
Lezing Op het puin, en dan nu...: Chats 
 
Wat is het Arsenaal? 
Erfgoedinstelling voor reclame uitingen https://www.reclamearsenaal.nl/ 
 
Eén van de eerste objecten van Op het puin dat ik buiten het Gelders Archief vond was het affiche 
zelf. Het is een hele zoektocht geweest om te vinden waar de fysieke collectie terecht is gekomen. 
Het oorspronkelijke eigen museum is enkele jaren geleden gesloten. Wat nu? Na contact met de 
conservator bleek dat we het affiche in bruikleen konden krijgen (voordeel: Erfgoedcentrum is een 
klimaatgecontroleerde ruimte, ook kwetsbaar materiaal kan goed tentoongesteld worden). 
Uiteindelijk hebben we dit niet gedaan maar wordt er een uitvergroot exemplaar getoond. Ik heb het 
origineel wel mogen bekijken en ik heb ook het museum bezocht dat delen uit de collectie toont 
(design museum Huis Dedel  designmuseumdedel.nl). Aanraders: de één digitaal, de ander fysiek. 
 
Vraag aan Pieter: Waar begon jouw interesse in "op het puin"? 
 
Verschillende keren heb ik wel iets horen noemen over het openluchtspel. De eerste keer dat ik er 
met meer belangstelling van hoorde was tijdens de besprekingen van Cultuur Oost 
(www.cultuuroost.nl) over de aanvulling van de Canon van Nederland met een venster 51: Muziek. In 
de Canon is verder geen aandacht voor de Nederlandse muziek. Tijdens de besprreking tussen 
verschillende culturele en erfgoedorganisaties in Arnhem werd dit openluchtspel genoemd. 
Uiteindelijk heb ik hier niets mee gedaan, maar kwam dit onderwerp wel ter sprake tijdens de 
brainstorm over de herdenkingen van 75 jaar Slag om Arnhem en operatie Market Garden. Er is mij 
toen gevraagd “eens te kijken of we iets met Op het puin zouden kunnen doen naast de andere 
lezingen en tentoonstellingen”. De rest is geschiedenis, wordt wel eens gezegd. Hoe dieper ik mij 
hierin verdiepte hoe interessanter ik de geschiedenis vlak na de oorlog ben gaan vinden. Ook de 
visies van verschillende organisaties in die tijd op “hoe nu verder”, waar Op het puin een onderdeel 
van is, is uitermate interessant. En omdat in de gevonden recensies bijvoorbeeld de muziek werd 
geroemd wilde ik ook graag de muziek horen zoals deze was bedoeld. Robert de Roos is 
tegenwoordig een weinig bekend componist, terwijl zijn muiek in zijn eigen tijd regelmatig werd 
uitgevoerd.  
 
Robert de Roos in de omroepmuziekcollectie:  
Link (2 stukken gedigitaliseerd) 
 
De muziek van Robert de Roos wil ik allemaal horen, dat is er nog niet van gekomen. Ik heb me dan 
ook vooral gericht op de muziek van hem rond 1945-1946. Maar ook de strijkkwartetten die hij 
tijdens de tweede wereldoorlog heeft geschreven. In Muziekschatten is wat bladmuziek van hem te 
vinden, interessant om te bekijken. Maar luister ook naar de cd’s met enkele van zijn werken in het 
boek Wanhoop niet!, de biografie van Robert de Roos door Jurjen Vis. 
 
Ik denk dat het dit filmpje is: Making Of - Op het puin | De eerste repetities in Musis. Muziekstuk uit 
1946 klinkt weer! 
Nee, dat filmpje bedoelde ik niet hoewel die ook heel leuk is. Muziekuitgeverij Donemus heeft de 
goede audio-opname op verschillende platforms geplaatst, onder andere Spotify. Op te zoeken op 
titel Op het puin en bijvoorbeeld dirigent Jurgen Nab. Op youtube is de volledige uitvoering te zien 
en beluisteren als je zoekt op Op het puin Muzenzaal ( 
https://www.youtube.com/watch?v=HVeM4a3FeG4 ). Vanaf ongeveer 14 minuten start de 
uitvoering. Aan het eind is de uitreiking door de Arnhemse wethouder van cultuur te zien van de 
partituur aan Frits Zwart en van het klavieruittreksel aan Marianne Kaas (dochter van de 
tekstschrijfster). Beide uitgaven zijn door Donemus verzorgt.  
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Is het stuk vroeger uitgezonden? In 1946 bedoel ik. 

