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ENCYCLOPEDIE VOOR
RADIOLUISTERAARS
SAMENGESTELD
DOOR
J.J.L.VAN ZUYLEN

UITGEVERIJ SCHUYT N.V., BAARN

VOORWOORD.
Wie met aandacht naar de uitzendingen der binnen- en buitenlandse
stations pleegt te luisteren, stuit herhaaldelijk op uitdrukkingen, namen
en begrippen, die hij slechts vaag of in het geheel niet begrijpt, en waar
over hij, indien hij althans niet gedachteloos luistert, gaarne wat meer
zou willen weten.
Hem zal dan ook ongetwijfeld een vraagbaak, die steeds bij de luid
spreker ligt en die vele der in hem opkomende vragen beantwoordt,
welkom zijn. Zulk een vraagbaak bedoelt deze encyclopaedie voor radio
luisteraars te zijn.
Het terrein, dat tegenwoordig door de omroep wordt bestreken, is
practisch onbeperkt. Zou men derhalve volledig willen zijn, dan zou een
encyclopaedie als deze uit vele delen moeten bestaan en het gehele
menselijk denken en werken omvatten. Daarmee zou evenwel tevens de
practische bruikbaarheid van zulk een werk verdwijnen. Wij hebben ons
dus moeten beperken tot datgene, wat in de uitzendingen het meest naar
voren komt. Dat de normen, die wij onszelf daarbij hebben gesteld, niet
anders dan subjectief konden zijn, geven wij onmiddellijk toe.
Al nemen in dit boek de radio-techniek en de muziek uiteraard een
belangrijke plaats in, toch hebben wij het niet bedoeld als een handboek
voor den radio-technicus of den muziek-kenner. Wie over deze onder
werpen een bepaalde studie wil maken, vindt zijn bronnen elders. Wij
hebben gestreefd naar een populaire omschrijving van de meest voor
komende uitdrukkingen.
Wij hebben gemeend, velen gebruikers van het boek een dienst te be
wijzen door bij verschillende componisten en zangers of bij de composities
enkele gramofoonplaten te vermelden. Ook hier kon aan volledigheid
niet worden gedacht.
Voor gegronde op- en aanmerkingen houden wij ons vriendelijk aanbe
volen. (Men zie het formulier achterin.) Bij een mogelijke tweede druk
zal daarmee dan gaarne rekening worden gehouden.
Ten slotte betuigen wij onze welgemeende erkentelijkheid aan allen, die
op ons verzoek hun medewerking bij de samenstelling van dit boek
hebben verleend door ons de gevraagde inlichtingen te verstrekken. Zij
zijn te veel in aantal om hen ieder afzonderlijk te noemen. Maar men
vergunne ons deze uitzondering, dat wij met name onze dank richten tot
alle omroepverenigingen en tot het Staatsbedrijf der P.T.T.
DE SAMENSTELLER.
Den Haag, Mei 1939.
i
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AFKORTINGEN.
* voor een woord betekent, dat het elder3
onder de beginletter uitvoeriger is be
handeld.

Columbia.
gramofoonplaat.
Hls Master’s Volce.
klloHertz.
kilowatt.
kW.
Parlophon.
Pari.
Polydor.
Pol.
Telefunken.
Tel.
u.k.g.
ultra-korte golf.
In de roepnamen van zenders zijn d_
hierin voorkomende getallen geplaat®
onder de eerste letter van hun naam dva
bijv. 12R03 onder T van twaalf; A3 önd<
Ad, enz.
Col.
gr.pl.
H.M.V.
kHz.
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A

A
A, 1. morse-sein voor: diensttelegTam;
2. zesde toon van de toonladder: 3. Ital.
voorzetsel: bij, op, in, enz.; komt ln veel
samenstellingen voor: a tempo, a cappella, enz.
AA, morse-sein voor: alles na..
AALESUND, zie Vigra.
AARDAPPELZIEKTE. Des zomers worden
door het “Koninklijk Nederlandsch Meteo
rologisch Instituut te De Bilt meermalen
vla het A.N.P. waarschuwingen aan de
landbouw gepubliceerd, dat de weersge
steldheid gunstig ls geweest voor het op
treden van de gevreesde aardappelziekte.
Het betreft hier een ziekte, veroorzaakt
door de omstreeks 1830 uit Amerika naar
Europa overgebrachte, en in 1845 voor het
eerst in ons land ln belangrijke mate
vastgestelde ziekte, die veroorzaakt wordt
door een schimmel, de phytophtora infestans. De sporen van deze schimmel dra
gen trilharen, en verspreiden zich vooral
tijdens en na warm, regenachtig weer.
Men heeft reeds lang gezocht naar een
aardappelsoort, die tegen deze ziekte Im
muun is, maar heeft deze nog steeds niet
gevonden. Een der bestrijdingsmiddelen ls
de besproeiing bij tussenpozen, met Bordeauxse pap, een mengsel van koper
vitriool, kalk en water.
AARDEN, hét verbinden van een radloinstallatle of antenne met de aarde (water
leiding, aardstaaf, bliksem-afleider).
AB, morse-sein voor: alles vóór..
A-BATTERIJ noemt men in Engels spre
kende landen een gloeistroom-batterij.
ABBANDONO, con, Ital. muziekterm: met
overgave.
ABBREVI AT UUR, afkorting in het no
tenschrift.
ABDIAS, Rooms-kathollek voor *Obadja.
ABERDEEN, zender ln Engeland, golf
lengte 233.5 m., 1 kW., 1285 kHz.
ABIDE WITH ME, door de N.C.R.V. dik
wijls uitgezonden geestelijk lied, muziek
van H. F. Lyte (1793-1847), woorden van
W. H. Monk (1823-1889), luidende: 1. Ablde
with me! fast falls the eventlde: The darkness deepens, Lord, with me ablde! When
other helpers fail, and comforts flee, Help
of the helpless, O ablde with me! 2. Ineed
Thy presence ev’ry passing hour; What but
■-■hy grace eau foU th$ tempter’s pow’r?

d'Ablaing

Who llke Thyself my guide and stay can
be? Thro’cloud and sunshlne, O ablde with
me! 3. I fear no foe, with Thee at hand to
bless; Ills have no weight, and tears no
bltterness; Where ls death’s stlng? Where,
grave, thy vlctory? I trlumph stlll, if Thou
ablde with me.
De vertaling luidt: 1. Blijf bij mij Heer,
want d’ avond ls nabij. De dag verduistert,
Heere, blijf bij mij! Als and’re hulp m’
ontbreekt, geluk m’ ontvliedt, Der hulpelozen hulp, verlaat mij niet! 2. Weldra ver
loopt des levens kort getij, Vreugde ver
dooft, de glorie gaat voorbij. Alles verzinkt,
waar lk mij henen keer: GIJ houdt Uw
trouwe, o blijf bij mij, Heer! 3. ’k Heb
altijd U van node, dag en nacht, Slechts
Uw gena verwint des bozen macht. Wie
kan als GIJ mijn Gids en sterkte zijn? Blijf
bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn.
4. Geen vijand vrees lk, als GIJ bij mij zljt.
Tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar ls, o dood, uw schrik, graf, waar uw
eer? Meer dan verwlnnaar blijf lk ln den
Heer. 5. Houd hoog uw kruis voor mijn
verdonk'rend oog, Licht in de schemer, leid
mij naar omhoog! De morgen daagt, de
schaduw gaat voorbij; In dood en leven,
Heer, blijf mij nabij! (In de nieuwe bundel
Psalmen en Gezangen 1938: Gezang 282.)
Gram.pl. H.M.V. DA 864, B 3491.
D’ABLAING, WILLY.geb.
1883 te Lelden, muziekadvlseur van de K.R.O.;
kon ln de zeer kunstzin
nige sfeer van het ouder
lijk huls reeds zeer vroeg
i
muzikale Indrukken op-i
doen. Oorspronkelijk voor
een Juridische loopbaan!
bestemd - zijn vader was]
de bekende, Jong gestor
ven hoogleraar in het
Romeinse Recht - ontving hij eerst een
gymnasiale opleiding, maar intussen wijd
de hij zich druk aan theoretische en practlsche muziekstudie, waarbij ln het begin
Y. M. van den Bosch (Theorie), Henrl
Voerman en P. Glelen zijn leermeesters
waren. Later genoot hij nog het onderricht
o.a. van den Ansorge - leerling wijlen Nico
Rledljk -, Jean Devert (altviool) en voor
ensemblespel en orkestpraktijk van André
Spoor, F. E. A. Koeberg en Prof. Georg
Schneevolgt. Langdurig verblijf in het
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Absolute muziek
buitenland - hij had na een geslaagd candidaatsexamen inmlddels zijn Juridische
studies afgebroken om zich geheel aan de
muziek te wijden - stelde hem in staat om
het muziekleven ln de grote muziekcentra
van Duitsland, Frankrijk en België van
zeer nabij te volgen en te bestuderen. In
het vaderland terug, ving hij daar weldra
zijn publicistische werkzaamheid aan als
redacteur en medewerker aan tal van binnen- en buitenlandse bladen en muzlektijdschriften (Het Vaderland, Le Matin,
Excelsior, Caecilia en Muziekcollege, Symphonia. Revue Internationale de Muslque,
enz.) Van 1924-1932 was hij verbonden aan
het Kurhaus te Schevenlngen en van 1928
af gelijktijdig belast met de redactie der
toelichtingen op de programma’s van het
Residentle-Orkest o.l.v. Dr. Peter van Anrooy. In die jaren werkte hij o.a. samen
met Prof. Georg Schneevoigt. Prof. Hermann Abendroth, Carl Schurlcht, Ignaz
Neumark, Dr. Otto Siegel enz. enz. Inder
tijd behoorde Willy d'Ablalng met Dick
Waleson en Max Vredenburg tot de oprich
ters van de Haagse Studiekring voor mo
derne muziek, welke organisatie de eerste
hier te lande ls geweest, die onder haar
leden, zowel jonge toondichters als uit
voerende musici, een daadwerkelijke pro
paganda voor de hedendaagse toonkunst
ter hand nam. In Januari 1932 volgde zijn
benoeming als muziek-advlseur bij de K.
R.O. Tevens ls hij tegenwoordig werkzaam
als corresponderend lid van de Association
frangalse d’actlon artlstlque. Behalve een
gouden medaille van het toenmalige De
partement van Kunsten en Wetenschap
pen, werd d’Ablalng door de Hongaarse
Regering de onderscheiding Pro Deo et
Patrla verleend. Als een aardige bijzonder
heid kan nog worden vermeld, dat
d’Ablalng als kwartetspeler-altlst ln een
der allereerste uitzendingen van kamer
muziek voor de radio (uit de studio van
den heer Idzerda, Beukstraat, Den Haag)
zijn medewerking heeft verleend. Hoewel
zijn publicistische werkzaamheid op mu
ziekgebied van meet af aan voor hem
hoofdzaak was. vond d’Ablalng vaak ge
legenheid tot medewerking als kamermuzlekspeler (o.a. ln een concert van Bronislaw Hubermann met kwartetbegeleidlng)
en ook als orkestspeler heeft hij gelegen
heid gehad veel practische ervaring op te
doen op symphonlsch zowel als op operagebied.
ABSOLUTE MUZIEK, zie Programma
muziek,
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Acoustiek
ABT, FRANZ (1819-1885), Duits compo
nist; was van 1841-1852 dirigent te Zürlch,
van 1852-1882 hofkapelmeester te Brunswljk. Heeft 3000 liederen gecomponeerd
voor vrouwen-, mannen- en gemengde
koren; bekend zijn o.a. Wenn die Schwalben heimwarts ziehen, en Gute Nacht, du
mein herziges Kind. Gr.pl. Odeon O 4547.
ABV, morse-seln voor: herhaal de cijfers
verkort.
A CAPPELLA, (Ital.) muziek ln kapelstijl, d.w.z. koorzang zonder instrumen
tale begeleiding; voorbeeld: het koor der
Sixtijnse Kapel.
ACCELERANDO (spr. uit atsjelerando),
Ital. muziekterm: versnellend.
ACCOMPAGNEREN (Frans: vergezellen),
begeleiden van zang of een solospel op een
muziekinstrument. Accompagnement: de
begeleiding.
ACCOORD, samenklank van ten minste
drie tonen, bijv. grondtoon, terts en kwint.
Een accoord-instrument brengt bij nor
male bespeling verschillende klanken ln
accoord tegelijk voort.
ACCORDEON,
handharmonica, uitgevonden
door Damian te Wenen,
1829. Het geluld wordt
voortgebracht door dun
ne metalen plaatjes, aan
j
één zijde bevestigd, en
in trilling gebracht door fë
de lucht. Dit is eveneens p_ p
het geval bij het *harmonlum. De lucht wordt ^ '
In beweging gebracht door
een blaasbalg; met de vingers worden klaviaturen of series knoppen bespeeld. In
jazz-taal: push-box.
ACCUMULATOR, element, dat. na het
verkrijgen van een electrlsche lading, ge
lijkstroom kan af leveren. Lood-accumulatoren geven een spanning van 2 Volt per
cel, ijzer-nikkeloxyd-accumulatoren een
spanning van 1,25 Volt.
ACHTSTE SYMPHONIE, van Ludwig van
* Beethoven, geschreven ln 1812; delen:
1. Allegro vivace e con brio; 2. Allegretto
scherzando; 3. Tempo dl menuetto; 4. Al
legro vivace. Een symphonle vol verheven
en bezonken rust boven alle menselijk
leed. Gram.pl.: H.M.V. DB 1764-1766; Pol.
15020-15022.
ACOUSTIEK, geluldsverspreidlng; de acoustische eigenschappen van concertzalen
en studio’s zijn van groot belang voor het
e.ffect der muziek; zie hierover Studio-

m

mi

Acte
bouw en foto-paglna XXXVI.
ACTE, bedrijf, hoofddeel van een dra
matische handeling, bijv. een opera of
toneelstuk.
AD, morse-sein voor: dringend diensttelcgram.
ADAGIETTO (spr. uit: adadzjlëtto), Ital.
muziekterm, verkleinwoord van * adagio,
dus: minder langzaam dan adagio.
ADAGIO (spr. uit: adé-dzjio), Ital. mu
ziekterm: langzaam, gedragen; ook gebruikt
voor een in dit tempo gespeeld deel van
een compositie.
ADAM, ADOLPHE CHARLES (1803-1856),
Frans opera-componlst, leraar aan het
Conservatolre te Parijs. Schreef tal van
balletten en ± 50 opera's, waarvan de be
kendste zijn: Le Postillon de Lonjumcau
(Gram.pl. Odeon O 6588, O 25345 en O
25499), Si j’étais Roi (Gram.pl. Odeon O
6721), Lc Toréador, enz.
ADR, morse-sein voor: adres.
A 3, morse-sein voor: gemoduleerde gol
ven (telefonie).
A-DUR, Duits: grote tertstoonsoort met
drie kruisen; Nederlands: a-majeur.

ADVENT (van Latijn: adventus = aan
komst); gewoonlijk de vier weken van
voorbereiding voor het Kerstfeest, overal
is de duur echter niet dezelfde.
A 1, morse-sein voor: ongedemptc golven.
AEOLUSHARP, zie windharp.
AETIIER, een veronderstelde, het gehele
heelal doordringende, tussenstof, waarin
zich electro-magnetische golven, dus ook
de lichtstralen, voortplanten.
AFFETTUOSO, Ital. muziekterm: met
gevoel.
AFRICAÏNE, L’ (De Afrikaanse), van G.
* Meyerbeer, romantische opera in vijf be
drijven naar Eugène Scrlbe. Eerste op
voering 1865 te Parijs. Speelt in Portugal.
Het eerste bedrijf stelt voor de raadzaal,
waarin de Koninklijke Raad van Portugal
vergadert. Er zijn berichten binnengeko
men over het verongelukken van de ont
dekkingsreizigers Dlas en Vasco da Gama.
De Raad zal nu moeten beslissen, of er
Iets moet worden gedaan om vast te stel
len, of de schepen zijn vergaan met man
en muis, dan wel, of er nog overlevenden
zijn. Don Diego, die deel uitmaakt van de
Raad, laat zijn dochter Ines ontbieden.
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Africaïne
Deze verkeert in de grootste ongerustheid,
daar zij verloofd is met Vasco da Gama;
zij hoopt gunstige berichten van hem te
ontvangen. Haar vader deelt haar evenwel
mede, dat het ’s Konings wil is, dat zij zal
huwen met Don Pedro, voorzitter van de
Raad. ZIJ wijst haar vader op haar liefde
voor Vasco da Gama, doch Don Dlego laat
zich niet verbidden. Daarop verschijnt Don
Pedro, die zegt, dat de schepen van Dlas
zijn vergaan en dat deze daarbij zelf de
dood heeft gevonden. Op de vraag van
Ines, of ook Vasco da Gama tot de veron
gelukten behoort, over welke vraag Don
Pedro weinig is gesticht, toont hij haar
de lijst der omgekomenen, waarop ook de
naam van Ines' geliefde voorkomt.
Tijdens de zitting van de Raad, bestaan
de uit edellieden en geestelijken, die
moeten beslissen over de vraag, of er po
gingen moeten worden gedaan om te
trachten, de schipbreukelingen zoo moge
lijk op te sporen, wordt Vasco da Gama
aangediend, die als door een wonder is ge
red. Hij doet het verhaal van de schip
breuk en richt het verzoek tot de Raad,
hem slechts één schip te geven, waarmede
hij het onbekende land, dat de ontdek
kingsreizigers hebben gezien, zonder het te
kunnen betreden, op te sporen. Zijn ver
zoek wordt echter geweigerd, daar men het
als onuitvoerbaar beschouwt. Nu laat Vas
co da Gama twee slaven binnen voeren, die
het bestaan zullen kunnen bewijzen van
het onbekende land. .Deze slaven zijn Sellca, vroeger koningin van haar volk, en
Nelusco, haar vertrouweling. ZIJ weigeren
evenwel de gevraagde inlichtingen te ver
schaffen. De Raad neemt Inzage van de
plannen en kaarten van Vasco da Gama,
doch deze zullen, op advies van den In
quisiteur en andere geestelijken, worden
vernietigd. Vasco da Gama barst hierop
los in verwijten, waarop de Raad hem, op
last van den Inquisiteur, gevangen laat
zetten. In het tweede bedrijf, hetwelk in
de gevangenis speelt, ziet men hem nog
steeds mijmeren over zijn plannen, terwijl
ook zijn geliefde geen ogenblik uit zijn
gedachten is, zelfs niet in zijn slaap, want
dan droomt hij van haar en fluistert hij
haar naam, tot grote smart van Selica, de
slavin, die hem in zijn gevangenschap is
gevolgd en hem in stilte liefheeft. Eens
klaps komt Nelusco binnen en wil Vasco
da Gama in zijn slaap doden, doch Selica
weet hem van dit plan te doen afzien.
Vasco, door haar gewekt, blijft nu alleen
met de slavin, die hem thans onthult.

Africalne
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waar hij het land kan vinden, dat hij wil
ontdekken. Tijdens hun gesprek wordt de
deur van de kerker geopend om doorgang
te verlenen aan Don Pedro en Ines, thans
man en vrouw, daar Ines er van over
tuigd ls, dat Vasco da Gama haar on
trouw is geworden. ZIJ komt hem zijn In
vrijheidstelling aankondigen, die zij van
den Konlng heeft verworven, doch ver
klaart hem tevens, dat zij hem niet wil
terugzien. Vasco staat haar nu Sellca als
slavin af, om haar te bewijzen, dat men
hem ten onrechte heeft belasterd. Don
Pedro deelt hem mede, dat hij door den
Konlng ls belast met het ondernemen van
de tocht, die Vasco da Gama zich had
voorgesteld te gaan maken; en hij ls reeds
bij voorbaat benoemd tot Gouverneur der
landen, welke hij zal ontdekken. Vasco da
Gama begrijpt, dat hij daartoe gebruik
zal maken van de plannen en papieren,
welke hij, Vasco, de Raad heeft voorge
legd. Nelusco, die hem haat, zal Don
Pedro vergezellen om hem als stuurman
te dienen. In stilte echter neemt hij zich
voor, de vreemdelingen, die zijn geboor
teland willen overweldigen, ten verderve
te voeren.
In het derde bedrijf bevinden zich allen
aan boord van Don Pedro’s schip, waar
Nelusco aan het roer staat, wantrouwend
gadegeslagen door Don Alvar. Er zijn reeds
twee schepen van het eskader vergaan en
Don Alvar wijt dit aan opzet van Nelusco;
Don Pedro slaat echter zijn raadgevingen
in de wind. Men nadert het doel van de
tocht, als een der opvarenden meldt, dat
er een schip in zicht ls. Het vreemde schip
zet een sloep uit en aan boord stapt Vas
co da Gama. HIJ heeft zich, zodra hij ln
vrijheid werd gesteld, met behulp van
vrienden een schip weten te verschaffen
en heeft daarmede het eskader Ingehaald.
Hij ls thans bij Don Pedro aan boord ge
komen om hem te waarschuwen voor de
gevaren, welke hem in deze wateren be
dreigen. Deze echter verkeert in de waan,
dat Vasco da Gama uitsluitend is geko
men, om Ines te redden. HIJ laat zijn
vijand ln de boelen slaan en wil hem laten
neerschieten. Intussen heeft Nelusco het
schip op de klippen gestuurd; het strandt
en de gehele bemanning wordt door de
Inboorlingen overmeesterd.
Het vierde bedrijf speelt zich af op een
eiland op de Oostkust van Afrika, waar
over Sellca nu weer als Koningin heerst.
ZIJ heeft de eed afgelegd, dat zij geen
vreemden op haar gebied zal dulden, doch

Afstandschakelaar

hen onherroepelijk zal laten doden. Nu
vertoont zich Vasco da Gama, die door
Sellca's onderdanen ln het ruim van het
schip ls gevonden. Men wil hem doden,
doch Sellca springt voor hem ln de bres
en zegt, dat hij haar gemaal ls, wat zij
door Nelusco laat bevestigen, hetgeen
deze na een heftige Inwendige strijd dan
ook doet. Nu wordt het huwelijk tussen
Sellca en Vasco da Gama volgens de ge
bruiken der Inboorlingen voltrokken; doclx
Sellca, die wel begrijpt, dat hij nog steeds
Ines bemint, wil hem de vrijheid terug
geven. Vasco da Gama echter, geroerd door
haar edelmoedigheid, slaat haar aanbod
af. HIJ ls thans haar gemaal en wil dat
blijven, te meer, daar hij meent, dat Ines
de dood heeft gevonden.
In het vijfde bedrijf, dat eveneens op
het eiland speelt, blijkt dat Ines er het
leven heeft afgebracht. Sellca begrijpt, dat
Vasco’s oude liefde ls ontwaakt en dat hij
ten onrechte heeft gemeend, dat hij h6èr,
Sellca, beminde. Haar eerste opwelling ls,
zich te wreken, doch haar betere gevoelens
houden de overhand, omdat zij Inziet, dat;
Vasco da Gama aan hetzelfde lijden ten
prooi is, dat zij zelf heeft moeten verdu
ren. ZIJ brengt het zware offer harer liefde
en draagt Nelusco, die haar altijd ln het
geheim heeft bemind, op om Ines en Vas
co da Gama aan boord van zijn schip te
brengen. Zij zal zich dan naar de kaap
begeven, vanwaar zij het schip het langst;
in het oog kan houden. Nelusco staat ont
zet, want op die kaap staat de manclnellenboom, de boom des verderfs; wie zlcbi
daaronder neerzet, wordt door de geur
van zijn bloesem bedwelmd en moet ster
ven. Hij voert evenwel haar opdracht uit
en spoedt zich dan naar de boom, waar
onder Sellca stervend ls neergezonken.
De voornaamste muzikale nummers zijn
le acte: „Del Tago sponde addlo" (Ines);
„Tu che la terra adora” en „Rlbelle, lnsolente” (koor). — 2e acte: „In grambo e
me” (slaaplied, Sellca); „Tranquillo c
gla” (Vasco); „Figlia del Re” (Nelusco)
Finale (sextet). — 3e acte: „Adamastor, r«
dell’ onde profundo” (Nelusco). — 4«
acte: „O Paradiso” (Vasco); „Dove son"
(Vasco en Sellca). — 5e acte: ,,Da qul ic
vedo 11 mar", „O templo sontuoso” er
„O douce extase” (Sellca).
Gram.pl. Odeon 06599, 025991, 04530
H.M.V. DB 1386, DB 117, DB 1382, B 3141
AFSTANDSCHAKELAAR (Duits: Fera
schalter), instrumentje, waarmee eei
radlo-toestel op een afstand, bijv. uit eei

Afstemmen
bed, of van een tafel, kan worden be
diend.
AFSTEMMEN. Evenals een snaar op een
bepaalde frequentie wordt afgestemd, kan
een electrlsche trllllngskrlng, bijv. In een
radlo-ontvanger, worden afgestemd op een
bepaalde frequentie van de electro-magnetlsche trillingen.
AGEN, zender ln Frankrijk, golflengte
360.6 m„ 1,5 kW., 832 kHz.
AGGAEUS, Rooms-Kathollek voor *Haggaï.
AGITATO (spr. uit: adzjltéto) Ital. mu
ziekterm: snel, onrustig.
AGNUS DEÏ (Latijn: Lam Gods), d.w.z.
Jezus als zoenoffer voor de zonden der
mensheid. Deel der • MIs, waarbij het ge
bed Agnus Dei wordt gebeden of gezongen.
AÏDA, van G. *Verdl, opera ln vier be
drijven en zeven tafreien, tekst van Ghlslanzonl, première ln Caïro, 1871. De khe
dlve Ismael Pasja had den componist ver
zocht voor zijn nieuwe theater ln Caïro
een opera te schrijven. Verdl vroeg hier
voor een honorarium van 100.000 frs.,
waarmede de opdrachtgever zich kon ver
enigen. Oorspronkelijk schreef Camllle du
Locle, oud-directeur van de Opéra Comlque te Parijs een Frans libretto, dat door
Ghlslanzoni geheel ln het Italiaans werd
vertaald.
De opera behandelt het volgende:
De koning van Egypte voert oorlog met
zijn nabuur, den koning van Ethiopië,
Amonasro geheten. De dochter van dezen
koning heeft men gevangen genomen en
is nu slavin van Amnéris, dochter van
den Pharao. Beide meisjes hebben liefde
opgevat voor een officier van de wacht,
genaamd Radames. Wanneer de hogepries
ter Ramfls aankondlgt, dat de Ethloplërs
naar Thebe oprukken, ontvangt Radames
het bevel tegen hen ten strijde te trek
ken. HIJ heeft Aïda, de dochter van ko
ning Amonasro echter lief, maar ls on
kundig van het feit, dat hij op het punt
staat tegen haar vader in de strijd te
trekken. Amnéris komt op de hoogte van
Aïda's liefde voor Radames en vat een
haat tegen haar op, waartegen de arme
slavin zich niet kan verzetten. Radames
keert terug als overwinnaar en wordt als
zodanig gevierd. Onder de krijgsgevange
nen bevindt zich koning Amonasro. Als
groot blijk van zijn waardering schenkt de
Pharao Radames de hand van zijn doch
ter. Intussen dringt Amonasro er bij zijn
dochter Aïda op aan, dat zij van haar ge
liefde het geheim van de militaire opera-
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Als-Mol
tles van het Egyptische leger te weten
komt. HIJ wil zijn rijk redden van de on
dergang, Aïda bevrijden uit de vernede
rende slavernij en haar doen huwen met
Radames. De laatste vertelt wat Amonasro
wenste te weten. Maar de waakzame Amnérls is op haar hoede. ZIJ betrapt Rada
mes en zorgt er voor, dat de wacht zich
meester maakt van Aïda en haar vader
Amonasro. Maar terwijl de schuldigen
veroordeeld worden, beproeft de Egyptische
koningsdochter tevergeefs den geliefden
Radames te redden. Hier bereikt de opera,
ook muziekdramatisch, haar hoogtepunt.
Het toneel ls nu verdeeld ln twee boven
elkaar gelegen delen. Boven speelt zich de
scène ln de tempel af, beneden ziet men
de kelder, waarin de geliefden Aïda en
Radames opgesloten zijn. En terwijl ln de
tempel de lofzangen voor de góden weer
klinken en de priesters de kelder dicht
maken, zingen Aïda en Radames de finale,
nu de dood hen van het moeilijke leven
zal bevrijden en hun zielen, die elkaar
voor eeuwig liefhebben, de hemelse regio
nen zullen bereiken, waar zU. die het von
nis velden, hen niet kunnen volgen.
Aïda ls een der magistrale werken van
Verdl, heeft echter wel eens te lijden aan
overdaad. Velen is deze opera te pompeus.
Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat
bij de première te Cairo de gehele harem
van den khedlve tegenwoordig was.
De meest bekende nummers zijn: le acte:
,,Ah, celeste Aïda" (Radames, tenor); „Retorna vlncltor” en „Numl, piëta" (Aïda,
sopr.). — 2e acte: „Alla pompa" (Amnéris,
alt, en Aïda); ..Questa Asslsa" (Amonasro,
bas); „Gloria airEgitto" (allen). — 3e acte:
„O clell azzurrl" (Aïda); „Rlvedro le foreste" (Amonasro); „Fugglam gil ardori”
(Aïda). — 4e acte: „Chi tl salva" (Amné
ris); „Ohlmé morlr ml sento" (Amnéris);
„O terra addlo” (Radames en Aïda).
Gram.pl. Telef. S.K. 1427, E 1475, F 1161;
23 opnamen op Odeon; H.M.V. D 1595-D
1613 ln twee albums; Columbla 9726-9743
en verkort DX 506-DX 511.
AIR, Frans en Engels voor *arla.
AIS-MOL, Duits: kleine tertstoonsoort
met 7 kruisen; Nederlands; als mineur.

Alcademische Festouvertüre
AKADEMISCHE FESTOUVERTÜRE, van
Joh. ‘Brahms, in 1880 gecomponeerd naar
aanleiding van zijn promotie tot doctor in
de filosofie honorls causa te Breslau. Het
is een vrolijk stuk, gebouwd op de melo
dieën van een aantal studentenliederen.
Gram.pl. Odeon 06860; H.M.V. D 1853 en
D 1854.
A-KLEM, aardkiem. In Duitsland en
Engeland wordt aarde aangegeven door E
(Erde, earth).
AL, morse-seln voor: alles, wat zoëven
geseind is.
ALBACETE, zender in Spanje, golflengte
201,1 m.
ALBANIË. Organisatie van de omroep:
Tot nog toe bestond in Albanië geen om
roep. Er zijn thans plannen, te Tirana een
rijkszender op te richten, golflengte 40,06
m. en 19,03 m.
ALBERT, KAREL, geb.
1901 te Antwerpen, adj.dlrecteur bij de Vlaamse
muziekultzendingen van
het N.IJR., hoofd van de
Lichte Muziek; studeerde
op ’t Koninklijk Vlaams
Conservatorium te Ant
werpen en was daar later
leraar. Schreef de parti
tuur bij talrijke toneelwerken, opgevoerd
door het Vlaamse Volkstoneel, o.a. Tijl I
en Tijl II van Anton van der Velde. Verder
Het Beestenspel, orkestsulte, liederen, wer
ken voor klavier en een muziekmethode;
werkt als criticus voor muziek mede aan
verschillende bladen en tijdschriften.
ALBERT, EUGEN d\ 1864—1932, Duits
pianist en componist van opera's, geboren
te Glasgow (Engeland), zoon van den Duitsen dansleraar en componist Charles
d'Albert. Was een wereldberoemd pianist,
een der meest begaafde leerlingen van
Franz Llszt. Na veel mislukkingen als
componist, had hij enig succes met de
opera Die Abreise (Het Vertrek) (1898),
waarop in 1903 een wereldroem volgde
door het muziekdrama *Tiefland (Laag
land). Verder handhaafde zich nog Die
toten Augen (De dode ogen).
ALCESTE, van C. W. von *Gluck; tragi
sche opera in drie bedrijven, tekst naar
het gelijknamige treurspel van Euripides.
De muziek werd geschreven te Wenen en
het stuk beleefde daar in 1767 de première.
De componist liet aan deze opera, zijn
chef d’oeuvre, een inleidend woord vooraf
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Alessandro Stradella
gaan, waarin hij verklaart, dat de ouver
ture tot zijn opera bedoeld is om de ka
rakters der personen in het drama bij den
toeschouwer in te lelden. De muziek is
ondergeschikt aan het eigenlijke drama.
Verder heeft hij gestreefd naar de uiterste
eenvoud en helderheid. Een opvoering te
Wenen vestigde er de aandacht van den
rechtsgeleerde du Rollet op, die het libretto
bewerkte voor Frankrijk. Bij de eerste op
voeringen aldaar oogstte de opera een
enorm succes. Vorstelijke personen haast
ten zich den componist de hand te druk
ken en hem geluk te wensen. Aan de grote
verdienste van een werk als Alceste twij
felt men heden niet meer. Algemeen wordt
het beschouwd als een meesterstuk door
de volmaakte wijze, waarop muziek en
dramatische handeling zich bij elkaar aan
sluiten. De korte inhoud is als volgt:
Op een groot plein in de stad Pherac,
waar het paleis van den konlng staat, kon
digt een heraut van het balkon de Thessaloniërs aan, dat hun koning Admetus
stervende is. De god Apollo, die uit de
hemel verdreven was, maar door den ko
nlng gastvrij was opgenomen, krijgt van
de Schikgodinnen gedaan, dat de konlng
niet behoeft te sterven, wanneer een ander
zich aanbiedt in zijn plaats te sterven.
Alceste, de gemalin van den koning, ver
kiest dit offer te brengen en sterft. Zij
wordt evenwel door Hercules, een vriend
van Admetus, aan de dood ontrukt en aan
haar gemaal terug gegeven.
Gram.pl. (Ouverture door Concertgeb.Orkest): Decca K 771.
ALESSANDRO STRADELLA, van Fr. von
•Flotow, romantische opera in drie bedrij
ven, tekst naar het Frans van W. Frledrlch. De grootste successen oogstte deze
componist met „Martha” en „Stradella".
Met het laatste werk had hij voornamelijk
succes door de kundige en amusante ka
raktertekening van de twee bandieten
Malvollo en Barbarlno. Flotow’s muziek is
meer Frans dan Duits. Handeling in Vene
tië en Rome, première Hamburg, 1844.
Stradella, een beroemd toondichter en
zanger uit de zeventiende eeuw, vatte een
brandende liefde op voor de geliefde van
een Venetlaans edelman, die aan den zan
ger de voorkeur gaf en met hem naar Rome
vluchtte. De edelman liet de vluchtelingen
door bandieten achtervolgen en zij kwa
men Juist Rome binnen, toen Stradella op
het punt stond zijn oratorium „San Giovanni Battista" in de Lateraankerlc uit te
voeren. De muziek greep de bandieten zo

Alexandrië
aan, dat zij de geliefden spaarden. In de
opera laat de componist Stradella een lied
„Heilige Maagd Maria” zingen in plaats
van hem een oratorium uit te laten voeren,
welke verandering, gelijk men begrijpen
zal, absoluut noodzakelijk was.
Gram.pl. (Ouverture): Pari. P 9050; Telef.
A 780; Odeon O 25114, O 4718, O 6704.
ALEXANDRIË, zender in Egypte: Al. I
golflengte 267.4 m.. 0.5 kW., 1122 kHz.; Al.
II golfl. 209.9 m., 0.5 kW., 272 kHz.
ALGEMEEN
NEDERLANDS CH
PERS
BUREAU A.N.P., Heerengracht 576 te Am
sterdam, werd opgericht 11 Dec. 1934 en
trad op 1 Juli 1935 in werking. Het A.N.P.
is een stichting van de Vereeniglng van
Directeuren van Dagbladen in Nederland
De Nederlandsclie Dagbladpers, met het
doel op onpartijdige en onafhankelijke
wijze de Ned. pers te voorzien van binnen
lands, overzees en buitenlands nieuws. BIJ
de oprichting verving het de vier persbureaux, die tot dat ogenblik de nieuws
voorziening verzorgden. Het A.N.P. ver
zorgt tevens de omroep van nieuwsberich
ten voor de vier grote omroepverenigingen
in Nederland. De nleuwsoverbrenging, die
tot de oprichting van het A.N.P. per radio
geschiedde, geschiedt thans per telex. De
P.T.T. hebben daartoe twee telex-netten
aan het A.N.P. ter beschikking gesteld,
waarop alle 81 in Nederland verschijnende
dagbladen zijn aangesloten. De verzending
der berichten heeft plaats over twee zend
stations, een te Amsterdam en een te Den
Haag. Wanneer op een dezer kantoren op
een telex-zendmachine, d.1. een soort
schrijfmachine, een bericht wordt getikt,
verschijnt hetzelfde bericht op hetzelfde
ogenblik op 81 ontvangstmachlnes op de
bureaux der aangesloten dagbladen. De
telexmachines kunnen echter ook auto
matisch in werking gesteld worden door
inschakeling van een automatische zender,
waardoor een ponsband wordt gevoerd. In
deze ponsband worden te voren combina
ties van gaatjes geponst, voor elke letter
een andere combinatie. Wordt deze band
nu door de automatische zender gevoerd,
dan tikt op de ontvangstmachlnes het be
richt zichzelf met leesbare letters. Op deze
wijze was het mogelijk, dat bijvoorbeeld
tijdens de Olympische Spelen te Berlijn
slechts enkele tientallen seconden na een
zwemwedstrijd op alle Nederlandse dagbladbureaux het verslag ontvangen werd,
gereed voor de zetterij. De ontvangst van
berichten heeft o.a. plaats door middel van
een z.g. Hell-machlne, die het best te ver
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Alg. Progr. Commissie
gelijken is met de beeldtelegrafie. In het
in October 1938 geopende nieuwe gebouw
van het A.N.P. bevinden zich twee omroepcellen, van waaruit de omroepredacteuren des avonds de nieuwsberichten uit
spreken. Dezen zitten voor een lessenaar,
waarin een microfoon is ingebouwd en
waarop de kopie ligt. Zij hebben een kop
telefoon om, waardoor de omroeper van de
radlo-vereniglng waarschuwt: over vijf tel
len kunt u beginnen. De oproeper telt dan
tot vijf in zichzelf en begint met de be
kende woorden: Goeden avond, dames en
heren. Indien er tijdens het omroepen nog
een belangrijk bericht binnenkomt, begint
een rood lampje te branden, zodat de om
roeper gewaarschuwd is. Zie foto-paglna
XIX.
Literatuur: Algemeen Nederlandsch Pers
bureau: Taak en Techniek. Uitgave A.N.P.,
Amsterdam.
ALGEMEEN PROGRAMMA, ingesteld bij
het ‘Zendtljdenbesluit; hierbij werden
twee dagen per week aangewezen, waarop
beurtelings door de vier grote omroepver
enigingen een programma moet worden
uitgezonden, waarin hun bijzondere Inslag
niet tot uiting komt, en waarnaar leder
moet kunnen luisteren, zonder aanstoot
te nemen. Dit Algemeen Programma wordt
beurtelings verzorgd: op Maandag door
V.A.R.A. en A.V.R.O., op Vrijdag door
N.C.R.V. en K.R.O. Toezicht wordt uitge
oefend door de ‘Algemeen Programma
Commissie.
ALGEMEEN PROGRAMMA COMMISSIE,
bestaande uit vijf leden, houdt toezicht op
de uitzendingen in het ‘Algemeen Pro
gramma. De door deze Commissie vastge
stelde richtlijnen, waarnaar zij Program
ma’s beoordeelt, zijn:
I. Een belangrijke groep van luisteraars,
onverschillig welke wereldbeschouwing zij
ook aanhangen, moet met nut en genoegen
kunnen luisteren. Strikt wetenschappelijke
voordrachten, die alleen voor deskundigen
en vakgenoten zijn bestemd, zijn uitge
sloten, populair-wetenschappelijke zijn toe
gelaten. ook al zal niet iedereen daarin
belang stellen. Niemand mag bepaaldelijk
uitgesloten zijn. De voordrachten moeten
zich dus niet richten uitsluitend tot hen,
die zich opgegeven hebben of bepaalde
leermiddelen hebben aangeschaft. Der
halve zijn cursussen uitgesloten, in tegen
stelling met causerieën, mits deze leder
voor zich een op zichzelf staand geheel
vormen.
II. Het Algemeen Programma moet zo-
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danig Zijn, dat niemand er redeliikomHi
aanstoot aan kan nemen Ofschoon ^
criterium negatief is. kan het tocS bh
de^Pi t,0epasslng aangewend worden tegen
de neiging om het programma op laag peil
te brengen; daaraan kan toch menigeen
zich stoten. Door dit criterium zijn uit
gesloten frivole muziek, ruwe woorden,
vloeken e.d., maar aan de andere kant
worden er ook door uitgesloten: godsdien
stige oefeningen, dogmatische uiteenzet
tingen, die een polemisch karakter dragen,
thetisch-dogmatlsche verhandelingen, in
zover dit andersdenkenden in onaangename
spanning kan brengen, wijsgerige ethische
bespiegelingen, in zover die van dezelfde
aard zijn, e.d. Bij literaire voordrachten is
er verder rekening mede te houden, dat
het gesproken woord een andere indruk
maakt dan het gedrukte, zodat aan de uit
zendingen zwaardere eisen zijn te stellen
dan aan hetgeen door de drukpers wordt
verspreid. Voor de uitzendingen kan, wat
de aanstotelijkheid betreft, als maatstaf
gelden: „Wat in de huiskamer kan worden
toegelaten.”
Literatuur: Jaarverslagen van de Radio
Raad.
ALGEMENE VERENIGING RADIO-OM
ROEP, afk. A.V.R.O. Zoals onder •Neder
land, organisatie van de omroep, is mede
gedeeld. werd (27 Juli 1923) met mede
werking van de N.S.F. de Hilversumsche
Draadlooze Omroep opgericht, die later
werd omgezet in de Algemeene Nederlandsche Radio Omroep (A.N.R.O.) en ten slot
te in de Algemene Vereniging Radi° °“‘
roep. Sinds de oprichting is de beer
Vo£ directeur. Door de H.D.O. werd aan
de luisteraars gevraagd om, in dien.men
het Nederlands in de aether wenstete
behouden.
~
die dan door hethet betalen van de provan het
dat
hlor to lande zulk een succes bleek te
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de de Dlr.-Gen. der p t t J n* 1!38 open’
Damme, het nieuwe studio ij?’ ’ U H'
de modernste technisch
Waarln
toegepast. De AVRO 7f°dlnBen zijn
203.000 leden. - Er'*i?n miLSSP**
gevestlgd te Rotterdam, Den Haag Haarlem.
Hilversum, Utrecht. Arnhem ^Cmegen.
Enschede, Zwolle, Groningen, Leeuwarden
en Middelburg. De studio is gevestigd te
Hilversum. Het orgaan is de Radiobode
met een wekelijkse nuttige oplage van
240.000 exemplaren. De redactie is gevestigd Keizersgracht 107, Amsterdam,
waar tevens is ondergebracht de gehele
administratie, de programmaleiding en de
reportagedienst.
Gegevens en portretten der vaste mede
werkers van de A.V.R.O. vindt men onder
hun naam. Zie bovendien de foto-pagina’s
I, n, III en IV.
Literatuur: Jaarverslagen van de A.VJt.O.
ALGIERS, zender in Noord-Afrlka, golf
lengte 318.8 m., 12 kW., 941 kHz.
ALLEGORIE, een volgehouden, uitge
werkte *metaphora.
ALLEGRETTO, Ital. muziekterm: verklein woord van •allegro, dus: minder snel
dan allegro.
ALLEGRO, Ital. muziekterm: vrolijk,
snel, levendig. Term in de muziek: ± 120
•MM.
..
ALLELUJA (ook: Halleluja), uitroep uit
het Oude Testament: Looft den Heer.
Later ook: lofzang.
ALLEMANDE, oude Duitse dans in <7*
of 4/4 maat. Het danskarakter verdween
sinds Bach. In Frankrijk werd de Allemande verboden, toen Napoleon zich liet schelden van Joséphine.
ALLERHEILIGEN, Rooms-Kath. jeestdag. 1 November, waarop de gedachtenis
gevierd wordt van alle heiligen, die in de
hemel zijn.
ALLERZIELEN, Rooms-Katholieke feest
dag, 2 November, gewijd aan de nagedach
tenis van de gestorvenen. Op deze dag
wordt in het bijzonder gebeden en worden
Missen gelezen voor de gelovige zielen 1*
het vagevuur.
ALPES-GRENOBLE, zender ln FrankrlJ*
golflengte 514.6 m., 15 kW., 583 kHz.
^
ALPHOORN, alpenhoorn, zeer oud bots
Jl»30, y.U wat do
gekleurop Mn UJn Wo;VrA N O» V eU K.R.O.
ten blaasinstrument met een koperen, 2
dn dimoopon V.A.U.A.. Na V R.O de
3 m. lang, mondstuk; wordt ln de Alpte
Tot d«%t Ogenblik zond n.1. do A.\ .« o.

rur?nrK
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Alt
pp de bergen geblazen, wat een bijzonder
^ffect geeft.
ALT, lage vrouwe- en Jongensstem, tus
sen sopraan en tenor. Bij koorstemmen on‘geveer van a tot e2, bij solostemmen van
g tot f2. Voorbeelden van altpartijen in
opera’s: Carmen ln Carmen, Magdalena in
de Meistersinger, Fricka in de Walküre.
Ook: strijkinstrument, iets groter dan de
viool; derde partij in een
strijkkwartet.
ALTIIOORN, koperen
blaas-instrument
met
pistons, werd vroeger ln
Oostenrijk gebouwd in
trompetvorm, met beker
naar voren, ln alle an
dere landen ln tubavorm,
met beker naar boven.
Wordt gebruikt voor sig
nalen en ln militaire
muziek. Geluid is ruw.
AMABILE, Ital. muziekterm: bevallig,
liefelijk.
AMATEUR-ZENDERS, zie zendvergun
ning.
AMBROSIAANSE LOFZANG, Hymnus
Ambrosianus, het aan Ambroslus toege
schreven danklied 'Te Deum laudamus
(Wij loven U. o God!).
AMBROSIAANSE ZANG, het kerkgezang,
dat vóór de 'Gregoriaanse zang in de kerk
ln gebruik was, terug gaat op den kerk
vader Ambroslus (333-397) en zich te Mi
laan heeft gehandhaafd.
AMERICAN SMELTING, afk. van Ameri
can Smelting and Refining Company, ge
vestigd te Jersey City (New Jersey), een
Amerikaanse Maatschappij, ln 1899 opge
richt, met het doel in één maatschappij te
verenigen een aantal inrichtingen tot het
smelten en raffineren van goud, zilver,
lood en koper en het bewerken en verkopen
der producten van die metalen. American
Smelting behoort tot de belangrijkste
fondsen op de Amerikaanse Beurs.
AMERIKA, zie Verenigde Staten.
AMERIKAANSE BEURS, zie koersen.
A-MOL, Duits: kleine terts-toonsoort

zonder kruisen of mollen; Nederlands: a
mineur.

I

15

Anaconda Copper

AMOROSO, Ital. muziekterm: vleiend,
liefhebbend.
AIVIOS, Profetie van, een der twaalf
kleine profeten uit het Oude Testament.
Amos was een herder, te Thekoa wo
nende. Terwijl hij zijn kudde hoedde,
riep God hem tot het ambt van profeet.
Hij bedreigt de heidenen, maar ook de
Joden, met goddelijke straffen; hij voor
spelt, dat zij wegens hun zonden gevan
kelijk zullen worden weggevoerd, maar be
looft tenslotte ook, dat God genadig zal
zijn en het Rijk van den Messias zal op
richten.
AMPÈRE, eenheid ven electr. stroomsterkte, genoemd naar den Fransen na
tuurkundige A. M. Ampère (1776—1836). 1
ampère is de sterkte van een stroom, die
door een weerstand van 1 Ohm gaat, wan
neer er een spanning van 1 Volt op staat.
AMPLITUDO, afstand tussen het ene
einde van de weg, afgelegd door iets, dat
trilt, en zijn punt van rust. BIJ onge
dempte trillingen is de amplitudo con
stant (standvastig), bij gedempte trillin
gen varieert zij van maximum tot nul.
AMSTERDAMSCH JOODSCH KOOR, on
der den dirigent S. H.
Englander, (zie neven
staand portret) stelt
zich ten doel het pro
pageren van het OostEuropees Joodse en het
Palestijnse
moderne
volkslied. In de loop
der Jaren trad het koor
herhaaldelijk op voor
de A.N.R.O., de A.V.
R.O. en de V.A.R.A., de
Phohi, op 12 Juni
1928 voor de B.B.C. te
Londen naar Nederland, en 6 October 1935
van Amsterdam uit voor de National
Broadcasting Company of America. Daar
bij verleenden meermalen instrumentalis
ten van naam als Prof. A. Schmuller,
Louis Zimmermann, Sam Swaap en voor
zangers van internationale bekendheid als
G. Slrota, Is. Alter, Jacob Goldsteln, Hermnnn Fleischmann enz. hun medewer
king.
AMSTERDAMSE
WINTERTIJD, afk.
AWT., zie tijdverschil.
AMSTERDAMSE ZOMERTIJD, afk. AZT.,
zie tijdverschil.
ANACONDA COPPER. afk. van: Anacon
da Copper Mining Company, een Ameri
kaanse Maatschappij, opgericht ln 1895,
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die voornamelijk steenkool- en kopermij
nen exploiteert en een uitgestrekte opper
vlakte bosland bezit. Anaconda Copper s
een der meest belangrijke fondsen op de
Amerikaanse beurs.
ANAPEST, zie versvoet.
ANDANTE, Ital. muziekterm; matig, ta
melijk langzaam. Pul andante, of un poco
andante, sneller. Wordt ook gebruikt als
naam van een ln dit tempo gesteld deel
van een compositie, ± 75—80 *M.M.
ANDANTINO, Ital. muziekterm; een wei
nig langzamer (bij sommige componisten:
een weinig sneller) dan * andante.
ANDRÉ, FRANZ, eerste dirigent van het
Groot Symfonle-Orke3t van het * N.I.R.,
werd geboren te Brussel in 1893. HIJ was
een schitterend leerling van het Konink
lijk Conservatorium zijner geboortestad en
werd er reeds op 19-Jarlge leeftijd be
noemd tot hulpleraar In de klas van den
meester-vlollst Cesar Thomson. Na de Wereldoorlog te hebben meegemaakt, hervat
te hij zijn ambt en werd ook tot leraar
benoemd ln verschillende muziekscholen
van het land. Zowel in het buitenland,
o.m. te Parijs en te Warschau, als in Bel
gië deed Franz André zich vooral waar
deren om zijn gezaghebbende interpretatie
zan de hedendaagse muziek. HIJ schreef
ie partituur voor verscheidene hoorspelen
en Instrumenteerde werken van Bach,
Rameau, Couperln, enz.
ANDRIESSEN, WILLEM,
geb. 1887 te Haarlem,
Nederlands
componist,
directeur van het Am
sterdams
Conservatorlum. Studeerde aan dit
Conservatorium, ontving
daar 1908 de prix d’excellence
(ultmuntendheldsprijs) voor piano
spel. Was van 1910—1918
leraar aan het Konlnklijk Conservatorium te Den Haag; van
1918-1924 hoofdleraar aan de Muziekschool
van Toonkunst te Rotterdam; sinds 1924
leraar en sinds 1937 directeur van het
Conservatorium te Amsterdam. Schreef o.a.
een Klavlerconcert (1908), een Openlucht
spel (1911), een Mis voor Koor, soll en
Orkest (1916) en vele liederen.
ANGELUS (Latijn: engel). Rooms Ka
tholiek: de Engel des Heren ls een gebed,
dat tot herdenking van de Menswording
van Christus driemaal per dag wordt ge
beden onder het gelul van de Angelusklok. Het gebed bestaat uit drie bijbel-

Antenne
teksten (Lucas 1 : 28 en 35; Lucas 1 ; 38
en Johannes 1 : 14), telkens gevolgd door
een Weesgegroet. Daarna een slotgebed.
ANGLAISE, Franse naam voor een natio
nale, oude Engelse contradans voor een
aantal paren.
ANKARA, zender in Turkije, golflengte
1639 m., 120 kW., 183 kHz.
ANKARA, u.k.g.-zender in Turkije, golf
lengte 19.74 m., roepl. TAQ, golflengte
31.70 m., roepl. TAP.
ANODE, geleidende verbinding in een
batterij, radiolamp enz., waarop een posi
tieve spanning staat of komt te staan.
ANONYMITEIT, of: naamloosheid van
medewerkers aan radlo-uitzendingen komt
slechts sporadisch voor. De N.C.R.V. heeft
twee naamloze medewerkers, n.1. den re
dacteur van het Vragenuur en dien van
de schriftlezing en meditatie, waarmee
steeds de morgenuitzendlng wordt begon
nen. De reden hiervan ligt hierin, dat ln
de N.C.R.V. verschillende (orthodoxe) rich
tingen vertegenwoordigd zijn, waarom men
deze belde uitzendingen een zoveel mo
gelijk onpersoonlijk karakter heeft willen
geven.
A.N.P., zie Algemeen Nederlandsch Pers
Bureau.
ANROOY, Dr. PETER
VAN, geb. 1879 te ZaltBommel,
oud-dirigent
van het Residentie-or
kest te Den Haag. Stu
deerde te Utrecht, Am
sterdam, Dresden en
Moskou. Was dirigent
van de orkesten te
Groningen, Arnhem en
Den Haag; componeer
de o.a. de Rhapsodie
Piet Hein voor orkest en
voor plano; het Kerstsprookje Das kalte
Herz: een ballade voor vloolsolo met or
kest; een kwintet voor piano en strijk
instrumenten, en 2 kindercantaten.
ANTENNE is een geïsoleerd opgehangen
metalen draad of dradenstelsel, bij voor
keur van silicium brons, die wordt gebrulkt voor het opvangen of uitstralen
van de electro-magnetische golven voor
radio-doeleinden. Men heeft tal van vor
men van antennes, maar de goed geïsoleerde eendraads-antenne, bulten gespan
nen, ter lengte van 15 tot 20 meter is voor
ontvangst de beste. Noodzakelijk is een
antenne-veiligheld ter bescherming van
overspanning op de antenne
. . en tegen
blikseminslag. Verder dient de ontvang-

j

j
,

j

!

i

:
i
'

Boven: Het studio-gebouw van de A.V.R.O.; beneden links: de discotheek
van de A.V.R.O.; rechts: Guus Weitzel in de omroepkamer.

Antiphonarium
antenne bij voorkeur een afgescherm.de
lnvoerlelding te hebben. De afgescherm
de lnvoerleldlng maakt het mogelijk, een
ontvangantenne zover mogelijk van storlngsbronnen op te stellen, dus bulten een
bepaald storlngsgebled. De afstand kan
verlengd worden naar gelang van de
electrlsche kwaliteiten van de kabel. Zo
kan men bijv. Indien de nabijheid van een
electrlsche tram of andere storlngsbron
dat noodzakelijk mocht maken, de ont
vangantenne opstellen op een afstand van
150 meter van het perceel, waar zich het
ontvangtoestel bevindt, en dit toestel dan
met de betreffende antenne verbinden door
middel van een afgeschermde lnvoerlel
dlng. (Hierbij zijn aan belde einden van
de kabel bepaalde hoogfrequent-transformatoren nodig.)
ANTIPHONARIUM, of Cantatorium, gezangenboek der R.K. liturgie.
ANTIPHOON, wisselzang, beurtzang tus
sen twee koren of koor en stem.
ANTWERPEN, zender ln België, golf
lengte 204,8 m., 0,1 kW., 1465 kHz.
APERIODISCII noemt men een schake
ling, die niet op een bepaalde frequentie
kan worden afgestemd.
APOCALYPSE, zie Openbaring van Johannes.
APOCRIEFE BOEKEN (Grieks: apócruverborgen, niet voor openbaar
phos
gebruik bestemd) zijn geschriften uit de
oudheid, afkomstig van Joodse en Chris
telijke schrijvers. Ze vertonen gelijkenis
met de kanonleke boeken van het Oude
en Nieuwe Testament; sommige staan op
naam van geïnspireerde schrijvers. De be
doeling der apocriefen was, de gegevens
uit de Heilige Schrift te illustreren.
APOSTOLAAT. Rooms Katholiek: letter
lijk betekent het woord het ambt of de
taak van een apostel. In ruimere beteke
nis: de verspreiding van het R.K. geloof.
Dit geschiedt door geestelijken en leken
(leken-apostolaat), door onderricht en ge
bed (Apostolaat des gebeds). Het steunt
op Jezus’ gebod: Gaat heen en onderwijst
alle volkeren.
APOTHEOSE, Grieks: schitterend slottoneel.
APPARATENSTORING, zie storing.
APPASSIONATO,
Ital.
muziekterm:
hartstochtelijk. .
ARABESKE, een muziekstuk met veel
versieringen, evenals in de teken- en
bouwstijl.
ARBEIDERS RADIO INTERNATIONALE,
afk. A.R.I., opgericht 18 September 1930,
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stelt zich ten doel de belangen der Socia
listische Arbeidersbeweging in de omroep
te behartigen en de invloed der proleta
rische cultuurbeweging op de organisato
rische, technische en culturele verdere ont
wikkeling van de omroep te verzekeren.
Aangesloten zijn: de Arbeiders Radio Bond
in Denemarken, de S.A.R.O.V. en de R.E.
S.E.F., respectievelijk te Antwerpen en
Brussel, de Arbeiders Radio Bond in Zwit
serland (Zürlch), en de V.A.R.A. te
Hilversum. Aansluiting van de Noorse
Arbeiders Radio Bond ls in voorbereiding.
Het bureau ls gevestigd Heuvellaan 33,
Hilversum, secretaris ls sedert 1 Jan. 1935
de heer Arle Pleysler.
ARCHANGEL, zender ln Rusland, golf
lengte 857.1 m., 353 kHz.
ARIA, zangstuk voor één stem of In
strument in opera of oratorium, al of niet
met begeleiding. Bekende aria’s werden ge
schreven door Bach, Handel, Lully e.a.
ARIETTA, kleine * aria.
ARIS, Ds. B. J., voor
ganger der Vrijzinnige Hervormden te Amster- *
dam, medewerker aan de fl
V.P.R.O., was eertijds I*
predikant te
NieuweJg
Schans, Hoogezand enw(
Oudkerk. Sinds Jaren^B
verzorgt Ds. Arls, die be- vl
stuurslld ls van de V.P. \
R.O.. de uitzending Bij-^
belvertellingen. In 1938^|
werden deze bljbelvertel-U
llngen, die elke Woens- ,
dagavond om 7.30 uur
worden gegeven, ook naar Indlë uitge
zonden.
ARK DER VERLOSSING, De, veel door
de N.C.R.V. uitgezonden geestelijk lied,
naar C. S. Adama van Scheltema, luiden
de: 1. ’t Scheepke onder Jezus’ hoede, Met
zijn kruisvlag hoog ln top, Neemt als
Arke der verlossing, Zielen, die ln nood
zijn, op. En sta de zee dan hol en hoog,
En zweep’ de storm ons voort, Wij heb
ben ’s Vaders Zoon aan boord En veilig
strand voor ’t oog. 2. Arme zondaar, zie
de kruisvlag, Wapp’rend langs de oceaan!
Kom tot Jezus! wie Hem volgen, Kan geen
noodstorm doen vergaan. Dies klinkt als
psalm tot God omhoog Ons vrolijk lofaccoord: Wij hebben ’s Vaders Zoon aan
boord En veilig strand voor ’t oog!
L’ARLÉSÏENNE, van G. * Blzet, toneel
muziek bij het drama van Daudet; Opera
in drie bedrijven en vijl tafrelen met koren

V

Armstrong
van Alphonse Daudet, voor het eerst opeevoerd ln het Théatre du Vaudeville ln
het Jaar 1872. De muziek van dit drama
werd terstond buitengewoon gunstig ont
vangen. De opera zelf wordt nog slechts
zelden opgevoerd. De begeleidende muziek
heeft ln de vorm van een tweetal suites
de wereld veroverd vla de concertzalen en
bezorgde Bizet een wereldnaam. Het ge
geven brengt mede, dat het pastorale, het
herderlijke ln dit werk domineert; het
adagio en menuet zijn buitengewoon knap
geïnstrumenteerd. De opera behandelt het
volgende eenvoudige gegeven:
Een Jonge boer uit de Camargue, Frédérl
geheten, ls verliefd op een meisje uit Arles, dat bijzonder mooi ls, maar ln het
stuk zelf niet optreedt. Op het punt haar
te trouwen komt de jongeman te weten,
dat zijn toekomstige vrouw, haar schoon
heid ten spijt, een onwaardige ls. Brieven
door een anderen geliefde aan het meisje
geschreven, komen Frédérl in handen en
dreigen hem van zijn verstand te zullen
beroven. Zijn moeder stelt nu alle pogin
gen ln het werk hem te laten trouwen met
een ander, aantrekkelijk meisje, dat een
grote, zuivere liefde voor hem koestert,
maar Frédérl wil niets van haar tedere
gevoelens weten. HIJ wijst haar zo lang
af tot z'n moeder haar toestemming geeft
tot het huwelijk van haar zoon met de
schone uit Arles. Maar ditmaal weigert
hij zelf en stort zich van een toren naar
beneden, voor de ogen van zijn moeder.
Gram.pl. HM.V. D 1801—1803; Odeon O
6551, 6552, 6559 en 6561; Telef. E 1850 en
1851.
ARMSTRONG, LOUIS,
geboren 1900 te NewOrleans, neger-trompettist, grootste en Invloed
t
rijkste
• Jazz-muslcus.
ï
Speelde sinds 1926 met ■ {Sr
eigen ensembles en ont- ■ *
wikkelt een buitenge- vT\i l
wone technische en muzlkale vaardigheid. Na \ \1TvTI
1931 treedt een periode \
’CM \lS
van decadentie ln. Ook
treedt hij op als zanger. Armstrong maak
te een langdurige tournée door Europa, die
niet ten goede kwam aan zijn oor
spronkelijkheid. Gram.pl.: Muggles, Pari.
R 840; Knocking a Jug, Pari. R 1064; Mahagony Hall Stomp, Pari. E 571; I can’t
give you, Pari. R 753; Hear me talking to
you, Pari. R 1767; Pm a Ding Dong Daddy,
Pari. R 796; Georgla Bobo, Br. 500319; Knee
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Aubade
Drops, Odeon 165578.
arnhemsche

orkestvereeniging,

te Arnhem, opgericht 1889 met als eersten
dirigent J. A. Kwast. In 1932 werd Jaap
Spaanderman dirigent. Ondanks herhaalde
financiële moeilijkheden heeft de A.O.V.
zich weten staande te houden. Zie foto
pagina XXII.
AS DUR, Duits: grote tertstoonsoort met
4 mollen; Nederlands: as majeur.

AS MOL, Duits: kleine tertstoonsoort
met 7 mollen; Nederlands: as mineur.
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ASSAI, Ital. muziekterm: zeer; bijv. alle
gro assal: zeer snel.
ASSIUT, zender ln Egypte, golflengte
410.4 m., 0.1 kW., 731 kHz.
ASWOENSDAG, Rooms-katholleke feest
dag, de eerste der veertig vastendagen, die
aan het Paasfeest voorafgaan. Vóór de H.
MIs wordt de as gewijd, die gemaakt ls
van de palmtakken van Palmzondag van
het vorig Jaar. De gelovigen ontvangen de
gewijde as in de vorm van een askruisje
op het voorhoofd, terwijl de priester zegt:
„Gedenk, o mens, stof zljt gij en tot stof
zult gij wederkeren.”
ATCHISON TOPEKA, afk. van Atchison
Topeka and Santa Fé Railway, opgericht
ln 1863, gevestigd te New-York, exploiteert
spoorlijnen; een der belangrijkste fondsen
op de Amerikaanse Beurs.
ATHENE zender ln Griekenland, golf
lengte 599.2 m., 15 kW., 601 kHz. Zendt
uit van 19—24 uur.
Deze eerste en enige Griekse zender werd
in Maart 1938 geopend.
ATHLONE, zie Radio Eireann.
ATMOSFERISCHE STORINGEN, zie sto
ringen.
ATONALE MUZIEK, muziek zonder vaste
grondtoon.
A 2, morse-seln voor: toon-telegrafie.
AUBADE (Frans), muzikale ochtendhulde, meestal zang. Frans: aube = dageraad.

Auber
AUBER, DANIËL FRAN?OIS
ESPRIT
(1782—
1871), Frans opera-componlst; schreef reeds op
11-Jarige leeftijd roman
cen, die men gaarne
zong. Was voor de han
del bestemd en ging ter
opleiding
daarin naar
Engeland, maar kwam
reeds in 1804 terug ln
Frankrijk. Werd ln 1812
leerling van *Cherubinl,
na de uitvoering der
opera Julie. Zijn eer
ste grote succes behaalde Auber
1820 met de opera La bergère Chatelaine.
Schreef ruim 40 opera’s, w.o.: La * Muette
de Portici (1828), * Fra Diavolo (1830),
Manon Lescaut (1856) en Rêves d’amour
(1869).
AUDIO-FREQUENTIE, geluidstrllllngen,
die voor het menselijk oor waarneembaar
zijn.
AUDION, de * radlo-lamp, die als * de
tector fungeert.
AUTEURSRECHT, het eigendomsrecht op
het gebied van letteren en kunst, vastge
steld bij de Berner Conventie van 1886,
waarbij Nederland ln 1912 is toegetreden
en ter naleving waarvan te Bern (Zwit
serland) een bureau is gevestigd. Zie ook
* Muzick-auteursrecht. Het auteursrecht is
in Nederland geregeld bij de Auteurswet
van 1912.
AVE MARIA, R.K.: gebed tot de Moeder
Gods (Wees Gegroet, Maria), bestaande
uit: 1. de groet van den Aartsengel Gabrlël aan Maria, 2. de woorden van Ellsabeth tot Maria, en 3. een kort gebed,
hieraan door de Kerk toegevoegd. Het Ave
Maria is door verschillende componisten op
muziek gezet. Gram.pl. Bach: Decca PO
5036; Gounod: Decca F 5714; Schubert:
Decca PO 5091; Tosti: Decca M 428.
AVE VERUM, afk. van Ave, verum cor
pus, Latijn: Wees gegroet, waarachtig li
chaam, beginwoorden van een bekend lof
gezang tot Christus ln zijn H. Sacrament.
Gram.pl. Decca F 5562.
A.V.R.O.: zie Algemene Vereniging RadloOmroep.
AWT, morse-seln voor: Amsterdamse
wintertijd (is *GMT + 20 min.), zie Tijd
verschil.
AZT, morse-seln voor: Amsterdamse zo
mertijd (is *GMT + 1 u. 20 mln.), zie Tijd
verschil.
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B
B, 1. morse-seln voor: gedempte golven
(na 1 Jan. 1940 tot 300 Watt toegestaan);
2. Zevende toon van de toonladder.
BACCAROLE, zie barcarola.
BAC CHANALE, oorspr. geheim feest ter
ere van Bacchus, den god van de wijn en
de dolle levensvreugde; in de muziek: een
dol-vrolljk stuk.
BACH, JOHANN SEBASTIAN
(1685—1750),
een der grootste Duitse
componisten, uit een ge
slacht, dat meer dan
honderd musici voort
bracht. Stelde met zijn
Matthaus- en JohannesPasslon de meeste ande
re werken van die aard
verre in de schaduw;
schreef orgelmuziek ln elke vorm, die
nooit is overtroffen; bracht de kunst van
de fuga tot haar hoogste volmaking;
toonde met zijn werk Das Wohltemperirte Klavier de practlsche bruikbaarheid van
de z.g. gelijkzwevende temperatuur aan,
en gaf daarin preludes en fuga’s ln elke
toonaard; bracht een revolutie in de tech
niek der klavler-lnstrumenten door als
eerste de duim en pink als gelijkwaardig
met de andere vingers bij het bespelen te
gebruiken; gaf op onovertroffen wijze on
derricht en componeerde kamermuziek in
alle soorten. Bach werd te Elsenach ge
boren op 21 Maart 1685. Hij kreeg ln den
beginne les van zijn vader Johann Ambrosius Bach, maar toen deze stierf, ging
hij op tienjarige leeftijd naar zijn ouderen
broer, Johann Chrlstoph, organist te Ohrdruf. Deze broer gaf hem les in het
klavlerspel, maar verbood hem, een col
lectie
handschriften
van
Buxtehude,
Frohberger en anderen, aan te raken. De
jonge Bach verlangde echter zo sterk naar
kennismaking met de beste muziek van
zijn dagen, dat hij ln zes maanden tljds
de hele verzameling bij maanlicht wist
over te schrijven. Bach bezocht het
lyceum, en werd op 15-jarlge ieeftijd
wegens zijn mooie sopraanstemmetje als
kosteloos leerling intern opgenomen ln de
Michaëlls-school te Lüneberg. Daar stu
deerde hij orgel met Böhm en maakte
reizen om Relnken te horen naar Ham
burg, en naar Celle, waar de Franse com
ponisten opgang maakten. Op 18-Jarige
leeftijd werd hij opgenomen in het orkest
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van Prinsi Johann Ernst te Weimar, en
maanden later werd hij organist
vaiTde nieuwe kerk te Arnstadt. Hij ging
te voet naar Ltlbeck om den beroemden
organist Buxtehude te horen, en bleef er
totdat de kerkelijke autoriteiten hem
terugriepen naar Arnstadt. In 1707 werd
hij aangesteld tot organist van de St.
Blasiuskerk te Mülhausen, en 17 October
van hetzelfde Jaar trouwde hij met zijn
nicht Maria Barbara, dochter van Johann
Michaël Bach (1648—1694). Van hun zeven
kinderen bereikten slechts twee, een zoon
en een dochter, meer dan de kinderleef
tijd. In 1708 werd Bach organist aan het
hof te Weimar, in 1714 concertmeester, en
daarna maakte hij een aantal concert
reizen. Een dezer reizen bracht hem te
Dresden (1717), waar Marchand, een be
roemd Frans organist, een wedstrijd met
hem aanging, maar ervan door ging voor
het vastgestelde uur. Hetzelfde Jaar werd
Bach benoemd tot kapelmeester van Prins
Leopold van Anhalt—Cöthen op een Jaar
geld van 400 thaier, in welke tijd hij een
grote hoeveelheid kamermuziek compo
neerde. Van 1718—1720 vergezelde Bach den
Prins naar Karlsbad. Terwijl hij afwezig
was, stierf thuis zijn vrouw. Bach solli
citeerde naar de betrekking van organist
van de Jacobsklrche te Hamburg, maar
een onbekend musicus bood 4000 mark
voor deze positie en kreeg haar. In 1721,
een Jaar na de dood van zijn eerste vrouw,
huwde hij met Anna Magdalena Wülken,
dochter van den hoftrompetter te Weissenfels. Uit dit huwelijk werden dertien
kinderen geboren, van wie alleen Johann
Chrlstoph Frledrlch en Johann Chrlstlan
hun vader overleefden. Bach's meest pro
ductieve tijd begon, toen hij in 1723 can
tor werd aan de Thomasschule en orga
nist en. muziekdirecteur aan de Thomasklrche en Nlcolalklrche te Leipzlg, welke
betrekking hy gedurende 27 Jaar vervulde.
Hij had hier alle tijd voor componeren,
zyn Passionen en zijn beroemde Hoogmis
in B-mineur werden geschreven voor de
Lelpzlger kerken. HIJ maakte deel uit van
de eerste kringen der stad. In 1736 werd
hy honoralr-kapelmeester van den Keur
vorst van Saksen, en bezocht in 1747 Frederlk den Grote te Beriyn, waar zyn zoon
uit zyn eerste huweiyk, Carl Philip Emanuël hof-cymballst was. De konlng droeg
Bach op, al zijn plano's en orgels aan een
onderzoek te onderwerpen, en gaf hem
een thema, met verzoek, dit uit te werken, waaruit hy op zijn terugreis het aan

Ballade

Frederik den Grote opgedragen Musikalisches Opfer ontwikkelde. Het vele schrijf
werk bedierf Bach’s ogen. Twee operaties
mislukten, maar plotseling, 18 Juli 1750
herkreeg hij het gezicht. Tien dagen later
stierf hij. Bach schreef vele kerk-cantates,
wereldlijke liederen, motetten, een Paasen een Kerst-oratorium (zie Weihnachtsoratorium), missen, waaronder de *Hohe
Messe, Passionen, waaronder de *Matthausen de Johannes-Passion, de zes *Brandenburger concerten, en vele fuga’s, sonaten,
orgelwerken, piano-werken, ouvertures, en
zovoorts.
Literatuur: Mr. G. Keiler, Bach; A.
Schweitzer, Bach.
BACH-TROMPET, hoge * trompet.
BADINERIE, of badinage (Frans): schert
send deel van een suite. Vooral in de 18e
eeuw.
BADINGS, HENK, geb.
1907, Nederlands compo
mijnbouwkundig
nist,
Ingenieur, assistent aan
de Technische Hoge
school te Delft. Is hoofd
leraar aan het Muzleklyceum te Amsterdam en
aan het ConservatorlumHolthaus te Rotterdam.
Schreef enige Symphonieën, waarvan de 3e
meermalen werd uitgevoerd door het Concertgebouw-orkest, verder een piano- en
vioolsonate, strijkkwartet, liederen, koren;
van Badings was de Bruiloftscantate, door
de A.V.R.O. uitgevoerd bij het huweiyk
van Prinses Juliana.
BAGATELLE (Frans: kleinigheid), klein
verhalend muziekstuk.
BAGPIPE, Engels voor * doedelzak.
BAJADÈRE, Indische danseres of zan
geres.
BAJAZZO, zie Paljas.
BALALAIKA, soort *guitaar, Russisch tokkellnstrument. Driehoekige
romp met lange hals.
BALLADE, lied dat in
de middeleeuwen by een
dans werd gezongen; la
ter een verhalend gedicht
in de volkstrant, dat een
afgeronde handeling be
zingt, gewoonlijk met
tragische afloop. Er is
weinig verschil tussen
ballade en romance. Be
kende balladen componeerde ‘Chopln; ook
is het gedicht Erlkönlg van Goethe als

Balladen
ballade gecomponeerd door Schubert.
BALLADEN van *Chopln, Gram.pl. H.M.
V. DB 2023—2026, Odeon O 25430.
BALLERINA, danseres. Primaballerina,
eerste solo-danseres.
BALLET (Ital. ballare = dansen), solo
oi groepsdans op het toneel, meestal ln
•opera’s, al of niet met een handeling als
grondslag; het ballet staat dikwijls geheel
los van de handeling der opera, of van een
revue. Ook de groep dansers of danseres
sen heet ballet. Werd in de 17e eeuw door
Lully verheven tot een belangrijk en dik
wijls zelfs overheersend deel van de Fran
se opera.
BALTIMORE AND OHIO, afk. van Baltimore and Ohio Railroad, oudste spoor
wegmaatschappij ln de Veren. Staten, op
gericht 1827, gev. te New-York. Exploiteert
spoorlijnen waarvan de voornaamste ls die
van Phlladelphla, vla Baltlmore en Was
hington naar Cumberland. Een der be
langrijkste fondsen op de Amerikaanse
Beurs.
BAND, Engelse term voor bepaalde orkes
ten, bijv. Jazz-band.
BANDFILTER, Inrichting om een groep
naast elkaar liggende frequenties door *resonantle af te schelden van de direct daar
op volgende frequenties, dus bijv. een paar
afstemkrlngen in een radiotoestel, die al
leen maar de draaggolf en de zljbanden
van een bepaalde zender doorlaten en niet
de aangrenzende frequenties.
BANDOENG, u.k.g.-zender op Java, golf
lengte 19,08 m.. roepletters YDC; golfl.
27.27 m., roepl. PLP; golfl. 29.24 m., roepl.
PMN.
BANGKOK, u.k.g.-zender ln Slam, roep
letters HS 8 PJ, zendt Maandag van 14.20—
16.20 op golflengte 15.77 m. en Donderdag
van 14.20—16.20 op golfl. 31,58 m.
BANJO, soort guitaar
van de Afrikaanse ne
gers, vooral gebruikt in
het jazz-orkest. Romp
bestaat uit een tweezij
dig met vel beklede tam
boerijn.
BANSKA - BYSTRICA,
zender
in
Slowakije,
golflengte 765 m., 30 kW.,
392 kHz.
BARBIER VAN BAG
DAD, De, van Peter Cornelius; komische opera
in twee bedrijven, pre
mière te Welmar 1858.
Het eerste bedrijf speelt
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Barbier van Bagdad
ln de kamer van Nureddln. Deze, die ziek
is, droomt van Marglana. Dan ontwaakt
hij en zingt, dat slechts zij hem zijn ge
zondheid kan teruggeven. Dan bericht
Bostana, dat zijn geliefde hem ln tegen
woordigheid van haar vader wil ontvangen.
In zijn vreugde wil Nureddln, eer hU naar
Marglana gaat, slechts nog zijn, tijdens
zijn ziekte verwilderde haar laten knippen
en stuurt daarom Bostana uit om een
kapper te halen. Even later verschijnt Abul,
maar door zijn geklets komt er van haar
knippen niets. Dan wil Nureddln hem er
door een zijner dienaren uit laten zetten,
maar de barbier verzet zich met zijn
scheermes. Nu probeert Nureddln het
goedschiks en eindelijk komt de barbier
klaar met zijn werk. Nureddln haast zich
nu naar een aangrenzend vertrek om zich
te verkleden. Wanneer hij terug komt,
vindt hij tot zijn ontzetting nog steeds
den barbier. Omdat Nureddln zelf zijn
liefde verraden heeft, staat de barbier
erop, hem te vergezellen naar Marglana.
Om dit te voorkomen, roept hij een be
diende, dien hij belast met de bewaking
van den kapper, aangezien deze een aan
val van waanzin heeft gekregen. Dat be
valt de bedienden en terwijl zij zich be
zighouden met den barbier, haast Nureddin zich, weg te komen.
Tweede bedrijf. Prachtig ingerichte ka
mer van den kadi. Marglana, Bostana en
de kadi zijn in een vrolijke stemming. De
vrouwen, omdat zij hopen op de spoedige
komst van Nureddln, de kadi, omdat hij
zijn ouden vriend Seleln uit Damascus
verwacht, met wien hij zijn dochter wil
laten trouwen. Deze heeft reeds een kist
vooruit gezonden met kostbaarheden. Op
het ogenblik dat de kadi voor de gods
dienstoefening in de moskee zijn moet,
ontvangt zijn dochter haar geliefde. Ter
wijl de geliefden zingen, weerklinkt bui
ten het gezang van den barbier. Even later
komt Bostana binnen met het verschrik
kelijke nieuws, dat de kadi alweer in aan
tocht is. Er is maar één uitweg. Nureddln
moet zich verbergen in de grote kist, die
in allerijl geledigd ls. Onderwijl ranselt de
kadi een dienaar, dien men hoort schreeu
wen. De barbier, die het geschreeuw hoort,
denkt dat Nureddln in levensgevaar ver
keert en snelt met diens dienaar te hulp.
Bostana ls niet bij machte, hem de ware
toedracht uiteen te zetten en hem over
te halen, de kist weg te slepen. De Intus
sen binnengekomen kadi voelt er natuur
lijk niets voor, dat de kist weggebracht
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wordt en meent zich omringd door die
ven. Door het lawaai zijn veel buren na
derbij gekomen. De barbier vertelt hun
dat Nureddin door den kadi vermoord ls,
en dat men het lijk ln de kist heeft ge
daan. De kadi houdt den barbier voor een
waanzinnige, en verklaart, dat de kist niet
anders dan de huwelijksschat van Morglana bevat. De kallef, die intussen met
gewapende mannen is verschenen, beveelt,
dat de kist opengemaakt wordt, en nu
komt tot grote verbazing van den kadi
werkelijk Nureddin te voorschijn. De pijn
lijke situatie wordt opgelost door de ver
klaring van den Kalief, dat de kadi zelf
heeft beweerd, dat de kist Marglana’s
huwelijksschat bevatte, en dat blijkt Nu
reddin te zijn.
Gram.pl. Odeon O 11954, O 25106, O 6589.
BARBIER VAN SEVILLA, De, van Gioachino *Rosslni, opera In vier bedrijven,
tekst naar Beaumarchals door Castil—
Blaze. Eerste opvoering te Rome 1816.
Speelt in Sevilla.
In het eerste bedrijf wordt voor het huis
van Dr. Bartholo, tegen het aanbreken van
de dag, een aubade gebracht, onder aan
voering van Pedrlllo, de vertrouwde be
diende van graaf Almaviva, welke laatste
een hevige liefde heeft opgevat voor de
schone Roslne, een pupil van den dokter,
die hij ln Madrid heeft ontmoet. Het meis
je, dat onder strenge bewaking staat van
haar voogd, die bij het beheer van haar
fortuin zeer wederrechtelijk te werk Is
gegaan, vertoont zich evenwel niet. De
graaf blijft alleen achter voor het huls.
Als hij Iemand zingend hoort aankomen,
verbergt hij zich. Hij herkent evenwel in
den zanger een van zijn vroegere bedien
den, zekeren Figaro, thans barbier, wond
heler, enz. Nu komt de graaf weer te voor
schijn, en vertelt aan Figaro, waarom hij
zich hier bevindt, waarop Figaro, die ook
Dr. Bartholo onder zijn klanten telt, hem
belooft, dat hij de brieven van den graaf
wel aan Roslne ln handen zal spelen. De
graaf wil evenwel Roslne tot elke prijs
spreken en pleegt overleg met Figaro. Deze
geeft hem de raad, zich de volgende dag
als soldaat te verkleden en zich met een
inkwartlerlngsblljet aan de woning van
den dokter te vervoegen. Dit zal den graaf
weinig moeite kosten, daar de overste van
het regiment, dat de volgende morgen te
Sevilla wordt verwacht, tot zijn persoon
lijke vrienden behoort. Met deze afspraak
gaan zij van elkaar, nadat Figaro hem nog
heeft geraden, zich aan te stellen of hij
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dronken is.
Het tweede bedrijf vangt hiermede aan,
dat Roslne een briefje zit te schrijven. Als
Figaro komt, vraagt zij hem, wie de jon
geman is, met wlen hij de vorige dag voor
het huis stond te praten, waarop hij ant
woordt, dat deze Llndor heet en op haar
verliefd Is. Tot Figaro’s verbazing geeft zij
hem het briefje voor Almaviva, dat zij
reeds kant en klaar heeft. Inmiddels heeft
Dr. Bartholo aan Basilio, zangleraar, zijn
plan blootgelegd, om zélf met Roslne te
trouwen, teneinde zijn wanbeheer van haar
fortuin te verbergen. Hij heeft bemerkt,
dat zij achter zijn rug briefjes schrijft en
verwijt haar dit. Nu verschijnt Almaviva
ten tonele met zijn inkwartlerlngsblljet,
doch Dr. Bartholo zegt, dat hij als ge
neesheer daarvan ls vrijgesteld. Een hef
tige woordenwisseling volgt, waarin zich
ook Figaro, Basilio en Marcelline, de huis
houdster van Dr. Bartholo, mengen. Ten
slotte komt de wacht binnen. Bartholo be
klaagt zich bij den officier, doch als deze
het papier heeft gelezen, dat Almaviva
hem voorhoudt, slaat hij eerbiedig aan. De
dokter protesteert, doch thans volgt een
zodanig kabaal, dat de dokter bijna be
wusteloos in een fauteuil zinkt.
In het derde bedrijf verschijnt Alma
viva bij den Dokter als zangleraar, om
Roslne zangles te geven, in plaats van
Basilio, die naar hij zegt ziek is. Teneinde
den wantrouwenden Bartholo het bewijs te
leveren van de waarheid zijner bewering,
overhandigt hij hem het briefje van Ro
slne en geeft hem de raad, Almaviva bij
haar te belasteren. Roslne wordt gehaald
en de zangles vangt aan, doch onder het
wakend oog van Bartholo. Inmiddels is
ook Figaro gekomen, om Bartholo te sche
ren, waardoor deze laatste genoodzaakt is,
de kamer te verlaten. Daarvan maakt Al
maviva gebruik om met Roslne af te
spreken, dat hij haar die nacht zal komen
ontvoeren. Op dat ogenblik komt Bartholo
terug en maakt een einde aan hun vertrouwelijk gesprek.
Het vierde bedrijf begint met een sa
menspraak tussen Dr. Bartholo en Basilio.
De eerste voelt, dat er gevaar dreigt en
draagt Basilio op, de nodige stappen bU
den notaris te doen, om het huwelijks
contract op te maken. Als hij weg is,
wordt Roslne door Bartholo onderhanden
genomen. HIJ toont haar haar eigen briefje
aan Llndor (Almaviva), dat deze hem
heeft gegeven, toen hij zich voordeed als
zangleraar. Roslne leidt hieruit af, dat
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Llndor (Almaviva) haar om de tuin heeft
geleld en stemt er uit wraak ln toe, met
haar voogd te trouwen. ZIJ vertelt hem
zelfs, dat haar aanbidder haar diezelfde
avond wil ontvoeren. Tijdens een losbar
stend onweer komen Figaro en Almaviva
hun plan uitvoeren. Roslne, die gerucht
heeft gehoord, wil Almaviva zeggen, hoe
zeer zij hem veracht, omdat hij Bartholo
haar briefje ln handen heeft gespeeld,
doch haar aanbidder weet zich te recht
vaardigen. Bulten heeft Bartholo de ladder
weggehaald, waarmede zij zijn binnenge
komen, en gaat den alcalde halen. Terwijl
hij weg Is, komt Basillo met den notaris
en Almaviva maakt van diens aanwezig
heid gebruik, om het huwelijkscontract te
tekenen. De dokter komt terug met den
alcalde (vrederechter) en enige politie
mannen, doch te laat: het huwelijk ls
rechtsgeldig. Dr. Bartholo gaat zodanig te
keer, dat de alcalde begint • te begrijpen,
dat de ware reden wel eens kon zijn, dat
de Dokter zich vergrepen heeft aan het
vermogen van zijn pupil. Nu legt Bartholo
zich neer bij de feiten, vooral, wanneer hij
hoort, dat de graaf te zijnen gunste af
stand doet van de bruidschat. Alleen moet
hij daarvan een bedrag aan den sluwen
Figaro betalen als beloning. De dokter zet
dus zijn handtekening als getuige onder
het stuk. De geliefden zijn verenigd en
Figaro bespot Dr. Bartholo.
De voornaamste muzikale nummers zijn:
«• le Acte: „Ecco ridente 11 clelo” (serenade,
Almaviva); „Largo al factotum" (Figaro);
,,Una voce poco fa" (Roslne); Lasterarla (Basillo); „E 11 maestro lo facclo"
(Roslne en Figaro). — 2e Acte: „Ma vedl
11 mlo destino" (Bartholo); „Sempre grldl” (Berta); „Zittl, Zlttl" (terzet).
Gram.pl. Polydor 27353—27356.
BARCAROLA, baccarole, Italiaans gondellled ln % of 3A maat, afkomstig uit
Venetië. Meest bekend ls de baccarole uit
‘Offenbach’s Hoffmann’s Erzahlungen.
Gram.pl. Odeon O 2900, O 11211, Pol.
19804.
BARCELONA, 1. zender ln Spanje, golf
lengte 293,5 m. en 377,4 m.; 2. u.k.g.-zender
in Spanje, roepletters EAJ 1, golfl. 21,35
m. en 42,7 m.
BARI, zender ln Italië; B.I. golflengte
283,3 m., 20 kW., 1509 kHz.; B. II golfl.
222,6 m., 2 kW., 1357 kHz.
BARITON, 1. Koperen blaasinstrument;
2. Mannestem tussen tenor en bas, bij

23

Bassethoorn

koorstemmen
ongeveer
van B—fi, bij solostem
men van A—g1. Men on- ^
derscheldt:
heldenbari- ff
ton, lyrische bariton en
speelbarlton. Voorbeelden
van een heidenbariton:
Escamlllo ln Carmen, Don
Juan ln Don Juan; lyri
sche bariton: Valentljn
In Faust, Antonlo in de
Bruiloft
van
Figaro;
speelbarlton: Figaro in
de Bruiloft van Figaro
en Figaro ln de Barbier
van Sevilla.
BARIUM, een aard-kali-metaal, gebruikt
bij de fabricage van radio-lampen, om een
hogere electronen-*emissle van de kathode
bij betrekkelijk lage temperaturen te ver
krijgen. Barlum komt ln de natuur voor
als sulfaat en als carbonaat.
BARTOK, BÉLA, geb.
1881 te Nagy Szent Mllos
(Hongarije),
Hongaars
pianist en componist, een
der belangrijkste
van
deze tijd. Studeerde te
Boedapest, gebruikt gaar
ne Roemeense en Hon
gaarse volksmelodieën, en
schreef zelf Hongaarse
liederen en dansen. Van
zijn composities noemen
we Der holzgeschnitzte
Prinz, twee strijkkwartetten, de panto
mime Der wunderbare Mandarin, klnderstukken, een plano-sonate en een
pianoconcert. Quartet in A mineur. Gram
pl. H.M.V. DB 2379—2382.
BAS, 1. lage mannestem, bij koorstem
men ongeveer van F tot es1, bij solo-stemmen van F—e1. Russische baszangers be
reiken zonder voorbereiding zelfs de lage
D en C, maar zij komen niet hoger dan
C1. Voorbeelden uit opera’s: Sarastro ln
Die Zauberflöte, Komthur ln Don Juan,
van Bett ln Czar und Zimmermann; 2. af
korting voor contra-bas.
BASEL (BERN), zender ln Zwitserland,
golflengte 218,2 m., 0,5 kW., 1375 kHz.
BASKLARINET, in grote orkesten steeds
gebruikte ‘klarinet, die een octaaf lager
staat dan de gewone; wordt veel gebruikt
voor het nabootsen van het geluld van
vogels, speciaal van de koekoek.
BASSETHOORN, zeldzaam voorkomende,
zeer lage ‘klarinet, meestal vervangen door
de ‘bas-klarlnet.
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Batavia
BATAVIA, u.k.g.-zender op Java, golf
lengte 98,68 m., roepletters Y D A.
BATTERIJ, combinatie van electrlsche
elementen ln serie-, parallel- of serle-parallel-schakellng voor het leveren van elec
trlsche stroom van hogere spanning (se
rie), grotere stroomsterkte (parallel) of
belde (serle-parallel).
BAYER, JOSEF (1852—1913), violist der
Weense Hofkapel en kapelmeester van het
ballet aldaar. Componeerde veel bekende
balletten, o.a. Wiener Walzer, Puppenfee,
der Kinder Weihnachtstraum, enz.
BAYREUTH, hoofdstad van de Pruisi
sche provincie Oberfranken (33000 inwo
ners). Hier ls het monumentale Festspielhaus gevestigd, tot de stichting waarvan
R. 'Wagner het initiatief nam, en waar
voor de Wagnerverenigingen het benodig
de kapitaal ad 900.000 Mark bijeenbrach
ten. Het werd in 1876 geopend met de eer
ste volledige opvoeringen van de Ring des
Nibelungen. Hoewel dit niet Wagners be
doeling ls geweest, werd het Festsplelhaus
door zijn. erfgenamen uitsluitend bestemd
voor de uitvoering van zijn werken. Te
Bayreuth ls een opname-studlo gevestigd,
van waar uit de Wagner-opvoeringen vla
de zender Neurenberg worden uitgezonden.
BAZUIN of trombone, koperen blaasin
strument met evenwijdig lopende windin
gen van de buis. Onderscheiden worden
de ventiel-bazuln, met 3 ventielen, en de
schulfbazuln, die uit twee in elkaar
schuifbare delen bestaat, en waarbij men
de tonen kan wijzigen door het verlengen
en verkorten van de buts.
tïïf* Ji
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B-BATTERIJ, noemt men ln Engels
sprekende landen de plaatstroombron.
B.B.C., afk. voor Britlsh Broadcastlng
Corporation, zie Engeland.
B.C.I.R., zie Bureau Catholique Inter
national de Radio diffusion.
B.dJVL, in Duitse programma’s, afk. voor
___
Bund deutscher Madels, de officiële jeugd
organisatie voor meisjes.
B-DUR, Duits, grote tertstoonsoort met

{

2 mollen; Nederlands: b majeur; grote
tertstoonsoort met 5 kruisen.

