresienstadt over-
gebracht. Om de buitenwereld te 
laten geloven dat de Joden het in dit 
doorgangskamp goed hadden, lieten 
de nazi’s Brundibár alsnog door de 
kinderen uitvoeren. Het was allemaal 
propaganda. Een dag nadat het Rode 
Kruis bij een inspectie van het kamp 
de uitvoering bijwoonde, werden 
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Sprookje 
met een 
zware lading Van de originele cast van Brundibár vond een groot deel de dood in Auschwitz.

de meeste kinderen afgevoerd naar 
Auschwitz. 

Voorstelling
Met de jeugdopera Brundibár opent 
de muzikale voorstelling Vrijheid 
maak je samen, een initiatief van de 
gezamenlijke Limburgse bonden 
voor amateurmuziek en het Huis 
voor de Kunsten Limburg. De pro-
ductie toert tussen september 2019 
en maart 2020 langs de Limburgse 

theaters. In het tweede deel van het 
programma brengen lokale muziek-
verenigingen onder andere het in 
opdracht van de bonden gecompo-
neerde werk 75 Jaor Vreej van Chris-
tiaan Janssen ten gehore. Maandag 2 
december is de voorstelling te zien in 
Venray.

Boodschap
De opera wordt gezongen door le-
den van de Koorschool Limburg. 
Voor verdere aanvulling van de 
bezetting konden zangtalenten uit 
heel Limburg auditie doen. Met 35 
aanmeldingen was de belangstelling 
groter dan voor de bezetting strikt 
noodzakelijk was. Maar net als voor 
de oorspronkelijke cast is geprobeerd 
om zoveel mogelijk kinderen een rol 
te geven. Alleen is de reden daar-
voor nu heel anders dan destijds in 
Theresienstadt. Toen was de koors-
amenstelling extra groot omdat kin-
deren die meezongen niet afgevoerd 
zouden worden naar vernietigings-

kampen. Nu is de uitgebreide cast 
vooral bedoeld om de achterliggende 
boodschap uit te dragen. “Hoe meer 
kinderen je in het verhaal meeneemt, 
hoe meer je de diepere lading erach-
ter uitdraagt”, zegt regisseur Dönci 
Bánki, die zelf een aantal familiele-
den verloor in de vernietigingskam-
pen. De Joodse theatermaker maakte 
al vaker producties met de Tweede 
Wereldoorlog en de Holocaust als 
thema. Ook werkte hij veel met 

kinderen. Uit ervaring weet hij dat 
zo’n beladen thema voor kinderen 
in de leeftijd van 8 tot 19 jaar die in 
vrijheid zijn opgegroeid moeilijk 
te bevatten is. Bánki: “Ze kennen 
weliswaar de achtergrond, maar het 
voelde voor hen aanvankelijk toch 
wat abstract, alsof het een verhaal uit 
een geschiedenisboekje is.” Om de 
40 kinderen dieper mee te nemen in 
de achterliggende tragedie is onder 
meer gerepeteerd in de Dossinkazer-
ne in Mechelen (België). Van daaruit 
zijn ruim 25.000 mensen gedepor-
teerd. In het kazernegebouw zijn 
onder meer een museum en herden-
kingsplekken ingericht. “Door daar 
te repeteren hebben ze het gevoel 
gekregen dat het om meer gaat dan 
wat ze in de repetitieruimte of op het 
podium ervaren. Want het is zeker 
belangrijk dat ze de tragische afloop 
van dit verhaal meenemen.”

Onderdeel
Brundibár is een onderdeel van de 

muzikale voorstelling Vrijheid maak 
je samen waarmee de gezamenlijke 
Limburgse muziekbonden tussen 
september 2019 en maar 2020 aan-
dacht geven aan vrede en vrijheid. 
Muziek brengt mensen samen, het 
verbindt en verbroedert. Het is het 
medium bij uitstek om de vrijheid te 
vieren, het verleden te herdenken en 
de verbinding naar het heden en de 
toekomst te leggen. 

Opdracht
Het Limburgs Jeugd Symfonie Or-
kest Amikejo, onder leiding van de 
uit Colombia afkomstige dirigent 
Samuel Agustín Aguirre Guerra, 
begeleidt de opera. Het tweede deel 
van de voorstelling wordt ingevuld 
door lokale verenigingen. Per uitvoe-
ring betreden een muziekvereniging, 
een slagwerkgroep en een koor het 
podium. In Venray zijn dat drum-
band en fanfare Concordia Wanssum 
en Venrays Mannenkoor. Naast hun 
eigen muzikale programma voeren 
zij gezamenlijk de compositie 75 Jaor 
Vreej uit, door Christiaan Janssen 
speciaal voor deze gelegenheid in 
opdracht van de Limburgse muziek-
bonden geschreven. De dialecttekst 
van dit werk is van de hand van de 
Limburgse muzikant en schrijver 
Frans Pollux. Er volgen nog voorstel-
lingen in Roermond (zondag 1 maart 
2020) en in Venlo (zondag 8 maart 
2020).
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Vrijheid maak je samen: Maandag 2 decem-
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