Er zijn lp's van gemaakt. 

Misschien in het Philips archief? (…) dit is het mailadres van het Philipsarchief: pca@philips.com. 
Ik neem aan dat je bij Beeld en Geluid hebt gezocht? Daar waren ook Polygoon opnamen van het 
Openluchtspel van Leo Smit. 
 
Het stuk is niet uitgezonden op de radio (televisie was er in Nederland nog niet). Uit recensies en van 
een ooggetuige heb ik begrepen dat er camera’s hebben gestaan om opnames te maken voor 
bioscoopjournaals in Engeland, Canada (en de Verenigde Staten?). Ik heb hier in Nederland en het 
buitenland zelf naar gezocht, maar ook de bewuste archieven in binnen- en buitenland naar 
gevraagd. Beeld en Geluid heeft mij nog wat extra adressen gestuurd om hiernaar te vragen. Tot nog 
toe is dit allemaal zonder resultaat, jammer genoeg. 
Er zijn grammofoonplaten gemaakt van de uitvoering door de Arnhemse Orkest Vereniging bij de 
eerste uitvoering. Deze zijn gemaakt voor de uitvoering van het openluchtspel op 14 mei (de laatste 
uitvoering) omdat het orkest zelf toen andere verplichtingen had. Wat er daarna met deze platen is 
gebeurd is onduidelijk. Philips verzorgde de technische zaken rond dit spel dus ik heb naar aanleiding 
van jullie vraag contact met hen gehad. Het archief heeft echter geen materiaal hierover uit 1946. Dit 
spoor loopt dus dood. 
Overigens is het heel interessant om in Beeld en Geluid te zoeken naar beeld van lekespelen / 
openluchtspelen / bevrijdingsspelen in 1946: verschillende van dit soort spelen zijn met opnames in 
het Polygoonjournaal te bekijken. Het bevrijdingsspel uitgevoerd op 5 mei 1946 n het Olympisch 
Stadion van Amsterdam is met een uitgebreid verslag te zien en te horen. Heerlijk om door de 
collectie van Beeld en Geluid te browsen. 
 
De componeerstijl van De Roos veranderde in 1946, hoe? 
Was mooi; ik heb de uitvoering in oktober in Musis gehoord, maar vond die toch  
vrij traditioneel  in vergelijking met het eerdere werk van de Roos. Verder dacht ik aan het vanwege 
het allegorische karakter aan het werk van Hans Keilson.  
 
Deze vraag vind ik moeilijk te beantwoorden: de stijl veranderde in 1946 zelf niet zo sterk, dat was 
wat later. Robert de Roos componeerde in 1946 nog steeds tonaal in een Franse stijl (niet specifiek 
componisten volgend hierin). Eind jaren ’50 ging de Roos atonaal componeren, dat was de breuk die 
ik onterecht bij 1946 legde.  
Het is overigens terecht, de opmerking over vrij traditioneel. Het is dan ook geen vrij werk: in 
opdracht voor een toneelstuk, en dan is het lastiger om je eigen gang te aan volgens mij. De 
componist moest aan allerlei voorwaarden voldoen: de tekst was al klaar, de handeling stond ook 
min of meer vast, omdat het een buitenspel was met drie grote koren moest er ook iets voor die 
koren worden gemaakt, en hoorbaar- en verstaanbaarheid waren ook van belang. Dat je dan in een 
traditionelere en meer beeldende stijl componeert is logisch en ook goed gelukt. 
 