Beeldtelegrafie
BEAM-SYSTEM, Engelse term voor een
antenne-systeem, waarbij de radlo-golven
in één bepaalde richting onder een be
paalde hoek ten opzichte van de aarde
worden uitgezonden (ln het bijzonder ultra-korte golven).
BÉATITUDES, Les, oratorium van C. A.
•Franck. gecomponeerd tussen 1869 en
1879, geïnspireerd op de Zaligsprekingen,
begin van de Bergrede van den Heer Jezus
Christus ln Mattheüs 5 : 3—11, waarin
achtereenvolgens de armen, de treurenden,
de zachtmoedlgen, de hongerlgen en dorstlgen, de barmhartlgen, de relnen, de
vreedzamen, de vervolgden en de belaster
den gelukkig worden geprezen. Het orato
rium werd het eerst in zijn geheel uitge
voerd te Dij on In 1891. De woorden zijn
van Lady Colomb.
BEELDTELEGRAFIE. Met toestemming
van de Redactie van „De Ingenieur" ont
lenen wij aan dit blad een artikel van de
hand van Dr. Ir. N. Koomans over „Beeldtelegrafle".
Door middel van de telegrafie en de tele
fonie heeft de techniek communicatie tot
stand gebracht tot op de grootste afstan
den, welke op aarde zijn te bereiken. Door
de telegrafie kan alles worden overge
bracht, wat ln letters Is af te beelden, ter
wijl men door de telefonie ln staat ls klan
ken, van elke aard, over te brengen, het
geen omvat het voeren van een gesprek
op afstand. Veel ls hiermede bereikt, doch
niet alles. Hieraan ontbreekt het overbren
gen van een beeld. Hoewel beeldoverbrenglng principieel niet moeilijk, Ja zelfs een
voudig ls, ls daaraan de typische moeilijk
heid verbonden, dat er tijd mede gemoeid
ls, ln tegenstelling met de telefonie. Het
nagaan der principes van belde doet zulks
Inzien. Zoals bekend ls, berust de telegra
fie ln beginsel op het produceren van een
of andere seinstroom, die in zinrijk rhythme wordt verbroken en gesloten. De tele
fonie maakt gebruik van een of andere
seinstroom, waarvan de sterkte van ogen
blik tot ogenblik verandert, terwijl die
sterkte op ieder ogenblik een afbeelding
is van de afwijking van de lucht uit haar
evenwichtsstand.
Iedere luchtbeweging, dus ieder geluld,
kan men telefonisch overbrengen, daar op
ieder ogenblik, zelfs bij het meest inge
wikkelde geluld, de lucht op een bepaald
ogenblik natuurlijk slechts in één bepaal
de stand verkeert en dus één afwijking van
één bepaalde grootte uit de evenwichts
stand inneemt. De aard van het geluid
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wordt bepaald door de grillige opéénvol
ging van de verschillende uitwijkingen uit
de evenwlchtsstand. De sterkte van de
seinstroom kan dit op leder ogenblik vol
gen; de telefonie kost dus niet meer tijd
dan het geluld zelve vordert. Telefonie is
dus zeer eenvoudig mogelijk, hoezeer mu
ziek en spraak gecompliceerd zijn. De com
plicatie bestaat, zoals bekend, hierin, dat
de tonen, waaruit beide zijn opgebouwd,
feitelijk tooncomplexen zijn. Veel enkel
voudige tonen klinken namelijk gelijktij
dig en vormen op die wijze een getlmbreerd geluid. De telefonie geeft al die
tonen tegelijk weer, omdat op leder ogen
blik al die tonen tot één luchtbeweging
resulteren.
Bij het overbrengen van een beeld ech
ter. treedt een tweede dimensie naar voren
In de zin, zoals hierna zal blijken. De een
voudigste wijze van overbrengen van een
beeld, waarbij het licht zelf voor de over
dracht zorg draagt, ls de fotografie. De fo
tografie laat zich ln één ogenblik verwe
zenlijken. Van elk deel van een voorwerp
of beeld gaan lichtstralen uit. De nuan
ces tussen licht en donker zijn bij de
lichtstralen verdisconteerd ln de amplitu
de. De lichtstralen, van elk deel van het
beeld uitgaande, convergeren wel ln een
lens, die haar eigenaardig werk verricht,
doch komen gescheiden aan en dringen
gescheiden de camera binnen, divergeren
gescheiden naar de verschillende punten
van de fotografische plaat, die gelijktijdig
licht-chcmisch wordt bewerkt, waardoor
het overgedragen beeld tot stand komt.
Bij de electrische overdracht van beel
den moet de lichtintensiteit van elk der
plaatselijk uitgezonden lichtbundels in een
electrische stroom van een bepaalde sterk
te worden omgezet, zodanig, dat die sterk
te de lichtintensiteit vertegenwoordigt. Nu
moeten al die stroomsterkten ln een of
andere vorm langs een lijn of door de
aether worden overgebracht. Hierbij ont
staat echter de moeilijkheid, dat langs een
electrisch overdrachtskanaal slechts één
stroom tegelijk kan worden overgebracht.
Thans kunnen niet meer, zoals bij de foto
grafie, de lichtbundels van alle beeldpun
ten gelijktijdig worden getransporteerd. Er
ontstaat een vervoersconfllct, zoals men
heeft, wanneer veel passagiers door een
beperkt vervoermiddel moeten worden
overgebracht. Ernstig ls deze moeilijkheid,
daar hier slechts één passagier tegelijk kan
worden vervoerd, hoewel de situatie wordt
verlicht doordat op leder ogenblik een vol
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gende passagier kan instappen. Met het
verplaatsen van alles, wat op overbrenging
wacht, is dus tijd gemoeid. Teneinde die
tijdsduur te verkorten, wordt in de practijk het oneindig aantal punten, waaruit
een beeld bestaat, tot een eindig aantal
vierkantjes teruggebracht. Wanneer dit
aantal niet al te klein genomen wordt, be
speurt het ongewapend oog hiervan niets.
Alle fotografische afbeeldingen in couran
ten en tijdschriften bestaan ook uit ras
terwerk, hetgeen men eerst opmerkt, wan
neer men het met een loupe bekijkt.
Hoewel het tljdsverlies bij beeldtelegra
fie een onaangename omstandigheid ls,
behoeft dit op zich zelf geen onoverko
melijk bezwaar te vormen, wanneer het
een stilstaand beeld betreft en tijd be
schikbaar ls voor de overbrenging. Ja,
zelfs zou men een film kunnen overbren
gen, wanneer men slechts in staat was om
elk opvolgend beeld ln voldoend korte tijd
over te brengen. Ook het vér-zlen zou op
gelost zijn, mits de snelheid van overbren
ging slechts hoog genoeg kon worden op
gevoerd. Kon men nog verder gaan, bijv.
nog eens driemaal zo snel, dan zou men
een voorwerp of landschap door 3 kleurfllters achtereenvolgens punt voor punt
zoekend kunnen afschouwen, al die in
drukken naar de ontvangplaats doorlelden
en daar tot een bewegend kleurenbeeld
samenstellen.
Uit de vlugheidscllmax, die uit het voor
gaand betoog naar voren treedt, volgt, 'dat
dit samenstel wel uit een ontzaglijk aan
tal momentele waarden, die elkander snel
opvolgen, is opgebouwd. De zender zal
dus een electrische seinstroom, die ont
zaglijk snel fluctueert, moeten uitzenden,
welke omgekeerd door de ontvanger moet
worden opgevangen. Wanneer men aan de
hand van technische détails, die hier zul
len worden weggelaten, nacijfert, wat hier
voor nodig is, dan komt men tot een elec
trische stroom, die ln de orde van hon
derdduizenden malen per secunde fluctu
eert. Nu zijn er hoogst ernstige bezwaren,
welke het moeilijk maken een stroom, die
honderdduizenden malen per secunde va
rieert, dus laat ons zeggen een wissel
stroom van 100.000 perioden per secunde,
over te brengen. Van kamer tot kamer kan
de techniek met kostbare middelen zulks
verwezenlijken. Grote afstanden geven ech
ter bezwaren van physische aard, die niet
meer door geld of vervolmakende studie
zijn op te lossen. Die bezwaren zijn van
velerlei aard. Door middel van geleidingen
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kan men dergelljke snelle wisselingen ln
het geheel niet overbrengen. Geleiders zijn
geschikt voor het overbrengen van gelijk
stroom of laagfrequente wisselstroom.
Hoogfrequente wisselstromen ln de orde
van 100.000 perioden per secunde, zoals die
ook ln de radio een rol spelen, verlaten de
geleidingen en voelen zich ln de Isolerende
stoffen, die de geleiders omgeven, en dus
ook ln het luchtruim, ln hun element. Die
hoogfrequente trillingen verlaten óf de
zendplaats niet, doordat de isolerende om
geving een korte sluiting betekent, óf zij
treden de Isolerende ruimte stralend bin
nen en gaan naar alle zijden.
Door deze principieel onoverwinlijke
moeilijkheden zijn geleidingen voor het
doel der overbrenging dus ultgeschakeld.
Men zou nu denken, wanneer dan die
hoogfrequente trillingen, welke ln zich
het veranderlijke beeld herbergen, de nei
ging hebben om stralend de aether ln te
gaan, deze dan als radiogolven van zendnaar ontvangplaats als vervoermiddel te
gebruiken. Doch ook hiertegen bestaan
ernstige bezwaren. Men kan de vorenbe
doelde snel fluctuerende stroom niet zon
der meer in de aether zenden. Die 100.000
trillingen, waaruit het bewegende beeld ls
gedacht te bestaan, zijn niet regelmatig.
Dit zou alleen het geval zijn, wanneer bij
het zoekend afschouwen van het beeld
llcbt en donker elkander regelmatig af
wisselden, zodat een regelmatige wissel
stroom werd verkregen. Evenwel ls de wer
kelijkheid anders.
BIJ het aftasten van een beeld kunnen ’n
aantal op elkander volgende punten even
lichtsterk zijn. In dat geval blijft de seinstroom een tijdlang even sterk. De wissel
stroom van 100.000 perioden per secunde
uit het voorgaand betoog is dus het maxi
mum aan wisselingen, dat kan voorkomen.
Nu eens zullen het er 100.000 per secunde
zijn, dan weer 50.000 of 10.000, Ja zelfs
zullen er ogenblikken voorkomen, dat de
wisselstroom ln gelijkstroom ls overgegaan.
Alle frequenties van 0 tot 100.000, dus van
gelijkstroom tot zeer hoog frequent, zijn
dus voorhanden.
Daar ln onze tijd, waarin de radio zo’n
grote maatschappelijke rol speelt, leder wel
weet, dat gelijkstroom noch laagfrequente
wisselstromen voor uitstraling vatbaar zijn
en dus niet voor radlo-overdracht ln aan
merking komen, ls het duidelijk, dat men
niet zonder meer de vorengenoemde snelle
variaties als radiogolven kan uitzenden.
Daarom dient men deze fluctuaties z.g. te
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moduleren op een draaggolf, evenals de
gewone radio-telefonle op een draaggolf
wordt gemoduleerd. Om de gedachte te
bepalen, kan men zich voorstellen, dat
men een golf van 10.000.000 trillingen per
secunde (dus een golflengte van 30 m)
door middel van een antenne uitzendt en
dat men de sterkte van die draaggolf, dus
de amplitude van de trilling, doet fluc
tueren ln reden van de lichtsterkte van de
betrokken beeldpunten. Blijft de licht
sterkte dan een tijdlang constant, dan
zendt men toch Iets uit, n.1. een niet fluc
tuerende draaggolf. Dit zou dus wel mo
gelijk zijn. Evenwel zijn er nog andere be
zwaren. Is de te overbruggen afstand groot,
zoals b.v. van Holland naar Indlë en zendt
men met een snel fluctuerende draagtrilllng uit, dan zendt men niet één enkele
straal, doch een gehele bundel stralen uit
onder verschillende elevatlehoeken met de
horizon. Deze lopen langs verschillende
wegen met lichtsnelheid naar de plaats
van bestemming en komen dus even na
elkander op het ontvangstation aan. Wan
neer deze tijdsverschillen groter zijn dan
het tijdsverschil der opvolgende fluctua
ties, dan lopen de tekens door elkander.
Zelfs al ware men ln staat slechts één
straal uit te zenden, dan nog ls de toe
stand van de uitgestrekte aetherruimte
van een zodanige heterogeniteit, dat deze
straal van ogenblik tot ogenblik van ge
daante verandert, dus als het ware kwis
pelt, waardoor een dergelijke verwarring,
als hierboven geschetst, ontstaat.
Over grote afstanden ls dus het over
brengen van dergelljke snelle fluctuaties
niet mogelijk. Alleen het verkrijgen van
macht over de aether of het ontdekken
van een nieuwe aether kan redding uit
deze moeilijkheden brengen. Men heeft
zich dus met kortere afstanden te ver
genoegen, waarbij de wegverschlllen niet
zulke grote tijdsverschillen geven, dat ver
warring der opeenvolgende beeldpunten
ontstaat.
Echter Is er nog een tweede bezwaar, dat
ook het bereiken van dit meer bescheiden
doel ln de weg staat. Om dit ln te zien, zij
het veroorloofd een ogenblik stil te staan
bij hetgeen gebeurt, wanneer een snelle
trilling ln amplitude gevarieerd wordt vol
gens een langzame trilling, aangezien dit
probleem een rol speelt bij de bovenge
schetste radlo-overbrenglng van beelden,
waarbij een groot aantal punten per se
cunde moet worden overgebracht. Stel,
men heeft een draagtrllllng van een clrkel-
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frequentie co dus a cos co t, dan stelt a
voor de amplitude van deze trilling, terwijl
de verandering met de tijd ln het frag
ment co t tot uitdrukking wordt gebracht.
Wanneer deze draagtrllllng, die een z.g.
enkelvoudige sinusvormige verandering Is,
ln amplitude fluctueert volgens een lagere
frequentie coi, of anders gezegd, wanneer
men een laagfrequente trilling op een
hoogfrequente trilling moduleert, dan
wordt zulks voorgesteld door: (a + b cos
coit) cos'-Ot. De amplitude ls dan geworden
a -f b coscojt, welke verandert van a + b
tot a — b. Het geheel ls weergegeven ln
flg. 1, waarin de verschillende symbolen
zijn aangegeven.

flg. 1
Zoals uit de formule en uit de flg. blijkt,
ls deze verandering periodiek en bestaat
dus, daar zij niet meer enkelvoudig sinus
vormig is, uit meerdere sinusvormige ver
anderingen, die zich bij elkander optellen.
Een eenvoudige goniometrlsche transfor
matie doet deze sinusvormige veranderin
gen naar voren treden. Immers:
(a + b cos «ut) cos «>t
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De gemoduleerde laagfrequente trilling
ls ln werkelijkheid niet aanwezig en ver
toont zich slechts als een verschijning op
de omtrekken der hoogfrequente trillingen.
Op de ontvangplaats wordt, door bepaalde
bewerkingen (de detectie), de laagfrequen
te modulatie van hoogfrequent phantoom
tot laagfrequente werkelijkheid gemateria
liseerd. De detectie kan uit een kwadrati
sche werking bestaan; het complex der
drie wisselstromen, geleld door een toestel,
dat het kwadraat van deze wisselstromen
(bijv. de warmte-ontwikkeling) naar voren
brengt, doet de laagfrequente wisselstroom
coscoit ontstaan. Verheft men n.1. het wlsselstroom-complex ln het kwadraat, dan
ziet men, dat naast enige gelijkstroomcomponenten en enige hoogfrequente com
ponenten de coscojt ontstaat, die door fil
ters ls af te schelden. De gedachtengang
vervolgend, wordt opgemerkt, dat bij beeldtelegrafle niet één lager frequente trilling
op een hoogfrequente trilling wordt ge
moduleerd. doch meerdere. Immers: zwart
wit wisselt niet regelmatig af, zodat de
100.000 trillingen, waarover voortdurend
gesproken werd. om de gedachte te lelden,
eigenlijk bestaan uit alle frequenties van
0 tot 100.000. De gehele z.g. frequentieband van 0 tot 100.000 is voorhanden en
wordt op de hoger frequente trilling ge
moduleerd.
Het volgende golfcomplex ontstaat dan:
le. de draagtrllllng,
2e. de draagtrllllng + de gehele band
van 0 tot 100.000,
3e. de draagtrllllng — de gehele band

a cos ">t + b cos "»i t cos «>t

a cos»t + A COS ("> + <"\) t + A COS (».»—r.»i) t.
Men ziet dus, dat, wanneer men een
hoogfrequente trilling van de frequentie w
moduleert met een lagere frequentie coi,
waarbij dus, zoals uit de tekening naar
voren treedt, de laagfrequente trilling als
een modulatie op de toppen van de draaggolf zweeft, het samenstel dan bestaat uit
drie trillingen, te weten:
le. de draagtrllllng.
2e. een trilling, waarvan de frequentie
gelijk ls aan die van de draagtrllllng, ver
meerderd met de modulatletrllllng.
3e. een trilling, waarvan de frequentie
gelijk ls aan de draagtrllllng, verminderd
met de modulatie-trllling.
Ter weerszijden van de draagtrllllng ont
staat dus een nieuwe trilling.

van 0 tot 100.000.
Men krijgt dus hier als resultaat de
draagtrllllng met twee brede zij banden
(zie flg. 2).
r> -
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flg. 2
Wanneer men op deze wijze een beeld
uitzendt, wordt er een aantal frequenties
uitgezonden, die een brede golfband vor
men, gelijk aan tweemaal de zijband-.
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breedte. Men neemt dan een zeer brede
golfband in beslag van 2 X 100.000 trillin
gen of 200 kiloperloden. Zoals de aether
tegenwoordig is bezet, is zulks ontoelaat
baar. Immers, de mogelijkheid om meer
dere stations gelijktijdig te doen werken,
is gelegen in de omstandigheid, dat tussen
deze stations een golfverschil, of, anders
gezegd, een frequentieverschil moet be
staan. dat zo groot is, dat men een ontvangrlchting naar believen op één van
hen kan afstemmen, zonder storende in
werking van andere stations. Hiervoor is
nodig een zekere frequentie-afstand tussen
de stations onderling.
Voor de radio-omroep zijn door interna
tionale regelingen enige golfbanden be
schikbaar gesteld, waarin een aantal omroepstatlons zijn toegelaten. Wanneer men
in één van deze banden een beeldtelegra
fie, als boven beschreven, zou willen be
drijven, dan zou men daardoor ongeveer 20
omroepstatlons het werken beletten, daar
de bandbreedte van een dergelijke uitzen
ding 20 maal zo breed is als de band van
een omroepstatlon. Een dergelijke televisie
uitzending in de omroepband is dus ón
mogelijk. Wanneer daarom door één van
de omroepstatlons, zoals bijv. door Daventry, televisie wordt uitgezonden, dan is dit
een televisie, welke aan zeer matige eisen
voldoet en eigenlijk meer een experimenteergelegenheld vormt voor de amateurs,
dan dat het een attractie betekent voor de
niet-experlmenterende toeschouwers.
Het bezwaar, dat goede televisie een zo
brede golfband vereist, schijnt voor nu en
altijd onoverkomelijk. In het gebied van
de zeer korte golven, die tot heden niet
worden gebruikt, schuilt nog een kleine
mogelijkheid. Telegraferen en telefoneren
over grote afstanden op golven, die kleiner
zijn dan circa 14 m, is niet meer mogelijk.
Op golflengten van 15 è 16 m is zulks wél
het geval, en wel bijzonder goed. Het Ne
derlandse verkeer met Indië en Noord- en
Zuld-Amerlka wordt in hoofdzaak op die
golven weggewerkt. Beneden de 14 & 15 m
zijn de golven echter te kort, om zich nog
om de aarde te buigen; zij dringen door
de Heavisidelaag heen en verlaten de aar
de. Toch laat zich met golven van 7 è. 8 m
nog wel iets bereiken. Deze golven, en ook
de nog kortere, gaan op aarde niet verder,
althans niet noemenswaard verder, dan de
horizon. Stelt men de zend-antenne hoog
op, dan verwijdt zich die horizon. Op die
wijze laat zich dus een plaatselijke omroep
tot stand brengen, die enige tientallen
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kilometers werklngsstraal heeft. De fre
quentie van een 71/2 meter golf bedraagt
40.000 k.p. Bij deze frequentie is een band
breedte van 200 k.p. volstrekt geen bezwaar.
In de eerste plaats, omdat deze golven niet
in gebruik zijn, en in de tweede plaats,
omdat men deze golven op verschillende
plaatsen, welke bijv. op een honderd km
afstand van elkander liggen, gelijktijdig
kan gebruiken, zonder dat zij elkander
storen. Het is op deze wijze mogelijk een
film te vertonen vanuit een centraal punt,
in een stad gelegen, welke in ieder huis
door middel van een kleine binnenhuis
antenne kan worden opgevangen. Een 7Vs
m. golf kan n.1. nog wel door enige muren
heendringen, al zijn de hoger gelegen ge
deelten van een huls, wat dat betreft, in
het voordeel en wordt het opvangen in beneden-gedeelten moeilijker, doordat meer
dere muren moeten worden doordrongen.
Evenwel is deze mogelijkheid niet óverbelangrijk. Wel bestaat het voordeel, dat
plaatselijke storingen van trams en derge
lijke op deze golven weinig invloed hebben
en is er enige verzachting mogelijk van de
omroepmoellijkheden, waaronder ons va
derland lijdt, doch de magische macht van
de radio, waardoor wij verwend zijn en die
voor ons oor grote afstanden tot nabij
heden heeft omgetoverd, is hierbij gewe
ken. Wat het vérzien over enige tientallen
kilometers betreft, zulks imponeert ons,
die over een goede binocle beschikken, niet
meer. Onze fantasie is door het spreken
met Indië zo zeer geprikkeld, dat een tele
visie over een afstand van slechts enkele
kilometers als een teleurstelling wordt ge
voeld. Somber schijnt te dien aanzien de
toekomst. Geen verbetering van construc
tie, geen uitvinding zelfs kan helpen,
slechts een physlsche ontdekking van gro
te allure kan baat geven. Dus geen vér
zien of filmvertoningen op grote afstand.
Met stilstaande beelden heeft men
zich te vergenoegen, Daarbij is het
mogelijk over geleidingen fotografieën
over te brengen, wanneer men de tijd
neemt om punt voor punt rustig
over te brengen. Met de radio, en vooral
met de radio door middel van korte gol
ven op grote afstand, worden, met het oog
op de *fadingverschijnselen, welke zich
daar doen gevoelen, tot heden geen foto
grafieën overgebracht. Waar bij foto-overdracht lichtnuancen als sterkte-veranderlngen van de draaggolf worden uitgezon
den, bederft de fading de overbrenging.
Daarom worden met de radio alleen wit-
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zwarte beelden en geen nuancen overge
bracht. Bij wlt-zwart beelden wisselt de
draaggolf tussen een zekere waarde en een
nul-waarde; men heeft dus afwisselend een
draaggolf en geen draaggolf. Een sterke
draaggolf of een minder sterke draaggolf
geven belde zwart, terwijl de afwezigheid
van de draaggolf wit produceert. Hierop
heeft de fading dus geen vat. In het
beeldtelegraafverkeer met Indlë worden
daarom alleen wlt-zwarte beelden gewis
seld. Of ln de toekomst misschien de fa
ding kan worden overwonnen, zodat ook
fotografieën kunnen worden overgebracht?
De tijd zal dit leren. Op dit ogenblik kan
alleen worden gezegd, dat hieromtrent het
normale technische optimisme mag wor
den gekoesterd. Theoretisch zijn hiervoor
een vrij groot aantal oplossingen voorhan
den.
De zend- en ontvangtoestellen voor wltzwart beeldtelegrafie worden op verschil
lende wijzen geconstrueerd. Er bestaan op
dit gebied verschillende systemen. In het
verkeer tussen Indlë en Holland worden
de beeldtelegrafie-apparaten volgens het
systeem Telefunken gebruikt, die ln zich
zelf de mogelijkheid bieden van grote
snelheden. Deze toestellen zijn aan weers
zijden met de zelfgebouwde zenders en
ontvangers verbonden.
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sloten op het zendgedeelte van het beeldtelegrafle-apparaat. De ontvanglnrlchtlng,
welke begint met de ontvangantenne, ls
met het ontvanggedeelte van het beeldapparaat verbonden. De beeldapparaten voor
het zenden en ontvangen zijn tot één ap
paraat verenigd en op het kantoor Amster
dam opgesteld. Het te verzenden beeld
wordt bevestigd op de zendtrommel, welke
ln ronddraaiende beweging wordt gebracht
door een electromotor, die vla de synchronlseerversterker stroom ontvangt van een
electrlsche stemvork. De electrlsche stem
vork, een apparaat, dat ln de laatste
tijd bijzonder goed ls doorgeconstrueerd,
vormt, voorzien van temperatuurcorrectles,
een wlsselstroom-generator van
zeer bijzondere constantheid. Geheel
links op de overzlchtsflguur ls zicht
baar de lichtbron, welke vla een optische
Inrichting een lichtpunt vormt aan de
omtrek van de zendtrommel. Dit licht
wordt door het beeld om de zendtrommel
gereflecteerd ln reden van de llchtnuancen van het betrokken beeldpunt. Het ge
reflecteerde licht wordt opgevangen door
het electrlsch oog, dat de llchtlndrukken
ln electrlsche stroomen omzet. Het electrisch oog bestaat uit één z.g. photo-cel,
welke als volgt is lngerlcht. Tussen twee
electroden, welke in een luchtledige rulmNOORDWUK
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In flg. 3 ls een algemeen schema gege
ven: links de zendlnrlchtlng, rechts de
ontvang-inrlchting. De zendlnrlchtlng,
eindigende ln de zendantenne, ls aange-
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3
te zijn ondergebracht, staat een constante
gelijkspanning. De ruimte tussen de belde
electroden wordt slechts dan geleidend,
wanneer één van de electroden, die de
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rauzen ÏÏÏS& MSTJ-Jzaam in de richting van zijn as. Het ge
hele beeld wordt op die wijze volgens een
schroeflijn punt voor punt door de op
vallende lichtstraal afgezocht. Normaal
duurt de overbrenging van een volledig
beeld ± 8 minuten. Bij deze snelheid be
draagt de hoogste beeld-frequentie: 515
perioden per secunde.
FIg. 3 geeft rechts een schematische
voorstelling van de ontvanglnrichtlng. De
ontvangen beeldtekens worden in de vorm
van spanningsvarlaties toegevoerd aan een
z.g. kerr-cel, welke, zoals bekend, de eigen
schap bezit, het polarlsatlevlak van door
vallend gepolariseerd licht te draaien onder
Invloed van de aangelegde spanning. Deze
eigenschap wordt benut om, in combina
tie met nlcolse prisma's, de intensiteit van
een lichtbundel te variëren overeenkom
stig de op de cel geplaatste spannlngswissellngen. De llchtsterkte-varlaties worden
vastgelegd op het op de ontvangtrommel
gespannen fotografische papier. Uit de
aard der zaak is het nodig, dat de zendtrommel aan de ene zijde en de ontvang
trommel aan de andere zijde van de ver
binding volledig synchroon lopen en bo
vendien in dezelfde fase verkeren. Het
synchronisme wordt verkregen door op één
van de beide stemvorken (welke reeds zeer
nauwkeurig aan elkaar gelijk zijn) een
kleine fijnregeling aan te brengen. De juis
te stand van de trommels wordt gecontro
leerd door, wanneer geen beeld wordt
overgebracht, een serie z.g. fase-stoten uit
te zenden, waaruit kan worden afgeleid in
welke stand de trommel aan de andere
zijde van de verbinding zich bevindt. Als
regel kan het bedrijf uren lang worden
onderhouden zonder de fase of het syn
chronisme bij te regelen.
Zie ook de foto-paglna's XXXIII, XXXIV
en XXXV.
BEETHOVEN, LUDWIG
VAN (1770—1827), een
der grootste Duitse com
ponisten, schepper van
negen symphonleën, de
opera *Fidelio, twee en
dertig sonates voor pia
no, een concerto voor
viool en vijf voor piano,
16 strijkkwartetten, twee
Missen, meer dan 500
liederen en een grote

Beethoven
hoeveelheid andere, moeilijker te klasslflceren werken. In totaal componeerde hij
138 genummerde en ongeveer 70 ongenum
merde werken. Beethoven stond alleen te
midden van zijn tijdgenoten, hoewel hij
geen revolutlonnalr, maar een romantisch
classicus en een sterk Individualist was,
van een zeer diepe menselijkheid, sterk
beïnvloed door Bach en Handel. Hij was
het type van den modernen toonkunste
naar, die nimmer de armoede heeft ge
kend, zoals de meesten zijner voorgangers,
en zonder in vaste dienstbetrekking te
staan, financieel onafhankelijk was. Bij
zijn dood liet hij ƒ 10.000 na. Hij werd 17
December 1770 te Bonn gedoopt, waaruit
men afleidt dat hij de vorige dag is ge
boren. Zijn grootvader was afkomstig uit
Zuid-Nederland (Beethoven bij Leuven).
Zijn vader, Johann Bach was baszanger
en kapelmeester. De jonge Beethoven be
gon reeds op 4-Jarlge leeftijd klavier en
viool te studeren. Zijn vader gaf hem les;
op zijn achtste jaar trad hij op in het
publiek, een jaar later kon zijn vader
hem niets meer leren, en kreeg hij van
andere onderwijzers les, ook in orgelspel.
Op 10-jarige leeftijd componeerde hij
Variaties, die in 1783 werden uitgegeven.
12 Jaar oud werd hij cimbalist in het or
kest en leider van het opera-orkest. In
deze tijd ontstond het lied Schilderung
eines Madchens. Hij kreeg in deze betrek
king geen salaris, maar werd spoedig aan
gesteld tot assistent-organlst en ontving
daarvoor 150 gulden. Beethovens eerste
bezoek aan Wenen bracht hem in kennis
met Mozart, van wien hij enkele lessen
kreeg, en die van hem gezegd moet heb
ben: „Let op hem; vandaag of morgen
zal de wereld van hem horen." In het
zelfde Jaar (1787) stierf zijn moeder, en
maakte hij kennis met de weduwe Von
Breuning, die hem opdroeg, haar kinderen
les te geven, en hem al spoedig opnam in
haar huisgezin. Uit dezelfde periode da
teert zijn kennismaking met Gravin Hatzfeld. In 1792 ging Beethoven opnieuw naar
Wenen, om lessen te nemen bij Haydn
(Mozart was inmiddels gestorven). Maar
hij voelde, dat hij bij Haydn weinig leer
de, en nam daarom tevens in het geheim
lessen bij den componist Johann Schenk.
Toen Haydn twee Jaar later naar Enge
land ging, nam Beethoven verder les in
contrapunt bij Albrechtsberger, die toen de
meest bekende leraar in theorie was van
Wenen. De Keurvorst van Bonn, in wiens
dienst niet alleen Beethoven, maar ook
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zijn vader stond, betaalde, toen de vader
in 1792 stierf, diens salaris nog twee Jaar
uit aan den zoon, die nu de zorg voor
het gezin op zich moest nemen. Te Wenen
verkeerde Beethoven in de beste, muzlekminnende kringen. In het bijzonder vorst
Karl Lichnowsky was hem welgezind. Deze
stelde hem een kamer in zijn woning ter
beschikking, en gaf hem bovendien een
jaarlijkse toelage van ƒ 600.—. 29 Maart
1795 trad hij voor de eerste maal als
pianist met een eigen pianoconcert op, en
tevens verschenen zijn eerste composities
in druk. De ontvangst was koel, maar
Beethoven liet zich daardoor niet ontmoe
digen. Hij maakte grote reizen, en con
certeerde te Praag, Berlijn (o.a. voor den
Koning van Pruisen), en te Lelpzig. Ten
gevolge van een val vertoonden zich ln
1796 de eerste tekenen van doofheid, die
hij echter lange tijd wist te verbergen.
Pas in 1808 moest hij ophouden, als pia
nist op te treden. In 1819 was hij vol
komen doof, en kon hij nog slechts
schriftelijk met anderen van gedachten
wisselen. Steeds bleef hij te Wenen wonen,
des zomers meestal ergens op het land.
Dank zij het Jaargeld van den vorst van
Lichnowsky, dat ln 1808, toen Jeróme Bo
naparte hem verzocht, naar Kassei te
komen, door een drietal rijke beschermers
op ƒ 4000.— werd gebracht om hem voor
Wenen te behouden, en de opbrengst van
zijn composities, had hij een financieel
onbezorgd leven. In 1800 kreeg hij als
leerlinge de 17-Jarlge Giulletta Gulcciardi,
op wie hij verliefd werd, aan wie hij de
♦Mondscheinsonate wijdde, maar die we
gens het verzet harer ouders niet met hem
mocht trouwen. In 1802 maakte hij ken
nis met Goethe, die verbaasd stond over
het enorme talent van den componist.
Een huwelijk met Gravin Therese von
Brunswlk, op wie hij verliefd werd, was
wegens het grote verschil in stand onmo
gelijk. Het humeur van Beethoven werd er
in deze tijd niet beter op, natuurlijk gro
tendeels tengevolge van zijn doofheid.
Toch bleef hij componeren. In 1818 moest
hij wel een eigen huishouden lnrlchten
terwille van een neef Karl, ov(er wlen hij
was aangesteld als voogd. In deze tijd ont
stond de *Missa Solemnis. De laatste
twaalf levensjaren waren vol ergernissen
en moeilijkheden. Karl deed een poging
tot zelfmoord, Beethoven werd zwaar ziek,
en is daarna niet meer geheel gezond ge
worden. 26 Maart 1827 stierf hij tijdens
Behalve de boven
een hevig onweer.

België
reeds vermelde werken noemen wij in het
bijzonder nog de Ouverture *Coriolan, de
Ouverture *Leonore en de *Kreutzersonate.
Literatuur: Wouter Hutschenruyter. De
Symphonleën van Beethoven; Otto Janetschek, Beethovens Levensroman.
BEINUM,
EDUARD,
ALEXANDER VAN, geb.
1901 te Arnhem, medeeerste dirigent van het
Concertgebouw-orkest te
Amsterdam.
Studeerde
viool en piano, werd in
1927 dirigent van de
Haarlemsche Orkest-Vereenlging en kwam ln
1931 bij het Concertgebouw-Orkest.
Compo
neerde o.a. een symphonle, verschillende koor
werken en liederen.
BEKKENS, komvormig
slag-lnstrument, speci
aal in militaire muziek
veel gebruikt. Soms wor
den 2 bekkens op elkaar
geslagen, soms wordt
met een trommelstok op één bekken ge
slagen, dat dan los hangt. Hiermede wordt
onweer geïmiteerd. Een beroemd voor
beeld komt voor ln Wagners Rhelngold.
BEL CANTO, Ital. muziekterm; klank
rijke, speciaal de Italiaanse wijze van zin
gen.
BELGIË, Organisatie van de omroep. Bel
gië is een der eerste Europese landen ge
weest, waar radlo-ultzendingen plaats von
den. Reeds ln 1913 werden uit Brussel
iedere Zaterdag concerten uitgezonden. De
oorlog bracht een stilstand in de ontwik
keling. In November 1923 gaf Radio-Belgique zijn eerste uitzendingen. In 1928 gaf
de Minister aan de N.V. Radio concessie
voor het bouwen van twee zenders te
Veltem, onder voorwaarde evenwel, dat een
ontworpen nationaal bedrijf ze tegen kos
tende prijs zou kunnen overnemen. Dit be
drijf was het N.I.R. Het Belgisch Nationaal
Instituut voor Radio-omrocp werd opge
richt bij de wet van 18 Juni 1930. Alleen
het Instituut is wettelijk gemachtigd om
radio-uitzendlngen te doen ln België; deze
mogen bestaan uit muziek, klanken,
woorden, beelden en ln ’t algemeen uit
seinen. Het N.I.R. wordt beheerd door een
Raad van Beheer bestaande uit den Mi
nister, tot wiens bevoegdheid de Telegra
fie en de Telefonie behoren, of zijn vas
ten afgevaardigde, en uit negen leden, van
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Belgische nationaliteit, als volgt aanSe"
steld voor een termijn van zes Jaren: één
derde door den Honing, op voordracht van
bovenvermelden Minister; één derde door
de Senaat; één derde door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers.
De Raad van Beheer treft alle admini
stratieve maatregelen en stelt de algemene
richtlijnen der uitzendingen vast. Hij be
noemt alle leden van het personeel en
ontslaat hen. Het onderzoek van de aan
de Raad voor te leggen stukken wordt toe
vertrouwd aan een Dagelijks Bestuur, be
staande uit een afgevaardigde van den
Minister en uit drie leden van de Raad
van Beheer. Door een doelmatige verdeling
der mandaten bekomen de drie grote Bel
gische politieke partijen een vertegenwoor
diging, die een waarborg is voor de door
den wetgever vastgestelde neutraliteit van
de uitzendingen. De Dlrecteur-Generaal is
de schakel tussen de Raad van Beheer en
de uitvoerende diensten. HIJ neemt de
dagelijkse leiding van het Instituut waar
en voert de besluiten uit van de Raad van
Beheer. De contróle en de inspectie van de
diensten in ’t algemeen wordt waargeno
men door den Inspecteur-Generaal, die
eveneens de vraagstukken van organisa
torische aard bestudeert. De exploitatie
is, in haar geheel, toevertrouwd aan ver
schillende gespecialiseerde diensten. Naast
deze zuiver administratieve organisatie be
staat er een tweede, die zorgt voor de
artistieke hoedanigheid van het N.I.R., zo
wel op het gebied van de algemene richt
lijnen der uitzending als op dat van de
verwezenlijking der programma’s. Zij stelt
zich ten doel. de werkzaamheden van de
verschillende organen, die hieraan op nut
tige wijze kunnen medewerken, te vereni
gen en te ordenen. Dezelfde wet bepaalde
de middelen tot financiering, die nodig
bleken voor de exploitatie van het Insti
tuut. Met het oog hierop werden de vol
gende geldmiddelen voorzien: een toelage,
door de Staat gestort en geraamd op 90 %
van de vermoedelijke inkomsten, voort
komend van de belasting op de ontvang
toestellen; hierbij dienen nog gevoegd de
door de Staat geïnde belastingen op de
lampen. Sinds enkele Jaren werd echter,
met het oog op de huidige economische
toestand van het land, door de Raad van
Beheer aangenomen, dat de toelage van de
Staat zou vastgesteld worden op het be
drag, dat voor de begroting der exploitatie
onontbeerlijk is. Deze financiële politiek
laat niettemin een geleidelijke ontwlkke-
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Hng der diensten toe; ze waarborgt boven
dien een betrekkelijke vrijheid Inzake begrotingsmogelijkheden. Deze stelt het N.I.
R. in staat om, zonder nieuwe geldmidde
len en zonder de hoedanigheid van zijn
uitzendingen te verminderen, het hoofd te
bieden aan de uitgaven, veroorzaakt door
de ontwikkeling van de techniek. Over het
Jaar 1937 waren deze cijfers als volgt: op
brengst van de belasting, door de luister
aars betaald, fr. 59.025.000; hiervan kreeg
het N.I.R. fr. 32.500.000, de régie van Tele
grafie en Telefonie fr. 2.080.000 en de Staat
fr. 24.445.000. Sinds de oprichting van het
N.I.R. in 1931 heeft de Staat ongeveer 100
millioen en het N.I.R. ongeveer 200 mlllloen francs van de belasting ontvangen.
— De belasting bedraagt 60 fr. per Jaar
voor toestellen met lampen, 20 fr. voor
toestellen met kristallen. Vrijgesteld kun
nen worden blinden, blijvend gebrekkigen,
die aan huls zijn gebonden en oorlogs
invaliden. Op 1 Aug. 1938 waren er ln
België 1.089.546 luisteraars, d.1. 12.4 % der
bevolking.
Naast de algemene, neutrale uitzendin
gen geeft het N.I.R. gedurende een deel
van de zendtijd gelegenheid tot het ultzenden van programma’s van een bepaalde
kleur, aan de organisaties: *Katholleke
Vlaamse Radio Omroep, Socialistische Ar
beiders Radio Omroep voor Vlaanderen,
Vlaams-Natlonale Radio-Verenlglng, de
Liberale Radlo-Omroep, Radio Cathollque
Beige, Radio Emissions Sociallstes d’Expression Frangaise, de Société libérale de
Radlodiffuslon en Radio Wallonië (resp.
afgekort K.V.R.O., Sarov, Vlanara, Librado. R.C.B., Resef, Solldra en R.W.) Aan
deze omroepverenigingen stelt het N.I.R.
op een bepaald aantal dagen per week zijn
lokalen, zijn technische Installaties, zijn
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Twee bekende A.V.R.O.-reportcrs: midden G. Czopp bij een interview;
rechts Han Hollander bij een sportverslag.

Kijkje in de reportage-wagen van de A.V.R.O.
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Jacob Hamel met een gedeelte van zijn A.V.R.O.-Kinderkoor.

IV
Het A.V.R.O.-Omroeporkest onder leiding van Nico Troep.
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België
technici, zijn musici en dirigenten, zijn
fonotheek en zijn muziekbibliotheken kos
teloos ter beschikking. Op de Vlaamse
golflengte (321,9 m) zenden de K.V.R.O.,
de Llbrado en de S.A.R.O.V. regelmatig één
dag per week uit. Vlanara beschikt één dag
per maand over de microfoon. Op de
Franse golflengte (483,9 m) doen dit R.C.B.
en Solidra één dag per week en RadloWallonie één dag per maand. De tekst van
al, wat deze omroepverenigingen willen
uitzenden, moet tevoren door het N.I.R.
worden goedgekeurd. Elke reclame is ver
boden. De zenders van het N.I.R. staan te
Veltem voor de beide lange golven, te
Ruiselede voor u.k.g. uitzendingen naar de
Kongo, terwijl men van plan is, te Tombeek twee nieuwe zenders van 100 kW. te
bouwen. Naast deze officiële zenders zijn
er in België nog enkele plaatselijke.
De orkesten van het N.I.R. zijn: 1. het
groot Symphonie-Orkest, 84 leden, dirigen
ten Franz *André en Theo *Dejoncker,
terwijl 4 X per jaar Désiré Defauw als
dirigent optreedt, en herhaaldelijk gastdirigenten uit binnen- en buitenland con
certen leiden. Het orkest geniet een Euro
pese vermaardheid; 2. het Jazz-Orkest,
15 leden, een der beste gezelschappen op
dit gebied van Europa (het trad o.a. op
op het Wereldfilmbal 1938 In het Kurhaus
te Scheveningen en voor de A.V.R.O.), on
der leiding van Stan *Brenders; 3. het
Omroeporkest van het N.I.R., 29 leden,
dirigenten Paul Doullez en Karei *Walpot,
voor symphonlsche jazz-werken en oude
en moderne lichte muziek; 4. het RadioOrkest van het N.I.R., van gelijke samen
stelling als het Omroep-Orkest, maar on
der leiding van Paul Gason en André
Souris. (Het Omroep-Orkest werkt mede
aan de Vlaamse, het Radio-Orkest aan de
Franse uitzendingen); bovendien het Koor
onder leiding van Léon Segras.
Zie foto-paglna's XXV en XXVI.
Literatuur: Jaarverslagen N.I.R.
Bladen: Hebdo, Cassandre, A 1’écoute, So
lidra, Indépendance Radio, Magazijn Radio
Antwerpen, Vlanara.
BELGIË. Volkslied. Brabangonne, ln 1830
gedicht door Jenneval, muziek van Fr. v.
Campenhout. In 1860 werd de tekst ge
wijzigd door Ch. Rogier; deze tekst was
vrij van alle onvriendelijke toespelingen
op Nederland, die er oorspronkelijk in
voorkwamen. De vertaling van het eerste
couplet luidt: O Vaderland, O edel land
der Belgen, Zo machtig steeds door moed
en werkzaamheid, De wereld ziet ver
R3
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wonderd uwe telgen Aan 't hoofd van
kunst, van handel, nijverheid. De vrljheldszon giet licht op uwe wegen En on
bevreesd staart gij de toekomst aan! Gij
mint uw vorst, zijn liefde stroomt u
tegen, Zijn hand geleidt u op de glorlebaan.
Men is over deze vertaling in
Vlaams België niet algemeen tevreden, en
een Commissie heeft dan ook een andere
vertaling voorgesteld.
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Gram.pl. Odeon O 26007.
BELGRADO, 1. zender In Joegoslavië,
golflengte 437.3 m., 20 kW., 686 kHz.; 2.
u.k.g.-zender ln Joegoslavië, golfl. 49.18 m.,
1 kW, roepletters YUA.
BENEDICTIJNEN, zie O.S.B.
BENEDICTUS, Kerkhymne, onderdeel van
de *Mis, genoemd naar het eerste woord,
dat gezegend betekent.
BENOIT, PETER (1834-1901), Vlaams
componist, wel eens de Rubens der muziek
genoemd. Fel vechter voor de zelfstandig
heid der Vlaamse muziek. Schreef o.a. de
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Benvenuto Cellïni
koorwerken De Oorlog, De Schelde, De Rijn,
de symphonle voor koor De Maaiers en een
melodrama Charlotte Corday.
BENVENUTO CELLINI,
Ouverture door L. H.
♦Berlioz, geïnspireerd op
het leven van den Florentijnsen beeldhouwer
en goudsmid B. Cellini
(1500-15712; deze wilde
een beeld gieten van Perseus, maar kon de nodige
middelen voor zijn mees
terwerk niet bij elkaar
krijgen; hij smolt toen
al zijn gouden vazen,
beeldjes en geciseleerde voorwerpen en
goot daarvan het Perseus-beeld.
B.E.R.C., Bond van Exploitanten van
Radio-Centrales. zie Radio-distributie.
BERCEUSE, wiegelied. Zeer bekend zijn
de Berceuse van ♦Chopin, gram.pl. H.M.V.
DB 1131, en Berceuse van Jocelyn, gram.pl.
H.M.V. DB 577.
BERGEN, zender in Noorwegen, golf
lengte 1153.8 m., 1 kW., 260 kHz.
BERLIJN, zender in Duitsland, golfl.
356.7 m., 100 kW., 841 kHz. Pauze-teken:

$
BERLIOZ,
HECTOR
(1803—1869), een der
grootste Franse compo
nisten, de vader der
moderne
orchestratle;
was de eerste, die grote
aantallen musici en zan
gers gebruikte om prach
tige effecten te bereiken;
was de grondlegger van
de symphonische programma-muzlek; werkte
in zijn eigen opera’s de theorieën van zijn
gellefkoosden meester Gluck uit ten op
zichte van de verhouding tussen muziek
en drama; maakte vooral naam met zijn
opera’s, welker orchestratle en instrumen
tatie hem onder de componisten van de
eerste rang plaatst. HIJ werd geboren op
11 December 1803, als zoon van een plattelandsdokter te Cóte St. André in Frank
rijk. Evenals zijn vader werd hij bestemd
voor de medische wetenschap, en daartoe
naar de medische school te Parijs gezon
den. Als Jongen had hij een weinig ge
leerd de flageolet en de gultaar te be-
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spelen, maar de gelegenheid voor een
systematische muziek-opleiding ontbrak
hem. Hij moest niets van de medicijnen
hebben, en veronachtzaamde zijn werk
voor bezoeken aan de bibliotheek van het
Parijse Conservatorium. In 1824 gaf zijn
vader hem eindelijk toestemming, zich
aan de muziek te wijden. Zeven jaar
werkte hij aan het Conservatolre in ar
moedige omstandigheden. Hij verdiende
zijn levensonderhoud door in een koor in
de schouwburg te zingen, en kon slecht
met zijn leraren opschieten, behalve met
Lesueur, die hem in staat stelde, een Mis
te schrijven voor de kerk van St. Roche.
In 1830 verwierf hij tot zijn grote ver
bazing de Prix de Rome met de cantate
La Mort de Sardanapale. Hij ging dus naar
Italië, maar verlangde zozeer terug naar
Parijs, dat hij reeds na 18 maanden daar
heen terugkeerde. Enkele werken uit de
Italiaanse tijd brachten hem weinig suc
ces. In 1833 trouwde hij met de Ierse
toneelspeelster Henrlëtta Smithson en
ging, omdat hij met de muziek zijn brood
niet kon verdienen, in de journalistiek. In
deze tijd ontstonden o.a. een Requiem bij
de dood van Napoleon, de opera’s *Roméo
et Juliette en *Benvenuto Cellini Hij
kreeg het gemakkelijker, toen Paganlni
hem 20.000 francs schonk. Bovendien gaf
de regering hem 4.000 francs voor het Re
quiem en 10.000 francs voor zijn Symphonie Funèbre et Triomphale. Deze bedragen
stelden hem in staat overeenkomstig zijn
hartewens een reis door Dultsland te
maken, ondanks het verzet van zijn vrouw,
dat ten slotte uitliep op een scheiding.
De reis werd een geweldig artistiek suc
ces, want Schubert en Liszt hadden reeds
enige van zijn werken bekend gemaakt, en
hij was in Petersburg en Londen beter
bekend dan in Parijs zelf. In 1843 keerde
hij terug naar Parijs, waar hij drie jaar
later zijn oratorium La Damnation de
Faust liet opvoeren. Bezoeken aan Wenen,
St. Petersburg en Londen deden zijn
roem stijgen, en hij kreeg opdracht voor
het schrijven van een Te Deum bij de
openlng en L’Impériale bij de sluiting van
de Wereldtentoonstelling te Parijs 1855.
Hiervoor kreeg hij het Legioen van Eer.
Verder werd hij lid van de Académie en
bibliothecaris van het Conservatolre. Kort
na de dood van zijn eerste vrouw was hij
gehuwd met een zangeres, Mademolselle
Martin Reclo. Zij stierf in 1862 en liet
hem eenzaam achter, want zijn enige
zoon, die hem veel zorg had gegeven, dien
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de op ae vloot. Het volgende Jaar bleek
zijn opera Les Troyens a Carthage, die hij
als zijn meesterwerk beschouwde, een vol
slagen mislukking. Daarna componeerde
Berlioz niet meer. Hij maakte In 1867 nog
een reis door Rusland, maar zijn gezond
heid werd slechter, en hij stierf te Parijs
op 8 Maart 1869. Behalve de reeds ge
noemde werken, verdienen nog genoemd
te worden Le Carnaval Romain, een
ouverture; L’Enfance de Christ, een ora
torium; Rob Roy, een ouverture.
BEROMÜNSTER (Schwelzerlscher Landessender), zender in Zwitserland, golf
lengte 539.6 m., 100 kW., 556 kHz.
BES-DUR, Duits: grote tertstoonsoort
met twee mollen; Nederlands: bes majeur

BES-MOL, kleine tertstoonsoort met 5
mollen; Nederlands: bes mineur.

ó~
BETIiLEHEM STEEL, afk. van Bethlehem
Steel Corporation, gevestigd te New-York,
zeer belangrijke Ijzer- en staalfabrieken in
Amerika; een der leidende fondsen op de
Amerikaanse beurs.
BETTELSTUDENT, Der, van Karl *Millöcker, operette in drie bedrijven, woorden
van F. Zeil en R. Genée; eerste opvoering
Wenen 1882. Het stuk speelt te Krakau,
omstreeks 1704. Het eerste bedrijf speelt
deels in de citadel, deels op het marktplein
gedurende de Jaarmarkt. Overste Ollendorf
is verliefd geworden op de knappe gravin
Laura Nowalska, die echter niets wil weten
van den opschepperlgen gouverneur, en,
wanneer de overste zich zover vergeet, dat
hij haar naar landsgebruik in een gezel
schap op de schouder kust, hem met haar
waaier in het gezicht slaat. Ollendorf zint
op wraak. Met behulp van vermogende
kameraden dost hij den uit de gevangenis
gehaalden student Symon Rymanovicz rijk
uit, geeft hem als secretaris een anderen
politieken gevangene Jan Janicky en stelt
aan de gravin Nowalska Symon voor als
den van verre reizen teruggekeerden vorst
Wiblcky. De Nowalska’s zijn verarmd. De

Bettelstudent
laatste hoop der gravin is gevestigd op een
rijk huwelijk van haar dochter Laura.
Daarom valt haar aandacht op den gewaanden vorst Wiblcky. Symon vraagt in
derdaad volgens afspraak met Ollendorf
de hand van Laura en de gravin zegt gaar
ne Ja. Ollendorf en de Saksische officieren
zien met vreugde hun wraakplan gelukken.
Op de open markt wordt de verloving ge
vierd, waartoe de neef der gravin Malachowsky, muzlekgraaf van Krakau, met
een samengeraapt stelletje muzikanten het
zijne bijdraagt. Het tweede bedrijf speelt
in het slot der gravin. Ollendorfs plan
loopt gevaar, te mislukken: want Laura is
werkelijk verliefd geworden op, Symon, en
omgekeerd, zodat de student zelfs betreurt,
aan de grap te hebben meegedaan. Hij
staat op het punt alles te verraden, maar
Ollendorf herinnert hem aan het door hem
gegeven erewoord. Tandenknarsend laat
Symon het noodlot zijn loop. Jan Janlcky
heeft intussen met Laura’s zuster Bronlslawa een liefdesverhouding aangeknoopt.
Dat weerhoudt hem echter niet, de opstand
van Stanlslaus Lescinsky tegen de gehate
overheersing der Saksen voor te bereiden.
De bruiloft van Symon en Laura vindt
plaats. Op bevel van Ollendorf verschijnt
de cipier Enterlch met een aantal in lom
pen gehulde gevangenen, die hun vroegeren kameraad, den bedelstudent Symon,
spottend komen gelukwensen. Op de ver
baasde vraag der oude gravin vertelt de
overste de waarheid en als zij vraagt:
waarom? zegt hij, dat hij haar slechts op
de schouder heeft gekust en dat nu de
slag met de waaier is gewroken. Symon is
bulten zichzelf van woede en Jan weer
houdt hem met moeite, den ouden man
de schedel in te slaan met zijn sabel. On
der het hoongelach der officieren moet
Symon het huis verlaten. In de derde acte
loopt Symon vertwijfeld en met zelfmoord
plannen rond in de slottuin. Jan maakt
zich tegenover hem bekend als hoofdman
Lescinsky en wint hem voor Polens zaak.
Het gaat er nog slechts om, den comman
dant van Krakau om te kopen en daarvoor
het nodige geld te verkrijgen. Jan doet
Ollendorf geloven, dat Symon Lescinsky
is, doet alsof hij hem wil verraden en
krijgt van hemzelf het bedrag los, dat hij
nodig heeft. Terwijl Ollendorf Symon ar
resteert als den vermeenden Lescinsky,
verjaagt Jan de Saksen uit Krakau. Uit
dankbaarheid verleent de nieuwe konlng
der Polen Symon de graventitel. Laura en
Symon zijn verenigd, en Bronislawa krijgt
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haar geliefden Jan.
Gram.pl. Polydor 27411—27414.
BEURSBERICHTEN, worden uitgezonden:
1. in code door de *Zakelljke Omroep; 2.
Koersen van de Amerikaanse Beurs door
het A.N.P. bij de 2de uitzending van de
nieuwsberichten. Voor de verklaring der
hierbij gebruikte namen als Anaconda
Copper, United States Steel enz. zie men
aldaar.
BIFILAIR (eig. dubbeldraads), een wik
keling, waarbij de draad dubbelgenomen
over de koker wordt gewikkeld, zodat de
zelfinductie (zie Radio) uiterst gering is.
BIG BEN, populaire naam voor het uur
werk en klokkenspel ln een der torens
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van het Parlementsgebouw te Londen;
het carillon en de slag worden dikwijls
uitgezonden door de B.B.C.
BIJBELLEZING, verklaring van een ge
deelte van grotere omvang van de H.
Schrift; in tegenstelling met: preek, predl-

Bizet

catle, waarbij meestal gesproken wordt
tover een enkele tekst.
BINCHE, zender in België, golflengte
201,7 m, 0,1 kW., 1487 kHz.
BINNENVAART, De, officieel orgaan van
het ^Onderwijsfonds voor de Scheepvaart,
Hoofdredacteur: G. de Jong, adres voor
redactie en administratie: Binnenkant 22,
Amsterdam.
BIS (Lat. muziekterm), twee maal, her
halen.
BISMUTH, de warmte slecht geleidend
metaal, in gedegen toestand in Saksen ge
vonden en verkregen door uitsmelten.
Smelt bij 270°, kookt boven 1600°. Blsmuth heeft de eigenschap, dat de electrlsche weerstand toeneemt naarmate het
magnetisch veld, waarin het metaal zich
bevindt, sterker wordt. Met een bismuthsplraal kan dus de dichtheid der kracht
lijnen van een magnetisch veld worden
gemeten.
GEORGES
BIZET,
CÉSAR
ALEXANDRE
LÉOPOLD
(1838—1875),
Frans componist, o.a.
van de opera Carmen,
die 3 Maart 1875 in de
Opéra Comlque te Parijs
voor het eerst werd uit
gevoerd, daarna steeds in
populariteit toenam, en
hem onder de meest
bekende Franse compo
nisten rangschikte. Schreef verder
suite bij Daudet’s L’Arlésienne, later een
tweede Arlésienne-suite, Roma, Jeux
d’enfants en verscheidene liederboeken.
Van 1848—1857 studeerde Bizet aan het
Conservatolre te Parijs, harmonie bij
Zimmermann en compositieleer bij Halévy.
In laatstgenoemd jaar deelde hij de prijs
voor een operette met Lecocq voor Docteur Miracle, en tevens de Prix de Rome.
Te Rome werden gecomponeerd de opera
Don Procopio, een ouverture, twee symphonlsche gedichten en de komische
opera La guzla de 1’Emir. Terug te Parijs
componeerde hij in 1863 Vasco da Gama,
in hetzelfde Jaar les Pêcheurs de Perles,
ln 1867 La jolie fille de Perth, en in 1872
Djamileh. Geen van al deze werken had
tijdens zijn leven succes. In 1869 trouwde
hij met de dochter van zijn ouden leer
meester, Genevlève Halévy, en maakte
diens opera Noé af. De ware erkenning
van zijn verdiensten heeft hij slechts kort
genoten, want hij leefde na de opvoering
van Carmen nog slechts drie maanden. HU

Blauw oplichten
stierf 3 Juni 1875. Blzet was vooral geluk
kig ln de toepassing van Oosterse motie
ven. Zijn werk is melodieus. Nletzsche
stelde hem zelfs boven Wagner.
BLAUW OPLICHTEN. Radlolampen doen
dit tengevolge van het feit, dat de ballon
gevuld ls met een verdund gas. Dit ver
schijnsel kan toenemen bij het aanleggen
van hogere plaatspanning. Als een hoogvacuumlamp blauw opllcht, is hij lek of
er zijn gassen vrij gekomen uit de plaat,
de glaswand of andere onderdelen.
BLECH, LEO, geb. 1871 te Aken, Duits
componist, dirigent van de Staatsopera te
Berlijn (tot 1937).
BLEDSOE, JULES, geb.
1901, negerzanger, met
Paul Robeson de grootste
vertolker der negro-splrltuals, studeerde oor
spronkelijk voor dokter,
debuteerde in 1924 onder
Samuelow; had succes;
gaf vervolgens concerten
ln de U.S.A., kwam ln
1931 voor het eerst naar
Europa en Nederland
(zong in de films Porgy,
Deep River en Showboat).
BLIJSPEL, zie Comedie.
BLIKSEM, de uitwisseling van statische
electrlclteit tussen wolken en aarde of
tussen wolken onderling. Deze hoogfre
quente ontladingen zijn o.a. de oorzaak
der z.g. atmosferische *storlngen.
BLOEMENDAAL, zender van de Gerefor
meerde Kerk te Bloemendaal. Het plan tot
oprichting hiervan ging uit van wijlen
Mr. J. H. Monnik met het doel, een gro
tere verbreiding te geven aan de hier uit
gesproken preken. In Mei 1924, nog vóór
er sprake was van een andere omroep
vereniging, kreeg de kerkeraad zendver
gunning, en de eerste uitzending had
plaats op 15 Juni van dat Jaar. De toen
nog vrij primitieve zender werd 11 Maart
1934 vervangen door een moderne zender
met een energie van 0,1 kW, op golflengte
245,9 m. De zender wordt beheerd door de
Radio-Commissle der Gereformeerde Kerk
van Bloemendaal, waarvan de predikant,
Ds. Joh. C. *Brussaard, voorzitter ls. De
kosten der uitzendingen bedragen onge
veer ƒ4000,— per Jaar, die geheel uit vrij
willige bijdragen worden bijeengebracht.
De zendvergunning geldt alleen voor de
Zondagmorgen en Zondagavond. Zie foto
pagina xvni.
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Blume von Hawaii
BLOKFLUIT, rechte fluit met
’n blokje met spleet ln het
mondstuk; de hierdoor geblazen
n
lucht vormt de toon. Sinds de
tweede helft der 18de eeuw ln
onbruik geraakt, wordt de blok
fluit tegenwoordig weer meer
bespeeld.
BLUES, muziek bij een lang
zame Amerikaanse negerdans,
gezongen door slaven. De laatste
tijd opnieuw bekend geworden,
o.a. de St. Louis Blues (door Paul Robeson:
gram.pl. H.M.V. B 8219).
BLUME VON HAWAII, van Paul Abra
ham, operette ln drie bedrijven, woorden
van Grünwald, Löhner-Beda en Földes.
Eerste opvoering Den Haag 1931.
Aan het prachtige strand van Hawaii,
waar een Amerikaans gouverneur de scep
ter voert, verlangt de Inheemse bevolking
naar haar Jonge Koningin Laya, om weer
zelfstandig te zijn. Maar de Koningin leidt
te Parijs een mondain leventje. Inderdaad
komt zij terug, maar onder een aangeno
men naam en Incognito. De Amerikaanse
Jazz-zanger Jlm Boy heeft n.1. te Parijs
haar hart gewonnen en begeleidt haar
naar Hawaii. ZIJ doet zich voor als de
prima donna Suzanne Provence, die spre
kend gelijkt op de prinses Laya. Onder
weg heeft zij liefde opgevat voor den kapi
tein van het schip, Stone, die eveneens op
haar verliefd ls geworden. Maar op Hawaii
ls tevens aanwezig de schone prins LiloTaro, die van zijn jeugd af van haar
gehouden heeft en die in haar niet alleen
de prinses, maar ook zijn geliefde herkent.
De gouverneur en al zijn officieren zijn
betoverd door haar charme. Prins LlloTaro, de prinses en de inboorlingen heb
ben ln het geheim besloten, het koninkrijk
uit te roepen en als dit inderdaad ge
schiedt, staan de gouverneur, de kapitein
en alle anderen verstomd van verbazing.
In het tweede bedrijf zal de kroning van
Laya plaats hebben In haar koninklijk
paleis. Men heeft officieel aangekondlgd,
dat Laya overeenkomstig het landsgebruik
slechts gekroond zal worden tot bloemenkoningln en daartoe den gouverneur, den
kapitein en alle officieren uitgenodigd.
Laya echter weigert zowel de liefde van
den prins als de macht. Zij wil niet aan
politiek doen. Het volk dringt er echter bij
haar op aan, zich de koninklijke waardig
heid te laten aanleunen. De gouverneur
eist van den kapitein Stone, dat hij Laya
zal arresteren, maar hij kan daartoe in zijn
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B-mol

verliefdheid niet besluiten. Aangezien hij
dan zelf gevangen genomen dient te wor
den, besluit Laya een stuk te onderteke
nen’, waarin zij zich aan Engeland onder
werpt. Prins Lilo-Taro besluit „de eeuwige
lente te zoeken in de zee". Nu pas be
merkt Laya, hoeveel zij van hem houdt.
In het derde bedrijf zijn wij ln het door
de zon vrolijk bestraalde Casino te Monte
Carlo. Daar bevinden zich alle personen
uit de geschiedenis: Stone, die uit ver
twijfeling speler ls geworden en millloenen
wint aan de speeltafel, Laya, die hierheen
ls gegaan om den prins te zoeken, die uit
de zee was gered. En natuurlijk Jim Boy,
die alle moeite doet, om een ontmoeting
tussen Laya en de echte prima donna Suzanne te voorkomen. Alle moeilijkheden
lossen zich ten slotte op in een vrolijk
slot, zoals dat in een operette betaamt:
Laya en de prins zullen samen hun land
Hawall gelukkig maken, Stone gaat trou
wen met de dubbelgangster, Suzanne, Jim
Boy wordt getroost door een Hawailsch
meisje, Raka.
B-MOL, Duits: kleine tertstoonsoort met
2 kruisen; Nederlands: b-mineur.
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BN, morse-sein voor: alles tussen ...
BODö, zender ln Noorwegen, golflengte
364.5 m. 10 kW., 852 kHz.
BOEDAPEST (Szekesfehervar), u.k.g.zender ln Hongarije, golflengte 19,52 m,
roepletters HAS 3; golfl. 32,88 m, roepl.
HAT 4.
BOEDAPEST, zender ln Hongarije, B.l,
golfl. 549.5 m., 120 kW., 546 kHz.; B n
golfl. 834.5 m., 20 kW., 359 kHz. Pauzeteken:
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BOEKAREST, zender in Roemenië, golf
lengte 364.5 m., 12 kW., 823 kHz.
BOHEEMS STRIJKKWARTET, ln 1891 op
gericht door Karei Hoffmann (geb. 1872),
eerste viool: Josef Suk (geb. 1874), tweede
vlooi; Oskar Nedbal (geb. 1874), altviool en
Otto Berger (geb. 1873), cello. Het kwartet
ontleende zijn naam aan het feit, dat alle
leden waren opgeleid aan het Conservato
rium te Praag ln Bohemen. Berger werd later
vervangen door Hanus Wihan (geb. 1855).

Bohème
BOHÈME, La, van Gtacomo *Pucclnl,
opera ln vier bedrijven naar Henrl Murger’s
Vie de Bohème. Eerste opvoering te Turijn
1896. Het stuk speelt te Parijs omstreeks
1830.
In een armoedig zolderkamertje te Parijs
werken de dichter Rodolfo en de schilder
Marcello; het wil niet erg vlotten, daar zij
gekweld worden door honger en koude.
Rodolfo besluit, het manuscript van zijn
laatste drama aan de kachel te offeren,
maar de kunstenaars hebben niet lang
baat bij dit paplervuur. Dan komen hun
vrienden, de phllosoof Colline en de mu
sicus Schaunard, met brandstof en eten:
Colline heeft een paar oude boeken ver
kocht en Schaunard liep tegen een dwazen
Engelsman aan, die zijn papegaai zangles
liet geven. Dadelijk slaat de stemming om
en wordt er vrolijk gesmuld. De huisbaas
Benolt steekt zijn neus om de hoek voor
de achterstallige huur. De Bohémiens vin
den het jammer, hun paar zilverlingen
aan hem af te staan: Benolt wordt ont
haald, de drank maakt hem vrolijk en
wanneer hij van zijn avontuurtjes vertelt,
hangen de kunstenaars den zedenmeester
uit en werpen hem bulten de deur. Mar
cello, Schaunard en Colline gaan het feest
voortzetten in hun stamcafé Momus, maar
Rodolfo blijft nog even achter: hij moet
nog een artikel afmaken. Nauwelijks zijn
de vrienden weg, of er wordt geklopt:
Rodolfo’s aardige buurmeisje, het naai
stertje Mimi, komt binnen en vraagt luci
fers. Zij begint te hoesten en valt flauw.
Rodolfo brengt haar met wat water bij, zij
gaat weg en vergeet haar sleutel. Zij komt
terug om die te zoeken, door de open deur
waait de kaars uit en ln het donker vin
den hun handen elkaar. Rodolfo beklaagt
haar en hij vertelt dan van zijn leven als
dichter. Daarna spreekt Mimi over zichzelf
en wij horen van haar liefde voor lente en
bloemen. Rodolfo’s vrienden roepen bul
ten, waar hij blijft en de dichter belooft
spoedig te komen. Gearmd wandelen zij
naar het café Momus.
In Momus gaat het reeds vrolijk toe,
wanneer Rodolfo zijn vrienden aan Mimi
voorstelt. Plotseling raakt Marcello uit de
stemming: zijn vroeger vriendinnetje Mu
sette arriveert aan de arm van den ouden,
rijken Alclndoro. Als Musette de Bohé
miens ziet, begint zij uit de verte met
Marcello te coquetteren en na haar be
kende wals bemerkt zij, dat Marcello nog
steeds van haar houdt. Zij doet alsof haar
schoentje haar knelt, stuurt Alclndoro er

Bohème
mee naar den schoenmaker om van hem
af te zijn en werpt zich ln de armen van
Marcello. De Bohémiens verdwijnen en als
Alclndoro met Musette’s schoentje terug
komt, mag hij de rekening van allen be
talen.
Het ls ’s morgens vroeg bij een der stads
poorten reeds een druk gedoe van boeren,
die hun waren naar de markt brengen.
Mimi heeft gehoord, dat Marcello tegen
kost en Inwoning voor het kroegje bij de
poort een uithangbord schildert; ln de
koude wacht zij op hem om te vragen,
waarom Rodolfo met haar brak. Marcello
belooft er met zijn vriend over te spreken.
De dichter komt reeds naar bulten en
Mimi kan zich nog net achter een boom
verschuilen. Het gesprek tussen de twee
vrienden verraadt Mimi, dat Rodolfo haar
weg zond, omdat de armoede en haar ongeneeslljke ziekte hun geluk verstoorden.
Marcello hoort ln het kroegje Musette
lachen, zijn Jalouzle drijft hem naar bin
nen. Mimi wil nog eenmaal Rodolfo vaar
wel zeggen; hun teder duet gaat over ln
een kwartet, wanneer de Jaloerse Marcello
voor de zoveelste maal breekt met Musette.
In het zolderkamertje proberen Rodolfo
en Marcello, als bij het begin, vergeefs te
werken. Rodolfo vertelt, dat hij Musette ln
een rijtuig heeft gezien en Marcello weet
hetzelfde van Mimi op te dissen. In een
kort duet zingen belde kunstenaars hun
verdriet uit. Zij keren spoedig tot de wer
kelijkheid terug, wanneer Schaunard en
Colllne opdagen met een schraal diner van
brood en haring, waarbij een fles water
de champagne moet vervangen. De stem
ming stijgt door hun dwaze grappen, die
uitlopen op een geïmproviseerde danspartij
en een komisch duet tussen Schaunard en
Colllne. De pret wordt onderbroken door
het binnenstormen van Musette, die hen
waarschuwt, dat Mimi doodziek onder op
de trap zit. De vrienden halen het meisje
en leggen haar op een divan. Mimi ver
zoent Marcello met Musette, die haar oor
bellen aan Marcello geeft, om voor het
pandgeld medicijnen te kopen. Plechtig
trekt Colllne zijn Jas uit, en gaat weg om
hem te belenen. De vrienden laten Rodolfo
en Mimi alleen; het naaistertje roept her
inneringen op aan het geluk, dat zij el
kander gaven, waarbij men verschillende
melodieën uit de vorige bedrijven hoort.
Uitgeput valt Mimi dan ln slaap. Musette,
begeleid door Marcello, keert terug met een
mof, die zij voor Mimi gekocht heeft en
bidt tot de Madonna voor haar vriendin
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om genezing. Ook Colllne staat zijn geld
af; wanneer hij vraagt, hoe het Mimi gaat.
ziet Marcello, dat het meisje gestorven ls.
HIJ omarmt Rodolfo en spreekt hem moed
ln. Met een herhaald „Mimi" knielt Ro
dolfo bij de dode.
De voornaamste muzieknummers zijn:
le acte: ..Ml chlamano Mimi” (Rodolfo,
tenor en Mimi, sopr.); „O soave fanclulla"
(Rodolfo). — 2e acte: Walslied (Musette,
sopr.). — 3e acte: „Addlo senza rancore"
(Mimi en Rodolfo). — 4e acte: „Sono audatl? Flngeos dl dormire" (Mimi en Ro
dolfo).
Gram.pl. Polydor 27357-27361;
vele platen bij Odeon.

BOHEMEMenMORAVIE
\ y'\ Cigging der zenders
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BOHEMEN-EN-MORAVIË (PROTECTO
RAAT), Organisatie van de Omroep. Reeds
ln 1923 begon de zender te Praag, opge
richt door een groep handelslieden en
Journalisten, zijn uitzendingen, weldra
gevolgd door Brno (Brünn). De ln 1923
opgerichte
maatschappij
Radiojournal
werd ln 1925 seml-staatsbedrljf. De Tsje
chische omroep voldoet aan de hoogste
wetenschappelijke, culturele en artistie
ke eisen. Radiojournal verzorgt de pro
gramma’s, P.T.T. de techniek der uitzen
dingen. Van de belastingen op de op
vanginrichtingen ad 120 kronen per Jaar
ontvangt P.T.T. 64 % en Radiojournal
36 %. Het Protectoraat Bohemen-en-Moravië heeft thans de volgende zenders:
Praag (Praha) I 120 kW., Praag II (Melnlk) 100 kW., en Brno (Brünn) 32 kW. De
zender Praag OLR 30 kW. (Podebrady)
zendt uit op de korte golf.
BOHEMEN-EN-MORAVIË, Volkslied. Het
volkslied van Bohemen-en-Moravië is het
Tsjechische. Melodie en tekst van het le
couplet zijn hierbij afgedrukt. De vertaling
er van luidt: Waar ls mijn Vaderland? Het
water bruist door de weiden, Bossen ruisen
langs de rotsen, In het park ontluiken in
het voorjaar de bloemen, Het lijkt op een
aards paradijs; En dit mooie land ls het
Tsjechische land: Mijn Vaderland.
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BOÏELDIEU, FRANsOIS ADRIEN (1775—
1834). Frans opera-componlst, sinds 1796 te
Parijs gevestigd; nam in 1803 ten gevolge
van huiselijke omstandigheden de leiding
van de Opera te St. Petersburg op zich.
Keerde 1811 terug; maakte het eerst naam
met enige romances, daarna met opera’s,
waarvan het meest bekend werden en
bleven de *Kalief van Bagdad (1800) en
La *Dame Blanche (1825), waarvan C. M.
von Weber zelde: „Sedert „Figaro’s Brui
loft” ls er geen opera geschreven als deze.”
BOLÉRO, 1. Spaanse solo-volksdans ln
3/4 maat. 2. Bekende balletmuziek van
•Ravel, gecomponeerd ln 1928; verbeeldt
een boléro ln een Spaanse herberg, uit
gevoerd door een danseres, die door de om
zittende mannen wordt
aangemoedlgd.
Gram.pl. Odeon Q 25262;
Decca CA 8015—8016; F
5236.
BOLOGNA, zender ln
Italië, golflengte 304,3
m., 50 kW., 986 kHz.
BOLZANO (Bozen), zen
der ln Italië, golflengte
559,7 m.. 10 kW., 536 kHz.
BOMBARDON, bastuba,
koperen blaasinstrument;
zie tuba.
BOMBAT, u.k.g.-zender ln Brlts-Indlë.
roepletters VUB 2, golflengte 31,41 m en
(van 13.20-18.50) 61 m.

Bond zonder naam
BOMLI, ELI, geb. 1897
te Lelden, chef der programma-afdellng van de
V.A.R.A. Bezocht na de
lagere en de m.u.l.o.school de kweekschool
voor onderwijzers te Lel
den. Deed ln 1910 met
goed gevolg onderwijzers
examen. Was bij het on
derwijs
werkzaam
te
Lelden en Katwijk van
1916 tot 1917. Vervulde
van 1917 tot 1918 zijn militaire dienst
plicht; kwam daarna niet weer bij het on
derwijs terug. 1919-1922 werkzaam bij de
documentatie-afdeling van het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen, 1922-1930
Idem bij het Internationaal Verbond van
Vakverenigingen. Heeft bijzondere belang
stelling voor muziek, talen, wiskunde, eco
nomische en statistische wetenschappen.
Hield zich sedert zijn elfde jaar ernstig
met de vioolstudle bezig. Volgde van 19191921 een staathulshoudkunde-cursus van
Prof. R. Kuyper. Was in de eerste vijf Jaren van ’t bestaan van de V.A.R.A. regel
matig muzikaal medewerker dezer organi
satie, zowel practisch (violist) als journa
listiek. Werd in Juni 1930 benoemd tot
asslstent-redacteur van De Radiogids en
kort daarna tot chef der Programma-afdellng. Als karakteristiek dezer functie
schrijft hij ons: de bescheiden vriend en
de ongewilde vijand van alle luisteraars,
een zweef- en wrijfpaal, van wlen inge
wijden geloven, dat hij een slavenleven
heeft. En evenwel nochtans: Als lk m’n
leven kon overdoen, werd lk radlo-programma-chef.
BOND VAN EXPLOITANTEN VAN RADIO-CENTRALES, zie Radio-distributie.
BOND ZONDER NAAM,
een bulten- en bovenker
kelijke beweging, waar
toe Priester Henri de
Greeve (zie nevenstaand
portret) ln een radio
toespraak op 2 April 1938
de stoot gaf en die zich
Christendom
practisch
ten doel stelt onder het
Jf k
motto; Begin bij jezelf, f Av /'
Er ls geen organisatie, y lam /
geen bestuur, geen con
tributie; wel een orgaan. Tot de Bond
zonder naam behoort automatisch leder,
die het beginsel van liefde tot God en den
naaste ln practijk wil brengen. In som-

Bonte Dïnsdagavondtreïn
mlge opzichten loopt deze beweging paral
lel met die van de Oxfordgroep. Orgaan:
Bond zonder naam, de weg naar herstel,
adres: H. de Greeve Pr., Haarlem.
BONTE DÏNSDAGAVONDTREÏN. Een
vrolijk cabaretprogramma, dat iedere Dins
dagavond door de A.V.R.O. wordt uitge
zonden. Het lied van de Bonte Dlnsdagavondtreln luidt: Elke Dinsdag doet een
bonte Dïnsdagavondtreïn Alle hulzen aan
van ons land; En ze leert de mensen weer
een beetje vrolijk zijn, Overal waar zij
belandt. TJoeke, tjoeke, tjoeke tjoeke,
tjoeke, tjoeke. Geeft haar veilig spoorl
Tjoeke, tjoeke, tjoeke, tjoeke, tjoeke, tjoe
ke. Laat haar lachend door! Want de vol
gepropte bonte Dïnsdagavondtreïn Puft
uw zorgen aan de kant.
BOOY, ALBERT DE,
Nederlands zanger, ver
bonden aan de V.A.R.A.
geb. 1897 te Oud-Vroenhoven (thans Maastricht)
Studeerde zang bij Anton Sistermans, leraar
Rotterdams Conservato
rium. Debuteerde in 1922
als beroepszanger en
werkt sedert 1931 mede
aan radio-uitzendlngen
als solist en opera-zanger
(o.a. Papageno ln De Toverfluit); treedt
veel op In revue- en shownummers
als komisch zanger. Componeerde liedjes
ln het populaire genre, waarvan het meest
bekend ls Amalia. Maakte vele gramofoonplaten te Warschau, Berlijn, Parijs,
Brussel, Leipzlg en Gent en treedt nog
regelmatig op voor Decca.
BORDEAUX, zender In Frankrijk, golf
lengte 309.9 m., 30 kW., 968 kHz.
BORDEAUX-LAFAYETTE, zender ln
Frankrijk, golflengte 278.6 m., 30 kW., 1077
kHz.
BORIS GODOUNOFF, van. M. P. *Moessorgskl, opera, behandelende de geschiede
nis van een gunsteling van Iwan den Ver
schrikkelijke, na wiens dood Godounoff
zijn opvolger FJodor geheel onder zijn In
vloed had. Gram.pl. Pol. 27246-27249, frag
menten, gezongen door *Challaplne, H.M.
V. DB 900, DB 934 en DA 891.
BORODIN, ALEXANDER PORPHYRIEVICH (1834—1887), Russisch componist,
geb. te St. Petersburg, was doctor in de
medicijnen, maar wijdde zich later aan de
muziek. Componeerde tekst en muziek van
12 liederen, de onvoltooide opera Prince
Igor en enige symphonieën.

41

van Bovene
BOSMANS, HENRIET TE HILDA, geb. 1895 te
Amsterdam, Nederlands
pianiste, leerlinge van
Willem Pijper, compo
niste van liederen, vloolstukjes, een vioolsonate, een cellosonate, twee
cello-concerten, een klavier-concert en
-trio, concertstuk voor fluit en kamer
orkest en een strijkkwartet.
BOSTON (Mass.), u.k.g.-zender ln de
Ver. Staten, golflengte 49.67 m., 19.83 m.,
25.45 m., 25.57 m., roepletters W1XAL.
BOSTON, langzame, enigszins sentimen
tele Amerikaanse wals.
BOUFFE, komisch; speciaal gebruikt
voor komische rollen ln een opera.
BOUND BROOK, u.k.g.-zender ln de Ver.
Staten, golflengte 16.87 m. en 49.18 m.,
roepletters W3XAL.
BOURNEMOUTH, zender In Engeland,
golflengte 203.5 m., 1 kW., 1474 kHz.
BOURRÉE, oud-franse dans van opge
wekt karakter, ln 4/4 of 2/4 maat.
BOUTADE, zie capriccio.
BOVEN DE STERREN, veel door de
N.C.R.V. uitgezonden geestelijk lied, mu
ziek van F. Abt, woorden van J. de Liefde.
De woorden lulden: 1. Boven de sterren,
daar zal het eens lichten, Daar wordt uw
hopend verlangen voldaan; Daar zal het
lijden des harten eens zwichten, Daar zal
de vreugde voor eeuwig bestaan. 2. Boven
de sterren verdwijnt eens het duister.
Daar ziet gij alles ontraadseld, onthuld;
Wat gij verwacht van Gods eeuwige luister
Wordt daar eens heerlijk en blijvend ver
vuld! 3. Boven de sterren, daar waaien de
palmen, Hemelse geuren den lijdenden
aan; Eng'len begroeten met Juichende
psalmen Doodmoede pelgrims aan 't einde
der baan!
BOVENE, GERARDUS
ANTONIUS VAN, geb.
1898 te Rotterdam, be
kend radio-spreker, heeft
eerst in Holland gewerkt,
voor hij, op zijn negen
tiende Jaar, naar Indlë
vertrok. In NederlandsIndië werd hij opgeleid
voor de bestuursdienst in
de Buitengewesten, doch
onmiddellijk nadat zijn
opleiding beëindigd was,
ging hij in de Journalis
tiek, na een korte tijd bij het Bureau voor
de Volkslectuur te hebben doorgebracht.
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Na een tiental Jaren als dagbladredacteur
te zijn werkzaam geweest, werd hij benoem
tot hoofdredacteur van het Persbureau
Aneta, het enige persbureau, dat in Indie
erkend ls als zodanig. In deze functie,
mede door het overlijden van den stichter
van Aneta, viel den heer Van Bovene de
journalistieke leiding van dit persbureau
geheel toe. Als spreker voor de radio
maakte hij zich naam ln Nederlands-Indlë
zowel als in Nederland, onder meer door
de jarenlange verzorging van wekelijkse
voordrachten, die zowel in de tropen als
ln het moederland ln wijde kring de aan
dacht trokken. Van Bovene schreef ook
enige boeken, zoals Mijn reis naar Mekka,
dat ln verschillende inheemse talen ls ver
taald en begin 1939 verscheen; Hier is
Indië, waarin men verschillende voor
drachten, die Van Bovene voor de radio ln
Holland en Indië hield, zal terugvinden ln
een voor den lezer geschikte bewerking.
Als radiospreker trad Van Bovene ook op
in Vancouver (Canada) en in Los Angeles
(Callfornië). Het laatste Jaar eveneens ln
Sydney (Australië) en natuurlijk in Hil
versum, met name voor de A.V.R.O. en
voor de Phohl. HIJ was een der ooggetuigeverslaggevers ln Holland, die het verslag
van het huwelijk tussen H.H.K.K.H.H.
Prinses Jullana en Prins Bemhard ver
zorgden.
BOYER, LUCIENNE,
Franse chansonnlère van
het eenvoudige, gevoelige
lied, heeft een eigen
cabaret ln Parijs, trad in
Nederland voor het eerst
ln Schevenlngen op, 1932.
Enkele van haar bekend
ste chansons: Parlez mol
(Pamour, Dans la Fumée,
Prenez mes roses.
BOZEN, zie Bolzano.
BQ, morse-seln voor: aankondiging van
een verbetering.
BRAHMS, JOHANNES
(1833—1897), Duits com
ponist, door van Bülow
als een der drie B's op
een lijn geplaatst met
Beethoven en Bach, gaf
nieuw leven aan de door
Haydn ontwikkelde 6ymphonlsche vorm; schiep
liederen, strenger van
vorm dan Schubert;
vermeerderde de kennis
van het pianospel, en de enige ultdruk-
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Brahms
klngsvorm, die hij negeerde, was de opera.
Schumann beschouwde hem als Beethovens opvolger, Llszt als een apostel van
de muziek der toekomst. Brahms zelf be
kommerde zich weinig om de mening van
zijn tijdgenoten. Zijn leven was weinig
bewogen. Zijn vader Johann Jacob
Brahms (1806—1872) was van huls weg
gelopen, om zich aan de muziek te kun
nen wijden en kreeg ten slotte zijn zin.
HIJ werd aangesteld tot bassist ln het or
kest van het Theater te Hamburg, huwde
met Johanna Henrlka Chrlstlane Nissen, en
werd vader van drie kinderen, van wie de
componist Johannes de derde was. Johannes werd 7 Mei 1833 te Hamburg geboren,
kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn
vader, werd daarna leerling van O. Cossel,
die hem een aanbeveling gaf voor zijn eigen
leermeester Marxsen, die Johannes op 10jarige leeftijd les begon te geven. Op 15Jarlge leeftijd trad hij voor het eerst als
pianist op een concert op, een jaar later
gaf hij een recital en speelde Beethovens
Waldstein. In 1853 maakte hij een tournée
door Duitsland met den violist Reményl. HIJ
werd hartelijk ontvangen door Schumann
en Schubert. Schumann schreef op enthou
siaste wijze over hem ln de Neue Zeitschrlft
für Musik, waardoor veel stof werd opge
waald. Brahms werd hofmuzlekdirecteur bij
den Prins van Lippe—Detmold (1859), waar
hij 4 Jaren bleef. In 1859 speelde hij op een
Gewandhausconcert zijn eigen Concerto
ln D mineur, opus 15, dat echter onmiddellljk door de kritiek werd afgekeurd,
omdat het volkomen afweek van de klas
sieke modellen. In 1862 ging Brahms te
Wenen wonen, waar hij zijn benoeming
tot dirigent van de Slng-Akademie aan
nam, maar dit slechts een Jaar bleef. Van
1872 tot 1875 was hij dirigent van de Gesellschaft der Musikfreunde. Nu en dan
bracht een concert-tournée met Joachlm
of een bezoek aan Duitse badplaatsen ln
gezelschap van de weduwe van Schumann,
enige afwisseling in zijn zeer geregeld
leven, dat vredig eindigde te Wenen, op
3 April 1897. Hij schijnt te weinig roman
tisch aangelegd geweest te zijn, om te
trouwen. Financiële zorgen heeft hij
nooit gekend. Hij componeerde een groot
aantal werken, waaronder voor orkest:
vier symphonieën, de *Akademische Festouvertüre; koorwerken, o.a. Ave Maria,
het Deutsche Requiem en acht Zigeuncrliederen. Verder werken voor kamermuziek
en plano.
Literatuur: W. Hutschenruyter, Brahms.

Brailowskl
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BRAILOWSKI, ALEX^ 225,6 m., 1,5 kW., 1330 kHz. Het pauzeANDER, geb. 1898 in Rus
1 teken is ’t refrein van 't Friesenlied, dich
ter en componist Hermann Allmers, op de
land, pianist, studeerde
woorden: Wie het Vaderland niet liefheeft
in Parijs, trad in ver
en het Vaderland niet eert.
schillende landen met
G-tXJR HARMONICA
groot succes op, in Ne
derland voor het eerst in
1926/27; een der grootste
' f
f
{ f
\
pianovirtuozen van onze
\'kf dl? f/eimaf nicht IteW urxl die -WeimaMcfifc ehft
tijd; heeft in het jaar
1938 in een reeks recitals
BRENDERS, STAN, geb. te Brussel, 1904.
alle (169) werken van Chopin ten gehore
Was als pianist en dirigent aan verschil
gebracht.
lende bioscopen, muslc-halls en een opeBRANDENBURGER CONCERTEN, van J.
rettentheater werkzaam. Hij trad in 1933
S. *Bach, geschreven voor de kapel van
als pianist in dienst van het N.I.R. en wist
den Markgraaf Christlan Ludwig van
de aandacht op zich te vestigen met voor
Brandenburg en op diens verzoek; Gram.de eerste maal in Europa het beroemde
pl. No. 1 in F: Pol. 27313-27315; No. 2 in F:
Concerto in F, voor klavier en orkest, van
Pol. 27293-27294; No. 3 in G: Pol. 95417Gershwln te vertolken.
95418; No. 4 in G: Pol. 27307-27309; No. 5
BRESLAU, zender in Duitsland, golfl.
in D: Pol. 15073-15076; No. 6 in Bes: Pol.
315,8 m., 100 kW., 950 kHz. Het pauze-teken
15066-15067.
is het begin van de Hohenfriedberger Mars,
BRANDJES, G., geb.
gecomponeerd door Frederlk den Grote.
1907 te Landsmeer, klankcontroleur bij de V.A. ft
R.A. Werd oorspronkelijk 1
opgeleid voor de handel. cj
Na de schooljaren is hij *
muziek gaan studeren,
clarinet bij P. Swager
(clarlnettlst van het
Concertgebouw-orkest te M
BRESSER, J. G., geb. 1899, Nederlands
Amsterdam), viool bij r
violist en componist, o.a. van een strijk
Barend Bos (le vlo- *
kwartet.
list van het Concert
BRIO, Con, Ital. muziekterm: met vuur.
gebouw-orkest te Am
BRITISH BROADCASTING CORPORA
sterdam) en compositie bij M. C. v. d.
TION, Zie Engeland, organisatie van de
Roovaart (theoreticus te Amsterdam);
omroep.
kwam in December 1930 bij de V.A.R.A. in
BRNO (Brünn), zender in Moravië, golf
dienst als muziekbibllothecaris, werd na
lengte 325.4 m., 32 kW., 922 kHz. Het pau
een Jaar omroeper en is sedert Augustus
ze-teken bestaat uit het begin van het
1937 klank-controleur (Tonmeister) bij
genoemde instelling.
rj
BRANDTS BUYS, M. A., geb. 1874 te Zut. :
fen, muzlekdirlgent, directeur Toonkunstschool en voorzitter Nederl. Toonkunst
Mali -fcn.
Mah - *n, föfi-fen.racin lie - hos Land!
Vereeniglng te Arnhem. Componeerde eni
volkslied, dat (vertaald) aanvangt: Morage liederen en toonwerkjes, benevens de
vië, Moravië, Moravië, mijn dierbaar land!
klnderzangspelen: Goudmuiltje, Als de
(Brno is de hoofdstad van Moravië.) Het
kind’ren slapen en de Bosduiveltjes.
teken
wordt gespeeld op een speciaal
BRASOV (Bod) zie: Radio Romania.
daartoe
gebouwd instrument, een soort
BRATISLAVA (Pressburg), zender in
mechanisch klavier, dat slechts zoveel
Slowakije, golflengte 289.8 m., 13.5 kW.,
snaren bezit, als voor de intonatie nodig is.
1040 kHz.
BROADCASTING (letterlijk: rondstrooiBREE, J. B. VAN (1801-1857), componist,
ing), Engelse term voor de radlo-omroep,
stichter van de maatschappij Caecilia te
radlo-uitzending. In Zuld-Afrlka zegt men
Amsterdam.
voor radio-omroep: ultsaaien.
BREMEN, zender in Duitsland, golfl.
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BROEKSZ, JAN, geb.
1906 te Amsterdam, chef
de bureau van de V.A.
R.A. Opleiding H.B.S.
Begon zijn loopbaan als
kantoorbediende bij een
verzekerings-maatschappij, werkte later enige
jaren op een makelaars
kantoor en vervolgens
van Juli 1926 tot Decem
ber 1928 op de effecten
afdeling van een Franse bank; trad 1 Jan.
1929 in dienst van de V.A.R.A. als eerste
bediende, werd later benoemd tot chef-debureau, in welke functie hij nog werk
zaam is. Tevens is hij leider van de af
deling Sport en Actualiteiten; verzorgde
voor de V.A.R.A. vele reportages op ver
schillend gebied in binnen- en buitenland,
o.a. vertrek Postjager, aankomst Pelikaan,
vertrek en aankomst Uiver voor de Melboume-race, te-water-latlng van de Bloem
fontein, Elfstedentocht, Zesdaagse- en
andere wielerwedstrijden, ijshockey- en
athletiek-wedstrljden, enz.; is lid van de
Nederlandsche Sportpers. Volgde twee jaar
cursus Staathuishoudkunde en Economie
bij Prof. R. Kuyper. Vervulde en vervult
in zijn woonplaats (Hilversum) verschil
lende functies in het openbare leven en
is o.a. lid van de Raad dier gemeente.
BRUCKEN FOCK, G. H. G. VON (geb.
1859), componist van pianomuziek, liede
ren voor plano en orkest, koren, symphonieën en het oratorium De wederkomst
van Christus.
BRUCKNER, ANTON
(1824-1896), geboren te
Ansfelden (Opper-Oostenrljk).
Oostenrijks
componist, was sedert
1867 organist van de
hofkapel als opvolger
van Sechter en leraar
in de compositieleer aan
het Conservatorium te
Wenen. Doctor honorls
causa aan de Unlverslteit aldaar
(1881).
Stierf 11 Oct. 1896 te Wenen. Werd pas
laat bekend en nog later gewaardeerd.
Stond sterk onder Invloed van Wagner,
dien hij zeer bewonderde. Beschikte over
grote technische vaardigheid, maar toont
dikwijls gebrek aan scheppende fantasie.
Schreef o.a. een *Te De urn en negen symphonleën; drie *mlssen, Psalm 150, voor
soli, koor en orkest, en kleinere werken.

Brulez
MEJUFBRUINING,
FROUW Dr. N1COLETTE
A., voorzitster van de
V.P.R.O., heeft theologie
gestudeerd te Amster- fLi
dam, en is daarna lera- Bp
res geworden te Den HjL
Haag. Zij geeft gods- |||gj
dienstlessen
aan
de
Kweekschool voor het
Haagsch Genootschap en
Hebreeuws aan enkele gymnasia en
lycea. Toen in 1923 de Centrale Com
missie voor het Vrijzinnig Protestan
tisme werd opgericht, waarin afgevaar
digden van alle vrijzinnige kerken en
groepen zitting hadden, werd zij van deze
Commissie secretaresse, terwijl zij later
tot Voorzitster werd gekozen. Door deze
Commissie werd zij afgevaardigd in ver
schillende commissies, die de regeling
van de radio in Nederland beoogden, eerst
in de Commissie Posthuma, later in de
regeringscommissie Ruys de Beerenbroeck.
Sinds de oprichting is zij voorzitster van
de V.P.R.O. geweest, die aanvankelijk in
Naaldwijk en Den Haag gevestigd is ge
weest, later naar Amsterdam is verplaatst,
om tenslotte zijn studio’s te Hilversum
te vestigen, terwijl het bureau naar
Utrecht werd verplaatst. Mej. Dr. Bruinlng werkt geregeld aan de uitzendingen
mee door lezingen en cursussen en heeft
in 1938 een reis door de Verenigde Staten
van Amerika gemaakt, waar zij in het
bijzonder met de Unitariërs aldaar ban
den heeft aangeknoopt, die ook voor de
omroep van belang zijn, met het oog op
de uitzendingen van de V.P.R.O. naar
Amerika.
BRULEZ, RAYMOND,
geb. 1895, Belgisch letter
kundige, directeur van
het
Secretariaat
der
Vlaamse
uitzendingen
van het N.I.R. te Brus
sel, schreef André Terval,
roman; De Laatste Ver
zoeking van Antonius,
essay; Sheherazade, Eén
Mei, De Klok en andere verhalen en schet
sen; De Schoone Slaapster, toneelstuk;
Ecrivains flamands d’aujourd’hui, kritiek;
De Noord-Nederlandse Letterkunde sinds
1914; Van Serajewo tot 4 Augustus, hoor
spel. Vertaalde verscheidene hoorspelen uit
het Frans, Duits en Engels. Werkt mee aan
talrijke Vlaamse en Nederlandse tijd
schriften.

?

Brünn
BRÜNN, zie Brno.
BRUSSAARD, Ds. JOH. C., predikant bij
de Gereformeerde Kerk te Bloemendaal,
wiens preken elke Zondagmorgen vla de
zender *Bloemendaal worden uitgezonden,
werd geboren In 1884. Studeerde aan de
Vrije Unlversiteit in de theologie, deed in
1909 doctoraal examen en deed hetzelfde
Jaar Intrede ln Tienhoven. Van 1912 tot
1918 te Meppel, daarna tot heden te Bloe
mendaal, welke gemeente hij trouw bleef,
ondanks vele beroepen. Zie foto-paglna
XVIII.
BRUSSEL-FRANS, zender ln België, golf
lengte 483,9 m., 15 kW., 620 kHz. Het pauze-teken ls het begin van het bekende
lied Oü peut-on être mieux, van Grétry.

BRUSSEL-VLAAMS, zender in België,
golfl. 321,9 m., 15 kW., 932 kHz. Het pauzeteken is het begin van het Beiaardlied van
Benoit.

BST, morse-seln voor: Britse zomertijd
(*GMT + 1 u.).
BUENOS AIRES, u.k.g.-zender ln Argen
tinië; zendt Vrijdag van 23.20 u. af op
golflengte 16,56 m, roepletters LSY 3; dage
lijks van 12.20-23.20 u. op golfl. 19,62 m,
roepl. LRU; Vrijdag van 22.20-23.05 u. op
golflengte 28.99 m, roepl. LSX; dagelijks
van 22.20-7.20 u. op golflengte 31,06 m,
roepl. LRX. Een van de nieuwste en beste
Argentijnse stations met echt Argentijnse
programma’s.
BULGARIJE. Organisatie van de Om
roep. Het was 1929, vóórdat op particulier
initiatief ln Bulgarije een radlo-zender van
530 Watt werd opgericht. Hoewel een zwa
re belasting op radio-toestellen werd
geheven (300 tot 500 léva’s), verdween
deze geheel ln de schatkist en moes
ten de uitzendingen worden betaald uit
vrijwillige bijdragen der luisteraars en de
opbrengst der gemaakte reclame. In Jan.
1935 werd de radio een Staatsbedrijf onder
het ministerie der P.T.T. en werd het oprlchten van particuliere zenders verboden.
De kosten worden nu bestreden uit een
belasting op toestellen met kristal van
60, en met lampen van 350 léva’s; boven
dien kost de ontvangvergunnlng 150 léva’s.
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De zenders zijn: Sofia, 100 kW., Varna,
2 kW., Stara Zagora, 2 kW. en Sofia LZA
(u.k.g.), 1,5 kW. Deze zal door een nieuwe
zender van 20 kW. worden vervangen. In
1937 waren er 34.000 luisteraars, d.i. 0,54 %
der bevolking.
BUMA, zie Muziekauteursrecht.
BUREAU CATHOLIQUE INTERNATIO
NAL DE RADIODIFFUSION (B.C.I.R.),
werd opgericht te Keulen (Duitsland), ln
Juni 1928. Reeds het daarop volgende Jaar
werd een internationaal katholiek radlocongres te München bijeengeroepen. Het
Bureau stelt zich voornamelijk het vol
gende ten doel: 1. Het Bureau ondersteunt
ln alle landen de samenwerking der Ka
tholieken met betrekking tot de radio-omroep en centraliseert dit werk op een voor
leder land geschikte wijze. Zodoende zal
uitwisseling van ervaring en wederzijdse
hulp der katholieke radio-organisaties ln
de verschillende landen mogelijk gemaakt
worden. 2. Het Bureau wil alle katholieke
kringen doordringen van het grote belang
van de radlo-omroep, opdat zij zich zullen
wijden aan een even vruchtbare als ver
antwoordelijke samenwerking. 3. Het Bu
reau houdt zich vóór alles bezig met reli
gieuze, culturele en sociale problemen, de
omroep betreffende, en tracht de beste
regelingen en oplossingen te vinden. Juri
dische en commerciële vraagstukken zullen
worden behandeld voor zover deze voor de
actie der Katholieken nodig mochten blij
ken. 4. Het Bureau zal gerechtvaardigde
klachten der Katholieken aan de betref
fende organisaties en aan de uitgevers van
programmabladen ter kennis brengen, doch
wenst tevens oprecht met deze Instanties
samen te werken. De hoofdzetel van het
Bureau Is sedert 1935 te Amsterdam, Heerengracht 118, gevestigd. Voorzitter is Pater
Lector J. Dito OJ?., terwijl de heer P. A. M.
Speet directeur ls en redacteur van het
Bulletin (het officieel orgaan van het B.C.
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LR.), hetwelk 3 tot 4 maal per Jaar ln de
Franse taal verschijnt en wordt toegezon
den aan alle bij het Bureau aangesloten
landen, thans 30 in getal. In 1936 werd te
Praag het tweede Internationaal Katholiek
Radio Congres gehouden, terwijl achter
eenvolgens in 1936 te Rome, in 1937 te
Poznan en in 1938 te Hilversum de jaar
vergadering van het B.C.I.R. plaats vond.
BUREAU VOOR MUZIEKAUTEURS
RECHT (Buma), zie Muziekauteursrecht.
BURGHEAD, zender ln Engeland, golf
lengte 391.1 m., 60 kW., 767 kHz.
BURGOS, zender ln Spanje, golflengte
238.5 m., 20 kW., 1258 kHz.
BURGOS, u.k.g.-zender in Spanje, golf
lengte 28.93 m. en 40 m., roepletters EA1BO.
BURGWAL, G., geb.
1896, verzorger van de
gymnastlek-cursus Wie
doet er mee, met de N.C.
R.V. (3 X per week van
22.45-23 u.), leraar licha
melijke oefening M.O.
aan het Chr. Lyceum te
/*c\
Hilversum.
BURLESKE, toneel- of
muziekstuk van grappig
karakter.
BUSONI,
FERUCCIO
BENVENUTO
(1866—
1924), geb. te Florence, Italiaans compo
nist, en een der beste Bach-vertolkers.
BUSTABO, GUILA, geb.
1918, violiste, begon haar
studie bij Leon Sametini
en later bij Louis Perslnger (leraar van Yehudi Menuhin), maakte een
touraée door Europa, de
buteerde in Nederland
met het Concertgebouw
orkest onder leiding van
Willem Mengelberg; door
Fritz Kreisler als het
grootste vloolwonder beschouwd.

1

l

c
C, 1. aanduiding voor capaciteit in de
radlo-technlek; 2. morse-seln voor: ja; 3.
eerste toon van de toonladder.
CABARET, Frans: eigenl. kroeg; afk. van
cabaret artlstlque, artistiek café-chantant;
plaats, waar dichterzangers optreden, die
cabarettler genoemd worden. Soms worden
cabaret-gezelschappen gevormd, die een

Canzone
afwisselend programma ten gehore bren
gen, eventueel ook voor de radio.
CADENZA, rijk versierde, al of niet ge
ïmproviseerde inlassing vóór het voorlaat
ste akkoord van een muziekstuk.
CAIRO, zender in Egypte, golflengte
483.9 m., 20 kW., 620 kHz.
CAKEWALK, eigenlijk: koekdans, Ame
rikaanse negerdans, vlugger dan de ♦Char
leston.
CALCUTTA, u.k.g.-zender in Brits-Indië,
golflengte 49,1 m, roepletters VUC; zendt
dagelijks van 8.26-10.56 u. en van 12.2618.11 u.
CALLOWAY, CAB (eig.
Cabell), werd geboren in
Rochester (N.Y.) Stu
deerde eerst voor advo
caat. Hij heeft zijn suc
ces voor het grootste
deel te danken aan
Mills, den productielei
der van Brunswick; ove
rigens aan het feit, dat
hij in 1931 Ellington een
tijd verving in de Cotton Club van Harlem. Hij wordt echter
niet als een groot Jazz-muslcus beschouwd.
CANCAN, wilde, snelle dans, afkomstig
uit Algiers.
CANON, deel van een muziekstuk, waar
in twee of meer stemmen hetzelfde zingen
of spelen, maar niet gelijktijdig beginnen.
Komt zowel in de «Matthauspassion van
Bach, als in kinderliedjes voor.
CANTABILE, Ital. muziekterm: zangerig.
CANTATE, zangstuk voor solisten en
koor. ♦Bach schreef zeer bekend geworden
•Kerkcantaten. Een grote geestelijke can
tate noemt men een «oratorium.
CANTATORIUM, zie antiphonarium.
CANTICUM CANTICÓRUM, letterlijk:
het lied der liederen, d.w.z. het «Hooglied
van Salomo.
CANTIQUE (Frans), Latijn: Canticum,
gewijde zang; Cantique de Noël: Kerstlied.
CANTOR, eigenl.: zanger. In de Duitse
Evangelische Kerk leider van de muziek
(«Bach was cantor in de Thomaskerk te
Lelpzig); in de synagoge: voorzanger.
CANTUS FIRMUS (Lat.: vaste zang),
kerkgezang, in het bijzonder door *Lassus
en *Palestrina gebruikt, waarbij de melo
die behouden blijft, maar op de achter
grond treedt doordat tegenstemmen zich
daar boven en onder bewegen.
CANZONE, Ital.: Kort lied, chanson, on
geveer hetzelfde als madrigaal of een in
strumentale imitatie daarvan. Ook een

Canzonetta
ouderwetse term voor sonate.
CANZONETTA, Oorspronkelijk: Kleine
•canzone; kort licht liedje.
CAPELLEN, WILLEM
VAN, geb. 1889 te Am
sterdam. Regisseur bij
de V.A.R.A. Medewer
ker aan het kinderuurtje als Ome Keesje.
Werd aanvankelijk op
geleid voor bouwkundi
ge. Bezocht o.a. de Am
bachtsschool en volgde
vier Jaar het tekenonder
wijs aan Concordia inter
nos.
Bevrediging vond
hij hierin echter niet,
daar zijn liefde voor het toneel steeds
groter werd. Zijn ouders wilden daar
van
echter niets horenen van Capellen
besloot toenln dienst te treden
van het P.T.T.-bedrljf, waar hij enige Jaren later, na afgelegde examens, benoemd
werd tot assistent. In zijn vrije tijd stu
deerde hij literatuur en nam hij les in de
spraak- en voordrachtkunst, o.a. bU Albert
Vogel. Hij hield lezingen en voordrachten
voor verschillende verenigingen. Geduren
de de tijd, dat hij non-actlef was, gaf hij
voordracht-avonden ln verschillende plaat
sen van ons land en trad hij herhaaldelijk
op voor de radio. 1 Maart 1929 werd hem
eervol ontslag verleend uit 's Rijks dienst
en volgde zijn benoeming als regisseur bij
de V.A.R.A. Zijn werkzaamheden bij de
V.A.R.A. zijn zeer ultgebreld. Niet alleen,
dat hij belast ls met de regie van hoor
spelen, ook de bewerking van hoorspelen
en het schrijven van klnderhoorspelen ls
voor een belangrijk deel aan hem opge
dragen. Daarnaast speelt hij zelf vaak in
een hoorspel mee en verleent hij zijn me
dewerking aan propaganda-avonden ln het
land. Nog kan vermeld worden, dat hij
verschillende radlo-flguren creëerde, o.a.
Teun de Klepperman, Ome Keesje, Wakker
en Tropenduit (ln samenwerking met
Adolf Bouwmeester) en dat van zijn hand
enkele aardige kinderboeken zijn ver
schenen.
CAPRICCIO (spr. uit: caprletsjio), Ital.
muziekterm, een stuk met verrassende
wendingen; zowel somber als vrolijk.
CARACAS, u.k.g.-zender ln Venezuela
(Zuid-Amerika), golflengte 51,72 m, roep
letters YV5RC; zendt dagelijks van 0.204.20 u.
CARILLON, torenklokkenspel, zie klok
kenspel.

47

Carmen

CARMEN, van Georges *Blzet, opera ln
vier bedrijven, tekst van Meilhac en Malévle, naar een novelle van Prosper Mérimée, première te Parijs 1875. De componist
kreeg op de morgen van de première bet
Legioen van Eer; drie maanden later stierf
bij, overwerkt. Het verbaal speelt in 1820
in en om Sevilla.
Het eerste bedrijf speelt op een plein ln
Sevilla, met links de hoofdwacht, op de
achtergrond een sigarettenfabrlek. De
wacht trekt op, omringd door straatjon
gens. Sergeant Don José hoort van zijn
kameraad Morales, dat Mlcaëla, een boe
renmeisje uit zijn vaderland, naar hem
heeft gevraagd. Een klok luidt en de fa
brieksmeisjes, waaronder Carmen, stromen
de fabriek uit en verspreiden zich op de
markt. Carmen zingt een lied en brengt
daarmee alle Jonge mannen het hoofd op
hol. Maar zij heeft slechts ogen voor den
knappen sergeant Don José, die voor het
wachtlokaal zijn geweer zit schoon te ma
ken. ZIJ gaat naar hem toe, maar hij ne
geert haar. Als de klok weer luidt en aankondlgt, dat de pauze voorbij is, werpt ze
José vlug een roos toe en verdwijnt met
de andere meisjes ln de fabriek. José is
totaal ln de war, en zo vindt hem Mlcaëla,
die hem de groeten van zijn moeder over
brengt en haar liefde niet verbergen kan.
ZIJ geeft hem overeenkomstig het verzoek
van zijn moeder een kus. Dan rent ze weg.
In de fabriek ontstaat lawaai. Carmen
heeft bij een ruzie een ander meisje met
een mes gewond en José krijgt van zijn
meerdere de opdracht de schuldige, die
geen andere ls dan Carmen, te arresteren.
De anderen verwijderen zich stil en in ge
drukte stemming. Wanneer Carmen met
José alleen blijft, ls het voor haar een
gemakkelijke zaak, hem onder haar In
vloed te brengen. ZIJ vraagt hem haar
boeien wat losser te maken. In het voor
uitzicht, de avond met Carmen te zullen
doorbrengen, voldoet hij aan haar verzoek.
Wanneer de soldaten haar wegvoeren, rukt
zij zich gemakkelijk los en ontkomt.
Tweede bedrijf. Smokkelaarscafé. WIJ
zien hier weer Carmen, in het gezelschap
van smokkelaars en Zigeuners. Men hoort
Escamillo, den stierenvechter, die aan
komt. zingen. Twee smokkelaars komen,
om de kameraden af te halen voor een
gezamenlijke tocht. Carmen blijft alleen,
wachtend op de komst van haar geliefden
José. HIJ komt en zij danst voor hem.
Maar als het signaal van de kazerne weer
klinkt, wil hij, gedachtig aan zijn plicht.
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weggaan. Op dat ogenblik komt luitenant
Zunlga, die Carmen eveneens wil bezoeken,
aan. BIJ het zien van dezen meerdere ont
waakt José's hartstocht. Tussen belde
mannen ontstaat een gevecht, waaraan
door het binnenkomen van de smokkelaars
een einde wordt gemaakt. Dezen gelukt
het, Zunlga in hun macht te krijgen en
José ls verplicht, de smokkelaars te ver
gezellen.
Derde bedrijf. Wilde bergkloof. Hier rust
de smokkelaarsbende uit; José bevindt
zich onder hen. Carmen, wier liefde voor
José bekoeld is, zit de kaart te leggen,
maar zij kan er voor zichzelf slechts de
dood uit lezen. De bende verlaat de kloof
en José blijft als wachter alleen achter.
HIJ weet niet, dat Mlcaëla ln de buurt ls.
Wel hoort hij Escamlllo; het schot, dat hij
op hem lost, ln de mening, dat het een
douane-beambte is, mist echter. Tussen
belde mannen ontwikkelt zich een vecht
partij met de messen. Door het schot ge
waarschuwd, komen Carmen en de smok
kelaars terug en redden Escamlllo. HIJ no
digt hen vrolijk uit voor het eerstvolgende
stierengevecht en verdwijnt. Nu komt
Micaëla opnieuw nader. ZIJ smeekt José
met haar mee te gaan en Carmen over te
laten aan Escamlllo, van wlen zij houdt.
José weigert, maar als Micaëla zegt, dat
José’s moeder op het sterfbed ligt, volgt
hij haar. Intussen zweert hij, dat hij Car
men spoedig zal weerzien.
Vierde bedrijf. Voor de arena in Sevilla.
Met gejuich wordt de toreador Escamlllo
begroet en Carmen verheugt zich over de
roem van haar geliefde. De vriendinnen
raden haar vergeefs, het festijn te verlaten,
omdat José ls teruggekeerd. Carmen blijft.
Nadat allen de arena zijn binnengegaan,
komt José op haar toe en verlangt, dat
Carmen hem volgen zal. Zij hoont José en
brengt hem tot het uiterste, door de ring,
die hij haar heeft geschonken, voor zijn
voeten te werpen. Bulten zichzelf van
woede, doorsteekt hij haar dat ogenblik.
De bekendste nummers zijn: le acte: „Sur
la place, chacun passé" (Micaëla, koor);
„L’amour est un olseau rebelle" (*habanera, Carmen); „Parle-mol de ma mère”
(Micaëla, Don José); „Prés des remports
de Séville” (Carmen, Don José). — 2e acte:
„Vivatl vivat le toréro!” (koor); „Votre
toast, Je peux vous le rendre” (Toreadorslied, Escamlllo); „Nous avons en tête une
affaire” (quintet, Carmen, Frasqulta, Mer
cedes, Le Dancaïre, Le Remendado); „Halte-lk, qui va Ik?" (Carmen, Don José); „Je
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vals danser en votre honneur" (duet, Carmen, Don José). — 3e acte: „Ecoute com
pagnon” (sextet en koor); „je suis Escamlllo” (Escamlllo, Don José). — 4e acte:
„A deux cuartos” (koor); „Les volei” (mars
en koor); „O’est tol! C’est mol!” (duet van
Carmen en Don José en slotkoor).
Gram.pl. Columbla 9527-9541; Polydor
27367-27371.
CARNAVAL DER DIEREN, van *SalntSaëns, grote zoölogische fantasie (1887),
bestaande uit veertien dierenportretten: 1.
Inleiding en koninklijke mars van den
Leeuw; 2. Kippen en hanen; 3. Muilezels
(snelvoetige dieren); 4. Schildpadden; 5.
Olifant; 6. Kangoeroes; 7. Aquarium; 8.
Personen met lange oren; 9. Koekoek ln
het bos;; 10. Volière (vogelhuis); 11. Pia
nisten; 12. Fossielen; 13. de Zwaan; 14.
Rondedans van alle genoemde dieren.
Gram.pl. Col. 12504-12507.
CARNAVAL ROMAIN, Lc, Ouverture van
•Berlioz; een stuk met zeer mooie melo
dieën, dat de carnavalspret op schitteren
de wijze weergeeft. Gram.pl. Col. LX 172.
CARTER, BENNIE, im
proviserend
Jazz-sollst
(neger) op de klarinet
en alt-saxofoon. Gram.
pl.: Symphonie in Riffs,
Col. CB 698; Blue Lou,
Col. CB 720; met de
Ramblers: Blue Rhythm
en New Street Swing,
Decca F 42110.
CARUSO, ENRICO (1873
—1921), Italiaans opera
zanger (tenor), trad voor
het eerst in 1896 te Na
pels op, daarna ln Euro
pa en Amerika. Geldt
als de grootste opera
zanger van de nieuwere
tijd.
De
gramofoonopname-techniek heeft
kans gezien, de volgens
het oude procédé op
genomen platen, zodanig te bewerken, dat
de resultaten ongeveer gelijk zijn aan die
der electrlsche opnamen. H.M.V. gaf cir
ca 150 opnamen van Caruso uit. Het hier
bij gereproduceerde portret is een zelf
portret.
CASALS, PABLO (geb. 1878), Spaans
violoncellist, studeerde en concerteerde ln
Brussel; trad voor het eerst in 1898 te Lon
den op, kreeg ln 1912 de gouden medaille
van de Royal Phllharmonic Society; richtte
1919 te Barcelona het Orquestre Casals op;
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maakte vele concertreizen; ls tevens diri
gent, pianist en componist; gehuwd met de
zangeres Susan Metcalfe. Vele gram.pl.
op H.M.V.
CASTAGNETTEN, soort kleine
kleppers; uit Spanje afkomstig
slaginstrument, gebruikt als be
geleiding van dansen als bolero,
tarantella e.d. Twee stukjes v
hard hout, in de vorm van
schelpen, die tegen elkaar slaan en een
scherp, helder geluld geven.
CATECHISMUS. Hieronder wordt ver
staan: 1. het onderricht ln de Christelijke
leer; 2. het boek, dat dit onderricht be
vat. Voor de Rooms-Katholleke Kerk geldt
de catechismus van het Concilie van
Trente (± 1550), voor de orthodoxe Pro
testanten ln Nederland, de *Heldelbergse
catechismus, in 1562 op last van keurvorst
Frederik in van de Paltz opgesteld door
Urslnus en Olevlanus. De Synode van
’s-Gravenhage (1586) stelde vast, dat de
Catechismus ln de Zondagmlddag-godsdlenstoefenlngen moest worden behandeld.
CAUSERIE, voordracht ln de vorm van
een gezellig praatje.
CAVALLERIA RUSTICANA, van P. *Mascagnl, lyrisch drama in één bedrijf en
twee taferelen. De tekst ls van Targlonl,
Tozzettl en Menascl. De première had
plaats te Rome, 1890. Aan het ontstaan
van deze kleine opera, die ondanks het
feit, dat zij behoort tot het Jeugdwerk van
Mascagnl, toch zijn beste werk is, — ls
een merkwaardige geschiedenis verbonden.
Door den uitgever Edouard Sonzogno uit
Milaan was een concours uitgeschreven
voor drie opera’s ln één bedrijf. Aan het
winnen van deze prijsvraag was niet
slechts een geldprijs verbonden, maar
bovendien de verzekering, dat de opera
opgevoerd zou worden, hetgeen voor een
Jong componist als Mascagnl uit de aard
der zaak het aanlokkelljkste was. Toen
hem toevallig iets van die prijsvraag ter
ore kwam, had hij nog slechts twee maan
den tijd. HIJ schreef zijn vrienden ln Llvorno of zij geen geschikt libretto voor
hem hadden en er anders een te maken.
De drie vrienden Targlonl, Tozzettl en
Menascl werkten tegelijk met den com
ponist op en zonden elke dag een gedeel
te van Cavalleria Rusticana, bewerkt naar
een klein drama van Verga. Even voor de
sluiting van de termijn werd Cavalleria
Rusticana Ingezonden.
De handeling van deze opera vindt
plaats ln de tegenwoordige tijd op Sicilië.
R 4

©>

C.B.S.
Een boer Turridu, die zijn geboortedorp
heeft verlaten en er de mooie Lola, zijn
verloofde, achterliet, vindt haar bij zijn
terugkeer uit de militaire dienst, getrouwd
met den vrachtrijder Alflo. Hij wordt nu
verliefd op een aardig Jong meisje, de
zachte Santuzza en slaagt erin haar te
verleiden met de belofte haar te trouwen.
Maar Lola Is niet slechts een kokette
vrouw, zij ls ook boosaardig. Daar Lola
Jaloers ls op Santuzza, begint zij haar
vroegeren verloofde weer naar zich toe te
lokken en slaagt er gemakkelijk in hem
voor zich te winnen. Opnieuw wordt hij
haar geliefde. Santuzza ontdekt alles en
overlaadt Turridu met verwijten, want zij
heeft hem hartstochteHJk lief. ZIJ poogt
hem van Lola af te trekken; deze, woe
dend geworden door haar verwijten, stoot
haar niet alleen af, maar dreigt zelfs haar
te zullen doden. Dol van verdriet onthult
Santuzza ln een ogenblik, dat zij bulten
zichzelve ls, aan Alflo de ontrouw van zijn
echtgenote en haar misdadige verhouding
met Turridu. Alflo komt erbij en daagt
hem uit tot een tweegevecht. Turridu
heeft berouw van zijn trouweloosheid,
neemt afscheid van zijn moeder, vraagt
haar Santuzza ln bescherming te nemen
en volgt Alflo ln de tuin. De menigte snelt
toe, omdat ze gehoord heeft van het op
handen zijnde duel. Turridu wordt door
Alflo met het mes gedood, en ln de verte
klinkt het geroep: Turridu is dood!
De meest bekende nummers zijn: „O
Lola, c’hal dl lattl”, slclllano ln de ouver
ture (Turridu, tenor); „IL cavallo scalplta” (Alflo, bariton); „Innegglamo, 11 Slgnor” (Santuzza, sopr., en koor); „Vol lo
sapete, O mamma" (Santuzza); „Flor
dl glaggolo" (Lola, mez. sopr.); het Inter
mezzo: „Viva 11 vlno" (Turridu).
Gram.pl. Telef. E 1054, E 1807, E 1920 en
E 1296, vele opnamen op Odeon.
Daar deze opera niet een gehele speel
avond kan vullen, wordt zU gewoonlijk
tegelijk gegeven met „II Pagllaci", het
meesterwerk van Leoncavallo, dat even
eens een korte speelduur heeft.
CAVATINA, lyrisch solo-zangstuk ln de
opera; ook: kort Instrumentaal muzlekstuk van lyrisch karakter.
C-BATTERIJ, Engelse term voor de roosterbatterlj in een radlo-toestel.
CB 1170, roepletters van de u.k.g.-zender
Santiago (Chili), golflengte 25.63 m., zendt
dagelijks van 15.20—4.20 u.
C.B.S., afk. voor Columbia Broadcasting
System, Amerikaanse Omroepmaatschap-
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CDE
pij. Zie Verenigde Staten van NoordAmerika.
CDE, morse-sein voor: Code telegram.
C-DUR, Duits: grote tertstoonsoort (zon-
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der kruisen of mollen); Nederlands: C
majeur.
CELESTA (spr. uit: tsjelésta), verbeterd
•klokkenspel; de aanslag is zachter, om
dat de hamertjes met vilt bekleed zijn,
en de toon klinkt langer na, omdat resonanskastjes zijn aangebracht onder de me
talen of glazen plaatjes.
CELLO, zie violoncel.
CEMBALO (spr. uit: tsjembalo), zie:
clavecymbel.
CENTRAAL BUREAU VOOR DE OM
ROEP IN NEDERLAND, contact-orgaan lngesteld door de vier grote omroeporgani
saties: A.V.R.O., K.R.O., N.C.R.V. en V.A.
R.A., ter behartiging en bespreking van
gezamenlijke belangen; het Centraal Bu
reau verzamelt en vertaalt de buitenland
se programma’s voor de organen der om
roepverenigingen. Secretarls-pennlngmeester is thans de heer G. de Clercq, voorzit
ter van de A.V.R.O.
CES-DUR, Duits: grote tertstoonsoort
met 7 mollen; Nederlands: ces majeur.
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CFCX, roepletters van de u.k.g.-zender
Montreal (Canada), golfi. 49.96; zendt da
gelijks van 13.05—6.20 u.
CFM, morse-sein voor: Bevestig of ik
bevestig.
CFRX, roepletters van de u.k.g.-zender
Toronto (Canada), golflengte 49.28 m.;
zendt dagelijks van 23.20—4.20 u.
CHACONNE, (Ciaconna), langzame Ita
liaanse en Spaanse dans in 3/« of 4/* maat.
Voorbeeld: Joh. Seb. Bach ln Partita in
d-mol voor viool.
CHALIAPINE, FEODOR
(1868—1938),
Russisch
opera-baszanger, geboren
te Kazan. Een van zijn
glansrollen was *Boris
Godounoff, waarin hij
hiernaast is afgebeeld.
H.M.V. DB 1532.

Chopin

CHANSON, Frans: lied, zowel in de
volkstrant als cabaretlled.
CHANT, Frans: zang, ln het bijzonder:
kerkgezang.
CHARLESTON, Amerikaanse dans ln 4/4
maat.
CHATELINEAU, zender in België, golf
lengte 201.1 m., 0.06 kW., 1486 kHz.
CHERUBINI, MARIA LUIGI CARLO ZENOBIO SALVATORE (1760-1842), geboren
te Florence, Italiaans opera-componist,
studeerde te Venetië, werd 1784 koninklijk
hof-componlst te Londen, ging enkele Jaren later voor goed naar Parijs. 1821 werd
hij directeur van het Conservatolre. Com
poneerde behalve een aantal opera's, een
♦Mis in D-mol, een *Requiem in C-mol,
een symphonle, zes strijkkwartetten, enz.
CHEVALIER, MAURICE, Frans cabaretartist
en filmacteur, debu
teerde ln het café „Les
trols Lions" te Parijs,
werd opgemerkt door
Mlstlnguett; zijn snelle
carrière werd onder
broken door de wereld
oorlog; maakte voor de
Paramount vele films
samen met Jeannette
MacDonald: Innocents
of Paris (eerste klankfilm): The love Parade, enz. Vele gram.pl.
op H.M.V.
CHICAGO, u.k.g.-zender in de Veren.
Staten (111.), golflengte 49,18 m, roepletters
W9XF; golfi. 49,34 m, roepl. W9XAA.
CHICAGO-STIJL, in de jazz-muziek,
sober en gedrongen van bouw, ontstaan
onder invloed van *Armstrong, die lange
tijd te Chlcago musiceerde.
CHOCOLATE DANDIES, Jazz-comblnatie;
gramofoon-opnamen: Dee Blues, Pari. R
1138; Bugle Call Rag, Pari. R 1645; Once
upon a time, Pari. R 1717 en vele andere.
CHOKE, choke coll, Engelse term voor
•smoorspoel.
CHOPIN,
FRANSOIS
FRÉDÉRIC (1810—1849),
Frans componist
van
pianomuziek,
ongeëve
naard wegens haar poë
tisch en verfijnd karak
ter; speelde zelf op een
wijze, die hem boven de
andere grote pianisten
van zijn tijd verhiefontwikkelde een technl
sche stijl, die maakte.
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dat „alles begon mee te zingen". Werd 22
Februari 1810 geboren bij Warschau als
zoon van een uitgeweken Fransman. Van
zijn moeder, een Poolse, erfde hij het
temperament van zijn vaderland, waar
voor hij een grote verering bleef koesteren
gedurende zijn gehele leven. HIJ trad het
eerst op een concert op, toen hij 9 Jaar
oud was, en componeerde reeds op 11Jarige leeftijd. 12 Jaar oud, kwam hij op
het Conservatorium te Warschau, waar
hij studeerde bij Joseph Elsner; toen hij
14 was, werd zijn Rondo in C mineur ge
publiceerd als Opus 1. Verschillende wer
ken verschenen nog voordat hij op 19Jarlge leeftijd voor het eerst een bezoek
bracht aan Berlijn. In 1829 gaf hij met
veel succes concerten te Wenen, en na een
kort verblijf te Warschau maakte hij in
1830 een grote concertreis naar Breslau,
Dresden, Praag, Wenen, München en
Stuttgart, die echter uitliep op een finan
ciële mislukking. In laatstgenoemde stad
componeerde hij de Étude in C mineur.
Op. 10 No. 12, naar men denkt geïnspi
reerd door zijn smart over de verovering
van Warschau door de Russen. Chopin,
die wegens lichamelijke ongeschiktheid
niet voor Polen kon vechten, beschouwde
zich sindsdien als balling en vestigde zich
te Parijs, waar hij ln 1831 zijn eerste con
cert gaf. Hoewel hij in den beginne met
geldgebrek had te worstelen, begon dit
dank zij zijn lessen en concerten al spoe
dig te verbeteren. HIJ sloot vriendschap
met de leidende musici van deze tijd, Belllnl, Cherubinl, Meyerbeer, hoewel Liszt
en Berlloz geen aandacht aan hem schij
nen te hebben geschonken. Schumann
riep in een artikel over enkele zijner com
posities pathetisch uit: „Hoeden af, mijne
Heren! Een genie!”, en zijn muziek werd
spoedig gretig gekocht ln Duitsland. In
1835 bezocht hij Karlsbad, Dresden en
Lelpzlg, in welke laatste plaats hij o.a.
Mendelssohn en Schumann ontmoette.
Het volgend Jaar maakte hij weer een
tournée door Duitsland, en in 1837 be
zocht hij voor de eerste keer Engeland,
waar hij een medicus raadpleegde, omdat
zich toen reeds de eerste verschijnselen
aankondigden van de tering, die hem later
ten grave zou slepen. In ditzelfde Jaar
ontmoette hij ook George Sand (Mme.
Dudevant), met wie hij vriendschap sloot
en naar Majorca ging in de herfst van
1838. Er bestond ’n eigenaardige tegenstel
ling tussen den tederen, bijna verwijfden
Chopin en de robuste, mannelijke George

Cid
Sand, en de verbintenis was dan ook al
spoedig weinig gelukkig. Toch hadden
belden in de andere partij een rijke bron
voor „kopie". Sand schreef over Chopin
in „Un hlver è. Majorque", „Hlstolre de
ma Vle", en „Lucrezla Florlanl”, terwijl
Chopin zijn gevoelens ultte in zijn Pré
ludes, Op. 28, en andere werken. Van 1839
—1847 brachten zij de winters door te
Parijs, en de zomers te Nohant, totdat zij
na een heftige ruzie, die ongetwijfeld heeft
bijgedragen tot het spoedig einde van den
componist, uit elkaar gingen. Bij het uit
breken van de revolutie ln 1848 ging Cho
pin naar Engeland, waar hij een aantal
concerten gaf, hoewel hij reeds zo zwak
was, dat hij vaak naar de zaal moest wor
den gedragen. Een reis naar Schotland had
weinig succes, en hij stierf 17 October
1849 te Parijs, waar hij werd begraven op
Père Lachalse ln het bijzijn van alle
musici van de Franse hoofdstad. Chopin
componeerde 74 werken, te weten balla
den, étuden, mazurka’s, nocturnes, polonaisen, sonaten, walsen, enz.
Literatuur: Joachlm von Delbrück,
Choplns Levensroman; Wouter Hutschenruyter, Chopin.
CHRISTELIJK-GEREFORMEERDE
KERK. In 1834 had de Afscheiding van een
aantal leden der Nederlands Hervormde
Kerk plaats. Deze afgescheidenen verenig
den zich ln 1869 op de Synode van Mid
delburg met de Gereformeerden onder het
Kruis en lieten zich in hetzelfde jaar door
de regering erkennen onder de naam
Christelijk Gereformeerde Kerk. Een deel
der Christelijk Gereformeerden verenigde
zich in 1892 met de z.g. Dolerende Kerk
tot de Gereformeerde Kerken in Neder
land. ZIJ, die dit nieuwe kerkverband niet
erkennen, bleven in de Christelljk-Gereformeerde Kerk.
CHRISTIANSAND, zender in Noorwegen,
golflengte 476.9 m., 20 kW., 629 kHz.
CHRISTMAS, ook geschreven X-mas,
Engels voor *Kerstmis.
CHRYSLER CORPORATION, opgericht
1925, gevestigd te Detrolt (Michlgan); fa
brieken van automobielen, scheepsmotoren
en installaties voor luchtverversing. Chrys
ler fabriceert o.a. de Plymouth, Chrysler,
de Soto en Dodge-automobielen. Een der
belangrijke fondsen op de Amerikaanse
Beurs.
CIACÓNNA, zie chaconne.
CID, Le (Cid, Frans: aanvoerder, ere
titel, afkomstig van het Arab. Saïd), van
Peter *Cornellus, opera in drie bedrijven.
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tekst van den componist; eerste opvoering
te Weimar 1865, na geruime tijd opnieuw
opgevoerd te Stuttgart Mei 1938. Speelt
omstreeks het Jaar 1000 te Burgos in Span
je. De gravin Chlmene klaagt Ruy Diaz bij
den Konlng aan wegens de moord op haar
vader. Maar Dlaz ontkent deze moord; hij
zegt, dat hij haar vader heeft gedood ln
een eerlijk duel. HIJ daagt leder, die aan
zijn eer twijfelt, uit tot een tweegevecht.
De ridder Alvar Fanez neemt de uitdaging
aan en wil voor Chlmene vechten. De bisschop verijdelt dit duel. Een vijandelijk
leger nadert. Allen grijpen de wapenen en
het leger wil slechts worden aangevoerd
door Dlaz, die als zeer dapper bekend staat.
Chlmene geeft uit liefde voor haar vader
land hem zijn zwaard, dat hem door den
blsschop was ontnomen, terug, en hij trekt
ten strijde aan het hoofd der troepen.
Alvar Fanez dringt er bij Chlmene op
aan, dat zij haar wraak niet zal vergeten,
maar zij moet zich bekennen, dat zij den
moordenaar van haar vader heeft liefgekregen. Alvar gaat heen. Ruy Diaz komt
bij Chlmene, smeekt haar om vergeving
en vraagt haar zegen voor de komende
slag. ZIJ kan niet langer weerstaan, ver
geeft hem en na zijn vertrek bidt zij voor
hem en voor de overwinning.
De veldslag wordt Inderdaad gewonnen.
Allen, de bisschop, Chlmene, de konlng en
het volk ontvangen Jubelend de terug
kerende soldaten. Alleen Diaz en Alvar
Fanez ontbreken. Alvar heeft den veld
heer uitgedaagd tot een tweegevecht. Dlaz
overwint hem en zendt aan Chlmene zijn
eigen zwaard, om haar te beduiden, dat
hij zijn lot ln haar handen legt. Als hij
zelf verschijnt, wordt hij Juichend begroet.
De konlng verleent hem de naam „Cld” en
hij trouwt met Chlmene.
CIMAROSA, DOMENICO (1749-1801), ge
boren te Aversa bij Napels, Italiaans com
ponist, studeerde en componeerde opera’s
te Napels, vertrok in 1789 naar Sint Fetersburg, en ln 1792 naar Wenen; hier schreef
hij zijn bekendste opera II matrimonio
segreto (Het geheime huwelijk). Nam in
1798 deel aan de Napolitaanse Opstand,
werd ter dood veroordeeld, maar kreeg
gratie. Schreef 75 opera’s, 5 oratoria, meer
dan 100 zangstukken en 32 sonates voor
plano.
CIMBALOM, belangrijk Instrument in
het *tzlganen-orkest, heeft de vorm van
een trapezium, waarover snaren van ver
schillende lengte zijn gespannen, die wor
den aangeslagen met een soort houten

52

Clavecymbel
lepeltjes.
CINCINNATI, u.k.g.-zender ln de Ver.
Staten, golflengte 49,5 m, roepletters W8
XAL; zendt op werkdagen van 11.05-1.20 u.
en van 4.20-7.20 u.; Zondag van 13.201.20 u.
CIRCUIT, Engelse term voor electrische
keten; grid-circuit: roosterketen; platecircuit: plaat-keten; aerial-circuit: antenne-keten.
CIS-DUR, Duits: grote tertstoonsoort
met zeven kruisen; Nederlands: cis-majeur.

CIS-MOL, Duits: kleine tertstoonsoort
met 4 kruisen; Nederlands: cls-mlneur.

CITER, snaar
instrument met
oorspronkelijk 4,
later meer sna
ren, die worden
getokkeld of ge
streken.
CJCX, roepletters van de u.k.g.-zender
Sydney (Australië), golflengte 49,92 m.
CJRO, roepletters van de u.k.g.-zender
Wlnnipeg (Canada), golflengte 48,78 m;
zendt dagelijks van 23.20-5.20 u.
CJRX, roepletters van de u.k.g.-zender
Wlnnipeg (Canada), golflengte 25,6 m;
zendt dagelijks van 23.30-5.20 u.
CL, morse-seln voor: Ik sluit mijn
station.
CLANDESTIENE ZENDERS, zie zend
machtiging.
CLARINET, zie klarinet.
CLAVECYMBEL, Cem/\7
balo (16e-18e eeuw), lan/v 'v
ge tijd in onbruik ge/ \
raakt, tegenwoordig, dank
z(J de propaganda door
Wanda Landowska, weer^S^___1 |
herleefd. Klavier met
jj'ïj
A
snaren, die door middel
Q
van ravenpennen en een
of meer manualen (d.z.
toetsenreeksen) worden getokkeld. Een

Clavïchord
soort clavecymbel ls het *splnet.
CLAVÏCHORD, In
strument, waarbij de
snaren door toetsen
werden aangeslagen.
Hulsinstrument ln de
16e en 17e eeuw. Evenals •clavecymbel en
•spinet voorloper van de *plano.
GUSTAAF
CLERCQ,
DE, geb. 1888 te Rlouw
(Ned. Indlë). Voorzit
ter van de A.V.R.O.,
deed ln 1907 te Tlel elndGymnaslum,
examen
waarna hij aan de Gem.
Universitelt te Amster
dam scheikunde studeer
de. Na enige jaren fabriekspractljk werd hij
in 1918 benoemd tot
directeur van de N.V. Industrlëele Mij.
de Kllngelbeek te Arnhem, een veevoeder
fabriek. en ln 1923 tot directeur van de
N.V. Branderij en Gistfabriek Hollandla te
Schiedam. In 1927 vestigde hij zich te
Amsterdam als stooktechnlsch adviseur,
als hoedanig hij nog werkzaam ls. Eind
1927, bij de oprichting van de A.V.R.O.,
werd hij tot penningmeester van de A.V.
R.O. benoemd, welke functie hij tot 1 Jan.
1936 bekleedde. Inmiddels was hij ln Juli
1931 benoemd tot tijdelijk waarnemend
voorzitter van de A.V.R.O. 11 Juli 1936 be
noemde de Algemene Vergadering hem tot
voorzitter van de A.V.R.O., welke functie
hij sindsdien bekleedt. Bovendien was hij
van Juli 1937 tot Juli 1938 voorzitter van
het Centraal Bureau voor de Omroep ln
Nederland en sinds Juli 1938 ls hij Secr.Pennlngmeester van het Centraal Bureau.
HIJ ls lid van de Contactcommissie voor
de Wereldomroep en van het Contact
orgaan voor de Televisie.
Hij hield reeds sinds 1918 tal van lezin
gen en cursussen over onderwerpen op
soclaal-economlsch gebied en over stooktechnlsche onderwerpen, o.a. voor ver
schillende Volksuniversiteiten. Bovendien
zagen van zijn hand sinds 19}3 tal van
publicaties het licht, vooral op stooktech
nlsch gebied. Sinds 1 Januari 1929 Is hij
hoofdredacteur van het tijdschrift Brand
stoffen, terwijl hij sinds 1930 jaarlijks het
Brandstoffenjaarboek uitgeeft.
HIJ schreef o.a. de volgende boeken:
Electriciteitsleer (1921), De leer en econo
mie der brandstoffen (1923), Het Taylorstelsel en zijn toekomst (1924), Psycho
techniek (1924), Huisbrandstoffen en hare
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verbranding (1926), Kolenanalyse (1927),
Schoorsteenen (1933), Kachels en Haarden
(1936) en tal van brochures.
C-MOL, Duits: kleine tertstoonsoort met
3 mollen; Nederlands: C mineur.
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CO CD, roepletters van de u.k.g.-zender
Havana (Cuba), golflengte 48,92 m; zendt
dagelijks van 16.20-6.20 u.
COCH, roepletters van de u.k.g.-zender
Havana (Cuba), golflengte 31,8 m; zendt
dagelijks van 18.20-5.50 u.
COCM, roepletters van de u.k.g.-zender
Havana (Cuba), golflengte 30.51 m; zendt
dagelijks van 22.50-7.20 u.
CO CO, roepletters van de u.k.g.-zender
Havana (Cuba), golflengte 49,92 m; zendt
dagelijks van 23.20-6.20 u.
COCQ, roepletters van de u.k.g.-zender
Havana (Cuba), golflengte 30,8 m; zendt
dagelijks van 18.20-7.20 u.
COCX, roepletters van de u.k.g.-zender
Havana (Cuba), golflengte 25,55 m; zendt
dagelijks van 14.20-7.20 u.
COHEN, HARRIET, geb. 1903, Engels
pianiste, studeerde aan de Royal Academy
of Muslc te Londen. Treedt meermalen op
voor de B.B.C.
COL, morse-seln voor: collationeer (col
lationeren = het afschrift van een stuk
vergelijken met het oorspronkelijk), of: ik
collationeer.
COLLAER, PAUL, geb.
1891, Dlr. van de dienst
der Vlaamse Muziekuitzendlngen van het N.I.R.,
Hoofd van de ernstige
muziek. Dr. ln de Na
tuurlijke Wetenschappen.
Studeerde ook op het
Conservatorium te Mechelen. Directeur der
Pro-Arte-concerten
en
van het Gezelschap van
Oude Muziek te Brussel. Werken: Studies
over Igor Strawinsky, Antigone van Arthur
Honegger, J. S. Bach, Rhythmlsche koren
voor 1’Otage van Paul Glaudel, uitgevoerd
ln de Comédle frangalse. Realiseerde te
Brussel de opvoering van opera's uit de
XVIde eeuw. Studies over De Rol van het
Licht in de Chlorophylassimilatie der
Planten.
COLLEGIUM MUSICORUM, muzlekgezel-
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schap te Leeuwarden, opgericht Maart 1934
na de opheffing van de Friese Orkestver
eniging, onder leiding van K. Kueter, met
het doel, oude muziek uit de 17e en 18e
eeuw ten gehore te brengen; daartoe
maakt men gebruik van de oude instru
menten, waarvoor deze muziek werd ge
schreven. Het Collegium Muslcorum trad
herhaalde malen voor de V.A.R.A. op.
COLORATUUR, meestal hoge passage
met loopjes en andere versieringen in een
zangstuk voor sopraan.
COLOSSENZEN, brief aan de, een der
boeken van het Nieuwe Testament, ge
schreven door den Apostel Paulus aan de
gemeente te Colosse, een stad in KlelnAzië, om haar te wapenen tegen ingeslo
pen ketterijen.
COMEDIAN HARMONISTS, zie Meister
Sextett.
COMEDIE, blijspel, is een drama, dat ons
den mens in zijn kleinheid toont; de
grondtoon is scherts; de stof voor het blij
spel wordt ontleend aan het dagelijks
leven. Blijspelen zijn o.a. geschreven door
Hooft, Bredero, Langendijk, Molière, Shakespeare, Lessing. Wordt de comedie tot
iets dwaas-belachelijks, dan heet ze
klucht. In de muziek komt de comedie
overeen met de comische ‘opera, de klucht
met de ‘operette.
COMMUNIO, deel der ‘Mis, waarin de
priester de geconsecreerde hostie nuttigt.
COMODO, Ital. muziekterm: licht, ge
makkelijk.
CONCERTGEBOUW-ORKEST, te Amster
dam. Opgericht 1888 met als eersten diri
gent Willem Kes. In 1895 werd deze op
gevolgd door Willem Mengelberg, die nog
dirigent is, met Ed. van Belnum als twee
den dirigent. Het orkest treedt behalve in
Amsterdam, geregeld ook in andere steden
op. Tijdens de afwezigheid van Dr. Men
gelberg is Plerre Monteux zijn plaatsver
vanger. Aantal leden ± 100. Zie foto
pagina XXI.
Literatuur: Dr. Rudolf Mengelberg, 50
Jaar Concertgebouw.
CONCERTINA,
Con
cert ‘accordeon of trekharmonica.
CONCERTMEESTER, in
een orkest, de leider der
le violen en plaatsver
vangend dirigent.
CONCERTO (spr. uit: kontsjerto), Ital.
afk.: concert: 1. muziekstuk voor één in
strument als solo (viool, cello, hobo, fluit,
fagot, hoorn, piano of orgel), begeleid
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Contes d'Hoffmann
door orkest. Tal van bekende componis
ten hebben concerten geschreven; 2. open
bare muziekuitvoering. Het Lat. werk
woord concertare betekent wedijveren.
CONCERTO GROSSO, muziekstuk voor
een groep solo-instrumenten begeleid door
orkest.
CONCERT-ORGEL, zie orgel.
CONCERT-TROMMEL,
of kleine trom: veel
kleiner dan de ‘grote
trom, slechts één vel
wordt geslagen; het an
dere,
waarover
een
koord is gespannen,
dient alleen om mee te
trillen. De stokken zijn
aan het uiteinde niet omwikkeld. In jazztaal: skins of suitcase.
CONDENSATOR, bestaat in beginsel uit
twee geleiders, gescheiden door een nietgeleider. In een radiotoestel komen 2
soorten condensatoren voor. 1. regelbare
of variabele, welke dienen voor afstem
ming der trillingskringen; 2. de vaste, deze
kunnen snellere spanningsvariatles niet
volgen en worden dus bijv. voor afvlakking gebruikt.
CONFÉRENCIER, Frans: eigenl. iemand,
die een conférence (voordracht) houdt; in
de wereld der artiesten: de man, die de
nummers van een programma Inleidt en
verbindt door een praatje.
CONSECRATIE, deel der ‘Mis, waarin
volgens de Rooms-Katholieke Kerk brood
en wijn veranderd worden in het lichaam
en bloed van Christus.
CONSERVATORIUM, kweekschool tot
opleiding van musici.
CONTACT-COMMISSIE, zie Centraal Bu
reau voor de Omroep in Nederland.
CONTES D’HOFFMANN, (Hoffmann's
vertellingen), van J. ‘Offenbach, opera in
een voorspel en 3 bedrijven, woorden van
den Fransman Jules Barbier; eerste op
voering 1881.
In het voorspel zien wij den dichter
Hoffmann en zijn vriend Nlclaus te mid
den van de studenten in een bierkelder
te Neurenberg zitten. Hoffmann is ver
liefd op de zangeres Stella, die hem een
tête è. tête heeft beloofd. De duivel, die
aanwezig is in de gestalte van het raads
lid Lindorf, weet door omkoperij de brief
in handen te krijgen, waarbij Stella Hoff
mann uitnodigt na de voorstelling op haar
kamer te komen. De dichter weet van
deze uitnodiging dus niets. Hoffmann

Contes d'Hoffmcmn
wordt door de studenten gevraagd, zijn
liefdesavonturen te vertellen, en hij doet
dat ln drie vertellingen, waarin hij, vol
van Stella. haar telkens ten tonele voert
onder een andere gedaante.
In het eerste bedrijf studeert Hoffmann
bij den geleerde Spalanzanl, omdat hij
verliefd ls op diens dochter Olympla. HIJ
komt als gast op de avond, dat Spalan
zanl ontvangt, te zijnen huize. HIJ ziet
haar in een zijvertrek op een divan uit
rusten. Doordat hij haar beziet door een
wonderbril, die hij van een zekeren Coppellus gekocht heeft, lijkt zij hem nog
eens zo bekoorlijk. Als alle gasten zijn ge
arriveerd, komt Olympla binnen en zingt
een aria. Hoffmann verklaart haar ln de
eetzaal zijn liefde en zij fluistert het Ja
woord. Na het diner wordt gedanst, Hoff
mann danst met het meisje. De wals
wordt steeds wilder, Hoffmann verliest zijn
wonderbril. Coppellus heeft Intussen ruzie
gekregen met haar vader over een wissel
en slaat in zijn woede Olvmpia neer. Het
meisje blijkt een pop te zijn, die op kun
stige wllze door den geleerde was gemaakt,
en Hoffmann ziet nu zijn aangebedene ln
stukken op de grond liggen.
In het tweede bedrijf zien wij. hoe de
schone Venetlaanse courtisane Giulletta,
door een aantal aanbidders wordt vereerd.
Terwijl de maan over de kanalen schijnt,
wordt de Barcarole gezongen, het gondellled, dat zo beroemd ls geworden. Hoff
mann dweept al evenzeer als de anderen
met het meisje. Maar hij zal om haar
moeten duelleren met Schlemll, die zijn
ziel aan Mephlsto heeft verkocht. Deze.
de duivel zelf, treedt als Dapertutto op
als secondant. Hoffmann doodt zijn mede
minnaar. maar Giulletta ls reeds met een
ander gevlucht. Weer klinkt uit de verte
de door haar gezongen Barcarole.
Ten slotte de derde vertelling. Antonia,
een zangeres, wordt zo door haar kunst
aangegrepen, dat haar vader haar het
zingen verbiedt. Aangezien Hoffmann van
haar houdt, doet hij een poging, haar te
genezen, en brengt daartoe een wonder
dokter bij haar. Dit is de duivel ln eigen
persoon. Hij werkt met magnetisme en
allerlei geheimzinnige brouwsels. Antonia
heeft een afschuw van hem, en ls blij,
als hij vertrekt. Hoffmann belooft zij,
niet meer te zullen zingen. Maar haar
moeder verschijnt langs spiritistische weg
en maant haar aan, haar kunst niet on
trouw te worden. Dan zet Antonia een
„smartstlllend liefdeslied” in, maar sterft
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door ontroering. Haar vader klaagt Hoffmann aan wegens moord.
In de epiloog bevindt zich het gezelschap
uit de proloog weer ln de bierkelder. Na
dat Hoffmann zijn vertellingen heeft ge
ëindigd, verschijnt Stella, die woedend
wordt als zij Hoffmann tussen de gasten
ziet zitten, en haar thuis op zich heeft
laten wachten. ZIJ vertrekt met het
raadslid Llndorf, en Hoffmann wordt dus
opnieuw door den duivel bedrogen.
Gram.pl. Polydor 24969—24971.
CONTRA-BAS,
groot
strijkinstrument, groter
dan de • violoncel; klinkt
steeds een *octaaf lager
dan de partij ls geschre
ven. Voorbeeld van een
contrabas-solo: de oli
fant ln het *Carnaval
der Dieren van *Salnt
Saëns. In Jazz-taal: bass
fiddlc.
CONTRA-FAGOT,
fagot.
CONTRAPUNT, letter
lijk: noot tegen noot,
melodie tegen melodie.
De kunst om verschil
lende stemmen regelma
tig met elkaar te ver
binden op een bepaald
thema. Contrapuntlsche vormen zijn bij
voorbeeld de *canon en de *fuga.
CONTREDANS (Ital.: contra danza),
tegenrljendans, zoals de Anglalse, Frangalse. Ecossalse, enz.
CONTRIJN,
JOZEF,
geb. 1902, eerste regis
seur bU de Vlaamse ge
sproken uitzendingen van
het N.I.R., leider van het
Jeugduur. Vroeger ac
teur, daarna secretaris
van het Vlaams Volks
toneel. Schreef Mijnramp,
een hoorspel naar Helnrlch Spak; De zeven
hoofdzonden, Godelieve,
en De Sterrendief, drie toneelwerken naar
Mlchel de Ghelderode; poppenspelen;
hoorspelen, o.a. Meneer Marcus is dood
(ln samenwerking met J. Barleig) en ver
taalde enige hoorspelen.
CONTROLE op de golflengten, zie Meet
station.
CONTROLE op de uitzendingen, zie
Radio Omroep Controle Commissie.
CORINTHIËRS, 2 brieven aan dey twee

Coriolan
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der boeken van het Nieuwe Testament,
geschreven door den Apostel Paulus aan
de Christelijke gemeente te Corinthe, des
tijds de rijke, handel drijvende hoofdstad
van Achaje. Paulus bespreekt en bestraft
hierin veel ingeslopen zonden en mis
bruiken.
CORIOLAN, ‘ouverture van L. van
•Beethoven, geeft de innerlijke strijd weer
van den Romeinsen patriciër Coriolanus,
(491 v. Chr.) tijdens het smeken van zijn
vrouw en moeder.
Coriolanus was tot ballingschap veroor
deeld door de Romeinse tribunen, en wist
een naburig volk, de Volsci, aan te zetten,
om tegen Rome op te rukken. Deze op
mars verliep gunstig, en de Romeinen zon
den boden om Coriolanus om vrede te
smeken. Eerst liet hij zich niet vermur
wen, maar toen zijn vrouw en zijn moe
der aan het hoofd der Romeinse vrouwen
tot hem kwamen, gaf hij eindelijk toe.
Gram.pl. HM.V. D 1409.
CORK, zender in Ierland, golflengte
242.9 m„ 1 kW., 1240 kHz.
CORNELIUS, PETER (1824—1874), geb.
te Mainz, Duits componist, neef van den
beroemden schilder Peter Cornelius; stu
deerde te Berlijn en kwam in 1852 naar
Liszt te Welmar. Daar ontstond de ♦Bar
bier van Bagdad, een opera, die door Liszt
in 1858 te Weimar werd opgevoerd. Daarna
ging Cornelius naar Wenen en in 1865
naar Richard Wagner te Mtlnchen, waar
hij professor aan de Academie werd. Hij
schreef meer opera’s, die evenwel geen
succes hadden. Wel zijn bekend gebleven
zijn Weihnachtslieder, en Brautlieder.
CORNET A PISTONS, zie piston.
ALFRED
CORTOT,
1877),
Zwitsers
(geb.
pianist, studeerde te Pa
rijs, dirigeerde opera’s
van Wagner te Parijs. In
1897 begint hij zijn car
rière als pianist, later als
een van het wereldver
maarde trio: Casals, Cortot en Thlbaud. Sinds
1907 leraar aan het Conservatoire te Parijs.
COSI FAN TUTTE (Ital.: Zo doen ze
allen) van W. A. *Mozart, komische opera
ln twee bedrijven, tekst van Lorenzo da
Ponte; eerste opvoering 1790 te Wenen.
In dit stuk, dat enkele Jaren voor Mozarts
dood ontstond, vinden we een overdadige
hoeveelheid bevallige en vrolijke melodieën.

Couplet
tenis ten grontkfaj^dle^destijdt tfwT
nen aanleiding was tot veel vrolijkheid
en die door da Ponte in opdracht van den
Keizer werd beschreven. Het is een ver
haal zonder diepere betekenis, reen aaneenschakeling van galante avonturen zonder meer. De tekst is herhaaldelijk omgewerkt, maar meestal gebruikt men die
van het originele handschrift. Het stuk
speelt te Napels in de 18e eeuw. De ver
stokte vrijgezel Don Alfonso gaat met twee
officieren een weddenschap aan, dat hun
verloofden even gemakkelijk te verleiden
zijn als alle andere vrouwen. Wie de wed
denschap verliest, zal een dinertje moeten
geven. De belde officieren, Guglielmo en
Ferrando, nemen de weddenschap aan. Ze
willen de trouw van hun meisjes wel eens
op de proef gesteld zien. Schijnbaar ver
laten ze de stad, om ln de oorlog te
trekken. Maar volgens de afspraak verkle
den ze zich als Albanezen, en, van lange
baarden voorzien, worden ze door Don
Alfonso aan hun eigen verloofden voorge
steld, die hen niet herkennen. Ieder tracht
nu het meisje van den ander voor zich te
winnen, maar voorlopig zonder veel succes. Maar de Albanezen geven de moed
niet op en zetten hun pogingen onver
droten voort. Ten slotte echter geven de
meisjes hun tegenstand op, en ze troos
ten zich over het verlies van hun bemin
den door met de nieuwe minnaars te trouwen Nauwelijks echter is het huwelijk
gesloten, of de mannen verdwijnen, om
kort daarna in hun werkelijke gedaante
zogenaamd uit de oorlog terug te keren.
De ontrouwe verloofden krijgen er onge
nadig van langs. Don Alfonso, die de wed
denschap gewonnen heeft, sticht vrede. En
zo heeft de grap een bevredigend einde.
Gram.pl. (Ouverture) H.M.V. D 1224.
COULOMB, eenheid voor het aandulden
van een hoeveelheid electricltelt. 1 Coulomb is de hoeveelheid electricltelt, die
per seconde door een willekeurige door
snede van een geleider stroomt bij een
stroomsterkte van 1 ‘ampère.
COUPERUS, MARGUÉRITE, Nederlands
voordrachtskunstenares van balladen en
volksliederen, trad veel op ln het buiten
land, Hongarije, Duitsland, België en
Frankrijk en ontving de onderscheiding
Officier d’Académie als waardering voor
bewezen diensten aan de Franse kunst.
COUPLET. Een gedicht bestaat uit cou
pletten of strophen. Een couplet op zi]x&
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beurt bestaat uit verzen. Een vers ls een
rhythmlsch geheel, opgebouwd uit voeten
of stemstoten.
CQ, morse-seln voor: aan allen.
CREDO, eigenlijk: ik geloof, naar het
eerste woord van de Latijnse hymne, die
ln dit gedeelte van de ‘MIs gezongen
wordt.
CRESCENDO (Ital.) afk. crcsc., muziek
term: toenemend ln toonsterkte.
CROOKS, RICHARD, Amerikaans tenor
zanger, door Caruso als diens opvolger
beschouwd, „ontdekte” zich zelf op 9Jarlge leeftijd in een kerk te New-York,
eerste leermeester Woodstock, heeft ver
der veel te danken aan Koenraad Bos en
Mlchael Raucheisen. Vele gram.pl. op
HM.V.
CROONER, heer of dame, die op een
eigenaardige, meestal schorre toon zingt.
Het Eng. werkwoord to croon betekent
zacht kreunen of neuriën.
CS, morse-seln voor: Roepnaam.
CS2VVA, roepletters van de u.k.g.-zendcr
Lissabon (Portugal), golflengte 31,09 m.
CSW2, roepletters van de u.k.g.-zender
Lissabon (Portugal), golflengte 27,17 m.
CSW3, roepletters van de u.k.g.-zender
Lissabon (Portugal), golflengte 30,8 m.
CSW4, roepletters van de u.k.g.-zender
Lissabon (Portugal), golflengte 25,34 meter.
CTA, morse-seln voor: alle adressen ver
melden.
CULP, JULIA, geb. 1881, Nederlands zan
geres, ook in Duitsland zeer bekend. Stu
deerde onder Comélie van Zanten aan het
Conservatorium te Amsterdam; sinds 1919
woont zij gehuwd te Wenen.
CUYPERS, HUBERT, geb. 1873, dirigent
en componist. Stichter en leider van de
Schola Cantorum en de Minnestrelen te
Amsterdam, en van de Koninklijke Chris
telijke Oratorium Vereniging. Studeerde te
Aken en Amsterdam. Schreef muziek bij
Vondels Lucifer en Adam in Ballingschap
en enige ‘oratoria, ‘missen en ‘declamatoria, o.a. Wallfahrt nach Kevlar, Das kla
gende Lied, De Cracht van ’t Landt bestaedt.
CW, morse-seln voor: ongedempte golven.
CXA8, roepletters van de u.k.g.-zen
der Montevideo (Uruguay), golflengte 31,55
m., zendt dagelijks van 12.20—17.20 u.
CXA4, roepletters van de u.k.g.-zen
der Montevideo (Uruguay), golflengte 48,98
m., zendt dagelijks van 21.20—3.20 u.
CYMBAL, cymbel, Hongaars hakkebord
in Zlgeunerkapel.

Czardanfürstin
CYMBALES, Frans woord voor ‘bekkens.
CZARDAS (spr. uit:
tsjardas), wilde Hongaarse dans in 4/4
maat (de Friska),
meestal voorafgegaan
door langzaam ge
V
deelte in 2/4 maat
'b
(de Lassu); voorbeeld,
gespeeld door Hiescu
en zijn orkest: H.M.V.
EG 1295.
CZARDASFÜRSTIN,
Die, van Emmerich
K&lm&n, operette in 3 bedrijven, tekst van
Hein en Jenbach, eerste opvoering te We
nen. 1916. Het stuk speelt in de tegen
woordige tijd. Sylva Varescu ls de Czardasfürstln, een gevierde liederenzangeres
van grote bekendheid. De Jonge vorst Ed
win is waanzinnig verliefd op haar en wil
niet, dat ze een contract voor een toumée
door Amerika nakomt. Wanneer hU door
zijn vader gedwongen wordt, zich te
Wenen te verloven met zijn nicht gravin
Stasi, maakt hij offlciëel bekend, dat hij
zich verloofd heeft met Sylva, en over
acht weken met haar zal trouwen. Zij ls
overgelukkig en stemt nu toe, niet naar
Amerika te vertrekken. Nadat Edwin ver
trokken is, laat zijn vriend Graaf Boni
echter aan Sylva een verlovlngsadvertentie van Edwin met Stasi zien, die reeds
bij voorbaat door zijn vader was geplaatst.
Sylva meent nu, dat ze voor den gek is
gehouden door Edwin. In gezelschap van
Boni gaat ze nu toch naar Amerika. Ed
win, die van het spel van zijn vriend niets
afweet, houdt haar voor trouweloos en
weet nu niets meer in te brengen tegen
zijn verloving met Stasi. Na enige weken
keert Sylva, gedreven door haar verlan
gen naar Edwin, terug. Ze haalt graaf
Boni over, haar bij den ouden vorst te
introduceren als zijn vrouw, daar ze graag
’t meisje wil leren kennen, dat haar haar
geliefde heeft ontroofd. Edwin weet Boni
te bewegen, zich van Sylva te laten schei
den, want tegen een huwelijk met een ge
scheiden „gravin” zal zijn vader, die ver
rukt is over de lieftalligheid van Sylva,
stellig niets hebben in te brengen. Sylva
maakt zich nu bekend als de zangeres, de
Czardasfürstin, en verscheurt de huwe
lijksbelofte, die Edwin haar zwart op wit
heeft gegeven. Want zij voelt, dat ze door
een bedriegelljke handeling niet gelukkig
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CZF
worden kan. Intussen zijn Boni en Stasi
verliefd op elkaar geworden; maar daar
de gravin nog denkt dat Boni met Sylva
getrouwd is. raakt ze in komische ver
twijfeling over de zeldzame trouweloos
heid van den graaf. Edwin is zeer opge
wonden. De graaf vreest, dat hij zich van
het leven zal beroven, en loopt hem na.
In het hotel, waar Boni en Sylva logeren,
komen nu alle personen uit het stuk sa
men. Boni, om Stasi voor zich te winnen,
brengt door een dol spel Edwin en Sylva
toch samen. Slechts de toestemming van
den vorst ontbreekt nog. Die is voorlopig
nog niet te vermurwen. Wanneer hij even
wel ontdekt, dat zijn eigen vrouw, die hij
als gescheiden gravin had leren kennen,
ook een vroegere Czardasfürstin, een zan
geres is geweest, kan hij geen bezwaren
meer Inbrengen tegen een huwelijk van
zijn zoon met Sylva.
CZF, morse-sein voor: speciale frequen
tie voor het gecontroleerde gebied.
CZOPP, GUSTAV, geb. 3 April 1909 te
Wenen. Lager Onderwijs te Rotterdam,
Realschule te Wolfenbüttel (Dultsl.), Eras
miaans Gymnasium te Rotterdam. Van
1929 tot 1931 redacteur van Het Toneel,
Nova en medewerker aan dlv. bladen. Van
1931 tot 1933 toneelspeler. Geëngageerd bij
Saalbom, Verkade, Veterman e.a. Van 1933
tot 1935 veelvuldige medewerking aan het
Avro-Radlo-Toneel, bewerker en vertaler
van vele hoorspelen, artikelen over hoorspelkunst in verschillende bladen. Toneel
recensies, muziekcrltleken, redacteur van
de Schijvenschouw. Medewerking aan ver
schillende buitenlandse omroepen, chro
niqueur bij de Phohi. Van 1935 tot heden
redacteur van het Avro-radio-journaal en
verzorger van verschillende Journalistieke
rubrieken bij de A.V.R.O. Was o.a. in
1936 als radlo-reporter bij de Volkenbond
In Genève. Hij geeft verslag van de be
langrijke gebeurtenissen in ons land en
hield in October 1938 zijn 250ste inter
view voor de microfoon. Tot de door hem
geïnterviewden behoren: Prof. Willem
Mengelberg, Kroonprins Gustaaf Adolf van
Zweden, de Ministers Deckers, Oud, Van
Lldth de Jeude, e.a., Maria Montessori,
enz. Zie ook foto-paglna m.

D
D, 1. morse-sein voor: Dringend; 2.
tweede toon van de toonladder.
DA CAPO, Ital. muziekterm: van het be-

Dame Blanche
gin af; meestal met de toevoeging: al flne,
d.I. tot daar, waar het woord „flne" (ein
de) staat.
DACTYLUS, zie versvoet.
DAME BLANCnE, La (De witte vrouw),
van A. Boleldleu, komische opera in drie
bedrijven, tekst van E. Scribe. Het eerste
bedrijf speelt voor het huis van den pach
ter Dickson. De pachter en zijn vrouw,
wier zoontje die dag zal worden gedoopt,
zijn ten zeerste gedupeerd door een der
peters, die zich op het laatste ogenblik
heeft laten verontschuldigen, zodat de
plechtigheid niet kan doorgaan. Een jong
officier, George Brown. die komt vragen
of zij hem nachtverblijf kunnen verstrek
ken, brengt uitkomst. HIJ kan bij hen
blijven logeren, doch als tegenprestatie
weet Jenny, de vrouw van den pachter,
hem over te halen om de plaats in te
nemen van den peter, die heeft laten af
zeggen. Terwijl zij hem bedient, zingt de
jonge vrouw de ballade van „De witte
vrouw”, welke laatste, naar men wil, in
het slot Avenei komt spoken. De jonge
officier lacht om het verhaal, doch Dick
son verzekert hem In volle ernst dat hij
de spookverschijning niet alleen heeft ge
zien, doch zelfs gesproken. HIJ heeft het
aan h6&r te danken, dat hij het nu zo
goed heeft, doch hij heeft haar moeten
beloven, dat hij te allen tijde voor haar
gereed zal staan. Jenny, die dit niet
wist, geraakt hierdoor In angst; als Dick
son weg is, kost het den officier echter
weinig moeite, haar gerust te stellen. De
pachter komt terug en zegt. dat hij een
brief heeft ontvangen van de witte vrouw,
waarin zij hem diezelfde nacht op het
slot ontbiedt. Dit valt weinig in de smaak
bij Jenny. De jonge officier, die wel van
een avontuur houdt, stelt nu voor, om in
plaats van Dickson te gaan.
Het tweede bedrijf stelt voor een zaal
in het slot Avenel, waar het oude kinder
meisje Margarete een liedje aan het spin
newiel zingt. Later voegen zich Gaveston
en zijn vrouwelijke pupil, Anna. bij haar.
Gaveston stelt alles in het werk om Anna
te bewegen, hem mede te delen welk ge
heim de oude gravin haar op haar sterf
bed heeft toevertrouwd. Een vreemdeling
verschijnt ten tonele. Margarete en Anna
hadden Dickson verwacht, doch willen den
vreemdeling geen nachtverblijf weigeren.
Gaveston wil echter geen toestemming
geven; hij komt eerst op zijn weigering
terug, als Anna hem heeft beloofd, dat zij
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hem het geheim zal onthullen. Margarete
heeft gemeend, ln den vreemdeling een
familiegelijkenis te ontdekken met den
overleden graaf. De belde vrouwen ver
trekken en George Brown blijft alleen met
Gaveston. De Jonge man deelt Gaveston,
die rentmeester van het kasteel ls, mede,
waarom hij op het slot ls gekomen. Ga
veston wenst hem spottend geluk met
zijn aanstaande kennismaking met de wit
te vrouw en gaat heen. Brown sluimert
half ln en ln die toestand verschijnt hem
de witte vrouw. Dit is Anna, die hem tot
zijn grote verbazing weet te vertellen, dat
hij ln een veldslag zwaar gewond is ge
worden en dat een lief meisje hem toen
heeft verpleegd. De spookachtige verschij
ning verwijdert zich zonder geluld te ma
ken. nadat hij haar heeft beloofd, tot de
volgende dag te blijven en dan al haar
bevelen nauwkeurig uit te voeren. De
andere morgen zeer vroeg wordt hij ge
roepen door Gaveston, om aanwezig te
zijn bij de openbare verkoping van het
slot. Het blijkt, dat Gaveston het plan
heeft opgevat, om het slot zélf aan te
kopen, hetgeen de omwonende pachters
gaarne zouden verhinderen; doch zij kun
nen het benodigde geld niet bijeen krij
gen, om tegen hem op te bieden. Gaveston
meent reeds, dat het slot hem niet meer
kan ontgaan, als Brown, hoewel hij geen
vermogen bezit, een zeer hoog bod doet,
op aandringen van de witte vrouw. Na
tuurlijk ls zijn tegenstander woedend en
laat hem door den rechter voorlezen, dat
hij ln de gevangenis zal worden geworpen,
als hij niet betalen kan. Daarvan trekt
de Jonge officier zich evenwel niets aan.
In het derde bedrijf ziet men Anna,
vrolijk gestemd, de grote zaal van het
slot binnentreden. Nadat haar opgewekte
stemming zich heeft geuit in het zingen
van een lied, gaat zij weer heen. Thans
verschijnt George Brown, de nieuwe eige
naar. Hij wordt omringd door een groot
aantal lieden, die den nieuwen slotbewoner komen feliciteren. Als hij om zich
heen ziet naar de beeltenissen der voor
ouders van de slotbewoners, voelt hij vage
herinneringen in zich opkomen. Plotse
ling schiet hem een oud Schots volkslied
te binnen. Hij wordt evenwel uit zijn dro
men opgeschrikt en tot de werkelijkheid
teruggeroepen door Gaveston en den rech
ter, die op betaling van de kooppennin
gen aandringen. HIJ verzoekt nog om een
kort uitstel, want de witte vrouw, op wie
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Damnatlon de Faust
hij blindelings vertrouwt, heeft zich nog
niet vertoond. Op het vastgestelde uur
verschijnt zij en begroet hem als erfge
naam van den graaf van Avenei. Tegelij
kertijd overhandigt zij hem de schat, die
de gravin van Avenel haar op haar sterf
bed heeft toevertrouwd. Nu blijkt tevens
dat Anna, de witte vrouw en het aanmin
nige meisje, dat hem heeft verpleegd, toen
hij gewond was, één en dezelfde zijn.
George Brown wordt zich er thans van
bewust, dat hij haar ln stilte al lang lief
heeft, zodat hun gelukkige verbintenis
niets meer ln de weg staat.
De bekendste muzieknummers zijn: le
Acte: ,,Ah, what pleasure to be a Sol
dier" (George Brown); „Where you Trees
your Eye discovers” (Witte vrouw en koor).
— 2e Acte: „Poor Margaret, spin away”
(splnlled, Margarete): „Come, o gentle
Lady” (George); „From these Halls”
duet). — 3e Acte: „Wlth what dellght I behold” (Anna); „Robin Adair" (koor).
DAMNATION DE FAUST, La, van H.
•Berlloz, dramatische legende ln vier de
len. Eerste opvoering te Parijs 1846. De
lnhoud wijkt zeer sterk af van Goethe’s
Faust; zelfs kan men zeggen, dat zij er
niet veel meer mee gemeen heeft dan de
namen der personen. Faust is bij Berlloz
een Hongaar, welke verandering van na
tionaliteit hij heeft verklaard door te er
kennen, dat hij daardoor gelegenheid
kreeg, de door hem gecomponeerde Marche hongrolse in te lassen.
Het eerste deel speelt dan ook op de
Hongaarse vlakten, waar Faust rond
dwaalt en een droeve melodie zijn ge
moedsstemming vertolkt. Tijdens zijn
alleenspraak doen zich fragmenten van het
koor der boeren horen en door de muziek
heen verneemt men de fanfare van de
Hongaarse Mars. Deze tonen vormen een
oorlogszuchtige achtergrond, die de rust
en de kalmte van het vreedzame landschap verstoren. Tenslotte trekt een
legercorps voorbij en Faust verwijdert zich.
Het tweede deel speelt zich af in NoordDuitsland, ln Faust’s studeervertrek, waar
in hij zijn wanhoop uitspreekt. Hij heeft
het voornemen, zich door vergif van het
leven te beroven, doch laat dit plan varen,
als hij de klokken hoort luiden en het
Paaskoor weerklinkt. Nu verschijnt Mephistopheles, die hem allerlei wereldse ge
nietingen voorspiegelt. HIJ voert Faust
mede naar de herberg van Auerbach te
Lelpzlg, waar studenten, burgers en sol-

*

I

■

I

:

i

i

Damnation de Faust

Damspel

60

daten zich aan woeste drinkgelagen over
geven, die hem echter met weerzin ver
vullen. Ook het lied, dat de beschonken
Brander ten beste geeft, gevolgd door de
parodie op de ballade, waarmede Mephls
topheles hem wil overtroeven, maken
evenmin Indruk op hem. Nu voert
Mephlstopheles hem naar de oevers van
de Elbe, gezeten op zijn mantel; hij laat
hem in slaap zingen door het koor der
sylphiden, waarop Faust droomt van Marguérite, die hem met een brandend ver
langen vervult. Mephlstopheles, tevreden
dat de betovering haar Invloed op hem laat
gelden, leidt hem naar de plaats, waar zij
zich bevindt. Onderweg ontmoeten zij stu
denten en soldaten, die op weg zijn naar
de stad.
Het derde deel stelt voor de kamer van
Marguérite, bij avond. Hier loopt Faust
rond en neemt nieuwsgierig de omgeving
op. Als Mephlstopheles hoort, dat Margué
rite nadert, raadt hij Faust, zich achter
een gordijn te verbergen. Zij zingt, ter
wijl zij het haar vlecht, laat zich in een
stoel zinken en valt in slaap; Intussen
laat Mephlstopheles bulten door zijn tra
wanten een serenade ten gehore brengen.
Als Marguérite ontwaakt en Faust be
speurt, is zij zeer verschrikt; er volgt een
samenspraak, die wordt onderbroken door
Mephlstopheles, die binnensnelt met de
tijding, dat de buren te hoop lopen voor
het huis. Het slot wordt gevormd door een
spottende koorzang van de buren.
’t Vierde deel vangt aan In de kamer van
Marguérite, die haar liefde en haar wan
hoop voor Faust bezingt. Daarna zien wij
Faust, dwalend door het gebergte. Mephls
topheles verschijnt en bericht hem, dat
Marguérite ter dood Is veroordeeld omdat
zij haar moeder heeft vergiftigd, waartoe
Faust haar het middel heeft verschaft.
Faust, ontzet, wil haar tot elke prijs red
den. Die redding wordt hem door Mephls
topheles toegezegd, mits hij zijn hand
tekening zet onder het contract, dat hem
wordt voorgelegd en waarbij hij zijn ziel
aan den duivel verkoopt. Hij tekent onmlddellljk en belden stijgen te paard.
Faust verkeert in de mening, dat zij zich
op weg begeven om Marguérite te redden,
doch in werkelijkheid zijn het Vortex en
Giaour, twee zwarte hellepaarden, die hen
naar het rijk der eeuwige verschrikking
voeren, begeleid door het geluld der doods
klokken, de gebeden der ontzette boeren,
vrouwen en kinderen, terwijl de regen in
stromen neervalt. Faust kan zijn angst

niet verbergen, doch Mephlstopheles zet de
paarden tot steeds groter spoed aan. Ten
slotte storten zij in een afgrond en Faust
wordt overgeleverd aan de vlammen. Een
koor van demonen laat zich horen, doch
wordt gevolgd door een engelenzang.
Gram.pl. H.M.V. L 886—895, C 2399—2408.
Voor de inhoud van de oorspronkelijke
Faustlegende zie Faust.
DAMSPEL. Wordt gespeeld met 20 zwarte
en 20 witte schijven op een bord met
honderd afwisselend witte en zwarte vak
jes. (In sommige landen, o.a. Duitsland
speelt men met 12 witte en 12 zwarte
schijven op het gewone schaakbord, dus
van 64 velden.) De opstelling der schijven
blijkt uit de tekening. Het doel is, dat een
der beide spelers alle schijven van zijn
tegenpartij slaat of hem zodanig vastzet,
dat hij niet verder kan spelen. Gelukt het
geen der spelers dit doel te bereiken, dan
is het spel remise. Iedere speler schuift op
zijn beurt een zijner schijven naar een
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der schuin links of schuin rechts aan
grenzende velden. Staat op een direct aan
grenzend veld reeds een steen van de an
dere partij, en Is het daarachter liggende
veld vrij, dan mag de speler zijn steen op
dit vrije veld plaatsen en de vijandelijke
schijf wegnemen (slaan). Verzuimt hij dit,
dan is de tegenpartij gerechtigd, de schijf,
waarmee hij had moeten slaan, weg te
nemen (blazen). Men mag een aantal
schijven, die door een vrij veld geschei
den zijn, achter elkaar slaan, en daarbij
van richting veranderen. Bereikt een

Daniël
schijf een plaats op de achterste linie van
de tegenpartij, dan wordt het een dam,
die aangeduid wordt door er een tweede
schijf van dezelfde kleur op te zetten. De
dam mag vooruit en achteruit over een
zelfde lijn worden verplaatst, zover men
wil, zolang ze niet wordt gehinderd door
andere schijven. Er mag ook mee ge
slagen worden over elke afstand. Achter de
schijf, die geslagen wordt, moet dan ech
ter steeds een vrij veld zijn. Daarna mag
dan weer verder geslagen worden in de
zelfde of in een andere richting. Blazen
geldt niet als beurt. Kan men op meer
dan een manier slaan, dan mag men zelf
kiezen, en behoeft dus niet meerslag te
laten voorgaan boven enkelslag. Ter aan
duiding van de plaatsen der schijven in
een spel, worden de vakjes genummerd
van 1 tot en met 50, zoals op de tekening
geschied is.
DANIËL, Profetie van, een der boeken
van het oude Testament. Daniël, Iemand
van koninklijken bloede, werd tegelijk met
Konlng Joachim (2de eeuw vóór Chr.) naar
Babel gevoerd. Stond reeds op zeer Jeug
dige leeftijd bekend als zeer wijs. Werd
opgevoed aan het hof van Nebukadnezer
en legde verschillende dromen van dezen
koning uit. Deze verhalen zijn in dit boek,
naast tal van profetieën over de komst
van den Messias, opgetekend. Daniël is
een van de 4 z.g. grote profeten.
DANSE MACABRE, dodendans. Vermoe
delijk afgeleid van het Arabisch: makbar
= begraafplaats. De dodendans werd meer
malen uitgevoerd op een kerkhofmuur. Bij
deze dans verlieten de Kerkelijke en we
reldlijke waardigheidsbekleders om beur
ten de dans, om aan te dulden, dat ieder
mens sterven moet. De Danse macabre van
Holbeln bestaat alleen nog in gravures,
•Saint Saëns componeerde een Danse
macabre, waarvan de lnhoud is ont
leend aan een gedicht van Cazalls.
Als de torenklok 12 uur middernacht slaat,
zit de Dood op een grafzerk zijn viool te
spelen. Wanneer hij de andere zerken met
zijn strijkstok aanraakt, gaan de graven
open en beginnen de geraamten te dan
sen op het kerkhof. Als de haan met zijn
gekraai de dageraad aankondlgt, verdwij
nen ze haastig weer in hun graven. Be
roemd is de xylofoonsolo uit deze Danse
macabre. Gram.pl. Telef. E 461; Odeon O
6635 en O 6729
DANSMUZIEK heeft een zeer belang
rijke rol gespeeld bij het ontstaan van
de vorm — Indien het al niet zelf de
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Dansmuziek
oorspronkelijke vorm is — van alle muziek
van alle volken. Het is dan ook volkomen
begrijpelijk, dat de eerste gedachte van
rhythme, zowel in poëzie als in muziek,
door de dans werd gewekt. Het staat vast,
dat alle slaginstrumenten werden uitge
vonden en gebruikt om de passen bij het
dansen te markeren; en daar het dansen
zowel een religieuze rite als een verpozing
was bij alle primitieve volken, waren de
eerste pogingen om te zingen vermoedelijk
keelklanken, hoger of lager van toon naar
mate de dansers meer opgewonden raakten
en sneller of langzamer naarmate de ver
moeidheid der dansers toenam. Tot dit
type behoort de dans der Amerikaanse
Indianen en der wilde Afrikaanse stam
men. De dans maakte deel uit van de
religieuze gebruiken der Joden, Grieken
en Romeinen, maar er kwam al spoedig
onderscheid tussen de godsdienstige en de
gezelschapsdans. De oude wereldlijke dan
sen waren df zeer gymnastisch, bedoeld
voor oefening, èf mimisch, dat wil zeggen,
bedoeld als begeleiding van een emotie of
vertelling. De Griekse dansen waren zeer
gespecialiseerd, en er is alle aanleiding,
aan te nemen, dat daarbij een vorm was,
die overeenkwam met het moderne ballet
d'action, dat zich in de 16e eeuw in Italië
heeft ontwikkeld. In de eerste tijden van
het Christendom werd het dansen niet
absoluut afgekeurd, maar het is waar
schijnlijk tengevolge van de heidense oor
sprong en het verband met de heidense
godsdienst, dat in de gezangen, die bij de
eredienst werden gebruikt, het rhythme
werd verwaarloosd. In ieder geval was de
wereldlijke muziek veel eerder dan de
religieuze rhythmlsch. En daar de wereld
lijke zangen bijna altijd in een of ander
danstempo waren gezet, bracht de her
vorming als reactie tegen het gezag der
Katholieke Kerk in religieuze zaken, spoe
dig ook in de oude kerkmuziek een ver
andering teweeg. Er is een opmerkelijke
overeenkomst in de dansrhythmen van alle
Europese rassen, hoe verschillend ze ook
worden genoemd. In verschillende vormen
hebben deze rhythmen zich voortgezet in
de *sonate en de *symphonie van de oud
ste orkestrale suites, die niet anders waren
dan verschillende dansen, zo samenge
voegd, dat ze een aangename indruk maak
ten van eenheid en afwisseling. Moderne
componisten maken nog meer dan die uit
de klassieke periode, vrijelijk gebruik van
de danswijsjes van alle volken, en zo ver
schenen de wals, de gavotte, sarabande,
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scherzo, contredans en menuet ook ln de
ernstige vormen der muziek. De namen van
schier alle dansen worden gebruikt voor
muziekstukken, die dikwijls, maar lang
niet altijd, de dans begeleiden. Zo is bij
voorbeeld balletmuziek dikwijls een num
mer op het programma van een concert
zonder danseressen. Alle muziekvormen
van de rhumba tot de fox-trot zijn zelf
standig geworden en kunnen zonder de
dans. De namen van al deze composities
zijn te veel in aantal om ze alle te noe
men; onder de populairste moeten worden
gerekend de wals (of Landler) en de galop
(of Hopser) uit Duitsland en Oostenrijk;
de pavane, sarabande en het menuet uit
Frankrijk; de mazurka en polonaise uit
Polen; de tarantella uit Italië; de polka
uit Bohemen; de bolero en fandango uit
Spanje; de jig uit Ierland; de tango en
maxixe uit Zuid-Amerika; de rhumba uit
Cuba. Uit het Zuiden der Verenigde Staten
komen de Charleston en Virginia Reel met
verschillende andere. De ragtime two-step
uit omstreeks 1910 werd de jazz-fox-trot
van 1920-1930, die langzamer wordt ge
speeld, en daaruit kwamen weer voort de
geïmproviseerde buitensporigheden van de
swing-muziek van 1935.
DANZIG, zender ln Danzig, golflengte
230,2 m., 0,5 kW., 1303 kHz. Het aantal
luisteraars in de vrije stad Danzig bedroeg
op 1 Oct. 1938 : 40.657. Het pauze-teken is:
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DAVENTRY, u.k.g.-zender ln Engeland,
golflengte 13.92 m., roepletters GST; golfl.
13.93 m., roepl. GSJ; golfl. 13.97 m., roepl.
GSH; golfl. 16.86 m., roepl. GSG; golfl.
19.6 m., roepl. GSP; golfl. 19.66 m., roepl.
GSJ; golfl. 19.76 m., roepl. GSO; golfl.
19.82 m., roepl. GSF; golfl. 25.29 m., roepl.
GSE; golfl. 25.38 m., roepl. GSN; golfl.
25.53 m., roepl. GSD; golfl. 31.32 m., roepl.
GSC; golfl. 31.55 m., roepl. GSB; golfl.
49.1 m., roepl. GSL; golfl. 49.59 m., roepl.
GSA.
DB, morse-sein voor: Ik kan U geen pei
ling verschaffen, ge zijt niet in de be
trouwbare sector van dit station.
DC, morse-sein voor: Het minimum van
uw tekens voldoet voor de peiling.
D-DUR, Duits: grote tertstoonsoort met
2 kruisen; Nederlands: d majeur.
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DEBUSSY,
CLAUDE
ACHILLE
(1862—1918),
geboren op het Kasteel
te St. Germaln en Laye,
Frans componist, compo
neerde een opera *Pelléas
et Mélisande, een can
tate L’enfant prodigue,
een aantal stukken voor
orkest en plano, een
vijftigtal liederen, en een
orkestrale symphonische
prélude L’Après-midi d’un Faune. Uit deze
laatste en uit zijn opera ls zijn werk het
best te kennen. Debussy was een wonder
kind. Reeds op 11-jarlge leeftijd werd hij
toegelaten tot het Conservatorium te Pa
rijs en zijn werk werd drie Jaar achter
elkaar bekroond. Tijdens zijn studie bij
Gulraud verwierf hij in 1882 de tweede
Prix de Rome, en op 22-jarlge leeftijd
kreeg hij de Grand Prix met zijn cantate
L’enfant prodigue. In de hierop volgende
periode schiep hij enige werken zonder
veel succes, maar in 1892 begon hij aan
twee werken, die hem de onsterfelijkheid
zouden bezorgen.
L’Après-mldl d’un Faune was gereed voor
opvoering in 1894, de opera Pelléas et
Mélisande, waaraan hij tien Jaren werkte,
was eerst acht jaar later voltooid. Onder
tussen had hij natuurlijk een aantal klei
nere werken gecomponeerd, de orkestrale
nocturnes en de Chansons de Bilitis (1898).
Debussy trouwde in 1899 met een een
voudig meisje uit het volk, Rosalie Texler,
die een grote steun voor hem was, maar
van wie hij in 1904 scheidde om te kun
nen trouwen met een vriendin van goe
den huize, Mevr. Emma Bardac-Moyse. Een
Jaar later kwam La Mer (1905) en Images
(1909) voor orkest, en nog later twaalf
préludes en twaalf études voor plano, en
daar tussen door nog een aantal werken
voor plano. Maar met Pelléas en La Mer
had hij zichzelf uitgeput. Wat verder ver
scheen, was herhaling en eentonig. HIJ was
reeds sinds 1909 ziek aan kanker. HIJ kon
toen reeds nauwelijks zijn eigen werken
te Londen dirigeren. Hij stierf 25 Maart
1918 te Parijs, tijdens het bombardement.
Literatuur: Rient van Santen, Debussy.

Debuut
DEBUUT, Frans: début, eerste optreden
van een toneelspeler, concert- of opera
zanger.
DECLAMATORIUM, zie melodrama.
DECRESCENDO, Ital., afk. deer.: mu
ziekterm: afnemend ln toonsterkte.
DEFAUW, DËSIRÉ, • Vlaams violist, eerste-dlrlgent van het N.I.R., geb. te Gent
ln 1885. Deed schitterende studiën aan het
Conservatorium zijner geboortestad en be
gon zijn loopbaan als viool virtuoos; ver
wierf grote bijval te Londen, waar hij 10
jaar verbleef, en op 21-jarige leeftijd aan
het hoofd gesteld werd van het Symphonic Orchestra. Na de Wereldoorlog deed
men een beroep op zijn medewerking voor
de heropbeuring van het muziekleven ln
België; hij nam daar weldra een vooraan
staande plaats ln. Hij richtte een Symfonle-Orkest op, alsook de Defauw-concerten, waarvan onlangs het 15-jarig bestaan
ls herdacht. In 1925 werd hij benoemd tot
Directeur der Concerten van het Konink
lijk Conservatorium te Brussel, en bij de
oprichting van het N.I.R. tot Muzikaal
Adviseur en Eersten Dirigent van dit In
stituut. Désiré Defauw treedt als gastdlrlgent op ln de belangrijkste muziekcen
tra van Europa. Hij componeerde melo
dieën en werken voor kamerorkest.
DEJONCKER, THEO, geboren te Brussel
in 1894. Belgisch violist, oud-leerllng van
De Boeck, Gllson en Thomson; ls ook
werkzaam als toondichter. Dirigent van
het Groot Symfonie Orkest van het N.IJR.
DELHI No. 2, u.k.g.-zender in BrltsIndlë, golflengte 31.28 m. en 60.06 m.,
roepletters VUD 2.
DELIBES, LÉON (1836—1891), Frans
componist, leerling van Boïeldieu; bekend
geworden zijn zijn echt Franse, elegante
balletten Naila (1866), Sylvia (1876), en
vooral Coppelia (1876); verder de opera’s
Jean de Nivelle (1880), en Lakmé (1883),
waarin de verschillende personen en situa
ties zeer levendig zijn geschilderd.
DEMPER, zie Sourdine.
DENEMARKEN, Organisatie van de Om
roep, begon in 1923 door twee elkaar be
concurrerende maatschappijen; de Staat
voerde 1 April 1925 als proef een Jaar van
Staatsmonopolie in, dat naderhand blij
vend werd. Het bestuur berust bij de
Radioraad van 15 leden, waarvan 6 uit de
luisteraars. Volgens de Wet moet de radloomroep veelzijdig, cultureel en bescha
vend zijn. Er is één directeur met drie
chefs der afdelingen: 1. muziek; 2. lite
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ratuur en toneel; 3. voordrachten, repor
tages en schoolultzendlngen. Met uitzon
dering van blinden, ongeneeslljk zieken
en oorlogsinvaliden betaalt elk bezitter van
een radio-toestel 10 kronen per Jaar. Re
clame in de aether is verboden. Er waren
op 1 Oct. 1938 751.744 toestelbezitters, d.1.
82 % der Deense huisgezinnen. De zenders
zijn: Kalundborg 60 kW., en Kopenhagen
10 kW., die hetzelfde programma uitzen
den, en Skamlebaek u.k.g. 0,5 kW., dat dit
na 19 uur bovendien doet. Plannen be
staan voor de oprichting van een nieuwe
zender in Oost-Groenland. Er zijn tevens
plannen, om het huidige gebouw, dat uit
1928 dateert, door een nieuw te vervan
gen. dat 7 mill. Kronen zal kosten. De
Deense Omxoep heeft in 1931 het hierbij
afgebeelde pauze-teken ingevoerd, ont-

leend aan een volkswijs, die men op de
laatste blz. van een wetboek in runen
uit 1300 heeft gevonden. Het wijsje heeft
iets karakteristiek Deens en ls melodieus.
ir
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Nergens in Europa ls de radio zo popu-
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lair als in Denemarken, hetgeen wel blijkt
uit het feit, dat meer dan 4/5 der gezin
nen een ontvangtoestel bezitten, en een
gevolg is van de zeer gunstige gesteldheid
van het land, dat met drie zenders kan
worden voorzien. Verdere factoren zijn:
weinig politieke twisten, grote belangstel
ling voor intellectuele vraagstukken.
Literatuur: Harald J. Rud, Der danische
Staatsrundfunk, in: Danische HandelsRundschau Juli-Sept. 1934.
Bladen:
Radloiytteren, Lytterbladet, Radio et
Film, Lytteren.
DENEMARKEN, Volkslied. Het volkslied
van Denemarken „Kong Kristlan stod
ved höjen Mast” dankt zijn ontstaan aan
tUMTfMPO
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de verbitterde oorlog, die Denemarken
met Zweden voerde, en die werd beslist
door de overwinning, die konlng Christiaan IV in 1644 in de zeeslag bij Fehmam behaalde. Het lied werd echter eerst
veel later gemaakt en wel als aria in het
zangspel De Visser. De tekst is van Johan
Ewald (1743—1791), de compositie van Jo
han Hartmann (1729—1793). Het werd voor
de eerste keer uitgevoerd in het Konink
lijk Theater te Kopenhagen op 3 Januari
1780 en sloeg onmiddellijk in, zodat het
zonder meer als volkslied werd aanvaard.
De vertaling van het eerste couplet luidt:
Konlng Chrlstiaan stond bij de hoge mast,
In rook en damp; Zonder ophouden ha
mert zijn zwaard op de helm en de her
senen der Gothen; Toen zonk de trotse
mast der vijanden in rook en damp. Zij
riepen: „Vlucht, wie vluchten kan; Wie
kan Denemarkens Chrlstiaan in de strijd
weerstaan?”

DENIJS, THOMAS JOHANNES
(1877—1937),
Nederlands bariton-zanger. Werd aan het Con
servatorium te Amster
dam opgeleid, o.a. door
Cornélle van Zanten.
Studeerde te Berlijn en
was daarna 2 jaar ver
bonden aan het Amster
dams Lyrisch Toneel.
Was 7 jaar zangleraar
aan de Muziekschool der Mij. Toonkunst
te Amsterdam. Woonde van 1911—1914 te
Berlijn, daarna te Den Haag. Concerteerde
in geheel Europa en Noord-Amerlka.
Gram.pl. (Dichterliebe van Schumann)
H.M.V. D 2062, 2063 en 2064.
DERDE SYMPHONIE, van Ludwig van
•Beethoven, zie Eroïca.
DERDE SYMPHONIE, van Joh. *Brahms,
een *Eroïca (heldendicht). Gram.pl. H.M.V.
C 2026—2029; Pol. 66939—€6944.
DERDE SYMPHONIE, van G. *Mahler
(1895) ondertitel: een zomermorgendroom.
Delen: 1. Pan ontwaakt, de zomer komt; 2
Wat mij de bloemen in de welde vertel
len; 3. Wat mij de dieren in het woud
vertellen; 4. Wat mij de mens vertelt; 5.
Wat mij de Engelen vertellen; 6. Wat mij
de liefde vertelt.
DES-DUR, Duits: grote tertstoonsoort
met 5 mollen; Nederlands: des majeur.

DETECTOR, instrument voor het ver
anderen van gemoduleerde hoogfrequentietrlllingen in laagfrequente, dus via een
luidspreker hoorbare trillingen. Onder
scheiden worden: kristal-, electrische- en
lampdetectoren (audion).
DEURE, Mr. ABRA
HAM VAN DER, geb.
1889, advocaat-procureur,
kantonrechter-plaatsvervanger, lid der Gedep.
Staten van Gelderland,
sedert de oprichting der
♦Nederlandsche Christe
lijke Radio Vereeniglng
in 1924 voorzitter daar
van;
gedelegeerd Be
stuurslid der N.V. Nederlandsche Omroep Zender Maatschappij

Dc K.R.O.-melodisten onder leiding van Pief Lustenhouwer.

Het K.R.O.-koor en -orkest onder leiding van Pierre Reinards.
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Deuteronomïum
(Nozema), redacteur van de Omroepgids
der N.C.R.V.; schreef verschillende Brochures over het radiovraagstuk.
DEUTERONOMÏUM, het vijfde boek van
het Oude Testament. Het woord is Grieks
en betekent: de tweede Wet, of: herha
ling der Wet. In de vorm van prediking
en vermaning wordt in dit boek een
overzicht gegeven van alle voorschriften
uit de drie voorafgaande boeken: Gene
sis, Exodus, en Leviticus. Het moet ge
schreven zijn door Mozes, met uitzonde
ring van het laatste hoofdstuk, dat er
door Jozua aan moet zijn toegevoegd.
Daarin wordt n.1. de dood van Mozes
beschreven.
DEUTSCIIES
REQUIEM,
van
Joh.
♦Brahms; hoewel het Requiem in het al
gemeen een Rooms-Kathollek liturgisch
gezang is, dichtte ook de protestant
Brahms er een, waarvoor hij teksten uit
de Bijbel koos. Gram.pl. Odeon O 25102
en O 6882.
DEUTSCHLANDSENDER,
zender
in
Duitsland, golflengte 1571 m., 60 kW., 191
kHz. Zie foto-pagina XXIV. Het pauze#
Od im-nieP Tteu und Hed - lich-keit
teken is een melodie uit de aria van Papaëeno, in de opera Die Zauberflöte van
Mozart met de woorden: Beoefen steeds
de trouw en rechtschapenheid.
deux JOURNÉES, van M. L. C. Z. S.
ünerubini, lyrische comedie, tekst van
tfouilly, eerste opvoering te parjjsf 1800,
ater ook in Duitse, Engelse en Italiaanse
ersle verschenen. De meest bekende num
mers zijn: ie acte: „Da casa il princo mio
saor’ (Antonlo); ,,Deh so m’ascolti”
uwichele); „o mio llberator” (Armand,
+ Za en Michele). — 2e acte: „Via!
ceaeie ull’evidenza” (Costanza, Antonio en
fcoiaaten); een trio en mars in de finale.
6 a°te:
pastorella” (bruidskoor) en
ai
,itterend kwartet met dubbel koor
' — 111 tlet Engels heet deze opera
e ^ Water-carrier” (de Waterdrager),
het beroeP van Michele.
uur * morse“sein voor: Uw peiling om.
Was • • • graden in de twijfelachtige
fmi* F Van 014 station met een mogelijke
van twee graden.
cou
morse-seln voor: Wil mij waar
schuwen Indiin ge een fout in de gegeven
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peiling vaststelt.
Dl, morse-seln voor: twijfelachtige pei
ling tengevolge van de slechte hoedanig
heid van Uw tekens.
DIALECTEN, zie streektalen.
DIËLECTRICUM, isolerende middenstof
(gasvormig, vloeibaar of vast) tussen de .
platen of electroden van een ♦condensa
tor.
DIEPENBROCK,
Dr. *
ALPHONSUS JOANNES
MARIA (1862—1921), le- gfg
raar in de klassieke talen te Amsterdam en
componist. Schreef o.a. Kfc
een *Mis, een *Te Deum,
en in opdracht van den
toneelspeler Willem Royaards muziek bij verschillende drama’s, o.a. J j
Marsyas van Balthazar IW
Verhagen, De Vogels van
Aristophanes, Gijsbrecht
van Aemstel van Vondel, Faust van Goethe
en Elektra van Sophocles.
DIËS IRAE (Lat. spr. uit: di-es ieree),
eigenlijk: dag des toorns, oordeelsdag; on
derdeel van het oud-latijns kerklied ♦Re
quiem, genoemd naar de eerste woorden
daarvan.
DIJK,
ANTOINETTE
VAN, geb. 1879, sinds de
oprichting van de A.V.
R.O. daaraan verbonden
als leidster van het klnderuur en voor zieken
en ouden van dagen;
werd voor zangeres op
geleid door Cath. van
Rennes, Ary Belinfante,
en Hendrik van Oordt en
was na behaald diploma
van Toonkunst, enige jaren te Amster
dam werkzaam aan lagere scholen. Stu
deerde daarna te Parijs, Londen, Berlijn
en Milaan. Was twee jaar verbonden aan
de Carl Rosa Opera Company en reisde
door Engeland, Schotland en Ierland. Stu
deerde vervolgens nog te Bayreuth. Werk
te sinds 1914 in Nederland, o.a. twee Jaar
bij Pisuisse met internationaal répertoire.
Reisde gedurende 10 jaar voor het Nut
door Nederland met Oud-Nederlandse
Liederen-avonden. Geeft sinds 1918 kindermatinée’s met eigen repertoire van
kinderliedjes en vertellingen. Verschillen
de kinderboeken en liederenbundels van
haar hand zijn verschenen.
R 5
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DIJK, K. VAN, geb.
1885, belast met de voor
bereiding van de pro
gramma’s der N.C.R.V.;
was werkzaam bij het
onderwijs ln Nederland
en Nederlands-Indië, het
laatste als algemeen in
specteur. Ging ln 1934
over in dienst van de
N.C.R.V.
DILETTANT, Ital. (van Latijn: dllectari:
genot verschaffen): kunstbeoefenaar uit
liefhebberij, gewoonlijk met de bljbetekehis van oppervlakkigheid.
DIODE, zie radiolamp.
DIRECTE STRALING, de golven van een
zender, die zich evenwijdig aan het aard
oppervlak voortplanten. Indirecte straling,
de golven, die worden teruggekaatst door
de *Heaviside-laag. Wanneer beide stra
lingen dezelfde ontvangantenne beïnvloe
den, heeft interferentie plaats doordat de
golven elkaar versterken of verzwakken en
ontstaat dientengevolge ln sterkte wisse
lende ontvangst (*fading).
DIRICKX, FRANS, geb.
1900 te Mechelen, eer
ste reporter bij
de
Vlaamse gesproken uit
zendingen
van
het
N.I.R. — Vroeger beamb
te bij het Ministerie van
Justitie. Werken: Het
Traliehok,
bekroonde
bundel novellen, en ver
schillende andere ver
halen en schetsen. Een
spel van liefde en haat,
bekroond toneelspel en talrijke andere
werken voor toneel, alsmede hoorspelen.
DISCANT, 1. zie sopraan; 2. de hoge to
nen van een toonregister.
DISCO, ln samenstellingen: Disconleuws, dlsco-variété enz.: gramofoonplaat. Het Latijnse woord discus bete
kent schijf. Discotheek, fonotheek of gramotheek: gramofoonplatenverzamellng. Zie
foto-pagina I.
DIS-MOL, Duits: kleine tertstoonsoort
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met 6 kruisen; Nederlands: dis mineur.

Dito

DITO, PATER LECTOR g»
J., geb. 9 Oct. 1904 te «I
Santpoort,
Voorzitter »
van de K.R.O., studeerde van 1916 tot 1922 aan 3?
het Sint Dominlcus Col- •
lege te Nijmegen, deed H
daarop zijn Intrede ln H
de
Dominicaner-orde, H_
werd geprofest in 1923 en
in 1929 door wijlen Mgr.
H. van de Wetering tot
Priester gewijd. In 1930 behaalde Pater
Dito het Lectoraat (Doctoraat) in de Theo
logie, op stellingen en proefschrift, het
laatste handelende over Maria Middelares
De Mediatione Bcatae Mariae Virginis.
Reeds als student ging zijn belangstelling
uit naar de radio, als het grote middel
om de Katholieke gedachte te verspreiden
en bijzonder trok de radio hem als een
modern apostolaat en bevorderaar van de
vrede tussen de volkeren. Zo kwam het
dan ook niet onverwacht, dat ln 1930
Pastoor Perquin hem uitnodigde zijn as
sistent te worden bij de K.R.O. In die
kwaliteit was hij practisch werkzaam aan
de afdeling Programma en Propaganda, in
de leiding waarvan hij al spoedig een
voornaam en werkzaam aandeel had. Hij
was het, die de laatste jaren het contact
onderhield — als lid van de dagelijkse
leiding van de K.R.O. — met de onder
scheidene culturele, godsdienstige en so
ciale organisaties, als: de St. Gregoriusvereniging, de Liturgische vereniging, de
jeugdorganisaties, enz. wier rubrieken ln
het programma onder zijn leiding stonden.
Hij werd ook de secretaris van. de Ka
tholieke Radio Volksuniversiteit, nam voor
de K.R.O. deel aan de besprekingen met
de officiële radio-instanties (Radio-Raad,
Radio-Contact-Commissie, Indië-Programma-Commissie) en het Centraal Bureau
voor de Omroep in Nederland. Bijzonder
ijverde hij voor de radio ln dienst van de
Missie. Dat bracht hem er ook toe, de
K.R.O.-werelduitzendlngen te beginnen in
1933, die sedert dien onder zijn leiding
stonden. Niet alleen leverde hij zijn deel
in de grote propaganda-actles, maar voer
de ook in tal van plaatsen het propagan
distisch woord. De organisatie in den lan
de reorganiseerde hij o.a. door omzetting
van de Diocesane Radiohonden in de z.g.
Diocesane Contactcommissies. Zijn werk
zaamheden voor de internationale Katho
lieke radiobeweglng leidden ertoe, dat hij
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Directeur werd van het I.K.R. (De Inter
nationale Katholieke Radio-Unle), ln
welke kwaliteit hij deel had aan de jaar
vergaderingen en congressen, gehouden te
Praag, Rome en Poznan. Sedert enkele
Jaren onderhoudt hij voor de K.R.O. en
I.K.R. het contact met Pater Soccorsl S.J.,
Directeur van de Vaticaanse Zender, Z.
Em. Kardinaal Fumasoni Blondi, Prefect
van de Propaganda Flde en Kardinaal
Pizzardo, Prefect van de Katholieke Ac
tie. Zijn bemoeiingen op internationaal
radiogebled vonden erkenning In de hem
verleende onderscheidingen, Ridder In de
Orde van de Witte Leeuw van TsjechoSlowakije en ln de Hongaarse onderschei
ding Pro Deo et Patria. Op 12 Sep
tember 1938 werd Pater J. Dito tot Voor
zitter van de K.R.O. gekozen.
DIVERTISSEMENT (Frans: ontspan
ning), klein ballet, Ital.: divertimento.
DJ, morse-seln voor: Twijfelachtige
peiling tengevolge van storing.
DJA, roepletters van de u.k.g.-zender
Zeesen (Duitsland), golflengte 31.38 m.
DJB, roepletters van de u.k.g.-zender
Zeesen (Duitsland), golflengte 19.74 m.
DJC, roepletters van de u.k.g.-zender
Zeesen (Duitsland), golflengte 49.83 m.
DJD, roepletters van de u.k.g.-zender
Zeesen (Duitsland), golflengte 25.49 m.
DJE, roepletters van de u.k.g.-zender
Zeesen (Duitsland), golflengte 16.89 m.
DJL, roepletters van de u.k.g.-zender
Zeesen (Duitsland), golflengte 19.85 m.
DJN, roepletters van de u.k.g.-zender
Zeesen (Duitsland), golflengte 31.45 m.
DJO, roepletters van de u.k.g.-zender
Zeesen (Duitsland), golflengte 25.42 m.
DJP, roepletters van de u.k.g.-zender
Zeesen (Duitsland), golflengte 25.31 m.
DJQ, roepletters van de u.k.g.-zender
Zeesen (Duitsland), golflengte 19.63 m.
DJR, roepletters van de u.k.g.-zender
Zeesen (Duitsland), golflengte 19.56 m.
DJS, roepletters van de u.k.g.-zender
Zeesen (Duitsland), golflengte 13.99 m.
DL, morse-seln voor: Uw peiling om ...
uur was... graden in de onzekere sector
van dit station.
D-MOL, Duits: kleine tertstoonsoort met
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1 mol; Nederlands: d mineur.