 
Vind je het ook mooie muziek, of ben je eerder gepakt door het recherche-werk? 
 
Tot de eerste uitvoering wilde ik niets horen van de muziek, al heb ik in het begin wel wat gepingeld 
op de piano en had ik een stukje gehoord toen de bladmuziek van de partituur was uitgeschreven. 
Dat klonk overigens vreselijk. Vóór de uitvoering tijdens de DAG van de Arnhemse geschiedenis had 
ik wel de hele tekst gelezen, recensies (onder andere van Wouter Paap), en uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de omstandigheden en achtergronden waaronder het geheel is ontstaan. 
En was ik blij verrast door de muziek. Er zitten mooie onderdelen in, zoals de koorstukken, en 
dwingende onderdelen, zoals die hele eerste acte. Ineens kwam de Maalstroom van de dictator, 
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waarover Meia Kaas in brieven met regisseur Abraham van der Vies sprak, heel beeldend naar voren. 
En de prachtige serene muziek na het geweld van de vernietiging van de Stad overviel mij de eerste 
keer dat ik het hoorde. 
Dus gelukkig vind ik het mooie muziek, maar ben ik ook gegrepen door die achtergronden van de 
medewerkenden en de omstandigheden waarin Arnhem zich toen bevond. Wat dat betreft vind ik 
het belangrijk dat Arnhemmers dit blijven bedenken: herdenk de doden maar houd je op de 
toekomst gericht. De veerkracht van Arnhem inspireert hopelijk iedereen. 
 
Heb je nog contact gehad met mensen die destijds bij de uitvoering betrokken waren? 
Hoe documenteren jullie die getuigenissen? 
 
We zoeken contact met mensen die hebben meegespeeld met het spel of op de Markt hebben 
gestaan en het spel hebben gadegeslagen. We hebben enkele ooggetuigen gesproken, andere komen 
nog. Een collega van mij interviewt deze ooggetuigen, neemt die gesprekken op en deze worden 
uitgeschreven. Dit wordt gebruikt (weten de geïnterviewden) onder andere in de tentoonstelling De 
Nieuwe Stad.  
In Arnhem wordt de voorstelling Theater na de Dam (https://theaternadedam.nl/ ) dit jaar gemaakt 
naar aanleiding van gesprekken met ooggetuigen van Op het puin en wordt er ook gekeken naar de 
Wederopbouw. Dook deze gesprekken worden gedocumenteerd. 
 
 Weet jij waarom ze zo'n groots project gingen doen terwijl de stad nog in puin lag? Lijkt  
tegenstrijdig. 
 
Na de tweede wereldoorlog zijn er veel bevrijdingsfeesten geweest (in Arnhem later, door de 
geëvacueerde bevolking: eerste feest tijdens Koninginnedag 1945, in augustus). De eerste 
bevrijdingsdag die groots werd gevierd was in 1946 op 5 mei. Daarvoor was Op het puin ook bedoeld 
maar er was te weinig tijd. Ook was er de manifestatie Kunst gaat door het vrije land, opgezet door 
een Amsterdams kunstenaarscollectief. Maar al die vrijheid en misschien losbandigheid vond men 
prima maar men wilde ook dat er perspectief werd geboden en dat iedereen de schouders onder de 
wederopbouw zou zetten. Nederlands Volksherstel (NVH) was ook van mening dat de jongeren, die 
tijdens de oorlog onder slechte omstandigheden opgroeiden en waar bijvoorbeeld op een gegeven 
moment het stelen van een brood werd getolereerd, ook moreel beter zouden moeten worden.  
En oorspronkelijk zou het stuk op een grote weide in een park worden gehouden, zonder problemen 
met de ruïnes en het puin in de binnenstad. Dat regisseur, tekstschrijver, dominee Hoenderdaal en 
de Gemeente Arnhem op dit idee kwamen is een geweldig idee. De omstandigheden hielpen ook 
mee: veel puin was geruimd, de “losse” brokstukken van de ruïnes waren verwijderd, voor het 
podium waren stellages en planken voorradig vanwege de afgebroken brug enzovoorts. Het was dus 
moeilijk maar prachtig dat dit op deze manier is gerealiseerd. En het is niet als feest gepresenteerd 
maar als een ernstig openluchtspel met een serieuze boodschap. Het klopt aan alle kanten naar mijn 
idee. 
 
Hoe lang ben je bezig geweest vanaf het idee tot de gedenkwaardige realisatie? 
 
Ruwweg ben ik twee jaar bezig geweest om het op 10 oktober 2020 uitgevoerd te krijgen, het 
oorspronkelijke stuk. Wat erg mooi is: iedereen die ik hierover in Arnhem vertelde werd enthousiast, 
dat houdt mijn eigen enthousiasme natuurlijk ook draaiende. En zelfs zo sterk dat allerlei kleine en 
grote tegenslagen os misschien kort tegenhielden maar iedereen (ook orkest en muziektheater De 
Plaats) elkaar ook weer opjutte en we er steeds opnieuw de schouders onder zetten. Het was 
uiteindelijk voor het koor onmogelijk om aan de uitvoering mee te doen, wat wij heel spijtig vonden. 
 
 
Waaruit bestaat het oorspronkelijke uitvoeringsmateriaal? 
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Waar zijn de nieuwe partijen gedeponeerd/gearchiveerd? 
 
Het materiaal dat van belang is voor de uitvoering is geweest: de partituur (door Chaja uit het 
Nederlands Muziek Instituut opgeduikeld), het klavieruittreksel (in kopie bij het Gelders Archief, en 
van groot belang omdat met name de laatste pagina’s van de partituur soms niet helemaal correct 
zijn en er door Robert de Roos naar het klavieruittreksel is verwezen) en de tekst (door Marianne 
Kaas in 1994 geschonken aan het Gelders Archief). Als iemand het spel zelf ook zou willen 
reconstrueren zijn de regie-aanwijzingen van Abraham van der Vies van belang, aanwezig bij de 
Bijzondere Collecties van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. De foto’s van het spel, 
aanwezig in het Gelders Archief, kunnen hier verder ook bij helpen. 
De uitgeschreven partituur en het klavieruittreksel zijn uitgegeven bij muziekuitgeverij Donemus. 
Frits Zwart van Nederlands Muziek Instituut  heeft een partituur ontvangen en Marianne Kaas heeft 
een klavieruittreksel gekregen. Ik denk er nog over na of we het Gelders Archief en/of het 
Nederlands Muziek Instituut het klavieruittreksel zouden moeten schenken. 
Daarmee is dit stukje Arnhems erfgoed geborgd, één van de redenen om als Erfgoedcentrum Rozet 
hier op deze manier mee om te gaan. 
 
Gaat de uitvoering in mei (inclusief spel) door? 
 
Ja, het spel gaat door. Hoogstwaarschijnlijk zal het uitsluitend via livestream gevolgd kunnen worden 
(op 11 mei, 75 jaar na de eerste uitvoering, en op dezelfde dag als de ALV van de NVMB). Kijk 
hiervoor op https://muziektheaterdeplaats.nl/event/op-het-puin-en-dan-nu/ , je kunt zelfs 
meewerken aan het decor… 
 
Filmpje inclusief interview met Pieter https://youtu.be/-QCaU5YH9dE 
 
Deze is het ook niet, maar hier zie je wel Frits Zwart, Marianne Kaas en een ooggetuige na de 
voorstelling. Voor het juiste youtube-filmpje zie boven. 
 
Ben je bij het zoeken gestuit op andere interessante stukken? 
 