Dollar prinzessin
DO,
morse-seln voor: Twijfelachtige
,.
peiling; vraag later om... uur een an
dere peiling.
DOBRINDT,
OTTO,
werd 24 Aug. 1886 te
Henkendorf geboren. Hij
werd opgeleid door Fiebach en Ph. Scharwenska. Sedert 1935 is hij di
rigent aan het Theater
des Volks te Berlijn,
bovendien kan men hem
wekelijks voor de radio
beluisteren: hij speelt
dan met zijn orkest ln
hoofdzaak amusements
muziek. Vele gram.pl. bij Odeon.
DODENDANS, zie danse macabre.
DODENMIS, zie requiem.
DOEDELZAK, blaasin
strument van Schotse
oorsprong en in Schot
land nog zeer populair.
V
Om een onafgebroken
luchtstroom te krijgen, /
wordt door den bespe- y
Ier door een buisje in een (.
leren zak lucht gebla- gS
zen, die door druk met
de arm weer naar bui
ten stroomt door drie of
vier buizen: één daar
van heeft 6 of 8 gaten, die met de vin
gers worden bespeeld: de andere geven
steeds dezelfde toon.
DOHNANYI,
ERNST
VON, geb. 1877, Hongaars pianist, componist
en dirigent. Studeerde te
®
Boedapest en reisde door
___
Amerika
en
Europa.
^:
Trad als gastdlrlgent op
J 4
met
het •Concertge
bouworkest.
DOLCE (spr. uit: doltsje), Ital. muziekterm:
liefelijk.
DOLLARPRINZESSIN, Die, van Leo Fall,
operette in 3 bedrijven, tekst van Willner
en Grünbaum, eerste opvoering Wenen
1907. John Couder, een multi-millionalr,
houdt ervan zich te omringen met ver
armde aristocraten, die hij in dienst
neemt ln verschillende functies. Op deze
wijze is ook Hans Freiherr von Schlick in
'zijn huis gekomen; en zo neemt hij daar
in ook Fredy Wehrburg op, dien hij voor
een verarmden edelman houdt. Hans vindt

Don Giovanni

68

ln Dalsy, Couders nicht, Fredy in Allee,
Couders dochter, het meisje van zijn
keus. Maar Dalsy wil een marionet tot
man, en Allee ziet in lederen man een
slaaf. Daar Couder weduwnaar ls, zoekt
hij een huishoudster, die natuurlijk van
Europese adel zijn moet. Met dat doel
heeft hij reeds zijn broer Tom en zijn
neef Dlck naar Europa gezonden. De belde
vrolijke Jongens brengen hem Olga Lablnska, die in een leeuwenkool ls opge
treden als zangeres, onder de naam van
de gravin Przillczewska mee. Allee wil
met Fredy trouwen; maar hoewel deze het
knappe meisje innig liefheeft, ls hij te
trots, om zich eenvoudig te laten kopen.
HIJ weigert de brutaalweg aangeboden ver
loving en verlaat het huls. Hans evenwel
is verloofd met Dalsy en heeft een con
tract ondertekend, dat hij zijn vrouw
slechts als zuster mag behandelen, in de
hoop natuurlijk, dat zij op de huwelijks
reis wel veranderen zal. Couder wil met
alle geweld Olga, die hij altijd nog voor
een gravin houdt, trouwen, en het is ten
slotte ook werkelijk zo ver gekomen, maar
hij is al spoedig blij, als hij van haar af
kan komen tegen betaling van een half
millloen. Hans ls er Intussen in geslaagd,
de liefde van zijn vrouw werkelijk te
winnen, en Fredy ls zo gelukkig ln het
speculeren, dat hij Allee als gelijke in
vermogen als zijn vrouw kan krijgen.
Gram.pl. (Potpourri) Odeon O 2798;
(Dollar-wals) Odeon O 25036.
DON GIOVANNI (Don Juan), van W.
A. *Mozart, opera in twee bedrijven, tekst
van Lorenzo da Ponte; eerste opvoering
te Praag in 1787. In deze opera bereikt
Mozarts kunst een zijner hoogtepunten.
De muziek gaat verre boven de tekst uit
in karakteriserende kracht. Hoewel het
werk direct bij zijn eerste opvoering groot
succes had, zette dit succes zich in Duits
land slechts langzaam door. De theater
directeuren waren weinig scrupuleus ten
opzichte van de reclame voor deze opera,
en vestigden op smakeloze wijze de aan
dacht op het slot met de hellevaart. Te
Mtlnchen werd het stuk zelfs eens ver
boden wegens het verwekken van erger
nis! Het stuk speelt in de 17e eeuw te
Sevllla. Het is nacht. Voor het huis van
den commandeur staat Leporello, Don
Juan’s knecht op wacht. Zijn meester
bevindt zich n.1. in het huis bij Anna,
de dochter van den commandeur. Maar An
na wachtte niet op Don Juan, maar op
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haar verloofde Oktavlo, en zij maakt
alarm, zodat Don Juan moet vluchten
met zijn knecht. Als hij door Anna’s va
der wordt gezien, doodt hij dezen. Oktavio verschijnt, en hij en Anna zweren,
dat ze de dood van den commandeur op
den hun onbekenden moordenaar zullen
wreKen.
Don Juan zoekt nieuwe avonturen. Een
schone vreemdelinge wekt zijn bewonde
ring, maar hij herkent in haar niet een
vroegere, door hem bedrogen geliefde Don
na Elvlra, die slechts in de stad is ge
komen, om zich op hem te wreken. Elvira barst in woede los, maar Don Juan
loopt weg, en laat haar achter met Lepo
rello, die haar duidelijk maakt, dat ze
voor zijn meester slechts een van zijn
vele avontuurtjes betekent. Vol wraakgedachten snelt Elvlra weg.
Een nieuw tafereel. Een bruidsstoet
komt langs. Zerline met haar bruidegom
Masetto en een gevolg van boeren en
boerinnen. Don Juan wordt op staande
voet verliefd op de bruid, Leporello weet
den bruidegom en de gasten in een her
berg te lokken, en Don Juan ls juist zo
ver, dat hij Zerline heeft overgehaald,
met hem ervan door te gaan, als Elvlra
ten tonele verschijnt, het meisje Inlicht
en naar haar bruidegom terugvoert.
Oktavlo en Anna zoeken nog steeds den
moordenaar van hun vader. Als zij Don
Juan, dien ze niet kennen, dit vertellen,
drijft hij zijn brutaliteit zover, hun zijn
hulp aan te bieden. Maar dan verschijnt
weer Elvlra, zij waarschuwt hen voor
hem; hij verklaart haar voor krankzinnig,
en zegt, dat hij haar daarom naar huls
moet begeleiden. Als hij weggaat, her
kent plotseling Anna in hem den moor
denaar, en met Oktavlo hernieuwen zij
hun eed dat zij zich zullen wreken.
Don Juan ls intussen de kleine Zerline
niet vergeten. Hij nodigt kort en goed de
hele bruiloftspartij bij zich aan huls uit,
om feest te vieren. De avond breekt aan.
Zerline heeft zich met haar bruidegom
Masetto, een ietwat plompen boer, ver
zoend. Als Oktavlo, Anna en Elvlra ver
momd naderen, nodigt Don Juan ook hen
uit tot het feest. Als in de feestzaal de
gasten op de muziek van drie orkesten
dansen, lokt Don Juan Zerline ln een
zijkamertje, maar als hij al te opdringe
rig wordt, roept ze om hulp. Masetto for
ceert de deur, Don Juan tracht eerst de
schuld te geven aan Leporello, maar als
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de drie eedgenoten zich ontmaskeren,
moet hij zich met zijn zwaard een weg
door de opdringende mensen banen, en
weet hij te ontkomen.
Het tweede bedrijf. Leporello wil een
dergelljk meester niet langer dienen. Maar
Juan weet hem met geld over te halen,
zijn besluit op te geven. En Leporello
krijgt al spoedig de gelegenheid zijn her
nieuwde trouw te bewijzen. Want Juan
ls al weer nieuw wild op het spoor. Thans
geldt het het kamermeisje van Elvira.
Om haar te naderen, wordt een ver
kleedpartij op touw gezet. Juan trekt de
kleren van Leporello aan. Terwijl hij ln
de schaduw van het huls verborgen staat,
brengt hij Elvira een serenade, en Lepo
rello, ln zijn kleren, staat er de bewe
gingen bij te maken. Elvira komt op het
balcon, denkt dat Juan daar staat te
zingen, en werpt zich verliefd ln zijn ar
men. Samen gaan ze het park ln. Don
Juan kan dus zijn geluk bij het kamer
meisje beproeven. Maar Masetto, Zerllne’s
man stormt met gewapende boeren bin
nen om zich te wreken. Juan, die nog
altijd doet alsof hij Leporello was, doet
alsof hij hen wil helpen. Hij wijst den
boeren een verkeerd spoor, en weet al
leen achter te blijven met Masetto, dien
hij een pak slaag toedient. Dan gaat hij
ervan door. Zerllne komt op het lawaai
aanlopen en troost den gehavenden Ma
setto.
Leporello heeft Intussen tegenover
Elvira zijn rol zo goed gespeeld, dat zij
niets van het bedrog heeft gemerkt. Maar
nu naderen Zerllne en Masetto, Anna en
Oktavio, allen zinnend op wraak. Wan
neer zij zich op Leporello willen werpen,
dien zij voor den gezochten Don Juan
houden, zegt hij, bevend van angst de
waarheid. Hun woede kent geen grenzen.
Leporello maakt, dat hij weg komt. Maar
Elvira besluit Don Juan, dien ze altijd
nog liefheeft, te redden.
Op het kerkhof ontmoeten Don Juan
en Leporello elkaar en zij vertellen elkaar
opgewonden, hoe hun streken zijn afge
lopen. Plotseling begint het standbeeld
van den vermoorden commandeur te
spreken, en het vermaant de belde man
nen, stil te zijn, en de rust der doden
niet te verstoren. Don Juan nodigt over
moedig het standbeeld uit, een maaltijd
bij te wonen en het standbeeld stemt toe.
Don Oktavio dringt bij Donna Anna er
op aan, dat ze de zijne zal worden, maar ze
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Don-Kozakken-koor
weigert met hem te trouwen, voordat haar
vaders dood zal zijn gewroken. Don Juan
gaat aan tafel. Donna Elvira komt hem
waarschuwen, maar hij lacht haar uit.
Zij wil hem nu verlaten, maar schrikt aan
de deur terug voor Iets, en vlucht door
een andere deur. Leporello, die wil kijken,
wat er gebeurd is, wijkt eveneens terug
en verbergt zich onder de tafel. Dan
opent Juan zelf de deur. Het standbeeld
van den commandeur verschijnt. Het
licht gaat uit. Onverschrokken treedt
Juan den steenen gast tegemoet, die hem
met een grafstem vermaant, zijn schan
delijk leven te beteren en berouw te
tonen. Maar Don Juan heeft slechts spot
en hoon voor de verschijning. Dan opent
zich onder donder en bliksem de aarde
en verslindt hem.
Wanneer het spook verdwenen ls, ko
men alle anderen naderbij, Leporello, ver
heugd, dat hij zijn meester kwijt is, komt
van onder de tafel te voorschijn, en alle
gemoederen zijn verzoend. De meest be
kende nummers uit deze opera zijn: le
acte: „Notte e giomo faticar” (Leporello);
„Ah, chl ml dice mal" (Elvira); „Madamlna 11 catalogo" (Leporello); „La, cl
darem la mano" (Zerllne); „Ml tradi" (El
vira); „Or sai, chl 1’onore" (Anna); „Fin
ch’han del vino" (Don Giovanni); „Battl,
batti" (Zerllne); het gemaskerde trio Oktavlo, Anna en Elvira. — 2e acte: ,,Eh,
vla, buffone” (Giovanni en Leporello);
„Deh vleni alla flnestra (Don Giovanni);
„Vedral, carnlo” (Zerllne); „Sola, sola, ln
bujo loco" (sextet); „Ah pletè Signorl
miel" (Leporello); „II mio tesoro” (Okta
vio); „Non ml dir” (Anna).
Gram.pl. Odeon O 11725, O 8227, O 7589,
O 25091, O 25094.
DONIZETTI, GAËTANO (1797—1848), geb.
te Bergamo, Italiaans componist, schreef
reeds op 21-Jarlge leeftijd composities.
Woonde van 1839—1847 te Parijs, met rei
zen naar Rome, Milaan en Wenen. Was de
laatste jaren van zijn leven geestesziek.
Componeerde 70 opera’s, o.a. La *Fille du
Régiment, La Favorite, Lucia di Lammermoor, Lucrezia Borgia. Zijn muziek is licht
en melodieus, soms echter ook oppervlak
kig.
DON-KOZAKKEN-KOOR werd ln 1922.
na de mislukking van de strijd van gene
raal Wrangel tegen het Sovjet-régime, ge
vormd door 37 voormalige Russische offi
cieren van het Czarenleger, onder leiding
van Serge Jaroff. De Don-Kozakken woon-
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den in de streek tussen Don en Donetz en
vormden een belangrijk deel van het Rus
sische leger. De zetel van het Koor ls Ber
lijn. Het demonstreert een eigenaardige
ontwikkeling van de natuurstemmen in ’t
Russische volkslied. Tegenwoordig ls diri
gent de hertog van Leuchtenberg. Nader
hand zijn verschillende andere Kozakkenkoren ontstaan, zoals de Kuban-, de Oeralkozakken enz. Zeer bekend is het door hen
gezongen lied der Wolga-slepers. Gr.pl.
Decca PO. 5042; vele bij Telef.
DON LEE NETWORK, omroepmaatschappij in de Veren. Staten, in 1936 opgeno
men ln het Mutual Broadcastlng System.
DOOPSGEZINDE BROEDERSCHAP, Pro
testantse broederschap, gesticht door Menno Slmonsz (1492—1559). Ze heten daarom
ook Mennonieten of Mennisten. De Doops
gezinden verwerpen de Kinderdoop (waar
voor in de plaats komt de Doop voor vol
wassenen), de absolute praedestlnatie, de
eed en de militaire dienst.
DOPPER, CORNELIS, geb. 1870, compo
nist, dirigent van het Concertgebouw-orkest te Amsterdam. Componeert op speci
fiek Hollandse wijze; o.a. De Zuiderzee
Symphonie, Homerische Symphonie, Giaconna Gotica, een cello-concert en enige
opera’s.
DOSTAL, NICO, geb. 1895 te Kornneuburg/Wenen, Oostenrijks operetten-componlst, studeerde muziek aan het semi
narie te Klostemeuburg. Componeerde in
het begin alleen ernstige muziek: missen
en opera’s. Moest lange tijd hard werken
voor zijn levensonderhoud, o.a. door het
schrijven van instrumentaties bij het werk
van anderen. In dit opzicht is hij trou
wens onovertroffen. Thans is Dostal een
der meest gevierde operetten- en geluidsfilm-componisten, van wien vele melo
dieën populaire Schlagers zijn geworden.
Van zijn operetten noemen we: Clivia,
Monika, Genée, Nanon.
DOULIEZ, PAUL, geb. 1905 te Hasselt,
Vlaams pianist en componist, dirigent van
het Omroep-orkest van het N.I.R., werd
reeds op Jeugdige leeftijd bekend wegens
zijn piano-spel, terwijl ln 1925 zijn Ly
risch trio door de Toonkunstenaarsvereni
ging te Antwerpen werd bekroond. Schreef
muziek voor verschillende hoorspelen; ver
wierf ln 1933 met een verhandeling over
de Roemeense muziek de graad van licen
tiaat in de Kunstgeschiedenis aan de
Unlverslteit te Salzburg. Kwam ln 1932
bij het N.I.R. als pianist, en werd ln 1933
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dirigent van het Genre-orkest. Sinds 1935
dirigent van het Radlo-orkest, sinds 1939
van het Omroep-orkest.
DOVENTELEFOON. Op Iedere honderd
personen komt ten minste één dove voor.
Er zijn plaatsen waar het aantal hoger ls.
vanwege natuurlijke of mechanische (b.v.
personeel van scheepswerven) oorzaken.
Dove personen behelpen zich ln het ge
wone leven met een geluldshoorn of een
electrlsch gehoor-toestel. In een kerk ls
men echter te ver van den Predikant af
om met deze apparaten de prediking goed
te kunnen volgen. Daarvoor ls het nodig,
dat ln Iedere Kerk een z.g. Doventelefoon
of Telefoon voor slechthorenden aanwe
zig ls. Dit is een electrlsche Installatie
met een microfoon op de kansel, een versterklngsapparaat, gevoed uit het lichtnet
met geleidingen naar de eigen plaatsen
(verspreid) van de slechthorenden. Na
tuurlijk is de graad van doofheid zeer
verschillend en in verband daarmede be
vindt zich op iedere doven-plaats ook een
gelulds-regulateur waarmede de gebruiker
het stemgeluid van den predikant van
zacht en matig tot voor gewone oren on
verdraaglijk hard kan opvoeren. Het aan
tal aansluitingen ln Iedere kerk moet
evenredig zijn met het aantal plaatsen. In
een kerkgebouw met 600 plaatsen dienen
ten minste 6 aansluitingen aanwezig te
zijn. Meestal worden er voor reserve één
of twee aansluitingen meer aangebracht.
Veel kerken bezitten geheel verouderde in
stallaties. die niet op het lichtnet en
lamp-versterklng, maar met accu werken,
waar de slechthorenden in een speciale
„dovenbank” moeten zitten, en het geluld
vrij zwak en niet regelbaar ls. De els des
tijds brengt mede, dat in Iedere Kerk een
goede Installatie wordt aangebracht. De
organisatie tot dit doel gaat uit van het *
Centraal Telefoonbureau voor kerken te
Maassluis.
DP, morse-seln voor: Boven 90 K.M.
kan de mogelijke peilfout twee graden be
dragen.
DRAAILIER, verouderd snaarinstrument
met 3 of 3 paren (gelijkgestemde) snaren.
De bovenste snaar geeft de melodie, de
beide andere worden door een draaiende
schijf ln trilling gebracht en geven even
als de ‘doedelzak alleen grondtoon en
kwint. Wordt nog slechts als curiositeit—
gebruikt, hoewel er destijds zelfs special
sonates voor zijn gecomponeerd.
DRAAISTROOM, samenstelling van
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Drama
wisselstromen, met een onderlinge phasenverschulvlng van 120°. Deze stromen zijn
zodanig gekoppeld, dat zij ln een door de
3 phasen gecombineerd magnetisch veld
een draaiend veld opwekken.
DRAMA, Is een door gebaren, dialoog en
mimiek weergegeven handeling. Naar de
lnhoud worden onderscheiden: 1. het
treurspel of ‘tragedie; 2. het blijspel of
•comedle.
DREIMADLERIIAUS, Das (Het huls van
de drie meisjes), van Franz Schubert,
zangspel ln 3 bedrijven, tekst van Willner
en Relchert. Eerste opvoering te Wenen
1916. Volkszangers geven de stemming van
het oude Wenen van 1826 aan. Franz ver
schijnt zelf ten tonele als hoofdfiguur van
het spel. Hij schildert het bohémlen-leven
van den componist, die door zijn vrien
den „Schwammerl” werd genoemd. Van
dezelfde kunstenaarskring als Schubert ls
de tweede figuur, de dichter Baron Franz
von Schober * lid. Hij maakt tevens de
schakel van de kring met die, welke zich
om Tschöll met zijn drie dochters Hannerl, Halderl en Hederl, gevormd heeft, uit.
Zijn huls heet naar deze drie aardige kin
deren het Dreimadlerhaus. Schubert komt
ln dit huls als onderwijzer van Hannerl.
Er ontstaat dan een tedere verhouding
tussen deze twee mensen. Haar zusters
kiezen zich een levensgezel met een practlscher beroep, Hannerl dweept met den
dromer. Maar als haar verliefdheid op de
proef wordt gesteld, doorstaat ze de proef
niet. De jaloerse Grlsi, zangeres en Schobers geliefde, spreekt namelijk kwaad van
Schubert bij haar, zonder dat zij dit ech
ter bedoelt, want de Franz van wien zij
spreekt, ls Schober en niet Schubert, die
dezelfde voornaam heeft. Hannerl denkt
echter, dat zij Schubert bedoelt. De ge
volgen zijn echter slecht voor Grisl, want
als Schober met Hannerl zal gaan praten
op verzoek van Schubert, wordt hijzelf
verliefd op haar, en ten gevolge van zijn
hartstochtelijke woorden vliegt zij Scho
ber ln de armen. Franz Schubert blijft
alleen met zijn teleurstelling en zijn mu
ziek. De derde acte brengt de volkomen
opoffering van Schubert, die als mede
lijdend kameraad zijn vriend gaarne ge
lukkig wil zien.
DREIVIERTELTAKT (Duits), 3/4 maat.
DRESDEN, zender ln Duitsland, golf
lengte 233.5 m., 0,5 kW., 1285 kHz.
DRESDEN, SEM, geb. 1881, directeur van
het Koninklijk Conservatorium voor mu
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Duitsland
ziek te Den Haag. Componeerde o.a. enige
capella koren; een sonate voor cello en
piano, een sonate voor fluit en harp;
strijkkwartet; sextetten voor blaasinstru
menten en plano; Chorus dramaticus; the
ma en variaties voor groot orkest, een
vioolconcert met orkestbegeleiding.
DRIEKONINGEN,
Rooms-Katholleke
feestdag, 6 Januari, ter herinnering aan
de komst van de drie Wijzen uit het Oos
ten naar den pasgeboren Heer Jezus
Christus ( Mattheüs 2 : 1—12). Volgens
de overlevering heetten zij Caspar, Melchlor en Balthasar.
DROITWICH, zender ln Engeland, golf
lengte 1500 m., 150 kW., 200 kHz.
DS, morse-seln voor: regel uw zender,
het minimum van uw tekens is te on
scherp.
DT, morse-seln voor: Ik kan u geen
peiling verstrekken, het minimum van uw
tekens is te onscherp.
DUBBELCONCERT, ‘concerto voor 2 so
listen (bijv. 2 violen), met begeleiding van
orkest.
DUBBELROOSTERLAMP, radlolamp met
vier electroden, n.1. kathode, eerste roos
ter, tweede rooster en plaat.
DUBLIN, zender in Ierland, golflengte
222.6 m., 0,5 kW., 1348 kHz.
DUET, zie duo.
DUITSLAND, Organisatie van de Omroep.
Reeds in 1919 werden ln Duitsland berich
ten op commercieel en politiek gebied per
radio uitgezonden, maar eerst 29 October
1923 werd te Berlijn ln het Vox-haus een
zender met een energie van 1700 Watt
opgericht. De belangstelling was ge
ring wegens de hoge kosten der toe
stellen en de hoge belasting (60 Mark).
Toen deze was teruggebracht op 24 Mark,
steeg het aantal luisteraars eind 1925 tot
over het millloen. In 1924 werd de energie
van de zender Berlijn opgevoerd tot 2
kW. en 11 kleinere zenders opgericht, n.1.
te Lelpzig, Frankfort, Mtlnchen, Hamburg.
Stuttgart, Breslau, Koningsbergen, Mtin*
ster, Neurenberg, Bremen en Hannover. In
1927 werden twee zeer sterke zenders ge
bouwd, n.1. te Könlgs Wusterhausen (60
kW.) en Langenberg (25 kW.) In 1931
werd te Berlijn het Haus des Rundfunks
geopend, waarin de omroep werd gecon
centreerd. Het land werd verdeeld ln 9
districten, leder met een eigen omroep
organisatie onder één Centraal lichaam:
de Relchs Rundfunk-Gesellschaft (R.R.G.).
De Reichsrundfunkkommlssar, Dr. Hans
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Br^drsr was het contact van de RJt.G.
sz —es Ministerie der Posterijen. — Met
één slag veranderde de Nationaal-Soclalirtacns revolutie begin 1933 deze gehele
sade. Thans is de omroep een
Suauieir:'.': het Ministerie der Posterijen
verzorgt de zenders, de R.R.G., waarvan
C* aandelen in handen van het Rijk zijn,
is met de exploitatie belast. 1 Februari 1939
werd de Oostenrijkse omroepmaatschappij
BA-T-A-G. ingelljfd bij de, voortaan aldus
genaamde Gross-Deutsche Rundfunk. —
De idrteraars betalen 2 M. p. maand beZr zijn 37 zenders, n.1. de Deutschteadvnder (lange golf) 60 kW., BerUJn (100
kW.), Lelyzlg (120 kW.) met de onderzend*r Dntdm (0,25 kW.); Breslau (100 kW.)
met de cnderetatlons Görlitz (5 kW.) en
BKLdhenbech (5 kW.); Hamburg (100 kW.)
met Haacover (2 kW.), Bremen (2 kW.),

Flensburg (2 kW.), Stettln (2 kW.) en
Magdeburg (0,5 kW.); Heilsberg (of Ko
ningsbergen I) (100 kW.) met Konings
bergen n (2 kW.); Keulen (of Langenberg) (100 kW.); Stuttgart (of Milhlacker
(100 kW.); Mtinchen (100 kW.) met Neu
renberg (2 kW.); Frankfort (25 kW.) met
Freiburg (5 kW.), Kassei (0,5 kW.), Trier
(2 kW.) en Coblenz (2 kW.); Saarbrücken
(60 kW.) met Kaiserslautern (0,5 kW.).
Hierbij de vroegere Oostenrijkse zenders:
Wenen (120 kW.) met Graz (15 kW.).
Klagenfurt (5 kW.) en Linz (15 kW.);
verder Vorarlberg (5 kW.), Salzburg (2
kW.), Innsbruck (1 kW.), Wenen II (reserve-zender) (5 kW.) en op de ultra
korte golf Wenen OER 2. In Sept. 1938
werd de Tsj echo-Slowaakse zender Moravska-Ostrava Duits en omgedoopt in
De u.k.g.-zender Zeesen
Troppau.
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Duitsland
(Witzleben) zendt thans uit op 15 ver
schillende golflengten. Door ‘richtstralenzenders worden ln verschillende richtingen
(Noord-Amerlka, Afrika, Zuld-Amerlka,
Oost-Azië, Zuid-Azië en Midden-Amerika)
programma’s In verschillende talen uitge
zonden. — Vooral door de krachtige propa
ganda voor de goedkope volks-ontvangtoestellen, ls de laatste Jaren het aantal luis
teraars met grote sprongen vooruitgegaan.
Dit aantal bedroeg begin 1934 4.307.722, be
gin 1936 7.192.952, 1 Februari 1939 11.194.965
(zonder Oostenrijk en Sudetenland), waar
van 712.000 kosteloos. Voormalig Oostenrijk
op 1 Dec. ’38 668.913. — Op straten en plei
nen zijn door de regering luidsprekerzuilen
opgesteld, die uit een centrale worden be
diend. Er wordt een net van 6600 zulke
zullen over het gehele land gelegd, waar
mee op elk gewenst ogenblik demonstra
ties, redevoeringen e.d. kunnen worden uit
gezonden. Deze luidsprekers kunnen tevens
worden gebruikt voor uitzendingen van
plaatselijke aard, onafhankelijk van de
omroep.
Zie foto-pagina XXIV.
Voor het Protectoraat Bohemen-en-Moravlë zie Bohemen-en-Moravlë.
Literatuur: Handbuch des Deutschen
Rundfunks (uitg. Vowinckel, Leipzig) E.
Hadamovsky, Dein Rundfunk (de nationaal-soclalistische revolutie in de radio);
Otto Suhr, Der Aufbau der Rundfunkindustrle in Die Wirtschaftskurve Maart
1935. Bladen: N. S. Funk, Volksfunk,
Deutsche Radio-Hlustrlerte, Berlln hört
und sleht, Funkstunde, Die Sendung.
DUITSLAND, Volksliederen. 1. Deutschlandlied, Deutschland, Deutschland über

Dculsch- land, Deutschland ü - bef al - les,
Wenn
es
stets jum Schulj und TVu ü - ber al - les
ln
dc?i' —
bi'ü-dci’-lich }\i - sam - men

von der Maas bis

an die

Well

hall'.

Me-mei, von der

Êf
Etsch bis an den Belt. Deutscbland.Deulscb-land

1
ü-bef al-les, ü-bei* al-les in

der Welt.

Dumka
alles, gedicht in 1841 op Helgoland door
Hoffmann von Fallersleben, op de melodie
van de oude Oostenrijkse Keizerhymne
Gott erhalte Franz den Kaiser van Joseph
Haydn (1797). De vertaling van de tekst
van het le couplet luidt: Duitsland, Duits
land boven alles, boven alles ln de we
reld, als het steeds aanvallend en ver
dedigend aaneengesloten blijft; van de
Maas tot aan de Memel, van de Etsch tot
aan de Belt, Duitsland, Duitsland, boven
alles, boven alles ln de wereld. Gram.pl.
Kristall 2108 en 2059. Het tweede volks
lied is 2. Die Fahne hoch! door Hltler ln-

Rei - ben diebt qe - scblos-sen /

schiet nut

ra • h/g fe-$tem

2 A mat'-

Scttfitt.

Kam - ra - den, die Rofcfrant und

Re-ak-tion er - schos-sen,

Geist in

un ■ sera Rei' * hen

war-scfuVn im

mit.

gevoerd, en gewoonlijk gezongen of ge
speeld onmiddellijk na Deutschland,
Deutschland über alles; gedicht in 1927
door Horst Wessel (f1930). De vertaling van
het eerste couplet luidt: Het Vaandel hoog!
de rijen dicht gesloten! De S.A. marcheert
met rustig vaste tred. Kameraden, die
door het Rode Front en de reactie wer
den neergeschoten, marcheren in de geest
ln onze rijen mee. Gram.pl. Kristall 2108
en 2059.
DUKAS, PAUL (1865—1936), Frans com
ponist, vriend van Debussy, heeft weinig
geschreven. Zeer bekend echter werd zijn
scherzo voor orkest L’apprenti sorcier (de
tovenaarsleerling) (Gram.pl. H.M.V. D
1689), verder de muzikale vertelling Ariane et Barbe Bleue, naar het toneelstuk
van Maurlce Maeterlinck.
DUMKA (Russisch: klacht), een lang-

t

Duo
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en elegisch Slavisch volkslied, dat
bij do Kleln'-Russen wordt gezongen met
begeleiding van snnnr-lnstrumenten; de
x\aan\ karakteriseert bij Dvorak zekere
langzame passages ln zijn kamermuziek.
Staat meestal ln mineur.
DUO (Lat.: twee), Ital.: duetto, twee
stemmig muziekstuk.
DUR (Lat.: durus = hard), majeur,
grote tertstoonsoort.
DURBAN, u.k.g.-zender
in Zuid-Afrlka, golfleng
te 4S.S m., roepletters
ZRD: zendt dagelijks van
6.05—22.20 u.
DURIGO, ILONA, geb. fg
1SS1. Hongaars zangeres, |J
mezzo-alt, van wereld
naam. Was zanglerares
aan het Conservatorium
te Boedapest, nu te Zü-

m

m ^ \rm

|

DURME, JEF VAN,
Vlaams componist, musicus-modulator bij het
NJLR., leerling van het
ConservatoAntwerps
rium, studeerde harmo
nie, contrapunt, fuga en
orkestratie. Zette zijn
studie voort bij Alban
Berg te Wenen. Compo
neerde o.a. de symphonleën Hamlet, Beatrijs,
het oratorium De Vier Stonden op tekst
van Guido Gezelle, de balletten Glaucus
en de Dageraad, een Ballade ter herinne
ring aan Alban Berg, en vele kamermuDVORAK (spr. uit Dworsjaak), ANTOXfN (1841—1904), een der meest vooraan
staande Tajechlsche componisten, werd
geboren te Mühlhausen in Bohemen, waar
zijn vader een herberg en slagerij had,
voor welk vak hij oorspronkelijk ook zou
v/orden opgeleid. Nadat hij vioolspel had
geleerd van een dorpsschoolmeester, en
piano, orgel en theorie had gestudeerd,
vond zijn vader eindelijk ln 1857 goed, dat
bij naar Praag ging, waar hij drie Jaar
orgel studeerde en ln zijn onderhoud voor
zag door ln de cafë’s viool to spelen. In
38A2, toen liet Nationaal Thcator werd ge
reorganiseerd, kreeg Dvorak oon plaats ln
bet orkest, dat stond onder loldlng van
HUitiUtnu., die hem krachtig stoundo bij
zijn studie. In J873 word hij organist van
de fit, AdaJberts Kerk, nam ontslag als lid
van het orkest, trouwde on organiseerde

EAJ1
een muziekklasse. In dat jaar trok hli algemeen de aandacht door de patrlotische
cantate Die Erben des weissen Bcrgcs
evenals het volgend jaar door twee symphonleen en twee nocturnes. De opera
Komg und Kohier bezorgde hem een Jaar
geld van ƒ 600,— van de regering, en dit
jaargeld werd later nog verhoogd. Kl&nge
aus INLïhren en de Slavische Tanze werden
ln geheel Europa populair. Sinds die tijd
reisde hij door de gehele wereld. HIJ diri
geerde eigen werken te Londen, leidde van
1892—1895 het National Conservatory te
New York, en vertrok toen plotseling naar
Praag, waar hij zes jaar later directeur
van het Conservatorium werd. In From the
New World, een symphonie, tracht hij de
elementen van de negermuzlek te verwer
ken. Genoemd dienen nog te worden zijn
Humoresken. In zijn kamermuziek voerde
Dvorak de *Dumka, een soort klacht, ln,
evenals de Furiant, een scherzo. De melo
dieën van Dvorak zijn weelderig en rijk
van klank. Hij stierf te Praag 1 Mei 1904.
Gr.pl. (Humoresken) Odeon O 25043, O
25215; (Eine kleine Frühllngswelse) Odeon
O 4526; (Slavische dansen) No. 1 en 2:
Odeon O 6986; No. 3: O 6763; No. 4 en 8:
O 7615: No. 6: O 6782; No. 16: O 7622. Ver
der platen bij Telef.. HM.V., enz.
DY, morse-sein voor: Dit station geeft
de richting naar twee zijden: wat is bij
benadering uw richting in graden ten op
zichte van dit station?
DYNAMO, machine, waarin electrische
spanning wordt opgewekt tengevolge van
het draaien der wikkelingen van het an
ker in een magnetisch veld (snijding van
krachtlijnen).
DYNE, eenheidsmaat voor: kracht. 981000
Dyne = 1 K.G.
DZ, morse-sein voor: Uw peiling is in
omgekeerde zin.

E
E, 1. in de radlo-techniek: Duits (Erde) en Engels (Earth) term voor aarde. Op
radio-toestellen geeft de E dus de klem
aan, die met de aarde verbonden dient te
worden. 2. ln de muziek: 3de toon van de
toonladder.
EA1BO, roepletters van de u.k.g.-zender
Burgos (Spanje), golflengte 28.93 m. en
40 m.
EAJ1, roepletters van de u.k.g.-zen
der Barcelona (Spanje), golflengte 21.35 m.
en 42.7 m.

EAQ
EAQ, roepletters van de u.k.g.-zender
Madrid (Spanje), golflengte 30.43 m.
EAR, roepletters van de u.k.g.-zender
Madrid (Spanje), golflengte 31.62 m.
ECCLESIASTES, Rooms-Kathollek voor
♦Prediker.
ÉCOSSAISE, Schotse rondedans In 2/4
maat, gelijkend op de polka.
EDISON-EFFECT, zie Radiolamp.
E-DUR, Duits: grote tertstoonsoort met
4 kruisen; Nederlands: c majeur.

EERSTE SYMPHONIE, van Ludwlg van
•Beethoven. De componist werkte hieraan
van 1791—1797. Ze werd uitgegeven in
1801. De delen zijn: 1. Inleiding; 2. Andan
te cantabile con moto; 3. Menuetto; 4.
Finale. Gram.pl. H.M.V. D 1867—1870.
EERSTE SYMPHONIE, van Joh. *Brahms,
een *pathétique, ook wel „Beethovens
tiende symphonle” genoemd. Gram.pl.
H.M.V. D 1499—1503; Odeon O 6890—6895.
EERSTE SYMPHONIE, van G. ‘Mahler
(1888), werd in 1892 voor het eerst te
Hamburg uitgevoerd. Indeling: I. Uit de
dagen der Jeugd, Jeugdvrees en dromen:
I. Niets dan lente; 2. Bloemenhoofdstuk;
3. Met volle zeilen. II. Menselijke comedle: 4. Gestrand; 5. Uit de hel in het
paradijs.
EFEZIËRS, Brief aan de, een der boeken
van het Nieuwe Testament, geschreven
door Paulus aan de gemeente te Efeze, de
hoofdstad van Kleln-Azlë, een rijke han
delsstad, vol ongeloof en afgoderij, o.a.
met de beroemde tempel van Diana. Pau
lus schreef deze brief te Rome, waar hij
gevangen zat. Het doel ls vooral lering en
vermaning van de gemeente.
EGMONT, ‘ouverture van L. van ‘Beet
hoven, bij het gelijknamige treurspel van
Goethe. Gram.pl. HM.V. EJ 96, Decca C A
8170 en C A 8041.
E.I.A.R., zie Ente Italiano per le Audizionc Radiofoniche.
EI-ISOLATOR, isolator in el-vorm met
2 onderling loodrechte gaten voor het door
voeren van antenne en bevestlglngsdraad.
EINDLAMP, lamp, die energie aan de
luidspreker afgeeft.
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EKERING, Ds. Mr. L.
C. W., geb. 1889, leider
van de A.V.R.O.-morgenwijdlng, studeerde theo
logie te Lelden, werd ln
1913 predikant der Nederlands-Hervormde ge
meente te Woubrugge,
1916 te Noordwljk aan
Zee, 1921 te Amsterdam.
Studeerde rechten te Amsterdam, werd ln
1935 meester ln de Rechten. Is sinds 19 No
vember 1928 met de leiding van de mor
genwijding van de A.V.R.O. belast.
ELECTRODE, ln het algemeen elk
stroomtoevoer-contact. In een radiolamp
bevinden zich 2 tot 8 electroden, waar
onder de ‘kathode, de *anode en meestal
bovendien enige ‘roosters.
ELECTRO-DYNAMISCHE LUIDSPREKER
ls een luidspreker, waarbij een aan een
membraan bevestigd spoeltje zich be
weegt ln een magnetisch veld; om dit laat
ste op te wekken, ls meestal een sterke
permanente magneet aanwezig, hoewel ook
electromagneten gebruikt worden.
ELECTROLYTEN, vloeistoffen, die electrische stroom geleiden onder ontleding
der vloeistof. De ontleding heet electrolyse. De In de vloeistof gedompelde platen
of draden, waardoor de stroom binnen
treedt. zijn electroden.
ELECTRON, de kleinst bekende negatie
ve electrlsche ladingen. Overal, waar ma
terie ls, zijn electronen. In een electrisch
veld bewegen zich de electronen van de
negatieve naar de positieve ‘electrode, en
vormen zodoende een electrlsche stroom.
De massa van 1 electron = 1/1847 van die
van een waterstof-atoom.
ELEGIE, klaagzang.
ELEKTRA, van Rlchard ‘Strauss, muzlektragedie in een bedrijf, tekst van Hugo von Hoffmannsthal; eerste opvoering
te Dresden, 1909. Speelt te Mycene in Grie
kenland na de Trojaanse oorlog. Agamemnon is kort na zijn terugkeer uit de
Trojaanse oorlog op laffe wijze door zijn
echtgenote Klytaemnestra, daarbij door
een minnaar Aeglsthus geholpen, ln het
bad vermoord. Tevoren heeft zij haar
zoon Orestus verstoten. Haar dochters
Elektra en Chrysothemls hebben ln het
paleis een ellendig leven, omdat zij de
daad van haar moeder verafschuwen, ter
wijl Klytaemnestra met haar minnaar
een schandelijk leven lelden. Elektra zint
slechts op wraak. Zij heeft de bijl begra-

Element
ven, waarmee haar vader werd gedood. Zij
ziet uit naar de terugkomst van haar
broer Orestus, die daarmee de belde
moordenaars van haar vader op zijn beurt
zal moeten doden. Klytaemnestra, die be
grijpt, welke plannen haar dochter koes
tert, ls verheugd, als het bericht komt.
dat haar zoon ln den vreemde ls gestor
ven. Maar Elektra wil dan zelf haar
wraak koelen. Zij probeert eerst haar zus
ter voor haar plannen te winnen, maar
deze, een meisje ln de bloei van haar
leven, droomt van liefde en kinderen. Aan
wraak kan zij niet denken. Als Elektra
dan zelf haar plan wil uitvoeren en de
bijl opgraaft, nadert een vreemdeling, die
haar broer blijkt te zijn, die zelf het ge
rucht van zijn dood heeft verspreid. Ver
heugd geeft Elektra hem de bijl, hij gaat
naar het paleis en doodt zijn moeder.
Elektra, die bulten de kreten van haar
stervende moeder hoort, roept haar broer
toe, nogmaals toe te slaan. Aeglsthus, die
geen kwaad vermoedt, komt op. Elektra
weet hem door vriendelijk optreden naar
binnen te lokken, en hij wordt ook door
Orestus gedood. Als de dienaren haar de
boodschap van het vreeselljk gebeuren
brengen, begint zij als waanzinnig te
dansen. Deze dans stijgt tot een demo
nische extase. Dan zinkt ze in onmacht
ter aarde.
ELEMENT. 1. primaire elementen wor
den vervaardigd als natte of droge ele
menten en dienen om stroom te leveren,
tengevolge van de chemische omzetting,
die daarin plaats vindt; 2. secundaire
elementen zijn de •accumulatoren.
ELIAS, van F. J. L. *Mendelssohn—
Bartholdy, oratorium (1846); de tekst
geeft de persoon van den profeet Ellas
weer, met de woorden uit de Bijbel, 1
Konlngen 17, 18 en 19. Gram.pl. H.M.V. C
1669—1671, E 566, B 2627, D 1567, C 1398,
C 1631 en C 1786; ook bij Odeon tal van
fragmenten.
ELLINGTON,
EDWARD
KENNEDY, genaamd Duke
E. (geb. 1899), belangrijkste
Amerikaanse componist van
Jazz-muzlek. Oorspronkelijk
pianist, later eigen orkest te
New-York. Gram.pl. Cotton
Club Stomp, H.M.V. B 6292;
Itfs Glory, H.M.V. B 6293;
Limehouse Blues, H.M.V. B
6066; Ring dem Bells, H.M.V.
B 5245; Rude interlude,

Engeland
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H.M.V. B 6449; Hydc Park, Decca M
439; Rent Party Blues, Br. 500249; Jolly Wog, Br. 500251; Saddest Tale, Br.
501901; It don’ mean a Thing, Br. 500174;
Sweet Chariot, Pari. R 1615; Big House
Blues, Pari. R 1044 en zeer vele meer.
EMISSIE, het uitzenden o.a. van *electronen.
E-MOL, Duits: kleine tertstoonsoort met
1 kruis; Nederlands: e mineur.
i
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ENGELAND, Organisatie van de Omroep.
De Brltish Broadcasting Corporation, afk.
B.B.C., ls de enige Engelse maatschappij,
die het recht heeft verkregen, radio- en
televisle-ultzendingen te organiseren ln
Groot-Brlttannië en Noord-Ierland. Ze
streeft geen winstbejag na. De leden
van het bestuur, bestaande uit 7 „gou
verneurs” worden door den Konlng be
noemd. Ultelndelljk hebben de Regering
en het Parlement contróle over de B.B.C.,
maar practlsch geniet de maatschappij
een grote zelfstandigheid. Iedere toestelbezltter, behalve blinden, ln Engeland be
taalt Jaarlijks 10 shilling, die door de
Post worden geïnd. Na aftrek van onkos
ten komen 75 % hiervan aan de B.B.C. Een
tweede bron van inkomsten vormt de
opbrengst van gedrukte publicaties. Zo
nodig kan de B.B.C. aanspraak maken op
een groter bedrag dan de 75 %. In het
Jaar 1938/39 ontvangt ze 90 %, d.w.z. een
bedrag van £ 3.640.000. De ontvangsten
uit publicaties (de bladen Radio Times,
World Radio, The Listener en B.B.C. Em
pire Broadcasting e.a.) bedragen £ 400.000
è, £ 500.000 per jaar. Reclame mag niet
worden uitgezonden. Er worden uitgezon
den: 1. een nationaal programma (Natio
nal programme), en 2. een gewestelijk
programma (Regional programme), het
eerste over 4, het tweede over 13 zenders.
3. het Empire programme op u.k.g. golf
(tussen 13.9 en 50 m.), bestemd voor allo
overzeese delen van het Imperium, be
staande uit delen van de Nationale en
Gewestelijke programma’s, speciale uit
zendingen en nieuwsberichten. Deze pro
gramma’s worden dagelijks gedurende 18
uren uitgezonden, zodat overal des avonds
kan worden geluisterd. De B.B.C. beschikt
over 8 orkesten en koren voor ’t Nationaal

Engeland
en over 5 orkesten voor 't Gewestelijk Pro
gramma, totaal omvattende 443 musici.
De maatschappij heeft zich tevens belast
met de organisatie der *televisle-ultzendlngen ln Engeland. ZIJ heeft een perso
neel van meer dan 3700 personen. — 1
Oct. 1938 waren er ln Engeland 8.758.050
luisteraars, waarvan ± 50.000 kosteloos. In
bedrijf zijn thans de volgende zenders:
Droitwich, 150 kW., London Regional 70
kW., Midland Regional (Blrmlngham) 70
kW., North Regional (Moorslde Edge) 70
kW., Scottish Regional (Falklrk) 70 kW.,
West Regional (Washford Cross) 70 kW.,
North Scottish Regional (Burghead) 60
kW., North East Regional (New Castle) 1
kW., North Ireland Regional (Llsburne)
100 kW.. Scottish National (Falklrk) 50
kW., London National 20 kW., West Natio
nal (Washford Cross) 20 kW., North Na
tional (Moorslde Edge) 20 kW., North
Wales (Penmon) 5 kW., Aberdeen 5 kW.,
Bourncmouth 1 kW., Plymouth 0.3 kW. —
Het pauze-teken van alle Britse stations
ls een klokkenspel, waarbij de acht tonen
van de octaaf ln telkens andere volgorde
worden herhaald.
Literatuur: H. E. Brlttaln, The A.B.C. of
the B.B.C.; Jaarverslagen van de B.B.C.;
Broadcastlng House and Malda Vale, Lon
don, en andere uitgaven van de B.B.C.

77

Entiührung

Bladen: Radio-Times, World Radio, The
Listener, B.B.C. Empire Broadcastlng, The
Wlreless World.
ENGELAND. Volkslied: God save the
King (God behoede den Konlng!) gedicht
door H. Carey (1696—1743), componist.
Later hebben ook de Duitsers en Zwitsers
de melodie geannexeerd. De dichter en
componist moet met zijn andere werk zo
weinig succes gehad hebben, dat hij ln
zeer behoeftige omstandigheden leefde, en
tenslotte zelfs de hand aan zich zelf
sloeg. Men gaf ten voordele van zijn
weduwe enige nagelaten kleine composl-

j
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God mw our lord ifu> hing. long live our no • ble King.

God save Iht» King. SendJumVié-fo-ri-ous. Kap-py and

Glo-ri ous. Long fo reijn o - ver us, God save üie King
tles uit en daaronder bevond zich ook het
zo bekend en populair geworden lied. Ver
schillende kleine wijzigingen zijn er in
de loop des tijds ln aangebracht. De ver
taling van het eerste couplet luidt: God
behoede onzen Konlng, lang leve onze
edele Konlng, God behoede den Konlng.
Moge hij overwinnend, gelukkig en roem
rijk, lang over ons regeren; God behoede
den Konlng. Gram.pl. H.M.V. C 1467, C
2550; Odeon O 26014.
ENSEMBLE, samenspel; klein gezel
schap, dat samen speelt.
ENTE ITALIANO PER LE AUDIZIONE
RADIOFONICHE, afk. E.I.A.R.. Italiaanse
vereniging voor de radio-omroep, zetel te
Turijn (zie Italië, organisatie van de om
roep). Het pauze-teken van de zenders der
groep Rome Is de slag van een nachtegaal;
dat van de groep Turijn het gezang van
een bastaard-nachtegaal.
ENTFÜHRUNG AUS DEM SERAIL, Die,
van W. A., •Mozart, opera (1782), ln drie
bedrijven, tekst van Stephanle de Jonge
re, naar Bretzner. ZIJ verplaatst ons in
een Oosterse omgeving. Het eerste bedrijf
stelt voor het paleis van Pasja Sellm, aan
het strand der zee. Constance, de bruid
van Belmonte, ls in handen geraakt van
den Pasja, die haar tevergeefs zijn liefde
betuigt. Daar zijn beden om wederliefde
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geen gehoor vinden, houdt hij het meisje
gevangen in zijn serail. Belmonte sluipt
om het gebouw, teneinde een middel te
vinden om haar te bevrijden. HIJ tracht
Osmin, die met het oppertoezicht ls be
last, uit te horen over het verblijf van Pedrlllo, Belmonte's dienaar. Osmin, die een
verwoed Christenhater ls, wijst hem op
barse toon af. Gelukkig krijgt Belmonte
spoedig daarop Pedrlllo ln het oog, die
eveneens gevangen wordt gehouden door
den Pasja. Terwijl Belmonte en Pedrlllo
plannen staan te beramen, om Constance
en Blonde, haar kamenier, te bevrijden,
nadert de Pasja met groot gevolg. HIJ
houdt Constance’s hand vast en smeekt
haar opnieuw om wederliefde, doch zij
rukt zich los en vlucht weg. Nu treden
Belmonte en Pedrlllo den Pasja tegemoet,
en deze laat zich overhalen om Belmonte
als bouwmeester ln zijn dienst te nemen.
Osmin wil hen verhinderen, het paleis te
betreden, doch tevergeefs.
In het tweede bedrijf blijkt, dat Osmin
zijn hart heeft verloren aan Blonde, doch
hij laat haar voelen, dat hij de meester
ls en zij de slavin, die hem slechts heeft
te gehoorzamen. Hiervan wil Blonde niets
horen en Osmin moet onverrlchterzake
terugkeren. Nu verschijnt Constance, spoe
dig gevolgd door den Pasja, die haar met
zijn liefdesbetuigingen blijft lastig vallen.
Als hij geen gehoor vindt, bedreigt hij
haar met de ultgezochtste martelingen,
welke bedreigingen echter geen Invloed op
haar hebben. De Pasja besluit nu, zijn
toevlucht te nemen tot andere middelen,
om haar tegenstand te overwinnen. Pe
drlllo weet het zo aan te leggen, dat hij
Blonde te spreken krijgt, aan wie hij zijn
plan blootlegt, om gevieren te vluchten.
Het gelukt hem. Osmin dronken te ma
ken, waardoor de beide verliefde paren ge
legenheid krijgen, om hun plan voor hun
ontvluchting In bijzonderheden vast te
stellen.
In het derde bedrijf gelukt het Inder
daad Belmonte en Constance, zowel als
Pedrlllo en Blonde, te ontsnappen, doch
het ongeluk wil, dat een stomme slaaf
den nog niet geheel ontnuchterden Os
min door gebarentaal weet te beduiden,
dat er iets niet ln de haak ls. Deze laat
wachtposten uitzetten en het gelukt hem,
belde verliefde paren weder ln zijn macht
te krijgen. Deze worden nu aan de genade
van den Pasja overgeleverd. De Pasja geeft
gehoor aan een edelmoedige opwelling en
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schenkt allen de vrijheid. Gram.pl. Odeon
O 25399, O 7546 (ouverture) en O 6990;
Telef. A 1874 en E 1867.
ENTR’ACTE, muziekstuk tussen twee be
drijven van een opera.
EPILOOG, Grieks: slotwoord. De K.R.O.
besluit haar uitzendingen meermalen met
een uitvoerige epiloog, bestaande uit een
gebed en enige liederen, gezongen door
het Klein Koor, onder leiding van Jos. H.
Plckers, en eindigende met het uitspreken
van de zegen. De tekst van deze Epiloog
luidt als volgt: In de naam van den Va
der en den Zoon en den Heiligen Geest,
Amen. Wij danken U, o God, voor al de
weldaden, die wij geheel ons leven, maar
bijzonder ook weer deze dag van U ont
vangen hebben naar ziel en lichaam. Om
onze geringheid en nog meer om onze
zonden zijn wij niet waardig aan zoveel
bewijzen van Uw vaderlijke liefde deelach
tig te worden; maar des te meer erken
nen wij dan ook Uw oneindige goedheid,
die niet ophoudt, om ons alles te geven,
wat wij voor ons tijdelijk en eeuwig wel
zijn nodig hebben. Laat deze dag, die wij
zoveel beter hadden kunnen besteden, niet
verloren zijn voor de eeuwigheid, maar
dat Uw Goddelijke Zoon en enige Midde
laar Jezus Christus door Zijn lijden en
dood aanvulle wat wij verzuimden en ver
dienstelijk make het weinige, dat wij ln
onze ellende en zwakheid voor goeds
mochten verricht hebben. Goede Vader, die
ln de Hemelen zijt, ons toekome Uw rijk,
hier op aarde, maar ook eenmaal ln de
eeuwigheid. Amen.
WIJ willen, o God, deze dag niet eindi
gen zonder in ons zelf te keren en gehol
pen door het licht van Uwen Heiligen
Geest een blik te slaan op het binnenste
van ons hart. O, wat hebben wij U weer
beledigd en bedroefd door onze zonden en
onvolmaaktheden, wat zijn wij weer zwak
geweest, niettegenstaande onze goede
voornemens en de hulp van Uw genade,
die ons steeds nabij was. Mochten wij
toch voortaan beter begrijpen, welke gro
te offers Uw Zoon, Jezus Christus, voor
ons heil gebracht heeft, daardoor onze
afschuw voor de zonden steeds groter
worden en tegelijk onze wil standvastiger
om ze ln de toekomst te vermijden. Amen.
Ik geloof ln U, o God, omdat GIJ de
eeuwige waarheid zijt. Ik hoop op U, om
dat GIJ de oneindige goedheid zijt. Ik be
min U, omdat GIJ de volmaakte liefdo
zijt. Ik betreur het uit het diepst van
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mijn ziel, dat lk U ooit beledigd heb
door mijn zonden. Duizendmaal liever
sterven, dan U nog ooit te beledigen.
Amen.
Wij bidden U, o God. zie genadig neder
op de kinderen, die GIJ ons in Uw vader
lijke goedheid gegeven hebt, en die Gij
door ons geroepen hebt tot het eeuwig ge
luk van de hemel. Hun onsterfelijke zie
len vooral zijn de schatten, die Gij aan
onze ouderlijke zorg en hoede hebt toe
vertrouwd. Van ons zult Gij die eenmaal
opvragen, als wij voor Uw troon zullen
verschijnen om rekenschap af te leggen
van de vervulling van onze plichten. Meer
dan aan ons behoren zij U toe. Wij leg
gen dan ook hun tijdelijk en eeuwig ge
luk in de handen van Uw Goddelijke
Voorzienigheid. Geef ons kracht om hen
te besturen naar Uw wil; de wijsheid om
hen te lelden langs Uw wegen; de liefde
om ons in staat te stellen voor hen ons
te kunnen opofferen. Moge de geest van
ongeloof niet binnendringen in hun ziel;
het bederf van deze boze wereld hun hart
niet besmetten; de vergankelijke goederen
van deze aarde de verlangens niet doden
naar de onvergankelijke van de hemel.
Geef ons, dat wij na hun hier tot voor
beeld geweest te zijn van rechtschapen
heid, deugd en plichtsbetrachting, ook
eenmaal met hen gelukkig mogen zijn in
de hemel. Amen.
Onder Uw bescherming nemen wij onze
toevlucht, o Heilige Moeder van God; ver
smaad onze gebeden niet, waarmede wij
U voor wat wij nodig hebben aanroepen,
maar bevrijd ons altijd van alle gevaren,
o glorievolle, o gezegende Maagd Maria.
Amen.
Bescherm, o Heer, Uw dienaren door de
bijstand van de vrede en beveilig al de
genen, die op de hulp van de Heilige
Maagd Maria vertrouwen tegen alle vijan
den. Door Christus onzen Heer. Amen.
Antiphoon. Gij zljt in ons, Heer, en Uw
naam is over ons afgeroepen; verlaat ons
niet, Heer, onze God. U, Schepper van
alle dingen vragen wij, vóórdat het einde
nadert van deze dag, dat GIJ met de
goedgunstigheid, die wij steeds van U
mogen ondervinden, over ons moogt wa
ken. Dat bange dromen ons niet benau
wen, noch nachtelijke schrikbeelden ons
verontrusten, maar dat GIJ onzen vijand
in bedwang moogt houden, opdat ons
geen lichamelijk letsel worde toegebracht.
Geef dat, Almachtige Vader, door middel

Epiloog
van Uwen Zoon Jezus Christus, die met
U en den Heiligen Geest ln eeuwigheid
regeert. Amen. Bewaar ons, Heer, als de
appel van Uw ogen. (Antiphoon:) En be
scherm ons onder de schaduw van Uw
vleugelen.
Laat nu, o Heer, Uw dienaar volgens
Uw woord ln vrede gaan. Want mijn ogen
hebben Uw heil aanschouwd, dat GIJ be
reid hebt voor het aanschijn van de vol
keren: Het licht tot verlichting van de
heidenen en de glorie van Uw volk Israël.
Eer aan den Vader en den Zoon en den
Heiligen Geest. Zoals het was in het begin
en nu, en altijd en ln de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Antiphoon. Bescherm ons, o Heer, ter
wijl wij waken, bewaar ons terwijl wij
slapen, opdat wij met Christus gewaakt
hebbende, mogen rusten ln vrede. De
Heer zij met U. (Antiphoon:) En met
Uwen geest.
WIJ bidden U, o Heer, bezoek deze wo
ning en weer verre van haar alle listen
van den vijand; dat Uw heilige Engelen
daarin wonen om ons ln vrede te bewa
ren en dat Uw zegen altijd met ons blijve,
door Christus onzen Heer. Amen. Dat de
zielen der gestorvenen door de barmhar
tigheid van God mogen rusten in vrede.
Amen.
Na het tweede gezang: Gedenk, o God,
dat Uw lieve Zoon, Jezus Christus, de
wreedste dood heeft ondergaan voor ons
eeuwig heil. Sta derhalve niet toe, dat de
zondaars volharden in hun boosheid, maar
bewogen door de gebeden van Uw heiligen
en van Uw Heilige Kerk, de bruid van
Uwen Zoon, wees Uwer barmhartigheid in
dachtig en let niet op hun ongehoor
zaamheden en zonden. Maak dat zij ein
delijk zich van ganser harte bekeren tot
Hem. dien GIJ gezonden hebt, onzen Heer
Jezus Christus, door Wlen wij gered en
verlost zijn en aan Wien alle glorie en
heerlijkheid door de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Hierna volgen de intenties, welke in de
afgelopen week aan de K.R.O. zijn op
gegeven.
Onze Vader, wees gegroet.
Zegen: Benedictio Dei omnipotentls: Patrls et Fllli et Spiritus Sancti descendat
super vos et maneat semper. Amen.
De zegen van den almachtlgen God den
Vader en den Zoon en den Heiligen Geest
dale op U neder en verbUJve op U altijd.
Amen.
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Epos
EPOS, of heldendicht, de voornaamste
vorm der epische poëzie, geeft een objec
tief, dichterlijk verhaal van een grootse
gebeurtenis, dikwijls van wereldhistorische
betekenis. Bekende epen zijn: Ilias en
Odyssee van Homerus; Aeneïs van Verglllus; Divina Comoedia van Dante; Het
Verloren Paradijs van Mllton; Hiawatha
van Longfellow.
EQUIVALENT, gelijkwaardig.
ER, morse-sein voor: Hier...
ERG, eenheid van arbeid.
EROÏCA (Ital.: eroïco = heldhaftig),
Sinfonia Eroïca of derde symphonle van
Ludwlg van *Beethoven, geschreven ln
1804, muzikaal heldendicht, geïnspireerd
door het optreden van Napoleon. Gram.pl.
HM.V. DB 1599—1605; ook Odeon O 6901—
6906.
ESDRAS, Rooms-Kathollek voor *Ezra.
ES-DUR, Duits: grote tertstoonsoort met
3 mollen; Nederlands: es majeur.

H§

jr± Ff

Fff

ESMERALDA, polka-achtige dans.
ES-MOL, Duits: kleine tertstoonsoort
met 6 mollen; Nederlands: es mineur.

ESPERANTO, Kunstwereldtaal, ± 1886
ontworpen door den Poolsen arts Dr. L.
Zamenhoff (1859—1917). De naam ls af
geleid van het werkwoord, dat hopen be
tekent. Door verschillende omroep-organlsatles ln binnen- en buitenland worden
regelmatig programma’s in Esperanto uit
gezonden.
ESTHER, een der boeken van het Oude
Testament, vermoedelijk naar aantekenin
gen van Mordechai. Verhaalt de geschie
denis van het Joodse meisje Esther, een
nicht van Mordechai, die door Ahasverus
tot Koningin werd gemaakt, en de Joden
weet te redden van een door Haman ge
smeed complot. Ter herinnering aan deze
redding vieren de Joden nog steeds het
•Foerlm-feest.
ESTLAND, Organisatie van de Omroep.
De omroep is sinds 1926 een Staatsmono
polie; de exploitatie ls ln handen gelegd

Euryanthe
van de maatschappij Rllgl-Rlnghö&llng.
Houders van een ontvangtoestel betalen
een belasting van 9 tot 40 kronen, naar
gelang van het daarvan gemaakte gebruik;
70 % hiervan komt aan de genoemde R.R.,
30 % aan de schatkist. De zenders zijn;
Tallinn 60 kW., op te voeren tot 100 kW.
en Tartu 0,5 kW. 1 Oct. 1938 bedroeg het
aantal ontvanglnrichtlngen 57.488 d.1.
5.9 % der bevolking. Zie het kaartje onder
Letland.
ETUDE (Frans: studie), muziekstuk voor
oefening, waarin dus allerlei technische
moeilijkheden voorkomen. Verschillende
grote componisten schreven prachtige étu
des.
ETUDES, van *Chopln, gram.pl. Odeon
O 6943, 6793, 25241, 6943, 25615, 25618, 11855,
25615. HM.V. DB 1132—1134, 1178—1180.
EURYANTHE, van C. M. von Weber,
opera ln drie bedrijven, tekst van Helmine
von Chezy. Eerste opvoering te Wenen,
1823. Het stuk speelt in het Jaar 1110.
Het eerste bedrijf stelt voor de kolonnade ln het koninklijke slot; een
gezelschap ridders met hun edelvrouwen.
Ieder dezer laatsten reikt haar ridder een
krans toe. Adolar, graaf van Nevers, houdt
zich evenwel afzijdig; Lyslart, graaf van
Forest, gaat men uit de weg. De koning
verschijnt en deelt Adolar mede, dat hij
diens bruid, Euryanthe, heden ten hove
zal ontvangen, waarop Adolar een minne
lied te harer ere zingt. De hertogin van
Bourgondië reikt nu ook Adolar een krans,
terwijl de dochters der edelen zijn citer
met rozen versleren. Graaf Lyslart ziet
dit alles met een spottend gezicht aan en
maakt cynische opmerkingen over de'
trouw der vrouwen ln het algemeen en
die van Euryanthe in het bijzonder. HIJ
neemt zelfs aan, persoonlijk Euryanthe’s
trouw aan het wankelen te brengen. Hier
op gaan Adolar en Lyslart een wedden
schap aan; de verliezer zal den ander zijn
ganse erfdeel moeten afstaan. Hiermede
gaat Adolar volkomen accoord, daar hU
zich zeker weet van de trouw van Euryan
the. Het volgende tafereel stelt voor de
slottuin te Nevers. Op de achtergrond
vertoont zich de grafstede van Emma,
Adolar’s zuster. Euryanthe verschijnt, ver
gezeld van Eglantine, ln naam haar vrien
din, doch in werkelijkheid haar vijandin,
daar zij zélf Adolar bemint. Zij slaagt er
in de argeloze Euryanthe het geheim te
ontlokken, dat Emma zichzelf van het
leven heeft beroofd, uit droefheid over de
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dood van haar geliefde. Zij heeft zich
vergiftigd door middel van een ring. Nau
welijks heeft Euryanthe zich het geheim
laten ontvallen, of zij heeft er berouw
over, dat zij de eed heeft gebroken, die
zij Adolar heeft gezworen, dat zij het ge
heim nooit zou prijs geven. Eglantlne weet
haar evenwel gerust te stellen. Nu klinkt
trompetgeschal; Lyslart verschijnt met een
rijk gevolg en deelt Euryanthe mede, dat
de konlng haar aan zijn hof heeft ont
boden, waarover zij in de wolken is, om
dat zij dan haar geliefden Adolar weer zal
ontmoeten. Lyslart en Eglantlne spannen
tegen haar samen.
Het tweede bedrijf speelt eveneens in
de tuin van het slot te Nevers. Daar
Lyslart er niet ln kan slagen, Euryanthe
ten val te brengen, concentreert zich al
zijn haat op Adolar. Daar snelt Eglantlne
uit het grafgewelf van Emma. Lyslart
verbergt zich en hoort haar zeggen, dat
zij zich de noodlottige ring uit het graf
heeft toegeëigend en dat zij nu, dank zij
die ring, over Adolar en Euryanthe zal
kunnen zegevieren. Doch hoè? Nu komt
Lyslart te voorschijn en roept uit: „Door
mijl" Het volgende tafereel stelt voor de
feestelijk verlichte kolonnade in het slot
des konings. Euryanthe verschijnt met
haar gevolg en werpt zich in Adolar's ar
men. Als de konlng verschijnt, treedt
Lyslart uit het midden der edelen te
voorschijn en roept, op Euryanthe wijzend,
dat „de schoonste hand hem het pand der
liefde reikte.” Euryanthe wijst veront
waardigd zijn beschuldiging af en betuigt
haar onschuld. ZIJ kan echter niet ont
kennen, dat zij haar eed heeft gebroken
en het haar toevertrouwde geheim heeft
verraden. Daar zij niet zegt, dat zij er
Eglantlne deelgenote van heeft gemaakt,
maakt Adolar hieruit de gevolgtrekking,
dat Lyslart er inderdaad in is geslaagd,
haar voor zich te winnen, waarop hij al
zijn bezittingen aan zijn tegenstander
overdraagt. Daarna verwijdert hij zich,
Euryanthe met zich voerend.
Het derde bedrijf stelt een eenzaam
rotslandschap voor. Op het hoogste punt
verschijnen Adolar en Euryanthe; de
eerste daalt omlaag en zegt tot Euryanthe,
die boven is gebleven, dat hij haar hier
heen heeft gevoerd om haar te doden. ZIJ
betuigt onder tranen haar onschuld, doch
Adolar blijft onverbiddelijk. Daar ziet zij
plotseling, hoe een slang zich opricht om
Adolar aan te vallen. ZIJ Ijlt de berg af,
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om hem te redden. Adolar slaagt er in,
de slang onschadelijk te maken; doch nu
hij heeft gezien, dat zij bereid was om
haar leven voor hem op te offeren, ziet
hij van zijn noodlottig plan af en laat
haar alleen. De konlng, die met zijn ge
volg op jacht is, treft haar alléén aan op
dezelfde plek. Nu deelt zij den vorst mede,
hoe Eglantlne haar heeft overgehaald, om
haar het geheim te onthullen. De konlng
belooft haar zijn hulp. Het volgende tafe
reel speelt op het plein voor het slot Ne
vers, waar boeren een lied zingen. Adolar
verschijnt en beklaagt zich over zijn bit
ter lot. De boeren houden echter vol, dat
Euryanthe onschuldig is en dat zij het
slachtoffer is geworden van Lyslart en
Eglantlne, met wie hij zich heden ln de
echt zal laten verbinden. De bruilofts
stoet nadert. Plotseling blijft Eglantlne
doodsbleek staan en beschuldigt zichzelf
van het verraad, dat zij Jegens Euryanthe
heeft gepleegd. Zij is waanzinnig gewor
den. Nu daagt Adolar zijn tegenstander,
Lyslart, tot een tweekamp uit; doch deze
wordt door den konlng verboden. De vorst
wil Adolar straffen, omdat hij zo licht
vaardig heeft geloofd, dat Euryanthe hem
ontrouw was geworden; hij deelt hem
mede dat deze laatste is gestorven, ln haar
laatste ogenblikken de zegen des hemels
over hem afsmekend. Op dit ogenblik
bekent Eglantlne in het openbaar, wat zij
en Lyslart tegenover Euryanthe hebbeD
misdreven, waarover Lyslart zodanig ln
woede geraakt, dat hij haar met zijn dolk
doorsteekt. Adolars geweten klaagt hem
aan en hij smeekt Lyslart, ook hém het
moordende staal in de borst te stoten;
doch nu snelt Euryanthe op hem toe en
zijn de belde gelieven herenigd.
Gram.pl. (ouverture) Odeon O 6916 en
6917. De bekendste nummers zijn: le Acte:
„Dem Frieden Heil" (koor); „Unter bltlhenden Mandelbaumen” (Adolar); „Wohlan! du kennst" (Adolar, Lyslart en de
Konlng); „Glöcklein im Tale” (Euryan
the); „O mein Leid lst unermessen” (Eglantine); „Unter ist mein Stern gegangen" (Euryanthe en Eglantlne); „Fröhllche Klange” (Euryanthe en koor). — 2e
Acte: „Wo berg’ ich mlch" (Lyslart):
„Komm denn, unser Leid zu r&chen”
(Lyslart en Eglantlne); Wehen mlr Ltlfte Ruh" (Adolar); „Lass mlch empor zum
Lichte” (kwartet en koor). — 3e Acte:
„Hier am Quell, wo Welden stehn” (Eury
anthe); „Die Tale dampfen” (koor);
R 6

Euwe
„Lasst mlch hler .»
Konlng. Euryanthe en
(S“r. MACHGIELIS (MAX), geb. 1901,
Nederlands schaker, lei
der der schaaklessen van
de A.V.R.O., studeerde
in de wis- en natuur
kunde te Amsterdam en
promoveerde ln 1926 met
lof tot doctor; was le
raar te Winterswijk en
Rotterdam, en ls dit
sedert 1926 te Amster
dam. Was van 1936-1937 wereldkampioen
schaken.
EVACUEREN, luchtledig maken, bijv.
van een radlo-lamp.
EVANGELIE (Grieks) blijde boodschap,
het verhaal van het leven van den Heer
Jezus Christus op aarde, zoals dit is
neergeschreven door de vier evangelisten
Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes;
dit zijn de vier eerste boeken van het
•Nieuwe Testament.
EVANGELISCHE GEZANGEN, 192 geeste
lijke liederen, op last van de Synode der
Nederlands Hervormde gemeenten door een
daartoe benoemde Commissie ln de Jaren
1803—1805 verzameld, om naast de •Psal
men bij de openbare godsdienstoefenin
gen gebruikt te worden. Ze zijn van ver
schillende dichters afkomstig, o.a. van Mr.
H. van Alphen, Mr. Rhijnvis Felth, Mr. L.
P. v. d. Kasteele, en vele anderen. In 1886
werd de bundel uitgebreid met een Ver
volgbundel, waarvan de gezangen genum
merd zijn van 193—274. Deze zijn o.a. van
Mr. H. van Alphen, Dr. N. Beets, P. A.
de Genestet, Dr. B. ter Haar, J. J. L. ten
Kate, E. J. Potgieter e.a. De laatste 11 zijn
vertalingen van klassieke liederen van
Luther, Paul Gerhard, Leo Judae, Gustaaf
Adolf, Louise Henrlëtte van Brandenburg,
geb. Prinses van Oranje.
EVANGELISCH LUTHERSCHE KERK, zie
Luthersche Kerk.
EVANGELISTEN, de vier schrijvers van
de •Evangeliën: 1. Mattheüs, een der
twaalf discipelen van Jezus, oorspronkelijk
een „tollenaar” (belastingambtenaar) (zie
ook Mattheüs, Evangelie van), symbolisch
voorgesteld door een engel; 2. Markus (bij
naam van Johannes), een leerling der
Apostelen, tolk van Petrus (zie ook Mar
kus, Evangelie van), symbool: een leeuw;
3. Lucas, een ontwikkeld arts, metgezel
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van Paulus, tevens schrijver van de Han
delingen der Apostelen, (zie ook Lucas,
evangelie van), symbool: een stier; 4. Johannes, een der twaalf apostelen, voor
heen een Galllees visser, (zie ook Johannes, evangelie van), symbool: een adelaar.
EVOCATION (Frans: bezwering), oproe
ping van geesten.
EXODUS, het tweede boek van het Oude
Testament. De naam ls Grieks en bete
kent uittocht (der kinderen Israëls uit
Egypte). De eerste 11 hoofdstukken ver
halen over de voorbereidingen tot deze
tocht, dan volgen de hoofdstukken over
deze tocht zelve, en daarna wordt de
organisatie van het volk beschreven. Het
boek loopt over een tijdvak van 45 Jaar na
de dood van Jozef, en moet geschreven
zijn door Mozes.
EZECHItL, Profetieën van, een der boe
ken van het Oude Testament. Terwijl *Jeremla te Jeruzalem profeteerde en het
volk van Israël waarschuwde, deed Ezechlël hetzelfde ln de Babylonische bal
lingschap. De lnhoud van dit boek is zeer
verheven en vaak moeilijk te begrijpen.
Deze profetieën lopen over een tijdvak van
ongeveer 22 Jaar. Ezechiël wordt gerekend
tot de vier z.g. grote profeten.
EZRA, een der boeken van het Oude
Testament, bevattende de geschiedenis van
het Israëlitische volk van 3468—3550 na
de Schepping, beschreven door Ezra.

F
F, l. morse-seln voor: Regeringstelegram
zonder voorrang; 2. vierde toon van de
toonladder.
FABEL, verhaal uit het leven der natuur,
meestal dat der dieren, toepasselijk ge
maakt op het leven der mensen. Bekende
fabeldichters zijn: La Fontalne, Lessing en
de Nederlanders Cats, Vondel en Bllderdljk.
FADING, Engelse term ln Internationaal
gebruik voor het verschijnsel der wisselen
de ontvangsterkte. De oorzaak wordt ge
zocht ln onregelmatige vormveranderingen
van de z.g. *Heavislde laag. Hierdoor ont
vangt men de tegen deze laag terugge
kaatste radiogolven op zodanige wijze, dat
deze elkaar ondersteunen of tegenwerken.
In het eerste geval krijgt men zeer grote
sterkte, in het tweede geval verdwijnt het

Fading-compensalïe
signaal soms geheel. Door middel der
automatische *fading-compcnsatie poogt
men ln de moderne radio toestellen, met
groot succes, de meest hinderlijke sterktewlssellngen tegen te gaan. BIJ de radio
telefonie over lange afstanden (bijvoor
beeld de Holland-Indlë-verblndlng) gaat
men de hinder hiervan tegen, door het
signaal gelijktijdig op meer posten, die
onderling verschelden kilometers van el
kaar liggen te ontvangen, en de signalen
van de verschillende ontvangposten te zamen op een lijn door te geven. De geluid
sterkte ls dan ongeveer constant.
FADING-COMPENSATIE, Inrichting ln
de moderne radlo-apparaten, om de sterk
te van een ontvangen draaggolf constant
te houden. Men maakt hier gebruik van
hypergevoelige ontvangers, waarbij een
ontvangen draaggolf een regelspannlng
verwekt, die het apparaat minder ge
voelig maakt, naarmate de draaggolf ster
ker ls. Hieruit volgt, dat bij ontvangst
van zeer zwakke zenders, de gevoeligheid
van het apparaat maximaal is en storin
gen ln de omgeving flink mee versterkt
worden. Krachtig doorkomende zenders
daarentegen stellen het apparaat ongevoe
lig ln. zodat men hierbij geen storingen
hoort. Een zender, die tamelijk sterk van
sterkte wisselt, zoals dat bij fading het
geval ls, wordt zeer constant ontvangen,
alleen hoort men ln de perioden van fa
ding meer storing. Schijnbaar zijn de toe
stellen, voorzien van deze Inrichting, storlngsgevoellger dan apparaten, die niet
van fadlng-compensatle voorzien zijn. BIJ
vergelijking blijkt evenwel, dat men de
zenders, die men op een apparaat zonder
fadlng-compensatle goed ontvangt, min
stens even goed op een moderne ontvan
ger doorkrijgt.
FAGOT (Frans: takkebos),
houten blaasinstrument met
dubbel rietblad en nasale klank,
het eerst geconstrueerd ln 1539.
U-vormlge houten buis met Svormlge
metalen
blaaspijp,
waaraan het mondstuk. Strauss
noemt de fagot: de stem van
een ouden man, die wijsjes
zoemt, die hem nog uit zijn
jeugd dierbaar zijn; de fagot
heeft een weke, zachte klank,
soms ook grotesk. Een octaaf
lager klinkt de contra-fagot.
FALL, LEO (1873—1925), knap
en bekend Duits operette-com-

83

Falstaff

ponlst, kan met Franz Lehér op één lijn
worden gesteld, viel op door zijn vorm
geving en vindingrijkheid, ln het Instru
menteren dikwijls zorgeloos. Bekende ope
rettes: Der Fidele Baucr, Die *Dollarprinzessin, Der liebe Augustin.
FALLA, MANUEL DE, geb. 1876, Spaans
componist, studeerde te Madrid, woonde
van 1907—1914 te Parijs, waarna hij zich
te Granada vestigde en ging componeren.
Schreef verschillende opera's (La Vida
Breve), balletten, een concert voor clavecimbel, fluit, hobo, klarinet, viool en cel
lo; verder liederen. Een der meest bete
kenende tegenwoordige componisten.
FALSET, kopstem, ln tegenstelling met
de normale borststem.
FALSTAFF, van G. *Verdl, lyrische comedle ln drie bedrijven; tekst naar Shakespeare van Arrlgo Bolto. Eerste opvoering
te Milaan 1893. Verdi schreef deze enige
comlsche opera op 80-Jarlge leeftijd. Leer
zaam is een vergelijking met Wagners
Zwanenzang, de Parsival. Terwijl Wagner
verlossing zoekt van alle waan dezer
wereld ln diepe religleuse muziek, heeft
Verdi voor deze wereld nog slechts een
dlep-humorlstlsche glimlach over. Het stuk
loopt uit ln een grote fuga met de tekst:
alles op aarde ls een grap, en wij zijn ge
boren dwazen. Het stuk speelt te Wlndsor ln de tijd van de regering van Hen
drik IV omstreeks het jaar 1400. In het
eerste bedrijf zit Slr John Falstaff, een
man, die het leven doorbrengt met eten
en drinken en niets doen. in het restau
rant De Kouseband. Daar komen zijn
knechts Bardolph en Pistol binnenrennen,
gevolgd door den woedenden Dr. Cajus,
die beweert, dat ze hem dronken ge
maakt en uitgeplunderd hebben. Falstaff
trekt zich er niet veel aan. maar Jaagt
den man eenvoudig de deur uit. Daar hij
voor de zoveelste keer weer eens slecht
bij kas is, laat hij zijn bedienden twee ge
lijkluidende minnebrieven brengen aan de
getrouwde dames Ford en Page, die, naar
hij meent, verliefd op hem zijn. Zijn eer
lijk bekende bedoeling ls, zich op de kos
ten der belde dames te amuseren en zich
van haar geld meester te maken. Maar er
rijst een bezwaar: de bedienden hebben
gewetensbezwaren, de brieven weg te
brengen. Geen nood, dan zal Falstaff het
laten doen door een page. De knechts
moeten een verhandeling over eer ln het
algemeen en ln het bijzonder aanhoren en
gaan dan zónder pardon de laan uit.

Falstaif
Voor Fords huis ontmoeten Mevr. Ford
en haar dochter Anna, haar burinnen Meg
Page en Quickly. Mevrouw Page heeft een
nieuwtje: ze heeft een liefdesverklaring
gekregen van Falstaff. Maar Mevrouw All
ee Ford ls ook met een minnebrief ver
eerd! De brieven van den dikzak worden
vergeleken en blijken woordelijk gelijk te
lulden. Dat moet gewroken worden, en
al pratend verdwijnen de dames op de
achtergrond. — Nu verschijnen Falstaffs
bedienden, Dr. Cajus, Ford en Fenton. Uit
wraak voor hun ontslag verraden de brave
knechts de plannen van hun meester.
Dadelijk smeden de mannen een complot
tegen Falstaff. Ford wordt opgedragen on
gemerkt Slr Falstaff op te zoeken en zijn
gangen na te gaan. De vrouwen komen
ook weer aanzetten, maar blijven op de
achtergrond, en ook de mannen zijn niet
van plan, hun bedoelingen te openbaren.
Ze verdwijnen en slechts de Jonge wilde
bras Fenton krijgt de gelegenheid de ver
liefde Anna terzijde te trekken en flink
te zoenen. De vrouwen besluiten, Mevrouw
Quickly als postillon d'amour naar Fal
staff te zenden.
Het tweede bedrijf speelt weer ln het
café. Falstaff zit als altijd te drinken.
Bardolph en Pistol verzoeken hem, weer
ln genade aangenomen te worden. Me
vrouw Quickly komt binnen en zegt, dat
Mevrouw Ford hem des middags om drie
uur verwacht. Nu verschijnt de verklede
Ford als een zekere heer Bom. Hij geeft
Falstaff geld en wijn, en verzoekt den
nobelen, in liefdeszaken zo ervaren rid
der om hulp in een liefdesaangelegenheid.
HIJ zegt, dat hij op een zekere Mevrouw
Ford verliefd ls, maar geen succes bij
haar weet te bereiken. HIJ verzoekt daar
om Falstaff aan Mevrouw Ford het hof
te maken, want dan zal hij, als hij na
hem komt, wellicht makkelijker zijn doel
bereiken. Falstaff wil dat natuurlijk met
alle genoegen doen, en vertelt, dat hij
haar reeds diezelfde middag zal ontmoe
ten. Is het te verwonderen, dat Ford woe
dend ls? Maar, hij weet zich te beheer
sen, en doet Falstaff uitgeleide, omdat het
langzamerhand tijd wordt voor het af
spraakje.
In het huls van Ford. Falstaff verschijnt
precies op tijd. Zonder er doekjes om te
winden, verklaart hij Allee op hartstochtelljke wijze zijn liefde. De burinnen, die
het plan zorgvuldig hadden opgesteld,
storen echter met de boodschap, dat Ford
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alles ontdekt heeft, en wel spoedig zal
komen. Maar — en dat wisten ze niet —
Ford komt Inderdaad op hetzelfde ogen
blik binnen. Zijn woede kent geen gren
zen. Falstaff wordt achter een kamer
scherm verborgen. Ford rent het hele
huls door, om naar Falstaff te zoeken.
Deze wordt veiligheidshalve in een was
mand onder de vuile was verstopt. Anna
en Fenton verdwijnen kussend achter het
kamerscherm. Dan rent Ford weer binnen.
Hij hoort geluiden achter het scherm, trekt
het omver — en daar staan de twee on
schuldige geliefden ln een Innige omar
ming. Terwijl Ford zijn woede op zijn
dochter koelt, laat Mevrouw Allee de was
mand met Falstaff ledigen ln een sloot,
en vertelt haar man alles.
Derde bedrijf. Teleurgesteld tracht Fal
staff voor het café zijn kleren wat ln
orde te brengen. Mevrouw Quickly ziet
kans, hem nogmaals tot een rendez-vous
over te halen. Te middernacht zal zij hem,
die zich als Jager moet verkleden, ver
wachten op een bepaalde plaats ln het
bos. Falstaff heeft nu geen argwaan, en
gaat met Mevrouw Quickly het restau
rant binnen, om alles nauwkeurig af te
spreken. Bulten spreken de vrouwen met
hun mannen, die van de hele geschie
denis op de hoogte zijn gebracht, af, wat
er die nacht zal gebeuren, en hoe allen
zich zullen verkleden. Maar de heer Ford
heeft nog een plannetje op zichzelf. Met
Dr. Cajus spreekt hij af, dat hij zich, als
monnik verkleed, ln deze nacht met Anna
zal laten trouwen. Mevrouw Quickly hoort
dit ongemerkt, en besluit, dit plan te
verijdelen.
In het bos van Wlndsor. Anna heeft zich
verkleed als fee, en snelt verliefd Fenton
ln de armen. Allee, die door Mevrouw
Quickly ls Ingelicht over de eigenaardige
plannen van haar man, geeft Fenton een
monnikspij om aan te trekken. Het ls
middernacht. Slr Falstaff nadert als jager
met een geweldig gewei op het hoofd. Hij
vindt Allee en denkt, dat zijn wensen ver
vuld zullen worden. Maar Mevrouw Page
komt aansnellen en waarschuwt voor het
geestenheer. Snel brengen de dames zich
ln veiligheid, en nu begint een wilde
jacht op den dikken Falstaff. Allerlei ver
klede gestalten vallen op hem aan en
slaan en knijpen hem naar hartelust. Zijn
gejammer klinkt door het woud. Plotse
ling herkent hij ln een der gestalten
Iemand met een grote rode neus — zijn
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knecht Bardolph. Het bedrog is ontdekt.
Falstaff wordt van alle zijden hartelijk
uitgelachen. Maar hij ls niet de enige, die
gestraft wordt. De heer Ford, die het Jon
ge paar Dr. Cajus en Anna wil voorstel
len aan het gezelschap, moet bekennen,
dat Anna hem voor de zoveelste keer weer
eens de baas ls geweest in sluwheid. Want
de Jeugdige echtgenoot blijkt niet Cajus,
maar Fenton te zijn.
FANDANGO, soortnaam voor verschil
lende Andalusische dansen in 3/4 maat.
begeleid door gultaar, castagnetten en
soms tamboerijn.
FANFARE, kort, opwekkend muziekstuk
voor koperen blaasinstrumenten, speciaal
hoorn en trompet, als huldebetuiging.
FANFARE-ORKEST, zie orkest.
FANTASIE, muziekstuk zonder vaste
vorm.
FARAD, eenheid voor capaciteit, ge
noemd naar den Engelsen natuurkundige
M. Faraday (1791—1867). Een condensator
heeft een capaciteit van 1 Farad, wanneer
hij een spanning van 1 *Volt aanwijst,
indien hij geladen ls met een hoeveelheid
electrlciteit van 1 *Coulomb. Meestal wordt
gemeten met 1 micro-Farad = 1 millioenste Farad.
FARANDOLE, Provengaalse dans in 2/4
of 6/8 maat; komt o.a. voor in 1’Arlésienne
van Blzet.
FAUST, van Ch. F. *Gounod, opera naar
de bekende Faust-legende, tekst van Bar
bier en Carré naar het drama Faust van
Goethe. De Faust-sage verscheen het eerst
als volksboek in 1587.
Faust was volgens deze sage een tove
naar uit de 16e eeuw, die zijn ziel aan den
duivel verkocht en in ruil daarvoor onbe
perkte kennis, macht en genot verkreeg.
In het eerste bedrijf zit de oude geleer
de Faust in zijn studeercel. Nog eenmaal
ontwaakt in hem de begeerte, Jong te zijn.
De studie laat hem onvoldaan. HIJ wil
zich vergiftigen, maar voordat hij de gif
beker uitdrinkt, klinken buiten Paaszangen. Alles vervloekend, roept Faust Satan
aan, die plotseling voor hem verschijnt en
hem naar zijn verlangen vraagt. Faust
toont hem in een spiegel Marguérlte, en
belooft, hem dadelijk bij haar te zullen
brengen, als hij hem zijn ziel verkoopt.
Faust stemt daarin toe. In het tweede be
drijf zien wij een volksfeest voor de poor
ten van de stad. Valentljn, Marguérlte’s
broer, moet soldaat worden. Hij beveelt
zijn zuster ln de hoede van zijn vriend

Faust
Slebel aan. Mephisto. die met Faust even
eens ls gekomen, haalt allerlei dolle stre
ken met Valentljn uit. Wanneer hij ten
slotte een dronk wil uitbrengen op Marguérite, springt Valentljn woedend op
en wil hem doorsteken. Mephisto vlucht
voor het teken van het kruis. HIJ voor
spelt Valentljn een spoedige dood. Op het
verzoek van Faust voert Mephisto Margué
rlte over zijn weg, Faust biedt haar zijn
geleide aan, maar zij weigert. Het derde
bedrijf speelt in een tuin, voor het huis
van Marguérlte, waar Siebel zijn liefde
voor haar bezingt. Hij wil haar bloemen
aanbieden, maar deze verwelken door Sa
tans vervloeking. Pas als hij zijn vingers
in wijwater gedoopt heeft, blijven de bloe
men fris, en hij legt zijn bouquetje voor
de deur. Mephisto en Faust verschijnen in
de tuin. Mephisto heeft een kostbaar sie
raad voor het meisje meegebracht, en legt
dat op de drempel. Beiden verbergen zich
dan. Marguérlte, wier gedachten nog bij
den vreemden heer zijn, die haar van
daag aansprak, vindt het sieraad, verheugt
zich erover en doet het aan. Haar buur
meisje Martha komt en bewondert het
met haar. Nu acht Mephisto zijn tijd ge
komen. Hij lokt Martha met zich mee,
zodat Faust alleen kan zijn met zijn ge
liefde. Zij ontvlamt eveneens ln liefde
voor hem; de avond daalt en Faust neemt
afscheid. Wanneer hij de tuin wil ver
laten, hoort hij haar haar liefde uiten,
omdat ze zich alleen waant. Faust vertoont
zich, en wordt door haar binnengelaten.
Mephisto heeft gezegevierd.
De vierde acte speelt in de kerk. Marguérite knielt voor een crucifix en vraagt
vergiffenis voor haar zonden. Maar zij
vindt geen troost en zinkt vertwijfeld in
een. Dan verandert het toneel en we zijn
in Marguérite’s huis. Vrolijk zingend na
deren soldaten die overwinnend naar huls
terugkeren. Onder hen bevindt zich Valentijn, die naar Marguérlte vraagt. Te
vergeefs tracht Siebel voor hem te ver
bergen wat er gebeurd is. Faust en Me
phisto verschijnen. De eerste gaat onder
het zingen van een vrolijk liedje naar
haar huis. Als Valentljn de schande van
zijn zuster ontdekt, werpt hij zich op
Faust, maar deze doorsteekt hem. Daarna
vlucht hij met Mephisto. Wanneer Mar
guérlte toesnelt, om haar broer bij te
staan, wijst deze haar af en vervloekt
haar, en sterft. Wenend valt Marguérlte
neer op het Ujk.

F-dur
In het vijfde bedrijf bezoekt Faust met
Mephisto de Walpurglsnacht. Ondanks
een wild Bacchanaal, wil het beeld van
Marguérlte Faust niet verlaten. Hij ziet
ln gedachten, hoe zij ter dood veroordeeld
In een cel zit, omdat zij haar kind heeft
gedood. Faust smeekt Mephisto hem naar
haar te brengen, omdat hij wil trachten,
haar te redden. Dan verplaatst het toneel
ons naar de kerker. Faust, die met Mephis
to binnenkomt, wil Marguérlte overhalen,
te vluchten. Hoewel zij tot waanzin ls
vervallen, herkent ze de stem van haar
geliefde, en in haar fantasie beleeft ze
nogmaals de gelukkige uren, die zij bij
hem heeft doorgebracht. Wanneer Mephis
to aanraadt, dat zij zich zullen haasten,
herkent ze in hem den Satan en wijst
hem af. Ook voor Faust heeft ze nu
schrik gekregen. Ze ziet Valentijns bloed
aan zijn handen, wendt zich huiverend
van hem af, en valt bezwijmd op haar bed
terug. Zij roept de hemelse engelen aan,
die het zegevierende „Geoordeeld” te niet
doen met een koraal „Christus is opge
staan", en haar naar de hemel met zich
voeren.
Veel fragmenten van deze opera zijn
vastgelegd op gram.pl. van Odeon en
Decca; het geheel op H.M.V. C 2122—2141,
Polydor 27377—27381 en Col. DX 88—103.
F-DUR, Duits: grote tertstoonsoort met
1 mol; Nederlands: f majeur.

FELICITATIES, zie gelukwensen.
FERNSCHALTER (Duits), zie afstandschakelaar.
FERNSEHEN (Duits), zie televisie.
FIDELIO, van L. van *Beethoven, opera
ln twee bedrijven, oorspronkelijk Leonore
geheten, en na het fiasco hiervan omge
werkt, tekst naar Boullly door Sonnlelthner en Treltschke; eerste opvoering te We
nen 1805. Het stuk speelt in een Spaanse
staatsgevangenis in de omtrek van Sevilla. Het eerste bedrijf stelt voor de binnen
plaats van de gevangenis, waar Marcelllne, dochter van den cipier, aan het werk
ls. Jaqulno, de portier, smeekt haar, hem
eindelijk het Jawoord te geven, hetgeen zij
echter weigert, zeggende, dat zij haar hart
heelt weggeachonken aan Fidelio, die
eerst onlangs bij haar vader in dienst ls
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getreden. Inmiddels Is Jaqulno wegge
roepen en keert thans terug met Rocco,
den cipier; weldra verschijnt nu ook Leonore
die niemand anders is dan de
vrouw van Florestan, een gevangene; zij
ls er ln geslaagd onder de naam van Fide
lio de gevangenis binnen te dringen, om
zich in de nabijheid van haar man te
bevinden. Zij heeft enkele aangelegen
heden voor Rocco afgewikkeld. Deze ziet
ln haar trouwe plichtsbetrachting het be
wijs, dat zij de liefde zijner dochter be
antwoordt, hetgeen Leonore ln stilte met
schrik vervult, daar zij bemerkt, dat Rocco
niets tegen heeft op een huwelijk van de
belde jongelieden. Leonore-Fidello is er ln
de eerste plaats op uit, het vertrouwen te
winnen van Rocco; tenslotte brengt zij het
dan ook zo ver, dat zij hem mag helpen
bij de verzorging der gevangenen. Zelfs
weet zij te bereiken, dat deze laatsten af
en toe korte tijd van de buitenlucht mo
gen genieten. Rocco is ingewijd ln de
misdadige plannen van Pizarro, gouver
neur van de gevangenis, zodat hij meent,
dit wel op eigen houtje te kunnen doen.
Pizarro heeft hem namelijk toevertrouwd
dat hij Florestan, dien hij zonder enige
reden ln de gevangenis heeft laten wer
pen, spoedig uit de weg wenst te ruimen.
Het liefste zou hij zien, dat Rocco hem
daartoe de hand leende, door de gevan
gene te vermoorden. Dit weigert Rocco
evenwel halsstarrig; Pizarro zal zich der
halve genoodzaakt zien, deze misdaad zelf
ten uitvoer te brengen. Rocco kan echter
niet weigeren, zijn bevel op te volgen, om
een graf te delven in de cel van den ge
vangene, ten einde diens lijk onmiddellijk
te doen verdwijnen. Het tussen belde man
nen daarover gevoerde gesprek wordt door
Leonore afgeluisterd. De gevangenen wor
den gelucht, doch Leonore zoekt onder
hen tevergeefs het gezicht van haar echt
genoot.
Het tweede bedrijf vertoont de cel van
Florestan. Hij zingt een lied, waarin hij
de liefde van Leonore en zijn vertrouwen
op haar bezingt. Uitgeput door zwakte
zinkt hij terug op zijn legerstede. Leonore
vergezelt Rocco, die nu binnentreedt en
samen beginnen zij het graf te graven.
In het halfdonker, hetwelk ln de kerker
heerst, tracht Leonore de gelaatstrekken
van den gevangene te onderscheiden. Zien
de, dat hij ontwaakt, reikt zU hem een
dronk waters. Aan het stemgeluid van den
zwaargeboeiden man, die Rocco voor, de
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lafenis dankt, herkent zij haar echtge
noot. Zij smeekt net zo lang, tot Rocco
haar toestaat, den gevangene een stuk
brood te geven. Inmiddels arriveert Pizarro, die zich vol haat tot Florestan wendt
en hem wil doorsteken; doch als hij de
dolk opheft, om de dodelijke stoot toe te
brengen, werpt Leonore zich tussen hem
en zijn slachtoffer. Zij dreigt hem met
een pistool, onder de uitroep, dat hij eerst
h6&r, de vrouw van den gevangene, zal
moeten doden. Ook daarvoor schrikt de
woesteling niet terug — doch plotseling
weerklinkt het geluld van naderende
schreden. Jaquino treedt de cel binnen
en kondigt de komst van den minister
aan. Nu verandert het toneel; het stelt
voor het bastion vóór de binnenplaats,
waar de minister, Don Fernando, ln naam
des konlngs verklaart, dat de gevange
nen ln vrijheid worden gesteld. Groot is
zijn verrassing, als hij in Florestan een
reeds lang dood gewaanden vriend her
kent. Fidelio ontpopt zich als Leonore, tot
verbazing en teleurstelling van Marcelline,
die zich evenwel voor deze ontgoocheling
troost, door de hand van Jaquino te aan
vaarden. Don Plzarro ontgaat zijn gerech
te straf niet.
De bekendste stukken zijn: le Acte:
„Die Hoffnung” (Marcelline); „Mir ist so
wunderbar” (canon-kwartet); „Hat man
nicht auch Geld daneben” (Rocco); „Ab2e Acte: „In
scheullcher!" (Fidelio).
des Lebens Frühlingstagen” en „Und spür’
ich nicht linde” (Florestan); „O namenlose Freude” (Florestan en Fidelio).
Gram.pl. (ouverture) Odeon O 6785—
6786 en H.M.V. DB 2261; verder Odeon O
1497.
FIGARO’S HOCHZEIT, zie Nozze di Fi
garo.
FILÉMON, Brief aan, een der boeken van
het Nieuwe Testament, geschreven door
Paulus, terwijl hij gevangen zat, aan zijn
medewerker Filémon, ter aanbeveling van
den brenger van de brief, Onésimus.
FILIPPENZEN, Brief aan de, een der
boeken van het Nieuwe Testament, ge
schreven door den Apostel Paulus aan de
gemeente te Fllippi, een der voornaamste
steden van Macedonië, om haar te sterken
in het geloof.
FILLE DU RÉGIMENT, La, (De Reglmentsdochter) van G. *Donizetti; opera in
twee bedrijven, tekst van De Saint-Georges
en Bayard.
Speelt ten tijde van Napoleon I. Het eer-

Fille du Régiment
ste bedrijf stelt voor een landelijk plekje
ln Tyrol; een aantal landlieden luistert
angstig naar het kanongebulder, dat men
in de verte hoort. Terzijde op een bank
zitten de markiezin van Berckenfleld en
haar Intendant Hortenslus. De markiezin
is buitengewoon zenuwachtig, tot een boer
komt met het bericht, dat de soldaten af
trekken. De markiezin trekt zich terug ln
een boerenwoning, na den intendant te
hebben opgedragen te zien, of haar rijtuig
ln orde is. Plotseling staat de man tegen
over sergeant Sulpice, die tracht hem op
zijn gemak te stellen. Nu verschijnt ook
Marle, de marketentster, bijgenaamd de
reglmentsdochter. Als achtergelaten kind
werd zij door het regiment gevonden en
door de soldaten grootgebracht. De laatste
tijd is zij veranderd; men vermoedt, dat zij
verliefd is. Dit ontkent zij ook niet meer,
als haar geliefde, beschuldigd van splonnage, als gevangene van het regiment
wordt binnengebracht. Het is een jonge
Tyroler, Tonio, die haar eens van de dood
heeft gered. Sulpice verwijt haar, dat zij
plechtig beloofd heeft om te trouwen met
een der soldaten van het regiment, als zij
de tijd daarvoor gekomen acht. Spionnen
worden anders zonder genade gehangen;
doch op voorspraak van Marie wordt Tonio
het leven geschonken. De soldaten klinken
en drinken met hem. Alleen achtergeble
ven met Marie, verklaart hij haar opnieuw
zijn liefde. Sulpice verrast hen en verklaart
Tonio kort en bondig, dat hij alle hoop wel
kan laten varen, want dat Marie niet an
ders dan met iemand van het regiment zal
trouwen. Marie is woedend op den ser
geant, dreigt dat zij het regiment zal ver
laten en laat hem staan. Hortenslus en de
markiezin vinden hem verdiept ln treurige
mijmeringen over de ondankbaarheid van
Marie. In het nu volgende gesprek ver
neemt Sulpice, dat de markiezin de tante
van het meisje is. Als Marie terugkomt,
stelt Sulpice haar voor aan de markiezin.
Het meisje is verheugd, dat deze laatste
haar tante is en zij dus haar familie heeft
teruggevonden, doch het doet haar leed,
nu het regiment te moeten vaarwel zeggen.
Thans komen van alle zijden soldaten op,
waaronder ook Tonio, die dienst heeft ge
nomen bij het regiment, nu hij weet, dat
Marie alleen zal trouwen met iemand, die
in het regiment dient. Hij is wanhopig,
evenals Sulpice en al de soldaten; doch zij
moeten aftrekken, terwijl Marie de mar
kiezin volgt.
Het tweede bedrijf stelt voor een salon
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op het kasteel van de markiezin. Deze heeft
het plan opgevat, Marle uit te huwelijken
aan een rijken edelman en die avond zal
het huwelijkscontract worden getekend.
Sergeant Sulplce is mede aanwezig. De
markiezin heeft Marle goede vormen laten
leren en repeteert een hoogdravende min
nezang met haar; doch het meisje vervalt
telkens ln allerlei soldatenliedjes, waar
over de markiezin ten hoogste verbolgen
ls. De oude dame vertrekt voor het afleg
gen van bezoeken en Marle blijft alleen.
Daar hoort zij militaire muziek; het ls
haar regiment, dat komt aanmarcheren —
daarbij Tonlo, die Inmiddels tot luitenant
ls bevorderd. Tonlo’s oom ls burgemeester
ln het plaatsje, waar zij zich thans bevin
den; deze oom heeft Tonlo een geheim
medegedeeld, dat hij echter niet mag
openbaren, tenzij hij daartoe wordt ge
dwongen.
Dit ogenblik is aangebroken als de mar
kiezin den jeugdigen luitenant behandelt
met een hooghartigheid, die aan verach
ting grenst. Nu zal hU het geheim open
baren. Dit bestaat hierin, dat Marle niet
de nicht ls van de markiezin, doch haar
dochter, wier geboorte zij alle reden heeft
gehad, te verzwijgen. Thans meent zij, het
onrecht, dat zij het kind heeft aangedaan,
door haar aan haar lot over te laten, weer
goed te kunnen maken door een rijk hu
welijk.
Als Marle, door tussenkomst van Sul
plce, verneemt, dat de markiezin haar
moeder ls in plaats van haar tante, buigt
zij het hoofd voor de wil van haar moeder
en verklaart zich bereid het contract te
tekenen, dat haar voor altijd zal verbinden
aan den man, dien haar moeder voor haar
heeft bestemd, hoewel zij niets voor hem
voelt. Getroffen door dit bewijs van kin
derlijke gehoorzaamheid, wil de markiezin
de liefde van haar dochter niet langer
dwarsbomen. ZIJ laat Tonlo in de salon,
waar een aantal hoge gasten bijeen ls ln
afwachting van de ondertekening van het
huwelijkscontract. Allen zijn verwonderd;
deze verwondering gaat over ln veront
waardiging, als zij vernemen, dat Marle
opgevoed ls als dochter van het regiment.
ZIJ trekken de neus op en gaan heen, ter
wijl de markiezin Marle ln Tonlo's armen
voert.
FINALE, slot van een muziekstuk
(symphonle, sonate, opera), ook: laatste
nummer van een programma.
FINLAND (Suoml). Organisatie van de
omroep. De eerste uitzendingen vonden
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plaats ln 1923 door een vereniging van
luisteraars, de Suomen Radio Yhdistys,
over de militaire zender te Helsinki. Groe-

pen amateurs bouwden zenders ln de
provincie, die vervolgens door de Staat
werden overgenomen. Sinds 1927 ls de ver
zorging der programma’s in handen van
een maatschappij, opgericht door een aan
tal dagbladen en banken, de technische
verzorging der zenders is ln handen van
het bedrijf der P.T.T. In hetzelfde jaar
werd te Lahtl een lange-golf-zender van
20 kW. (ln 1929 opgevoerd tot 40 kW.) ge
bouwd, gevolgd door 10 andere. In 1934
kwam het gehele bedrijf in staatshanden;
de Staat richtte daartoe een N.V. op, de
Suomen Ylesradio, gevestigd te Helsinki,
waarvan 90 % der aandelen aan de Staat
behoren en 10 % aan de oude maatschap
pijen. Van de belasting op opvanginrich
tingen, groot 100 Finse marken, komt 58 %
aan de schatkist, 42 % aan de omroepmaatschappij. De zenders zijn: Lahtl, 220
kW., Vaasa 20 kW.. Helsinki 10 kW., Viipuri 10 kW. (op te voeren tot 20 kW.),
Oulou 10 kW., Pori 1.5 kW., Tampere 1
kW., Turku 0,5 kW., Pietersaari 0.25 kW..
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Sortcvala 0,2 kW. Plannen bestaan voor de
bouw van een u.k.g.-zender van 50 kW.,
terwijl men de mogelijkheid onderzoekt,
met het oog op de Olympische Spelen 1940
te Helsinki een televlsle-zender op te
richten. De aankondigingen geschieden ln
het Fins en het Zweeds; een dag per week
hebben de uitzendingen plaats ln het
Zweeds; twee duizend scholen met ln to
taal 125.000 leerlingen, volgen tweemaal
per week de uitzendingen voor scholen. 1
Nov. 1938 waren er 265.927 aangegeven
ontvanglnrlchtlngen, d.1. 7 % der bevol
king.
FINLAND, volkslied. Het Finse volkslied
Is gedicht door Runeberg, en op muziek
gezet door Frledrlch Pacius (1809—1891).
Paclus, die ln Duitsland geboren werd,
geldt als de vader der Finse nationale mu
ziek, die eerst ln de laatste tijd zich op
een eigen manier heeft ontwikkeld. Het
volkslied wordt zowel in de landstaal als
ln het Zweeds gezongen, en ls algemeen ln
gebruik. Een ander volkslied Heraa Suoml
van Emil Genetz heeft het niet kunnen

Oi imobiw? Cuo-rai.synny in ma! $oi

wn! El W'-N-a, el

ïa-na kul-tüi-

Wliu-laa.Ei wt-tó. ton • taa

ibkkaampaa.Kuin ko-hmaabupojoi-nen Nas W-lü i- si - en.
verdringen. De woorden van het eerste
couplet lulden vertaald als volgt: Mijn
land, mijn vaderland, hoog klinkt ge, dier
baar woord! Geen berg komt tot ln de he
mel. Geen dal, geen strand ls ons zo lief
als het land in het Noorden, Als het land
onzer vaderen.
FINMARK, zender ln Noorwegen, golf
lengte 864 m., 10 kW., 347 kHz.
FIS-DUR, Duits: grote tertstoonsoort met

HËË

■0-,
■0-

jSF-0*-

6 kruisen; Nederlands: fis majeur.
FIS-MOL, Duits: kleine tertstoonsoort

Fledermaus
met 3 kruisen; Nederlands: fis mineur.
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FLAGEOLET, 1. kleine fluit; 2. naboot
sing van de fluittoon op een snaarinstru
ment, waarbij door lichte aanraking der
snaren op bepaalde punten een geheim
zinnig, teer geluid ontstaat.
FLEDERMAUS, Die, van Joh. *Strauss;
operette ln drie bedrijven, naar het Frans
van Mellhac en Halévy, door G. Haffner
en R. Genée; eerste opvoering te Wenen
1874. Het stuk ls gebaseerd op de wraak,
die de ene vriend, Falke, neemt op den an
deren, Van Elsenstein, voor een poets die
deze laatste hem Indertijd heeft gebak
ken.
De handeling vindt plaats ln een bad
plaats ln de nabijheid van een grote stad.
Het eerste bedrijf stelt voor de salon bij
Van Elsenstein, waar Adèle, het kamer
meisje, een brief leest, ondertekend door
haar zuster Ida, waarin deze haar vraagt
om des avonds op het feest te verschijnen,
dat Prins Orlofsky geeft. Buiten zingt
Alfred, muziekleraar, een liefdesliedje. Adè
le vraagt vrijaf aan Rosalinde (Mevrouw
Van Elsenstein), wat haar wordt gewei
gerd. Van Elsenstein komt binnen met
zijn advocaat, Blind, met wien hU ruzie
maakt, omdat hij veroordeeld is tot acht
dagen hechtenis, wegens belediging van
een ambtenaar ln functie. Deze acht da
gen moet hij, te beginnen met vanavond,
uitzitten. Eindelijk gooit Van Elsenstein
zijn advocaat de deur uit. Er wordt bij
wijze van afscheid een fijn diner gereed
gemaakt en Rosalinde gaat een fles wijn
uit de kelder halen. Onderwijl komt Fal
ke binnen en bepraat Van Elsenstein, om
pas de volgende dag naar de gevangenis
te gaan, dan kan hij vanavond profiteren
van het feest bij Orlofsky, zonder dat zijn
vrouw het weet. Falke zal hem dan voor
stellen als markies Renard. De ander
stemt toe. Adèle krijgt tot haar blijde
verrassing vrijaf van mevrouw en gaat een
avondtoilet van mevrouw „lenen”. Als
Falke en Van Elsenstein vertrokken zijn,
komt brutaalweg Alfred binnen, die een
oude vlam van mevrouw ls; hij zet zich
aan tafel en doet zich te goed. Terwijl
hij bezig ls, komt Frank, directeur van
de gevangenis, Van Elsenstein halen. Hij

Fl<*demiaus
'\?m niet. doch houdt natuurlijk Alï'iwi wvr den hoor des huizes. Op het
jsxv.eXen van Rosalinde stemt Alfrcd er ln
';w\ ten einde haar niet to compromitte
ren. voor Van Eisenstein door to gaan en
Ws$t Frank naar de gevangenis.
Kct tweede bedrijf stelt voor een grote
tw.nsa'en bij Prins Orlofsky. waarin een
e'eg^-'.'.t geselschap. Adèlo komt binnen
xnet haar suster Ida. die niets van de In
vitatie at weet. Daarop verschijnt Prins
CV&sSsky met Falke. Adèle wordt aan den
gastheer voorgesteld als actrice. De laat
ste hegeett sich naar de speeltafel. Nu
rstsh Falke den Prins, wie Adèle werkeivk is. en zegt. dat hij zich vanavond
ral amuseren. Daarop wordt Markies Renard aangediend. Prins Orlofsky houdt
hem aan de praat en Inmiddels schrijft
Falke een briefje aan Rosalinde, waarin
ar regt. dat haar man zich op het
feest vermaakt, in plaats van ln de ge
vangenis te zitten. ZIJ moet gemaskerd
kamen, dan kan zij zich met eigen ogen
CTcTtuigen. Adèle ia uit de speelzaal temgg=kemen en bevindt zich nu tegencver van Eisenstein, dien zij echter weet
ts overbluffen. Vervolgens wordt aangeliend: Ridder Chagrln. Dit is Frank, de
directeur van de gevangenis. Falke deelt
nn het gezelschap mede, dat men weldra
tafel zal gaan, als zekere schone
dame is gearriveerd, die zich om bepaal
de redenen niet anders dan gemaskerd
kan vertonen. Dit is Rosalinde, die woe
dend is, als zij haar man gearmd met
Adèle in de tuin ziet wandelen. Als Van
Ssensteln terugkomt, wil hij met alle
gebeld kennis maken met de gemaskerde
schone; deze weet hem zijn horloge te
ontfutselen, dat zij als bewijs ln handen
vril hebben. Als men aan tafel gaat, moet
Falke de poets vertellen, die zijn vriend
Tan. Eisenstein hem indertijd heeft ge
leverd. Op de vraag van Adèle, of Falke
zich dan niet op hem heeft gewroken,
antvroordt Van Eisenstein, dat Falke daar
niet de kans toe heeft gekregen; hij, Van
Eisenstein, past veel te goed op zijn tel
len! Aan tafel gaat het zeer geanimeerd
toe. er wordt gelachen en gezongen, daar
na gedanst. Plotseling slaat de klok ln de
zaal zes uur. Frank en Van Eisenstein
schrikken belden, daar zij zich herinneren
dat zij — om verschillende redenen! —
la de gevangenis moeten zijn. Zij gaan
samen been.
Het derde bedrijf stelt voor het bureau
V. »'i

V. »
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van den directeur der gevangenis. Men
hoort Alfred ln zijn cel zingen. Kikkert,
de cipier, gaat met een brandende lan
taarn de ronde doen. Dan verschijnt de
directeur, enigszins aangeschoten. Hij gaat
ln zijn stoel zitten en neemt een krant
om zich een houding te geven. Twee da
mes melden zich aan; het zijn Adèle en
Ida, die Ridder Chagrln komen opzoeken,
cm zijn protectie te vragen: Adèle wil
naar de toneelschool. Nu meldt Van
Eisenstein zich aan de poort. Adèle en
Ida worden zo lang ln cel 13 gestopt.
Frank ontpopt zich nu tegenover Van
Eisenstein niet als Ridder Chagrln, doch
als directeur van gevangenis. Van Eisen
stein maakt zich nu ook bekend onder
zijn eigen naam en wil Ingesloten worden.
Frank zegt, dat hij Van Eisenstein reeds
ln bewaring heeft en vertelt, hoe hij
hem aan zijn woning heeft afgehaald.
Woedend wil Van Eisenstein zijn dubbel
ganger zien, doch dit wordt door Frank
geweigerd. Een derde dame komt en wordt
ln de wachtkamer gelaten; Frank gaat er
heen. Intussen heeft Van Eisenstein ge
zegd, dat hij een advocaat wil hebben en
Kikkert heeft Blind gehaald, die nu bin
nenkomt. Van Eisenstein krijgt een hel
der ogenblik en verwisselt met Blind van
kleding, om op die wijze zijn dubbel
ganger te zien te krijgen. Kikkert brengt
den gewaanden Eisenstein (Alfred) bin
nen. Nu meldt zich Rosalinde op het
bureau, want zij wil hebben, dat Alfred
zo spoedig mogelijk de gevangenis ver
laat, daar haar man elk ogenblik hier
kan komen. Zij weet niet, dat hij er reeds
ls. Alfred zegt, dat zijn advocaat wel zal
weten te zorgen, dat hij uit de gevan
genis komt. Thans komt Van Eisenstein
ln de kleding van den advocaat binnen,
zodat beiden hem voor Blind houden. Op
deze wijze komt hij te weten, wat er de
vorige avond in zijn huis is voorgevallen,
doch bij weigert te geloven, dat de zaak
zich zo onschuldig heeft toegedragen. HIJ
maakt zich bekend en zweert zich te
zullen wreken. Als Falke met Frank bin
nenkomt, beweert hij dan ook, dat hij nlèt
Van Eisenstein is en dus ook niet behoeft
te worden opgesloten. Doch Falke heeft
de gehele toedracht aan den directeur
blootgelegd, zodat Frank wéét, dat hij ln
den gewaanden advocaat in werkelijkheid
Van Eisenstein voor zich heeft. Als ge
tuigen laat hij de voornaamste gasten van
de vorige avond halen en natuurlijk ln
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de eerste plaats Adèle en Prins Orlofsky.
Van Elsensteln kan zijn valse rol niet vol
houden en nu erkent Falke, dat hij de
gehele zaak op touw heeft gezet om zich
te wreken over de poets, die Van Elsen
steln hem Indertijd heeft gebakken, en die
hij niet heeft kunnen vergeten. Van
Elsensteln voelt een steen van zijn hart
vallen; hij omhelst Rosallnde, die hem
vergiffenis schenkt en de schuld van al
les wordt op de champagne geschoven.
Gram.pl. (verkorte uitgave) Polydor
27415—27419.
FLENSBURG (of Klel-Flensburg), zender
ln Duitsland, golflengte 225,6 m., 0,5 kW.,
1330 kHz. Het pauze-teken ls het begin
van het Sleeswijk-Holstelnse volkslied, ge
componeerd door K. G. Bellmann, tekst
van Fr. Chemnltz, met de woorden: Sleeswijk Holstein, stamverwant...
/7\

ScUcswIg - Holstein stammvertvoncit__FLIEGENDE HOLLANDER, Der (De vlie
gende Hollander), van Richard «Wagner,
opera ln drie bedrijven, première te Dresden. 1843. Eerste bedrijf. De Noorse kapi
tein Daland is tijdens een hevige storm
aan de Noorse kunst voor anker gegaan.
Nadat zijn bemanning ter ruste ls ge
gaan, doemt het schip van den Hollander
op, en werpt het anker tegenover den Noor
uit. De Hollander zelf gaat aan land en
geeft uiting aan zijn gekwelde gevoelens:
elke zeven jaar moet hij zijn redding zoe
ken, maar het ls hem nog nimmer gelukt,
daar hij niet de zozeer verlangde trouw
van een vrouw heeft kunnen vinden. Der
halve gelooft hij, reddeloos verloren te
zijn. Geen dood schijnt zich over hem te
willen ontfermen, alleen van de Dag des
Oordeels kan hij zijn eigen ondergang
verwachten. Daland komt naderbij en wan
neer het dag ls geworden, vraagt hij den
vreemdeling naar zijn herkomst, en ls
verbaasd over de schatten van den Hol
lander, die maar één vraag heeft: of de
kapitein een dochter heeft, en wanneer
Daland bevestigend geantwoord heeft,
roept de vreemdeling uit, dat deze doch
ter zijn vrouw moet worden.
Tweede bedrijf. Dalands huis. De meis
jes zitten bij de haard en zingen onder
het spinnen. Alleen Senta ls ln gedachten
verzonken en beschouwt aanhoudend het
portret van den Vliegenden Hollander, dat

Von Flotow
ln de kamer hangt. ZIJ kent zijn geschie
denis en gevoelt diep medelijden met den
bleken man. De meisjes plagen haar met
de liefde van Erik. Deze komt op, en
meldt, dat Daland terugkomt. Weldra ziet
hij ln, dat Senta voor hem verloren ls;
vertwijfeld gaat hij heen. Nu verschijnt
de Hollander zelf, in gezelschap van Da
land en het meisje legt hem de gelofte
van eeuwige trouw af.
Derde bedrijf. Weer aan zee. Op Dalands
schip wordt feest gevierd, meisjes bren
gen den matrozen spijs en drank. Maar ln
schrille tegenstelling daarmee ls de stilte,
die heerst aan boord van den Vliegenden
Hollander. Eindelijk wordt het ook daar
levendig. Een storm breekt los, en een
woest lied weerklinkt. Daardoor willen de
matrozen hun angst verdrijven. Het wordt
weer stil. Senta en Erik komen op, de
laatste maakt het meisje hevige verwij
ten. De Hollander komt tussenbeide en
wil het meisje door een onmlddellljke
scheiding voor een eeuwige verdoemenis
bewaren, die allen treft, die hun trouw
Jegens hem gebroken hebben. Op het
zelfde ogenblik springt hij ln zee. Maar
Senta rukt zich los van Daland en Erik, en
stort zich eveneens in zee. Het schip van
den Vliegenden Hollander verdwijnt en
de belde gestalten stijgen, onder het weer
klinken van het motief der verlossing,
ten hemel.
De voornaamste nummers zijn: le Acte:
„Mlt Gewitter und Sturm” (de Stuur
man); „Die Frist lst urn*' (de Hollander).
— 2e Acte: „Summ’ und brumm’, du gutes Madchen" (splnlled van meisjes);
„Johohae! trefft lhr das Schlff lm Meere
an" (Senta); „Wie aus der Ferne" (Senta
3e Acte: „Steueren de Hollander),
mann, lass die Wacht” (matrozenkoor):
„Was muss lch hören?” (Senta en Erik).
Gram.pl. O 6925 en 6926 (ouverture), O
2979, O 6883, O 6887, O 11294, O 11058, en
O 11953; Decca CA 8150; Telef. SK 2089 en
2090 (ouverture).
FLIPSE, EDUARD, geb. 1896, eerste diri
gent van het Rotterdams Phllharmonlsch
Orkest en van het Rotterdams Phllharmo
nlsch Koor. Componeerde o.a. twee ope
rettes, een opera en diverse koor- en orkerstwerken en liederen.
FLORENCE, zender ln Italië, Fl. I, golf
lengte 491.8 m., 20 kW., 610 kHz.; Fl. II;
golflengte 238.5 m., 20 kW., 1240 kHz.
FLOTOW, FRIEDRICH VON (1812—1883),
geb. te Teutendorf (Mecklenburg), Duits

Flotte Bursche
componist, leefde afwisselend ln Parijs,
Wenen en Berlijn; volgde ln zijn werken
de meesters der Franse opéra comlque na.
Zijn muziek ls melodieus, maar dikwijls
oppervlakkig en sentimenteel. Hij schreef
bijna 40 werken voor het toneel, waarvan
♦Martha (1847) het meest bekend werd.
Verder: *Alessandro Stradella (1844).
FLOTTE BURSCHE, van Franz von
•Suppé, operette in bedrijf, tekst van J.
Braun. Eerste opvoering te Wenen in
1893.
Plein voor een restaurant te Heldelberg.
Een aantal vrolijke studenten hebben den
korpsbediende Fleck uitgestuurd, om geld
te verschaffen. De bode keert terug en
wordt met gejuich ontvangen, als hij ver
telt, dat hij Inderdaad zowel van Brands
rijke tante als van een woekeraar een
flink bedrag heeft weten los te krijgen.
De vlotte knapen luisteren dan een ge
sprek af tussen de verliefde jongelui Anton en Liesje. Ze horen, dat de vlakbij
wonende woekeraar en gierigaard Geler
den armen Anton zijn erfenis van vijf
honderd thalers heeft afhandig weten te
maken, en dat hij nu naar het buitenland
moet. De studenten komen naderbij;
Frlnke, Brand en Fleck maken een af
spraak met Anton en Liesje, en beslui
ten, den ouden vrek een poets te bakken.
Als Italiaans schilder verkleed biedt Brand
den woekeraar een oud schilderij aan, dat
naar hij zegt een echte Caravagglo ls.
Geler behoudt het schilderij voorlopig om
het te laten onderzoeken. Maar als Frlnke
en Fleck verkleed als Engelsen, komen om
het schilderij te zien, en verrukt duizend
thalers bieden, haast Geler zich, om —
na veel loven en bieden — het schilderij
voor zevenhonderd thaler te kopen, om
het aan de Engelsen door te geven. Dezen
echter hebben zich Intussen verkleed, en
de gierigaard moet ervaren, dat hij een
waardeloos, door rook vervuild, schilderij
heeft gekocht. Het geld krijgt Anton, die
nu met Liesje kan trouwen.
FLUIT, houten blaasinstru- *
ment, tegenwoordig ook van
metaal; in het bijzonder de
dwarsfluit, die dwars voor de
mond wordt gehouden ln te
genstelling met bijv. de *blokfluit. De lucht wordt geblazen '! <
tegen de rand van een opening
bij het gesloten einde van de
buis. Een octaaf hoger staat de
|
kleine fluit of •piccolo.
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F-MOL, Duits: kleine tertstoonsoort met
4 mollen; Nederlands: f-mlneur.
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FONOMONTAGE, een uitzending, samen
gesteld uit een aantal actualiteiten, opge
nomen op gramofoonplaten. Het woord ls
gevormd naar analogie van foto-montage.
FONOTHEEK, verzameling van gramo
foonplaten, ook: discotheek, gramotheek.
FORTE, Ital. muziekterm: luid; fortis
simo: zeer luid.
FORZA DEL DESTINO, La (De Macht
van het Noodlot), van G. *Verdl, opera,
gebouwd op een libretto van Plave, naar
een sombere Spaanse geschiedenis, waarin
het noodlot een belangrijke rol speelt.
Eerste opvoering 1862 te St. Petersburg.
Het stuk speelt ± 1750. Korte inhoud:
Alvaro, een jong Spaans edelman, ls
verliefd op Leonora en zal het meisje
schaken, omdat haar vader zijn toestem
ming tot hun huwelijk weigert. Deze
laatste verrast hen tijdens de nachtelijke
vlucht en een gevecht heeft plaats. Het
pistool van den vader valt op de grond;
het schot gaat af, en treft Leonora’s va
der. Don Carlo, de zoon van den over
ledene, zweert wraak. De jonge verlief
den scheiden van elkaar en zoeken een
schuilplaats ln een klooster. Don Carlo
slaagt er ln, Alvaro op te sporen. HIJ
daagt hem uit tot een tweegevecht, ver
liest en sterft. Leonora, die zich schuldig
voelt aan de dood van haar vader en
broeder, komt deze zware besproeving niet
te boven; zij sterft ln de
armen van den ongelukEnlge
klgen Alvaro.
gezongen
door
aria’s
Caruso, zijn opgenomen
op gramofoonplaten van
H.M.V. De ouverture op
Telef. E 2230.
FOX-TROT,
Ameri
kaanse dans (opgekomen
omstreeks 1912) ln mars
tempo;
de
langzame
foxtrot heet slowfox.
FRA DIAVOLO, van D. F. E. *Auber,
komische opera in drie bedrijven, tekst
van E. Scrlbe. Eerste opvoering te Parijs
1830. Het eerste bedrijf stelt voor het ter
ras vóór de herberg van Matteo, waar een
aantal soldaten bijeen zit, in druk gesprek
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gewikkeld over de strijd die zij weldra zul
len aanbinden met een roverbende. ZIJ
kunnen er echter geen verklaring voor vin
den, dat hun officier Lorenzo zulk een
verdrietig gezicht zet. De verklaring daar
van ls, dat Lorenzo verliefd ls op Zerline,
de dochter van den kastelein; daar de
officier geen geld heeft, zal Zerline de
volgende dag moeten trouwen met Francesco, een rijken boerenzoon. Plotseling
worden allen opgeschrikt door een En
gels echtpaar, Lord Kockburn en zijn
vrouw Pamela; zij zijn door rovers over
vallen en uitgeplunderd. De soldaten snel
len heen, onder aanvoering van hun offi
cier. Men vermoedt, dat het weder Fra
Diavolo ls. die zich aan dit nieuwe mis
drijf heeft schuldig gemaakt. De Engelse
lord geeft ln een duet met Pamela uiting
aan zijn boosheid over het feit, dat zij
zich het hof heeft laten maken door een
markies uit Napels. Nauwelijks ls het ge
zang geëindigd, of daar verschijnt de
markies zelf, namelijk niemand anders
dan Fra Diavolo, die zich als markies
heeft vermomd. Hij blijft weldra alleen
met Zerline, die hem de romance van Fra
Diavolo voorzingt, waarin de roverhoofd
man ln stilte groot behagen schept. HIJ
wordt vergezeld door twee van zijn man
nen, Beppo en Glacomo, die inmiddels op
de loer liggen. Als de edele lord en zijn
vrouw weder beneden komen, bemerkt de
roverhoofdman al spoedig, dat zij goud en
bankbiljetten ln de voering van hun kle
ren genaaid bij zich hebben. HIJ vat onmlddellljk het plan op, hen van een ge
deelte van hun schatten te ontlasten, doch
kan dit voornemen niet ten uitvoer bren
gen, omdat de soldaten terugkeren. ZIJ
hebben de rovers vervolgd en hun de
Juwelen weder ontnomen, die lady Kock
burn waren ontroofd. De dame ls hierover
zo verheugd, dat zij Lorenzo 10.000 lire
aanbiedt als beloning, welk geld evenwel
door den officier van de hand wordt ge
wezen. Daarop geeft Lady Kockburn het
aan Zerline. Belde gelieven zien de toe
komst thans hoopvol tegemoet, daar aan
hun huwelijk geen geldelijke hinderpalen
meer ln de weg staan.
Het tweede bedrijf stelt voor Zerllne’s
slaapvertrek; links daarvan een logeer
kamer, rechts een donker vertrek. Terwijl
Zerline het Engelse echtpaar voorgaat naar
hun slaapkamer, weet Fra Diavolo onbe
merkt binnen te sluipen, om zich op de
hoogte te stellen van de situatie, waarna
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hij aan Glacomo en Beppo het af gespro
ken sein geeft en dezen door het venster
binnenkomen. ZIJ worden evenwel ver
rast door de terugkeer van Zerline, waar
door zij zich genoodzaakt zien, zich ln het
andere donkere vertrek te verbergen. Zo
dra Zerline zich te bed heeft begeven, ver
laten de rovers hun schuilhoek en treden
Zerllne’s slaapkamer binnen, om vandaar
de kamer der belde Engelsen te bereiken.
Op dit ogenblik komen echter de solda
ten, met Lorenzo aan het hoofd, terug;
opnieuw haasten zich de drie rovers, hun
veilige schuilplaats op te zoeken. Zerline,
die ontwaakt ls, gaat naar beneden om
de hongerige soldaten van eten en drin
ken te voorzien. Deze laatsten maken zo
veel leven, dat lord Kockburn eveneens
ontwaakt en komt zien, wat er gaande ls.
Hij hoort onraad ln het donkere vertrek;
Lorenzo komt naderbij en wil een onder
zoek Instellen, doch Fra Diavolo, ln de
gedaante van den markies, komt eens
klaps te voorschijn en fluistert hem ln,
dat hij zich hier heeft verborgen, omdat
hij een afspraak had gemaakt met Zerline.
Den Engelsman maakt hij wijs, dat hij
zich hier bevindt, omdat hij had afge
sproken met lady Kockburn. Op deze
wijze redt hij zich uit de verlegenheid en
zaait wantrouwen tussen Lorenzo en Zerllne enerzijds en lord Kockburn en zijn
gemalin anderzijds.
Het derde bedrijf stelt voor een berg
landschap bij Terraclna. Fra Diavolo, ln
de kleding van een roverhoofdman, komt
van de berg af en steekt een briefje ln
een holle boom. In dit briefje staat, dat
Glacomo en Beppo moeten wachten, tot
de boeren en boerinnen zich allen ln de
kapel bevinden; dan moeten zij den En
gelsman en zijn vrouw overvallen en uit
plunderen. Weldra vertonen zich de boe
ren en boerinnen, feestelijk uitgedost,
want het ls Pinksteren. Glacomo en Bep
po, die zich eveneens verkleed hebben,
mengen zich ongemerkt onder de land
lieden. Als allen ln de kapel zijn, gaan
Lord Kockburn en zijn vrouw wandelen.
Na afloop van de godsdienstplechtigheid,
als allen de kerk hebben verlaten, halen
Beppo en Glacomo het briefje uit de hol
le stam en lezen Fra Dlavolo’s Instructies.
Nu verschijnt Lorenzo ten tonele en zingt
zijn smart uit over de vermeende ontrouw
van Zerline. Deze laatste ls naar de her
berg van haar vader teruggekeerd, waar
heen talrijke boeren haar vergezellen; la-
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ter voegen zich ook de belde rovers bij
hen, die zich zo te goed doen aan de wijn,
dat zij te veel krijgen en zich verraden
door gedeelten te zingen uit het lied,
dat Zerllne dienzelfden nacht heeft ge
zongen ln haar slaapvertrek, toen zij zich
geheel alleen waande. ZIJ worden bij de
kraag gepakt, waarop men het briefje
van Fra Diavolo ln hun bezit vindt. Ter
wijl de soldaten zich op Lorenzo’s bevel
verspreiden om de omtrek af te zoeken,
vertoont de roverhoofdman zich onver
wachts bovenop de rots. Beppo, door de
op hem gerichte geweren daartoe gedwon
gen, roept hem toe, dat er geen onraad
dreigt en dat hij gerust naar beneden kan
komen; doch als hij aan deze roepstem ge
hoor geeft, valt hij weldra onder het vuur,
dat de soldaten op hem hebben geopend.
Gram.pl. Odeon O 25727, O 7507, Telef. E
1018 (ouverture).
FRANqAISE, Franse dans in verschillen
de afdelingen en maatsoorten. Heeft zich
ontwikkeld uit de Engelse *contredans en
ls verwant aan de quadrille.
FRANCESCA DA RIMINI, van Ch. L. A.
•Thomas, opera ln vier bedrijven met pro
loog en epiloog, tekst van Mlchel Carré en
Jules Barbier, première te Parijs, 1882.
De figuur van Francesca da Rimlnl ls
onsterfelijk geworden door het epos van
Dante en deze passage uit de „Goddelijke
Komedie” leverde de stof voor de opera.
Wanneer Dante zich, vergezeld van Vergilius ln de hel begeeft, ontmoet hij daar de
schimmen van Paolo Malatesta en van
Francesca da Rimlnl. ZIJ vertellen hem
hun droevige geschiedenis. In de proloog
gaan de belde onsterfelijke dichters langs
de oever van de Acheron en weerklinken
de kreten der gekwelde zielen.
In het eerste bedrijf zien wij, hoe de
twee geliefden aan een tafel uit een boek
zitten te lezen, de Lanceloet, het boek,
dat hen ln het verderf zal storten. Dan
komt de vader van Francesca, Guldo de
Polenta binnen, die zijn dochter komt be
richten dat de Welfen ln aantocht zijn,
die zich reeds meester hebben gemaakt
van de steden Milaan en Florence en
spoedig zullen staan voor de poorten van
Rimlnl, dat niet verdedigd kan worden.
De verontwaardigde Paolo snelt echter
toch naar de wallen. Maar voor zij hem
laat gaan, bekent Francesca het geheim
van haar liefde aan haar vader en vraagt
hun zijn zegen te geven. De Welfen wor
den aangevoerd door Paolo’s broeder, die
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zich wil wreken. Hij rukt de stad binnen,
ondanks de tegenstand van zijn broeder
Paolo en wil gebruik maken van het recht
van den sterkste om Paolo te bestraffen.
Maar Francesca valt aan zijn voeten en
smeekt om clementie. En wanneer hij
haar ziet, kent Malatesta nog slechts één
verlangen: haar te beziten. HIJ eist, dat
zij hem als vrouw gegeven wordt. Paolo
trekt wanhopig weg. Weldra wordt het
bruiloftsfeest gevierd. Op het ogenblik, dat
Francesca voor het altaar zal treden,
komt een page de kerk binnensnellen met
het bericht, dat Paolo ln een gevecht do
delijk gewond en overleden ls. Maar als ’t
volgend ogenblik de gezangen door de
kerk weerklinken, komt Paolo genezen
van zijn wonden binnen, maar ziende, dat
zijn geliefde Francesca ln het huwelijk
treedt met een ander, valt hij van smart
in zwijm. Francesca heeft hem echter ge
zien en zij weet nu, dat hij nog leeft.
Voor niets ter wereld zou zij nog aan Ma
latesta willen toebehoren. Wanneer deze
haar smeekt zijn liefde te willen beant
woorden, wijst zij hem hooghartig af. Hij
moet wel bedenken, dat zij hem haar
hand, maar niet haar ziel geschonken
heeft. Malatesta barst ln woede uit, maar
Juist dan komt Guido terug van den
keizer. Malatesta zal zich te verantwoor
den hebben voor den keizer. Hij moet
Francesca achterlaten ln de hoede van
Paolo, onwetend van de liefde, die deze
twee mensen verbindt.
In het laatste bedrijf leest Francesca uit
het boek, dat ln haar hart de hartstocht
heeft opgewekt. Zij hoort een liefdeslied
zingen onder haar venster en verwijdert
zich. Paolo komt binnen en vindt het boek
opengeslagen; wanneer hij gerucht hoort,
verbergt hij zich achter een gordijn. Fran
cesca komt terug en ziende, dat Iemand
het boek heeft aangeraakt, weet zij, dat
het haar geliefde moet zijn geweest. Uit
geput roept zij hem toe: „Vlucht! Vluchtl”
Maar Paolo werpt zich aan haar voeten.
Zij kan aan zijn hartstochtelijke woorden
geen weerstand bieden en samen lezen zij
in het noodlottige boek.
Maar intussen ls Malatesta teruggeko
men en vindt hen beiden ln het vertrek,
zonder dat zij hem hebben opgemerkt.
Zijn woede ls ontzettend. Hij trekt het
zwaard om zijn geschandvlekte eer te
wreken. Op dat ogenblik wordt het donker
op het toneel. Daarna ziet men hetzelfde
tafreel als ln de epiloog, de hel en de
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schimmen. Verglllus kondigt aan, dat de
engel der vergelding ln aantocht is in de
gestalte van Beatrlce, Dante’s beminde.
Spoedig zullen de twee geliefden ln het
paradijs ongestoord kunnen genieten van
hun heerlijke liefde.
FRANCK, CÉSAR AUGUSTE (1822—
1890), Frans componist van de oratoria
Les Béatitudcs, Rédemption, Ruth en
Rcbecca; verschillende missen, talloze
orgelwerken, wordt algemeen beschouwd
als de beste der moderne Franse muziek
docenten, en tevens van de religleuse
Franse componisten van de 19de eeuw.
Zijn nationale Invloed wordt wel het best
gekenmerkt door het feit, dat hij het
publiek uit de schouwburg naar de con
certzaal wist te trekken. Want tot zijn
optreden was de belangstelling vooral ge
concentreerd op de opera. Franck werd
10 December 1822 te Luik geboren, en zijn
opleiding begon dan ook op het conser
vatorium ln zijn geboorteplaats, maar
op 15-Jarlge leeftijd werd hij toegelatan
tot het Conservatolre te Parijs, waar hij
contrapunt en fuga onder Leborne en
plano onder Zlmmermann studeerde. Daar
zijn vader hem verbood mee te dingen
naar de Prlx de Rome, verliet Franck
Parijs ln 1842 en gaf twee jaar lang ln
België les, waarna hij naar de Franse
hoofdstad terugkeerde. In 1848 werd hij
organist ln de St. Clotllde-Kerk, een post,
die hij 32 jaren met ere bekleedde. In
1872 werd hij leraar in het orgelspel aan
het Conservatolre. Vele bekende musici
telde hij daar onder zijn leerlingen. Zijn
gehele leven werd gekarakteriseerd door
een ongelofelijke werkkracht. Jaren lang
was hij ln staat, tien uur per dag les te
geven en toch het componeren niet na
te laten. Zijn Symphonie in d mineur
staat steeds op het repertoire van alle
concertorkesten. HIJ stierf 8 November
1890 te Parijs, en liet een groot aantal
belangrijke werken na.
FRANKFORT, zender ln Duitsland, golf
lengte 251 m., 25 kW., 1195 kHz. Het pauze-

teken ls een regel uit het bekende lied Die
Wacht am Rhein.
FRANKRIJK, Organisatie van de Om
roep. Sinds 1903 was de Eiffeltoren te
Parijs het middelpunt van een aantal
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proefnemingen op radlo-gebled. onder lei
ding van kapitein G. A. Ferrlé. m 1915
werd het eerste radlotelefonische bericht
van de overzijde van de Oceaan ontvangen
Het eerste concert werd op 26 Juni 1921
per radio uitgezonden, en ln Februari 1922
begonnen de eerste regelmatige uitzendin

gen van de Eiffeltoren. Enkele maanden
later werd een particuliere club opgericht,
die ln November onder de naam Radiola
begon uit te zenden. In het voorjaar van
1923 volgde de Compagnie fransaise de
Radiophonie, die later werd tot Radio
Paris. Deze exploiteerde een zender, eerst
te Levallois, later te Clichy. Zowel te Pa
rijs als ln de provincie werden tal van
omroepverenigingen opgericht, hetgeen de
regering aanleiding gaf, er een nationaal
bedrijf van te maken, onder beheer der
P.T.T. Er zou één krachtige zender komen
te Parijs, en daarnaast een voldoend aan
tal gewestelijke zenders om het gehele
land te bestrijken. In de Jaren 1925, 1926
en 1927 werden acht zenders in dienst
gesteld, en wel Toulouse, Lyon, Marsellle.
Bordeaux, Grenoble, Rijssel, Llmoges en
Rennes. BIJ elke zender werd een vereni
ging opgericht, die voor de programma's
zou zorgen. Intussen verrezen ook tal van
particuliere zenders, waarvan de belang
rijkste waren Radlo-Toulouse (1924) van
2000 Watt en Poste Parislen (1925) van 500
Watt. Geruime tijd weifelde de regering
ln haar houding, totdat 1 Januari 1933
13 stations officieel werden erkend. Een
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menigte wetten en decreten volgde; 18
November 1933 werd Radlo-Parls door de
Staat overgenomen. Sinds dien zijn een
groot aantal maatregelen genomen om de
zenders te verbeteren en te versterken. In
1935 en '36 werden 8 nieuwe zenders In
gebruik genomen: Paris P.T.T., Straats
burg, RIJssel, Lyon, Nlce, Marsellle, Toulouse, Rennes-Bretagne. De sterkte van
het totale Franse net steeg van 234 kW. op
1 Dec. 1935 tot 924 kW. op 1 Juli 1936.
Er zijn thans dertien particuliere radio
verenigingen met een eigen zender; de
voornaamste zijn Poste Parlsien en RadloToulouse; In het zuiden verder RadloLyon-Emlssions, Radlo-Cóte d’Azur en
Radio-Natan-Vitus. — De Staat laat in
zijn uitzendingen geen reclame toe. De
kosten worden gedekt door een belasting
op de radlo-ontvanginrlchtlngen (15 tot 50
francs voor toestellen ln particuliere wo
ningen, 100 è. 200 francs voor toestellen
ln café’s e.d.) en een belasting op de ontvang-lampen. De particuliere verenigingen
dekken de kosten uit de opbrengst van
reclame. Het aantal luisteraars bedroeg
1 Jan. 1939 ruim 5 mlll. Thans zijn de vol
gende zenders ln gebruik: 1. Staatszcnders: Radlo-Parls (Poste National), 80 kW.,
Tour Elffel 8 kW., Paris P.T.T. 120 kW.,
Marsellle-Realtor 120 kW., Toulouse-Pyrénées 120 kW., Rennes-Bretagne 120 kW.,
Straatsburg 100 kW., Lyon-La Doua 100
kW., P.T.T. Nord (RIJssel, Lllle) 60 kW.,
Nlce-Cöte d’Azur 60 kW., Bordeaux-Lafayette 25 kW., Alpes-Grenoble 15 kW.,
Limoges-P.T.T. 1,5 kW., Montpellier-Languedoc 1,2 kW. en op de korte golf RadioColonlal, Paris 12 kW. (In 1935 werd ook
een televisle-zender op de Elffeltoren in
gericht, met een energie van 10 kW. Een
tweede wordt te Bordeaux opgericht). 2.
Particuliere zenders: Poste Parlsien 60 kW.,
Boste de 1’Ile de France 2 kW., RadloCité, Paris, 0,8 kW., Radlo-Toulouse 60
kW., Radio-Lyon 25 kW., Radlo-Médlterranée Nlce, 15 kW., Radlo-Normandle, Fécamp 5 kW., Radio Sud-Ouest, Bordeaux
3 kW., Radlo-Agen 1,2 kW., Radlo-Bézlers
0,3 kW., Radlo-Nimes 0,1 kW., en de
slechts nu en dan gebruikte zender Radio-Montpellier 0,8 kW. Tijdens de Septembercrlsls 1938 werd de berichtendienst
dezer particuliere zenders onder Staatscontröle gesteld, welke contröle ook daar
na is gehandhaafd.
Literatuur: J. Cazals de Fabel, L’organlsatlon de la radlodlffuslon francalse;
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Poste Parlsien (album); Jaarverslagen La
Radlodlffuslon nationale. Bladen: L’Antenne, Mon Programme, Le Petlt Radio,
Radio-Magazlne, La Semalne Radiophonlque, T.S.P. pour tous.
FRANKRIJK, Volkslied: Marseillaisc,
volkslied uit de revolutie, in de nacht van
24 op 25 April 1792 vervaardigd door den
genle-officier Joseph Rouget de 1’Isle (1760
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—1836), toen Frankrijk aan Duitsland en
Oostenrijk de oorlog had verklaard. 15 Juli
1795 werd het lied, dat onmiddellijk In
sloeg, tot volkslied geproclameerd. De ver
taling der woorden luidt: Komt, kinderen
van het vaderland, de dag van de over
winning is aangebroken! De bloedige stan
daard van de tyrannie is tegen ons opge
heven. Hoort ge in de velden de woeste
soldaten niet reeds brullen? Ze komen
hierheen, om Uw zonen en Uw kameraden
te worgen, Te wapen, burgers! Vormt uw
bataljons; Marcheert, marcheert, Laat hun
onreine bloed onze velden drenken I
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FREDERÏKSTAD, zender ln Noorwegen,
golflengte 425.4 m., 1 kW., 704 kHz. Het
pauze-teken is hetzelfde als dat van ‘Oslo.
FREIBURG-IM-BREISGAU, zender ln
Duitsland, golflengte 251 m., 5 kW., 1195
kHz. Het pauze-teken is hetzelfde als dat
van ‘Frankfort.
FREISCHÜTZ, Der, van C. M. von Weber,
romantische opera ln 3 bedrijven, tekst
van Fr. Kind; eerste opvoering te Berlijn
1821. Het stuk speelt ln Bohemen, na de
30-Jarige oorlog. Voor een herberg ln het
woud zit Max, de Jonge Jager, terwijl om
hem heen vrolijk feestgedruis heerst, want
men ls aan het vogelschieten. Een boer,
Kilian, schiet het laatste stuk van de
staak en Max wordt bespot, omdat hij die
dag niets heeft kunnen raken. Kuno, de
opperhoutvester van den graaf, op wiens
landgoed het stuk zich afspeelt, maakt
zich ongerust over de gang van zaken, om
dat Max, volgens oud gebruik, de volgende
dag het proefschot moet lossen. Kuno roept
hem waarschuwend toe, dat hij zijn be
trekking en zijn meisje kwijt is, als hij de
volgende dag misschiet. Kaspar, jagersknecht evenals Max, heeft een verbond
met den duivel gesloten en zal binnenkort
zijn ziel aan dezen laatste moeten afstaan,
Indien het hem niet gelukt, spoedig een
ander offer ln zijn plaats te stellen. Als
de anderen zich verwijderd hebben, blijft
Kaspar bij Max zitten en weet hem over
te halen, om zich te middernacht naar de
Wolfskloof te begeven, waar Kaspar hem
dan zal leren, vrij kogels te gieten, die door
hun toverkracht zéker treffen.
In het tweede bedrijf, dat ten huize van
den opperhoutvester speelt, wacht Agathe,
diens dochter, met angst op de komst van
Max, haar verloofde. Haar vriendin, Anne,
tracht haar op te vrolijken. Eindelijk komt
Max opdagen, doch hij blijft slechts kort,
want hij geeft voor, dat hij nog laat in de
avond een hert heeft geschoten, dat hij in
veiligheid wil brengen, voordat de boeren
het weghalen. In werkelijkheid evenwel
gaat hij naar de Wolfskloof. In het vol
gende tafereel ziet men Kaspar bezig met
het leggen van een kring van zwarte ste
nen om een doodshoofd. HIJ roept den
Boze op en smeekt dezen, hem nog een
kort uitstel te verlenen, ln ruil waarvoor
hij belooft, Max aan hem over te leveren.
Kort daarna komt Max, hoewel de geest
verschijningen van zijn moeder en Agathe
hem waarschuwen, van zijn plan af te
zien. Kaspar verlangt, dat Max hem zal
helpen bij het gieten van de vrljkogels,
R7

Freischütz
doch dit weigert hij; hij blijft slechts toe
zien. Een wilde storm steekt op, die ln
hevigheid toeneemt, zodat belde mannen
ten laatste tegen de grond worden gewor
pen; doch dan slaat het één uur en de
storm bedaart.
Het derde bedrijf stelt Agathe's kamer
voor. ZIJ Is ln bruidstooi, doch droevig ge
stemd door een bang voorgevoel. Haar
vriendin Anne tracht haar angst te ver
drijven en de bruidsmeisjes heffen het
bruidslied aan. Men overhandigt Agathe
de doos, waarin zich de bruidskrans moet
bevinden; doch als zij deze doos opent,
blijkt zij een grafkrans te bevatten. En
kele ogenblikken staan allen als door de
bliksem getroffen, doch dan weet Anne
het gezelschap weer op te monteren en
zingen de meisjes verder. Het volgende
tafereel speelt ln het woud. Graaf Ottokai
ls aanwezig, om bij het proefschot tegen
woordig te zijn. HIJ beveelt Max, het
schot te lossen. Max heeft van Kaspar
slechts één vrij kogel gekregen, en daar
mede zijn buks geladen. Kaspar ls er van
overtuigd, dat de Boze die kogel naar zijn
wil zal richten. „Ziet ge daar die witte
duif?” vraagt de graaf.
Max legt aan, doch daar snelt Agathe
uit de groep bomen, waarin de duif zit en
roept hem toe: „Schiet niet, want die
duif ben lk!" Te laat — het schot gaat
af en de duif vliegt weg, doch zowel
Agathe als Kaspar slaken een kreet en
zinken ter aarde. Men biedt de gewonden
hulp. Agathe komt spoedig weer bij,
doch Kaspar wentelt zich ln zijn bloed en
de Boze verschijnt, om zich van zijn prooi
meester te maken.
Ontzet, bekent Max zijn euveldaad,
waarover de graaf zodanig ln woede ont
steekt, dat hij hem uit zijn. gebied ver
bant en zijn huwelijk met Agathe ver
biedt. Nu springt de kluizenaar ln de
bres voor Max en op zijn voorspraak trekt
de graaf zijn eerste woorden ln. HIJ staat
Max een proefjaar toe; Indien deze zich
ln die tijd goed gedraagt, om zijn mis
drijf weer ongedaan te maken, zal Agathe’s hand zijn loon zijn.
De voornaamste muzikale nummers zijn:
le acte: „O, dlese Sonne, furchtbar stelgt
sle mlr empor" (Max, Kuno, Kaspal en
koor); „Durch die W&lder” (Max); „Hier
lm ird'schen Jammerthal” (Kaspar);
„Triumph, die Rache, die Rache gelingt".
— 2e acte: „Schelm, halt fest" (Agathe);
„Kommt eln schlanker Bursch gegangen"
(Anne); „Lelse, lelse, fromme Weise"

Frequentie
(Agathe); „Wie, was? Entsetzen” (Max,
Anne en Agathe). — 3e acte: „Und ob die
Wolke slch verhülle" (Agathe); „Elnst
tr&umte melner sel’gen Base" (Anne);
„Wlr winden dir den Jungfemkranz"
(Bruldskoor); „Was glelcht wohl auf Erden dem J&gervergnügen” (Koor van
Jagers).
Gram.pl. Polydor 27387—27390; Decca CA
8132—8135, K 640 (Ouverture), LY 6051
(Selectie).
FREQUENTIE, het aantal trillingen per
seconde; le. luchttrillingen (bv. stem
vork), 2e. electro-magnetlsche trillingen
(bv. radlo-zender of lichtbron). De frevoortplantlngssnelheid
(Zie
quentle =
golflengte
ook: periode.) In de electro-technlek on
derscheidt men hoog- en laag-frequente
trillingen; deze laatste hebben ongeveer
dezelfde frequentie als de geluldstrilllngen.
FREQUENTIE®AND wordt gevormd door
alle trillingen, wier frequentie tussen twee
bepaalde frequenties ln liggen.
FRIES VOLKSLIED: Frysk bloed, tsjoch
op! door E. H. Halbertsma. De vertaling
van het le couplet luidt: Fries bloed,
stuif op, wil nu eens bruisen en koken.
En bonzen door onze ad’ren rond. Vlieg
op! WIJ zingen het beste land van de
aarde, Het Friese land vol eer en roem.
Refrein: Klink dan en daver ver ln
het rond Uw oude eer, o Friese grond!
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raerad? De meeste Duitse zenders geven
wekelijks onder de titel Stunde der Front
soldaten of Wo bist du, Kamerad? uitzen
dingen, waarin oproepen worden medege
deeld van oudfrontsoldaten uit de We
reldoorlog of van familieleden, die zoeken
naar een familielid, kameraad of anders
zins, van wie zij sinds de oorlog niets
meer hebben vernomen, of naar Inlich
tingen over gesneuvelde of vermiste ver
wanten of vrienden. Deze zendingen geven
ook veel contact met oudstrijders ln
Frankrijk, Engeland e.a.
FS, morse-seln voor: naseinen.
FUGA, muziekstuk, waarin een thema
door alle stemmen heen wordt gevoerd.
Het wordt dus door één stem Ingezet,
treedt achtereenvolgens ln de andere stem
men op; de fuga Is opgebouwd volgens
strenge regels. Verschillende fuga’s van
•Bach zijn zeer bekend.
FURTWANGLER, WILHELM (geb. 1886),
Duits dirigent en componist, was koor*
repetitor, kapelmeester van verschillende
theaters, werd ln 1922 dirigent der Berlljnse Staatsopera, leidde te Leipzlg de Gewandhauskonzerte, is ook werkzaam ln
Amerika, en kan op één lijn gesteld wor
den met Mengelberg en Toscaninl. Is
thans directeur van het Berlijns Philharmonlsch Orkest.

G

G, vijfde toon van de toonladder.
Si
Lir;
GA, morse-seln voor: hervat de overseining.
Fryslt ttntföxA op.4*j| nou'ris Eriotfen sie-Je En bounzje
GADE, NIELS W. (18171890), Deens componist
o.a. van 8 symphonleën,
kamermuziek, een opera
tfoch (is ie-itn ora/ Flwn op/wy tjmp l{ lêsle Idn fen'e
/ wwnwo
r\
Mariotta, en een aantal
liederen, die hem onder
de meest vooraanstaan
tob II fryd* Idn fol ea-rt?en
rem. Klink den en
de moderne Scandina
vische componisten rang
schikken.
Was
eerst
violist in het Konink
daver-je flei' yn li roun Dyn al-Je ea-it.o frys-ke
lijk Orkest te Kopen
hagen; kreeg een Jaargeld van den Koning van Denemarken, hetgeen hem ln
staat stelde, naar Leipzlg te gaan. HU
jrtwn/ Klink den en davw-je fier yn il foun
werd ln 1848 organist en directeur van
^ _ _____________
de Muziekvereniging te Kopenhagen en
later professor en hofkapelmeester. HU
stierf 21 Dec. 1890 te Kopenhagen.
Dyn al-Je ea-it. o Fiys- fee qrtxw/
GALATIËRS, brief aan de, een der boeFRONTSOLDATEN, of Wo bist du, Ka- ken van het Nieuwe Testament, geschre-
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ven door Paulus aan de gemeente ln
Galatlë, een landschap ln Klein-Azlë,
tussen de Middellandse en de Zwarte Zee,
ter weerlegging van verschillende valse
leringen.
GALOP, galoppade, rondedans, vlug,
springend, ln 2/4 maat.
GAMBA, zie viola da gamba.
GAMELAN, orkest op Java, ln Slam en
elders, bestaande uit verschillende slag
instrumenten, begeleid door een enkele
fluit en viool. De voornaamste instrumen
ten zijn: *gong, kendri, kenong, gambang,
rebab, tjllempoeng, soeling, kendang, bonang.
GANNE, LOUIS GASTON (1862—1923),
Frans dirigent en componist van opera’s
en operettes, o.a. Les Saltimbanques (1899).
Verder kleinere werken voor plano en
liederen.
GAVOTTE, oude Franse dansmuziek ln
2/4 maat (gavot = spotnaam voor de be
woners van de Provence-Alpen). Kalm en
sierlijk.
G-DUIt, Duits: grote tertstoonsoort met
1 kruis; Nederlands: g majeur.
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GEDENCKKLANCK, zie Valerius.
GEESTELIJKE LIEDEREN, in gebruik bij
verschillende radio-ultzendlngen, naast de
•Psalmen en *Evangelische Gezangen. Be
kende en veel gebruikte bundels van deze
liederen zijn: Joh. de Heer, Zangbundel
ten dienste van Huisgezin en Samenkomst
(1028 liederen en koren); Ds. J. Douma,
Stemmen des Heils (225 liederen); M. van
Woensel Kooy, Oude en Nieuwe Zangen en
Laudamus: Dr. E. B. Couvée, Sions-liederen (een bundel geestelijke liederen); Ira
D. Sankey (nagezongen door M. S. Bromet), Opwekkingsliederen; Liederenbundel
van het Leger des Heils; Joh. de Heer,
Neerlands Zangboek; Zendings-liederenbundel; Ds. H. Hasper, Geestelijke Liede
ren uit den Schat van de Kerk der
Eeuwen; Het Boek der Psalmen, de Psal
men van Israël op de oorspronkelijke
melodieën uit de zestiende eeuw opnieuw
naar het Hebreeuws bewerkt en voorzien
van aantekeningen; Psalmen en Gezan
gen, voor de eredienst der Nederlands
Hervormde Kerk in opdracht van de Al
gemene Synode der Ned. Herv. Kerk op
nieuw verzameld en bewerkt (1938); Bun-

Geluidseffecten
del van de Nederlandse Protestanten
Bond, grotendeels een keuze uit de Psal
men en de Evangelische Gezangen, waar
nodig enigszins gewijzigd; De Harpe Slons;
Ds. H. Plerson, Vluchtheuvelzangen. De
woorden van enige, veel door de radio
uitgezonden geestelijke liederen, n.1.: Abide with me, De Ark der Verlossing, Boven
de sterren, Hoort gij die stemme, Houd
gij mijn handen beide, en Nearer my God,
to Thee, vindt men onder de betreffende
letter ln dit boek.
GELIJKRICHTER, apparaat om wissel
stroom om te zetten ln gelijkstroom, o.a.
gebruikt voor het laden van •accumula
toren.
GELIJKSTROOM, electrlsche stroom,
waarvan de richting steeds gelijk blijft, ln
tegenstelling met *wlsselstroom.
GELOOFSBELIJDENIS. In de protestant
se kerken: 1. Openbare belijdenis, welke
toegang geeft tot het Heilig Avondmaal.
2. De belijdenisschriften der Kerken. 3.
Apostolische Geloofsbelijdenis, bestaande
uit 12 artikelen; vastgesteld op ’t Concilie
te Nicéa (325 na Chr.), ook genoemd Symbolum Apostolicum, naar de mening, dat
elk artikel afkomstig zou zijn van één der
12 Apostelen; deze geloofsbelijdenis onder
scheidt den Christen (zowel Protestant als
Katholiek) van den Jood, Heiden en Vrij
denker. De 12 artikelen lulden: Ik geloof
ln God, den Vader, den Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde; en ln
Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon,
onzen Heer; die ontvangen is van den
Heiligen Geest, geboren uit de Maagd
Maria; die geleden heeft onder Pontlus
Pilatus, ls gekruisigd, gestorven en begra
ven, nedergedaald ter helle, ten derden
dage weder opgestaan van de doden, opge
varen ten hemel, zittende ter rechterhand
Gods, des almachtlgen Vaders; vanwaar HIJ
komen zal om te oordelen de levenden en
de doden. Ik geloof ln den Heiligen Geest.
Ik geloof een heilige, algemene. Christelijke
Kerk, de gemeenschap der Heiligen, ver
geving der zonden, wederopstanding des
vieses, en een eeuwig leven.
GELUIDSEFFECTEN. Wat de opbouw
van het toneel ls voor een toneelstuk, zijn
de geluidseffecten voor de radio. Ze vor
men de noodzakelijke achtergrond voor elk
hoorspel. De eerste hoorspelen, in het be
gin der ontwikkeling van de radio, sloegen
niet ln bij het publiek. Dat kwam doordat
de techniek, die de schrijvers moesten toe
passen, geheel nieuw voor hen was. Ze
realiseerden zich niet, dat ze een spel
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wilden geven op een volkomen leeg toneel.
Dit toneel moest echter bestaan ln de
verbeelding der luisteraars. Maar de schrij
vers kwamen al spoedig tot de ontdek
king, dat er geluiden moesten worden ge
maakt, die als het ware de achtergrond
van het drama vormden. Dank zij de
Ingenieuze wijze, waarop tegenwoordig van
geluiden gebruik wordt gemaakt, ls het
bijvoorbeeld mogelijk, dat de luisteraar In
zijn geest het volgende beeld voor ogen
ziet: Een gezellige woonkamer met een
knappend haardvuur, terwijl buiten de
wind huilt en de hagel tegen de ruiten
klettert. Wanneer de deur open gaat,
piept de deur ln zijn scharnieren. Wind
en hagel gieren door de deur naar binnen.
Vlugge stappen gaan door de kamer. Dan
ls er een korte worsteling, een onderdruk
te kreet en een scherpe knal. Snelle voeten
lopen door de kamer, de deur wordt met
een slag dichtgegooid, het geluld van wind
en hagel wordt daardoor zachter. Bulten
staat een paard, het stampt met de voe
ten, en galoppeert dan weg, terwijl het
geluid der hoeven ln de verte verdwijnt.
Behalve de korte Inleiding door den
omroeper, is er geen woord gezegd, en toch
heeft de luisteraar elk moment meege
maakt en meebeleefd. Het drama ls In
tenser door hem doorleefd door de sterke
Indruk, die de geluiden op zijn verbeel
ding maakten. Dat is het gevolg van het
feit, dat radlo-geluiden zijn geworden tot
het voorwerp van een wel-doordachte
technische wetenschap.
Wat zoudt ge nu gezien hebben, als ge
ln de studio aanwezig waart geweest? De
acteurs ln het drama staan rondom een
microfoon gedrongen. Op een andere
plaats, met een eigen microfoon, staat een
geluldstechnlker bU een tafel, waarop lig
gen: een revolver waarin een losse pa
troon, een ln elkaar gefrommeld stuk cel
lofaan, en twee rubber zuignappen. Naast
hem op de grond staan twee grote zwarte
kisten op rubber wielen en een gewone
deur met de deurposten, ook op rubber
wielen gemonteerd. De technlker frommelt
de prop cellofaan ln elkaar om het knet
teren van het haardvuur te Imiteren.
Tegelijk drukt hij op twee knoppen, die
twee motoren in werking stellen, die zich
leder ln een der zwarte kisten bevinden.
Een van deze kisten ls de wlndmachlne,
die door het blazen van lucht door sire
nes van verschillend geluld, de wind doet
huilen. De andere heeft schoepen, die
vogelzaad opnemen en op dun cellofaan-
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papler werpen, waardoor het geluid van
hagel ontstaat. Dan opent de geluidsman
de deur, waardoor de krakende scharnie
ren worden gehoord. De snelheid der mo
toren wordt opgevoerd, en de wind en de
hagel maken harder geluid. Na het voeten
geschuifel, dat veroorzaakt wordt, door
dat de man zijn voeten over een plank
schuift, en een onderdrukte kreet, vuurt
hij de revolver af. Dan herhaalt hij het
geschuifel steeds zachter, waardoor de lndruk wordt gemaakt van de zich verwij
derende voetstappen, slaat de deur dicht
en laat de motoren langzamer lopen door
een knop om te draaien. Dan neemt hU
de rubbernappen op, ln elke hand één.
Door ze op een plank te slaan (als het
paard loopt over een harde weg, worden
de rubbernappen vervangen door halve
cocosnoten), wordt het geluld van een
galopperend paard natuurgetrouw nage
bootst.
Een moeilijkheid bij dit alles ls, dat de
microfoon geluiden registreert, die het
menselijk oor ontgaan. De microfoon ls
gevoeliger dan ons oor. Stel u voor, dat
twee automobielen op elkaar botsen. Wan
neer daarbij een microfoon stond opge
steld, zou de luisteraar de indruk krijgen,
dat de wereld verging. Toch komt het
voor, dat dit geluid moet worden nage
bootst, en men heeft dit bereikt door een
kachelpijp, een ijzeren staaf en een paar
tinnen kannen te werpen ln een kist met
glasscherven.
Een andere moeilijkheid ls, dat de ap
paraten zo eenvoudig mogelijk moeten
zijn. Ze moeten gemakkelijk bediend kun
nen worden omdat een aantal ervan snel
achter elkaar moet worden gebruikt, en
dus moeten ze ook klein van omvang zijn,
zodat ze alle bij de hand kunnen worden
gezet, en gemakkelijk van de ene studio
naar de andere kunnen worden overge
bracht. In het laboratorium van de Natio
nal Broadcastlng Company in Amerika
is er een 3000-tal van die kleine voor
werpen, netjes naast elkaar opgeborgen,
wachtend tot ze nodig zijn. Een Jaar of
vier geleden begon men de eenvoudiger
weg te bewandelen van het opnemen van
geluiden op gramofoonplaten. In de dis
cotheek van de genoemde Amerikaanse
maatschappij bevinden zich thans 800
platen, die samen ongeveer drie duizend
verschillende geluidseffecten teweeg kun
nen brengen. Zo ls er een plaat met kre
ten, gesnurk en het tikken van schrijf
machines op de ene zijde, de andere kant
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geeft 20 seconden geluld van een lopende
auto, veertig seconden als de auto ver
trekt, loopt en stopt met het geluld der
remmen, en twintig seconden van een
blaffende collie. BIJ massa’s worden platen
opgenomen in dierentuinen, ln fabrieken
en ln de natuur.
Maar ondanks het bezit van honderden
gramofoonplaten, komt het herhaaldelijk
voor, dat de geluldstechntker zelf moet
brullen als een leeuw of kraaien als een
haan, omdat op geen andere wijze het
geluld op precies het juiste ogenblik ln
het programma kan worden voortgebracht.
Daarom zijn — althans in Amerika — de
meeste geluldstechnlkers tevens artiesten
op het gebied der geluldslmltatie.
Zo'n geluidstechnlker heeft een drukke
werkkring. Want hij moet bij de repetities
aanwezig zijn, en hij en de acteurs moe
ten geheel op elkaar Ingesteld zijn, en
nnuwkeurig samenwerken. Een goed hoorspel-schrijver rekent met de wenselijk
heid, dat één technlker voldoende ls en
alle geluiden kan maken.
Een lnterssant voorbeeld van de wijze,
waarop het probleem van verschillende ge
luidseffecten wordt opgelost, ls het vol
gende. Het geluld van vuurwapens werd
oorspronkelijk nagebootst door met een
houten stok op een kussen te slaan, maar
men ontdekte, dat het geluld van een
werkelijk afgeschoten pistool de beste
Imitatie was. Maar daarmee was men er
nog niet. Want soms moest — vooral ln
Amerika komt dat voor ln thrillers — het
geluld van een machinegeweer worden ge
geven. Nu doet men dat eenvoudig door
een morse-toestel op een lange doos te
plaatsen, die het geluld versterkt, en de
sleutel snel op en neer te bewegen. Vroe
ger maakte men ln de studio het geluid
van een dichtslaande deur door de klep
van een vleugel neer te slaan, thans heeft
men echte deuren. Het geluld van een
neerstromende regen wordt gemaakt door
vogelzaad regelmatig te laten neerkomen
op verschillende stoffen, als cellofaan,
perkament of een metalen plaat. De hevig
heid van de regenbui wordt gevarieerd
door grotere of kleinere hoeveelheden
zaad te gebruiken. Het geluld van golven
aan het strand wordt nagemaakt, doordat
men een metalen borstel in draaiende
beweging strijkt over het vel van een
grote trom. Cellofaan wordt veel gebruikt
voor allerlei geluiden. Boven beschreven
we reeds het knetteren van een haardvuur.
Als het geluld zachter is, lijkt het spre

Gereformeerde Kerken

kend op het sissen van een el ln de pan.
Vlak bij de microfoon gehouden maakt
het de Indruk van kleine ontploffingen.
De televisie stelt voor nieuwe problemen
op het gebied der geluldslmltatie. Deze
problemen lijken veel op die van het na
synchroniseren van geluidsfilms, en zul
len ongetwijfeld op Ingenieuze wijze wor
den opgelost door de laboratoria en tech
nici van deze tijd.
Wat met geluidseffecten bereikt kan
worden, bewees de *radlo-paniek ln Ame
rika ln 1938.
Zie bij dit artikel foto-paglna’s XXVI en
XXXVII.
GELUKWENSEN, of felicitaties, worden
door sommige omroepverenigingen aan
het adres van Jarigen en jubilerenden ln
beperkte mate gratis uitgezonden.
GENERAL MOTORS, afk. van General
Motors Corporation, opgericht 1916, ge
vestigd te Detroit in Mlchlgan. Fabrieken
van automobielen, trucks, motorboten,
vliegmachines en wat verder tot deze
branche behoort. De G.M. fabriceert o.a.
de Bulck, Chevrolet, Chevrolet-Truck,
General-Motors-truck, Cadillac, Oldsmobile, LaSalle en Pontlac-automoblelen. Een
der leidende fondsen op de Amerikaan
se Beurs.
GENESIS, het eerste boek van het Oude
Testament, waarin de wording of schep
ping (Grieks: genesis) der aarde wordt
verhaald. Volgens algemene overtuiging is
Mozes de schrijver. De historische beschrij
vingen van dit boek lopen tot de dood
van Jozef (2369 na de Schepping, 1635
vóór Chr.)
GENÈVE, zender ln Zwitserland, golf
lengte 748 m., 1,3 kW., 401 kHz.
GENRESTUK, beknopt muziekstuk van
vertellend of een stemming schilderend
karakter.
GENUA, zender ln Italië, G. I., golflengte
263.2 m., 10 kW., 1140 kHz.; G. H. golfl.
221.1 m., 10 kW., 1357 kHz.
GEORGETOWN, u.k.g.-zender ln BritsGuyana, golflengte 49.42 m., roepletters
VP 3 MR; zendt Zondag van 14.05—17.05
u.; werkdagen van 22.35—2.35 u. en Maan
dag, Woensdag en Vrijdag van 16.35-17.35 u.
GEREFORMEERDE KERKEN IN HER
STELD VERBAND noemen zich die Ker
ken, die zich niet konden verenigen met
de besluiten van de Synode der Gerefor
meerde Kerken te Assen (1926) en met
de afzetting van Dr. J. G. Geelkerken,
predikant te Amsterdam.
GEREFORMEERDE KERKEN IN NE-
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Gerharz

DERLAND, ontstaan mt de vereniging jan

Dolerende) Kerk. ook genoemd Kerk A en
B. De samensmelting kwam Juni 1892 tot
stand krachtens de door Dr. A’
7JÏ
voorgestelde Kerkformatle. De .
hogeschool van de Chrlsteüjk-Gereformeerden te Kampen werd nu de Theolo
gische School der Gereformeerde Kerken,
ter opleiding van Predikanten. De Chrlstelljk-Gereformeerden, die het z.g. Nieuwe
Kerkverband niet erkenden, behielden de
oude naam. ZU richtten een eigen School
op, eerst te 's-Gravenhage, thans te Apel
doorn gevestigd.
GERHARZ, NICO, geb. 1872, leerling van
de Koninklijke Muziekschool te ’s-Gravenhage, was tot 1917 werkzaam bij de Stafmuziek, van 1920—1927 dirigent van de
Haarlemsche Orkestvereenlglng, compo
neerde enkele symphonleën en een zang
spel. De Inleidende maten van het A.V.
R.O.-radlo-Joumaal werden door hem ge
schreven.
GES DUR, Duits: grote tertstoonsoort
met 6 mollen; Nederlands: ges majeur.
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GITAAR, zie guitaar.
GITANA, Zigeunerdans.
GLASTRA VAN LOON, OTTO, geb. 1906,
dirigent van verschillende koren. Studeer
de klavier, theorie, compositie, muziekpsy
chologie en filosofie aan het Conservato
rium te Den Haag. Schreef verschillende
werken voor plano, viool en vrouwenkoor.
GLAZOUNOW,
ALEXANDER
(1865—
1936). Een der belangrijkste jongere Rus
sische componisten. Schreef zijn eerste
symphonle in 1880, onderging sterk Duitse
Invloed en werd zeer door Franz Llszt geprezen, schreef vele symphonische wer
ken: Stenka Rasin, Le Kremlin, liederen,
suites, ouvertures en marsen. Een dank
baar programmanummer ls vooral zijn
Valse de concert. Gram.pl. op H.M.V.: Con
certo in A minor DB 2196—2198, Interlu
dium DB 1881, Oriëntale Opus 15, DB 2153.
GLEIWITZ, zender in Duitsland, golf
lengte 243.7 m., 5 kW., 1231 kHz. Het pau-
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GEZANGEN, zie Evangelische gezangen.
GIESEKING, WALTER, geb. 1895 te Lyon,
pianist en componist; studeerde aan het
conservatorium te Hannover. Is een uit
stekend vertolker der moderne pianomu
ziek. Componeerde o.a. 3 danslmprovlsatles
(1897), en bewerkte 5 liederen van Strauss
voor plano.
GIGLI, BENJAMINO, geb. 1890, Italiaans
tenorzanger, studeerde te Rome. debuteerde October 1914 ln Gioconda; trad op
veel plaatsen ln Europa en Amerika op;
woont nu te New-York. Veel gram.pl. op
H1I.V.
GIOCONDA, La, zie Ponchielli.
GIORDANO, UMBERTO (geb. 1867), Ita
liaans componist van opera's; studeerde te
Napels, woont nu te Milaan. Schreef o.a.
de opera’s André Chenier (1896), Fedora
(1898). Madame Sans Gêne (1915).
GIPSY, Engels voor: Zigeuner of ♦Tzigane.
GIS'MOL, Duits: kleine tertstoonsoort
met 5 kruisen; Nederlands gis mineur.

CIück auf.Gliick auf, de? Sfai-ga’ Kommt
ze-teken bestaat uit de eerste maten van
een bekend Opper-Sllezlsch mljnwerkerslled met de woorden: Glück auf, Gliick
auf, de opzichter komt.
GLORIA, onderdeel van de *Mls.
GLUCK, CHRISTOPH
WILLIBALD
RITTER
VON (1714—1787), Oos
tenrijks componist, her
vormde de opera, bracht
de muziek terug tot haar
oorspronkelijke functie:
het begeleiden van de
poëzie en het versterken
van de Indruk daarvan,
zonder dat de handeling
mocht worden onderbro
ken of verzwakt door overvloedige ver
sieringen. Deze en dergelljke beginselen
van Gluck zijn later telkens opnieuw het
uitgangspunt geweest voor pogingen tot
verbetering van de opera door Berlloz,
Meyerbeer, Weber, Wagner en anderen.
Gluck werd 2 Juli 1714 te Weidenwang ge
boren op het landgoed van Prins Lobkowltz, waar zijn ouders dienden. Zijn

von Gluck
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eerste lessen ln viool, klavier en orgel
ontving hij op de Jezuïetenschool te Kommotau ln Bohemen. Van 1732—1735 stu
deerde hij te Praag en voorzag ln zijn
onderhoud door ln de kerk te zingen, con
certen te geven en op bals te spelen. In
1736 ging hij naar Wenen, ontmoette daar
Prlce Melzl, die hem ln staat stelde, on
der Sammartlnl te Milaan te gaan stude
ren. Artaserse en een zestal andere suc
cesrijke Italiaanse opera’s waren de vrucht
van deze eerste periode ln zijn ontwikke
ling. Het feit dat Handel hem gedurende
zijn oponthoud te Londen tijdens de op
voering van zijn La Caduta de’ Giganti,
Artamene en Piramo e Tisbe niet hoog
bleek aan te slaan, was hem slechts een
aansporing tot nog ernstiger werken. HIJ
bestudeerde Rameau’s opera’s gedurende
een verblijf In Parijs, stelde zich op de
hoogte van de kunst en literatuur van de
klassieke perioden van verschillende vol
ken. en vestigde zich ln 1755, dus tien Jaar
na zijn mislukking te Londen, te Wenen.
Zijn Antlgono (opgevoerd te Rome 1756)
bezorgde hem de Gouden Spoor met de
titel Ritter von. Vele van zijn ln deze tijd
gemaakte opera’s maakten weinig opgang,
maar zijn aanstelling tot zangonderwljzer
van Marle Antolnette verzekerde hem de
steun en achting van deze prinses, die
later hoogst nuttig bleek te zijn. Zijn
eigen kunsttheorieën verwerkelijkte hij
voor het eerst ln de opera’s *Alceste (We
nen 1767) en Paride ed Elcna (1770). Ten
gevolge van de ongunstige kritiek vertrok
hij naar Parijs, waar op 19 April 1774 zijn
opera *Iphigénie en Aulide ln de Opéra
werd opgevoerd. Dank zij de steun van
zijn vroegere leerlinge Marle Antolnette
wist hij het hoofd boven water te hou
den. *Orphée et Eurydice (1774) en Alceste,
bewerkt voor het Franse toneel, volgden.
23 Sept. 1777 werd Armide voor het eerst
opgevoerd. Vier maanden later werd Ro
land, de opera van den Italiaan Piccini,
die hetzelfde onderwerp had gekozen, op
gevoerd, en toen begon de strijd tussen de
Gluckisten en Plcclnlsten, die een tijd lang
de Franse musici ln twee vijandelijke
kampen verdeelde, maar eindigde met de
volkomen overwinning van Gluck. Beide
componisten schreven toen nog *Iphigénie
en Tauride, maar Gluck had groot succes,
Plcclnl's opera viel (1781). Echo et Narcisse was Gluck’s laatste opera, maar had
weinig succes. HIJ keerde terug naar We
nen, waar hij 15 Nov. 1787 stierf. In onze
tijd herleefde de belangstelling voor zijn

lichtere opera’s. In 1921 werd Ivrogne
Corrige en in 1923 Les Pèlerins de Mecque
(ook La Rencontre Imprévue genaamd) te
Parijs opgevoerd. Behalve zijn opera’s
heeft Gluck nog kerkmuziek, symphonlsche ouvertures, een concerto, sonaten,
liederen, trio’s en een strijkkwartet ge
componeerd.
G-MOL, Duits: kleine tertstoonsoort met
2 mollen; Nederlands: g-mlneur.

Z
G.M.T., morse-seln voor: GreenwlchMerldlaan-TJjd. Zie Tijdverschil.
GOEDE VRIJDAG, Algemeen Christelijke
feestdag op Vrijdag vóór Pasen, waarop
het sterven van den Heer Jezus Christus
wordt herdacht.
GOEYSE, EDMOND DE,
geb. 1907, adjunct-dlrecteur van het secretariaat
der Vlaamse uitzendin
gen van het N.I.R. te
Brussel, hoofd van de
persdienst, Doctor ln de
Letteren en Wijsbegeer
te (Germaanse Phllologle). Schreef o.a. De
Liederen der Brabantse
Omwenteling van 1789
(ln samenwerking met
Dr. J. Grletens), bekroond door de Ko
ninklijke Vlaamse Academie; de hoorspelen
Het proces van Anneessens en Hans de Ge
luksvogel; het klankbeeld Au beau pays de
Flandre (ln samenwerking met A. Guéry);
vertaalde hoorspelen uit ’t Frans en Duits,
schreef radlo-scenarlo’s en brochures ln
verband met de Vlaamse Studentenbe
weging.
GOLFLENGTE (zie periode); radio-golven onderscheldt men ln: lange golven
boven 1000 m., korte golven van 150-300
m., en ultrakorte golven beneden 150 m.
Tegenwoordig noemt men deze ook respec
tievelijk lange-, midden- en korte golven.
WIJ hebben ln dit boek de oude namen,
die nog het meest worden gebruikt, ge
handhaafd.
GOLFLENGTE-INDELING. BU de Con
ventie van Madrid werd de volgende inde
ling der golflengten met ingang van 1
Januari 1934 van kracht:
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Goodman

diensten.
Bestemming:
Golflengte:
33.71—31.58 Vaste diensten.
30.000—3.000 Vaste diensten.
31.58—31.25 Omroep.
3.000—2.700 Vaste en mobiele diensten.
31.25—27.27 Vaste diensten.
2.700—2.400 Mobiele diensten.
27.27—26.32 Mobiele diensten.
2.400—2.000 Maritieme mobiele diensten.
26.32—25.64 Vaste diensten.
Exclusief voor openbaar ver
25.64—25.21 Omroep.
keer. De oproepgolf van mo
25.21—24.39 Vaste diensten.
biele stations ls 2.100 m.
24.39—23.39 Mobiele diensten.
2.000—1.875 Mobiele diensten.
23.39—22.47 a. Vaste diensten, b. Mobiele
1.875—1.250 Omroep.
diensten.
1.250—1.176 a. Niet-openbare diensten,
22.47—21.43 Vaste diensten.
b. Omroep.
21.43—20.83 Amateurs.
1.176—1.132 a. Luchtvaart, b. Omroep.
20.83—19.87 Vaste diensten.
1.132—1.034 Luchtvaart.
19.87—19.54 Omroep.
Maritieme radlo-bakens.
1.034—938
19.54—18.29 Vaste diensten.
Luchtvaart (de Internationa
938—822
18.29—17.54 Mobiele diensten.
le oproepgolf ls 900 m.)
17.54—16.90 a. Vaste diensten, b. Mobiele
a. Radio-peildienst, b. Mo
822—779
diensten.
biele diensten, op voorwaar
16.90—16.85 Omroep.
de, dat de peildlenst niet ge
16.85—13.99 Vaste diensten.
stoord wordt.
13.99—13.92 Omroep.
Niet-openbare diensten.
779—750
13.92—13.45 Mobiele diensten.
Mobiele diensten.
750—652
13.45_12.20 a. Vaste diensten, b. Mobiele
Mobiele diensten. De Inter
652—583
diensten.
nationale noodgolf ls 600 m.
12.20—11.72 Mobiele diensten.
Niet-openbare diensten. Tus
583—545
11.72—11.28
Omroep.
sen 556 en 545 m. mogen om11.28—10.71 Vaste diensten.
roepstatlons werken op voor
10.71—10.00 a. Amateurs, b. Proefnemin
waarde, dat zij niet storen.
gen.
Omroep. 220 m. uitsluitend
545—200
10.00—5.357 Niet gereserveerd.
voor mobiele diensten. Ge5.357—5.00 a. Amateurs, b. Proefnemin
dempt type niet toegestaan
gen.
tussen 18 en 23 uur, waar de
Onder vaste diensten worden verstaan
omroep gestoord kan worden.
geregelde verbindingen, zoals bijv. die tus
200—196 a. Vaste diensten, b. Mobiele
sen Nederland en Nederlands-Indlë, onder
diensten.
mobiele diensten de verbindingen tussen
196—184 Mobiele diensten.
stations als Schevenlngen-radio en de
184—179.6 Maritieme mobiele diensten
radlo-statlons op schepen.
en omroepgolf telefonie.
GONELLA, NAT, geb.
179.6—174.9 Maritieme mobiele diensten.
1908,
trompettist
en
174.9—155.8 a. Amateurs, b. Vaste dien
bandleider, speelde reeds
sten, c. Mobiele diensten.
op zijn tiende jaar uit
155.8—150
a. Amateurs, b. Maritieme
stekend trompet, vormde
mobiele diensten (telefonie).
na verscheidene Jaren
150—85.71 a. Vaste diensten, b. Mobiele
diensten.
spelen een eigen band
The Georgians, trad o.m.
85.71—75
a. Amateurs, b. Vaste dien
sten, c. Mobiele diensten.
op voor den Belgischen
75—54.55 a. Vaste diensten, b. Mobiele
Konlng, bezocht Neder
diensten.
land op een tournée.
54.55—52.63 Mobiele diensten.
Diverse gr.pl. op Odeon
52.63—50
Vaste diensten.
en Decca.
GONG, groot, metalen bekken, vrij opge
50—48.78 Omroep.
hangen, met lang nadreunende klank; de
48.78—44.94 Mobiele diensten.
gong wordt geslagen met een houten stok,
44.94—42.86 Vaste diensten.
waarvan de knop met leer of vilt ls om
42.86—41.10 Amateurs.
41.10—36.59 Vaste diensten.
wonden.
GOODMAN, BENNY, Improviserend Jazz36.59—35.09 Mobiele diensten.
sollst op de klarinet. Gram.pl.: Body and
$5.09—33.71 a. Vaste diensten, b. Mobiele
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Soul, H.M.V. B 8371; Some Day Sweetheart
en Who, HM.V. B 8402; Moon Glow, Col.
CB 786; King Porter Stomp, en Sometimes
I’m happy, H.M.V. B 8374; Between the
Devil, HM.V. B 8389; Sing, Sing, Slng,
HM.V. C 2936.
GÖRLITZ, zender ln Duitsland, golfleng
te 243.7 m.. 5 kW.. 1231 kHz.
GÖTEBORG, zender ln Zweden, golf
lengte 318.8 m., 10 kW., 941 kHz.
GÖTTERDAMMERUNG (Godenscheme
ring), van Rlchard *Wagner, muziekdrama
ln drie bedrijven en een voorspel. Eerste
opvoering te Bayreuth 1876. Dit drama ls
een onderdeel van de *Ring des Nlbelungen, de handeling sluit aan bij die van
•Slegfrled.
Voorspel. Hal der Glblchungen. Op het
toneel Gunther en diens stiefbroeder Ha
gen, belden zoons van Alberlch en Krlemhllde. Eveneens ziet men Gudrun, de zus
ter van Gunther. Hier wacht Slegfrled zijn
noodlottig einde. Het ls voor Hagen niet
moeilijk Gudrun en Gunther voor zijn
plannen te winnen. Hagen raadt Gunther
met hulp van Slegfrled te dingen naar
Brünnhllde’s hand, als beloning zou Sleg
frled Gudrun tot vrouw kunnen krijgen.
De diepere bedoeling van dit plan kent
slechts Hagen, die weet, dat Brünnhllde
de vrouw van Slegfrled ls. Wanneer Sleg
frled aankomt, wordt hij door Gunther
gastvrij opgenomen. Gudrun reikt hem de
drank der vergetelheid, waardoor Slegfrled
elke herinnering aan Brünnhllde verliest.
De toverdrank doet uitstekend zijn werk.
Slegfrled begeert Gudrun als vrouw en zij
wordt dat, echter onder de voorwaarde,
dat Slegfrled Gunther behulpzaam zal
zijn bij het winnen der liefde van Brünn
hllde. Gunther en Slegfrled snellen heen.
Waltraute bezoekt Brünnhllde en tracht
haar ertoe te bewegen de ring van den Nlbeiung terug te geven aan de Rijndoch
ters, maar Brünnhllde weigert het liefdes
symbool van Slegfrled af te staan. Nau
welijks ls Waltraute verdwenen of Sleg
frled, door de toverhelm veranderd in de
gestalte van Gunther, komt aan, be
dwingt Brünnhllde en ontneemt haar de
ring. Daarna begeeft Slegfrled zich naar
de Rijn en slaat geen acht op de smeek
beden der Rijndochters, haar de ring terug
te geven.
Tweede bedrijf. Alberlch treedt op om
Hagen aan de ring te herinneren. Inmid
dels ls het dag geworden en Slegfrled
keert terug naar Gudrun; daarna roept
Hagen de mannen bij elkaar om het hu-

Götterdammerung

wel ij ksfeest te vieren. Gunther komt aan
met Brünnhllde en het schijnt een dub
hele bruiloft te zullen worden. Maar wan
neer Brünnhllde Slegfrled ziet, dien zij
niet herkent, bemerkt zij de ring aan zijn
arm en het ls de hartstocht, die haar het
vermoeden Ingeeft van de ware toedracht.
Zij zweert dat zij met Slegfrled gehuwd ls,
maar deze legt de eed af, dat hij onge
huwd ls. Op dat ogenblik gelooft Brünn
hllde, dat Slegfrled een meinedige ls. Een
verwarring ontstaat. Brünnhllde, Gunther
en Hagen blijven alleen achter. In haar
vertwijfeling raadt Brünnhllde zelf aan,
Slegfrled te doden. Gunther zwicht voor
dit plan door het aanlokkelijke bezit van
de ring. Hagen belast er zich mee Sleg
frled te treffen met een speer op de enige
plaats, waar de held kwetsbaar ls.
Derde bedrijf- Boslandschap aan de
Rijn. De drie Rijndochters komen aan
zwemmen en smeken de zon haar een held
te zenden, die het goud weer zal heroveren.
Wanneer Slegfrled, die van de Jachtgroep
ls afgedwaald, aan de oever van de Rijn
komt. schijnt haar wens te z(Jn verhoord.
Om hem tot de overgave te dwingen, zin
gen zij over de verschrikkelijke vloek, maar
daardoor wordt Slegfrled niet ln het minst
bewogen. HIJ behoudt de ring, vertoornd
zwemmen de Rijndochters weg. Nu komen
Gunther en Hagen met de Jachtstoet aan
en houden halt aan de Rijnoever. Hagen
vraagt Slegfrled van zijn avonturen te ver
tellen. Nu hij alles van voren af aan ver
telt, komt van lieverlede zijn geheugen
terug. Gunther rijst verschrikt op en ln
hetzelfde ogenblik stoot Hagen zijn speer
ln Siegfrleds rug. Deze stort neer en sterft,
na voor het laatst Brünnhllde te hebben
aangeroepen. Op een baar wordt hij weg
gedragen. Gudrun komt naar bulten en
schrikt van de drukte. BU het lijk van
Slegfrled ontbrandt nu de afschuwelljke
twist om de ring. Gunther wordt door
Hagen gedood, wanneer deze de ring van
Siegfrleds vinger wil trekken, en wanneer
Hagen het op zijn beurt beproeft, schijnt
de hand dreigend opgeheven te worden.
Nu komt Brünnhllde op. ZIJ heeft overleg
gepleegd met de Rijndochters en besloten
haar de ring terug te geven. En nadat de
Rijndochters de ring van Brünnhllde heb
ben ontvangen, bestijgt deze de brand
stapel, waarop Siegfrleds lijk ligt opge
baard en verbrandt samen met hem.
Jubelend heffen de Rijndochters de her
kregen ring op uit de golven. De hemel
wordt verlicht door een gloed die aan het
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Noorderlicht doet denken en alle góden
verschijnen in de vlammen der godensche
mering. Helden en góden zijn ten onder
gegaan, alleen de mens blijft over, om een
nieuwe wereld, die gebaseerd zal zijn op
hot principe der liefde, op te bouwen.
GOUNOD,
CHARLES
FRAN9OIS (1818—1893).
Frans componist van de
opera *Faust, die op het
moderne repertoire be
hoort tot de meest popu
laire opera's, *Roméo et
Juliette,
waarvan de
schoonheid nog slechts
sinds korte tijd wordt
gewaardeerd, veel kerk
muziek van grote waar
de. HU werd 17 Juni 1818 te Farljs geboren.
Gounods moeder, een knap pianiste, gaf
hem de eerste lessen, en nadat hij een
klassieke cursus op het Lyceum St. Louis
had afgelopen, kwam hU op het Conservatolre te Parijs (1836), waar hij bij Halévy
contrapunt en bU Paer en Lesueur com
positieleer studeerde. Met zijn cantate
Marie Stuart et Rizzio behaalde hij in 1837
de Prix de Rome en met zijn cantate Fernand in 1839 de Grand Prix. Te Rome was
hij een ijverig leerling van Palestrlna. Een
Mis voor drie stemmen met orkest ont
stond in 1841 en de 3-dellge Mis & capella
te Wenen, 1842. HIJ keerde over Oostenrijk
en Duitsland naar Parijs terug en leerde
op deze reis voor het eerst Schumanns
muziek kennen. In Parijs werd hij organist
en koormeester bij de Missions étrangères
en studeerde voor priester, zonder dat hij
echter ooit een orde aannam. Uit deze
periode dateert zijn plechtige Mis in G.
Sapho, zijn eerste opera werd 16 April 1851
in de Académie opgevoerd en van 1852 tot
1861 was hij dirigent van de Orphéon (een
zangvereniging, zoals in deze tijd in
Frankrijk vele bestonden), waarvoor hij
twee Missen voor mannestemmen compo
neerde. Zijn grote bekendheid verkreeg hij,
toen 19 Maart 1859 in het Thé&tre Lyrlque
Faust werd opgevoerd. Het onmlddellljke
succes van dit werk stelde hem in staat,
zijn Reine de Saba op 28 Febr. 1862 in de
Académie uit te voeren, maar, hoewel ver
schillende aria’s hieruit nog dikwijls in
concerten worden gehoord, had de opera
als zodanig niet veel succes. Daarop volgde
27 April 1867 Roméo et Juliette. De FransDuitse oorlog dreef Gounod naar Londen,
waar hij verschillende concerten gaf en
het Gounod-koor oprichtte, maar in 1875
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keerde hij terug naar Parijs, waar een aan
tal dramatische werken werd gecompo
neerd, echter zonder veel succes. Van zijn
vele andere werken noemen wij nog Philémon et Baucis, een *Stabat Mater, *Ave
Maria en *Te Deum. In 1880 werd hij
Groot-offlcler in het Legioen van Eer. HIJ
stierf 18 October 1893.
GP, morse-seln voor: poste restante.
GPR, morse-seln voor: Poste restante
aangetekend.
GRADUALE, eigenlijk: trappengezang. In
de Rooms-Katholleke Kerk: 1. gebed, ge
beden door den priester, die de Mis leest,
en gezongen door het koor; 2. het boek
met alle Misgezangen.
GRAFIN MARITZA, van Emmerlch K&lm&n, operette in 3 bedrijven, tekst van
Brammer en Grllnwald, eerste opvoering
te Wenen in 1924.
Graaf Tassllo Endrödy-Wlttemburg heeft
zich in de schulden gestoken. Hij is te
trots om zijn rijke tante, vorstin Bozena
Cuddensteln zu Chlumetz, om hulp te
vragen. Om zijn schuldeisers tevreden te
stellen, laat hij dus door zijn vriend alles,
wat verkoopbaar is, te gelde maken. HIJ
besluit, hard te gaan werken, om niet al
leen zijn verloren bezittingen terug te
winnen, maar ook om zijn zuster Lisa haar
bruidschat terug te kunnen geven, die hij
zo gemakkelijk erdoor heeft gebracht. HIJ
krijgt een betrekking als rentmeester bij
Gravin Maritza, een rijke, excentrieke
dame, en maakt zich al spoedig door zijn
optreden algemeen bemind. Tassllo is een
braaf mens geworden, die zelfs door de
kinderen wordt geliefd. De gravin heeft
nog geen gelegenheid gehad, hem te leren
kennen, omdat ze veel op reis is, en bo
vendien heeft ze geen belangstelling voor
een dergelljken ondergeschikte, wiens adel
lijke afkomst ze niet kent. Want de schone
vrouw is verwend door haar vele aanbid
ders. Ze is teruggekeerd, alleen om haar
kennissen een poets te bakken. Ze kondigt
namelijk aan, dat ze zich verloofd heeft
met graaf Koloman Zsupan, een operetteflguur, die alleen in haar verbeelding be
staat. De verloving wordt gevierd — door
haar alleen. Maar ze hoopt, dat „hij” tegen
de bruiloft wel gevonden zal zijn. Maar
het loopt anders, dan ze gedacht had, want
er komt een werkelijk bestaande graaf
Koloman Zsupan opdagen, die haar komt
bedanken, dat ze zich met hem verloofd
heeft, en die nu met haar wil trouwen. De
schone Maritza is in grote verlegenheid.
Maar Tassllo komt met behulp van de
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nodlge toevalligheden haar te hulp. Wan
neer ze weet, wie hU is, wordt ze verliefd
op hem. Dan komt bovendien de rijke
tante nog al haar geld aan Tassllo aanbie
den, en nu ls spoedig alles ln orde. Graaf
Koloman verlooft zich met Lisa, de zuster
van Tassllo, die hem trouwens nog meer
aanstaat dan Maritza. En zo eindigt het
spel met een dubbele verloving.
GRAMOFOON, Instrument, dat het ge
luld, vastgelegd op een plaat, weer op
natuurgetrouwe wijze reproduceert. De
gramofoon werd ongeveer tegelijkertUd uit
gevonden door Charles Cros (1877) en Edi
son (1878). Ze werd zeer verbeterd door de
uitvinding van den Duitser Emil Berllner
(1887) die de rol, waarop de opnamen wer
den gemaakt, verving door een vlakke
ronde plaat. Bij de opname worden door
een saffieren stiftje groeven gekrast op
een ronddraaiende, met was bedekte zin
ken schUf. De stift wordt ln trilling ge
bracht door het geluld en door middel
van een membraan. Van deze plaat wordt
door middel van electrolyse (zie electrolyten) een koperen matrUs vervaardigd, en
daarvan worden afdrukken geperst ln ebo
niet of een ander materiaal. Voor de weer
gave wordt een naald op de ln draaiing ge
brachte plaat geplaatst; deze naald wordt
door de groeven in trilling gebracht; de
trillingen worden door een membraan ln
geluld omgezet, dat oorspronkelUk door een
trechter, maar tegenwoordig door een luid
spreker wordt versterkt. Een behoorlijke
weergave werd eerst bereikt ln 1926, sinds
welk Jaar de electrlsche opname-techniek
werd toegepast en ook de weergave plaats
heeft door middel van een pick-up, gramofoonversterker en luidspreker. Het moellUkste ls de opname van grote orkesten en
koren, het meest natuurgetrouw worden
de menselijke stem en het strUkkwartet
weergegeven.
GRAMOFOONNAALDEN. Nog altUd be
seft menig gramofoonllefhebber niet, dat
voor het behoud der gramofoonplaten de
keuze der naalden belangrUk is. De be
tekenis van de naald wordt duldelUk uit
de volgende cUfers: Op een normale plaat
van 25—30 cm. diameter heeft een naald
een weg ter lengte van 200 A 300 m. af te
leggen. De druk, die daarbU op de fUne
punt der naald rust, bedraagt enige dui
zenden atmosferen. Daaruit blUkt wel, dat
de naald uit het beste staal gemaakt en
zorgvuldig gehard en geslepen zUn moet,
om de fUne groeven ln de plaat niet te
beschadigen. Indien een naald tweemaal
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wordt gebruikt, ls de punt reeds zó zeer
afgesleten, dat schade aan de groeven on
vermijdelijk ls. BIJ de ouderwetse gramofoon werd de geluidssterkte geregeld door
de soort der naalden; bij electrlsche weer
gave met pick-up geschiedt dit door de
•potentio-meter.
GRAMOFOONPLATEN, het maken van.
Beschouwen wij een gramofoonplaat nauw
keurig met een vergrootglas, dan zien we,
dat de spiraalvormige groef, die er over
heen loopt, niet één strakke lijn ls. maar
een opeenvolging van onregelmatige uit
wijkingen. Hierdoor ls het geluid, dat de
plaat straks bij het afspelen te voorschijn
zal brengen, volkomen bepaald. Hoe In
gewikkeld het symphonleorkest, waarvan
de opname ls, ook moge zijn samengesteld,
steeds kan het voortgebrachte geluld wor
den weergegeven door zo’n grillige lijn,
die we als de resultante van alle aanwezige
trillingen kunnen beschouwen. Nu wist
men oorspronkelijk wel van zo’n resul
tante, maar hoe deze neer te schrijven,
zodat het geluld hierin geconserveerd ls
en later weer te voorschijn gebracht kan
worden! Het ls Edison geweest, die hier
voor het eerst een practlsche oplossing
heeft gevonden. Later werd zijn systeem
verbeterd door Berllner. HU sneed met een
harde naald, die verbonden was aan een
•membraan, een groef ln een draaiende
wasrol; geraakte nu het membraan ln tril
ling, doordat er tegen gesproken werd, dan
nam de naald deze trilling over en ont
stond er ln de wasrol ln plaats van een
strakke groef, een grillige lUn. zoals hier
boven beschreven werd. Men zal begrUpen,
dat deze wijze van opnemen, recording
zegt de Engelsman, niet de fUne nuances
van muziekinstrumenten vastlegt; de af
stand van het membraan is daarvoor te
groot en de gevoeligheid voor alle trillin
gen van het hele instrument te gering.
Werkelijk goede opname werd pas mogelUk,
toen de electrlsche versterker geperfectlonneerd werd door de ontwikkeling van de
radlolampenlndustrle. De geluldstrllllngen
werden nu opgenomen door een •micro
foon en hierin omgezet tot electrlsche tril
lingen van hetzelfde beeld. Deze worden
naar de versterker geleld en hierin zoveel
versterkt, tot ze ln staat zUn de naald ln
de „schrUver" mechanisch op dezelfde
wijze ln trilling te brengen. Doordat de
schrUver volgens een spiraal over de op te
nemen wasplaat wordt getrokken, wordt
hierin de grillige lUn, die vroeger langs
directe, acoustische weg werd gekregen, ge-
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grilt. Aangezien het nu dus mogelijk ls,
zwakke nuances zoveel te versterken als
men wil, terwijl men tevens geheel vrij is
ln de opstelling van de microfoon (s),
zijn de moderne, electrisch opgenomen pla-
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ten oneindig veel fraaier dan wat vroeger
werd bereikt. — De verschillende merken
handelsplaten worden dan ook volgens dit
systeem, dat in zijn onderdelen steeds
meer vervolmaakt is, eerst gesneden ln

Opneem- en weergeef-apparaat, in vrije navolging van Jan Gertsen, De Avrohulsschijf.
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een wasplaat. Deze was is zeer zacht en
dus uitstekend geschikt, om zelfs de fijn
ste trillingen in zich op te nemen. In de
gramofoonplaten-industrle duldt men deze
wasplaat aan met de naam van „vader”.
Van deze „vader” wordt nu langs galva
nische weg een matrijs gemaakt (in de
fotografie zouden we spreken van een
negatief), welke matrijs door de vakmen
sen „moeder” genoemd wordt. Hiervan
worden in de fabriek afdrukken geperst
onder hoge druk in het bekende zwarte
materiaal, vaak ten onrechte eboniet ge
noemd. Vroeger werden de platen inder
daad uit eboniet geperst, maar omdat deze
stof te duur, te zwaar en niet zeer rulsvrij was, heeft men het eboniet reeds lang
verlaten. — Toen de radio-artlkelen in de
meest verscheiden vorm gemakkelijk en
goedkoop verkrijgbaar werden, en men in
zag, dat men voor de schrijver desnoods
een gewone electrlsche weergever (pickup) kon gebruiken, was het wachten
slechts op een zodanig platenmateriaal,
dat zacht genoeg was om te snijden, maar
tevens weerstand bood aan herhaaldelijk
afspelen. Had men dat gevonden, dan
stond niets meer aan het zelf opnemen
door den amateur in de weg. Immers, kon
het vervaardigen van een „vader" wel met
eenvoudige middelen geschieden, het ma
ken van een matrijs benevens het afdruk
ken ligt ten enenmale bulten de capaciteit
van den amateur. Hij dient zich te verge
noegen met een gesneden positief, dat zich
tevens leent voor afspelen. In 1932 kwam
de gelatineplaat in de handel, en hoe goed
dit materiaal zich voor het doel leent,
blijkt wel hieruit, dat deze opnameplaat
nog steeds het meest gebruikt wordt. In
de loop der Jaren verschenen steeds meer
stoffen in de handel, die zich alle meer of
minder goed voor het doel lenen. — We
zien dan ook, dat niet alleen de radloomroepmaatschappijen, maar ook menig
amateur in het bezit is van een vaak zeer
geperfectionneerde opname-installatie vol
gens bovenstaand principe, waarmee hij
muzikale prestaties van vrienden en beken
den voor de vergetelheid kan behoeden,
zijn eigen films kan illustreren, belangrijke
gebeurtenissen, die door de radio uitge
zonden worden, kan vastleggen en gra
mofoonplaten kan copiëren. Dit laatste
vereist wellicht nog enige toelichting. Om
een plaat te copiëren, is de amateur na
tuurlijk niet in staat een af druk van een
matrijs te maken. Het enige, wat hij doen
kan, is de plaat met behulp van een pick-
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up afspelen, de hiermee verkregen electrlsche trillingen versterken en deze met be
hulp van de snijder, waarvoor hij door
gaans een tweede pick-up zal gebruiken,
in de plaat groeven.
Nog dienen we even stil te staan bij de
wijze, waarop de snijder over de plaat
wordt bewogen, zodat een regelmatige spi
raal wordt getrokken. In principe gebeurt
dit zo: de pick-up is met een moer be
vestigd aan een schroefdraad die dwars
over de plaat ligt en door de motor in
beweging wordt gebracht. Gaat de schroef
nu draaien, dan loopt de schrijver, al naar
de richting van de draad, van binnen naar
buiten of van buiten naar binnen. Het
spreekt dus vanzelf, dat we een zeer ster
ke motor voor dit werk nodig hebben, te
meer, omdat een regelmatige gang van de
motor een eerste vereiste is. Dit laatste
kan gecontroleerd worden met behulp van
de z.g. stroboscopische schijf. Het is een
ronde schijf van carton, ter grootte van
een gramofoonplatenetiket. Er zijn straals
gewijs zwarte lijnen op aangebracht, waar
van het aantal afhankelijk is van de ge
wenste snelheid van de motor en het aan
tal perioden van het electrisch kunstlicht.
De schijf dient' nl. steeds bij electrisch
wlsselstroomllcht gebruikt te worden. Heb
ben we een wlsselstroomllcht van 50 perio
den, wat normaal is, dan gaat het licht
per seconde 100 maal aan en uit. Dit is
voor ons oog niet merkbaar, maar hierop
berust de werking van de schijf. Willen we
nu de normale omwentellngssnelheid, d.i.
78 toeren per minuut, controleren, dan
gebruiken we een schijf met 77 zwarte
stralen. Is de omwentellngssnelheid goed,
dan moeten de strepen in het electrisch
wlsselstroomllcht van 50 perioden als het
ware stil staan, wanneer de schijf op de
draaiende motor gelegd wordt. Immers 77
X 78 = 6006, net het aantal keren, dat het
licht per minuut uitgaat; steeds kan nu
een nieuwe streep op de plaats van de
oude komen, als het licht even uit is.
Loopt de motor te vlug, dan zien we de
strepen meedraaien; gaat hij te langzaam,
dan draaien ze terug.
Voor muzikale illustratie van films laat
men de platen vaak langzamer draaien,
omdat ze dan niet zo vaak verwisseld
hoeven te worden, b.v. 33 toeren per mi
nuut. Dit gaat echter ten koste van de
geluidskwaliteit. Om deze snelheid te con
troleren, gebruiken we natuurlijk een an
dere stroboscopische schijf, een met 182
stralen.
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Tenslotte nog Iets over het afspelen van
de aldus opgenomen plaat. Doordat de
scherpe naald de uitwijkingen van de groef
volgt, geraakt zij ln trilling. Nu kan het
verdere verloop weer zijn óf ouderwets
acoustlsch óf modern electrlsch. In het
eerste geval ls de naald direct verbonden
met een membraan, dat dus ln trilling ge
raakt. Het membraan (ook wel sound-box
geheten), deelt zijn trilling vla een hoorn,
welke het geluld moet versterken, aan de
lucht mee. Deze treft ons oor, en we horen
wat op de plaat afgespeeld wordt. BIJ de
electrlsche methode worden de mechani
sche trillingen van de naald eerst ln de
pick-up omgezet ln electrlsche trillingen.
Deze worden ln de versterker, waarvoor
het laagfrequentgedeelte van een gewoon
radiotoestel gebruikt kan worden, ver
sterkt. De luidspreker zorgt er voor, dat
er uit de electrlsche trillingen weer luchttrllllngen, d.l. geluld, gemaakt worden.
Evenals bij het opnemen geeft de elec
trlsche methode groter zuiverheid, en naar
mate men versterkt, groter geluidssterkte.
Behalve door middel van gramofoonplaten
wordt ln studio’s ook muziek en woord
vastgelegd door middel van de *magnetofoon.
Literatuur: Jan Gertsen, De Avro-hulsschljf.
GRAMOFOONPLATEN, het bewaren van,
dit moet verticaal, stofvrij en koel ge
schieden.
GRAMOTHEEK, verzameling van gramo
foonplaten, ook: disco
theek, fonotheek.
GRASSIN,
RENAAT,
Vlaams
acteur,
was
verbonden aan verschil
lende toneelgezelschap
pen ojn. het Vlaamse
Volkstoneel; werkt gere
geld mede aan het Radiocabaret van het N.I.R.,
waarvoor hij zeer talrijke
humoristische radloschetsen schreef en waar. ln hij het type creëerde
van „het •Ketje”, den
Brusselsen straatjongen.
Schreef ook blijspelen en vrolijke éénacters voor het toneel. Bezorgde een
Vlaamse aanpassing van Boefje, ln welke
rol hij tot heden meer dan 200 maal op
trad.
GRAY, ARTHUR, pseudoniem van een
bekend bespeler van een concert-orgel
voor de N.C.R.V. Werkt ook mee aan het
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N.C.R.V.-orkest en verschillende andere
ensembles.
GRAZ, zender ln Duitsland, golfl. 339 m.,
15 kW.. 886 kHz.
GREGORIAANSE KERKZANG, eenstem
mig koor ln de Rooms-Katholleke Kerk,
ontstaan ln de 4e tot 6e eeuw, definitief
geregeld door Paus Gregorlus I den Grote,
en verplicht gesteld voor de gehele Katho
lieke wereld door Paus Plus X ln het
Motu Proprio van 22 Nov. 1903. In 1928
heeft Paus Plus XI ln zijn Constitutie
Divinl Cultus op een en ander nog eens
de nadruk gelegd en vooral gewezen op de
noodzakelijkheid van deelneming van het
volk aan de zang.
GRENOBLE, zie Alpes-Grenoblo.
GRIEG, EDVARD HA(1843—1907),
GERUP
Noors componist van
twee suites bij Ibsens
Gynt,
♦Peer
drama
waarmee hij de leiden
de componist van Scan
dinavië werd en boven
dien de aandacht van
de gehele wereld vestig
de op het drama van
Ibsen. Grlegs moeder, die
zelf niet onverdlenstelijk plano speelde, gaf
hem de eerste lessen; toen hij (geboren
15 Juni 1843 te Bergen) negen Jaar was,
begon hij te componeren. HIJ werd naar
het conservatorium te Lelpzlg gezonden,
waar hij van 1858 tot 1862 onder Hauptmann en Richter contrapunt, onder Rletz
en Reinecke compositie en onder Wenzel
en Moscheles plano studeerde. HU beëin
digde zijn studies met Niels ‘Gade te
Kopenhagen. Teruggekeerd ln Noorwegen,
stichtte hij de Muzikale Unie te Chrlstlania (1866), die hU leidde tot 1880, en zich
met zijn vriend Nordraak wijdde aan de
ontwikkeling van de nationale Noorse
muziek. In 1865 en ln 1870 bezocht hU
Rome, waar hU bevriend werd met Llszt.
In 1879 speelde hU ln het Gewandhaus te
Lelpzlg voor een enthousiast gehoor zUn
eigen piano-concert in a mineur, op. 16.
In 1888 gaf hU te Londen een recital van
zUn eigen werken met zUn vrouw, die een
uitstekend zangeres was. In 1894, toen hU
zich weer ln Engeland bevond, kreeg hU
de graad van Mus. Doe. te Cambrldge,
maar het grootste deel van zUn leven
bracht hU door in zUn vaderland, ln de
omgeving van Bergen. HU schreef een aan
tal grotere werken, waaronder de ouver-
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ture lm Herbst en een rouwhymne bij
zijns vaders dood, maar componeerde toch
het liefst liederen, waarvan hij bij zijn
dood (4 Sept. 1907) er bijna 150 nallet,
evenals een aantal korte pianostukken,
die, hoewel ze geheel oorspronkelijk zijn,
dikwijls worden beschouwd als bewerkin
gen van volksliederen.
Literatuur: Julius Röntgen, Grleg.
GRIEKENLAND. Organisatie van de om
roep. Met uitzondering van Albanië ls
Griekenland het land met het geringste
percentage luisteraars ln Europa. Hoewel
de regering zelf niets deed voor de omroep
uit geldgebrek, verbood ze elk particulier
Initiatief op dit gebied. Enkele Jaren ge
leden werden eindelijk plannen gemaakt
voor de bouw van drie zenders: Athene 100
kW., Saloniki 10 kW. en op het eiland
Korfoe 5 kW., en twee u.k.g.-zenders te
Athene en Saloniki. De exploitatie ls op
gedragen voor 25 Jaren aan de Marconl

Company. Men begon met twee experimen
tele zenders: te Athene 5 kW. (in Maart
1938 opgevoerd tot 15 kW.) en te Saloniki
2.5 kW. Het aantal luisteraars bedroeg 1
Sept. 1938 20.000, d.1. ruim 0.3 % der bevol
king.
GRONINGER ORKESTVEREENIGING, te
Groningen, opgericht 1862, met de diri
genten Hageman en Elsner, oorspronkelijk
alleen amusementsmuziek. Sinds 1917 ls
Kor Kuiler dirigent, en heeft de G.O.V.
een uitstekende naam verworven, vooral
voor het muziekleven ln het Noorden des
lands.
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GROOT, HUGO DE,
geb. 1897 te ’s-Hertogenbosch, orkestleider bij de
V.A.R.A. Studeerde op
de Stedelijke Muziek
school te ’s-Hertogenbosch vlooi, trompet en
plano (Mar. Ogler), en
componeerde reeds Jong
stukken voor het Bossche
Stedelijke Orkest, waar
van hij enige Jaren deel
uit maakte. Om ln het onderhoud van zijn
ouders te voorzien, werd hij pianist ln
een bioscoop. Op 17-Jarlge leeftijd ging
hij als violist naar Rotterdam, Den Haag
en Amsterdam en studeerde enige tijd op
het Haagse conservatorium (Louis Angenot), later particulier bij André Spoor en
voor plano bij Joh. Berghout. Op zijn 18e
jaar (de vereiste leeftijd) slaagde hÜ met
loffelijke vermelding voor het examen van
vloolondenvljzer van de Ned. Toonk. Ver.
Op zijn 20e Jaar werd hy na een proef
spel gekozen als violist ln het Concertgebouw-orkest, waar hij gedurende 3
Jaren het orkestrepertoire onder de groot
ste dirigenten leerde kennen (o.a. Mahlerfeesten ln 1921). Zoekend naar zelfstan
dig werken, verliet hij het Concertgebouw
orkest om langs de meer gebruikelijke weg
van ensemble-leider na korte tijd als
dirigent een engagement te aanvaarden ln
de Cinema Royal te Amsterdam, waar hij
gedurende 7 Jaren, ln de tijd van de
„stomme” film, triomfen vierde als fllmlllustrator. HIJ nam het Initiatief tot het
eerste Nederlandse Jazz-orkest, tot de
eerste radlo-uitzendlngen van filmmuziek
(eerst voor de toenmalige A.N.R.O., later
voor de V.A.R.A.) en tot belangrijke ver
beteringen van het peil der muzikale filmlllustratle. Als muzlek-redacteur van het
weekblad „Film" schreef hU verschillende
artikelen over filmmuziek, terwijl hij later
ln de pers zijn Ideeën publiceerde over de
microfoon-technlek ln 't algemeen (film,
radio, gramofoon). Na verschillende malen
voor de microfoon als vloolsollst en diri
gent te zijn opgetreden, werd hij ln 1928
muzikaal adviseur van de V.AJR.A. om een
Jaar later als orkestleider ln dienst te tre
den. Bekend uit deze tUd zijn de z.g. Kolster Brandes-Concerten, die De Groot een
populaire naam ln Engeland bezorgden. Als
radlo-dlrigent heeft Hugo de Groot alle
typen van radio-orkesten en alle genres
van het repertoire gedirigeerd (o.a. vele
eerste uitvoeringen van moderne muziek),
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terwijl hij zich als componist en lnstrumentator verdienstelijk maakte met spe
ciale radlo-composltles (muziek bij hoor
spelen, radlo-revues, enz.). Op filmgebied
bleef bij als componist actief en dirigeer
de zijn composities o.a. In de filmstudio’s
te Wenen (Tobls), Londen (Gaumont
Brltlsh), Amsterdam (Olnétone), Den Haag
(Fllmstad) en Haarlem (Multlfllm). Als
gastdlrlgent leidde hij verschillende orkes
ten; ln Holland het Resldentle-Orkest,
U.S.O., H.O.V., e.a. Zie foto-paglna XVI.
GROTE VERZOENDAG, Joodse boetedag
(Levltlcus 23 : 27—32), jaarlijks gevierd
ln September of October (10de van de
maand Tlsrl). Belangrijkste der Joodse
gedenkdagen, waarop verzoening wordt ge
daan voor alle begane zonden en waarop
men zich onthoudt van alle spijs, drank
en zingenot.
GROWL, Eng.: geknor, zie Jungle-stijl.
GRUYS, HANS, geb. 1903, zangeres van
moderne liederen en lerares ln zang en
viool. Studeerde aan het Koninklijk Con
servatorium te Den Haag, behaalde het
diploma voor solozang van de Kon. Ned.
Toonk. Vereeniging, en studeerde daarna
hierin verder onder leiding van Jac. van
Kempen.
GSA, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 49.59 m.
GSB, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 31.55 m.
GSC, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 31.32 m.
GSD, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 25.53 m.
GSE, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 25.29 m.
GSF, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 19.82 m.
GSG, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 16.86 m.
GSH, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 13.97 m.
GSI, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 19.66 m.
GSJ, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 13.93 m.
GSL, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 49.1 m.
GSN, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 25.38 m.
GSO, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 19.76 m.
GSP, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 19.6 m.
GST, roepletters van de u.k.g.-zender
Daventry (Engeland), golflengte 13.92 m.