Misschien wel, maar dan is het mij niet helemaal opgevallen. Ik hoorde tijdens de lezing dat Leo Smit 
ook (een) lekenspel had geschreven, daar ben ik wel benieuwd naar. En wat ik ook graag verder 
uitzoek is het bevrijdingsspel in het Olympisch Stadion te Amsterdam in mei 1946, dat in een 
recensie dus minder werd beoordeeld dan Op het puin, maar dan ook een totaal andere insteek had. 
Dat wil ik nog wel verder bekijken en beluisteren. 
Als ik nog andere interessante stukken heb gevonden heb ik hier (te) weinig aandacht aan besteed 
omdat mijn focus echt op dit stuk en de geschiedenis daarvan lag. En ik heb ook nog ander werk te 
doen, soms slokte deze zoektocht mij bijna helemaal op. 
 
Wat kunnen we er anno 2021 van leren qua community bouwen? 
 
Deze vraag kan op twee manieren worden opgevat: 
In 1946 was er voor te korte tijd een idee van: iedereen moet de schouders eronder zetten, de stad 
moet opnieuw worden opgebouwd en de dictatuur moeten we nooit meer krijgen. Verschillende 
geloofsrichtingen en politieke richtingen moeten gewoon samenwerken. Dat gevoel is wel vrij snel 
weggeëbd, dat merken we nu ook met de COVID-19 situatie. 
In 2021 werken we als Rozet met heel veel organisaties en individuën samen, Rozet voelt zich in dit 
geval als een spin in het web. Als bibliotheek en als erfgoedorganisatieneem je je 
verantwoordelijkheid vind ik. Het is belangrijk om op die manier niet alleen officiële organisaties 
zoals de gemeente, de provincie, de (traditionele) media en grote kunstorganisaties te overtuigen 
van je belang in de stad (en we zeggen ook constant: wij leveren informatie, content, voor dit project 
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en ondersteunen al diegenen die iets met deze content willen. Dat plaatst Rozet op de juiste manier 
in de samenleving. We proberen dit ook bij de gewone man (mens) te doen door bijvoorbeeld die 
ooggetuigen te betrekken bij het project. Jongeren proberen we erbij te betrekken door hen te laten 
helpen bij de uitvoering. Studenten van de HAN (HBO-opleidingen) en van ArtEZ (kunstacademie) 
betrekken we hierbij door bijvoorbeeld affiches te laten ontwerpen en promotiecampagnes op te 
bouwen. Er is nog veel meer over die community-opbouw te zeggen en over het financieren van ’t 
een en ’t ander. 
 
Graag deel ik drie artikelen die ik op de NVMB-website heb geplaatst:  
https://nvmb.wordpress.com/2021/01/26/de-soundtrack-van- 
onze-geschiedenis-onderzoeksproject-polifonia-duikt-in-het-muzikale- 
erfgoed-van-europa/ 
https://nvmb.wordpress.com/2020/12/12/groen-licht-voor-podiumkunst- 
net/ 
https://nvmb.wordpress.com/2021/02/04/unieke-collectie-bladmuziek- 
belgische-openbare-omroep-eindelijk-online/ 
https://www.muziekschatten.nl/page/89479/opdat-hoorspelmuziek-herleve 
https://www.nporadio4.nl/podcasts/hilversumse-muziekschatten 
https://www.muziekschatten.nl/page/78578/tentoonstelling-componisten- 
in-oorlogstijd 
https://www.nporadio4.nl/podcasts/muziek-tot-leven-verhalen-van-musici- 
in-de-oorlog 
 
De tentoonstelling is ook te zien op de website van het NMI! 
 
Zeer interessant, deze tentoonstelling. Ik ga kijken of we deze in Rozet zouden kunnen tentoonstellen 
in het najaar. We nemen dan nog wel contact met jullie op. 
 
Als iemand nog vragen heeft naar aanleiding van mijn bovenstaande epistel of over andere zaken 
dan kunnen jullie me altijd mailen: 
 
Pieter.Goossen@Rozet.nl 
 
Ik hoop dat jullie hierdoor geïnspireerd raken en in ieder geval ook kijken naar de uitvoering op 11 
mei. 
 
En volg de ontwikkelingen via www.ophetpuin.nl , www.muziektheaterdeplaats.nl en 
https://denieuwestad.rozet.nl/  
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