Gymnastiek

GUATEMALA
CITY,
u.k.g.-zender ln MlddenAmerlka, golflengte 19.78
m., roepletters TQWA;
zendt dagelijks van 18.50
—21.20 u.; zendt tevens
op golflengte 30.97 m.
GUITAAR, uit Spanje
afkomstig tokkel-instrument met 6—10 snaren.
In Jazz-taal: bclly fiddle.
GYMNASTIEK via de
Radio. Driemaal per week
's avonds van 10.45—11
uur zendt de Ned. Chr.
Radio Vereeniging een
radlo-gymnastlekles uit.
Doen verschillende bui
tenlandse omroep-statlons dit voorname
lijk ln de vroege morgenuren, de Neder
landse omroepomstandlgheden maken dit
uit practische overwegingen onmogelijk.
In ons land zouden we bij de tegenwoor
dige zendtijden dit niet eerder dan ’s mor
gens 8 uur kunnen doen. Een tijdstip,
volkomen ongeschikt, omdat omstreeks die
tijd slechts een uiterst kleine categorie
luisteraars van de radio-lessen gebruik zou
kunnen maken. Voor ons land bleef dus
alleen een tijdstip in de avonduren over.
De avonduren zijn de meest productieve
uren voor de omroepverenigingen. Gym
nastiek uitvoeren betrekkelijk kort na de
avondmaaltijd stuit op hygiënische be
zwaren. Dus valt de keus op een later
avonduur. Voor een goede gang van zaken
werd prijs gesteld op een tijdstip, dat
voor alle avonden gelijk viel en niet op
een „zwevend” uur. Vandaar, dat de keus
op kwart voor 11 ls gevallen, terwijl ge
dacht werd aan het spreekwoord: „Beter
laat dan nooit". Gezien het tijdstip over
treft de deelneming aan de cursus de ver
wachting. Zeer veel luisteraars ln den
lande voelen het gemis aan gezonde li
chaamsbeweging en maken dan ook ge
bruik van de gelegenheid, die de radio hun
in dit opzicht biedt. Leringen wekken,
voorbeelden trekken. Het levende voor
beeld ontbreekt voorlopig nog. De uit te
voeren oefeningen moeten dus door woor
den omschreven worden. Geruime tijd ver
schenen elke week ln de Omroepglds van
de N.C.R.V. foto's, betrekking hebbende op
de uit te voeren bewegingsvormen. Op deze
wijze werd getracht, mogelijke bezwaren
van niet begrijpen van het gesproken
woord te ondervangen. De uit te voeren
oefeningen moeten zoveel mogelijk aan-
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passen aan alle leeftijden en geschikt zijn
voor personen van beiderlei kunne, daar
de uitgetrokken tijd te gering ls om selec
tie naar leeftijd en sexe toe te passen. De
oefeningen moeten met zo weinig mogelijk
woorden te omschrijven zijn en begrijpe
lijk worden gemaakt. Eentonigheid ln de
oefeningen moet worden vermeden, de
wijze waarop de oefeningen worden ge
presenteerd moet opwekkend en stimule
rend zijn. Met al deze factoren moet de
leider van een radlo-gymnastlekcursus
rekening houden en elke les eist van hem
dan ook Intense voorbereiding. De radlogymnastlekcursus ls vooral bedoeld voor
hen, wlen tijd, gelegenheid of animo ont
breken om buitenshuis al of niet lichaams
beweging te nemen als tegenwicht tegen
eenzijdige beroepsbezigheden of een te
kort aan lichaamsbeweging.
Kamergymnastiek leent zich uitstekend
om per radio gegeven te worden. Het ls
dan ook toe te juichen, dat radio en gym
nastiek elkaar hebben gevonden. Elk
levend wezen heeft ter bevordering van zijn
lichamelijk welzijn beweging nodig. Be
weging ls leven en de radlo-gymnastlek
verschaft zeer veel luisteraars deze be
weging.
Het N.I.R. zendt tweemaal daags een
turn-les uit, n.1. om 6.40 en om 7.40.
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HAAN-MANIFARGES, PAULINE DE, geb.
1872, Nederlands zangeres, studeerde te
Rotterdam en Frankfort, en trad daarna
in binnen- en buitenland op als liederen
en oratorlum-zangeres, o.a. in duetten
met Mevr. *Noordewler-Reddingius. Thans
treedt zU niet meer op, maar ls zang
lerares.HAARLEMSCHE ORKESTVEREENIGING,
te Haarlem, ln 1913 ontstaan uit de schutterUmuzlek, eerste dirigent C. P. W.
Kriens, daarna Nico Gerharz (1920—1927),
Ed. van Belnum (1927—1931) en Frlts
Schuurman (1931—1938). Sindsdien con
certeert de H.O.V. onder leiding van den
tweeden dirigent Marinus Adam en ver
schillende gastdirigenten.
HABAKUK, Profetie van, een der 12
kleine Profeten van het Oude Testament.
Over Habakuk ls weinig bekend. HU klaagt
de Joden aan wegens hun ongebonden
heid; hU voorspelt, dat zU door God ge
straft en door de Chaldeeën vernietigd
zullen worden, maar ook dezen zullen zeil
R 8
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hun beurt krijgen en worden uitgeroeid,
terwijl Cyrus de Joden zal laten terug
keren naar hun land, en Christus zal
komen om de gehele wereld te verlossen.
HABANÉRA, Spaanse en Cubaanse dans,
matig van tempo, 2/4 maat. Een mooi
voorbeeld ervan ln de opera *Carmen.
HAGGAï, Profetie van, een der 12 kleine
Profeten van het Oude Testament; Haggal
heeft, evenals *Zacharla en •Maleachl, na
de Babylonische ballingschap ± 500 vóór
Christus geprofeteerd; hij moedigde de
Joden aan, de Tempel te herbouwen;
bovendien voorspelt hij de komst van den
Messias.
HAKKEBORD, zie hamerklavier.
HALIFAX, u.k.g.-zender ln Nleuw-Schotland, golflengte 48.9 m., roepletters VE 9
HX; zendt dagelijks van 12.20—4.20 u.
HALLELUJA, zie Alleluja.
HAMAR, zender ln Noorwegen, golflengte
578 m., 0.7 kW., 519 kHz.
HAMBURG, zender ln Duitsland, golf
lengte 331.9 m., 100 kW., 904 kHz. Het
pauze-teken is een melodie uit het MaAUK8ETTO
O

SWmann, lass-dfeMicN/
trozenlled Der fliegende Hollander van
R. Wagner, met de woorden: Stuurman,
laat de wacht.
HAMEL, JACOB, geb.
20 Oct. 1883 te Amster
dam, dirigent van A.V.
R.O.'s Kinderkoor, begon
reeds op 6-jarlge leeftijd
de studie van het viool
spel, dat oorspronkelijk
zijn vak zou worden.
Enige Jaren later nam hU
daarbij ook piano-les.
BIJ Fred. J. Roeske kreeg
hij les ln harmonie
en compositie. In 1902 kreeg hij zijn eer
ste aanstelling als dirigent van een ge
mengd koor te Amsterdam. Vervolgens
werd hij benoemd tot directeur van ge
mengde- en mannen-koren te Hilversum,
Baarn, Den Haag, Dordrecht, Delft en
Amsterdam. Met verschillende zangkoren
behaalde hij prijzen op wedstrijden. Ook
ln het buitenland (Londen, Parijs, Le
H&vre, Brussel, Antwerpen) trad hij meer
malen op. Eerst later ging hij zich toe
leggen op de kinderzang. HU begon hier
mee te Baarn, waar thans nog het

Hamerklavier
Baarnsch Meisjeskoor bestaat. Thans leidt
hU kinderkoren te Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag, Delft, Haarlem, Utrecht, Gouda
en het bekende A.V.R.O.-klnderkoor te Hil
versum, waarnaar zeer velen Iedere Dins
dagmiddag om half 5 luisteren. Door zUn
bemoeiingen zUn ook verschenen Avro’s
tientallen, boekjes met 10 in het afgelopen
Jaar door de kinderen gezongen liedjes.
Gedurende de voorbereiding der Wereld
jamboree gaf hU overal in het land zang
uitvoeringen met de Padvinders. Een groot
aantal composities voor gemengd, man
nen- of kinderkoor verschenen van zijn
hand.
Zie foto-paglna IV.
HAMERKLAVIER, of: hakkebord, snaar
instrument, waarvan de snaren worden
aangeslagen door houten, met vilt beklede
hamertjes, die door middel van het aan
slaan van toetsen ln beweging worden ge
bracht. Hamerklavieren zUn de moderne
•vleugel en de *p!anino.
HAMMOND-ORGEL.
Amerlkaanse
Deze
vinding betekent een
algehele omwenteling
op het gebied van
kerk- en concertor
gels. Dit instrument
brengt alle tooncom
binaties voort, die ln
de grootste pijporgels
gebruikt worden, ech
ter zonder toepassing van pUpen etc. De
toon wordt electro-magnetlsch voortge
bracht, terwUl de verschillende klankkleu
ren door den organist naar eigen smaak
gemengd kunnen worden. — De speeltafel
bezit 2 klavieren en een vrU pedaal, 2
zweltreden, 2 tremolo's en verder 18 vaste
comblnatledrukknoppen. De combinatie
mogelijkheden lopen ln de 200 mlllloen.
Het grote voordeel van dit Instrument ls,
dat het zUn zuiverheid van toon nooit kan
verliezen, terwijl de plaatsruimte, die het
vergt, niet groter ls dan die, welke door
een normaal harmonium wordt Ingenomen.
De geluidssterkte ls practlsch onbegrensd,
zodat dit Instrument zowel voor kleine
kapellen als voor grote kathedralen ge
schikt ls.
HANDEL, GEORG FRIEDRICH (1685—
1759), Duits componist, o.a. van De Mes
sias, een der grootste oratoria, 40 opera’s,
waaronder Julius Caesar, en Rodeline (op
nieuw opgevoerd ln de BerlUnse Volksopera 1923—1924), was de grootste orgelen klavier-solist van zUn tUd met ult-
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zondering van Johann Sebastlaan Bach,
die omstreeks dezelfde tijd werd geboren.
H&ndel werd 23 Februari 1685 te Halle ge
boren als zoon van een barbier, die met
verachting neerzag op de muziek. HIJ was
daardoor genoodzaakt, In den beginne ln
het geheim te studeren, maar door tussen
komst van den Hertog van Saksen—Welssenfels kreeg hij van zijn vader toestem
ming, zijn natuurlijke bestemming te vol
gen. HIJ werd leerling van Zachau, den
organist van de Kathedraal te Halle, die
hem onderwees in orgel, compositie, vlooi
en klavier. Binnen drie Jaar kon Zachau
hem niets meer leren, en Handel had o.a.
Iedere week een motet gecomponeerd. HIJ
ging op Zachau’s advies naar Berlijn, waar
zijn Improvisaties op orgel en klavier onmlddellljk de aandacht trokken. Daar ont
moette hij Bononclnl en studeerde hij met
Arlostl. De Keurvorst wilde hem naar
Italië zenden, maar zijn vader stond erop,
dat hij zou terugkeren naar Halle, waar
hij zich als student aan de Unlversiteit
liet Inschrijven (1702), maar ln hetzelfde
Jaar werd hij organist op het kasteel en
ln de kathedraal. HU was toen 17 Jaar
oud. De dood van zijn vader dwong hem,
ln zUn eigen onderhoud te voorzien, en hU
werd claveclnlst ln de opera. In 1703 solli
citeerden hU en Mattheson belden naar de
post van organist te Lübeck, maar beiden
trokken zich terug, toen ze vernamen, dat
de organist zou moeten trouwen met de
dochter van zijn voorganger. Naar aan
leiding van Matthesons opera Cleopatra
ontstond tussen belde musici een twist, en
zelfs een duel; Handels leven werd alleen
behouden, doordat Matthesons degen afstultte op een koperen knoop. In 1705 ont
stonden zUn eerste twee opera's Almlra en
Nero, opgevoerd te Hamburg, en spoedig
gevolgd door Daphne, Florinda en een Passle-cantate. In 1706 bezocht Handel Floren
ce, Venetië, Rome en Napels. Een vierjarig
verblijf ln Italië leerde hem het Italiaanse
lied kennen, en onder de Indruk daarvan
componeerde hU verschillende opera's, ora
toria en kerkmuziek. In 1710 aanvaardde
hU de betrekking van kapelmeester bU den
Keurvorst van Hannover, maar ging met
verlof naar Engeland, en componeerde
Rinaldo (waarin een van zUn twee beroem
de largo’s voorkomt), in veertien dagen
tUds. De opvoering op 14 Febr. 1711 was
een zo overweldigend succes, dat Handel
met tegenzin naar Hannover terugkeerde,
maar al spoedig weer naar Engeland ging,
en daar langer dan hem was toegestaan.
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bleef, waardoor hij de gunst van den
Keurvorst, die als George I de Engelse
troon besteeg, verloor. HIJ herwon deze
gunst door de compositie van de Watermusic voor een door den Konlng gegeven
feest, en kreeg bovendien een Jaargeld van
200 pond. In 1719 stichtte Handel een Ita
liaanse opera, de Royal Academy for Music
onder leiding van hemzelf, met Bononclnl
en Ariostl. Hij schreef hiervoor in de eerst
volgende jaren 35 opera’s. In 1729 werd
Handel met Heldegger directeur van het
Klng’s Theatre, en schreef hiervoor weer
verschillende opera’s. Maar zakelijk had hij
weinig succes. Op meer dan vijftigjarige
leeftijd, vermoeid, en gekweld door een
verlamming van zijn hand, ging hij voor
herstel naar Aix-la-Chapelle. Teruggekeerd
in Londen, schreef hij eerst nog enige
opera's, maar keerde zich dan tot een ge
bied, dat hij volkomen had verwaarloosd:
het oratorium. Na de zeer koel ontvangen
oratoria Saul en Israël in Egypte kwam het
keerpunt in 1741, toen hij, in Ierland ver
toevende, het grootste oratorium van alle
tijden De Messias schreef. De eerste uit
voering had plaats 13 April 1742 op een
weldadigheldsconcert te Dublin, en het
volgend Jaar dirigeerde hijzelf een uitvoe
ring te Londen. Het auditorium was diep
getroffen, de Konlng stond bij het Haleluja op, gevolgd door het gehele hof, en
dit bleef sinds dien de gewoonte bij alle
uitvoeringen. Tussen 1743 en 1750 werden
gecomponeerd Samson, Joseph, Semele, het
Dcttingen Te Deum, Belshazar, Hercules,
Judas Maccabeüs, Josua, Salomo, Susanna,
Theodora en Jephtha. Bij het schrijven van
dit laatste oratorium werd hij reeds gehin
derd door zijn slechter wordende ogen, kort
daarop werd hij volkomen blind, maar
bleef orgel spelen en zijn eigen werken
dirigeren, terwijl hij een ongekende popu
lariteit onder alle klassen genoot. Voor de
laatste maal verscheen hij in het publiek
bij een uitvoering van De Messias in
Covent Garden, op 6 April 1759. Acht dagen
later stierf hij.
Literatuur: Romaln Rolland, H&ndel.
HANDELINGEN DER APOSTELEN, een
der boeken van het Nieuwe Testament,
geschreven door *Lucas, op wiens evan
gelie het een vervolg is: het begint met de
uitstorting van den Heiligen Geest op
Plnksteren en verhaalt verder de uitbrei
ding van en vervolging der Christelijke
Kerk; vooral behandelt de schrijver de
reizen en de zendlngsarbeid van Paulus,
wiens metgezel hij was. Het boek eindigt

Hasselaar

met de aankomst van Paulus te Rome en
loopt van 33—63 na Chr.
HANNOVER, zender in Duitsland, golf
lengte 225,6 m., 1,5 kW., 1330 kHz. Het
pauze-teken is het begin der melodie van
de Neder-Saksische Zangersgroet, tekst van
ANDANTE

J

Wodie W(?- w rtuiwliL.
W. Rodewald, muziek: een volksmelodie;
met de woorden: Waar de Wezer ruist...
HANSEL UND GRETEL (Hans en Griet
je), sprookjes-opera van Engelbert Humperdlnck, tekst van zijn zuster Adelheid
Wette naar het bekende sprookje van
Grlmm, werd het eerst opgevoerd te Weimar 23 December 1893. Het stuk had onmlddellljk succes, en wordt sinds dien over
de gehele wereld telkens opnieuw vertoond.
Gr.pl. Pol. 27391—27394.
HARMONICA, zie accordeon.
HARMONIE-LEER, de leer van de ver
binding der accoorden.
HARMONIE - ORKEST,
zie orkest.
HARMONIUM, soort or
gel met vrij trillende
tongwerken van metaal,
in beweging gebracht
door een luchtstroom,
die de speler door mid
del van trappers opwekt;
één, soms twee manua
len. Wordt in ons land
ook serafine-orgel ge
noemd.
HARP, driehoekig snaar
instrument, reeds in zeer
oude tijd (Egyptenaren)
bekend, dat wordt ge
tokkeld. In de moderne
vorm heeft de harp pe
dalen, waardoor ze in
alle diatonische toonaar
den kan worden ge
speeld. Wordt in orkes
ten vaak gebruikt om
klokkenspel te verbeel
den.
HAS 3, roepletters van de u.k.g.-zender
Boedapest (Szekesfehervar), in Hongarije,
golflengte 19.52 m.
HASSELAAR, FRANS, geb. 1885, organist,
leerling Amsterdamsch Conservatorium,
1906 organist der Koepelkerk in Amster
dam, 1927 organist der Westerkerk, aldaar;
leraar van het Instituut tot onderwijs aan
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Hatikwah

blinden voor orgel, solfège en contrapunt,
componist van (koor)-liederen en orgelwerken*
HATIKWAH, volkslied van de Zionisti
sche Joden. De titel is Hebreeuws en be
tekent De Hoop. Het is een Joods lied van
een modern karakter en door de Zionisten
als volkslied aangenomen ln 1897. Deze en
dergelijke liederen geven uiting aan natlo-

*
Kol- od Ijq - lawmvpe -ni---- ma. nc-Wije-liu-di

*
fio - rai - ja, u_l’ fa - Ie- mittodi ka- di- ma

a-jin fe-zi-on zo-fi- ja. od lo aVda likwi-fèijir

Ni.

ka-lik - wa ka-no- ska- na, !a$kuwic-e-fez

a-wo-ü - nu i»1 boK Da-wid cKa----- . na
nallstlsche gevoelens en het verlangen
naar vernieuwing en opbouw van het
Joodse volk als een natie ln Palestina. Ze
weerspiegelen de idealen der Zionistische
beweging. Het Lied der Hoop werd geschre
ven door Naftall Herz Imber (1856—1911)
en gepubliceerd ln een verzameling gedich
ten, Barkai (de Morgenster) geheten, ver
schenen te Jeruzalem ln 1886. Prof. A. Z.
Idelsohn vergelijkt de melodie met enige
voorbeelden, waaruit een zeer duidelijke
overeenkomst blijkt (zie Joodse Muziek).
De tekst luidt, vertaald, als volgt: Zo lang
de Joodse ziel klopt ln het hart, en een
oog naar het Oosten, naar de toekomst
blikt, zo lang is onze hoop nog niet ver
loren, de oude hoop, ln het land onzer
vaderen terug te keren, in de stad, waarin
David woonde.
HAT 4, roepletters van de u.k.g.-zender
Boedapest (Hongarije), golflengte 32.88 m.
HAVANA, u.k.g.-zender op Cuba, golf
lengte 25.25 m., roepletters COCX; golfl.
30.51 m., roepl. COCM (dagelijks van 22.20
—7.20 u.); golfl. 30.8 m., roepl. COCQ (da
gelijks van 18.20—7.20 u.); golfl. 31.8 m.,
roepl. COCH (dagelijks van 18.20—5.50 u.);
golfl. 48.92 m., roepl. COCD (dagelijks van
16.20—6.20 u.); golfl. 49.92 m., roepl. COCO.

Haydn

HAVENCONCERTEN,. de meest bekende
uitzending van de Duitse zender Ham
burg, ln de vroege Zondagmorgen aan
boord van een of ander schip in de Hamburgse haven plaats hebbende sinds on
geveer tien jaren. De uitzending heeft
tevens over de onderzender Bremen plaats.
De bedoeling daarvan is, het contact te
leggen tussen de wereldhaven Hamburg en
de Duitsers ln het binnenland, en die in
het buitenland.
HAWAIIAN-muzlek, banjo-muziek, oor
spronkelijk afkomstig van de Hawaiieilanden. Werd kort na de Wereldoorlog
een geliefd genre; voor het eerst bekend
gemaakt door Pale K. Lua en David K.
Kaili, twee bewoners van de Hawail-ellanden, en later overgenomen door tal van
Westerse strijkjes; op de voorgrond trad
vooral Gino Bordin met zijn Hawaliantrio.
HAWKINS, COLEMAN,
een der knapste impro
viserende
jazz-sollsten
(neger) op de tenor-saxofoon. Gramofoon-platen
Jamaica Shout, Pari. R
1685; One Hour, H.M.V.
B 6150; Hallo Lola, H.M.
V. B 6168; Tve got to
sing a torch song, Col.
CB 701; Decca F 42063;
Lamentation, Decca F
42129; Blues in my heart, Decca F 42126.
HAYDN, FRANZ JOSEF (1732—1809), Oos
tenrijks componist, va
der
der
symphonie.
vriend van Mozart en
onderwijzer van Beet
hoven, is het best be
kend als componist van
Die Schöpfung en Die
Jahreszeiten, twee ora
toria, die overal ter we
reld nog steeds op de
programma’s
voorko
men, van 83 strijkkwar
tetten, een compositie
vorm, die hij tot volmaaktheid bracht,
meer dan 100 symphonieën, 33 pianosona
tes, 24 Duitse en Italiaanse zangspelen,
kerkelijke muziek, 2 oratoria enz. Hij
werd 14 Sept. 1732 geboren te Rohrau, een
dorpje bij Wenen, uit eenvoudige ouders.
Zijn talent voor muziek toonde zich al op
zeer jeugdige leeftijd. Op achtjarige leef
tijd werd hij reeds opgenomen in het koor
van de St. Stephans Kathedraal, waar hij
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bleef tot zijn stem wisselde. Intussen stu
deerde hij ijverig viool en klavier. Hoewel
hij door den kapelmeester niet werd aangemoedlgd, begon hij te componeren, en
schreef een MIs, toen hij 13 was. Voor het
geld, dat zijn vader hem zond voor kle
ren, kocht hij studieboeken. Om zijn
vader niet te belasten door zijn terug
keer naar Rohrau, maakte hij gebruik
van de gastvrijheid van den pruikemaker Keiler, wiens zoon Haydn kende.
Hij werd verliefd op diens Jongste doch
ter, maar toen deze ln een klooster ging,
werd hij door Keiler overgehaald, genoegen
te nemen met zijn andere dochter Maria
Anna, een huwelijk dat al spoedig een
fatale vergissing bleek te zijn. Ondanks
zijn Jeugd en zijn armoedige verschijning,
wist Haydn leerlingen te krijgen en werd
hij zelfs organist ln de kerk. Een korte
tijd was hij als knecht ln dienst van den
componist Porpora, die hem echter al spoe
dig voorstelde aan Invloedrijke vrienden.
Prins Nlcolaas Esterhazy maakte hem tot
zijn kapelmeester. Vier en twintig Jaar lang
leefde Haydn nu, zonder materiële zorgen
en vrij, om zich aan zijn werk te wijden,
in het paleis van de Esterhazy’s te Wenen
of op het land. In deze tijd werd hU over
geheel Europa bekend, en ln 1792 telde
hij onder zijn leerlingen een veelbelovend
musicus. ‘Beethoven genaamd. In 1791 be
zocht hij Londen op uitnodiging van Salomon, en hij bleef er 18 maanden. Hier
maakte hij de Salomon-serie symphonieën,
waarvoor hij de graad van Mus. Doe. te
Oxford kreeg. Tijdens zijn volgend ver
blijf te Londen, twee Jaar later, groeide
zijn populariteit nog. Teruggekeerd naar
Wenen, dirigeerde hij er enige concerten
en kreeg toen toestemming om zich terug
te trekken ln een klein landhuisje, dat
Esterhazy voor hem had gekocht. Daar
werkte hij twee Jaar aan De Schepping,
dat hij als zijn beste werk beschouwde,
en aan de Jaargetijden. Zijn gezondheid
begon minder te worden. Hij verscheen
voor de laatste keer ln het publiek bij een
uitvoering met groot orkest van De Schep
ping, waarbij de oude componist ln zijn
leunstoel binnen werd gedragen onder het
schallen van fanfares. Zijn ziekte werd
verergerd door het beleg van Wenen door
de Fransen onder Napoleon, en hij stierf
31 Mei 1809 te Wenen. Haydn ls degene
geweest, die de instrumentale muziek van
de vocale losmaakte en een zelfstandige
Instrumentale stijl ontwikkelde.
Literatuur: Mr. G. Keiler, Haydn.

Heaviside-laag

HBH,
roepletters van de u.k.g.-zender
Radlo-Natlons (Zwitserland), golflengte
16.23 m.
HBJ,
roepletters van de u.k.g.-zender
Radio-Natlons (Zwitserland), golflengte
20.64 m.
HBO, roepletters van de u.k.g.-zender
Radlo-Natlons (Zwitserland), golflengte
26.31 m.
HBP, roepletters van de u.k.g.-zender
Radlo-Natlons (Zwitserland), golflengte
38.48 m.
HBQ, roepletters van de u.k.g.-zender
Radlo-Natlons
(Zwitserland), golflengte
44.94 m.
H.D.O., zie Hilvcrsumsche Draadlooze
Omroep.
HEAVISIDE-LAAG, laag in de atmosfeer,
met bepaalde geleidende eigenschappen,
die mede door het zonlicht worden beïn
vloed (zie: ionisatie). Bij langere afstan
den tussen radio-zender en ontvanger
wordt de golf enige malen tussen deze
laag, die zich op 100—300 km. boven het
aardoppervlak bevindt, èn de aarde terug
gekaatst en volgt zodoende de kromming
van het aardoppervlak. Daar deze laag
onregelmatig en niet constant van hoog
te is en de golven langs meerdere wegen
de ontvanger kunnen bereiken, ontstaan
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sterktewisselingen ln de ontvangst (fading;
zde aldaar); bij televisie uit zich dit ln
onscherpheid door verdubbeling van het
beeld. — De tekening op de vorige blad
zijde geeft een schematische voorstelling
van de aardatmosfeer en is ontleend aan
het Radlo-Maandblad.
1) Troposfeer
2) Stratosfeer
4) Kenelly-Heavlside- of E-laag
6) Appleton- of F-laag
a) = oceaan
b) = hoogste berg
c) = radlo-zender
d) = vliegtuig
e) = Stratosfeer-ballon
f) = Noorderlicht
g) = Korte golven
h) = ultra korte golven (normaal)
1) = ultra korte golven met lange echotljd.

k) = meteoor
HEBREËN, Brief aan de, een der boeken
van het Nieuwe Testament, vooral in de
oude kerk toegeschreven aan Paulus. An
deren noemen Bamabas als den auteur.
Zekerheid bestaat hier evenwel niet. Deze
brief is gericht aan Joden, die tot het
Christendom waren bekeerd en onder wie
de schrijver vermoedelijk vroeger werkte.
Uitdrukkelijk wordt gewaarschuwd tegen
afval van den levenden God.
HEER, JOHANNES DE,
bekend Evangelist en
zanger voor de microfoon
der N.C.R.V.; trad reeds
vóór de oprichting daar
van, nJ. op 7 April 1924,
met zijn echtgenote op
voor de toenmalige H.D.
O., en is thans nog lid
van het Hoofdbestuur
der N.C.R.V. Veel van
zijn, grotendeels door
hem zelf gedichte, gees
telijke liederen, zijn, door hemzelf gezon
gen, op de gramofoonplaat vastgelegd.
(Celestophone en Vltaphon.)
HEIDELBERGER CATECHISMUS. Het
woord catechismus betekent oorspronke
lijk: mondeling onderwijs ln de christelijke
religie. Luther was de eerste, die zijn
boekje ter onderwijzing van de Jeugd Ca
techismus noemde. De Heldelberger Cate
chismus werd opgesteld op verzoek van
Keurvorst Frederik HE van de Paltz. Hij
benoemde daartoe een commissie waarin
ook zitting hadden de belde hoofdopstel
lers: Zacharlas Urslnus (gest. 1583) en
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Caspar Olevlanus (gest. 1587), beiden te
Heldelberg. De Synode van Dordrecht leg
de ondertekening van deze Catechismus
op aan alle ambtsdragers, hoogleraren,
regenten en onderregenten der theologi
sche colleges, rectoren, schoolmeesters
en krankenbezoekers. De Heidelberger Catechis
mus is opgesteld
in de vorm van
vragen en ant
woorden, en in
gedeeld
Zondagen.
HELICON, groot
koperen blaasin
strument, contrabas-tuba, in mili
taire orkesten ge
bruikt, wordt over
de
linkerschou
der gedragen.
HELMANN,
FERDINAND, geb. 1886. Neder
lands violist, studeerde
bij Anton Witek en Henrl Marteau; was concert
meester in Wiesbaden,
Bremen en Hannover,
kwam tenslotte als zo
danig bij het Concertgebouw-Orkest. Is een be
kend
solo-violist
en
hoofdleraar aan het Muzieklyceum in viool- en
ensemblespel.
HELSINGFORS (Helsinki), zender in
Finland, golfl. 335.2 m., 10 kW., 895 kHz.
HEMELVAARTSDAG, Algemeen Christe
lijke feestdag, gevierd veertig dagen na
Pasen, waarop de hemelvaart van den
Heer Jezus Christus wordt herdacht (Han
delingen 1 : 9—11).
HENKEMANS, HANS,
geb. 1913, Nederlands
componist, student in de
medicijnen, leerling van
Willem Pijper, compo
neerde o.a. 2 pianocon
certen (1932 en 1936, hei
tweede bekroond dooi
het Genootschap van Ne
derlandse Componisten)
twee vioolsonaten, violoncelsonate, trio vooi
piano, viool en cello, een
blaaskwlntet, drie strijk
kwartetten, een symphonie, een Voorspel
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voor orkest, een cantate op tekst van
Andries de Hoghe Driehonderd waren wij,
een Ballade op tekst van Charles d’Orléans voor alt en klein orkest, en twee
études voor plano.
HERSTELD EVANGELISCH LUTHERSCHE KERK, zie Luthersche Kerk.
HERTZ, eenheid van frequentie (aantal
perioden per seconde), genoemd naar den
Dultsen natuurkundige H. Hertz (1857—
1894). Hertz bewees, dat de voortplan
tingssnelheid van electro-magnetische gol
ven gelijk is aan die van het licht, n.1.
± 300.000 km. per seconde. Een golflengte
van 300 m. heeft een ‘frequentie van
1000.000 Hertz of 1000 kHz. ( = kllo-Hertz).
HERUITZENDING, of relayeren, het op
vangen van de signalen van een station
en het uitzenden daarvan door een ander
station op een andere golflengte. Engels:
relay-transmission.
HERWIG, A. J., geb.
1883 te Veendam; mede
werker voor zelftuinleren van de N.C.R.V.
Kreeg zijn opleiding aan
een H.B.S. en door privélessen in tuinbouw, later
op het Pomologlsch In
stituut Schönborn, eerst
als leerling, daarna als
Obergartner. Werkte ver
volgens op verschillende
kwekerijen te Veendam,
Assen, Naaldwijk, Aalsmeer en Hampton
o. Thames (Engeland). Vestigde zich ln
1910 te Veendam. Hoofdzakelijk kwekerij
van zaailingen. Export naar vele landen.
Na de oorlog, 1920 verhuisde hij naar
Bussum, waar een particuliere kwekerij
werd opgericht, voor aanleg, boomkwekerij,
bloemisterij en bloemenwinkel. Schreef
verschillende boeken voor particulieren.
Werkt nu aan Herwigs practische Tuinencyclopaedie, waarvan tot heden 9 deel
tjes verschenen. Geeft uit en redigeert het
maandblad voor liefhebbers Tuinleven.
Spreekt sinds 2 December 1929 iedere week
voor de N.C.R.V.-mlcrofoon over zelf tui
nieren.
HESPE, WILLEM, geb. 1872, dirigent van
kinderkoren, o.a. het Amsterdamse Zanglust, dat de Russische componist Igor
Strawinski zo uitstekend vond, dat hij ln
een van zijn werken opzettelijk een Jon
genskoor opnam, bestemd om gezongen te
worden door Zanglust.
HET DAAGT (Socialistenmars), door de
V.A.R.A. dikwijls uitgezonden lied van

Hilversumsche

C. S. Adama van Scheltema, muziek van
Isr. J. Olman. De tekst luidt: 1. Maats 1
laat Je borrel en pint er eens staan, Maats,
wij moeten wat zieltjes gaan winnen, Hier
valt nog iets meer dan uit vrijen te gaan
— Hel! daar gaat een liedje beginnen! En
ons hart houdt de maat, Hoor, de trom
mel. die slaat! Kom op! Kom op! recht op
Je kop! Kruip daar uit Je donkere holen,
En slijp aan de keien Je zolen. Haal op!
Haal op! uit keet en slop. Heisa, heisa,
Joech — heisa, kom allemaal meel Holdrio,
holdrio, holdrio hée! Heisa, Joech — heisa,
holdrio, holdrio, hée! 2. Maats, waar wij
gaan, gaat een bloeiende vlam. Maats wij
vechten voor vrolijker dagen! Vóór ons
leidt de weg over angel en dam, Hei! wij
weten: zij winnen, die wagen! En ons
hart houdt de maat. Hoor! de trommel die
slaat! Ruk aan, ruk aan, bij wimpel eï
vaan; Zij zakken, die wagg'lende wallen,
Is recht voor ons opengevallen! Pak aan!
Pak aan! een nieuwe baan! Heisa, enz. 3.
Maats! zie daar tuimelt de zon ln de
straat, Maats, ons haantje dat kraalt er
victorie! Maats, betakel, betimmer de rij
ende staat! Hel! om ons lelt ’t licht al zijn
glorie! En ons hart houdt de maat, Hoor
de trommel die slaat. Het daagt! Het
daagt! de hemel draagt Ons licht naar de
uiterste grenzen! De nacht uit de harten
der mensen! Verdraagt! Verdraagt! Ver
draagt elkaar! Heisa, enz.
HEUBERGER, R. F. J., geb. i«50. Oos
tenrijks componist, diri
gent van de Weense
Singakademie.
HEUVELINK, MEJ. W.
H. C.t geb. 1908, verzorg
ster van het Handwerkuurtje van de N.C.R.V.;
lerares Nuttige en Fraaie
Handwerken en Kunstnaaldwerk; lerares aan
verschillende kweekscho
len.
HEXODE, zie Radiolamp.
HICKSVILLE, u.k.g.-zender in de Ver
enigde Staten (N.Y.), golflengte 17.33 m.,
zendt Maandag en Vrijdag 16.20—18.20 u.;
roepletters W 2 XGB.
HILVERSUM, I. zie Kootwijk en Jaars
veld; Hilversum n zie Huizen.
HILVERSUMSCHE DRAADLOOZE OM
ROEP, afk. H.D.O., opgericht in 1925 door
het Comité voor de Hilversumsche Draadlooze Omroep, waarvan Baron Tlndal voor
zitter en de heer W. Vogt secretaris en
omroeper was; de H.D.O. organiseerde de
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eerste uitzendingen vla de zender van de
N.S.F., en ontwikkelde zich later tot de
A.V.R.O.
HINDEMITH,
PAUL,
geb. 1895. Duits compo
nist, oorspronkelijk vio
list,
1915—1923
eerste
concertmeester aan de
opera te Frankfurt a.M.;
daarna reizen door Euro
pa als altist van het door
hem opgerichte Amarkwartet. 1927 leider van
de meesterklasse voor
compositie aan de BerUJnse Muzlek-Hogeschool. 1934—1936 in
ongenade van het Derde Rijk, omdat hij
tegelijk met Joodse muziek voor de gramofoon had gespeeld. 1936 herbenoemd.
Componeerde o.a. Das Marienleben, een
liederencyclus op teksten van Ralner Ma
ria Rilke, betreffende het leven van Jezus;
een aantal strijkkwartetten (gram.pl. Polydor 66422—66424) en een symphonle
Mathis der Maler, naar gegevens uit het
leven van den 16de-eeuwsen schilder
Matthias Grünewald. (Gram.pl. Telefunken E 1647—1649).
HIRO, zie Humanitaire en Idealistische
Radio-Oinroep.
HIRO-NIEUWS, maandblad van de Ver
eniging •Humanitaire en Idealistische
Radio-Omroep; redacteur J. D. Ros; Re
dactieadres: De Ruyterstraat 67a, Den
Haag.
HOBO (Frans: hautbols), zeer oud hou
ten blaasinstrument met schrille toon en
dubbel rietblad, gelijkend op de klarinet.
In Jazz-taal: thermometer.

HOBO d’AMOUR, of oboe d'amour,
blaasinstrument, staat een kleine terts
lager en klinkt donkerder dan de ‘hobo.
HOEK, G. H., geb. 1904;
belast met de reportagedlenst van de N.C.R.V.;
was tevoren als Journa
list verbonden aan dr
„Nieuwe Leidsche Cou
rant" en „de Rotterdam
mer”; was secretaris van
de Rotterdamsche Jour
nalisten
Vereenlglng.
Ging ln 1938 naar de
N.C.R.V.

Hollander

HOF, F. A., geb. 1889
te Kampen, algemeen
van
propagandist
V.A.R.A. Studeerde
het behalen van
einddiploma der 5-jarlge
H.B.S. voor onderwijzer;
was als zodanig enige
jaren werkzaam en werd
hierna aangesteld
als
propagandist van de S.D
A.P., in welke tijd hij
tevens redacteur
was
van verschillende bladen. Werd enige
Jaren later benoemd tot Hoofdbestuurder
van de Centrale Bond van Transportar
beiders, in welke functie hij tevens redac
teur van „De Transportarbeider" was. Op
13 October 1932 werd hij aangesteld als al
gemeen propagandist van de V.A.R.A., in
welke functie hij nog steeds werkzaam is.
Tevens verzorgt hij voor de V.A.R.A. repor
tages van algemene aard, o.m. van: de
Massa-demonstratie S.O.S. Schiphol; Hoe
geleide-honden getraind worden; Landbouwvijand No. 1: de Colorado-kever;
Drente roept U; Bezoek aan het Tehuis
voor Onbehuisden te Amsterdam; De
kaasmarkt te Alkmaar bedreigd; Afscheid
van Dr. H. van Manen, directeur der Nederl. Spoorwegen; Lubeta; De Veiligheidsweek van de K.N.A.C., e.a.
HOFFMANN’S VERTELLINGEN, zie Contes d’IIoffmann.
HOFMANN, JOSEF CASIMIR, geb. 1876
te Podgorze in Polen, een der grootste
pianovirtuozen van deze tijd, speelde reeds
op 6-Jarlge leeftijd in het publiek, reist
sinds zijn 9e Jaar door de gehele wereld;
componeert pianostukken onder de naam
Dvorsky.
HOHE MESSE, in H-mol, door Joh. Seb.
•Bach, geschreven 1733—1738, een werk van
onschatbare schoonheid. Bestaat uit de 5
vaste delen van de *Mls: Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus en Agnus Deï. Werd pas
in 1834 in zijn geheel uitgevoerd. Is opge
nomen door H.M.V. C 1710, 1726.
HOLLANDER, HAN, de
bekende radio-sport-reporter van de A.V.R.O.,
deelde ons tot ons leedwezen mede, dat hij be
zwaar heeft tegen het
publiceren van zijn bio
grafie; een bezwaar dat
wij natuurlijk respecte
ren. Zie ook foto-paglna
Hl.
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HOLZER, JOSEF, geb.
1877, Weens dirigent,
verbonden aan de V.A.
R.A., studeerde te Wenen
aan het Conservatorium
(tegenwoordig Akademle)
en dirigeerde reeds op 16Jarige leeftijd ln Schwechat bij Wenen een uit
verschillende groepen van
het Burgtheater samen
gesteld ensemble; oogstte
reeds bij dit eerste optreden groot succes.
Aan het Conservatorium studeerde Josef
Holzer plano bij Rauch en Scheuner, fa
got bij professor Böhm en harmonieleer,
contrapunt en compositie bij professor
Fuchs. Daar het toeval wilde, dat hij als
dirigent een engagement aan het Carltheater te Wenen kon krijgen, legde hij
aan het conservatorium een vervroegd
examen af. Reeds op 20-Jarige leeftijd
was hij als dirigent aan het Carltheater
verbonden. Als gastdirlgent trad hij in
alle Weense operette-theaters. Theater
a/d Wlen, Strausstheater, Raimundtheater, Burgertheater en Volksoper, op.
Toen de radio haar Intrede deed. begon er
voor Josef Holzer een nieuwe levens-eplsode. HIJ werkte ca. 13 Jaren aan de Ween
se radio. In de loop der Jaren heeft hU
dikwijls als gastdirlgent ln het buiten
land gewerkt. Holzer heeft ontelbare ope
rette- en radlopotpourrl’s gedirigeerd en
ook vele buitenlandse uitzendingen ge
leld. Op aandrang van vele vrienden be
sloot Holzer, gast-dlrectles te geven. Zo ls
hij ln Holland terechtgekomen en aan de
V.A.R.A. verbonden, waar hij uitstekende,
muzikale medewerkers gevonden heeft.
HONGAARSE RHAPSODIEÜN, van Fr.
•Llszt, waarvan vooral bekend zijn No. 2
(gram.pl. Odeon O 25089), No. 3 (Odeon O
25574) en No. 11 (Odeon O 25380).
HONGARIJE. Organisatie van de om
roep. Reeds ln 1891 had Boedapest geregel
de radlo-ultzendingen. Twee Jaar tevoren
had een leerling van Edison er een zen
der gebouwd, die in 1890 door de Staat
werd genaast, onder de naam Tclefonhirmondo (telefonische krant). Dezelfde
maatschappij kreeg in 1925 concessie voor
de toen geregelde radlo-ultzendingen. Ze
heette voortaan Magyar Telefon Hirmondo
es Radio en werkt samen met de P.T.T.,
die voor de technische verzorging van de
zenders verantwoordelijk zijn. De maat
schappij deelt gelijkelijk met de schatkist
de opbrengst der radlo-belastlng, die 28.80
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pengö per Jaar bedraagt en van een be
lasting op de verkoopsprijs der toestellen
van 5 tot 16 pengö. De zenders zijn: Boeda
pest I HAL 120 kW.. Boedapest II HAH 18
kW.. Nyireghaza HAE 6.25 kW., Magyarovar
HAE 2 1.25 kW., Miskolc HAE 3 1.25 kW., en
Pécs HAE 4 1.25 kW., alle op de korte golf,
benevens Székesfehérvar HAS 3 en HAT 4,
beide 20 kW. op de u.k.g. Daarbij kwam ln
November 1938 door de annexatie van een
deel van TsJecho-SlowakUe nog de zen
der Kosice (Kaschau), 10 kW. Het aantal
aangegeven ontvangers bedroeg 1 Sept. 1938
393.540 d.1. 4.41 % der bevolking.
HONGARIJE. Volkslied. Lange tijd heeft
de Racóczy-mars in Hongarije dienst ge
daan als volkslied. Maar zonder veel suc
ces probeerde men herhaaldelijk een pa
triottische tekst te maken bij de melodie.
Een werkelijk volkslied kreeg men pas, toen
ln 1842 een prijsvraag werd uitgeschreven,
en de nationale componist Franz Erkel
(1810—1893) bekroond werd voor zijn
melodie bij het gedicht, dat volgens de
eerste uitgave In 1823 werd gemaakt door
O
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ma-liüA-tod te mai’ e nép a ndl-tah jö-wn-<iöt.
Franz Kölczey. De melodie voldoet aan alle
eisen, die men aan een volkslied kan stel-
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len, hoewel een bezwaar is, dat ze loopt
over bUna anderhalve octaaf; een volks
melodie mag in het algemeen zonder nood
zaak niet meer dan een octaaf beslaan. De
vertaling van het eerste couplet luidt: O
God, Heer der wereld, zegen den zoon
van HongarUe met moed en macht; Reik
GU, o sterke Held, hem de hand in de
duistere veldslag; Help hem, die bedreigd
wordt door het noodlot; Reeds heeft hij
zwaar geboet voor toekomst en verleden.
HONGKONG, u.k.g.-zender ln China,
golflengte 16.9 m., roepletters ZBW 5;
golfl. 19.75 m., roepl. ZBW 4; golfl. 31.49
m., roepl. ZBW 3; golfl. 49.26 m., roepl.
ZBW 2.
HOOGFREQUENT, zie frequentie.
HOOGLIED VAN SALOMO, een der
dlchterlUke boeken van het Oude Testa
ment, een hooggestemd lied, dat door de
Kerk steeds symbolisch ls opgevat als een
verheerlUklng van het huwelUk van Jezus
Christus met de Kerk. Het ls ook het Lied
der Liederen (•Cantlcum Canticorum) ge
noemd. •Palestrina heeft er een aantal
delen van op muziek gezet. De Joden
mochten dit boek niet voor hun dertigste
jaar lezen.
HOORN, rond gewon
den koperen blaasinstru
ment met één of meer
windingen
en
wUde
klankbeker, oorspronkelUk gebruikt ln het leger
en op de Jacht voor sig
nalen; later ook ln het
orkest. Is een der belangrUkste Instrumenten ln
het moderne orkest.
HOORSPEL, toneelstuk,
dat speciaal voor uit
zending door de radio is geschreven, en
dat derhalve aan bUzondere eisen moet
voldoen. Het hoorspel staat tot het toneel
ongeveer zoals de stomme film. Zoals bU
deze laatste alles aankomt op bewegingen
der acteurs, die hun enige uitdrukkings
mogelijkheid zUn, moeten de spelers bU
een hoorspel uitsluitend werken op het
gehoor. BU de uitvoering van een hoorspel
kan niet geacteerd worden, omdat de hou
ding ten opzichte van de microfoon alles
beheerst. Ook wordt deze uitvoering zwaar
der door het ontbreken van elk contact
met het publiek. Om deze redenen ls dan
ook de uitzending van een normale op
voering van een toneelstuk of revue
meestal een mislukking. Een belangrUk
onderdeel van een hoorspel zUn de *ge-
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luldseffecten. Zie hierbij ook foto-pagina’s
Vm en XXVI.
HOORT GIJ DIE STEMME, door de N.C.
R.V. dikwijls uitgezonden geestelijk lied,
woorden van F. Flemmlng, muziek van
J. R. Snoeck Henkemans, luidende: 1.
Hoort gij die stemme. Roepend uit de
verte, Smekend om redding? ’t Is de stem
der smarte: ’t Klinkt als een angstkreet,
Afgeperst aan ’t harte, Biddend en kla
gend. 2. Hoort toch, gij Chrlst’nen, ’t Hel
dendom vraagt hulpe; Ziet! ’t Heft ten
hemel De gebonden handen. O! 't zijn uw
broeders. Denkt aan hunne banden,
Brengt hun uw Heiland. 3. Zegt den gebond’nen: Hier ls uw Verlosser; HIJ, die
u liefheeft, Wilde voor u lUden; Wil van
uw zonden Eeuwig u bevrijden, HU draagt
uw noden.
HÖRBY, zender ln Zweden, golflengte
265.3 m., 100 kW., 1131 kHz.
HORST, ANTHON VAN
DER, geb. 1899, toonkun
stenaar, organist ln de
Engelse Kerk te Amster
dam en dirigent van ver
zangkoren,
schillende
o.a. van de NederlandBachvereenlglng.
sche
Componeerde o.a. Kleengedlchtjes van Guldo GeOud-Nederlandse
zelle,
liederen, Kamermuziek.
Cantaten, en een symphonle voor groot orkest.
Duitsland,
HORST-WESSELLIED,
Volkslied.
HOSANNA, of: Hoslanna, Hebreeuws
voor: heil!
HOSÉA, Profetie van, een der boeken
van het Oude Testament, tevens een der
12 kleine profeten. Hoséa profeteerde
onder Jerobeam n Konlng van Israël (±
825 voor Chr.). HIJ bestraft de Israëlieten
wegens hun afgoderU; houdt Gods wraak
voor aan de afvalligen en belooft zUn
vergeving aan degenen, die zich bekeren.
HOT JAZZ, zie *Jazz.
HOUD GIJ MIJN HANDEN BEIDE, door
de N.O.R.V. dikwUls uitgezonden geestelUk
lied, tekst en muziek van H. F. Lyte, lui
dende: 1. Houd GIJ mijn handen beide
Met kracht omvat! Geef mU uw vast ge
lelde Op ’t smalle pad. Alleen kan lk
niet verder, Geen enk’le schrêe; Neem,
trouwe Zieleherder, MU. arme, mêe! 2. Op
d'ongewisse baren Van d’oceaan, In stor
men en gevaren. GrUp, Heer, mU a&u! Ik
zie Uw aanschUn blinken In dulst’ren

HS8PJ
nacht, Behoed mij dan voor zinken Door
Uwe macht! 3. Heb deernis, heb ontfer
ming, Heb medelij! Verleen mij Uw be
scherming, Sta mij ter zij! Al, waar lk
op wou steunen. Bezweek en viel: Al,
laat mij op U leunen Met heel mijn ziel!
HS 8 PJ, roepletters van de u.k.g.-zender
Bangkok (Slam), golflengte 15.77 m. Zendt
Maandag 14.20—16.20 u. Donderdag van
14.20—17.20 op golflengte 31.58 m.
HUBERMANN,
BRONISLAW, geb. 1882 te
Machalowlcz bij War
schau, Pools violist, een
der grootste van deze
tijd. Speelde reeds ln
1889 op een concert te
Wenen een concerto van
Brahms tot grote tevre
denheid van den compo
nist. Studeerde te Parijs
en Berlijn. Reist sinds
1893 door de gehele we
reld, om concerten te geven. Treedt ook
dikwijls ln ons land op.
HUF, PAUL, geb. 1891.
Nederlands toneelspeler
en declamator, was oor
spronkelijk voor de han
del bestemd, begon ln
1916 als declamator en in
1917 als toneelspeler op
te treden. Acteerde bij
de gezelschappen van
Verkade, Royaards en
Van Dalsum. Sinds 1933
verbonden aan het Am
sterdams Conservatorium voor vocaaldramatlsche lessen. Trad meermalen op als
solist ln het Concertgebouw. Columbla
gaf 2 series gramofoonplaten uit, waarop
Paul Huf voor culturele en paedagoglsche
doeleinden Nederlandse gedichten van de
Middeleeuwen tot heden zegt (Albums Ne
derlandse Literatuur bevattende resp. 34
en 51 gedichten).
HUGUENOTS, Les (De Hugenoten), van
G. Meyerbeer, opera ln vijf bedrijven,
tekst van Scrlbe, eerste opvoering te Parijs
1836. Speelt ln de Touralne en in Parijs,
ln Augustus 1572. Het eerste bedrijf stelt
voor een zaal in het kasteel van graaf
Nevers, die een aantal gasten om zich
heen heeft verzameld. Het wachten ls nog
slechts op Raoul de Nangis, een Prote
stants edelman. Als deze eindelijk arri
veert, zet men zich aan tafel. De hoofden
worden verhit door de wijn en Iemand
stelt voor, dat elk der aanwezigen de naam
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zal noemen van zijn aangebedene. Raoul,
die hiermee moet beginnen, vertelt dat
hij op een avond een meisje, dat werd
lastig gevallen door studenten, ln bescher
ming heeft genomen, waarbij zij hem dui
delijk heeft laten bemerken, dat hij bui
tengewoon in haar smaak viel. Nauwelijks
heeft hij deze vertrouwelijke mededeling
gedaan, of zijn dienaar Marcel treedt aan
zijn zijde, om hem ln te fluisteren dat hij
zich ln acht moet nemen te midden van
al die Katholieken. Inmiddels ontvangt
Nevers de mededeling, dat er een dame ls
om hem te spreken, waarop hij zich ver
wijdert. Nieuwsgierig kijken zijn vrien
den door het raam, om te zien wie het
ls. Ook Raoul voegt zich bij hen en con
stateert tot zijn schrik, dat het ’t meisje
is, dat hij destijds onder zijn hoede heeft
genomen. Hij verdenkt er haar thans van,
dat zij weifelmoedig is geworden en zijn
liefde voor haar verandert in verachting.
Alle gasten verlaten de zaal en ln een
alleenspraak geeft de teruggekeerde Ne
vers te verstaan, dat hij niet alleen op
verlangen van de koningin, doch ook In
gevolge de nadrukkelijke wens van zijn
bruid zelf, van een huwelijk met haar
moet afzien. De vrienden zijn Inmiddels
teruggekeerd en staan om hem heen, als
een page binnentreedt met een briefje
voor Raoul, waarin hem wordt mede
gedeeld, dat hij zal worden afgehaald door
een rijtuig, waarin hij geblinddoekt moet
plaats nemen en dat hem naar een plaats
zal voeren, waar hij een dame zal ont
moeten. HIJ neemt het besluit, aan de uit
nodiging gehoor te geven.
In het tweede bedrijf ontvangt de Ko
ningin Valentlne, de dochter van graaf
de St. Bris, een Katholiek edelman en
Gouverneur van het Louvre, ln den tuin
van het kasteel te Chenonceaux. Valentlne
komt de koningin mededelen, dat graaf
Nevers haar de vrijheid heeft teruggege
ven en de verloving heeft ultgemaakt. De
koningin is tevreden, want zij heeft een
anderen echtgenoot voor Valentlne be
stemd, namelijk Raoul, die thans ge
blinddoekt In haar tegenwoordigheid wordt
gebracht. De vorstin wenst met hem al
leen te worden gelaten. Spoedig wordt het
hem duidelijk, wie hij voor zich heeft
en hij knielt eerbiedig voor haar neder. ZIJ
verklaart hem, dat zij als echtgenote voor
hem heeft bestemd Valentlne de St. Bris,
ten einde een band te leggen tussen
Roomsen en Protestanten. Als de edelen
zich weer om haar heen hebben verza-
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meld. verwekt »U hun dringend, alle on
derling veten te vergoten. In de voor
hesn bestemde gade. die thans verschijnt,
herkent Raoul tot zijn ontzetting zijn
onbekende schone, waarop hij verklaart,
dat hij nooit- haar echtgenoot kan wor
den. daar hij haar als een trouweloze be
schouwt. HU kan niet weten, dat zij uit
Heide voor hém van haar vader gedaan
heeft weten te krUgen. dat haar verloving
met graaf Nevers mocht worden verbro
ken. De edelen willen Raoul te lijf gaan,
dorh de koningin neemt hem ln haar be
scherming.
Het derde bedrUf geeft een plein ln
ParUs te aanschouwen, waarop zich een
volksmenigte beweegt. Op de achtergrond
verheft zich een kapel, omringd door her
bergen. Nevers en zijn vrienden treden uit
de kapel naar bulten; zoëven is hij nu
toch In de echt verbonden met Valentlne.
Hsar vader, die de smaad niet kan ver
geten. welke hem door Raoul ls aange
daan. wordt door dezen laatste uitge
daagd tot een duel, welke uitdaging wordt
overgebracht door Marcel. Op de trouw
dag van zijn dochter kan St. Bris echter
geen gevolg geven aan de uitdaging, even
min als Nevers. Valentlne verlaat thans,
dicht gesluierd, de kapel. ZU heeft ge
hoord wat er gaande ls en wil trachten
den geliefde haars harten te redden. Zij
laat zich door Marcel beloven, dat hij
Raoul de raad zal geven, zich omringd
door vrienden, op wie hU rekenen kan,
naar de plaats te begeven, waar de strijd
zal plaats vinden. Het duel zal nu dade
lijk beginnen; de uitgedaagden zullen
door vrienden, die hun plaatsen hebben
ingenomen, worden vervangen. Zodra ech
ter de tegenstanders de degens kruisen,
snellen van alle zijden gewapende lieden
toe en ontaardt de strijd ln een algemeen
gevecht. Nu verschijnt de koningin, waar
op Marcel zich tot haar wendt met de
klacht, dat men zijn heer wil vermoorden.
Valentlne voegt haar smeekbeden bij die
van den trouwen dienaar; en thans eerst
wordt het Raoul duidelijk, welk een on
recht hij Valentlne heeft aangedaan. Ne
vers, met wlen zij zoëven ls getrouwd, en
haar vader, vergezeld door hun vrienden,
verschijnen thans en spotten met Raouls
smart. Opnieuw ls het de koningin, die de
vrede herstelt, waarop de bruidsstoet wordt
gevormd en de Jonggehuwden vertrekken.
Het vierde bedrijf speelt weer in een
zaal van het kasteel van Nevers. Valen
tlne is wanhopig. ZIJ gevoelt ware ver
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ering voor haar echtgenoot, doch kan zich
niet ontveinzen dat haar hart toebehoort
aan Raoul, die thans binnentreedt. ZIJ
verbergt hem met de meeste spoed ln een
nevenvertrek, want zU hoort haar ge
maal naderen met een ganse schaar
Katholieke edelen. Zij hebben zich hier
verzameld, om een plan te beramen ten
einde de Hugenoten voorgoed uit te roeien.
Daar Nevers zich hiertegen verzet, wordt
hij voor vier en twintig uur opgesloten,
om te verhinderen, dat hij verraad zal
plegen aan de Katholieke zaak. Hierop
volgt de zwaardwijding, waarna de samen
zweerders zich verwijderen. Raoul brandt
de grond onder de voeten om zUn ge
loofsgenoten te waarschuwen voor het
onheil, dat hen bedreigt. Valentlne tracht
hem terug te houden; zU wil niet, dat hij
zijn dierbaar leven op het spel zet. Als hij
desniettegenstaande op het punt staat,
naar bulten te snellen, roept zij uit, dat zU
hém liefheeft. Nu blUft hij bij haar, tot
de klokken beginnen te lulden, die het
lot der Hugenoten bezegelen. Hij nikt zich
los uit de armen der geliefde en snelt
heen.
Het vijfde bedrijf stelt de beruchte St.
Bartholomeusnacht voor, waarin talrijke
Hugenoten worden vermoord en ook Ne
vers en Valentlne de dood vinden.
HUIZEN, u.k.g.-zender ln Nederland,
golflengte 16.88 m., roepletters PHI 2; golf
lengte 19.71 m., roepl. PCJ 2; golflengte
25.57 m., roepl. PHI; golflengte 31.28 m.,
roepl. PCJ.
HUIZEN (of Hilversum II), zender in
Nederland, golfl. 301 m., 20 kW., 995 kHz.
HULLEBROECK, EMIL, geb. 1878, zan
ger en componist van het Vlaamse lied.
Belangrijkste composities Kunstvisioen,
drie operettes; Sepp’1, Cupido Dictator en
Miranda. Ook ln Nederland een zeer ge
zien zanger.
HUMANITAIRE EN IDEALISTISCHE
RADIO-OMROEP, afk. H.I.R.O., wil de
radlo-omroep aanwenden voor de bewust
making en de bevordering van de alge
mene broederschap. Lid kunnen zijn: ver
enigingen en personen. In September 1938
bedroeg het aantal personenleden ruim
6000, dat der Verenigingen 32 en dat der
afdelingen 14. De H.I.R.O. geeft een
maandblad *Hiro-Nieuws uit. Uitgezonden
wordt de eerste Zaterdag (van 16—17 uur)
en de derde Dinsdag (16—17.10 u.) van elke
maand. Het kantoor der Hiro is gevestigd
Nassaulaan 21, Hilversum.
HUMORESKE, luimig muziekstuk.
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HUMORESKEN, van A. «Dvorak, Gram.pl.
Odeon O 2408, 6506, 25043, 6856, 25215, 4526,
25387, 25758.
HURK, PIET VAN DEN,
geb. 1900, dirigent van
het N.C.R.V.-orkest, ln
welke kwaliteit hij grote
populariteit verwierf. Van
den Hurk is tevens
als fluitist verbonden
aan het Utrechtsch Ste
delijk Orkest.
HUTSCHENRUYTER,
WOUTER
(1796—1878),
geb. te Rotterdam, Ne
derlands violist en diri
gent; speelde reeds op 9-jarige leeftijd in
de muziek van de Rotterdamse Schutterij
mede. Werd kapelmeester dezer Schutterijmuziek, was van 1826—1832 dirigent van
de door hem opgerichte Concertverenlglng.
Van 1840—1865 dirigent van Eruditio Musica en het Schutterij-orkest. Componeer
de vele werken, waaronder de opera Le
Roi de Bohème, 150 werken voor militaire
muziek, missen, cantaten, liederen (het
Breistertje), enige ouvertures, drie symphonleën.
HVJ, roepletters van de u.k.g.-zender
Vaticaanstad ln Italië, golflengte 19.84 m.
en 50.26 m.
HYLTON, JACK, En
gels leider van een jazz
band; begon op 13-jarige
leeftijd, zijn loopbaan als
zanger en pianist; vorm
de een Jazz-orkest, dat
het enige is, dat ooit ln
de Parijse Opera is opge
treden. Maakte een ultgebrelde rondreis door
Europa.
HYMNE (Grieks), oorspr. godsdienstige ode, feestgalm ter ere
der góden; thans: metrisch loflied; werd
in de Christelijke * Kerk ingevoerd door
Ambrosius. Zie ook *odc.

I
ICW, morse-sein voor: toon-telegrafie.
IDYLLE, herderslied, bestaande uit klei
ne tafereeltjes uit het leven op het plat
teland.
IERLAND, Organisatie van de omroep.
Terwijl Noord-Ierland behoort tot het ge
bied van de B.B.C., heeft de Ierse Vrij
staat sinds 1926 zijn eigen radio-bedrijf.

een Staatsbedrijf, behorend tot bet Minis
terie der P.T.T. De inkomsten van bet be
drijf bestaan uit: de opbrengst van recla
me, de belasting van 10 shilling op parti
culiere ontvangers en van 1 tot 5 pond
sterling op publieke inrichtingen. Er zijn:
1 hoofdzender te Athlone 100 kW., en twee
onder-stations te Cork 1 kW. en Dublin 0.5
kW. Er wordt uitgezonden ln het Iers en
Engels. 1 Oct. 1938 waren er 143.265 luiste
raars. d.1. 5.29 % der bevolking. Zie het
kaartje bij Engeland.
IERLAND. Volkslied. Het Ierse volkslied
is Abhran na bhFiann (een soldatenzang),
muziek van P&dralg O h Aonalgh, woorden
van Llam ó RInn; het wordt ook gezongen
met Engelse woorden, die wij bij de mu-
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Ijsland
ziek eveneens afbeelden. De Ierse woorden
van het eerste couplet luiden: Seo dhibh,
a chéirde, duan Ogléigh, Cathréimeach,
brlothmhar, ceolmhar. Ar dtelnte cnémh
go buacach téid, ’S an spélr go mln réaltógach, Is fonnmhar faobhrach slnn chun
gleo, ’S go tlonmhar glé rolm thiocht do’n
ló, Fé chiünas chaomh ha hoiche ar seol:
Seo llbh, canaldh Abhrén na bhFiann.
CURFA (Refrein): Sinn-ne Flanna Féll
Até fé gheall ag Éirinn, Buldhean dar
sluagh thar tulnn do réinig chüghalnn,
Fé mhóld bhelth saor. Sean-tir ér slnnsear feasta Ni fégfar fé’n tlorén né fé’n
tréil. Anocht a théam sa bheérna
bhaoghall, Le gean ar Ghaedhll chun béls
nó saoghail, Le guna-sgréach, fé lémhach
na bplléar, Seo llbh, canaldh Abhrén na
bhFiann. — Een vrije vertaling luidt aldus:
Wij willen een lied, een soldatenlied zin
gen, met een vrolijk refrein; terwijl we
zitten rondom onze laaiende vuren en de
besterde hemel zich boven ons welft; ver
langend naar de komende strijd, wachtend
op de dageraad zingen wij hier in de stil
te van de nacht een soldatenlied. WIJ zijn
soldaten, wier leven gewijd ls aan Ierland;
sommigen onzer kwamen uit een land over
de zee. WIJ hebben gezworen, vrij te zijn,
en dus zal ons vaderland geen despoot of
slaaf herbergen. Laat smart of vreugde
komen, wij houden stand voor Ierland en
zingen een soldatenlied temidden van ka
nongebulder en geweergeknetter.
IJSLAND. Organisatie van de omroep.
De omroep ls geheel georganiseerd als in
Denemarken: het is een Staatsbedrijf, dat
van Reykjavik uit het gehele eiland be
strijkt. Er zijn 4 zenders te Reykjavik van
16 kW. en (TFI) 7.5 kW., beide op de kor
te golf en TFJ 7.2 kW. en TFK op de u.k.
golf. Het percentage luisteraars ls even
hoog als in België, n.1. 12.2 %. Hun aan
tal bedraagt 14.407. Zie het kaartje bij
Denemarken.
I.K.R.O.S., afkorting voor Indische Ka
tholieke Radio Omroep Stichting. Zie Ncderlands-Indië, organisatie van de omroep.
ILE DE FRANCE, zender in Frankrijk,
golflengte 219.6 m., 2 kW., 1366 kHz.
IMPROMPTU, muziekstuk, dat geïmpro
viseerd schijnt te zijn.
INDIË, uitzendingen naar, zie Philips’
Omroep Holland-Indië.
INDIË-PROGRAMMA COMMISSIE, houdt
toezicht op de radlo-ultzendlngen naar de
Overzeese Gebiedsdelen des Rijks. Deze
worden verzorgd door de •Philips’ Omroep
Holland-Indië. De contröle ls preventief
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en kan ln bijzondere gevallen worden over
gedragen aan de *Radlo-Omroep Contróle
Commissie.
INDIRECTE STRALING, zie *directc stra
ling en ook *heaviside-laag.
INDISCHE KATHOLIEKE RADIO-OMROEP STICHTING, afk. I.K.R.O.S., zie
Nederlands-Indië, organisatie v. d. omroep.
INDUCTIEVE WEERSTAND, de wlsselstroomweerstand van een spoel of gelei
der (afhankelijk van de frequentie).
INNSBRUCK, zender in Duitsland, golf
lengte 578 m., 1 kW., 519 kHz.
I.N.R., afk. van Institut National de Radiodlffusion, Frans voor: Nationaal Insti
tuut voor Radio-Omroep, zie België, Orga
nisatie van de Omroep.
INSTRUMENT, een mechanisme voor het
voortbrengen van muzikale geluiden. De
toon ln elk Instrument wordt voortge
bracht doordat de lucht ln trilling wordt
gebracht. Dit kan geschieden door strij
ken (vlooi), tokkelen (harp), slaan (plano),
blazen tegen een rietje (hobo), het stro
men van lucht (harmonium), of een com
binatie van deze verschillende manieren.
Deze trillingen delen zich mede aan de
omringende lucht en wekken daarin de
z.g. geluidsgolven op. De verschillende in
strumenten, die in een 'orkest worden ge
bruikt, vindt men onder hun naam. Zie
ook acoustiek.
INTERFERENTIE: wanneer twee trillin
gen van een iets verschillende frequentie
gelijktijdig ontvangen worden, ls het resul
taat o.m. een laagfrequente trilling, wier
frequentie het verschil is tussen die van
de oorspronkelijke trillingen; dit uit zich
als een fluitende toon ln de luidspreker.
— Men spreekt ook van interferentie, wan
neer de golven van een radlo-station de
ontvanger langs verschillende wegen be
reiken, waardoor sterkte-wlsseling op
treedt, zie: Heaviside-laag.
INTERMEZZO, Ital. (spr. uit: lntermedzo), tussenspel ln een opera; dikwijls ge
bruikt als naam voor een zelfstandig mu
ziekstuk.
INTERNATIONAAL KATHOLIEK RADIOBUREAU, zie Bureau Catholique Interna
tional de Radiodiffusion.
INTERNATIONALE, strijdlied der arbei
dersklasse en tevens het Volkslied van de
Unie der Russische Socialistische SovjetRepublieken, tekst van Pottier (1871),
melodie van De Geyter, een arbeider te
Rljssel (t 1915). De Nederlandse vertaling
is van Mevr. Henr. Roland Holst—Van der
Schalk. Het eerste couplet luidt:
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INTERNATIONAL NICKEL, afk. van The
International Nickel Company of Canada
Limited, opgericht in 1916, gevestigd te
Ontario (Canada). De maatschappij exploi
teert koper-, nikkel- en Ijzermijnen en be
zit ± 100.000 acres ertshoudende grond.
Het doel ls het winnen, smelten en raffi
neren van koper- en nlkkelertsen, en de
fabricage van en handel ln legérlngen van
nikkel. Een der leidende fondsen op de
Amerikaanse Beurs.
INTROÏTUS, Inleidend gebed van de
•MIs, gelezen door den priester, gezongen
door het Koor.
INVENTIO (Lat.), eigenlijk uitvinding,
Inval. Bach schreef Inventionen.
INWIJDINGSFEEST, acht Joodse feest
dagen in December, ter herinnering aan
het weer in gebruik nemen van de Tem
pel na de eerste verwoesting daarvan.
ION, zie ionlsatie.
IONISATIE, het geleidend worden van

Iphigenia in Aulis

lucht of een ander gas door een electrlsch
veld. Hierdoor worden de gasmoleculen ge
splitst ln positief en negatief geladen
deeltjes, die men lonen noemt. Het zon
licht Ioniseert de gasmoleculen ln de hoge
re atmosfeer (zie Heaviside-laag).
IPHIGENIA IN AULIS, van Chr. W. von
•Gluck; opera ln drie bedrijven, tekst naar
Raclne van Le Blanc du Roullet; eerste
opvoering te Parijs 1774. Het stuk speelt
in het oude Griekenland. Het eerste be
drijf vangt hiermede aan, dat Agamemnon, op bevel der góden, zijn dochter zal
moeten offeren aan de godin Diana, ten
einde de Grieken geluk aan te brengen
op hun tocht naar Troje. In zijn vertwij
feling zendt Agamemnon in allerijl den
bevelhebber der lijfwacht, Arkas, naar
Mycene, zijn vrouw en dochter tegemoet,
ten einde belden er van terug te houden,
naar Aulis te reizen. Zonder te vermoeden,
welk onheil haar boven het hoofd hangt,
trekken belde vrouwen, Klytemnestra en
Iphigenia, evenwel toch naar Aulis, daar
Arkas haar niet heeft getroffen. ZU wor
den met luid vreugdegejuich binnenge
haald; alleen Achllles, de verloofde van
Iphigenia, laat zich niet zien. Men koes
tert argwaan en spreekt het vermoeden uit,
dat hij Iphigenia ontrouw ls geworden;
doch als hij na enige tijd verschijnt,
blijkt wel, dat men hem verkeerd beoor
deeld heeft. Inmiddels heeft Kalchas, de
opperpriester, aan het Griekse volk ver
kondigd, dat aan Dlana-Artemls een of
fer moet worden gebracht, hoewel hij er
zich voor heeft gewacht, de naam van
Iphigenia als zodanig te noemen. Agamem
non heeft tegenover hem laten dóórsche
meren, dat het hem onmogelijk ls, dit
smartelijke offer te brengen.
Het tweede bedrijf speelt zich af ln het
paleis van Agamemnon. Iphigenia en
Achllles, die in de echt zullen worden
verenigd, zijn omringd door maagden, die
haar zegenwensen voor dit huwelijk uit
spreken. De bruid evenwel wordt gekweld
door bange voorgevoelens; en het gelukt
noch haar moeder, noch haar vriendinnen,
deze sombere gedachten te verdrijven. Aga
memnon heeft reeds alles ln gereedheid
laten brengen ln de tempel en het Jonge
paar staat op het punt, zich daarheen te
begeven, als plotseling Arkas binnen
stormt en de bruid het vreselijke lot af
schildert. dat haar daar wacht. De moeder
der bruid, Klytemnestra, ontsteekt in
woede en geeft luide uiting aan haar toorn
tegen Agamemnon. ZIJ doet een beroep
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op Achilles, die zich thans ook tegen
Agamemnon keert en hem met een ont
zettende wraak bedreigt, als hij er niet
In slaagt, Iphigenla aan haar noodlot te
onttrekken. Dit heeft tot gevolg, dat de
bedreigde vader den bevelhebber der lijf
wacht, Arkas, opdraagt om moeder en
dochter ln het diepste geheim naar Mycene terug te voeren.
In het derde bedrijf ziet men Arkas de
tent van Iphigenla binnentreden, om haar
behulpzaam te zijn bij haar vlucht. Bul
ten joelt en tiert het Griekse gepeupel;
het schreeuwt om het offer. Arkas treedt
moedig het volk tegemoet, ten einde het
tot bedaren te brengen. Inmiddels heeft
ook Achilles zich ln de tent begeven; hij
wil met zijn zwaard zichzelf en zijn bruid
een weg banen door de opgewonden menig
te. Thans echter verklaart Iphigenla dat
zij niet de Ingeving van haar hart zal vol
gen, doch haar liefde het zwijgen zal op
leggen, om zich te offeren voor het heil
des vaderlands. Achilles roept ln zijn
woede en wanhoop uit, dat hij Kalchas,
den opperpriester, zal doden en alles ln
de tempel zal vernielen. Vertoornd snelt
hij heen. Het volk buiten de tent blijft
om het offer roepen. Iphlgenia’s moeder,
Klytemnestra, verschijnt thans ln de tent;
doch tengevolge van de opwinding zinkt
zij bewusteloos ineen. Terwijl de vrouwe
lijke bedienden zich op Iphlgenla’s bevel
met haar bewusteloze moeder bezig hou
den, verlaat de dochter de tent. Als Kly
temnestra weer tot zichzelf komt en ont
dekt, dat haar dochter ls verdwenen, ken
nen haar vertwijfeling en toorn geen
grenzen. ZIJ smeekt Zeus, de schuldigen
aan haar ongeluk met zijn bliksems te
treffen. Het volgende tafereel geeft de
tempel van Diana weer aan het strand der
zee. Men maakt zich gereed, om Iphigenla
te offeren, doch Achilles stelt wanhopige
pogingen in het werk, om haar gewapen
derhand te bevrijden. Op dit beslissende
ogenblik laat zich eensklaps de stem der
godin Diana horen, die het volk verkon
digt, dat de góden reeds verzoend zijn
door het offer, dat Iphigenla vrijwillig
heeft willen brengen. In tegenstelling met
de Griekse sage worden , thans de gelieven
verenigd.
ISAIAS, Rooms Katholiek voor *Jesaja.
ISTANBOEL, zender in Turkije, golf
lengte 1622 m., 5 kW., 1852 kHz.
ITALI£, organisatie van de omroep. De
eerste Italiaanse zender werd ln October
1924 opgericht te Rome, met een energie
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van 1.5 kW.; kort daarop kwam de zen
der te Milaan, eveneens van 1.5 kW. tot
stand. Van een organisatie was evenwel
pas sprake na 1927, toen de Ente Itallano
per le Audlzlone Radlofonlche (Italiaanse
Vereniging voor de radlo-omroep), afk.
E.I.A.R., was opgericht. Sinds dien nam
het aantal zenders en luisteraars met gro
te snelheid toe. De radio is thans mono
polie van de Staat en berust onder den
Minister van Pers en Propaganda. De uit
zending ls met uitsluiting van ieder
ander voor 25 Jaar, d.w.z. tot 1952 toever
trouwd aan de E.I.A.R., gevestigd te Turijn.
Een onder-dlrectle staat aan het hoofd
van elk der 11 grote zendstations. Deze
zijn Rome (I 50 kW., III 1 kW.). Milaan
(I 50 kW., n 4 kW.), Bologna (Radio Marconl) 50 kW., Florence 20 kW., Bari (I 20
kW., II 1 kW.), Turijn (I 7 kW., II 0.2
kW.), Genua 10 kW., Triëst 10 kW., Bolzano 10 kW., Palermo 3 kW., Napels 1.5
kW. Tenslotte nog een u.k.g.-zender com
plex Rome 12 RO (Prato Smeraldo), dat,
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hoewel het reeds eerder werkte, op 31
Oct. 1938 geheel geperfectionneerd, werd
heropend; Prato Smeraldo, genaamd II
Centro Radio Imperiale di Roma heeft 4
zenders van 50 kW. en 4 van 100 kW. De
14 antennemasten zijn deels 80, deels 100
m. hoog. Het ls thans het krachtigste

V.A.R.A.: Het omroepgebouw,

de grote muziekstudio.

de versterker in de controlekamer en de speeltafel van het V.A.R.A.-orgcl.

V.A.R.A.: De „Ramblers" onder leiding van Theo Uden Masman en
het V.A.R.A.~groot~orkcst onder leiding van Hugo de Groot.
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dit lied heeft in Italië het oude volkslied
geheel verdrongen. De lnhoud luidt, ver
taald: Saluut, o volk van Helden, Saluut,
o onsterfelijk Vaderland, Je Zonen zijn
herboren. Met vertrouwen In het Ideaal 1
De Heldenmoed van de krijgers, De deugd
der pioniers, De visie van Alighlerl, Schit
tert nu ln alle harten.
Refrein: Jeugd, Jeugd, Lente der Schoon
heid, Door het leven, door de moeilijk
heden klinkt Je lied steeds voort!
Gram.pl. Odeon O 26218 en O 250891;
Pari. O 26020.
Na Giovinezza wordt in Italië bij offi
ciële plechtigheden de Marcia Reale ge
speeld.
ITP, morse-seln voor: De leestekens tel
len mee.
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Italië
u.k.g.-statlon van de wereld. Ook op televlsie-gebied worden proeven genomen. De
belasting bedraagt 81 lire per Jaar voor
particulieren, 150 tot 600 lire voor publie
ke Inrichtingen; verder 2 % op de prijs
van verkochte toestellen. Tot een bepaalde
grens is reclame toegelaten, waaruit de
E.I.A.R. dus eveneens Inkomsten geniet. In
1935 werd ruim 21 % van de zenduren ge
bruikt voor het z.g. gesproken dagblad. Het
aantal luisteraars bedroeg 1 Oct. 1938
875.750, d.1. ruim 2 % der bevolking.
ITALIË. Volkslied. Giovinezza (= Jeugd),
officiële hymne van de Italiaanse Natio
nale Fascistische Partij, muziek van Gulseppe Blanc, woorden van Salvator Gotta;

nol 1’a-rptW-za....

J, morse-seln voor: dag(en).
JAARSVELD, zender in Nederland, golf
lengte 415.5 m., 20 kW., 722 kHz.
JAARWISSELING. De Minister geeft als
regel aan de Omroepverenigingen toestem
ming om op Oudejaarsavond ook na mid
dernacht nog enige tijd uit te zenden.
Deze tijd wordt grotendeels gebruikt, om
bemanningen van varende schepen de ge
legenheid te geven, vla de radio familie
en kennissen in het Vaderland hun ge
lukwensen te doen toekomen. Deze uit
zending heeft gratis plaats.
JACHTHOORN, zie waldhoorn.
JACOBUS, Brief van, een der boeken van
het Nieuwe Testament, door den Apostel
Jacobus ± 63 na Chr. geschreven uit
Jeruzalem aan alle gelovigen, gekomen uit
het Jodendom en overal verspreid wonen
de, ter vermaning en stichting.
JAHRESZEITEN, Die, van F. J. ’Haydn,
zijn laatste werk; Oratorium, bestaande
uit 4 cantaten (1801). Na een ouverture,
die de overgang van de winter naar de
lente weergeeft, volgen: 1. de lente; 2. de
zomer; 3. de herfst en 4. de winter.
JAMBE, zie versvoet.
JANITSAREN-MUZIEK, meestal militaire
muziek spelend orkest, bestaande uit
blaas- en slaginstrumenten (Turkse trom
en bekkens, ook wel triangel en Turkse
schel); genoemd naar een bevoorrechte
klasse van Turkse Infanterie soldaten, in
gesteld 1329. opgeheven 1826.
JAZZ, dansmuziek, sinds 1914 ln Ameri
ka, een Jaar later ook in Europa ingevoerd,
geïnspireerd op de Amerikaanse neger
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muziek. Voornaamste kenmerk ls de •syn
Talhoku (Formosa), ln Japan, golflengte
28.48 m.
cope, vandaar ook syncopating music.
Voorloper waren de •negro-splrltuals, •fox
J M, morse-seln voor: Wil, als ik mag
seinen, een serie strepen geven; geef een
trot, ‘cakewalk e.d. Verschillende factoren
serie punten, om mij met seinen te doen
zijn ook aan de Afrikaanse negermuzlek
ophouden (niet toelaatbaar op 600 en 900
ontleend.
m.).
JAZZBAND, dansJOB, een der boeken van het Oude
orkest, bestaande uit:
Testament van een onbekenden schrijver,
plano, één of meer
terwijl ook de tijd, waarin Job leefde, niet
violen, één of meer
banjo,
saxofoons,
vast staat. Het boek bevat de geschiede
slagwerk (grote en
nis van den rijken en vromen Job; de
kleine trom), soms
Satan, die zijn vroomheid toeschrijft aan
trombone en trompet
zijn gunstige materiële omstandigheden,
en diverse andere gekrijgt van God verlof, Job van al, wat hij
lulden-voortbrengenbezit, te beroven. Job wordt ziek en arm
de artikelen. Hierne
en drie vrienden komen hem beklagen.
vens is een jazz-slagIn het boek Job komen we ln aanraking
werk, dat door één persoon bediend kan
met het probleem van het lijden.
worden, afgebeeld.
JODELEN, eigenaardige manier van zin
JELÖY, u.k.g.-zender in Noorwegen;
gen der Alpenbewoners, waarbij borsttonen
roepletters LKC, golflengte 31.48 m.; roep
snel overgaan in koptonen.
letters LKJ, golfl. 48.94 m.
JOEGO-SLAVIË. Organisatie van de om
JEPHTA, van G. F. •Handel, Oratorium,
roep. De eerste zender werd ln 1926 te
geschreven in 1751, met een vrije bewer
Zagreb geopend. Thans zijn er drie, leder
king van het bijbelverhaal uit Richteren
11 : 30—40 over Jephta, die een belofte
gedaan had, dat hij, als hij zijn vijanden
zou verslaan, het eerste, wat hem bij zijn
thuiskomst zou tegen komen, aan God
zou offeren, en die begroet werd door zijn
dochter. ZIJ gaat twee maanden ln af
zondering en wordt daarna priesteres.
Gram.pl. van 3 fragmenten op HM.V. D
1118 en C 2582.
JEREMIA, Profetieën van, een der boe
ken van het Oude Testament, tevens een
der 4 grote profeten van Israël. Leefde ±
650 v. C. Trad met grote kracht en onbe
schroomd op tegen konlngen, vorsten en
valse profeten. HIJ verweet hun hun zon
den en voorspelde de zwaarste straffen. Na
de verwoesting van Jeruzalem is hij door
J0EG0-5LAVIE
de achtergebleven Joden tegen zijn wil
Ligging der zenders
naar Egypte gevoerd. Van zijn levenseinde
ls ons niets bekend.
door een afzonderlijke maatschappij be
JERUZALEM, zender ln Palestina, golf
heerd, n.1. Belgrado 2.5 kW., Ljubljana 6.3
lengte 449.1 m.
kW., en Zagreb 0.7 kW. Sinds Maart 1936
JESAJA, Profetieën van, een der profe
staat te Belgrado een u.k.g.-zender van 0.5
tische boeken van het Oude Testament;
kW. Op de ontvanglnrlchtingen worden
300 dlnaren jaarlijkse belasting betaald,
Jesaja was volgens de rabbijnen van vor
waarvan 40 % aan de Staat komt, en 60 %
stelijke afkomst, maar voor deze veronder
aan de gezamenlijke maatschappijen. Hier
stelling is geen voldoende grond voorhan
van ontvangt Belgrado 65 %. Ljubljana
den. HIJ trad op ongeveer 740 v. O. Hij be
vult zijn Inkomsten aan door reclame. Er
schreef op welsprekende wijze en met pro
fetische blik de toekomst van het volk van
waren 1 Jan. 1938 112.918 luisteraars, d.1.
0.7 % der bevolking.
Israël en de komst van den Messias. Jesa
JOËL, Profetie van, een der 12 kleine
ja ls een der 4 grote profeten.
profeten, een boek van het Oude TestaJIB, roepletters van de u.k.g.-zender

:
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ment; heeft ongeveer ln dezelfde tijd ge
profeteerd als ‘Hoséa. HIJ voorspelt de
nederdallng van den Heiligen Geest, ver
meldt de rampen, die Jeruzalem en Juda
boven het hoofd hangen en spreekt over
het laatste oordeel en het einde der we
reld.
JOHANNES, 3 Brieven van, drie boeken
van het Nieuwe Testament, geschreven
door den Apostel Johannes (dezelfde als
de schrijver van het evangelie); de le aan
de gelovigen ln het algemeen; de 2e aan
een ongenoemde vrouw en haar kinderen;
de 3de aan een zekeren Gajus; alle brieven
bevatten vermaningen en opwekkingen; de
belde laatste kondigen een spoedig bezoek
van den schrijver aan.
JOHANNES, Evangelie van, vierde boek
van het Nieuwe Testament. Johannes was
een discipel, later apostel van Jezus Chris
tus; hij werd later vervolgd en verbannen.
JOHANNESBURG, u.k.g.-zender in ZuldAfrlka, golflengte 49.2 m„ roepletters ZRJ;
zendt dagelijks van 6.05—17.50 u.
JOHANNESPASSION, zie passionen; een
der composities van *Bach, op de woorden,
waarmee de evangelist Johannes het lijden
van den Heer Jezus Christus beschrijft,
geschreven ln 1723.
JONA, Profetie van, een der 12 kleine
profeten ln het Oude Testament. Jona (of
Jonas) werd door God naar Nlnevé ge
zonden, om de Inwoners de aanstaande
ondergang der stad aan te kondigen; de
Nlnevleten echter bekeren zich en God
spaart de stad. Jona, die vreest, dat men
hem voor een valsen profeet zal houden,
toont daarover zijn boosheid, maar God
laat hem zien, dat deze verstoordheid on
gegrond ls.
JONG, JOHAN, geb.
1901, te Amsterdam, or
ganist bij de V.A.R.A.,
ving zijn muziekstudie
aan met piano harmonie
en solfège bij Egb. Veen,
waarna hij vervolgens de
muziekschool en het
conservatorium te Am
sterdam doorlopen heeft.
Hier studeerde hU onder
leiding van A. Tierl en
J. B. de Pauw, bij wien
hij met zijn orgelstudie een aanvang
maakte. Later werd deze studie voortgezet
bij den bekenden orgel-paedagoog Rootlieb.
HIJ ving zijn werkzaamheden als pianist
aan ln de grote bioscooptheaters o.a. Rembrandttheater, Cinema Royal, in welke

de Jong

laatste hij bij de plaatsing van het des
tijds grootste concertorgel aangesteld werd
als organist, welke functie hij bleef ver
vullen, totdat hij, na verschillende radiouitzendlngen, bij de V.AJt.A. werd be
noemd. In al die Jaren begeleidde hij ver
schillende grote solisten, werkte mede aan
diverse oratoria en concerteerde ook voor
buitenlandse stations, o.a. België, Amerika.
JONG, ADRIANUS MICHAEL DE, geb. 1888,
letterkundige,
boekbe
spreker van de V.AJR.A.;
oorspronkelijk onderwij
zer, daarna Journalist en
letterkundig
redacteur
van verschillende bla
den. Schreef de volgen
de werken: De zware
weg; Marcus van Houwaert; Het Evangelie
van den Haat; Meryntje Gijzens Jeugd
(4 delen); Frank van Wezels roemruchte
jaren; De rijkaard; De martelgang van
Kromme Lindert, Flie
refluiters
Tusschenkomst; Een Verdoolde;
De Schotel; Merijntje
Gijzens jonge jaren; De
grote zomer; de goede
Dood; Het Boze Ge
rucht; en verschillende
reisbeschrijvingen, kin
derboeken en toneel
stukken.
JONG Czn., J. DE,
geb. 1904, sinds 1930 om
roeper bij de N.C.R.V.,
was daarvoor enige tijd
werkzaam in de journa
listiek.
JONG, MARINUS DE, musicus-modulator bU het N.I.R., Vlaams pianist en
componist, geboren ln
Noord-Brabant, studeer
de contrapunt, fuga en
klavier aan het Konink
lijk Vlaams Conservato
rium te Antwerpen; trad
als pianist op ln geheel
Europa en ln Amerika.
Leraar in het klavlerspel te Antwerpen, en
ln contrapunt en fuga
te Mechelen. Compo
neerde tal van werken
voor klavier en orgel, lie
deren, missen, orkestwerken en kamer
muziek, o.a. een Vlaamse Rhapsodie en

Joodsch Koor

een symphonisch gedicht Hiawatha (1924).
JOODSCH KOOR, zie Amsterdamsch
Joodsch Koor.
JOODSE MUZIEK. BU de Israëlieten on
der het Oude Testament was de muziek
nauw verbonden met de poëzie, en be-
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zal kunnen leren tóroh (de heilige leer).
i. wgw________
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stond feitelijk geen gedicht, dat niet werd
gezongen. De oude Joodse muziek (bljbelintonatles, gebedsmelodleën en psalmen)
ls in de Oostelijke landen vrij goed beIW.
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houden gebleven. In het Westen hebben
Europese Invloeden sterk op de oorspron• kelljke liederen Ingewerkt. Pogingen om
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JORDAAN, LEO J., geb.
30 Dec. 1885 te Amster
dam. radlo-medewerker
voor de fllm-rubriek van
de A.V.R.O., was aanvan
-j:
kelijk voor het onder
ENZ
wijs bestemd. Leerling
Gem. Kweekschool voor
1W- Kiü- Iflwm na- blo-niu
Onderwijzers en Onder
een nieuwe nationaal-Joodse muziek te
wijzeressen te Amster
scheppen, hebben tot nog toe weinig suc
dam. Na enige Jaren
ces gehad. Als voorbeeld van moderne
overgegaan
naar
de
joodse muziek kan het *Hatlkwah-lled
Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te
Amsterdam. Daar gestudeerd onder leiding
fW
van Prof. Allebé, Prof. Dake en Prof. Van
SSÜSS
der Waay. Eerste publicistische werkzaam
Jig-dul c -lo-fiim chii uw- jïslitibacfi
heid aan het weekblad „De Ware Jacob”.
Vervolgens o.a. tekenaar van „De Neder
gelden. Idelsohn wijst ln zijn boek „Jelandse Spectator" en „De Wereld". Daarna
wlsh Muslc ln lts Hlstorlcal Development"
tekenaar van „De Notenkraker" als opvol
op een opvallende gelijkenis met verschil
ger van Albert Hahn Sr. Deze werkzaam
lende andere Joodse liederen. Men vergeheid beëindigd ln 1926 om over te gaan
naar ,JDe Groene Amsterdammer” en „Het
Leven". Tevens Illustrator en affichlst.
Sinds 1931 hoofdtekenaar aan „De Groene"
als opvolger van Joh. Braakenslek. PubllUJke de hierbij afgebeelde melodieën, die
oeert Inmiddels de eerste crltlsche fllmachtereenvolgens zijn ontleend aan een
aanvankelijk ln
essays in Nederland
Spaans lied, aan een Joods-Portugees ge
„Het Leven” later in „De Groene". Aan
bed, een Pools, een Jlgdal, een Basklsch
dit laatste weekblad als fllm-chronlqueur
verbonden tot 1935. Daarna ln die hoedax*ëlu nlgheid overgegaan naar de „Haagsche
v
Inmiddels filmmedewerker aan
Post”.
lied en een melodie van Smetana. Als type
tal van periodieken o.a. „Elsevler’s Maand
van een Oost-Europees Joods volkslied
schrift", „Nieuwe Rotterdamsche Cou
kan het onderstaande Jiddische Wiegelied
rant", „Dell Courant”, „De Vrije Bladen"
gelden, waarin een moeder haar kind ver
e.a. In 1927 met Mr. Henrik Scholte en
telt, dat onder zijn wieg een witte bok
Dr. Menno ter Braak oprichter van de
staat; de bok ls gaan handelen met rozijn
„Nederlandsche Filmliga”
tevens met
tjes en mandelen; en mandelen ls de bes
dezelfde medewerkers redacteur van het
te s'chooroh (handel), die mijn kindje
tijdschrift „Filmliga".

m

Josquin
In 1926 eerste optreden als spreker voor
het Studenten-Genootschap „Sociale Le
zingen” met onderwerp: „Film en Cul
tuur”. Sindsdien regelmatig als zodanig
werkzaam
voor
Volks-Universltelten,
Kunstkringen, Nuts-afdelingen en andere
studle-verenlglngen.
In 1931 eerste optreden voor de A.V.R.O.mlcrofoon. Deze eerste proefneming ln den
lande met een periodieke filmbeschouwing,
bedoelde aanvankelijk een begrensde serie
voordrachten. Weldra vervangen door een
vaste medewerking — sindsdien verzorger
van het A.V.R.O. „Fllmpraatje” en ge
regeld medewerker aan de „Radio Bode”
Later hetzelfde experiment voor Indlë —
sinds 1934 tevens verbonden aan de P.H.O.
H.I. Verschenen publicaties: Zes jaar te
wapen! geschiedenis der Filmliga ln Ne
derland. Twee vrouwen, twee werelden,
studie over Garbo en Dletrlch. Dertig jaar
film, De film en haar mogelijkheden,
Joris Ivens, een studie.
JOSQUIN, of Josse des Prés (1445—1521),
geb. te Condé, Belgisch componist, de
„vader der moderne harmonie”, schreef 19
missen, 150 motetten en 50 wereldlijke
stukken.
JOSUE, Rooms-Kathollek voor: *Jozua.
JOTA, snelle Spaanse volksdans, meestal
gezongen, ln 3/4 of 3/8 maat.
JOURNAAL, dagregister op een schip;
radio-journaal: overzicht van actuele ge
beurtenissen.
JOZUA, een der historische boeken van
het Oude Testament, geschreven door
Jozua, den leidsman der Israëlieten na de
dood van Mozes. Het loopt over een tijd
vak van 17 jaren tot de dood van Jozua
zelf, en bevat de wederwaardigheden van
het Israëlletlsche volk gedurende die tijd.
JUDAS, brief van, een der boeken van
het Nieuwe Testament, waarschijnlijk na
de dood van de meeste Apostelen, aan de
gelovigen ln het algemeen, geschreven door
Judas, den broeder van Jacobus, bevatten
de vermaningen en waarschuwingen tegen
allerlei ketterijen.
JUDAS MACCABEÜS, van G. F. •Hfindel,
oratorium geschreven ln 1746, heeft als
onderwerp de bevrijdlng van het Joodse
volk van de onderdrukking door Antlochus IV, Konlng van Syrië, door Judas
Maccabeüs; na deze bevrijdlng wordt in
het tweede deel de overwinning gevierd; er
komt echter bericht, dat nieuwe onder
drukking door een oprukkend leger dreigt;
ln het derde deel behaalt Judas Maccabeüs
echter voor goed de overwinning en wordt
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hij gehuldigd. Gram.pl. van twee frag
menten: Decca K 594 en 613.
JUNGLE-STIJL, of growl; ln de jazz
muziek een schorre wijze van bespeling
van verschillende instrumenten, als trom
pet, klarinet e.d. Ook ln de zang wordt
deze *growl soms toegepast. Voorbeeld: In
strumentaal: Echoes of the jungle, HM.V.
B 6066; vocaal: Blues I love to sing, HJJ.V.
B 4966.
JZI, roepletters van de u.k.g.-zender
Tokio (Japan), golflengte 31.46 m.
JZJ, roepletters van de u.k.g.-zender
Tokio (Japan), golflengte 25.42 m.
JZK, roepletters van de u.k.g.-zender
Tokio (Japan), golflengte 19.79 m.

•t
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K
K, morse-seln voor: Antwoord.
KAAPSTAD, u.k.g.-zender ln Zuld-Afrika. golflengte 31.25 m.. roepletters ZRK;
zendt dagelijks van 6.05—18.05 u.; zendt op
golflengte 49.2 m. dagelijks van 18.20—
22.20 u.
KAISERSLAUTERN, zender ln Duitsland,
golflengte 209.9 m., 1.5 kW., 1429 kHz. Het
pauze-teken ls hetzelfde als van *Saarbrücken.
KALEE, W. CH., geb.
1904, chef technische
dienst V.A.R.A. Bezocht
te Den Haag de Lagere
en de Ambachtsschool en
trad ln 1920 in dienst bij
de Rij ksherstellingswerk
plaatsen der P.T.T. Be
zocht
gelijktijdig
de
avondcursus voor M.T.O.
(1919—1924) en verkreeg
hiervan het diploma
E.T. opzichter-tekenaar.
Kwam ln 1921 als assistent op het Rijks
Radio Lab. van Prof. Dr. N. Koomans en
daarna van 1925—1928 aan het Radio
station Scheveningen-Haven. Daarna, in
Jan. 1928 naar de sterk ln opkomst zijnde
N.S.F. als laborant, vervolgens verkoop
afdeling als reisvertegenwoordlger, daarna
als constructeur op de zender-ontwerpafdellng, tot 1932. In Mei 1932 overgegaan
naar de V.A.R.A. en ln 1935 aangesteld als
chef van de technische dienst.
KALIF VON BAGDAD, Der, van F. A.
•Boiëldleu, opéra comique ln één bedrijf,
tekst van St. Just; eerste opvoering in de
Opéra Comique te Parijs, 1800.
Het gegeven ls ontleend aan de Arabi-
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sche vertellingen. Issoun wil zich ervan
overtuigen, dat hij bemind wordt om zijn
persoon en niet om zijn geld. Daarom
maakt hij vermomd het hof aan de scho
ne Zétulbé. Men houdt hem voor een
zwerver van verdacht allooi. Het afgrijzen
van Lemaïde, de moeder van het meisje,
maakt de maat overvol. Maar ondanks dat
alles blijft het meisje veel van hem hou
den.
De „Kallef van Bagdad" Is het bekend
ste werk van Bolëldleu, de dialoog ls
geestig, de muziek bekoorlijk. De ouver
ture een der beste staaltjes van Bolëldleu’s
Instrumentatie- en composltlekunst. De
componist had een te fijne geest om de
traditionele, als Oosters beschouwde mu
ziek voor zijn vrolijke opera te gebruiken.
Daarom heeft men dikwijls gesproken over
een gemis aan locale kleur, echter ten on
rechte. Het ls een repertolrestuk bij uit
nemendheid geworden, wordt dikwijls door
amateurgezelschappen opgevoerd en be
leefde ln de Opéra Comlque honderden op
voeringen. Het ls ongetwijfeld de frisse,
jeugdige muziek, die zoveel Jonge arties
ten, die juist het conservatorium verlaten
hebben, doet grijpen naar dit stuk om er
hun krachten op te beproeven.
Gram.pl. (Ouverture) . Odeon O 6601;
H.M.V. B 3482.
KALMAN, EMMERICH (geb. 1882), Hon
gaars componist, studeerde te Boedapest,
componeerde tal van zeer bekende ope
rettes, o.a. Die ♦Cz&rdasfürstin, die ♦Baja
dère, das Hollandweibchen, *Grafin Maritza.
KALUNDBORG, zender in Denemarken,
golflengte 1250 m., 75 kW., 240 kHz. Voor
het pauze-teken zie Denemarken, Orga
nisatie van de Omroep.
KAMERMUZIEK, ls bestemd voor een
kleine bezetting, die het stuk in een
kleine ruimte uitvoert, ln tegenstelling
met concertmuziek en kerkmuziek.
KAMMERS&NGER, eretitel, die vroeger
door Duitse Hoven aan musici werd ver
leend.
KAMSTEEG, MEJ. J., verzorgster van de
rubriek Wat de pot schaft van de N.C.
R.V.; directrice ener Christelijke Huishoud
school. Haar lezingen over Zuinig Huis
houden trokken destijds zeer de aandacht.
KANONIEKE BOEKEN. Kanonlciteit ls
een woord, dat in de oude Kerk gebruikt
werd voor algemeen geldende geloofsbe
lijdenis, later ook van de Schrift. Oor
spronkelijk beteekent het: werktuig,
lineaal, regel, richtsnoer. Onder Kanonleke
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boeken verstaat men de boeken, die samen
gebracht zijn ln onze bijbel en richt
snoer zijn van geloof en leven.
KARAKTERISTIEK van een radlolamp
ls het diagram, dat bijv. de onderlinge
verhouding aangeeft tussen roosterspannlng en plaatstroom, bij verschillende
1/mAi
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plaatspanningen. De tekening geeft een
voorbeeld van zulk een karakteristiek van
een Phllips-lamp.
KARAKTERSTUK, stuk, waarin door den
componist gestreefd wordt naar het uit
beelden van een eenvoudig, elementair
begrip of het weergeven van een stemming.
Enkele voorbeelden van dit genre zijn:
Heinzelmannchens Wachtparade, Parade
der Zinnsoldaten, Das Teehaus zu den
hundert Stufen, Bei einem Chlnesischen
Marchenerzahler.
KARLSKRONA, zender in Zweden, golf
lengte 196 m., 0.5 kW., 1530 kHz. Het
pauze-teken ls hetzelfde als dat van
•Stockholm.
KARLSTAD, zender ln Zweden, golf
lengte 228.7 m., 0.25 kW., 13J2 kHz. Het
pauze-teken ls hetzelfde als dat van
•Stockholm.
KASSA (voorheen Kosice), zender in
Hongarije, golflengte 259.1 m., 10 kW., 1158
kHz. Het pauze-teken is hetzelfde als dat
van ‘Boedapest.
KASSEL, zender ln Duitsland, golflengte
251 m., 1.5 kW., 1195 kHz. Het pauze-teken
Is hetzelfde als dat van •Prelburg.
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KATHODE, negatieve •electrode, ln te
genstelling met ‘anode.
KATHOLIEKE RADIO GIDS, officieel
orgaan (weekblad) van de K.R.O.; redactle-adres Heerengracht 118, Amsterdam-C.
Oplaag gemiddeld 160.000 per week.
KATHOLIEKE RADIO OMROEP, afk.
K. R.O., opgericht ln Mei 1925 door pastoor
L. H. *Perquln O.P., een Instituut, dat
door middel van de radlo-omroep de
Katholieke levensbeschouwing ln al haar
diepte en breedte tot uiting wil brengen.
De K.R.O. heeft een vast bestuur, waarin
vertegenwoordigers der grote sociale orga
nisaties zitting hebben. De K.R.O. zendt
gedurende 54 uur per week uit. In 1937
werd een nieuwe Studio te Hilversum ln
gebruik genomen. Sinds 1936 zendt de
K. R.O. over de Phohi-zender een wekelijks
Nederlands programma uit voor de ver
schillende werelddelen afzonderlijk. Na de
dood van pastoor Perquin werd Pater J.
•Dito (1938) Voorzitter van de K.R.O. De
Studio ls gevestigd te Hilversum. De
nieuwste vindingen der techniek zijn daar
toegepast. Naast de Installatie voor de ge
wone uitzendingen ls er nog een volledige
installatie voor de uitzendingen naar de
Overzeese Gewesten. De K.R.O. heeft een
modern ingerichte auto voor de •Repor
tage. ZIJ verzorgt elke Zondag 4 uitzen
dingen voor de *wereldomroep vla de Pho
hi-zender. Deze uitzendingen zijn bestemd
voor landgenoten ln Oost- en West-Indlë,
China, Japan, Achter-Indië, Zuld-Afrlka
en Amerika, ln het bijzonder voor de
Nederlandse Missionarissen, o.a. door me
dische en landbouwkundige voorlichting.
Gegevens en portretten van de vaste me
dewerkers van de K.R.O. vindt men onder
hun naam. Zie ook de foto-paglna’s V, VI,
VII en vm.
KATHOLIEKE RADIO-VOLKSUNIVERSITEIT, afk. K.R.V.U., stichting met een
overeenkomstig doel als de ‘Radio Volks
universiteit, maar op Katholieke grond
slag. De Katholieke Radio Volksuniversi
teit telt 8 faculteiten, n.1.: Natuurkunde
(Prof. Dr. Alph. Steger); Medicijnen (Dr.
L. A. Veeger); Wijsbegeerte (Prof. Dr. F.
Sassen); Economie (Prof. H. A. Kaag);
Letteren (Prof. Dr. B. H. Molkenboer
O.P.); Rechten (Prof. Mr. B. H. D. Hermesdorf); Theologie (Prof. Dr. J. Kors,
O.P.); Historie (Pater Dr. G. Gorrls S.J.);
welke faculteiten ieder elk Jaar ongeveer
vier voordrachten voor de K.R.O.-mlcrofoon toegewezen krijgen. Voorzitter ls
Prof. Dr. Alph. Steger en Secretaris Pater
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Lector J. Dito O.P. Adres: Heerengracht
118, Amsterdam.
KATHOLIEKE
VLAAMSCHE RADIO
OMROEP, afk. K.V.R.O., gevestigd Dlestse
Vest 70 Leuven, opgericht 1929. Richtte
zich oorspronkelijk van October 1929 tot
Februari 1931 twee maal per week, des
Zondags en Donderdags langs de particu
liere zender Radio Belgique en die van de
N.V. Radio te Veltem, tot de Katholieke
luisteraars. BIJ de oprichting van het
N.I.R. behield de K.V.R.O. zeven uur zend
tijd, n.1. Donderdag van 12 tot 14 en van
17 tot 23 uur met uitzondering van het
gesproken dagblad van het N.I.R. De K.V.
R.O. mag ln deze uren gebruik maken van
de studio’s en diensten van het N.I.R. De
andere, vrije medewerkers worden aan de
goedkeuring van het N.I.R. onderworpen.
De leus van de K.V.R.O. ls: De radio in
dienst van Christus. Buiten de verplichte
belasting aan de Staat betalen de K.V.
R.O.-leden een vrijwillige bijdrage als
steun voor deze uitzendingen. In tal van
steden en dorpen bezit de K.V.R.O. radio
verenigingen (K.V.R.V.), die samen met
het Hoofdbestuur de belangen van de
Katholieke Omroep behartigen. Het week
blad van de K.V.R.O. is de *VIaamsche
Radiogids.
KATTOWITZ, zender ln Polen, golfleng
te 395.8 m., 12 kW., 758 kHz. Het pauzeteken wordt gegeven met enige hamersla
gen.
KAUNAS (Kowno), zender in Litauen,
golflengte 1961 m., 7 kW., 153 kHz.
KCS, morse-seln voor: Kiloperloden per
seconde, ook KHZ of KPS.
KELLENAERS, EMILE,
geb. 1909 te Meerle-Tlenraay (L.), tweede omroe
per bij de V.A.R.A. Ont- i
ving zijn eerste onder- ■
wijs op een kostschool te ■
St. Mlchlels-Gestel en J
genoot daarna enige Ja- 65
ren gymnasiaal onderwijs. Op 14-Jarige leeftijd
kwam door zijn verlan
gen •' naar zelfstandigheid .
aan deze studie een elnde. HIJ bezocht het Op- •
leldlngsschlp Pollux te
Amsterdam en trad ln dienst bU de K.N.
S. M. als stuurmansleerling. Gedurende zUn
zeemansperlode (1925—1929) maakte hU
verschillende reizen naar de Middellandse
Zee, West-Indlë, Noord- en Zuid-Amerika.
In 1929 bezocht hU de Leidsche Muzlek-
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Keiler
school, alwaar hij lessen ontving in voor
drachtkunst en methodisch spreken. Daar
na kwam hij bij het N.V. Ver. Rott. Hof
stadtoneel en debuteerde tegelijkertijd in
Den Haag als voordrachtkunstenaar voor
het Inst. v. Arb. Ontw. met Multatull’s
Saïdjah. Enige Jaren was hij afwisselend
als acteur en voordrager werkzaam. In 1937
trad; hij in dienst bij de V.A.R.A. Na één
seizoen deel uitgemaakt te hebben van het
Vara-toneel werd hem de positie van
tweeden omroeper aangeboden, welke
functie hij thans bekleedt.
KELLER, GRETA, ge
boren te Wenen, Jazz
zangeres, oorspronkelijk
aan het toneel In het
zelfde gezelschap als
Mariene Dletrlch, debu
teerde in 1930 voor de
microfoon van de B.B.C.;
handhaaft zich in haar
genre als Blue-singer
naast de grootste artisten. Gram.pl. Dis-moi je
t’aime, Decca F 40227; Roses in December
en Bel mir bist du schön, Decca F 6603;
Eine kleine Reise, Decca F 6319.
KEMP, BARBARA, geb. 1886 te Cochem
(Duitsland), zangeres, sedert 1914 verbon
den aan de Staatsopera te Berlijn. Trad
ook te Bayreuth op. Is gehuwd met den
componist Max von •Schlllings.
KENNECOTT COPPER, afk. van Kennecott Copper Corporation, opgericht 1915,
gevestigd te New-York; bezitster van 5
mijnen in de Ver. Staten en 1 in Chili;
produceert ruw koper, en andere metalen
en ertsen. Een der belangrijkste fondsen op
de Amerikaanse beurs.
KERKCANTATEN, van Joh. Seb. •Bach.
Hij schreef 5 series *cantaten voor de Zon
en Feestdagen van een geheel Jaar. Er zijn
daarvan bijna 200 stuks overgebleven. En
kele zijn op de gramofoonplaat vastgelegd:
Columbla DB 506—507.
KERKTELEFOON, zie Doventelefoon en
Ziekentelefoon.
KERS, P. J. Verzorger
van kooklessen bij de
V.A.R.A. Voelde zich
reeds op zeer jeugdige
leeftijd aangetrokken tot
het koksvak. Werd na
het verlaten van de Lage
re School banketbakkersen later koksleerllng.
Was na 10-jarige studie
Chef-kok, in welke func-
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tie hij werkte in verschillende landen.
Na enige Jaren als bedrijfsleider in eigen
land te hebben gearbeid, trok hij weer
buitenslands om zich in de samenstelling
van de z.g. American drinks te bekwamen.
Maakte studie van de vegetarische en
Joodse keuken en studeerde voedingsleer
en warenkennis. Geeft sedert 1928 radlokooklessen aan de Nederlandse huisvrou
wen en is sinds 1930 verbonden aan de
V.A.R.A. Zijn lessen vinden een groot en
aandachtlg gehoor. Kers is op zijn gebied
een artist en geniet een verdiende auto
riteit; hij is dan ook een vraagbaak in alle
culinaire aangelegenheden. Is samenstel
ler van een aantal kookboeken, schreef
een boek over de inmaak en is medewer
ker aan een aantal vakbladen en tijd
schriften.
KERST CANTATEN, zie Weihnachtsoratorium.
KERSTMIS (Frans: Noël; Duits: Welhnachten; Engels: Christmas), twee alge
mene Christelijke feestdagen, op 25 en 26
December, waarop de geboorte van den
Heer Jezus Christus wordt herdacht (Lu
cas 2 : 1—39).
KETELBEY, ALBERT
W., Engels componist en
dirigent, studeerde te
Londen;
schreef
een
aantal zeer bekende karakterstukken o.a. In een
kloostertuin,
Op een
Perzische markt, In een
Chinese tempeltuin, enz.
Verder suites, een ouver
ture. Heeft radio-concerten van eigen werken ge
dirigeerd in Engeland, Duitsland, België,
Zwitserland,
Nederland
en Frankrijk.
KETJE, Het, figuur van
een Brusselsen straat
jongen, voor de micro
foon van het N.I.R. ge
creëerd door den Vlaam
sen acteur Renaat •Gras
sin. Deze figuur komt'
overeen met die van
<
L\
„Boefje” in Nederland,
en is zeer populair.
KEULEN, zender in Duitsland, golflengte

455.9 m., 100 kW., 658 kHz. Het pauzeteken bestaat uit de tonen dls-fls-b.
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KEUNING, C. A. Se
dert 1926 secretarispennlngmeester der Nederlandsche Christelij
ke Radio Vereenlging,
lid van het Algemeen
en van het Dagelijks
Bestuur dezer Vereni
ging en Voorzitter van
de Literaire Commissie
der N.C.R.V., en van
de Contact-Comm. voor
de *Wereld-Omroep.
KEUSCHE SUSANNE, Die, van Jean
Gllbert, operette in 3 bedrijven, tekst van
Georg Okonkowski, naar een Frans blij
spel, eerste opvoering te Magdeburg 1910.
De geleerde Baron des Aubrals viert met
zijn vrouw, zijn kinderen Jaquellne en
Hubert en zijn vrienden, onder wie Charency, de dag waarop hij in de Parljse
Academie (der morele en politieke weten
schappen) werd opgenomen. HIJ geldt als
voorbeeldig echtgenoot. Op zijn voorstel
heeft de vrouw van den parfumfabrikant
Susanne de braafheidsprljs gekregen. Pomarel en Susanne komen des Aubrais
daarvoor bedanken, hij een beetje haastig,
omdat hij voor veertien dagen in dienst
moet, zij minder tragisch. Want Susanne
is verre van braaf en heeft reeds herhaal
de malen gebruik gemaakt van de dienst
reizen van haar man, om in Parijs bij
nacht te gaan boemelen. Wanneer ze nu
bij deze gelegenheid bij des Aubrais den
luitenant René Boislurette ontmoet, een
goeden bekende van vroeger, spreekt ze
met hem af, dat ze elkaar in de komende
nacht zullen zien in de „Moulln Rouge”,
een danslokaal. René zegt wel, dat hij
komen zal, maar, omdat hij reeds een af
spraakje heeft met zijn meisje Jaquellne,
stuurt hU in zijn plaats zijn jeugdigen
neef Hubert. Nadat men in den huize des
Aubrals elkaar keurig goeden nacht heeft
gezegd, gaat eerst Hubert weg, dan René
met Jaquellne, en ten slotte zelfs de brave
Baron des Aubrais zelf. Want hij is niet
zo braaf als hij zich voordoet, en houdt
ook wel van een pretje. Zonder dat men
het vermoed had, komt het hele gezel
schap terecht in het danslokaal Moulln
Rouge. Des Aubrais is in gezelschap van
de schone Rosé, die zonder dat hij het
weet, de vrouw is van zijn vriend Charency. René komt met Jaquellne, Hubert
met Susanne. Ongelukkigerwijze heeft
Susannes echtgenoot de trein gemist en
ook hij verdwaalt in het bekende lokaal.
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Ook Charency verschijnt. Des Aubrais ver
heugt zich, dat hij zijn kinderen hier aan
treft, want hij houdt niet van zwart
kijkers. Wanneer echter zowel Charency
als Pomarel hun vrouwen herkennen, ont
staat een schandaal. De politie komt eraan
te pas, en des Aubrals wordt met zijn zoon
Hubert naar de wacht gebracht. Maar ze
worden spoedig weer vrij gelaten. De vol
gende morgen ontstaan nieuwe moeilijk
heden, als blijkt, dat mevrouw des Aubrals
den kellner Alexis uit de Moulln Rouge
als huisknecht heeft aangenomen. De
kerel gebruikt de gelegenheid, om de
schuldbewuste familie flink de les te
lezen en zegt, dat hij maar liever naar de
Moulln Rouge terugkeert, omdat het hem
hier niet fatsoenlijk genoeg is. Susanne en
Rosé komen er met de schrik af, want ze
vertellen aan hun mannen, dat ze alleen
in het lokaal zijn geweest om de meisjes
daar te bewegen, een beter leven te gaan
leiden. Nadat de vrouwen hun vergeven
hebben, vertrekken de beide des Aubrals,
vader en zoon, terwijl de vader thans Su
sanne en de vrouw van zijn vriend Cha
rency uitnodigt, een volgende keer met
hem uit te gaan.
KHARKOW, zender in Rusland, golf
lengte 425.4 m.
KHZ, zie KCS.
KIEL-FLENSBURG, zie ^Flensburg.
KIEPURA, JAN, geb. 1902, Pools tenor,
heeft in tal van muzikale films gespeeld
(My song for you). Treedt dikwijls op voor
radio en gramofoon, debuteerde in 1925
bij de opera, trad later op in Wenen en
Chlcago, kwam daarna aan de film, is
buitendien bezitter van twee grote Poolse dagbladen en een hotel in Krynica; ge
huwd met Martha Eggerth.
KIEV, zender in Rusland; K. I, golf
lengte 1209.6 m., 100 kW., 248 kHz.; K. II.
golflengte 360.6 m., 100 kW., 832 kHz.
KINDERTOTENLIEDER, van G. 'Mahler;
een bundel van 5 smartelijke liederen bij
de tekst van Fr. Rückert, waarin het leed
over de dood van kinderen wordt weer
gegeven; maar tenslotte de smart wordt
overwonnen. Gram.pl. Pol. 66693—66695;
Decca CA 8027—8029.
KLAAGLIEDEREN VAN JEREMIA, een
der boeken van het Oude Testament, een
doorlopende en welsprekende klacht van
den profeet *Jeremia over de *verwoesting
van Jeruzalem.
KLANKBEELD, korte weergave van een
gebeurtenis of stemming in door de radio
uitgezonden klanken.
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Klarinet
KLAKINET. neuten —
enkel rietblad, ln
voorkomend. Door het enkele rietblad ls
de toon weker, helderder en voller dan die

der Instrumenten met dubbel rietblad
(hobo en fagot). In Jazz-taal: gob-stick.
De afbeeldingen geven boven: een altklarlnet, onder: een bas-klarinet.
KLASSIEK, oorspronkelijk datgene, wat
uit de Romeinse en Griekse oudheid stamt;
later kunstwerken van blijvende, niet ver
ouderende waarde.
KLAVIER, 1. het manuaal van een orgel
of harmonium; 2. alle snaarinstrumenten,
die worden bespeeld met behulp van toet
sen, dus de clavecymbels, plano's en vleu
gels.
KLEIBER, ERICH, geb.
1890, Oostenrijks dirigent,
studeerde te Wenen en
Praag; was Kapelmees
ter aan de opera’s te
Darmstadt, Dtlsseldorf en
Mannhelm. Van 1923—
1934 Generalmuslkdlrektor aan de Staatsopera te
Berlijn. Gaf concerten
en dirigeerde opera’s te
Brussel,
Amsterdam,
Salzburg, Milaan (Scala), Praag, Buenos
Aires, Stockholm, Parijs enz.
KLEMSPANNING, de spanning aan de
klemmen van een cel, batterij of dynamo.
KLEYN,
KOMMER,
geb. 1893 te Dordrecht,
hoorspelreglsseur bij de
A.V.R.O.;
bezocht
de
HJ3.S. in zijn geboorte
plaats, daarna van 1911
—1914 de Toneelschool
te Amsterdam. Kreeg
zijn eerste engagement
bij het Gezelschap De
Haghespelers,
directeur
Eduard Verkade. Met
enkele tussenpozen (een Jaar bij het Rotterdamsch Tooneelgezelschap en een Jaar
bij het Hollandsch Tooneel), was Verkade
steeds zijn directeur. Het laatst was hij
verbonden aan het Vereenigd Tooneel, dir.
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Eduard Verkade en Dirk Verbeek. Sinds
Augustus 1929 ls hij bij de A.V.R.O. Gaf
voor de radio een voordrachtencyclus
Mythen en Legenden, Sprookjes uit alle
landen en werelddelen, Humor, en Neder
landse Poëzie van de middeleeuwen tot
heden. Begon zijn werkzaamheden als
radloreglsseur met de cyclus Belangrijke
werken van Nederlandse en vreemde
klassieken. De bekendste rollen, door hem
voor de A.V.R.O.-microfoon gebracht, zijn:
De Verdediger ln De Strafzaak Vivienne
Ware; Jhr. Mr. de Doove Nisteldraayer ln
De Blauwe Smaragd; Mlchaël Strogoff ln
De Koerier van den Czaar; De oude Vitalls in Alleen op de Wereld; Wllllam Falder in Galsworthy’s Justitie; De Geest
van Marley ln Dlckens’ Scrooge en Marley; Frlts Hagedorn in Drie mannen in
de sneeuw; Sir Percy Blakeny ln De rode
Pimpernel-serie: D’Artagnan ln De Drie
Musketiers-serle.
KLINKDICHT, zie sonnet.
KLOKKENSPEL, of ca
rillon, een reeks metalen
staafjes
met
heldere
klank, die door middel
van hamertjes worden
aangeslagen.
Dit
ge
schiedt met de handen
of met een toetsenbord.
Het klokkenspel is een
nabootsing van de •to
renklokken, en komt ook
ln de moderne grote
orgels voor. Verschillende componisten
hebben er gebruik van gemaakt, o.a. *Blzet
ln l’*Arlésienne, *Mozart ln de *Zauberflöte.
K.N.M.I., afkorting voor *Kon. Ned. Me
teorologisch Instituut.
KOBLENZ, zender ln Duitsland, golf
lengte 251 m., 2.5 kW.. 1195 kHz. Het
pauze-teken is hetzelfde als dat van
•Freiburg.
KÖCIIELS VERZEICHNIS, afk. K.V., een
ln 1862 uitgegeven thematische catalogus
van alle werken van *Mozart, door L. von
Köchel, getiteld: Chronologisch-thematisches Verzeichnis samtlicher Werke Wolf
gang Amade Mozarts.
KODALY, ZOLTAN, geb. 1882, met Bela
Bartók een der meest vooraanstaande Hon
gaarse, nationale componisten, schreef
veel kamermuziek, o.a. een cellosonate van
specifiek Hongaarse allure. Men heeft zijn
werk wel vergeleken met dat van den
Fransen schilder Gauguln.
KOENEN, TILLY, geb. 1873, Nederlands
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zangeres, behaalde op 18-Jarige leeftijd
reeds het diploma voor plano, ging daarna
zang studeren onder Cornélle van Zanten
aan het Conservatorium te Amsterdam.
Maakte verschillende tournées door Ame
rika en Europa.
KOERSEN, van de Amerikaanse Beurs,
ln de avondultzendlng van het A.N.P.
medegedeeld, geven de notering van enige
der meest belangrijke fondsen als: ♦Ana
conda Copper, ♦American Smelting; *Bethlehem Steel, *Chrysler Corporation, ♦Ge
neral Motors, ♦International Nickel, *Kennecott Copper, *Rcpublic Steel, *Standard
Oil (New Jersey), *United States Rubber,
♦United States Steel, ♦Baltimore and Ohio
en *Atchison Topeka.
KOMZAK, KARL (1850—1905), dirigent
van de Badense Kurkapel bij Wenen, ge
noot zijn opleiding aan het Conservato
rium ln Praag, geruime tijd militair
kapelmeester, componist van vele popu
laire marsen, dansen en potpourri’s, kwam
bij een spoorwegongeluk om het leven.
KONINGEN, eerste en tweede boek der,
twee boeken van het Oude Testament.
Het eerste boek begint met de troonsbe
stijging van Salomo en eindigt met Ahazla, den zoon van Konlng Achab. Het
tweede boek verhaalt dan verder de ge
schiedenissen der Konlngen en eindigt
met de ondergang van het rijk van Juda.
KONINGSBERGEN, zender ln Duitsland,
K. I, golflengte 291 m., 100 kW., 1031 kHz;

K. II, golfl. 222.6 m., 2 kW., 1348 kHz. Het
pauze-teken ls ontleend aan een volks
melodie.
KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEO
ROLOGISCH INSTITUUT, gevestigd te De
Bilt, met filialen te Amsterdam en Rot
terdam en stations te Maastricht, Gronin
gen, Vllsslngen en Den Helder, door het
Rijk belast met het doen van weerkundige,
aardmagnetische en seismologische (aardbevlngs-) waarnemingen. Het K.NM.I.
werd ln 1854 te Utrecht opgericht en in
1897 verplaatst naar het landgoed Koelenberg te De Bilt. Het werk is verdeeld over
de volgende afdelingen: Algemene Dienst
en Algemene Meteorologie, Weerdienst en
Luchtvaartmeteorologie, Klimatologie, Oce
anografie en Maritieme Meteorologie,
Aardmagnetisme en Seismologie (aardbe
vingen). De afdeling Weerdienst en Lucht
vaartmeteorologie, die in nauwe betrek-
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king staat tot de Luchtvaart, begint haar
taak met de verzameling en de uitzending
per radio van de Nederlandse berichten,
maar neemt daarnaast de uit vrijwel het
gehele Noordelijk halfrond afkomstige
radio-weerberichten ten minste drie maal
per dag op. Vijf maal per dag wordt daar
uit een ‘weerverwachtlng voor 12 tot 24
uur vooruit opgesteld; verwachtingen op
korter termijn lelden tot stormwaarschuwingen, stormvloedwaarschuwlngen, of, ln
voor- en najaar, nachtvorstverwachtingen,
en daarnaast Incidentele waarschuwingen
ten behoeve van bijzondere belangen (ver
keer, landbouw, zie ook aardappelziekte).
Voor de luchtvaart worden dagelijks 5 è. 10
verwachtingen opgesteld door den leider
van de weerdienst, die op Schiphol ge
stationeerd ls, ten behoeve van de aan
komende en vertrekkende vliegtuigen. Van
groot belang zijn daarvoor de uit blnnenen buitenland ontvangen waarnemingen
uit de bovenlucht. In voor- en najaar
worden nachtvorstverwachtingen uitge
zonden door het eigen station van het
K.N.M.I., op golflengte 1420 m., roeplet
ters PIM.
KOOMANS, Dr. Ir. NICOLAAS, geb. 1879,
hoofdingenieur der Telegrafie en Telefonie,
Chef van het Rljksradiolaboratorlum, sinds
1934 buitengewoon hoogleraar in de electrotechniek aan de Techn. Hogeschool te
Delft; uitvinder van vele verbeterde syste
men op zend- en ontvang-gebied.
KOOTWIJK, zender ln Nederland, golf
lengte 1875 m. Deze rijkszender ls op 6
Juli 1933 ln de avonduren, na 16 uur, in
gebruik gesteld ten behoeve van de om
roep, omdat het wenselijk werd geacht de
Nederlandse uitzendingen des avonds met
een krachtiger zender te doen geschieden
dan de enigszins verouderde zender van
de N.V. Nederlandsche Draadlooze Omroep,
in verband met de storingen van de even
eens op 1875 m. werkende zender te
Brasov in Roemenië. Sedert 1 Juli 1935
ls de zender gedurende de gehele dag in
bedrijf gesteld ter algehele vervanging
van de bovengenoemde verouderde zender
en in afwachting van het beschikbaar
komen van een definitieve zend-apparatuur. De Kootwijkzender werkt overdag
met een energie van 10 kW. en des avonds
met 120 kW. Na de oprichting van de
Nozema is de zender op grond van een
met deze maatschappij gesloten overeen
komst ter beschikking van de Neder
landse omroep gesteld.
KOPENHAGEN, zender ln Denemarken.
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golflengte 255.1 m. 10 kW.. 1176 kHz. Voor
het pauze-teken 'zie Denemarken, orgaTobVaÏ ProteS'kerkled schepping
andere geheel vrije gedichten. Ook Bach
heeft vele koralen gedicht, o.a. als onder“kOBTRUK, *z"n Be.gl«, golflengte
204.8 m.. 0.1 kW.. 1465 kHz. Het pauzeteken ls hetzelfde als dat van 'BrusselVlaams.
KOSICE, zie Kassa.
KOUIBYSHEV, zender ln Rusland, golf
lengte 480 m.
KOWNO, zie Kaunas.
KPS, zie KCS.
KRAKAU, zender ln Polen, golflengte
293.5 m.. 1.7 kW., 1022 kHz. Het pauzeteken bestaat uit de tonen es-c-as-as.
KRAUSS, CLEMENS, geb. 1893 te Wenen,
Duits dirigent, studeerde aan het Conser
vatorium te Wenen, was achtereenvolgens
repetitor en dirigent te Brtlnn, Riga, Neu
renberg, Stettln, Graz, en werd ln 1922
dirigent van de Staatsopera te Wenen, ln
1924 intendant van de Opera te Frankfort
a.M. en dirigent der Museumkonzerte.
KREISLER,
FRITZ,
geb. 1875, Weens violist
en componist, ontving
reeds op 10-Jarlge leef
tijd een eerste prijs aan
het Conservatorium te
Wenen. Studeerde verder
te Parijs, en kreeg de
Prix de Rome. Werken
voor plano en viool zijn
o.a. Liebesleid, Liebesfteud, Schön Rosmarin,
Serenade, Caprice Viennois, Polichlnclle, enz.
KREUTZER-SONATE, van L. van •Beet
hoven, opgedragen aan R. Kreutzer (1766—
1831), Duits violist en componist. Leo Tolstoj werd hierdoor geïnspireerd tot zijn
novelle Kreutzer-Sonate.
KRISTAL-DETECTOR, detector, waarbij
de gelljkrlchting geschiedt door het contact tussen twee kristallen of een kristal
en een metaaldraadje.
K.R.O., zie Katholieke Radio-Omroep.
KRONIEKEN, twee boeken van het Oude
Testament, naar men aanneemt, geschre
ven door Ezra, bevattende geslachtstabellen van Adam tot Davld, en de geschie
denis van dezen Konlng tot de kroning
van Salomo; het tweede boek verhaalt.

KZRM

wat daarna ls gebeurd tot bet einde der
Babylonische Ballingschap, toen Cyrus het
Joodse volk toestond, naar zijn vaderland
terug te keren.
KRONTJONG, soort gultaar, ln gebruik
bij de Inlanders ln Nederlands Oost-Indlë
K.R.V.U., zie Katholieke Radio-Volksuniversiteit.
KUHLMANN,
ELZARD, geboren te Gro
ningen, Nederlands vio
list, pianist en dlrlgenl
van A.V.R.O.’s Amuse
mentsorkest; was vio
list ln de Groninger
Orkest—Vereenlglng;
schreef enige Jazz-composltles en verschillen
de songs voor de Varlety Shows van de B.B.C.
KUILER, KOR, ge
boren 1877, dirigent van
de Groninger Orkest Vereenlglng te Gro
ningen; studeerde te
Rotterdam en onder
Zweers en Röntgen te
Amsterdam; componist
van tal van liederen,
een sonate voor piano,
een voor plano en
vlooi, een concert-arla
voor sopraan en orkest;
Een Winterdag, voor
kinderkoor en orkest;
een concert-wals voor
orkest, enz.
KULDIGA, zender In
Letland, golflengte 272
m.. 25 kW.. 1104 kHz.
K.V., zie Köchels Verzeichnis.
K.V.R.O., zie Katholieke Vlaamschc
Radio-Omroep.
K.W., Kilowatt = 1000 «Watt.
KWARTET, stuk voor vier zangers of
instrumenten. Het strijkkwartet bestaat
uit twee violen, altviool en violoncel. Indlen een hiervan door een ander Instru
ment wordt vervangen, spreekt men daar
naar van een pianokwartet, klarinetkwar
tet, enz.
KWATRIJN, een vierregelig *couplet.
KWINTET, stuk voor vijf zangers of In
strumenten.
KYRIE, onderdeel van de *Mis.
KZRM, roepletters van de u.k.g.-zender
Manilla (Philippijnen), golflengte 31.35 in
zendt dagelijks van 10.20—14.20 en van
21.50—23.20 u.
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L
L, 1. aanduiding op sommige radio-toestellen van de klem, die verbonden moet
worden aan de antenne (luchtnet); 2. tech
nische aanduiding voor zelfinductle.
LAAGFREQUENT, zie frequentie.
LACRIMOSA, slot van het Dies Irae,
zie Requiem.
LAIBACH, zie Ljubljana.
LAKMÉ, van L. *Delibes, opera ln drie
bedrijven, tekst van Goudinet en Gllle;
eerste opvoering te Parijs 1883. Het stuk
speelt ln een Engelse bezitting in de
tegenwoordige tijd in Indlë. Lakmé, de
dochter van een Brahmaan, die ln een
pagode in een groot bos opgevoed, half
priesteres en half godin ls, heeft nog nooit
van haar leven de straten der stad betre
den. Haar gehele leven heeft ze in de
pagode doorgebracht. Alleen Hlndo’s die
trouw gebleven zijn aan den ouden pries
ter van den God Gane?a brengen hulde
aan Lakmé. Nog nooit heeft een Engels
man de pagode betreden. Ook heeft men
nooit een woord van liefde tot Lakmé ge
richt. Toch, eens op een wandeling van
de dochter van den gouverneur, Miss El
len, met haar nicht Miss Rosé, belden
vergezeld door hun gouvernante Miss
Bentson, dringen de drie dames onder ge
lelde van twee Engelse officieren, Gérald
de verloofde van Miss Ellen en zijn vriend
Frederlk, door tot in de tuin van den
Brahmaan, ondanks de waarschuwingen
van Frederlk. Als allen vertrekken, blijft
Gérald achter om de sieraden van Lakmé
na te tekenen. Daarbij wordt hU verrast
door het binnentreden van Lakmé met
haar armen vol met bloemen, terugkomend
van een watertochtje.
Eerst ls zij zeer verontwaardigd en wil
hem wegjagen, doch weldra bezwijkt ze
voor de lieve woorden van Gérald. Als de
oude priester Nllakantha, haar vader,
komt, vlucht Gérald. Echter aan de ver
broken omheining bemerkt de oude Brah
maan dat er een vreemde is geweest en
zweert de dood van den heiligschenner. BIJ
een feest ln Bombay, dat ter ere van de
godin Dourga wordt gehouden, gaat Nilakantha als bedelaar verkleed met Lakmé
onder de menigte en hoopt op een toe
vallige ontmoeting, die zich dan ook voor
doet.
Nllakantha brengt Gérald een dolksteek
toe en vlucht. De stoot mist echter en
Gérald wordt slechts licht gewond. Lakmé

Land des Lachelns

brengt hem nu met haar trouwen dienst
knecht naar een onbekende plaats In het
bos. Ze gaat een beker vol water uit de
heilige bron halen. Het heet. dat het paar.
dat gezamenlijk uit de beker drinkt, voor
eeuwig met elkaar verbonden ls. In die tijd
ontdekt Gérald zijn vriend die hem tracht
mede te krijgen naar het regiment dat op
weg gaat om opstandelingen te tuchtigen.
Gérald vraagt hem een uur uitstel om af
scheid te nemen van Lakmé. Als Lakmé
terugkomt, ziet ze het bezorgde gezicht van
Gérald. In de verte hoort hij de trommels
van het regiment en hij voert een grote
tweestrijd tussen plicht en liefde. Lakmé
plukt nu een datura-bloem, waarmede ze
zich vergiftigt, zonder dat Gérald het be
merkt. Eindelijk overwint de liefde en
Gérald drinkt uit de Ivoren beker, waar
door hij voor eeuwig met Lakmé ls ver
bonden. Het ls echter reeds te laat, Lakmé
sterft door het vergif van de bloem, ln
zijn armen.
LAMOND, FREDERICK A., geb. 1868 te
Glasgow, componist en pianist, compo
neerde o.a. een symphonle ln A, de ouver
ture Aus dem Schottischen Hochlandc,
een sonate voor plano en cello. Leerling
van von Bülow en Llszt. Debuteerde te
Wenen 1885, maakte een tournée door
Europa en Amerika. Werd leraar ln piano
spel aan het Haagse Conservatorium ln
1917. Is ln het bijzonder bekend als Beethoven-vertolker.
LAND DES LACHELNS, van Franz Léhar,
romantische operette ln 3 bedrijven, tekst
naar Vlktor Leon door Herzer en Löhner.
Eerste opvoering 1931. Gravin Lisa, doch
ter van den veldmaarschalk Graaf Llchtenfeld, ls een sportieve paardrljdster, die
nog al eens over de schreef gaat. Van
haar oppervlakkigheid op het gebied der
liefde wordt al ras de dragonderlultenant
Graaf Gustl het slachtoffer. Maar zowel
Lisa als Gustl troosten zich met het duet
„Mach mlr nlx draus.” Spoedig komt een
tweede minnaar op het toneel, de Chinese
Prins Sou-Chong, de man met het eeuwi
ge lachje. HIJ verzekert direct, dat dit
glimlachje een diepe genegenheid voor Lisa
verbergt. Lisa wordt spoedig ook zelf ern
stig verliefd op den Chinees, en ln het
tweede bedrijf is ze reeds in China als
gemalin van Sou-Chong, die haar als ln
een gouden kool bewaakt. Het heimwee
van Lisa wordt nog erger, als Gustl een
bezoek aan Peking brengt, hoewel deze nu
meer voelt voor het zusje van den Prins,
Ml genaamd. Lisa echter, teleurgesteld,
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trekt met Gustl weer naar haar vader
land. En Sou-Chong eindigt het stuk ln
een met zijn zuster gezongen duet over
de geëindigde droom en de teleurgestelde
liefde.
L&NDLER, langzame, Oostenrijkse wals
in 3/4 maat, genoemd naar het plaatsje
Landel.
LANDRÉ, GUILLAUME LOUIS FRÉDÊRIC, zich noemende Willem Landré, geb.
1874, Nederlands muziekleraar en criticus
aan verschillende dagbladen: Componeerde
een Nocturne voor orkest; het Mysteriespel
Beatrijs; Kamermuzlekstukken; Requiem
voor orkest; Requiem voor koor; mannen
koren; concert voor plano met orkest.
L-ANTENNE, antenne ln omgekeerde Lvorm voor het zenden in een bepaalde
richting. Kort verticaal, lang horizontaal
gedeelte. Ook ontvang-antenne.
LANTINGA, S. S., geb.
1888, tuinbouwmedewerker van de V.A.R.A. Be
zocht de Hogere Burger
school te Winschoten en
de Rijkstulnbouwschool
te Boskoop. Vertrok daar
na voor verdere practische vorming en studie
naar het buitenland en
was van 1909—1912 werkzaam ln verschillende
boomkwekerij en,
bloemlsterijen
en
andere
tuinbouwbedrijven
ln
Noord-AmeDuitsland,
rlka en Frankrijk; verbleef van 1912—
1914 opnieuw in Noord-Amerlka en daar
na in het Westland. Exploiteerde van 19161919 te ’s-Graveland een eigen kwekerij en
vestigde zich, daarna te Rijswijk als tuin
architect. Werd land- en tuinbouwmedewerker aan verschillende dagbladen, tijd
schriften en vakbladen. Schreef o.a. de
volgende boekwerken: Eigen Tuin, Prak
tisch Tuinieren, De Volkstuin, Veel groen
ten van weinig grond, Altijd bloemen in
den tuin, Groeien en Bloeien, en De
Nederlandsche Land- en Tuinbouw in
Woord en Beeld. Is sinds 13 Juli 1930 als
tuinbouwmeöewerker aan de V.A.R.A.
verbonden. Hield ook meermalen lezingen
over agrarische onderwerpen.
LARGHETTO, tempo tussen ‘andante en
‘largo.
LARGHISSIMO, nog langzamer dan ‘lar
go; dit ls het langzaamste tempo, dat de
muziek kent.
LARGO, breed, langzaam, tempo, lang-

Lebon

zamer dan. ‘adagio. Bekend ls o.a. het
Largo van ‘H&ndel.
Gr.pl. Odeon O 6863, H.M.V. DA 816, enz.
LASSO, ORLANDO Dl, ook: Roland de
Lattre (1532—1594), Duits componist, een
der grootste van de 16e eeuw. Koorknaap
te Bergen (Henegouwen) vertoefde tot 1550
ln Italië, daarna te Parijs. Werd ln 1553
kapelmeester aan het Lateraan, reisde van
1554—1555 door Frankrijk en Engeland; 1560
dirigent der hofkapel te Mtlnchen, bleef
dit tot zijn dood. Schreef meer dan 2000
werken, waarbij 46 *mlssen, 1200 ‘motet
ten, 100 ‘magnificats enz.
LATERAAN, de pauselijke kathedraal, de
basiliek van St. Jan, te Rome.
LATIII, zender ln Finland, golflengte
1807 m., 150 kW., 166 kHz.
LATHI, u.k.g.-zender ln Finland, golf
lengte 25.47 m., roepletters DJD; zendt
dagelijks van 7.25—8.05 u., van 11.20—12.35
en van 16.20—18.25 u.; op golflengte 31.58
m. dagelijks van 18.30—23.20 u.
LAUDA SION, Latijn: Prijs, Slon! aan
vangswoorden en naam van de ‘Sequentla,
gedicht door den H. Thomas van Aqulno.
LEBON, JAN W., geb.
1898
te
Amsterdam,
secr.-penningm. van de
V.A.R.A.
Bezocht
de
lagere school, werd ln
1911 Jongste bediende
op een ultgeverskantoor
en was daarna nog op
verschillende
handels
werkzaam,
kantoren
admlVan 1916—1928
nlstrateur voor de werk
loosheidsverzekering bij
de Alg. Ned. Bond van
Meubelmakers, Behangers, enz. Was reeds
op zeer jeugdige leeftijd ln verenigings
werk betrokken, o.a. als penningmeester
van de Amsterdamsche Jeugd Organisatie.
Lebon was verscheidene jaren bestuurslid
van de woningbouwvereniging AmsterdamZuld, penningmeester van de Alg. Ned.
Bond van Handels- en Kantoorbedienden
afd. Amsterdam, en bij de oprichting van
de V.A.R.A. op 1 Nov. 1925 werd hij aan
gewezen voor het beheer der gelden, die ..
er nog niet waren. Een jaar later werd hij
secretarls-penningmeester en in Augustus
1928 trad hij in deze functie in dienst van
de vereniging. Lebon vertegenwoordigt de
V.A.R.A. ln enige regeringscommissies, o.a.
de Commissie voor de Wereldomroep, de
televisie- en de Draadomroep-commissle.
HIJ was ook lid van de Commissie, die het

Legende
zendervraagstuk moest bestuderen en ls
lid van de Raad van Beheer der Nozema.
LEGENDE, dichterlijke voorstelling van
een kerkelijke overlevering; meestal bevat
een legende een wonderverhaal. Bekende
Marialegenden uit de Middeleeuwen zijn
die van Beatrijs en van Theophllus.
LEGER DES HEILS, of;
Heilsleger, opgericht te
Londen door Willlam
Booth (1829—1912), met
het doel, een heilige oor
log te voeren voor Chris
tus, en daartoe op mili
taire leest geschoeid en
gedisciplineerd.
Het
wendt zich vooral tot de
armsten, en doet veel
goed sociaal werk, dat
door personen van alle gezindten wordt
gesteund. De leer komt hoofdzakelijk
overeen met die van de Protestantse Kerk,
maar het Leger des Heils wil geen Kerk
zijn. Commandant ln Nederland is Bouwe
Vlas (zie portret); het Hoofdkwartier ls
gevestigd Prins Hendrikkade te Amster
dam. Doordat de mars- en andere muziek
een belangrijk deel van de samenkomsten
uitmaakt, telt het Heilsleger tal van uit
stekende korpsen, die meestal, wat de be
zetting aangaat, overeenkomen met een
militaire kapel, en herhaaldelijk voor de
radio optreden.
LÉHAR, FRANZ, geb. 1870, Hongaars
componist, studeerde aan de muzlek-academle te Praag; schreef een aantal zeer
populair geworden operettes o.a.: Die ♦lus
tige Witwe (1905), Der *Graf von Luxem
burg (1909), *Zigeunerliebe (1910), Eva
(1911), Endlich allein (1914), Zarcwitsch,
♦Land des Lachclns, Friederike, Guiditta.
LEICHTE KAVALLER1E, van Franz von
Suppé, operette ln 3 bedrijven, eerste op
voering te Wenen 1866. In een Hongaars
landelijk stadje verwekt ln het midden
van de negentiende eeuw de knappe Vilma, een door de gemeente opgevoede wees,
ergernis bij de vrouwen, omdat haar
schoonheid de mannen het hoofd op hol
brengt. De burgemeester Bums en het
gemeente-raadslld Pankraz zijn, hoewel ze
zelf verliefd zijn op het aardige kind, ver
plicht ter wille van hun echtgenoten, het
meisje te verwijderen. Vilma houdt van
Hermann en trekt zich van de rest wei
nig aan. Met gejuich worden de huzaren
begroet, die op zekere dag in het dorp wor
den Ingekwartierd. Hermann heeft een
weigering gekregen toen hij den burge-
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meester, die als zijn voogd toestemming
moet geven, vroeg, met Vilma te mogen
trouwen. Hij stort zijn hart uit bij den
wachtmeester Janos, die besluit de ver
liefde mannetjes en vrouwtjes een poets
te bakken. HIJ laat Bums en Pankraz ver
zoeken op een afgesproken plaats samen
te komen, maar zorgt dat Pankraz’ eigen
vrouw Eulalia komt, en dat Bums’ vrouw
Apollonla verschillende liefdesscènes ln het
donker kan aflulsteren. Janos zelf ls het
niet om een avontuurtje te doen. Maar
het lot van Hermann en Vilma herinnert
hem aan zijn eigen jeugd. HIJ heeft n.1.
als arme knaap van een zekere Zinka ge
houden, maar werd gedwongen het meisje
te verlaten. In herinnering verzonken,
denkt hij terug aan een lied, dat hij eens
met Zinka zong, en dat alleen hem en
haar bekend was. Daar hoort hij Vllma's
stem weerklinken. Het meisje dacht aan
een lied van haar gestorven moeder. Janos
hoort op. Dat is Zlnka’s lied en Zlnka's
stem. Verbaasd snelt hij naar Vilma en
herkent in haar trekken die van het ge
liefde meisje. Door vragen krijgt hij de
zekerheid, dat Vilma het kind is van hem
en Zinka. Even groot als zijn vreugde ls
echter zijn verontwaardiging over de be
handeling, die de gemeente zijn kind heeft
aangedaan. Nu heeft hij eerst recht plelzier in de poets, die hij de heren wilde
bakken, en nadat de burgemeester vol
doende bespottelijk gemaakt ls, dwingt hij
hem, Vilma en Hermann toestemming te
geven om te trouwen. Het signaal voor het
vertrek weerklinkt, en vrolijk trekken de
huzaren weg. De lichte cavallerle heeft
haar plicht gedaan.
LEIDMOTIEF, een motief ln de muziek,
dat gebruikt wordt om een bepaalde si
tuatie, gevoelen, of persoon te karakteri
seren. De uitdrukking werd het eerst ge
bruikt door Rlchard Wagner en zijn
navolgers. Het leidmotief komt ln een
muziekstuk telkens terug, wanneer de
componist het nodig vindt, den hoorder
te herinneren aan het onderwerp, dat
erdoor wordt aangeduld. In het laatste
deel van •Götterdammerung ls bijvoor
beeld elk leidmotief, dat met Slegfried ln
verband staat, ln de treurmars verwerkt.
Ook vroegere componisten maakten van
deze vorm gebruik; •Berlioz noemde het
idéé fixe.
LEIPZIG, zender ln Duitsland, golf
lengte 382.2 m., 120 kW., 785 kHz. Het
pauze-teken bestaat uit de accoorden:
kwartsext, kwlntsext, kwartsext in D-dur.
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zijn afkomstig van Wokken
De klanken
waardoor een
van Melszner porcelein,

Lied von der Erde

Er ls één hoofdzender: Riga 15 kW., die de
programma’s uitzendt, die gerelayeerd
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eigenaardig effect wordt verkregen. Ze
opgenomen op een met een fllmlaagje
bedekte glasplaat.
LEMBERG, zie *LWOW.
LENINGRAD, zender ln Rusland. L. i,
golflengte 1107 m., 100 kW., 271 kHz.; L. II,
golflengte 288.5 m., 100 kW.. 1040 kHz.
LENSKY, BORIS (pseu
doniem van John Chits),
geb. 1883 te Haarlem,
Nederlands violist, stu
deerde aan het Haagsch
Conservatorium, daarna
te Brussel bij Prof.
Caesar Thomson; was
een Jaar als violist ver
bonden aan het Cononcertgebouw-orkest
der Willem Mengelberg;
maakte veel reizen door Europa als solovlollst ln grote muslc-hails; was dirigent
ln verschillende bioscopen en illustrator
van films. Speelt thans ln hoofdzaak
voor de radio. Componeerde een groot
aantal kleinere karakterstukken voor
viool met pianobegeleiding. In druk ver
schenen o.a. Serenade, Malach Hamraaweth, Sérénade italienne, Sérénade espagnolle, Trols dances Louis Quinze, Dolce
far niente.
LEONCAVALLO,
RUGGIERO
(1858—
1919), Italiaans componist, behaalde reeds
op 18-Jarlge leeftijd het meester-dlploma
voor plano aan het Conservatorium te Na
pels. Gaf door geheel Europa concerten,
en ging daarna opera’s schrijven. Wereld
beroemd werd ln korte tijd *PaJjas, waar
door hij rijk werd. Zijn andere opera’s had
den weinig succes.
LEONORE, ‘ouverture van L. van ‘Beet
hoven, drie ln getal, waarvan de derde het
meest bekend ls. Gram.pl. H.M.V. EJ 131—
132.
LETLAND, Organisatie van de omroep.
Van het begin af heeft de omroep ln Let
land geressorteerd onder het Ministerie
der P.T.T. te Riga. De instelling dateert
van 1 November 1925, en stelt zich de be
vordering der nationale cultuur ten doel.
De belasting bedraagt 10 tot 40 Lats,
waarvan 10 % aan de schatkist komt en
90 % wordt besteed voor de uitzendingen.
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worden door de onderstatlons Madona 50
kW., Kuldiga 25 kW., en Liepaja 1 kW. Het
aantal luisteraars bedroeg 1 Oct. 1938
124.098, d.i. 6.5 % van het aantal inwoners.
LEVITICUS, het derde boek van het
Oude Testament; het ontleent zijn naam
aan het feit, dat het een aantal wetten en
voorschriften bevat voor de stam van Levl,
de stam der priesters. Het boek wordt aan
Mozes toegeschreven.
LIBRADO, Liberale Radio-Omroep (zie
Belgische Omroep).
LIBRETTO, tekstboek van een zangstuk,
ln het bijzonder van een opera.
LIED, zangstuk voor solo, met begelei
ding van plano of orkest.
LIEDER EINES FAHRENDEN GESELLEN,
van G. ‘Mahler, een cyclus van liederen
(1883) ln de trant van en geïnspireerd door
de bundel oude Duitse volksliederen Des
Knaben Wunderhorn. Gram.pl. Decca CA
8082, De Tamboergezel en Rijnlegende.
LIEDER OHNE WORTE, van F. J. L.
‘Mendelssohn-Bartholdy, een bundel zeer
eenvoudige, lyrische liederen. Gram.pl.
Odeon 11681 en O 11879; H.M.V. C 2615.
LIED OHNE WORTE, Duits: lied zonder
woorden; een kort, melodieus stemmingsstuk voor instrumenten.
LIED VON DER ERDE, Das, van G.
•Mahler, symphonle voor tenor, alt en
orkest, naar Die Chinesische Flöte van
Hans Bethge; delen: 1. Het drinklied van
het leed der aarde; 2. De eenzame ln de
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herfst; 3. Over de Jeugd; 4. Over de
schoonheid; 5. De levensdronkene ln de
lente; 6. Het afscheid. Gram.pl. Col. ROX
165—171.
LIÈGE EXPERIMENTAL, zender ln Bel
gië, golflengte 200 m., 0.1 kW.. 1500 kHz
LIEPAJA, zender ln Letland, golflengte
173 m.t 0.1 kW., 1734 kHz.
LIER, een oud, Grieks
snaarinstrument, het ken
teken van Apollo, den God
der dichtkunst. Het Instru
ment had drie tot tien sna
ren en werd bespeeld met
een ‘plectrum. In de mid
deleeuwen werd ook de
viool met de naam „lier" aangeduid.
LILLE, zie Rijssel.
LIMA, u.k.g.-zender ln Peru, golflengte
31.37 m.. roepletters OAX 4 T; zendt da
gelijks van 17.50—19.50 u.; golfl. 49.33 m.,
roepl. OAX 4 Z, dagelijks van 0.20—6.50 u.
LIMOGES, zender ln Frankrijk, golf
lengte 335.2 m.. 60 kW., 895 kHz.
LINCKE, PAUL, geb. 1866. Duits compo
nist van een groot aantal ln Berlijn op
gevoerde operettes en balletten, eveneens
een Fllmoperette, bovendien muziekuitge
ver van beroep. Enkele werken: Frau Luna
(operette), Glühwürmchcnidyll (karakterstuk). Casanova (operette).
LINZ, zender ln Duitsland, golflengte
339 m., 15 kW., 886 kHz. Het pauze-teken
ls hetzelfde als dat van ‘Wenen.
LISSABON, zender ln Portugal, golf
lengte 476.9 m., 20 kW.. 629 kHz.
LISSABON, u.k.g.-zender ln Portugal,
golflengte 25.34 m„ roepletters CSW 4;
golfl. 27.17 m., roepl. CSW 2; golfl. 30.8 m.,
roepl. CSW 3; golfl. 31.09 m.. roepl. CS 2
WA.
LISZT, FRANZ (1811
—1886), Hongaars componlst, meest befaamd ■
pianist
ter
wereld, H
maakte de Magyaarse H u
muziek onsterfelijk door W
zijn
15
*Hongaarse W
Rhapsodieën;
ontwik- I r
kelde een nieuwe or- w,
kestrale vorm in het IÉ
symphonlsch
gedicht; H
componeerde oratoria, ■
liederen, orkestwerken,
die hem onder de grootste toondichters der
wereld rangschikken, en was de edelmoe
digste bevorderaar van de muziek in de
19e eeuw, door zijn vriendschap met Ber
lloz, Cornelius, Schumann en Wagner. HIJ
R 10
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Llszt

werd 22 October 1811 te Raldlng ln Hon
garije geboren. Eerst kreeg hij pianoles van
zijn vader, die rentmeester van Prins
Esterhazy en een verdienstelijk amateur
pianist was. Toen Franz op 9-Jarige leef
tijd te Oedenburg een concert had ge
geven, garandeerde een groep adellijke lie
den de familie een Inkomen van 600 flo
rijnen voor 6 Jaar, mits de jongen naar
Wenen ging studeren. Daar kreeg hij les
in harmonie, en werd op 12-Jarlge leef
tijd door Beethoven omhelsd, nadat hij
een pianoconcert van den groten meester
had uitgevoerd. In hetzelfde Jaar werden
zijn variaties over een wals van Dlabelll
gepubliceerd tegelijk met die van Beet
hoven en 48 andere componisten. HIJ ging
nu naar Parijs, ln de hoop, tot het Conservatolre te worden toegelaten, maar Cherublnl had het land aan wonderkinderen,
waarbij kwam, dat Llszt een vreemdeling
was. Zodoende lukte het hem niet, toe
gelaten te worden. In 1824 maakte hij zijn
eerste reis naar Engeland, waar hij harte
lijk werd ontvangen. Zijn operette Don
Sanche werd 17 Oct. 1825 ln de Académie
Royale te Parijs opgevoerd, en zijn car
rière als pianist ging voorspoedig verder
tot 1827, toen de dood van zijn vader hem
dwong, door lessen ln het onderhoud van
zijn moeder te voorzien. Te Parijs was het.
dat hij kennis maakte met Chopln, Berlloz,
von Weber, Paganlnl en literatoren als
George Sand (aan wie hij Chopln voor
stelde). Vlctor Hugo en Lamartine. Hier
ontmoette hij tevens de Gravin d’Agoult.
een schrijfster, met wie hij een verhouding
had van 1834 tot 1844. Een deel van deze
periode woonden zij te Genève. Uit deze
verbintenis werden een zoon en drie doch
ters geboren, van welke de jongste, Coslma, later trouwde met von Bülow en daar
na met Rlchard Wagner. In 1839, dus 28
jaar oud, begon Llszt een serie concert
reizen, die 14 Jaar duurden, en zich uit
strekten over alle grote steden van Europa.
In 1849 werd hU dirigent aan de hofopera
te Welmar, waar hU een even grote be
langstelling voor het orkest toonde, als tot
nog toe voor de plano. Welmar werd spoe
dig het muziekcentrum van de gehele be
schaafde wereld en bleef dat gedurende
het 12-Jarlge verblijf van Llszt, tengevolge
van het gezelschap, dat zich om hem ver
zamelde, de vele werken, die hij uitvoerde,
en de enthousiaste groep leerlingen van
Llszt. HIJ woonde in deze periode In het
huis „Altenburg" met Prinses Karollne zu
Sayn-Wittgenstein, onder wier invloed hij
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zich geheel aan de compositie begon te
wijden. Liszt voerde te Welmar Wagner’s
Lohengrin en Tannh&user voor het eerst
uit, gevolgd door De Vliegende Hollander,
Berlloz’ Benvenuto Cellini, Schumann’s
muziek bij Manfred en Schubert’s Alfonso
en Estrella. Het régime van Liszt eindigde
in 1859 plotseling, toen hij zich terugtrok
tengevolge van een schandaal in verband
met Cornellus’ Barbier van Bagdad. Van
de volgende zes Jaren woonde Liszt het
grootste deel te Rome. Zijn omgeving deed
in hem de oude liefde voor het priester
schap ontwaken en hij nam nu de lagere
wijdingen aan. Het Hongaarse gouverne
ment bood hem het directeurschap van de
Muziek-academie te Pest aan (1870), en
het verdere deel van zijn leven bracht hij
afwisselend te Rome, Pest en Welmar
door. In elke plaats werd hij omringd
door een kleine groep Jonge musici, die hij
gratis les gaf. Zijn composities uit het
laatste deel van zijn leven betroffen voor
namelijk gewijde teksten, waarvan Chris
tus en De Legende van St. Elisabeth de
voornaamste waren. In 1886 begon hij een
reis, die hem voerde naar Parijs, Londen,
Nederland en Duitsland, en te Bayreuth
woonde hij het huwelijk van zijn klein
dochter Danlëla von Bülow bij. BIJ de
opvoering van Parslval, die hij op 23 Juli
1886 bijwoonde, vatte hij een zware kou,
waaraan hij 31 Juli 1886 overleed.
Literatuur: Constant van Wessem, Liszt.
LITANIE (Grieks: Utanela = smeekge
bed), afwisselend gebedsformulier; de voor
bidder spreekt telkens een aanroeping uit,
die door de aanwezigen in koor wordt her
haald; de aanroeping wordt telkens in
dezelfde woorden herhaald, terwijl alleen
het voorwerp der bede afwisselt. Vermoe
delijk afkomstig uit de Griekse Kerk;
ook nog in gebruik bij de Anglicaanse
Kerk, waar echter een streven is, om de
litanie af te schaffen. Verschillende com
ponisten (‘Lasso, ‘Palestrina) compo
neerden litanieën.
LITAUEN, Organisatie van de omroep.
Evenals in de andere Baltlsche landen, is
ook hier, sinds 1926, de radio-omroep een
Staatsmonopolie onder de Directie der
P.T.T. Over de programma’s beslist de Mi
nister van Opvoeding. De kosten worden
bestreden uit een belasting op de opvang
inrichtingen van 10 tot 48 Lltas, de op
brengst van reclame en een rijkssubsidie.
Zender: Kaunas op de langste der Euro
pese golflengten (1961 m.) 7 kW. Een
nieuwe zender van 120 kW. wordt bij
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Babtai, op een afstand van 32 km. van
Kaunas, opgericht. Het aantal luisteraars
bedroeg 1 Oct. 1938 54.718, d.1. 2.1 % der
bevolking. Zie het kaartje bij Letland.
LITURGIE, het geheel van de eredienst
ln een bepaalde kerk; die van de Katho
lieke Kerk ls het meest uitgebreld. De laat
ste tijd ls ook in de Protestantse Kerk het
streven naar een uitbreiding der liturgie
sterker geworden, teneinde de gemeente
een meer werkzaam aandeel ln de gods
dienstoefening te geven.
LJUBLJANA (Lalbach), zender in Joego
slavië, golflengte 569.3 m., 5.2 kW., 527
kHz. Het pauze-teken is de roep van een
koekoek.
LKC, roepletters van de u.k.g.-zender
Jelöy (Noorwegen), golflengte 31.48 m.
LKJ, roepletters van de u.k.g.-zender
Jelöy (Noorwegen), golflengte 48.94 m.;
zendt dagelijks van 17.50—23.20 u.
LODZ, zender in Polen, golflengte 224 m.,
2 kW., 1339 kHz.
LOEVENSOHN, MARIX,
geb. 1880, Duits cellist,
behaalde in 1894 de eer
ste prijs van het Kon.
Conservatorium in Brus
sel, debuteerde datzelfde
Jaar in de Queens Hall
te Londen, vestigde zich
in 1907 te Berlijn, trad
ln 1915 toe tot het Con
certgebouworkest en
richtte in 1928 met Louis
Zlmmerman en Jaap Spaanderman het
Concertgebouw-Trlo op.
LOF, namiddag- of avondgodsdienstoefe
ning in een Rooms-Kath. kerk; ook: de ln
deze godsdienstoefening gespeelde muziek.
LOFZANG VAN MARIA, zie Magnificat.
LOHENGRIN, van Rlchard ‘Wagner, mu
ziekdrama in drie bedrijven, première te
Welmar 1850. Eerste bedrijf. Oever van de
Schelde. Konlng Helnrlch ls met zijn Sak
sen aangekomen om bij de Brabanders te
„dingen” (recht te spreken). Elsa is door
Telramund aangeklaagd wegens broeder
moord; ln plaats van zich te verdedigen,
roept zij een onzlchtbaren ridder aan, die
haar in een droom verschenen is. Twee
maal komt op die oproep geen antwoord;
Elsa Is met haar vrouwen verdiept in het
gebed, wanneer de mannen in de verte
een schuitje zien aankomen, dat getrokken
wordt door een zwaan. In het schuitje
schijnt een held te zitten. Wanneer Lohen
grin aankomt, stijgt een luid gejuich op.
Lohengrin meldt den koning, dat hij ge-
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komen is, om voor Elsa te strijden. Zij
herkent hem terstond als den ridder harer
dromen en belooft hem eeuwige trouw,
Indien hij overwint. Lohengrin stelt echter
een voorwaarde: zij mag nimmer vragen
naar zijn naam en afkomst. De tweekamp
wordt gestreden en Telramund delft het
onderspit, maar het leven wordt hem door
den edelmoedigen Lohengrin geschonken.
Tweede bedrijf. Telramund blijkt bij zijn
aanklacht het slachtoffer te zijn geweest
van de intriges van zijn vrouw Ortrud.
Belden zweren samen en smeden nieuwe
wraakplannen. Elsa komt op, gelukkig.
Klagend klinkt haar naam door de nacht.
Het is Ortrud, die die naam uitroept en
op deze wijze wil voorgeven, dat Elsa on
gelukkig is. Maar Elsa, de overwinnares,
biedt Ortrud onderdak. Het is een huive
ringwekkend schouwspel, wanneer Ortrud,
na zo Juist de heidense góden te hebben
aangeroepen, Elsa’s huis binnengaat. Het
is zeer de vraag, of Elsa op den duur be
stand zal blijken tegen Ortruds macht. Het
wordt morgen. De koning deelt mee, dat
Telramund zijn eer zal behouden en dat
Lohengrin de ridders uitnodigt, naar Mainz
te komen. Intussen zweert Telramund
samen met enkele ridders en onttrekt zich
aan de algemene bijval. Elsa komt op,
maar Ortrud treedt haar tegemoet en
klaagt Lohengrin openlijk van toverij aan.
Elsa bezit de kracht, moedig te antwoor
den. Inmiddels zijn de koning en Lohen
grin aangekomen. Telramund herhaalt de
aanklacht. Nu wordt Elsa onzeker. De
innerlijke angst is in Elsa opgewekt, met
het noodlottige gevolg, dat zij haar woord
zal breken.
Derde bedrijf. Bruiloftsfeest. Elsa en
Lohengrin worden onder het zingen van
het bruidslied naar hun vertrek gebracht
en nu volgt een beklemmende scène, waar
in Elsa de noodlottige vraag stelt, waar
mede haar geluk en liefde een einde moe
ten nemen. Het is geen gewone nieuwsgie
righeid, maar een diep verlangen, deelge
noot te zijn van het levenslot van haar
gemaal, dat Elsa drijft tot het stellen van
de vraag. Op dat ogenblik snelt Telramund
binnen om Lohengrin te doden. Hij valt
echter zelf. Nog altijd vieren de bruilofts
gasten feest en daar verschijnt Lohengrin,
om bij het lijk van Telramund reken
schap af te leggen. Tegen zijn eigen vrouw
moet hij de klacht uitspreken, dat zij haar
belofte ontrouw is geworden. Dan vertelt
hij wie hij is. Een graalridder, wiens lot
het is, onbekend te blijven. Nu moet hij
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verder trekken. Het berouw van Elsa Is
vergeefs. De Jonge Gottfried. die door de
boze Ortrud in een zwaan v/as veranderd,
wordt door Lohengrin van zijn betovering
ontheven en door hem benoemd tot leger
aanvoerder. Dan trekt Lohengrin onver
biddelijk verder. De witte Graalsduif
zweeft voor het vaartuigje uit. Elsa zinkt
ontzield in elkaar.
De voornaamste muzikale nummers zijn:
het prachtige voorspel van de le acte:
„Zum Sterben kam der Herzog von Bra
bant" (Telramund); „Einsam in trüben
Tagen” (Elsa’s droom); „Nun sei gedankt,
mein lieber Schwan" (Lohengrin); „Nle
solist du mlch befragen" (Lohengrin);
„Mein Herr und Gott, nun ruf’ lch Dich"
(Henry), overgaand in een finale voor sex
tet en koor. — 2e acte: „Erhebe dich, Ge
nossin melner Schmach" (Telramund en
Ortrud); „Euch Lüften, die mein Klagen"
(Elsa); „Den dort im Glanz” (Telramund);
„Heil, Elsa von Brabant" (Koor). — 3e.
acte: „Treulich geführt, zlehet dahin”
(bruldskoor); „lm fernen Land, unnahbar
Euren Schrltten” (Lohengrin); „O Elsa,
nur eln Jahr an delner Seite” (Lohengrin)
Gram.pl. Polydor 27395—27398.
LONDON NATIONAL, zender in Enge
land, golflengte 261.1 m., 20 kW., 1149 kHz.
Het pauze-teken wordt gegeven door klok
kenspel.
LONDON REGIONAL, zender in Enge
land, golflengte 342 m., 70 kW., 877 kHz.
Het pauze-teken wordt gegeven door klok
kenspel.
LOOFHUTTENFEEST,
zeven
Joodse
feestdagen, omstreeks October, ter nage
dachtenis aan het verblijf der Israëlieten
in de Woestijn Paran, voordat zij het be
loofde land Kanafin binnengingen (Levitlcus 23 : 34 en volgende). De Joden ver
blijven op dit feest in met riet en loof be
dekte, vaak met bloemen versierde, ver
trekjes. De belde laatste dagen heten het
Slotfeest.
LORTZING, GUSTAV
ALBERT
(1801—1851).
Duits zanger en compo
nist. Studeerde groten
deels zonder leiding; was
van 1833—1843 eerste te
nor aan de Stadsschouw
burg te Leipzig, waar hij
o.a. zijn bekendste opera
*Czar und Zimmermann
schreef. WIJ noemen ver
der Der Wildschiitz, *Undine, Der Waffenschmied.
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Deze beide laatste opera’s schreef hij in
1844, toen hij kapelmeester aan De Stads
schouwburg te Lelpzlg was. Het volgend
Jaar werd hij benoemd tot kapelmeester
te Wenen. In 1850 kreeg hij de leiding
van het Friedrlch-Wilhelmstadt Theater
te Berlijn, waar hij het volgend jaar
overleed.
LOTGERING—IIILLEBRAND, R., geb. 1891,
medewerkster aan de
A.V.R.O. voor de gere- i
gelde kooklessen. Liep ƒ•
een meisjesschool en de b
Nieuwe Huishoudschool
te Amsterdam af. Werd
in 1911 lerares voor de
diploma's Koken, Voe- &
dingsleer, Huishoudkun- “
de en Gezondheidsleer.
Gaf van 1912—1917 met een onderbreking
van 1915—1916 wegens de voedselschaarste
tijdens de mobilisatie les op plaatsen,
waar geen huishoudscholen waren, met de
Reizende Keuken voor de Maatschappij tot
Nut van het Algemeen. Hield lezingen over
Goed en Goedkoop Eten voor dezelfde
maatschappij (50 lezingen in 3 winter
maanden). Werd ln 1917 directrice van de
Gemeentelijke Centrale Keuken te Amster
dam, waar in de drukste tijd voor 88.000
mensen per dag werd gekookt. In 1920 be
noemd tot lerares en waarnemend direc
trice aan de Nieuwe Huishoudschool
aldaar. Als opleldster tevens belast met
het afnemen van de examens voor de acte
N Vm (koken en voedingsleer). Sinds 1930,
eerst voor de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen, daarna tot heden verbonden
aan de A.VJt.O. Werd in 1938 door de
Unllever belast met de organisatie en lei
ding van het Unllever Voorlichtlngsinstltuut, waartoe zij de lessen bij de Nieuwe
Huishoudschool moest beperken. Hield veel
lezingen en schreef een aantal boeken, o.a.
Practische Warenkennis, Wij bakken zelf,
Kook Voordeelig, In één half uur, Viert
vroolijk feest, Kinderkostjes, Om 12 uur;
werkte verder mee aan verschillende publi
caties, als Het Gezinsboek, Keukens, en
schreef De Geschiedenis van het Huishoudonderwijs in het boek Vrouwenwerk,
gedurende het 40-jarig regeringsbeleid van
H.M. de Koningin.
LRU, roepletters van de u.k.g.-zender
Buenos Aires (Argentinië), golflengte 19.62
meter.
LRX, roepletters van de u.k.g.-zender
Buenos Aires (Argentinië), golflengte 31.06
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m.. zendt dagelijks van 22.20—7.20 u.
LSX, roepletters van de u.k.g.-zender
Buenos Aires (Argentinië), golflengte 28.99
m., zendt Vrijdag van 22.20—23.05 u.
LSY 3, roepletters van de u.k.g.-zender
Buenos Aires (Argentinië), golflengte 16.56
m.; zendt Vrijdag 23.20 u.
LUCAS, Evangelie van, het derde boek
van het Nieuwe Testament. De schrijver
was eerst geneesheer, uit heidense ouders,
later vriend, reisgenoot en geschiedschrij
ver van Paulus. Hij schreef in het bijzon
der voor de Grieken. Hij beschrijft alle
omstandigheden van de geboorte van den
Heer Jezus Christus uitvoerig, omdat, naar
men meent, daarover onjuiste verhalen ln
omloop waren, en geeft verder een verhaal
van Jezus’ omwandeling op aarde, nadat
hij alles van voren aan naarstlglijk onder
zocht had.
LUCHTVERKEER EN RADIO. Ten be
hoeve van het luchtverkeer wordt veel van
de radio gebruik gemaakt. Men onder
scheidt daarbij: 1. De Luchtvaartuigdienst.
Deze dienst omvat het radioverkeer tussen
de luchtvaartulgen en de grondstations en
tussen de luchtvaartuigen onderling. Het
grote nut van de radio komt hier wel zeer
tot uiting, doordat er met luchtvaartuigen
als regel geen andere verbinding mogelijk
is. Door middel van de radio is men ln
staat allerlei voor de navigatie van belang
zijnde inlichtingen te verstrekken en kan
men met behulp van radiopellingen hun
positie bepalen en hen binnenloodsen. Ge
schiedt het bepalen van de positie en het
binnenloodsen van luchtvaartulgen voor
het merendeel nog door de grondstations,
hoe langer hoe meer wordt door de lucht
vaartuigen daartoe gebruik gemaakt van
de navlgatie-radiobakens en de landingsradiobakens. De navlgatie-radiobakens stel
len n.1. die luchtvaartuigen, welke zijn
uitgerust met een radlopellinrichtlng, ln
staat, zelf hun positie te bepalen; de landlngs-radiobakens maken het hun mogelijk
onder omstandigheden van slecht zicht, op
een luchtvaartterrein, dat met zulk een
baken is uitgerust, veilig te landen. 2. De
Verkeersberichtendicnst. Onder deze dienst
wordt verstaan, de berichtgeving tussen de
verschillende luchtvaartterreinen onder
ling, omtrent de aankomst of het vertrek
van luchtvaartuigen, bespreking van pas
sage, enz. De overbrenging dezer berichten
geschiedt echter grotendeels per kabel. De
luchtvaartterreinen Schiphol en Waal
haven zijn, behalve onderling, per kabel
verbonden met de luchtvaartterreinen te
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Brussel, Keulen, Londen en Parijs. 3. De
Weerberichtendienst. Behalve met het re
gelmatig verrichten van waarnemingen en
het radlotelegraflsch verzenden daarvan,
ls deze dienst belast met het ontvangen
en bekendmaken van elders samengestelde
en uitgezonden weerberichten, met het
samenstellen van weerkaarten, het opstel
len van verwachtingen, het geven van
meteorologische voorlichting aan de vllegtuigbestuurders. enz. In Nederland wordt
de uitvoering van bovengenoemde diensten
verzorgd door de Luchtvaartdienst van het
Departement van Waterstaat (Directeur de
heer H. Ch. E. van Ede van der Pais) en
meer ln het bijzonder door de vierde af
deling (Berichtendienst) van die Dienst,
onder leiding van den Inspecteur O. J.
Selis. Stations van de Berichtendienst zijn
gevestigd op de luchtvaartterreinen Schip
hol, Waalhaven, Twente, Eindhoven, Vllssingen, Eelde, Haamstede en Ypenburg.
LUCIA Dl LAMMERMOOR, van G. *Donlzetti, tragische opera ln drie bedrijven,
tekst naar „De Bruid" van Walter Scott
door Salvatore Gamerano, première Napels,
1835.
Eerste bedrijf. Bos in de omgeving van
het slot. Koor der ruiters. Lord Ashton
komt op, begeleid door Ralmund. Aan de
zen klaagt hij zijn nood, dat alleen zijn
zuster Lucia hem van een dreigende on
dergang zou kunnen redden, als zij er
maar toe kon besluiten te trouwen met
den man, dien hij voor haar had bestemd.
Iets waarop hij nauwelijks durft te hopen.
Daar verneemt hij van den aanvoerder der
ruiters, dat Lucia zijn doodsvijand Edgar
Ravenswood bemint. De Lord ls buiten
zlchzelve. Wanneer allen het toneel ver
laten, komt Lucia met Elisa op. Haar be
kent zij haar liefde voor Edgar. Nu ver
schijnt deze zelf, neemt afscheid van haar,
omdat hij voor een politieke zending ver
trekken moet. En zij beloven elkaar eeuwi
ge trouw.
Tweede bedrijf. Kamer in het slot.
Ashton dringt er bij Lucia op aan, dat zij
Sir Arthur Buklaw zal trouwen en wan
neer zij niet aan zijn wens wil vol
doen, overhandigt Ashton haar een ver
valste brief, waardoor zij overtuigd wordt
van de ontrouw van haar geliefde. ZIJ is
volkomen vertwijfeld. Het toneel verandert.
Een grote zaal, het koor zingt bruilofts
liederen. Lord Arthur Buklaw en Lucia
zullen in de echt verbonden worden. Wan
neer Lucia en Arthur juist de huwelijksacte hebben ondertekend, verschijnt plot-
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seling Edgar. Deze wil terstond tegen
Ashton optreden, maar Ralmund verhin
dert dit. Lucia ls getrouwd. Edgar ver
dwijnt, haar en haar broeder vervloekend.
Derde bedrijf. Een andere zaal in het
kasteel. De bewoners van Lammermoor
brengen het getrouwde paar een serenade.
Ralmund gebiedt hen te zwijgen, aange
zien Lucia waanzinnig geworden ls en haar
gemaal heeft gedood. Allen wijken ontzet
terzijde, wanneer Lucia ln nachtgewaad,
met de dolk ln de hand verschijnt. Het
toneel verandert. Grafkelder van de familie
Ravenswood. Hier wil Edgar een einde
aan zijn leven maken. Daar verneemt hij
van de mensen van Lammermoor het treu
rige lot van Lucia en dat haar leven ln ge
vaar ls. Een doodsklok doet weten, dat zij
gestorven ls. Edgar pleegt zelfmoord, voor
dat de toesnellende Ralmund het heeft
kunnen verhinderen.
De voornaamste muzikale nummers zijn:
le acte: „Cruda funesta smanla" (Enrlco);
het Koor der Jagers: „La pletade ln suo
favore" (Enrlco); „Regnava nel sllenzlo"
(Lucia); „Sulla tombe che rlnserra" (Edgardo). — 2e acte: „Se tradlrml tu potral"
(Enrlco en Lucia); „Chl ml frena” (sex
tet). — 3e acte: „Dalle stanze ove Lucia"
Ralmondo); „O JloJa che si sentl" (Lucia);
„Tombe degll avl miei" (Edgardo).
LUGER— VAN BEUGE,
SUZE, geb. 1889, Ned. altzangeres. Werd opgeleid
voor violiste, maar wijd
de zich na 1907 aan de
zang, o.a. als leerlinge
van Mevr. Noordewier—
Reddtnglus. Trad voor
het eerst op ln 1919 en
daarna herhaaldelijk o.a.
in Duitsland en België.
Is lerares te Lelden en
Utrecht.
LUIDSPREKER, electro-mechanlsch appa
raat voor het omzetten
van electrische trillin
gen ln geluldstrllllngen. Men onderscheidt
in het algemeen twee
luidsprekers:
soorten
electromagnetlsche en
electro-dynamische. De
electromagnetlsche
luidspreker bestaat uit
een magneet, tussen
welks polen een Ijzeren
tong, het z.g. anker
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aangebracht ls. Op de magneetpolen zijn
spoeltjes bevestigd, waardoor heen de van
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rhythme van het gesproken woord of de
muziek ln beweging gebracht. De *electrodynamlsche luidsprekers hebben het
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Over de provincies verdeeld, bedroeg dit
1 Jan. 1937
Radio
Provincie
Toestellen
Dlstr.
N.-Holland
148.824
110.990
Z.-Holland
187.272
105.444
Zeeland
15.732
11.545
N.-Brabant
44.298
24.109
Limburg
35.473
12.412
Friesland
21.235
21.207
Groningen
27.495
21.499
Drente
7.241
4.854
Overijsel
46.353
12.838
Gelderland
57.657
26.625
Utrecht
35.647
14.860
627.227

m

ducteptefel- Wi

ontvangapparaat
komende laagfrequente
stromen lopen, die zo
doende door het mag
neetveld van de mag
neetpolen het anker ln
gelijk rhythme van de
muziek of het gespro
ken woord doen trillen
en die deze trillingen
weer overbrengt op de
conus van de luid
spreker. BIJ *electrodynamlsche
luidspre
kers wordt een spoel
tje, dat zich ln een
sterk magneetveld bevindt, door de van
het ontvangtoestel komende laagfrequen
te stroom doorlopen en daardoor ln het

Nederland

\

YA

366.383

voordeel, dat zij over het algemeen beter
weergeven dan electromagnetische.
LUISTERAARS, het aantal aangegeven
radio-ontvangtoestellen ln Nederland be
droeg:

ln:
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

Radio
Dlstr.
Toest.
274.992 285.159
328.201 320.074
562.148 344.057
591.933 354.911
622.228 366.887
695.897 376.221
722.017 386.608

Totaal
560.151
648.275
906.205
946.844
989.115
1.072.118
1.108.625

aantal op:
1 Jan. 1938
Radio
Totaal
259.814
292.716
27.277
68.407
47.885
42.442
48.994
12.095
59.191
84.282
50.507

Toestellen
163.492
205.382
18.291
52.372
39.763
26.579
33.054
9.328
54.318
57.292
36.026

Dlstr.
111.510
108.748
12.129
23.696
13.235
21.883
22.639
5.763
12.893
27.242
15.983

Totaal
275.002
314.130
30.420
76.068
52.998
48.462
55.693
. 15.091
67.211
85.034
52.009

993.610

695.897

376.221

1.072.118
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LUISTERVINK. Met dit woord worden
speciaal de leden van de A.V.R.O. aange
duld. Het heeft zijn ontstaan te danken
aan de H.D.O. De grote familie van luiste
raars werd n.1. vergeleken met een volière
zangvogels.
LUIT, ouderwets 4-, 5- of meer-snarlg
getokkeld Instrument, verwant aan de gul-

taar; van de 14e tot 17e eeuw zeer popu
lair ln geheel Europa (zie afb. op pag.
151). De oorsprong is vermoedelijk Per
zisch. Via Arablë en Spanje kwam de luit
naar Europa. Vandaar, dat men de naam
afleldt van het Arabisch „al’ud”, d.w.z.
het hout. De romp ls peervormig en niet
vlak, zoals bij de gewone gultaar, en om-

Luit
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dat de lult dikwijls ver
sierd werd door kostbare
houtsoorten, parelmoer
en schilderingen, werd ze
ook gebruikt als decora
tie. Het geluid ls edeler
dan dat van de 'gultaar.
LUIT, Duitse, tokkelinstrument met buikig
lichaam, lange omgebo
gen hals, waarvan een
deel horlzontaal ligt.
Wordt nog slechts zelden
bespeeld, ls geheel ver
drongen door vleugel en
plano.
LULEA, zender in Zweden, golflengte
765.3 m., 10 kW., 392 kHz. Het pauze-teken
ls hetzelfde als dat van 'Stockholm.
LULLABY, Engels: Wiegelied.
LULLY, JEAN BAPTISTE (1632—1687),
Frans opera-componist; als Jongen een der
24 „violons du Rol” van Lodewljk XIV,
later hun leider. In 1653 benoemd tot hofcomponlst, schreef balletten en 20 opera’s,
waarvoor Quinault de tekst leverde, o.a.
Alceste (1674), Thésée (1675), Phaéton
(1683), Acls et Galathée (1686); verder ker
kelijke muziek (Te Deum, Miserere) enz.
LUSTENHOUWER,
PIET, geb. 25 Maart 1894.
leider der amusementsensembles van de K.R.
O., studeerde plano en
paedagoglek bij Barend
Kwast,
behaalde
ln
1912 het Diploma der
Kon. Ned. Toonk. Ver
eniging, maakte daarna
nog drie Jaren contrap.
studiën
bij
Ulfert
Schulte (Conservatorium te Amsterdam)
en bij wijlen Bern. Smit (destijds orga
nist aan de Dominicuskerk te Amsterdam)
en werkt thans sinds October 1927 (vla
Plsuisse en Max Tak) bij de K.R.O. Zie
ook foto-paglna VII.
LUSTIGEN WEIBER VON WINDSOR,
Die, van O. Nicolai, komlsch-fantastlsche
opera in drie bedrijven, tekst door H. G.
Mosenthal naar het gelijknamige stuk van
Shakespeare, première in Berlijn, 1849.
Eerste bedrijf. Een straat, links en rechts
respectievelijk het huls van Fluth en Relch.
Mevrouw Fluth en Mevrouw Relch hebben
belden eenzelfde liefdesbrief ontvangen
van Falstaff. ZIJ besluiten niet slechts
haar eigen eer, maar die van alle vrouwen
te redden. ZIJ gaan en nu komen de helde
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echtgenoten Fluth en Relch op, vergezeld
van Jonker Sparllch, rijk maar onnozel,
aan wlen de laatste zijn dochter tot vrouw
wil geven, terwijl hij Fenton, die dingt
naar Anna’s hand afwijst. Verandering
van toneel. Huiskamer van Fluth. Falstaff
is op bezoek bij mevrouw Fluth en maakt
haar het hof, maar op het ogenblik, dat hij
lastig wordt, zegt de vrouw tegen hem. dat
haar man binnen weinige ogenblikken
terug zal komen en hem ongetwijfeld zal
doden. In zijn doodsangst laat Falstaff
zich door de twee vrouwen ln een grote
wasmand stoppen. De belde mannen, die
de mand komen halen, krijgen van de
vrouw het bevel deze naar het bleekveld
te brengen en de inhoud in het water te
werpen. Weliswaar houdt Fluth hen een
ogenblik op en wordt het gehele huis door
zocht door den achterdochtlgen echtge
noot, maar natuurlijk zonder succes.
Tweede bedrijf. Herberg. Hier zit Fal
staff bij een glas wijn, na zijn bad ln de
Theems. Zijn tegenspoed vergeet hij ge
heel en al, wanneer hij een briefje ont
vangt van mevrouw Fluth, voor een nieuw
rendez-vous. Onder de burgers, die bin
nenkomen. bevindt zich ook Fluth, die
zich aan Falstaff voorstelt als Slr Bach.
Hij weet hem uit te horen en verneemt
het tijdstip van het rendez-vous. Toneelveranderlng. Tuin achter het huls van
Relch. Sparllch wil hier Anna ontmoeten,
maar verbergt zich haastig, wanneer hij
den naderenden Dr. Cajus ziet, die zich
eveneens achter ’n bosje verbergt, wanneer
Fenton opkomt. Deze overziet het terrein
onderzoekend en zingt een lied, waardoor
Anna naar bulten komt. Toneel verandert.
Kamer als ln het eerste bedrijf. Mevrouw
Fluth en Falstaff. De vrouw zegt, dat het
haar ontzettend spijt wat haar cavalier
gisteren met de wasmand ls overkomen.
Mevrouw Relch stoort dit samenzijn en
meldt, dat Fluth onverwacht van de Jacht
ls teruggekeerd. HIJ kan onmiddellijk thuis
zijn, bovendien heeft hij de bewijzen ln
handen, dat hij gisteren bedrogen ls en dat
dezelfde man nu weer bij zijn vrouw ls.
Falstaff worden nu de kleren van Muhme
von Brentford gegeven, dien Fluth niet
ln zijn huls duldt. Het gevolg ls, dat Fal
staff ln deze gedaante het huls uitgedre
ven wordt door Fluth, die echter, tot groot
vermaak van de vrouwen, naar den min
naar zoekt.
Derde bedrijf. Kamer in het huls van
Relch. De belde echtparen en Anna zitten
aan tafel. De vrouwen hebben hun man
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verteld van de avonturen met den dikken
ridder en de echtgenoten zijn het er over
eens, dat men Falstaff nogmaals een lesje
moet geven. Dit zal dan geschieden bij een
nachtelijke maskerade. Die gelegenheid zal
mevrouw Fluth tevens gebruiken om An
na met Dr. Cajus ln contact te brengen.
Haar man koestert een dergelljk plan, al
leen heeft hij Sp&rllch als toekomstig
schoonzoon op het oog. Anna hoort dit
alles geduldig aan en besluit zich ln het
geheim met Fenton te laten trouwen.
Toneelverandering. Paviljoen ln het bos,
waar één voor één alle hoofdpersonen bin
nentreden. Falstaff komt als de jager Herne en wordt door de beide vrouwen vrien
delijk ontvangen. Maar spoedig wordt hij
door een troep kinderen, verkleed als ko
bolden, omringd, die hem op alle mogelljke wijzen plagen en voor de gek houden.
Daarna komen Cajus en Sparlich binnen,
die zich elk voor de verklede Anna houden
en menen, dat zij hun geliefde ln de armen
hebben, terwijl elk met zijn rivaal te doen
heeft. Na de algemene dans gaan Fluth en
Relch zonder masker op Falstaff toe, even
als de vrouwen; Cajus en Sparlich hebben
hun vergissing ontdekt en wanneer nu de
pasgehuwde Anna en Fenton binnen ko
men, vergeeft men hun alles.
LUSTIGE WITWE, Die (Het vrolijke
weeuwtje) van Franz Léhar, operette ln
3 bedrijven naar Mellhac, tekst van Léon
en Stein. Eerste opvoering te Wenen ln
1905. De gezantschapssecretaris van Montevedrinl, Graaf Danllo, tracht in Parijs
vergetelheid te vinden voor zijn teleurge
stelde liefde voor de schone Hanna, die
met den mllllonalr Glawari getrouwd ls,
maar reeds weduwe met twintig nagelaten
millioenen is geworden. Ook zij is naar Pa
rijs gegaan, en treft daar Danllo aan. Hij
wil echter niet de schijn op zich laden,
alsof het hem om haar millioenen te doen
was, en zwijgt derhalve van zijn liefde. De
gezant Baron Zeta echter denkt er anders
over, en wil trachten de millioenen te be
houden voor zijn vaderland Montevedrlnl,
dat ze goed kan gebruiken. HIJ tracht
daarom Danllo over te halen, de knappe
weduwe te veroveren. Maar deze diploma
tieke besognes maken, dat Zeta niet ziet,
wat er ln zijn eigen huis omgaat. Camllle
de Roslllon ls n.1. zijn vrouw Valenclenne
het hof gaan maken. Valenclenne wijst
hem af, en tracht nu hem te doen trou
wen met Hanna, om zo voorgoed van hem
af te komen. De schone weduwe wordt
door vele mannen aangebeden, maar zij
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denkt slechts aan Danllo, die zich koel
houdt en ln nachtcafé's vergetelheid zoekt.
Zelfs als Zeta hem regelrecht voorstelt,
met Hanna te trouwen, wijst hij dit af.
Hanna echter blijft hem aan zich binden.
In het tweede bedrijf wordt een feest
gegeven ln de tuin van het Montevedrlnlsch paleis van Hanna. Ook nu weer
geeft Hanna duidelijk aan Danllo te ken
nen, dat hij haar om haar hand mag vra
gen, maar hij blijft ln zijn trots volhar
den. Door een samenloop van omstandig
heden, zoals alleen ln een operette voor
komen, ziet Hanna zich genoodzaakt, om
Valenclennes eer te redden, haar verloving
met Camllle aan te kondigen. Dan komt
het bij Danllo eindelijk tot een uitbar
sting van woede, waaruit Hanna met vol
doening concludeert, hoeveel hij van haar
houdt.
In de derde acte, spelend ln Hanna's
paleis, wordt door haar een bal gegeven.
Zij wijst Danllo op het geluk van een
huiselijk leven in tegenstelling met het
wufte leven in de balzaal. Zeta, die een
waaier vindt, waaruit hij besluit, dat zijn
vrouw hem ontrouw ls geweest, wil zich
ogenblikkelijk laten, schelden om zelf met
Hanna uit vaderlandsliefde te trouwen. ZIJ
bekent dan evenwel, dat zij in werkelijk
heid de millioenen niet bezit, en dat ls
voor Danllo genoeg, om haar hand te vra
gen. Zij neemt hem overgelukkig aan. Nu
blijkt zij toch wel rijk te zijn. ZIJ had
bedoeld, dat haar geld niet meer van haar
maar van haar man was. Danllo kan nu
niet meer terug, hij moet het geld wel op
de koop toe nemen. Zeta toont zich een
echt diplomaat en verzoent zich met
Valenclenne.
LUTHERS CHE KERK, aldus genoemd
naar den Kerkhervormer Maarten Luther
(1483—1546), ls vooral verspreid ln Duits
land en Scandinavië. In Nederland werd
de eerste Lutherse gemeente in 1564 te
Woerden gesticht. In 1791 kwam er een
scheuring tussen de Evangelisch Luthersche en de Hersteld Evangelisch Luthersche Kerk. De eerste is verreweg de groot
ste met 51 gemeenten en 56 predlkantspiaatsen, onder een Synode van 20 leden;
de tweede telt 8 gemeenten met 10 predikantsplaatsen, en staat onder een alge
mene Kerkelijke vergadering.
Literatuur: Prof. J. W. Pont, De Luthersche Kerk ln de Nederlanden.
LUXEMBURG, zender te Jungllnster in
Luxemburg, golflengte 1293 m. Deze zen
der ls een der sterkste van Europa (200
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kW) die tot ln Nleuw-Zeeland, op een
afstand van 19.800 km. wordt gehoord Het
is de enige reclame-zender ln Europa
hij bestaat dan ook uitsluitend va
bedragen, die voor het maken dezer recia
me worden ontvangen. Werd geopend in
het voorjaar van 1933, door de Compagnie
Luxembourgeoise de Radiodlffusion,
voor de tijd van 25 Jaren het monopolie
heeft verkregen. Er bestaat geen belasting
voor de luisteraars, vandaar dat hun aantal
slechts geschat kan worden, en wel op
30.000 d.1. 10% der bevolking.
Zie foto-paglna’s XXVII en XXXVm.
LWÓW (Lemberg). zender in Polen,
golflengte 377.4 m., 70 kW., 795 kHz.
LX, morse-seln voor: Gelukstelegram.
LYNDHURST, u.k.g.-zender ln Australië,
golflengte 31.32 m.. roepletters VLR.
LYON, zender ln Frankrijk, golflengte
463 m., 100 kW., 648 kHz. Het pauze-teken

i

*
bestaat uit de eerste maten van Le Roi
Dagobert.
LYRIEK, ln muziek en letterkunde de
weergave van een stemming of zielstoe
stand; oorspronkelijk bij de Grieken de
poëzie, die met de Mier werd begeleid.
LZA, roepletters van de u.k.g.-zender
Sofia (Bulgarije), golflengte 35.44 m.; relayeert Sofia (352.9 m.)

M
MAAT, aanduiding van de onderlinge af
stand van de rhythmlsche zwaartepunten
in de muziek, voor zover deze door een
eenvoudige wiskundige formule is aan te
geven.
MADAME BUTTERFLY, van G. *Pucclnl,
opera ln drie bedrijven. Eerste opvoering
te Milaan 1904. Het stuk speelt in de te
genwoordige tijd ln Japan. Korte lnhoud:
De Amerikaanse zeeofficier Plnkerton
bezichtigt een huisje op een heuvel bij
Nagasakl en de eigenaar ervan, Goro, de
monstreert het broze gebouwtje, dat be
stemd ls voor het Japanse meisje, bijge
naamd Butterfly, waarmee dé officier zal
trouwen; een Japans huwelijk, dat elk
ogenblik weer verbroken kan worden. Pln
kerton maakt kennis met Suzuki, het
dienstmeisje van Butterfly en hoort van
Goro bijzonderheden over de familie van
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zijn bruid. Sharpless. de Amerikaanse con
sul te Nagasakl. komt de huwelijksvoltrek
king bij wonen; hij leerde Butterfly voor
kort kennen op het consulaat en heeft
medelijden met haar om de luchthartlgheld. waarmee Plnkerton over liefde
spreekt. ZIJ drinken een glas en Plnkerton
klinkt op... zijn verloofde ln Amerika.
Uit de verte hoort men Butterfly en haar
vriendinnen, die de lente en de liefde be
zingen. Men begroet elkander en het
bruidje vertelt van haar leven; hoe haar
adellijke ouders hun geld verloren en zij
geisha werd. Haar vriendinnen babbelen
door elkaar en Sharpless waarschuwt Pinkerton nog eens, dat Butterfly haar liefde
ernstig neemt. Dit blijkt te meer wanneer
Butterfly vertelt, dat zij het geloof van
den officier heeft aangenomen. Het huwe
lijk wordt voltrokken en men drinkt op
het Jonge paartje. Butterfly’s oom, een
Bonze (Boeddistisch priester) heeft van
haar afvalligheid gehoord en komt haar
vervloeken, waarmee haar overige familie
Instemt; Plnkerton Jaagt hen weg. Uit het
huisje hoort men het gebed van Suzuki.
De nafht daalt en de gelieven storten hun
hart uit ln een groot duet.
Enkele maanden na hun huwelijk ver
trok Plnkerton en beloofde Butterfly spoe
dig terug te komen, doch Butterfly wacht
te reeds drie Jaar vergeefs, trouw aan den
officier en hun zoontje. Ondanks haar
armoede bleef zij ln het huisje, dat zij
met Plnkerton betrok. Suzuki bidt tot de
Japanse góden om de terugkeer van Pln
kerton, hoewel zij daaraan wanhoopt.
Butterfly gelooft echter, dat haar man
terug zal komen, omdat hij haar door
Sharpless nog steeds geld laat zenden. In
gedachten ziet zij zijn schip reeds nade
ren en zij stelt zich voor, hoe Plnkerton
haar teder zal begroeten. Sharpless onder
breekt haar gedroom; de consul heeft een
brief ontvangen van den officier, waarin
deze hem verzoekt Butterfly te zeggen, dat
hij in Amerika hertrouwde en de geisha
dus vrij ls. Goro weet hiervan en wil But
terfly koppelen aan den ouden rijken
Yamadori. In de veronderstelling, dat
Sharpless het vrouwtje reeds lngellcht
heeft, komen zij met het voorstel, doch
Butterfly wijst Yamadori verontwaardigd
af. Vóór Goro vertrekt, fluistert hij Sharp
less in, dat het schip van Plnkerton ge
signaleerd ls en nu vindt de consul moed,
de brief voor te lezen, maar zij valt hem
telkens ln de rede en hij heeft zoveel
medelijden met haar, dat hij zijn opdracht
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halverwege laat voor wat zij ls en slechts
Butterfly aanraadt, met Yamadori te
trouwen. Butterfly wijst dit ontdaan af
en toont Sharpless haar kindje, welks
blauwe ogen en blonde haren den consul
overtuigen, dat Plnkerton er de vader van
ls. Mocht Plnkerton niet meer terug ko
men, dan zal Butterfly langs de straten
bedelen, maar weer gelsna worden, dat
nooit. Als Sharpless onverrlchterzake ver
trokken ls, ziet Butterfly ln de verte het
Amerikaanse schip; verheugd versiert zij
het huisje met bloemen. Dan schikt Suzu
ki het kapsel van haar meesteres, de nacht
valt, en in haar bruidskleed wacht But
terfly voor het venster op de komst van
Plnkerton.
De gehele nacht hebben de belde vrou
wen gewaakt en tegen de morgen valt But
terfly vermoeid in slaap. Zo treffen haar
Plnkerton en Sharpless. Suzuki vertelt,
hoe trouw Butterfly wachtte; plotseling
ziet zij een vreemde dame in de tuin en
tot haar ontzetting hoort zij, dat het de
vrouw ls van den officier. Sharpless be
looft voor het kindje van Butterfly te
zorgen en verwijt Plnkerton diens licht
zinnigheid. Wanneer Butterfly ontwaakt,
ls Plnkerton reeds vertrokken; Suzuki licht
haar meesteres in. Sharpless raadt Butter
fly aan, haar zoontje af te staan aan de
vrouw van den officier en de arme Japan
se geeft haar toestemming: zij wil eerst
afscheid nemen van haar kind en over een
half uur kan de Amerikaanse het jongetje
meenemen. Voor het laatst liefkoost But
terfly haar zoontje en dan pleegt zij ach
ter een scherm zelfmoord. Wanneer Shar
pless en Plnkerton om het kind komen,
vinden zij de dode Butterfly.
Gr.pl. H.M.V. Album 103, bovendien
C 7391—7406 en C 1950—1965.
MADONA, zender ln Letland, golflengte
514.6 m., 50 kW., 583 kHz. Het pauze-teken
is hetzelfde als dat van de zender *Riga.
MADRID, zender in Spanje, M. I, golf
lengte 410.4 m., 12 kW., 731 kHz.; M. II,
gom. 274 m., 12 kW., 1095 kHz.
MADRID, u.k.g.-zender in Spanje, golf
lengte 30.43 m., roepletters EAQ; golfl.
31.62 m„ roepl. EAR.
MADRIGAAL, Ital.: herdersdicht, kort,
lyrisch gedicht, wereldlijk, meestal erotisch
getint, kunstmatig van samenstelling en
met een verrassend slot; 3-, 5- of 6-stemmlg; oorspronkelijk het minnelied der
troubadours.
MAESTOSO, Ital. muziekterm: maje
stueus.

Magniiicat

MAGDEBURG, zender in Duitsland, golf
lengte 225.6 m., 0.5 kW., 1330 kHz. Het
pauze-teken is hetzelfde als dat van de
zender «Hannover.
MAGNETOFOON. Behalve op gramofoonplaten kan geluld ook worden vastgelegd
door een Instrument, dat in studio’s wordt
gebruikt en magnetofoon heet. Het regis
treren van de stem, de muziek, of andere
geluiden, opgevangen door de microfoon en
omgevormd ln versterkte electrlsche
stroom, wordt verzekerd door een toestel,
voorzien van twee spoelen. Deze dragen
een dun stalen lint van 2.500 meter lengte,
lopend met een snelheid van 1.50 m. per
seconde door de poolschoenen van een
electromagneet, aangezet door de microfoonstroom. Het veranderlijk magnetisch
veld, door deze stroom verwekt, beïnvloedt
de stalen band en laat er een blijvende
Indruk op na. Men kan aldus zonder on
derbreking een programma van 30 minuten
opnemen. De weergave kan dadelijk ge
schieden. Het gemagnetiseerde stalen lint
loopt tussen de poolschoenen van een
electromagneet gelijk aan de eerste, en
verwekt daarin een stroom, evenals dat ln
een pick-up gebeurt. Deze stroom beïn
vloedt, na versterking, óf een luidspreker
óf het zendstation zelf. De weergave van
de opgenomen klank kan ontelbare malen
herhaald worden, zonder dat hierdoor de
magnetische Indruk beïnvloed wordt. Ten
slotte kan een derde electromagneet, door
het verwekken van een sterk en blijvend
magnetisch veld, de oorspronkelijke op
name uitwissen, en de band vrij maken
voor een nieuwe.
Dit toestel bewijst grote diensten bij de
repetities en de voorbereiding van hoor
spelen, het bewaren der programma’s, de
langdurige reportages enz.
MAGNETRON, electronenbuls, waarbij de
anodestroom wordt geregeld door een mag
neetveld buiten de lamp. Wordt speciaal
gebruikt voor het opwekken van zeer hoge
frequenties.
MAGNIFICAT, de lofzang van Maria uit
Lucas 1 : 46—55, beginnende: Magnificat
anima, mca Dominum: Mijn ziel maakt
groot den Heer. Bach en Palestrlna hebben
deze tekst op muziek gezet. Deze lofzang
van Maria komt o.a. voor onder Enige Ge
zangen volgende op de Psalmen; woorden
van Joh. Eus. Voet: Mijn ziel verheft Gods
eer, Mijn geest mag blij den Heer, Mijn
Zaligmaker noemen; Die, in haar lage
staat, Zijn dienstmaagd niet versmaadt,
Maar van Zijn gunst doet roemen.
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M VG\ VROY vu, vonder ln Hongarije,
gv'UVc^c 3w\\\ u\„ 1,35 kW.. 1321kHz. Hot
•v-sckcn
hetvelfdo als dat van do
onder * Boedapest.
M V1U NK.
GUSTAV
Oostenrijks
on dirigent:
ov'inivnoervto Das Klajea.de Lied on Das ♦Lied
ven dor Krdo, voor soll.
Xw; on orkest: 12 I,leder
aus dos Knaben Wunderhcrn. tien symphonleën,
do opera Die Drei Pintos,
naar een schots van Von
Weber. *Lieder eines fahrenden Gesellen, de ♦Kindertotenlieder,
enr. Na zijn dood kwam in Duitsland een
ilahler-cultus op en werden zijn symphonieën meer uitgevoerd. Zijn critici houden
echter vol. dat zijn werken meer techniek
inspiratie tonen. Hij werd 7 Juli 1860
geboren te E^alscht in Bohemen, was leer
ling van Eruckner op het conservatorium
re Wenen, was dirigent van de Opera te
Kassei van 1SS5—1886; te Lelpzig van 1888ISS1: aan de Koninklijke Opera te Pest van
IES1—1S97; aan het Stedelijk Theater te
Hamburg in 1897; werd toen directeur en
dirigent van de Weense Keizerlijke Opera;
eerste dirigent van het Metropolitan Ope
ra House te New York van 1 Jan. 1908—
1510 en van de Fhllharmonic Society te
New York van 1909—1911. Hij stierf 18 Mei
1511 te Wenen.
Literatuur: W. Hutschenruyter, Mahler.
MAJEUR, zie dur.
MALACHIAS,
Rooms-Katholiek
voor
•Maleachi.
MALEACHI, Profetie van, de laatste der
12 kleine profeten ln het Oude Testa
ment; Maleachi trad ± 454 Jaar vóór Chr.
op, toen de Tempel reeds herbouwd was.
Hij bestraft de Joden wegens hun ondank
baarheid tegenover God en wegens dezelf
de zonden, waarover ‘Nehemla sprak. Zeer
duidelijk voorspelt hij ook de komst van
Christus, die alles zal herstellen.
MALIPIERO, GIOVANNI FRANCESCO,
geb. 1882, Italiaans componist, woont te
Venetië; studeerde omstreeks 1913 enige
tijd te Parijs. Schreef opera’s, strijkkwar
tet, orkestsultes, planowerken, een ballet,
enz.
MALMÖ, zender in Zweden, golflengte
228.7 m., 2.5 kW., 1312 kHz. Het pauze-teken
Is hetzelfde als dat van de zender ♦Stock
holm.
MANDOLINE, soort kleine ‘lult, tokkel-
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Instrument, bespeeld met een ‘plectrum.
MANILA, u.k.g.-zender op de PhillpplJncn, golflengte 31.35 m., roepletters KZRM;
zendt dagelijks van 10.20—14.20 en van
21.50—23.20 u.
MANUAAL, handklavler, toetsenreeks op
een orgel, harmonium, accordeon enz., be
speeld met de vingers. Tegenstelling: ♦pe
daal, voetklavier.
MARAPICU, u.k.g.-zender ln Brazilië,
golflengte 29.35 m., roepletters PSH; zendt
dagelijks van 0.20—1.20 u.
MARCHE FUNÈBRE, zie treurmars.
MARCIA, zie mars.
MARCONI, GUIGLIELMO (1874—1937), Itali
aans grondlegger van de
radio, studeerde te Livorno en te Bologna ln
de electricitelt; begon op
21-jarige
leeftijd
zelf
proeven te nemen, waar
bij het hem gelukte, over
korte afstand door mid
del van electrische gol
ven morse-tekens over te
brengen. Ging ln 1896 naar Engeland en
slaagde er ln, een afstand van 9 Engelse
mijlen te overbruggen. Juni 1897 werd de
Marconi Wireless Telegraph Company opge
richt. De afstand waarover Marconi seinde,
werd steeds groter. Hij bouwde een krach
tig zendstation In Engeland (1900), ver
trok zelf naar Amerika en wist vandaar
verbinding over de Atlantische Oceaan te
krijgen. Marconi kreeg ln 1909 de Nobel
prijs.
MARCUS, Evangelie van, het tweede
boek van het Nieuwe Testament, ln het
Grieks geschreven door Marcus, een Jood,
die na de opstanding van Jezus Christus
vermoedelijk in nauwe betrekking met den
apostel Petrus stond en met Paulus en
Barnabas meeging op hun eerste zendings
reis. Volgens de overlevering is Marcus als
martelaar gestorven. Zijn Evangelie-beschrljving vertoont veel overeenkomst met
die van ‘Mattheus. Hij heeft blijkbaar op
geschreven, wat hij van Petrus had ge
hoord en dit speciaal voor de Romeinen
gedaan.
MARIA BOODSCHAP, Rooms-Katholieke
Feestdag, 25 Maart, ter herinnering aan de
aankondiging (annunciatie) door een En
gel aan Maria, dat zij de Moeder van den
Heer Jezus Christus zou worden (Lucas 1 :
26—38).
MARIA HEMELVAART, Rooms-Katho
lieke feestdag, 15 Augustus, ter herdenking
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van de hemelvaart van Maria, de Moeder
van Jezus.
MARIA ONBEVLEKTE ONTVANGENIS,
Rooms-Katholieke feestdag, 8 December,
gewijd aan de geboorte der Maagd Maria
zonder erfzonde.
MARIMBA, instrument der Afrikaanse
negers, een *xylofoon, waarbij voor het
naklinken onder elke staaf een kalebas is
opgehangen.
MARS (Ital.: marcla), muziekstuk, om
het marcheren te begeleiden en te rege
len, gewoonlijk bij een groep militairen.
Meestal ln 4/4, soms echter ook in 2/4, 3/4
of 6/8 maat. De maat varlëert ln verband
met het doel der compositie, van zeer
langzaam bij de *treurmars, tot de Quickstep met 108, en de Sturmmarsch of Pas
de charge met zelfs 120 passen per minuut.
De meest bekende componist van populaire
marsen was J. P. *Sousa. Als voorbeeld van
een treurmars noemen we die uit Handels
Oratorium Saul, en als bruidsmars die uit
Wagner's Lohengrin.
MARSEILLAISE, zie Frankrijk, volkslied.
MARSEILLE, zender ln Frankrijk, golf
lengte 400.5 m., 120 kW., 749 kHz. Het pauze-teken is hetzelfde als dat van de zender
•Parijs P.T.T.
MARTHA, van F. von *Flotow, romantlsch-komlsche opera in vier bedrijven,
tekst naar het Frans van W. Frledrlch,
première ln Wenen, 1847.
Eerste bedrijf. Salon van Lady Harriet.
Haar meisjes, onder wie speciaal Nancy,
stellen vergeefse pogingen in het werk,
haar op te vrolijken. Ook den dwaasdoen
den Lord Trlstan, dien Harriet er als
hofnar op na houdt, gelukt het niet haar
stemming te verbeteren. Maar tenslotte
zijn het voorbijtrekkende boeren en boe
rinnen, op weg naar de markt in Richmond, die de levenslust van Lady Harriet
opwekken. Zij komt op het idee, met haar
vertrouwde Nancy en Lord Trlstan, in
boerenkleding eveneens naar de markt in
Rlchmond te gaan. Het toneel verandert.
Markt ln Rlchmond. Uit het gewoel treden
de rijke pachter Plumkett en diens pleeg
broeder Lyonel naar voren. De vader van
den laatste was als arme banneling ln
het dorp gekomen en na diens dood was
zijn zoon liefderijk opgenomen in het ge
zin van Plumkett. Het enige wat hij zijn
zoon nallet was een ring, die deze wan
neer hij in hoge nood kwam te verkeren,
naar de koningin moest zenden; op haar
steun zou hij dan kunnen bouwen. Door
een klok wordt de aanvang van de markt
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aangekondigd, waarvan de bedoeling voor
namelijk is, dat de heren een dienstmeisje
kunnen huren. Onder deze meisjes, die een
dienst zoeken, bevinden zich ook de als
boerin verklede Lady Harriet en Nancy,
begeleid door den eveneens als boer gekleden Lord Trlstan. De laatste wordt om
ringd door een schare meisjes, die hem
voor een rijken pachter houden, en gaar
ne in zijn dienst zouden willen komen.
Zodoende wordt hij gescheiden van zijn
twee dames. Lady Harriet en Nancy vallen
wel ln de smaak van Plumkett en Lyonel.
Zij worden ln dienst genomen en nemen
het handgeld aan. Maar wanneer zij ge
noeg van de grap hebben, helpt er geen
bidden of smeken, zij moeten hun nieuwe
heren volgen.
Tweede bedrijf. Kamer in het huls van
Plumkett en Lyonel. Daar vinden wij de
ondernemende dames terug, die zich nu
Martha en Julia laten noemen. Zij weige
ren hun heren te bedienen. Dan moeten zij
maar gaan spinnen, wat zij natuurlijk
evenmin kunnen. De beide mannen tonen
het haar, waardoor Julia in een vrolijke
stemming komt; zij gooit Plumketts spin
newiel om, die ln een ommezien verliefd
is geworden op het aardige meisje. Harriet
en Lyonel blijven alleen. Ook zij voelen
zich tot elkander aangetrokken, maar ge
dachtig aan haar stand wijst Lady Har
riet Lyonel af. Spoedig nadat Plumkett en
Nancy weer binnen gekomen zijn, gaat het
gezelschap ter ruste. Als alles stil is, slui
pen de twee vrouwen weg uit het huis,
waarbij Lord Trlstan haar de behulpzame
hand biedt.
Derde bedrijf. In het bos. Het is druk,
want de konlng is op Jacht. Bij deze ge
legenheid ontmoet Plumkett de als Jage
res geklede Nancy, die hij terstond her
kent als zijn dienstmeisje Julia en die hij
weer meenemen wil, maar Nancy draaft
met de andere Jageressen weg. Ook Lyonel
ziet er zijn beminde Martha, die hem ech
ter uit angst voor de koningin absoluut
negeert en wanneer Lyonel het jachtgezel
schap de ware toedracht vertelt, verklaart
de Lady hem voor gek. Lyonel wordt in
hechtenis genomen, maar het gelukt hem
zijn ring aan Plumkett te doen toekomen,
die hem de Koningin ter hand moet stel
len.
Vierde bedrijf. Toneel als het tweede be
drijf. Berouwvol gaat de Lady weer naar
het pachtershuis, zij zingt het lied van de
laatste roos, dat Lyonel vroeger voor haar
heeft gezongen en bereikt daarmede wat
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zij wilde: Lyonel verschijnt. Maar al ver
telt zij hem. nu, dat zij het geweest is,
die de koningin de ring in handen heeft
gespeeld, al bekent zij hem haar grote
liefde, ditmaal wijst Lyonel, die zich ge
krenkt gevoelt, haar ruw terug. Harrlet
smeedt nu in allerijl een plan om de ge
liefde toch nog terug te winnen en doet
een beroep op Plumkett en Nancy. Het
toneel verandert. Harrlet heeft op geraf
fineerde wijze dezelfde situatie weten te
scheppen als in het eerste bedrijf en wan
neer de zwaarmoedige Lyonel opkomt en
ziet dat zU hem deemoedig nadert, gelooft
hij een boze droom gehad te hebben en
sluit haar in zijn armen. Enkele der voor
naamste nummers zijn: de Ouverture: 2e
acte: „Letzte Rosé" (Lyonel; later ook
Martha in de 4e acte). — 3e acte: „Achso
fromm” (Lyonel); „Lasst mich Euch fragen" (Plumkett).
Gram.pl. Ouverture Pari. P9074.
MASCAGNI., PIETRO,
geb. 7 Dec. 1863 te Leghora, Italiaans compo
nist o.a. van *Cavalleria
Rusticana, Iris, en ande
re minder bekende ope
ra’s en kleinere werken.
Hij kreeg zijn eerste les
sen aan een instituut In
zijn geboorteplaats bui
ten medeweten van zijn
vader, die hem in zijn
bakkerij wilde oplelden.
De tussenkomst van een
oom maakte het hem mogelijk, zijn les
sen te blijven volgen, toen op zijn 16e
levensjaar een symphonle in c mineur
en een Kyrie ter herdenking van Cherublnl’s geboortedag in het instituut werden
uitgevoerd. In Filanda, gecomponeerd door
den 18-jarlgen Mascagni, werd bekroond
in een prijsvraag voor cantates ter ge
legenheid van de Internationale Tentoon
stelling te Milaan. De muziek bij de Ode
an die Freude van Schiller deed Graaf de
Larderel hem het aanbod doen, zijn studie
aan het Conservatorium te Milaan te be
talen. Hij kon zich echter daar niet goed
schikken, en voegde zich al spoedig bij
een reizend orkest, waarmee hij geruime
tijd rondtrok tot hij zich eindelijk te
Cerignola vestigde als leraar aan de stede
lijke muziekschool. Cavalleria Rusticana
verwierf de eerste prijs in een wedstrijd,
uitgeschreven door den uitgever Sonzogno
(1889) en werd 18 Mei 1890 in het Constanzi Theater te Rome uitgevoerd, waar het
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geweldige succes direct gevolgd werd door
opvoeringen in de gehele wereld. Medail
les werden te zijner ere geslagen, en hij
werd verheven tot Ridder in de Kroonorde
van Italië. In snel tempo volgden nu een
groot aantal opera's, en een operette, die
echter geen van alle zo populair werden
als de Cavalleria. In 1895 werd hij be
noemd tot directeur van het Pesaro Con
servatorium, maar verliest deze betrekking,
omdat hij een reis in Amerika in 1903 te
lang liet duren. Bij zijn terugkeer in Italië
stichtte Mascagni een orkest en hervatte
hij zijn werk als leraar en componist, en
werd bevorderd tot Commandeur in de
Kroonorde van Italië. Met veel succes
maakte hij nog een reis door Zuid-Amerlka
in 1911.
MASMAN, THEO UDEN,
geb. 1901, leider van The éL
Ramblers, het dansorkest M
van de V.A.R.A. Had oor- ■
spronkelijk niet de bedoellng in de muziek te
gaan, maar in de handel
en bezocht daarom in
Rotterdam de Handels- ^
school. In deze periode
studeerde Masman piano
aan het Conservatorium
aldaar o.l.v. Slegfried Blaauw; trad veel op
als solist op de H.B.S. Vereniging, waar
van hij de leiding van het artistieke ge
deelte had. Later woonachtig in Den Haag,
alwaar in contact met liefhebbers van de
nieuwe muziekrichting Jazz (1921). Speel
de dientengevolge in diverse amateur-jazzorkesten, o.a. Original Jazz Syncopators en
Queens Melodists. Wijdde zich aan com
poneren, eerst van lichte amusementsmu
ziek en daarna van pianosyncopations &
la Zez Confrey; zijn eerste in dit genre
Laughing at the Ivories, vond direct een
uitgever In Amerika en wel bij den be
roemden Jack Mills te New York (1926).
Zijn latere werkjes vonden toen natuurlijk
zeer gemakkelijk een uitgever; Dancing
Keys en Siësta bij Ord Hamilton te Lon
den; Chips, Lazy Feet, Splinters en Sparks
bij de International Muslc Comp. te Brus
sel. Zijn eersteling beleefde bovendien een
Europese herdruk bij Lawrence Wright te
Londen. Deze successen verbreidden Masmans naam ook tot de beroepskringen; hij
werd uitgenodigd in een beroepsorkest te
spelen, The Rcsonancc Seven, destijds een
zeer populair ensemble. Van dit moment Is
Masmans naam onafscheidelijk aan de
Nederlandse Bandwereld verbonden; na
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drie maanden werden the Resonance Seven
omgedoopt tot The Ramblcrs (September
1926) en het feit dat deze Ramblers nog
thans even succes vol werkzaam zijn als
voorheen, ls voor Masman, den leider, een
grote voldoening.
MASSENET, JULES EMILE FRÉDÉRIC
(1842—1912), Frans opera-componlst, stu
deerde aan het Conservatolre te Parijs,
werd daar In 1878 leraar, ln 1910 Président
de 1’Académle. Van zijn vele werken zijn
het meest bekend: Le *Roi de Lahore, Le
*Cid, *Thais, *Manon.
MATINEE, middagconcert of -uitvoering,
ln tegenstelling met een avonduitvoering:
solrée.
MATTHaUS-PASSION (zie Passionen),
een der composities van Bach, op de woor
den, waarmee de evangelist Mattheüs het
lijden van den Heer Jezus Christus be
schrijft. Geschreven en voor het eerst uit
gevoerd in 1729. Gram.pl. H.M.V. D 1410,
D 1872, DB 907, C 2252, B 3581, Literatuur:
O. de Moor, De Matthaus-passion van
Bach. A. de Wal, De Matthaus-passion van
Joh. Seb. Bach.
MATTHEÜS, evangelie van, werd toege
schreven aan den tollenaar Levl of Mat
theüs, den lateren apostel. Dit evangelie
spreekt van profetie en vervulling en de
bedoeling er van is, Jezus te doen zien als
den Christus, den aan Israël beloofden
Messias.
MAZURKA, Poolse nationale dans, ln
3/4 maat, langzamer dan de ‘wals; ‘Chopln componeerde vele mazurka’s.
MAZURKA’S van Chopln; Gram.pl.
Odeon O 7543 en 6634, Decca CA 8043, H.
M.V. ± 30 opnamen.
MEDITATIE, overdenking, bespiegeling;
ln de Rooms-Katholleke Kerk: UJdenspreek tijdens de ‘Vasten.
MEDLEY, Engels: eigenl. verwarde mas
sa; zie potpourri.
MEETSTATION van de Union Interna
tionale de Radiodiffuslon. Naarmate het
aantal zenders over de gehele wereld toe
nam, deed zich ook de behoefte gevoelen
aan een strenge contróle van de golfleng
te, de modulatie en de sterkte der ver
schillende stations. Reeds in 1927 werd
daartoe een, toen nog zeer primitief, meet
station opgericht te Brussel ln de garage
van den huldigen directeur, den heer R.
Bralllard. In 1929 werd dit overgeplaatst
naar een villa, en 15 November 1938 werd
te Ukkel bij Brussel het speciaal voor dit
doel ontworpen gebouw geopend. Het ge
bouw ls eigendom van een N.V., waarvan
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Meister-Sexteit

de aandelen ln handen zijn van de leden
van de U.I.R. te Genève. Dagelijks worden
hier onafgebroken 300 Europese zenders
en 350 u.k.g.-zenders gecontroleerd. Wordt
een overtreding geconstateerd, dan wordt
onverwijld het betreffende station telegra
fisch of telefonisch gewaarschuwd. Ge
durende de twaalf Jaar van zijn bestaan
heeft het station op deze wijze meer dan
12.000 keer bij belangrijke afwijkingen lngegrepen. Men heeft de nauwkeurigheid
der contróle steeds opgevoerd: bedroeg deze
in 1927 5/10.000 (Vi meter op 1000 meter),
thans bedraagt deze 2 è 3/10.000.000 (»/*
mm. op 1000 meter). Alle metingen wor
den iedere maand gepubliceerd en toege
zonden aan alle leden der Unie en aan alle
posterlj-besturen, over de gehele wereld.
Het zou ons tej ver voeren, in te gaan op
de wijze, waarop de metingen worden
verricht. Dat deze „aether-politie-agent”
echter zeer belangrijk werk verricht, staat
vast.
MEGA (Grieks = groot), voor namen
van maateenheden: mlllloen maal; soms
afgekort tot meg, bijv. Megohm.
MEGAFOON, instrument
ter versterking van het ge
luld: wordt o.a. in Jazz-orkesten gebruikt ter verster
king van de zang-solo’s.
MEISTER-SEXTETT. Dit
befaamde
Duitse
zestal,
vroeger onder de naam van
The Comedian Harmonists
bekend, ls samengesteld uit
vijf geschoolde zangers on
der de leiding van een voor
treffelijk pianist, zulks ln
navolging van het Amerikaanse Sextet The
Revellers. Doch waar deze laatsten zich
vooral hebben toegelegd op de vertolking
van de Jazz-muziek, is het Meister-Sextett
de weg ingeslagen, die loopt tussen lichte
amusementskunst en ernstige muziek. Zijn
doel is o.m. volksliederen en half-vergeten
melodieën nieuw leven in te blazen, en zij
hebben lang en hard moeten werken, eer
dit doel werd bereikt. Eerst en vooral
diende alle sterren-cultus uit hun midden
gebannen; noch de bas, noch de bariton,
of de drie tenoren mochten opvallend in
’t licht worden gezet. Verder wordt iedere
stem, hoewel zorgvuldig op de samenklank
afgewogen, solistisch doorgestudeerd. Van
groot belang is eveneens de partituur,
welke in samenwerking van de zes leden
geschreven wordt; wanneer zij af is en het
lied ingestudeerd, wordt een klankopname
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te bootsen, doch weinige hebben :zijn hoog
staand peil bereikt; het ontbrak de na
volgers óf aan de ongeëvenaarde harmonie
en de rhythmische discipline van het ge
heel welke jaren studie hebben gevergd,
óf aan de begaafde zangers, die van het
Melster-Sextett een waar sextet van Mees
ters hebben gemaakt.
MEISTERSINGER VON NÜRNBERG, Die
van Rlchard *Wagner, muziekdrama in
drie bedrijven, première te München, 1868.
Opgedragen aan Lodewljk II van Beleren.
Speelt in het midden der 16e eeuw te
Neurenberg.
Eerste bedrijf. Het Inwendige van de
Katharlnenklrche; de gemeente zingt een
koraal en verlaat daarna de kerk. Walter
von Stolzing, een jonge ridder, die tijdens
de godsdienstoefening een blik heeft ge
worpen naar Eva, de dochter van den
goudsmid Pogner, besluit haar om haar
hand te vragen. Haar gezellin Magdalene
en later David, de leerjongen van den
schoenmaker Hans Sachs geven zich alle
moeite, Walter duidelijk te maken, wat het
gilde der meesterzangers te beduiden heeft.
Want indien hij Eva tot zijn vrouw wil
maken, dan zal hij deel moeten nemen aan
een zangwedstrljd van de glldeleden. De
winnaar zal Eva tot vrouw krijgen. Maar
tussen Walter en Eva ls reeds een jonge
liefde ontloken en de eerste neemt het
besluit aan de wedstrijd, die de volgende
dag plaats zal hebben, deel te nemen en
Indien mogelijk zich nog voor die tijd
meester te laten maken. Zij nemen af
scheid van elkaar en Walter blijft achter
ln de kerk, om een bijeenkomst van het
gilde mee te maken. De tussentijd ge
bruikt de schoenlappersleerling David om
Walter ln de geheimen van het gilde ln
te wijden. Wanneer de meesters binnen
treden, doet Pogner direct het voorstel
Walter voor de wedstrijd voor te dragen.
Maar de stadsschrijver Beckmesser, die het
zelf op Eva voorzien heeft, moet daar
niets van hebben. Dan komt ook Hans
Sachs en Kothner leest de lijst der aan
wezige meesters op. Pogner maakt daarna
bekend, dat hij Eva tot vrouw zal geven
aan den winnaar van de zangwedstrljd.
Daarna komt Hans Sachs met het voorstel, dat men de beoordeling aan het volk
moet overlaten. Dit voorstel vindt echter
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geen Instemming. Daarna neemt Pogner
opnieuw het woord en draagt Walter voor
als lid van het gilde. HIJ moet daartoe
een proef afleggen. Walter zingt en Beckmesser tekent hoorbaar met het krijt elke
fout op het bord aan. Er heerst een waar
tumult, wanneer Walter zijn gezang be
ëindigt. HIJ wordt afgewezen.
Tweede bedrijf. Een straat ln Neuren
berg. De leerjongens sluiten de werkplaat
sen. Magdalene probeert David te berei
ken, om Iets naders over Walter te ver
nemen. Troosteloos gaat zij heen, wanneer
zij de beslissing van de meesters heeft
vernomen. Hans Sachs komt te rechter
tijd om een vechtpartij tussen de leerjon
gens te voorkomen. Eva keert met Pogner
terug van de wandeling, het meisje ls stil.
Nu worden wij verplaatst naar de werk
plaats van Hans Sachs, die nadenkt over
het zingen van Walter, hoe poëtisch was
zijn monoloog! Dan komt Eva op. ZIJ ls
weggegllpt uit huls en naar Sachs ge
komen. Deze stelt haar op de proef door
het schijnbaar eens te zijn met het be
sluit van de meesters. Eerst moet hij
weten of Eva werkelijk van Walter houdt.
Het meisje verraadt zich natuurlijk ter
stond. Maar In plaats van naar huls terug
te gaan, wacht zij op Walter om met hem
te vluchten. Sachs, die hen beiden gevolgd
ls, laat een lichtstraal over de straat val
len om belden ln verwarring te brengen.
Wanneer nu ook Beckmesser op komt
dagen, die Eva een serenade wil brengen,
valt aan een vlucht niet meer te denken.
De geliefden nemen plaats op een bank.
Wanneer Beckmesser een aanvang wil
maken met zijn serenade, begint Hans
Sachs een humoristisch lied te zingen. De
serenade valt ln het water. Beckmesser ls
razend. Maar tenslotte moet hij zich toch
verzoenen met Hans Sachs en deze laat
hem net zoveel adem over, dat hij ter
nauwernood zijn lied ten einde kan zin
gen. De hamerslagen, die zijn fouten aan
geven, werken hevig op zijn gemoed. Zijn
gezang trekt de aandacht der omwonen
den. David meent dat de serenade Magda
lene betreft. Dan roept de nachtwaker het
elfde uur van de avond af en het wordt
stil op straat.
Derde bedrijf. Ofschoon Hans Sachs lief
de koestert voor Eva, gunt hij toch het
geluk aan Walter. Deze ontvangt van
Sachs aanwijzingen omtrent de wijze,
waarop hij opnieuw bij de meesters ln de
gunst zal kunnen komen. Walter zingt
een lied en Hans Sachs tekent het op. La-
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Melbourne
ter vindt Beckmesser het en meent, dat
het van Sachs zelf ls. Beckmesser wil dit
lied instuderen voor de wedstrijd. Einde
lijk verschijnt ook Eva, die het hullen
nader staat dan het lachen. Juist ls Sachs
bezig haar schoentje te lappen en Walter komt de trap op. Verrukt Improviseert
Walter de derde strofe van zijn lied. Het
meisje valt Sachs verheugd om de hals.
Nu komen ook Davld en zijn Magdalene
op. De eerste wordt tot gezel bevorderd.
Het harmonische gezang van den schoen
maker en de belde paren besluit deze
scène. Daarna zijn wij getuige van de
zangwedstrljd op de weide voor Neuren
berg. De gilden komen aan en de leer
jongens dansen met de meisjes. Beckmes
ser slaat door zijn foutieve opvatting van
het lied een mal figuur en Walter, die
zijn eigen lied uitstekend weet voor te
dragen, wint de prijs. In het gilde wil hij
echter niet opgenomen worden. Maar
Sachs brengt den vurlgen jongeling aan
het verstand, dat de meesters niet te ver
achten zijn en het gehele volk stemt door
een lofgezang aan te heffen, daarmee in.
De voornaamste muzikale nummers zijn:
le acte: „Das schone Fest, Johannls-Tag”
(Pogner); „So rlef der Lenz ln den Wald”
(Walter). — 2e acte: „Jerurn, Jerum, halla, halla, he!" (Sachs); „Den Tag seh’ lch
3e acte:
erscheinen" (Beckmesser).
„Wahn! Wahn! Ueberall Wahn!" (Sachs);
„Morgendlich leuchtend ln roslgem Scheln"
(Walters lied); „Verachtet mlr den Meis
ter nicht" (Sachs); „Heil Sachs! Hans
Sachs!” (koor).
MELBOURNE, u.k.g.-zender ln Austra
lië, golflengte 31.58 m. roepletters VK3ME;
zendt op werkdagen van 10.20—13.20 u.
MELNIK (Praag II), zender in Bohemen,
golflengte 269 m., 100 kW., 1113 kHz.
MELODRAMA, of: declamatorlum, gede
clameerd stuk proza of poëzie onder be
geleiding van plano of orkestmuziek. Komt
voor als onderdeel van een opera of als
zelfstandig werk (bijv. Das Hexenlied van
Von Wlldenbruch). Tegenwoordig wordt
het woord melodramatisch meestal ge
bruikt voor overdreven dramatisch, drakerig.
MEMBRAAN. Trilplaat. BIJ telefoons en
electro-magnetlsche
luidsprekers:
vlak
Ijzeren plaatje, geplaatst tegenover de
magneetpolen, waardoor de variaties van
de electrische stroom ln de magneetspoeltjes worden omgezet in geluidstrlllingen.
MEMEL, zender ln Duitsland, golflengte
531 m., 10 kW., 565 kHz.
R 11
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MENDELSSOHN—BARTHOLDY, JACOB LUDWIG FELIX (1809—1847),
Duits componist o.a. van
de oratoria Paulus en
Elias, symphonleën, een
vioolconcert,
beroemd
een aantal ouvertures,
waaronder A Midsummernight’s Dream, de
prachtige Lieder ohnc
Worte voor plano; was
een virtuoos orgel- en pianospeler, een van
de meest vooraanstaande vertegenwoordi
gers van de oude dirlgenten-school, en
een van de meest eminente musici, door
het Joodse ras voortgebracht. Het ge
slacht stamde af van Mendel, die onder
wijzer te Dessau was. Diens tweede zoon
Abraham werd een hoog ontwikkeld voor
aanstaand Berlijns bankier, die zich liet
dopen. Hun werd 3 Februari 1809 te Ham
burg een zoon, Jacob Ludwlg Fellx ge
boren. Toen hij pas drie Jaar oud was,
verhuisde de familie wegens de Franse
bezetting der stad, naar Berlijn. Zijn moe
der ontdekte dat hij talent bezat en hU
kreeg van haar tegelijk met zijn zuster
de eerste lessen op de plano. Op zeven
jarige leeftijd kreeg hij tijdens een ver
blijf te Parijs les van Mme. Bigot, en
later teruggekeerd te Berlijn, les ln plano,
viool en theorie. Tevens werden de grond
slagen gelegd voor een algemene klas
sieke ontwikkeling. Toen hij 10 Jaar was,
verscheen hij voor de eerste maal op een
concert en het volgend Jaar werd hij op
genomen ln de Sing-Akademle, waar hij
alt zong. In hetzelfde Jaar werd zijn
Psalm 19 uitgevoerd ln de Akademle. Op
12-Jarlge leeftijd begon een scheppende
periode, die 25 Jaar zou duren en waarin
hij meer dan 100 werken schreef. De eer
ste resultaten waren kamermuziek, liede
ren, een cantate, een blijspel met muziek,
twee opera’s uit een bedrijf bestaande, en
een deel van een derde opera. Op 17-Jarlge
leeftijd schreef hij zijn Midsummernight’s
Dream. Mendelssohn spande zich, naast
zijn eigen werk, in, om Bachs composities
en ln het bijzonder zijn Matth&us-passlon
meer bekend te maken, en hij dirigeerde
op 11 Maart 1829 een uitvoering daarvan,
de eerste na de dood van den componist.
HIJ maakte daarna verschillende reizen,
waarop hij o.a. Beriioz en Liszt leerde
kennen. Toen hij ln 1833 het Nederrljnse
muziekfeest te Düsseldorf had geleld,
werd hij daar benoemd tot stedelijk mu-
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ziekdirecteur. Hij bleef er echter slechts
twee Jaar, want in 1835 kreeg hij de aan
bieding, naar Lelpzlg te gaan en daar de
beroemde Gewandhauskonzerte te lelden.
HIJ nam deze eervolle post aan. Kort daar
op voltooide hij het oratorium Paulus. Te
Leipzig maakte hij van het orkest een der
allerbeste van Europa. Bij een bezoek aan
Frankfort had hij Cécile Charlotte Sophle
Jeanrenaud, dochter van een Fransen
domlné, ontmoet, en 28 Maart 1837 werd
ze zijn vrouw. In hetzelfde Jaar werd met
groot succes zijn oratorium Paulus te Lon
den uitgevoerd, en kort daarop onder zijn
eigen leiding te Blrmingham. Terug in
Leipzig wijdde hij zich met alle krachten
aan zijn taak. In 1840 had hij een groot
aandeel in de oprichting van het Conser
vatorium te Leipzig. In 1841 kreeg hij een
benoeming van den konlng van Pruisen
tot directeur van de muziekafdeling aan
een op te richten Academie der Schone
Kunsten, maar te Berlijn werd hij niet
populair en kon hij niet aarden. Het ora
torium Elias werd ln 1846 te Blrmingham
uitgevoerd. Het volgend jaar stierf zijn
zuster, hetgeen hem een ernstige schok
gaf. Hoewel zijn krachten afnamen,
hield hij niet op met componeren.
Maar al spoedig kon hij niet meer diri
geren, en 4 November 1847 stierf hij. Mendelssohn is tijdens zijn leven hoog ge
prezen en verguisd. Maar later hebben ook
zijn tegenstanders erkend, dat hij behoord
heeft tot de groten van zijn tijd, en in
het bijzonder in zijn oratoria prachtige
momenten van onvergankelijke waarde
heeft. En uit historisch oogpunt heeft hij
de verdienste, dat hij Europa veel onbe
kende werken van Bach heeft leren ken
nen.
_____
MENGELBERG, KAREL, componist en di
rigent; werd opgeleid
aanvankelijk bij Wil
lem Pijper ln Utrecht,
later aan de Staatllche
HochAkademische
schule te Berlijn, die
destijds een der beste
van t
conservatoria
Europa was. Achtereen
volgens was hij koordirigent te Berlijn, lnstrumentator aan de Staats-Opera en aan
het Grosse Schauspielhaus te Berlijn,
theaterdlrlgent te Grelfswald en te Königsberg in Pruisen, muzikaal-adviseur van de
Reichsrundfunkgesellschaft en Tonmeister van de Deutschlandsender, dirigent en
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componist van de Banda Municipal te Barcelona en dirigent, componist en chefTonmeister van de filmfabriek Oekrainfilni te Kiew.
Zijn composities zijn: orkestwerken, o.a.
het hier te lande enige malen uitgevoerde
Signalen, liederen met orkest, kamermu
ziek, pianomuziek, waaronder een serie
kinderstukken, muziek voor theaterstuk
ken en films.
MENGELBERG, Dr. RUDOLF, geb. 1892,
artistiek leider aan het Concertgebouw te
Amsterdam. Componeerde o.a. Symphonlsche Elegie; Scherzo sinfonico; Variaties
voor violoncel en orkest; Requiem voor
bariton en orkest; Weinlese 1929; Missa pro
Pace; Salve Regina; een hymne Amstelredam; en vele liederen.
MENGELBERG, Prof.
Dr. WILLEM, geb. 1871
te Utrecht, directeur
van
het Concertgebouw-orkest te Amster
dam en hoogleraar ln
de reproductieve toon
kunst aan de Universitelt te Utrecht. Dr.
honoris causa Columbla Unlversity. Compo
verschillende
neerde
Missen, pianowerken en liederen; een
praeludium over het Wilhelmus, een can
tate bij het huwelijk van Koningin Wllhelmlna, enzovoort.
MENUET, oude, sierlijke, Franse dans in
3/4 maat, in het midden der 17e eeuw
ontstaan ln Polton. De oudste muziek ln
menuet-vorm is van *Lully. De dans was

r

vooral populair aan het hof van bode
wijk XIV, en kwam later ook aan het
Engelse hof in zwang. Menuetten komen
o.a. voor in de werken van Bach, Haydn
en Mozart.
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MENUHIN,
YEHUDI,
geb. 22 Jan. 1917 te San
Franclsco, bekend violist,
oefende reeds op 3-Jarige
leeftijd op de viool, trad
op 8-Jarige leeftijd op
als violist met het Symphonle-orkest
te
San
Franclsco. Trad te Parijs
op met het Lamoureuxorkest.
Studeerde
in
Roemenië en Bazel.
MER, morse-seln voor: Hoogte ten op
zichte van het zeeniveau.
MESSAGER, ANDRÉ CHARLES PROSPER (1853—1929), Frans componist van
operettes, was dirigent aan de Opéra
Comlque te Parijs, directeur van Covent
Garden te Londen en tot 1926 opnieuw
aan de Opéra Comlque.
MESSIAS, Der, van G. F. ‘Handel, orato
rium, geschreven in 1741, behandelt de
profetieën over het lijden en de opstanding
van den Messias, en de zegepraal over de
dood en de verlossing der wereld, ln woor
den. ontleend aan de Bijbel. Zeer bekend
is de aria uit het derde deel: Ik weet, dat
mijn Verlosser leeft. Gram.pl.: Col. 9320—
9337; fragmenten Decca K 805, 574, 608.
MET, morse-sein voor: Mlddeneuropese Tijd (is ‘GMT + 1 uur) zie ‘Tijd
verschil.
METAPHORA (letterlijk: overdraglng),
kortste vorm der vergelijking; er wordt
niet aangegeven, dat een
vergelijking wordt ge
maakt, bijv. Het jaar
sterft.
/
METRONOOM, toestel,
i
bewogen door ’n uurwerk
//
waarmee door tikken de
Ik
gewenste snelheid van
IIË
een
muziekstuk
kan
worden aangegeven. De
snelheid wordt door het
verlengen of verkorten
van de staande slinger
gewijzigd. Werd uitge
vonden in 1816 door
M&lzel, een vriend van Beethoven. De
snelheid van een muziekstuk wordt aan
gegeven ln het aantal tikken per minuut
van M(aizels) M(etronoom). Malzel was
oorspronkelijk muziekleraar; hij constru
eerde een automatisch instrument, dat
fluiten, trommels, snaren, trompetten,
enz. bespeelde, dat hij verkocht voor 3000
francs, waarna hij een ander en groter
bouwde, dat ook klarinetten, violen en
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cello’s Imiteerde.
HIJ stierf op een reis
naar Amerika.
MEULEMANS, ARTHUR,
Vlaams componist, hoofd
van de dienst der biblio
theken van het N.I.R.,
studeerde bij Tinei en
werd reeds op 22-Jarlge
leeftijd benoemd tot le
raar ln de harmonie te
Mechelen. Is een zeer
vruchtbaar
componist
van liederen en orkest
werken.
Componeerde
o.a. liederen van Guido Gezelle, en Do
denliederen, het ballet Josaphatpark, een
suite voor zang en orkest De Hovenier op
teksten van Van Eeden’s vertaling van
Rablndranath Tagore’s verzen, twee ope
ra’s De Wikings en Adriaen Brouwer,
symphonleën,
rhapsodleën,
ouverturen,
koorwerken, enz.
MEXICAANSE HOND, thans weinig meer
voorkomende storing ln een ontvangtoe
stel, ontstaan door het genereren van een
naburig ontvangtoestel. Zie ook: storingen
en interferentie.
MEXICO CITY, u.k.g.-zender in Mexico,
golflengte 31.58 m., roepletters XEWW;
golfl. 50 m., roepl. XEBT, zendt dagelijks
van 16.20—6.20 u.
MEYERBEER, GIACO"
MO (1791—1864), Duits
componist, zoon van een
Joods bankier, oorspron
kelijk pianist; schreef
o.a. de opera’s *Robert le
Diable (Robert de dui
vel) (1831), Les ‘Huguenots (1836); De *Profeet
en L’*Africaine.
MEZZO-SOPRAAN, vrouwe- of kinder
stem tussen sopraan en alt.
MIAMI, u.k.g.-zender in de Veren. Sta
ten (Floridaï, golflengte 49.67 m., roep
letters W4XB.
MICHA, Profetie van, een der 12 z.g.
kleine profeten, van het Oude Testa
ment; Mlcha profeteerde onder de Konlngen van Juda, Achas en Hiskla (± 750 v.
Chr.). HIJ treedt krachtig op tegen de af
goderij onder de Joden en voorspelt, dat
zij uit hun land zullen worden wegge
voerd, maar voegt erbij, dat zij uit de
ballingschap zullen worden verlost, ver
der kondigt hij op zeer duidelijke wijze de
komst van den Messias aan.
MICHAEAS, Roomsch-kath. voor ‘Mlcha.

i

■

i

ü

Micro

I

0

t*

■A

164

MICRO (Grieks = klein); vóór maat
eenheden: mlllioenste deel.
MICROFOON, apparaat, dat geluidstrilllngen omzet in electrlsche stroomvarlaties.
MIDDENEUROPESE TIJD (of Westeuropese Zomertijd) afk. MET, zie Tijdverschil.
MIDLAND REGIONAL, zender in Enge
land, golflengte 296.2 m., 70 kW., 1031
kHz. Voor het pauze-teken zie Engeland.
MIDWINTERHOORN, instrument, waar
op in het Oosten van ons land het Kerst
feest wordt aangekondlgd. Het is een lan
ge houten buis met een melancholiek ge
luid. Midwinter was bij onze Germaanse
voorouders het Joelfeest, dat op 25 De
cember begon en verscheiden dagen duur
de.
MIDZOMERNACHTSDROOM, van F. J.
L. •Mendelssohn—Bartholdy, Ouverture
(1826) voor het toneelstuk van Shakespeare, door Mendplssohn gecomponeerd
op 17-Jarlge leeftijd. Zeventien Jaar later
werd de overige muziek bij dit toneelspel
geschreven. Een der allerbeste lyrische
voortbrengselen van de muziek van alle
tijden. Gram.pl. HM.V. D 1626 en 1627;
Odeon O 11069 (Hochzeitsmarsch), O 7605,
O 8374 en O 7605.
MIGNON, van Ch. L. Ambr. *Thomas,
opera in drie bedrijven, tekst naar
Goethe’s „Wilhelm Meister” door M. Car
ré, première ln Parijs, 1886. Speelt om
streeks 1790 in Duitsland en Italië.
Eerste bedrijf. Gelagkamer van een café.
Drinkende burgers en onder hen bevindt
zich de zanger Lotharlo. Een zlgeunertroep komt binnen en weet de aandacht
der aanwezigen op zich te vestigen. Mlg
non wordt met geweld uit een wagen te
voorschijn gehaald en de hoofdman der
zigeuners, Jarno, beveelt haar voor hem
de elerdans uit te voeren. ZIJ weigert dat
te doen en Wilhelm Meister is het, die
haar behoedt voor mishandeling. De zi
geuners vertrekken en de toneelspeler
Laertes komt op Wilhelm Meister af, om
hem te waarschuwen voor Philine, maar
het gelukt de kokette en schone toneel
speelster al heel snel hem in haar netten
te verstrikken. Niettemin koopt Wilhelm
Meister Mlgnon van de zigeuners los. Zij
weet hem er ten slotte toe te bewegen, dat
zij hem in pagekleding gestoken, volgen
mag. De toneelspelers zijn genodigd op
het slot van Baron Frledrlch von Rosenberg en terwille van Philine begeleidt Wil
helm Meister hen.
Tweede bedrijf. Kamer in het slot. Phi-
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llne zit voor een spiegel en maakt tollet.
Even later komt Wilhelm Meister op met
Mlgnon ln pagekleding. Philine drijft de
spot met haar en slaagt er gemakkelijk In
Wilhelm Meister geheel voor zich ln be
slag te nemen. Deze beiden af. Mlgnon
ls jaloers en begint haar gezicht te
schminken en is verrukt over het resultaat.
ZIJ kan zich niet langer weerhouden weer
meisjeskleren aan te trekken en zoekt
kleren van Philine op om die aan te trek
ken. Zo uitgedost, wordt zij verrast door
Wilhelm en Philine, de laatste is niet
zuinig met haar hoon. De eerste voelt,
dat het ogenblik is gekomen om zich van
Mlgnon te scheiden. Toneel verandert.
Park met tuinhuis. Mlgnon, nu weer in
zigeunerkledij is geheel vertwijfeld, dat
Philine Wilhelm van haar heeft afgetrok
ken. In haar Jaloezie wenst zij, dat de
bliksem het huisje geheel zal vernietigen.
Lotharlo heeft dat gehoord en steekt het
tuingebouw ln brand. De toneelspelers
ontkomen, maar Philine beveelt Mlgnon
een bouquet, dat zij gekregen had van
Wilhelm, te halen. Het meisje verdwijnt
in de vlammen. Wilhelm rent haar na en
draagt haar op de armen uit de vlammen.
Derde bedrijf. Zaal in de villa Cypriani.
Wilhelm Meister heeft de ziek geworden
Mlgnon naar Italië gebracht. Lotharlo
vergezelde hen; Mlgnon en Lotharlo komen
het toneel op. Even later Wilhelm Meister,
die zich bewust is geworden van zijn lief
de voor Mlgnon. Lotharlo, die de beiden
alleen gelaten heeft, komt terug met een
kistje, dat Mlgnon herinnert aan haar
kindertijd. Lotharlo is de bezitter van de
villa. Jarenlang heeft hij als reizend zan
ger zijn door zigeuners geroofd kind „Sperata” gezocht. Nu herkent hij haar als
zijn dochter en overgelukkig sluit het
meisje den vader en haar geliefde ln de
armen.
De voornaamste muzikale nummers zijn:
le acte: „Non conosci 11 bel suol” (Mlg
non); „Leggiadre rondlnelle” (Mlgnon en
Lotharlo). — 2e acte: „A maraviglia!” (Phi
line); „Son io mio specchia?” (Mlgnon);
„Addio, Mlgnon" (Wilhelm); „Sofferto hai
tu?" (Lotharlo en Mlgnon); „I son Titanla"
(Philine). — 3e acte: „A! non credea (Wil
helm); „Ah! son felice” (Wilhelm en Mignon).
Gr.pl. Odeon O 2904 (Ouverture), enz.
MILAAN, zender in Italië, M.I., golf
lengte 368.6 m„ 70 kW., 814 kHz.; M. II
golflengte 221.1 m., 4 kW., 1357 kHz. Het
pauze-teken is de slag van een nachtegaal.

Mïlhaud
MILHAUD,
darius,
geboren 4 Sept. 1892 t
Aix-en-Provence, Frans
componist o.a. van de
opera La Brebis Égarée,
gebaseerd op een boek
van Francls Jammes; de
muzikale grap Le Bocuf
sur le Toit op Braziliaan
se tango-melodleën; de
symphonle
Springtime,
de cantate Le Retour;
en de fantasie voor plano en orkest Car
naval d’Aix. HIJ was lid van de Groupe de
Six, die zich ten doel stelde te vechten
tegen conservatisme en tradities. Leerling
van het Parljse Conservatolre onder Gedalge, Wldor, d’Indy en Leroux, won hij
de Prix Lcpaulc in 1915, maar kon door
het uitbreken van de wereldoorlog niet
naar Rome gaan. Te Parijs werden zijn
twee symphonlsche suites uitgevoerd door
de Colonne en Pasdeloup orkesten, waar
hun gunstige ontvangst leidde tot uit
voeringen te Londen en elders. The Creation of the World, een futuristisch ballet
bij een scenario door Blalse Cendrars, ge
schreven voor Amerika, werd het eerst uit
gevoerd te Parijs 1923, en te New York
door het Zweedse Ballet, dat tevens zijn
L’Homme et son Désir tot uitvoering
bracht. Zijn Rag Caprices op Amerikaanse
Jazz werden goed ontvangen ln het Thé&tre des Champs Elysées te Parijs. Van zijn
andere werken dienen nog te worden ge
noemd een ballade Salade, muziek bij Agamemnon, een serenade, pastorale, ver
schelden werken voor piano met orkest en
vijf études.
MILLI (Grieks) vóór namen van maat
a. Kyrie: Kyrie elelson,
Christe elelson, Kyrie elelson.
b. Gloria (Engelenzang): Gloria, in excelsls Deo.
Et in terra pax hominlbus bonae voluntatls.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus
te, glorlflcamus te.
Gratias aglmus tlbl propter magnam glorlam tuam.
Domine Deus, Rex caelestls, Deus Pater
omnipotens.
Domine, Flll unlgenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Fllius Patrls;
Qui tollls peccata mundi, miserere nobls.
Qui tollls peccata mundi, susclpe deprecationem nostram;
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
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eenheden: duizendste deel.
MILLIS, u.k.g.-zender ln de Verenigde
Staten (Mass.), golflengte 31.35 m., roep
letters W1XK.
CARL
MILLÖCKER,
(1842—1899), Weens operettencomponlst, dirigent
aan verschillende thea
ters te Wenen. Van zijn
vele bekende operettes
noemen wij Der ‘Bettelstudent, Der arme Jona
than, Der Vize-Admiral.
MINEUR, zie mol.
MINSK, zender in Rusland, golflengte
1442 m.
MIS. De Rooms-Katholieke Kerk ver
staat onder de Mis het onbloedig offer van
het Nieuwe Verbond, waarin Christus zich
zelf onder de gedaante van brood en wijn
aan Zijn hemelsen Vader opoffert door
den Priester. Dit offer ls door Christus lngesteld bij het Laatste Avondmaal. Vol
gens de Katholieke geloofsleer wordt ln de
MIs een waar en eigenlijk offer aan God
opgedragen. De H. MIs bestaat uit drie
voorname delen: ‘offerande, ‘consecratie,
•communie. Men onderscheidt stille mis
sen en gezongen missen. De radlo-lulsteraar heeft uiteraard altijd met de laatste
te doen. BIJ een gezongen Mis zingt de
priester, het Koor en eventueel ook het
volk. De priester zingt in enkele eenvou
dige gezangen volgens een overgeleverde
melodie. Bij de gezangen, die het koor
uitvoert, kunnen we twee groepen on
derscheiden: 1. Wisselende zangen: Introï
tus (Inleiding); Graduale en Tractus; Of
fertorium en Communlo; 2. Onverander
lijke Zangen. Deze laatste luiden als volgt:
Heer, Christus, ontferm U over ons!
Ere zij God in den Hoge.
En vrede op aarde aan de mensen van
goeden wille.
WU loven U, wy pryzen U, wy aanbid
den U, wy verheerlijken U.
Wy danken U om Uw grote heeriykheid.
Heer God. hemelse Koning, God, Al
machtige Vader.
Heer, Eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, Zoon van den
Vader,
Die de zonden der wereld wegneemt,
ontferm U over ons.
Die de zonden der wereld wegneemt,
neem onze smeekbede aan;
Die zit aan de Rechterhand van den
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nobls.
Quonlam tu solus 6anctus,
Tu solus Domlnus,
Tu solus Altlsslmus, Jesu Chrlste,
Cum Sancto Splritu, ln gloria Del Patris,
Amen.
c. Credo (alleen op Zon- en feestdagen):
Credo ln unum Deum,
Patrem omnlpotentem, factorem caell et
terrae, vlslbllium omnium et invisibilium.
Et in unum Domlnum Jesum Chrlstum,
Fllium Del unlgenitum,
Et ex Patre natum ante onmla saecula.
Deum de Deo, lumen de lumlne,
Deum verum de Deo vero;
Genltum non factum, consubstantlalem
Patri: per quem omnla facta sunt,
Qul propter nos homlnes et propter
nostram salutem descendlt de caells;
Et lncarnatus est de Splritu Sancto ex
Maria Vlrglne; et homo factus est;

t
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Cruciflxus etlam pro nobls; sub Pontlo
Pilato passus, et sepultus est;
Et resurrexit tertla die, secundum
Scrlpturas;
Et ascendlt ln caelum; sedet ad dexteram Patris;
Et lterum venturus est cum gloria, Judicare vlvos et mortuos: culus regnl non
erlt flnls;
Et ln Spirltum Sanctum,
Domlnum et vlvlficantem; qul ex Patre
Fllloque procedlt;
Qul cum Patre et Flllo slmul adoratur,
et conglorlflcatur: qul locutus est per
Prophetas;
Et ln unam, sanctam cathollcam et
apostollcam Eccleslam.
Confiteor unum baptlsma ln remlssionem
peccatorum.
Et expecto resurrectlonem mortuorem, et
vltam venturl saecull. Amen.
d. Sanctus (Jesaja 6:3):
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Domlnus Deus Sabaoth.
Plenl sunt caell et terra gloria tua.
Hosanna ln excelsls.
e. Benedictus:
Benedictus qul venlt ln nomine Del.
Hosanna ln excelsls.
t. Agnus Del (Joh. 1 : 29):
Agnus Del, qul tollls peccata mundl,
miserere nobls.
Agnus Del, qul tollls peccata mundl:
dona nobls pacem.

Mis

Vader, ontferm U over ons.
Want GIJ alleen zijt heilig,
GIJ alleen zijt de Heer.
GU alleen zijt de Allerhoogste, Jezus
Christus,
Met den Heiligen Geest in de Heerlijk
heid van God den Vader. Amen.
Ik geloof in een God, den Almachtlgen
Vader, Schepper van hemel en aarde, van
alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En ln een Heer Jezus Christus, den
eniggeboren Zoon van God.
En uit den Vader voor alle eeuwen ge
boren,
God van God, licht van licht, waarach
tig God van den waarachtlgen. God,
Geboren, niet geschapen, één van wezen
met den Vader; door wlen alle dingen ge
maakt zijn,
Die om ons, mensen, en om onze zalig
heid uit de hemel Is nedergedaald;
En ls vlees geworden door den Heiligen
Geest uit de Maagd Maria en ls Mens ge
worden;
HIJ is ook voor ons gekruisigd; onder
P.P. heeft Hij geleden en is Hij begraven;
En Hij Is verrezen ten derden dage, vol
gens de Schriften;
En HIJ ls opgeklommen ten hemel, zit
aan de rechterhand van den Vader;
En HU zal wederkomen ln heerlijkheid,
om te oordelen de levenden en de doden;
ZUn rijk zal geen einde hebben.
En in den Heiligen Geest, den Heer, die
het leven geeft; die uit den Vader en den
Zoon voortkomt;
Die met den Vader en den Zoon tezamen
wordt aanbeden en verheerlijkt; die ge
sproken heeft door de profeten;
En ln één heilige, katholieke en aposto
lische Kerk;
Ik belUd één doopsel tot vergiffenis
der zonden.
En lk verwacht de verrijzenis van de
doden en het eeuwige leven. Amen.
Heilig, heilig, heilig ls de Heer, de God
der heerscharen.
Vol zUn hemel en aarde van Uw heer[lijkheld.
Hosanna ln den Hoge.
Gezegend ls HU, die komt, ln de naam
des Heren.
Hosanna ln den Hoge.
Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt, ontferm U over ons, Lam Gods,
dat de zonden der wereld wegneemt, geef
ons de vrede.

Mis
Het verloop van een gezongen MIs ls als
volgt: De priester komt ln misgewaad uit
de sacristie, een kamer naast het altaar.
Voor hem lopen enkele misdienaars. De
kelk, die de priester in de hand draagt,
wordt door hem op het altaar geplaatst.
Daarna gaat hij staan aan de voet van
het altaar. HIJ bidt psalm 42 en de Confi
teor (belijdenis der zonden). De misdie
naars bidden mee. Zij stellen de gelovigen
voor. Biddend bestijgt de priester nu het
altaar. Hij leest uit het Misboek, dat aan
do rechterzijde, van het altaar staat, een
aantal gebeden, o.a. de Introïtus, de Kyrlë,
de Gloria, de Collecten en het Epistel. De
eerste drie worden Intussen door het koor
gezongen. Daarna bidt de priester enige
gebeden, die door het koor gezongen wor
den. De misdienaar draagt nu het Misboek
naar de linkerzijde van het altaar. Daar
wordt het Evangelie gelezen. Dan volgt
de preek. Met het bidden van het Credo
(De Twaalf Artikelen des Geloofs), dat
gezongen wordt door het koor, eindigt de
Voormis, het le deel van de Mis. Nu begint
het tweede deel, de MIs der Gelovigen. De
priester bidt, het koor zingt de Offerande.
Het kelkkleedje, dat tot nog toe de kelk
bedekte, wordt weggenomen. Een misdie
naar schenkt wijn en een weinig water ln
de kelk. Het brood, de Hostie, heeft de
priester uit de sacristie meegebracht. Er
volgen nu enkele gebeden en geëindigd
wordt met de Prefatie, die door den pries
ter wordt gezongen. Het koor zingt de
slotwoorden: Sanctus, enz. In stilte wordt
dan door den priester de Canon gebeden,
waaronder de consecratie plaats heeft.
Over de Hostie worden de woorden van
Christus bij het Laatste Avondmaal ge
sproken: Dit ls mijn lichaam. Daarna
wordt de H. Hostie door den priester hoog
boven het hoofd gehouden. De misdienaar
slaat driemaal op de gong. Hetzelfde ge
beurt met de wijn. De priester zegt: Dit
ls mijn bloed. De kelk wordt ln de hoogte
geheven, er klinken drie gongslagen en in
alle stilte aanbidden de gelovigen het H.
Bloed. De priester vervolgt dan de Canon
en besluit hem met het zingen van het
Pater Noster (Onze Vader). Daarna wordt
de Hostie gebroken en het kleinste stuk
met het H. Bloed vermengd. Het Agnus
Del (Lam Gods) wordt gebeden en ge
zongen. Enkele gebeden en een driemaal
herhaald Domlne non sum dlgnus (Heer,
lk ben niet waardig) bereiden de Com
munie voor. De priester nuttigt het Li
chaam en Bloed. Hij reinigt de kelk, wast
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de vingers en dekt de kelk weer toe met
het kelkkleedje. De misdienaar heeft on
dertussen het Misboek weer aan de rechter
zijde van het altaar geplaatst. De priester
leest de Communlo, het koor zingt dit ge
bed. Na het lezen van het laatste gebed,
de Post-Communlo, draalt de priester zich
met het gezicht naar de gelovigen, zegt:
Ite Missa est, of Benedlcamus Domino, en
geeft de zegen. De MIs ls nu geëindigd.
Aan de linkerzijde van het altaar leest de
priester nu het Laatste Evangelie, meestal
de aanvang van het Evangelie van Johannes: In den beginne was het Woord, enz.
Dit ls zeer ln het algemeen gesproken
het verloop van een gezongen H. MIs vol
gens de Romeinse Liturgie.
MISERÉRE (Lat.: erbarm U). begin van
de boetpsalm 51 (bij de Rooms-Katholleken Psalm 50), vele malen gecomponeerd.
MISKOLC, zender ln Hongarije, golf
lengte 208.6 m., 1.25 kW.. 1438 kHz. Het
pauze-teken ls hetzelfde als dat van •Boe
dapest.
MISSAAL, misboek voor den priester.
MISSA PRO DEFUNCTIS, of: missa defunctorum, zie Requiem.
MISSA SOLEMNIS (lat. plechtige *Mls),
waarbij de priester wordt bijgestaan door
een diaken en een subdiaken. Een der
schoonste voortbrengselen van de Euro
pese mlsmuzlek ls de Missa solemnis door
L. van ‘Beethoven, geschreven ln 1824.
Gram.pl. Pol. 95146—95156.
M.M., zie Metronoom.
MN, morse-seln voor: Minuut (minu
ten).
MODERATO, Ital. muziekterm, gematigd;
in samenstellingen, bijv. Allegro moderato.
MODULATIE, het veroorzaken van een
variërende sterkte van een electrische golf
(draaggolf), in overeenstemming met de
sterkte van de stroom ln een microfoon of
pick-up. Bij het ontvangen beweegt weer
de luidspreker ln overeenstemming met
deze gemoduleerde draaggolf.
MOESSORGSKY, MO
PETROWITSJ
DEST
Russisch
(1839-1881),
componist en pianist,
was tot 1859 ln militaire
dienst, wijdde zich aan
de muziek en bleef daar
na ln Petersburg wonen.
Oorspronkelijk van ge
goede familie, moest hij
in 1861 een betrekking
zoeken en werd Staats
ambtenaar, eerst bij het
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Verkeerswezen, daarna tot zijn dood bij het
Boswezen. Verviel ln de laatste Jaren tot
drankmisbruik en stierf, bewusteloos door
de alcohol. Componeerde o.a. een aantal
pianostukken. Tableau d’une Exposition,
naar aanleiding van een tentoonstelling
van schilderijen van zijn overleden vriend
Hartmann. (Pol. 27246—27249) en de opera
•Boris Godounoff.
Literatuur: Hugo van Dalen, Moessorgsky.

MOL, mineur, kleine tertstoonsoort.
MONA LISA, van Max von Schillings,
opera in 2 bedrijven, een voor- en een na
spel; tekst van Beatrlce Dowsky. Eerste op
voering te Stuttgart 1915. Het voor- en
naspel spelen ln de tegenwoordige tijd, de
eerste en tweede acte aan het eind van de
15e eeuw.
Voorspel. Een echtpaar, dat op de hu
welijksreis door Florence komt, bezichtigt
onder leiding van een gids het paleis, dat
eenmaal aan de Gloconda’s toebehoord
heeft. De gids vertelt hun de huivering
wekkende geschiedenis van de 6chone
Mona Lisa, wier echtgenoot en minnaar
een gruwelijke dood ln het paleis heb
ben gevonden. Langzaam wordt de zaal
donker onder zijn woorden, en als het
weer licht wordt, ziet men op het toneel
een zaal van het paleis van voor honder
den Jaren, en speelt zich daarop de ge
schiedenis van Mona Lisa, zoals die zo
even door den gids werd verteld, af.
In het eerste bedrijf, dat nu volgt, ls
het carnavalstljd. Buiten hoort men de
mensen zingen. Francesco del Gloconda’s
vrienden maken het hof aan een schone,
maar oppervlakkige vrouw. Mona Lisa
komt terug uit de MIs. Haar man, Fran
cesco, voelt zich zeer verontrust door haar
geheimzinnige glimlach, die op het schil
derij van Leonardo da Vinei zo meester
lijk ls weergegeven. HIJ wil het raadsel
van die glimlach ten koste van wat ook
doorgronden. Nu komt Glovannl de Salviatl, om in opdracht van den Paus een
kostbare parel van Francesco te kopen.
Francesco, een hartstochtelijk parelverzamelaar, laat zijn gast trots zijn verza
meling zien, die hij ln een grote wandkast
bewaart, waarvan hij alleen de sleutel be
zit. Mona Lisa herkent ln Glovannl een
vroegeren geliefde. Terwijl Francesco an
dere gasten uitgeleide doet, haalt Giovannl Mona Lisa over, met hem te vluchten.
Francesco echter komt eerder, dan ver
wacht was, terug. Glovannl moet zich in
de muurkast verbergen. Francesco ver-
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moedt, dat zijn medeminnaar ln de kast
zit, en slaat de deur toe. De kast is zo
nauwkeurig gemaakt, dat er door de
reten geen lucht kan dringen, en dus
moet Glovannl langzaam door verstikking
sterven. Mona Lisa tracht de sleutel van
hem te krijgen, maar hij werpt die door
het venster in het water, en neemt vol
hartstocht Mona Lisa in zijn armen.
Wanneer Mona Lisa de volgende morgen
weer tot zichzelf komt, brengt haar doch
tertje haar de sleutel, die niet ln het wa
ter, maar in haar boot gevallen ls. Mona
Lisa zendt haar dochtertje weg, en snelt
naar de kast. Maar ze vreest, dat haar ge
liefde reeds lang dood is. Dan nadert
Francesco. Mona Lisa geeft hem met haar
geheimzinnige lachje de sleutel en ver
zoekt hem, enige sieraden voor haar uit
de kast te halen. Francesco denkt, dat ze
toch nog kans gezien heeft, Glovannl's
leven te redden. HIJ opent de kast, en
gaat naar binnen, om dit zelf te onder
zoeken. Dan slaat Mona Lisa de deur ach
ter hem dicht, zodat hij dezelfde Jammer
lijke dood als Glovannl moet sterven. Mo
na Lisa zinkt bewusteloos op de grond.
Naspel. De vertelling van den gids ls
ten einde. Men ziet hem weer met het
Jonge echtpaar. De jonge vrouw vraagt
hem, of hij niet weet, hoe het verder met
Mona Lisa ls gegaan. HIJ weet het niet. Ze
geeft hem geld voor een mis voor het
zlelehell van de arme Mona Lisa. Haar
man gaat heen. Voor zij hem volgt, laat
ze een bouquet witte irissen vallen, en ziet
daarbij den gids met een geheimzinnig
glimlachje aan. Hij neemt de bloemen op
en drukt ze vol verrukking aan zijn hart.
MONDSCHEIN-SONATE, van L. van
•Beethoven, opus 27, plano-sonate in vrije
vorm, door Llszt ,,een bloem tussen twee
afgronden” genoemd. Naar aanleiding van
deze sonate zijn de roman en de film Het
Mysterie van de Mondschcinsonate door
Wllly Corsarl geschreven.
MONNIKENDAM, MARIUS, geb. 1896,
Nederlands organist en componist; com
poneerde o.a.: Missa nova; Te Deum;
Boetpsalmen; Symphonia 1937; muziek bij
Vondels Noach.
MONTE CENERI, zender ln Zwitserland,
golflengte 257.1 m., 15 kW., 1167 kHz. Het
pauze-teken ls een klokkenspel.
Zie foto-paglna XXVIII.
MONTEUX, PIERRE, geb. 1875 te Parijs,
Frans dirigent o.a. van 1919—1924 van het
Boston Symphony Orchestra. Studeerde
aan het Conservatoire te Parijs, en trad
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ln 1894 voor het eerst op te Parijs met een
strijkkwartet; dirigeerde de Colonne Con
certen en daarna 4 reizen van het Rus
sisch Ballet. Stichtte daarna zijn eigen
concerten ln het Casino de Paris. Leidde
in 1913 en 1914 het orkest van de Opéra te
Parijs, en trad tevens te Londen en Parijs
op als gastdlrlgent. In 1916—1917 ging hij
met het Russisch Ballet naar de Verenig
de Staten, waar hij tevens concerten gaf
(1918). Kreeg bij zijn terugkomst het Le
gioen van Eer. Van 1935—1937 was hij diri
gent van het Symphony Orchestra te San
Franclsco. Trad ook in Nederland herhaal
de malen als gastdlrlgent op.
MONTEVERDI, CLAUDIO (1567—1643),
Italiaans violist, zanger en componist. Van
1613 af kapelmeester aan de S. Marco te
Venetië; was de eerste, die de *Aria ln de
opera Invoerde. Schreef o.a. opera’s:
Arlanna, Orféo en 1’Incoronazione di
Poppea. Het wiegelied uit deze laatste
opera op Gram.pl. Col. DB 500.
MONTEVIDEO, u.k.g.-zender ln Uruguay,
golflengte 31.55 m., roepletters CXA 8;
zendt dagelijks van 12.20—17.20 u., golfl.
48.98 m., roepl. CXA 4, dagelijks van 21.20—
3.20 u., golfl. 49.96 m., roepl. CXA 2; dage
lijks van 16.20—4.20 u.
MONTPELLIER
(P.T.T.),
zender
ln
Frankrijk, golflengte 224 m., 5 kW., 1330
kHz.
MONTREAL, u.k.g.-zender ln Canada,
golflengte 49.96 m., roepletters CFCX;
zendt dagelijks van 13.05—6.20 u.
MORAVIE, zie Bohemen en Moravië.
MORAVSKA-OSTRAVA, zie Troppau.
MORENA, CAMILLO, geboren 1867, Ita
liaans componist en arrangeur, vestigde
zich ln 1901 te Berlijn. Componist van po
pulaire muziek, marsen, walsen en enkele
bekende potpourri’s.
MORGENROOD, door de V.A.R.A. dik
wijls uitgezonden lied van Otto de Nobel.
De tekst luidt: 1. Morgenrood, Uw heilig
gloeien Heeft ons steeds de dag gebracht;
Breek toch door, o lichtvernleuwer, In de
grote volk’rennacht. Laat Uw glorie hope
geven, Hun, die worst’len ln de nacht;
Geef hun moed ln ’t voorwaarts streven
Tot hun ’t daglicht tegenlacht. 2. Mor
genrood, in worst’lend zwoegen, Hebben
zij naar U gesmacht; En ln nachten, treu
rig, duister, Uw verlossend werk ver
wacht. Rosé gloed kleurt reeds de wolken,
d’Ochtendwlnd rulst door de bla&n; Wel
dra ls voor alle volken ’t Schltt’rend zon
licht opgegaan.
MORGENWIJDING, wordt gehouden:

Motet

voor de Avro sinds 19 Nov. 1928 door Ds.
Mr. L. C. W. *Ekerlng, voor de N.C.R.V. en
de V.P.R.O. door verschillende predikan
ten.
MORINI, ERIKA, geb.
1906 te Wenen, violiste,
trad reeds op haar zesde
Jaar met enorm succes
op in badplaatsen, ver
dere opleiding van Prof.
SevQlk. Vierde reeds op
Jeugdige
leeftijd
met
Arthur Nlklsch triom
fen op grote concertrei
zen, o.a. ln Amerika; be
hoort ook ln ons land
tot de geziene solisten.
MORRIS DANCE, een, vooral vroeger, op
het Engelse platteland populaire dans ln
4/4 of 3/4 maat. Hij wordt ln afgelegen
plaatsjes nog beoefend, en wordt bege
leid door doedelzak en kleine trom. De
Morris dance ls van Moorse of Spaanse
oorsprong.
MORSE-SCHRIFT wordt gebruikt bij het
telegraferen per radio en langs de lijn;
elke letter wordt voorgesteld door een
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combinatie van punten en streepjes. Ge
noemd naar den uitvinder S. F. M. Morse
(1791—1872).
MOSKOU, zender In Rusland, M. I, golf
lengte 1744 m.; M. II, golfl. 1293 m.; M.
IH, golfl. 1000 m.
MOSKOU, u.k.g.-zender ln Rusland, golfl.
19.89 m., roepletters RKI; golfl. 25 m.,
roepl. VZSPS; golfl. 31.25 m.. roepl. RW96.
MOTALA, zender ln Zweden, golflengte
1389 m„ 150 kW., 216 kHz. Het pauzeteken ls hetzelfde als dat van ♦Stock
holm.
MOTALA, u.k.g.-zender in Zweden, golf
lengte 25.63 m., roepletters SBP, en golfl.
49.46 m., roepl. SBO; relayeert Stockholm.
MOTET, kort. meerstemmig kerkelijk
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zangstuk, meestal *a cappella, maar soms
ook mot begeleiding van orkest of orgel.
MOTIEF, zie Leidmotief.
MOTO, con, Ital.: bewogen.
MOZART, WOLFGANG
AMADEÜS (1756—1791)
geboren
te
Salzburr
Duits componist en pla
nlst van ongelofelijk'
begaafdheid, die zich a'
op zeer Jeugdige leeftijd
vertoonde. Zijn vader
Leopold, zelf een knap
musicus, gaf hem de
eerste lessen, en kon
reeds ln 1762 met den
zesjarigen knaap en zijn
elfjarige zuster concert
reizen ondernemen naar Mtlnchen
Wenen. De Jonge Mozart werd overal
als wonderkind gehuldigd en vereerd. In
de volgende Jaren werden deels met zijn
vader, deels ook met zijn moeder reizen
ondernomen naar Londen, Parijs, Frank
rijk, Nederland, Zwitserland en Italië. Op
zevenjarige leeftijd begint Mozart te com
poneren, als hij elf ls, schrijft hij zijn
eerste opera Apollo et Hyacinthus, die ln
1767 ln de Unlversltelt te Salzburg door
studenten wordt opgevoerd. Op 12-Jarlge
leeftijd volgen reeds weer twee opera’s,
Bastien et Bastienne en La finta semplice.
Zijn roem wordt steeds groter, als hij van
1769 tot 1773 verschillende reizen onder
neemt naar Italië. Daar schrijft hij tal
van opera’s, de Paus verleent hem het
Ridderkruis van de Gouden Spoor, de
„Academia fllarmonlca” te Bologna maakt
hem tot haar lid. In 1769 was hij benoemd
door aartsbisschop Slglsmund tot concert
meester van zijn orkest. Diens opvolger
maakte bezwaar tegen zijn vele reizen, en
eindelijk nam hij in 1777 ontslag, zodat
hij opnieuw op reis kon gaan. tevens op
zoek naar een nieuwe betrekking. In 1778
sterft Mozarts moeder en treedt hij ln het
huwelijk met Konstanze Weber. Dan be
ginnen al spoedig de financiële zorgen te
nijpen. Pas ln 1787 krijgt hij een vaste
aanstelling als kamercomponlst op een
salaris van 800 gulden per Jaar. Maar het
was niet voldoende voor het onderhoud
van het gezin Mozart. Geldzorgen ondermljnen wel zijn gezondheid, maar niet zijn
scheppingskracht. Juist ln deze laatste
Jaren van zijn leven schenkt hij de we
reld zijn schoonste werken. Na een ziek
bed van vele maanden sterft hij, nauwe
lijks 36 Jaren oud. Een dodenmis, die
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hij naar zijn eigen woorden voor zich
zelf had geschreven, bleef onvoltooid. Een
leerling maakte haar af naar aantekenin
gen van den meester. Geld ls er niet voor
een graf, en dus wordt hij ln een alge
meen graf bijgezet. — Op alle terreinen
der muziek en ln alle vormen heeft Mo
zart een grote menigte prachtige compo
sities geschreven. HIJ was de schepper van
de Duitse opera, en wist de talrijke stro
mingen van de muziek zijner dagen op
geniale wijze samen te vatten. De ulterlijke vormen nam hij over van de Italiaan
se opera, maar de lnhoud ls oneindig die
per. Van zijn werken noemen wij: de
opera's Idomeneo (1781), Die *Entflihrung
aus dem Serail (1782), Le *Nozze di Figa
ro (1786), *Don Giovanni (1787), »Cosi
Fan Tutte (1790) en Die *ZauberfIöte
(1791); Kerkmuziek: 15 missen, een re
quiem (voltooid door Süssmayer), motet
ten, kyrles, enz.; voor orkest: 49 symphonleën en verschillende kleine orkestwer
ken; concerten: 25 voor plano, 7 voor
vlooi, 5 voor hoorn, 2 voor fluit; kamermuzlekstukken: 26 strijkkwartetten, 42
vloolsonates, 9 strijkkwintetten, trio's en
verschillende werken voor hoorn, klarinet
en hobo; planowerken: 17 sonates, 15 va
riaties, 4 fantasieën en enige quatre-malns
voor plano; voor orgel: 17 sonates.
Literatuur: Ottokar Janetschek, Mozarts
Levensroman; W. Hutschenruyter, Mozart.
MP, morse-seln voor: Persoonlijk.
MSG, morse-seln voor: Aankondiging
van een telegram betreffende de scheeps
dienst.
MUETTE DE PORTICI, La (De Stomme
van Portici) van D. F. E. *Auber; opera
(1828) ln vijf bedrijven, naar Scribe en
Germaln Delavlgne. Eerste opvoering te
Parijs 1828. Het stuk verplaatst den toe
hoorder naar Napels (destijds, d.w.z. ln
1647, onder Spaans beheer). De onder
koning, de hertog van Arcos, treedt bij
de aan vang van het eerste bedrijf ln het
huwelijk met Elvira. Ondanks de algemene vreugde echter kan de bruidegom
zich niet gelukkig voelen, want hij denkt
onophoudelijk aan het eenvoudige vissersmelsje, Fenella, met wie hU een verhouding heeft aangeknoopt. HIJ heeft haar
ln de kerker laten sluiten, doch vreest,
dat zU het tussen hen bestaande geheim
zal weten te openbaren, ofschoon zij het
ongeluk heeft, doofstom te zijn, en dat de
ontdekking, dat hij thans met een andere
is gehuwd, haar het hart zal breken. HIJ
spreekt hierover met zijn vriend Lorenzo,
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die hem evenwel de raad geeft, zich daar
door het geluk van dit ogenblik niet te
laten vergallen en alleen aan zijn bruid
te denken. Het gelukt Fenella, uit de ge
vangenis te vluchten; te midden van het
feest werpt zij zich aan de voeten van de
gelukkige bruid en smeekt deze, haar te
helpen. Elvlra zegt haar deze hulp toe.
Thans volgt de voltrekking van het hu
welijk en onmiddellijk daarna vat Elvlra
de stomme bij de hand en roept de hulp
van haar gemaal voor Fenella in. Na enig
aarzelen wijst Fenella den onderkoning
aan als degeen. die haar bedrogen heeft.
Elvlra ls wanhopig, doch haar echtgenoot
weet haar er van te overtuigen, dat hij nu
slechts hMr bemint. Intussen ls het stom
me meisje, gebruik makend van de op
schudding, ontvlucht.
In het tweede bedrijf zijn de vissers aan
de arbeid aan het strand en zingen hun
morgenlied. Massanlello, de broeder van
het stomme meisje, die zich onder hen
bevindt, vraagt zich ongerust en verwon
derd af. waar zijn zuster toch blijft. Pletro. een andere visser, die ls uitgetrokken
om haar te zoeken, komt onverrlchterzake terug. Hij zegt tegen Massanlello, dat
hij vermoedt, dat zij in verkeerde handen
ls gevallen. Massanlello ontsteekt in hevi
ge woede, die nog hoger oplaait, als Fenel
la verschijnt en hem weet te beduiden wat
er met haar is voorgevallen. Nu roept haar
broeder de vissers te wapen, om haar ge
schonden eer te wreken en den tyran te
verdrijven.
Het derde bedrijf speelt zich af op het
marktplein, waar de kooplieden de kopers
trachten te lokken. Selva, die door den
onderkoning belast ls met het opsporen
van Fenella, bespeurt hier het stomme
meisje en wil haar gevangen nemen; Mas
sanlello en de andere vissers snellen ech
ter te hulp en overweldigen Selva en zijn
soldaten, waarop het oproer uitbreekt, dat
tot bloedige tonelen leidt, waarvan Mas
sanlello gruwt.
In het vierde bedrijf richt Massanlello
zich dan ook tot de vissers met een toe
spraak, waarin hij tracht, de opgewonden
menigte tot bedaren te brengen. Dit valt
echter niet ln goede aarde bij de vissers,
die vrezen dat hij gaat wankelen. ZIJ ne
men hem mede, om de stand van zaken
met hem te bespreken. Fenella blijft al
leen achter ln de hut. Plotseling verschijnt
Alfonso, de onderkoning, met zijn gemalin.
Deze laatste bidt Fenella, hun een schuil
plaats te verlenen, waar zij beveiligd zijn
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.tegen de volkswoede. Fenella rukt evenIwel de vrouw, die zij als de oorzaak van
haar ongeluk beschouwt, de sluier af en
dreigt haar te zullen verraden. Dan komt
haar beter gevoel boven en belooft zij,
hun* geheim te zullen eerbiedigen. Als
haar broeder thuis komt, zegt zij, dat
het vluchtelingen zijn, die hier een on
derkomen hebben gezocht, waarop Mas
sanlello hun gastvrijheid verleent. Massanlello’s vriend Pletro herkent den on
derkoning en diens gemalin en wil zich
op hen wreken, nu dezen zich ln de
macht der opstandelingen bevinden. Mas
sanlello daarentegen wil zijn woord niet
breken: hij heeft hun gastvrijheid onder
zijn dak aangeboden. HIJ verschaft zijn
vijand een vrijgeleide, doch wordt door
deze daad als verrader des volks be
schouwd.
Het vijfde bedrijf begint met het zingen
van een *barcarole door Pletro, doch hij
wordt gewaarschuwd, dat er gevaar dreigt;
de onderkoning heeft troepen op de op
standelingen afgezonden, om de onge
regeldheden te onderdrukken. De vissers
beschouwen het als een veeg teken, dat de
Vesuvlus voortekenen van een uitbar
sting begint te geven. Thans richten zich
aller ogen weer op Massanlello, van wlen
zij verwachten, dat hij zich aan hun
hoofd zal stellen, om hen aan te voeren
tegen de troepen. Doch de ongelukkige ls
krankzinnig geworden, zodat hij zich niet
aan hun hoofd kan stellen. Zonder aan
voerder worden de opstandelingen gemakkelljk verslagen. Massanlello wordt ge
dood en zijn zuster maakt een eind aan
haar leven, door ln de krater van de
Vesuvlus te springen.
MÜNCHEN, zender in Duitsland, golf
lengte 405.4 m., 100 kW., 740 kHz. Het
pauze-teken bestaat uit het motief der
graalsklokken uit Parsifal:

MUSETTE, 1. schalmei, zie doedelzak; 2.
2e deel van een ‘gavotte, waarbij de bas
niet wordt gebruikt.
MUTUAL BROADCASTING SYSTEM,
een der vier grote omroeporganisaties in de
Verenigde Staten (zie aldaar), opgericht 2
October 1934. Behalve de muzikale pro
gramma's, die door de reclamemakende
firma's worden bekostigd, heeft de M.B.S.
meermalen zeer belangrijke concerten, uit
gezonden.
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AUGUST
MUYNCK,
DE, geb. 1897 te Antwer
pen, directeur van de
Vlaamse Gesproken Uit
zendingen van het N.I.R.
Llcenclaat ln de Econo
mische Wetenschappen.
Van 1922—1928 leraar
aan de Arbeiders hoge
school te Ukkel; 1925—
1926 aan het Brookwood
College te Katonah (New
York); 1929—1930 secretaris van de Havenarbeldersbond te Antwerpen; ls mede
werker aan verschillende bladen en tijd
schriften en vertaalde een aantal hoor
spelen uit het Duits, Engels en Frans.
MUZIEK. Liever dan te trachten, een
altijd onvolmaakte omschrijving te geven
van wat muziek eigenlijk ls, geven wij de
uitspraken van enige der grootsten op dit
gebied:
Ludwig van Beethoven: Muziek is een
hogere openbaring dan alle wijsheid en
filosofie; E. T. A. Hoffmann: Waar de taal
ophoudt, begint de muziek; Richard Wagner: Ik kan de geest der muziek niet
anders begrijpen dan in de liefde; C. A.
Debussy: De muziek ls een geheel van
verspreide krachten; Joh. Seb. Bach: Voor
wie de kunst het leven ls, diens leven is
een grote kunst; Maarten Luther: Muziek
ls de beste lafenis voor een bedroefd mens.
waardoor het hart tevreden, verkwikt en
verfrist wordt; William Shakespeare: Tot
welk doel werd ons muziek gegeven? Is
het niet, om des mensen ziel te verfrissen,
na ernstige studie en moeilijke arbeid?
Rob. Schumann: Muziek spreekt de meest
algemene taal, waardoor de ziel vrij en
onbepaald wordt opgewekt; maar zij voelt
zich in haar vaderland; Confucius: Wilt
ge weten, of een land goed geregeerd wordt
en goede zeden heeft, luister naar zijn
muziek.
Literatuur: Piet Tlggers, Wat iedere
radlo-lulsteraar van muziek weten moet;
Leon C. Bouman, Vreemde woorden in de
muziek; Caspar Höweler, X. Y. Z. der
Muziek; Maurits Sabbe, De muziek ln
Vlaanderen; Prof. Dr. H. Rlemann, Hoe
horen wij muziek; Keller-Kruseman, Geïl
lustreerd Muzleklexlcon.
MUZIEK-AUTEURSRECHT. Ingevolge de
Auteurswet ls toestemming vereist voor
het door radio-ultzendlng openbaar maken
van beschermde muziek en andere wer
ken waarop auteursrecht bestaat. Deze
bescherming genieten de auteurs niet al-
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leen ln ons land, doch in alle landen. In
elk land bestaat dan ook een organisatie
van componisten; deze organisaties staan
onderling met elkaar In verbinding en op
de voet van wederkerigheldscontracten be
schikken zij, leder voor hun gebied, over
de gezamenlijke repertoires dier organi
saties. Wat Nederland betreft, beschikt dus
het Bureau voor Muziek-Auteursrecht
(afk. Buma), praktisch beschouwd over
alle beschermde muziek, omdat op enkele
uitzonderingen na de componisten zich bij
de organisatie van hun land hebben aan
gesloten. Deze aansluiting ls n.1. voor
componisten de enige praktische moge
lijkheid om van hun auteursrecht profijt
te trekken. — In elk land sluiten de om
roepverenigingen contracten met de daar
bestaande auteursrechtbureau’s; bij deze
contracten verlenen die bureau’s toestem
ming om uit het gehele repertoire, waar
over zij voor hun land beschikken — d.1.
dus praktisch het wereldrepertolre — uit
te zenden; aldus behoeven de omroepver
enigingen niet voor elk muziekstuk, dat
zij wensen uit te zenden, afzonderlijk
toestemming aan te vragen; zij weten, dat
door het contract met het auteursrechtbureau de uitzending van praktisch alle
beschermde muziek gedekt ls. — Radio-ultzendlng ls een wijze van openbaar maken
met een eigen karakter, het ls niet uit
voeren van muziek. De muziek wordt al
leen uitgevoerd (d.1. ten gehore gebracht)
door de luidsprekers. Geschiedt dit ln de
huiskamers dan is het volgens de Auteurs
wet vrij, doch als de luidspreker ln het
openbaar muziek ten gehore brengt, zoals
b.v. in café’s geschiedt, dan ls hiervoor
krachtens de Auteurswet toestemming
vereist, gelijk door ons hoogste rechtscol
lege, de Hoge Raad, bij arrest van 6 Mei
1938 (gepubliceerd ln de Nederlandse
Jurisprudentie 1938 No. 635) in een door
Buma op naam van den componist Franz
Léhar aanhangig gemaakt proefproces ls
beslist. — Wat betreft café’s en andere
openbare localiteiten, waarin radio-muzlek
ten gehore wordt gebracht, hiervoor geldt
weer wat de toepassing van het auteurs
recht betreft het hierboven omtrent het
contracteren door de omroepverenigingen
opgemerkte: ook voor de café’s, die radiomuzlek ln hun zaken geven, ls het ver
werven van de hiervoor krachtens de
Auteurswet vereiste toestemming dus ge
makkelijk gemaakt, doordat zij voor de
toestemming tot het ten gehore brengen
van het wereldrepertolre met Buma kun-
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nen contracteren.
MUZIEKDRAMA, ln het algemeen: ope
ra: speciaal een opera, waarbij de muziek
sterk ls beïnvloed door de tekst.
MYSTERIESPEL, Mysterie, geestelijke
toneelspelen in de Middeleeuwen, ter ver
beelding van Bijbelse taferelen, vooral uit
de geboorte, het lijden, de opstanding en
de wederkomst van Christus, eerst door
geestelijken en koorknapen in de kerk,
later ook door leken en speciale verenigin
gen ln optochten en processies en op pu
blieke pleinen, vertoond, meestal op Pasen
of Pinksteren. Uit deze mysteriespelen zijn
o.a. de beroemde Passiespelen te *Oberammergau ontstaan.
MYTHE, een door de fantasie uitgedach
te voorstelling van het goddelijke. Heeft
niet, zoals de sage, een historische kern.

N
N, morse-sein voor: neen.
NAAMLOOSHEID, van medewerkers aan
radlo-uitzendingen, zie anonymiteit.
NACHT-EFFECT, noemt men het ver
schijnsel, dat een zender bij donker een
aanzienlijk grotere werkingssfeer heeft dan
bij daglicht. Ieder kan dit verschijnsel bij
zijn radio gemakkelijk constateren; op de
korte golf en lange golf hoort men de
verafgelegen zenders nooit bij dag, maar
na het invallen der duisternis komt het
ene station na het andere uit de luidspre
ker. Bij dag hoort men n.1. alleen de direc
te straling van de lange en korte golfzenders, maar ’s nachts speelt de Indirec
te straling een zeer grote rol. De z.g.
•Heavislde-laag bevindt zich dan op grote
hoogte en kaatst een groot deel der radlostraling, dat zich in de wereldruimte
voortplant, terug naar de aarde.
NACHTEGAALTJES van de K.R.O., kin
derkoor onder leiding van MeJ. Anny Bonarius, gediplomeerd zanglerares; bestaat
uit ongeveer 100 kinderen, en treedt Iedere
Zaterdagmiddag voor de microfoon van de
K.R.O. op. Bij sommige gelegenheden werkt
een selectie uit dit koor aan de uitzendin
gen mede.
NACHT IN VENEDIG, Eine (Een nacht
ln Venetië), van Johann Strauss, den
zoon, operette in drie bedrijven, tekst van
F. Zeil en R. Genée. Eerste opvoering te
Wenen 1883. Tijd der handeling 18e eeuw
in Venetië. De hertog van Urblno geeft
een groot feest, waartoe hij alle senatoren
met hun vrouwen heeft uitgenodigd. Maar

Nahum

zij komen, niet, want de gastheer staat zó
zeer bekend als liefhebber van dames, dat
ze bun echtgenoten liever niet ln zijn
nabijheid brengen. De hertog ls verliefd
op de Jonge vrouw van den ouden senator
Delaqua. Deze sluit zijn vrouw Barbara
thuis op, en gaat met zijn keukenmeid
naar het feest, waar hU haar voorstelt
als zijn vrouw. Maar Barbara, die het car
naval graag zou bijwonen met den neef
van haar man, den marlne-offlcler Enrico
Piselll, weet te ontvluchten ln de kleding
van de Jonge vlssersdochter Annina. Deze
Annina wordt door den lijfbarbier van
den hertog, Caramello, die niet weet, dat
zij zijn eigen verloofde ls, naar den her
tog in Murano gebracht. BIJ het feest trekt
de hertog zich ln een kamer terug met
„Barbara”, en soupeert alleen met haar.
De keukenmeid heeft intussen gebruik ge
maakt van de gelegenheid, en den hertog
verzocht, haar geliefden kok Pappacoda
tot zijn lljfkok te maken, wat haar ook be
loofd wordt. Dan herkent Caramello zijn
bruid Annina ln Barbara, en hij begluurt
nu met den kok, dien hij heimelijk binnen
heeft gelaten, ongemerkt den hertog, zo
dat deze geen ogenblik alleen is met An
nina. Tot groot verdriet van den hertog
duurt het feestmaal tot middernacht. Nu
begint een grote feestoptocht van de Markusplatz uit. De hertog meent zeker te
kunnen zijn van Annina. Snel ruilt ze met
Barbara van kleren. De verschillende paar
tjes komen weer samen. Barbara vertelt
den woedenden Delaqua een zo vreselijke
geschiedenis omtrent de gevaren, waaraan
ze door het aandringen van den hertog ls
blootgesteld geweest, dat hij ontroerd zijn
neef Enrico ln de armen sluit, omdat deze
haar zo goed heeft beschermd tegen den
woesteling. De kok zegt de keukenmeid
ongenadig de waarheid, maar hij wordt
gekalmeerd als hij hoort, dat hij tot lljf
kok is benoemd. De hertog, die begrijpt,
dat hij ditmaal ertussen ls genomen door
de dames, geeft zUn barbier een prachtige
ambtenaarspost, en laat hem trouwen met
Annina.
NACHTMUSIK, zie nocturne.
zie
NACHTVORSTVERWACHTINGEN,
Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch
Instituut.
NAHUM, Profetie van, een der 12 kleine
profeten uit het Oude Testament (± 742
vóór Chr.). Zijn profetieën zijn grotendeels
gericht tegen de Nlnevleten, die na de
vermaningen van *Jona de oude wegen
van afgoderij weer waren ingeslagen. 25
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Jaar later werd Ninevé door de Meden en
Chaldeeën Ingenomen en gedeeltelijk ver
woest; later echter werd de stad herbouwd
en weelderiger dan ooit. Nahum kreeg op
dracht van God, de stad haar volkomen
vernietiging aan te kondigen. ± 626 vóór
Chr. had deze verwoesting door Nabopolassar plaats.
NAIROBI, u.k.g.-zender in Kenya (Afri
ka), golflengte 49.33 m., roepletters VQ7LO;
zendt Zondag van 17.05—20.05, Maandag
tot Zaterdag van 11.50—12.20 en van 17.35—
20.35; bovendien Dinsdag en Donderdag
van 14.35—15.35 u.
NAPELS, zender in Italië, golflengte
271.7 m., 10 kW., 1104 kHz. Het pauzeteken is de slag van een nachtegaal.
NARVIK, zender in Noorwegen, golfleng
te 245.5 m., 0.3 kW., 1222 kHz. Het pauzeteken is hetzelfde als dat van *Oslo.
NATIONAAL INSTITUUT VOOR RADIOOMROEP, afk. N.I.R., zie Belgische Om
roep.
NATIONALE LIEDEREN, zie volksliederen.
N.B.C., afk. voor National Broadcasting
Corporation, Amerikaanse omroepmaatschappij, zie Verenigde Staten.
NEARER MY GOD TO THEE, door de
N.C.R.V. dikwijls uitgezonden Geestelijk
lied, muziek van Sarah Adams, woorden
van J. B. Dykes; werd vooral bekend na de
ramp van de Titanlc, een der grootste
schepen, die op 12 April 1912 op een ijs
berg stiet en onderging. Het onderstaande
lied werd toen tot het laatste ogenblik
door de scheepskapel gespeeld: 1. Nearer,
my God, to Thee, Nearer to Thee, E’en
though it be across, That raiseth me; Still
all my song shall be, Nearer, my God, to
Thee, Nearer to Thee! 2. Though like the
wanderer, The sun gone down, Darkness
comes over me My rest a stone; Yet in
my dreams I’d be, Nearer, my God, to
Thee, Nearer to Thee! 3. There let my way
appear Steps unto heaven, All that Thou
sendest me, In mercy given, Angels to
beckon me, Nearer my God, to Thee, Nea
rer to Thee. 4. Then, wlth my waking
thoughts, Bright with Thy praise, Out of
my stony griefs, Bethel I'U ralse; So by
my woes to be, Nearer, my God, to Thee,
Nearer to Thee!
De vertaling luidt: 1. Dichter, mijn
God, bij U, Dichter bij U! Ook als een
kruis mij heft Dichter tot U, Zal nog mijn
loflied zijn: Gij voert door angst en pijn
Dichter, mijn God, tot U, dichter tot U.
2. Als op mijn levensweg Duisternis daalt.
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Als mij geen zonlicht meer Lieflijk om
straalt, Redt Gij mij uit de nacht En
brengt mij door Uw kracht Dichter, mijn
God, tot U, Dichter tot U. 3. Gaat ook het
smalle pad Moeilijk en steil, 't Voert toch
ten hemel op, ’t Leidt mij tot heil. Mij
staat Uw wacht terzlj: Engelen wenken
mij Dichter, mijn God, tot U, Dichter tot
U. 4. Vindt soms mijn moede hoofd,
’s Nachts op een steen, Geen rust in don
kerheid — Dan, om mij heen, Dragen in
droomgezicht, stralend van hemels licht.
Engelen mij tot U, Dichter tot U. 5. Zij
ook de weg versperd, Eenzaam en ruw,
Toch word ik heengeleid Nader tot U.
Eeuwige zaligheid Hebt Gij ook mij be
reid, Eeuwig, mijn God, bij U, Eeuwig bij
U. 6. Eenmaal, in blijde vlucht, vlied lk
van de aard. Al wat hier duister was
Wordt eens verklaard, Als ’k U aanschou
wen mag, Lovend U nacht en dag, Eeuwig,
mijn God, bij U, Eeuwig bij U.
Gram.pl. H.M.V. C 2517, DA 312.
NEDERLAND. Organisatie van de Om
roep: de enige ter wereld, die geheel wordt
bekostigd door vrijwillige bijdragen der
luisteraars. Omstreeks 1917 begon als eer
ste Ir. H. H. S. è Stéringa Idzerda van zijn
studio in de Beukstraat te Den Haag uit
mededelingen voor luisteraars uit te zen
den. In 1919 kreeg hij toestemming, om
ook muziek en voordrachten uit te zen
den. Langzamerhand breidde zich de kring
der luisteraars uit. De Daily Mail, het be
kende Engelse Dagblad, bekostigde een
Jaar lang, van 1922—’23, de uitzendingen
van den heer Idzerda. Dit werd beëindigd,
toen door de actie van genoemd blad men
in Engeland zelf een zendstation ging
bouwen, en de Brltish Broadcasting Cor
poration (de nog altijd bestaande B.B.C.)
werd opgericht. Wegens de hoge kosten
moest de heer Idzerda toen zijn uitzendin
gen staken.
Intussen had de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek te Hilversum een zender
voor het verrichten van proefnemingen
gebouwd. Een comité van luisteraars, de
Hilversumsche Draadlooze Omroep (H.D.
O.), was met medewerking van de Neder
landsche Seintoestellen-Fabriek opgericht
en kreeg van de N.S.F. kosteloos de zender
ter beschikking; voor de kosten der pro
gramma’s deed het een beroep op de luis
teraars. Naast de H.D.O. werden nu al spoe
dig andere radio-verenigingen opgericht,
die tegen betaling eveneens gebruik maak
ten van de N.S.F.-zender. Zo kwamen in de
aether: 24 Dec. 1924 de N.C.R.V., 7 Nov.
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1925 de V.A.R.A., 24 Nov. 1925 de K.R.O. en
30 Mei 1926 de V.P.R.O. Deze vier beschik
ten ieder over één avond per week, de rest
van de tijd werd uitgezonden door de
H.D.O., later geworden de Algemeene Nederlandsche Radio Omroep (A.N.R.O.). en
tenslotte omgezet in de Algemeene Vereenlging Radio Omroep (A.V.R.O.). Daar
verschillende kleine organisaties eveneens
zendtijd verlangden, werd de behoefte aan
een tweede zender sterk gevoeld, om de
zendtijd daardoor te verdubbelen. Daarom
kregen de K.R.O. en de N.C.R.V. machti
ging, een tweede zender te bouwen onder
de voorwaarde, dat deze zender één avond
per week werd afgestaan aan de V.P.R.O.
15 Mei 1930 kwam het *zendtijdenbeslult
tot stand, waarbij de zendtijd op belde
zenders over de 4 grote omroepen zo gelijk
mogelijk werd verdeeld en ook aan de
kleine organisaties enige zendtijd werd ge
geven. Eén particuliere zender staat te
Bloemendaal. Volgens besluit der inter
nationale conferentie 1939 te Montreux
krijgt Nederland 4 Maart 1940 twee nieu
we golflengten en wel 413.2 en 335.9 m.
Te Lopik komt een zender van 120 kW.,
waarvan men een grote verbetering van
de omroep verwacht.
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NEDERLAND. VolksUederen. 1. Wilhel
mus van Nassouwe, toegeschreven aan Mar-
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nix van St. Aldegonde, komt reeds in 1581
in het Geuzenliederboek voor; met de mu
ziek werd het ’t eerst gedrukt in *Valerlus’
Nederlandtsche Gedenck-clanck (1626).
OPCfWI
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Gram.pl. Odeon O 26027. — 2. Wien Neerlands Bloed, ontstaan na de oorlog met
België (1830), heeft het Wilhelmus nooit
kunnen verdringen. Dichter is Hendrik
Tollens (1780—1856), de muziek is van een
Duitser, Johann Wilhelm Wilms (1772—
1847), sinds 1791 wonende te Amsterdam;
de melodie is vloeiend, maar heeft niets
karakteristieks. Sinds Nederland door een
Koningin geregeerd wordt, is de tekst enige
malen gewijzigd, zonder dat het lied als
volkslied populair werd. Gram.pl. Odeon
O 26027.
NEDERLANDSCH CHRISTELIJK PERS
BUREAU, gev. Koninginnegracht 70, Den
Haag. De oorsprong zowel van het Neder
landsch Christelijk Persbureau als van de
Christelijke persbureau's in zeer vele ande
re landen ligt in het besluit van de Wereld
kerkenconferentie van Stockholm in 1925
tot instelling van de internationale Chris
telijke Perscommissie, die de taak kreeg
om leiding te geven aan de opkomende
publlclteitsbeweging der Christelijke ker
ken. Deze publlclteitsbeweging stamt uit
het besef, dat de kerken de wereld niet
moeten los laten, maar in deze wereld
zoveel mogelijk getuigenis moeten uit
dragen en dat de pers daartoe zoveel
mogelijk gebruikt moet worden. Deze in
ternationale Christelijke Perscommissie riep
een Nederlandsche Christelijke Perscom
missie in het leven, welke op Dinsdag, 20
Februari 1930 tot stichting van het Neder
landsch Christelijk Persbureau besloot en
Dr. H. W. van der Vaart Smit tot direc
teur benoemde. Op 1 Mei 1930 werd het
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bureau in naam van de Internationale
Christelijke Perscommlssle door Prof. Dr.
Hlnderer plechtig geopend. Het doel van
het bureau blijkt uit de stlchtlngsacte, de
principiële artikelen zijn de volgende: Art.
2: Het doel der stichting is de Nederlandse
en buitenlandse pers te voorzien van be
trouwbare mededelingen Inzake het gods
dienstig en kerkelijk leven in binnen- en
buitenland. Art. 13: Het is aan de stich
ting verboden, propaganda te maken voor
enige mening, richting of beschouwing.
Het doel der stichting is dus de objectieve
berichtgeving aangaande de ganse kerke
lijke- en godsdienstige beweging. Het Nederlandsch Christelijk Persbureau roept
berichten om, des avonds om 7 uur in elk
programma van de N.C.R.V.
NEDERLANDSCHE CHRISTELIJKE RADIO-VEREENIGING, opgericht 15 Novem
ber 1924. Voorzitter tot op heden Mr. A.
v. d. Deure, Secretarls-Pennlngmeester C.
A. Keuntng. Eerste uitzending 24 Decem
ber 1924 door wijlen Z.Ex. Minister A. W.
F. Idenburg. In de N.C.R.V. werken de
verschillende Prot. Chr. groepen van ortho
doxen huize. In samenwerking met de K.
R.O. werd van 1927 tot 1937 een eigen
zender te Hulzen geëxploiteerd door de
N.V. „Nederlandsche Draadlooze Omroep"
(N.D.O.). De N.C.R.V. Is begonnen met de
bouw van een eigen moderne studio, die
men in 1940 hoopt te kunnen openen.
Het N.C.R.V.-lied luidt: 1. Door het
luchtruim heen Klink’ Gods lof alleen.
Zingt Zijn naam ter eer, Prijst den Heer!
Tot in ’t verste oord Wordt van Zuid tot
Noord Klokgelui gehoord. Looft den Heer.
Refrein: Op dan Chrlst’nen, Op met ons
ten strijde! Draagt het woord van ’t evan
gelie mee! Werft ons leden, Sterkt met uw
gebeden. Steunt de arbeid van d’ N.C.R.V.
2. ’t Evangeliewoord Wordt van haar ge
hoord Tot in ’t verste oord. Prijst den
Heer. Ook in donk’re nacht Wordt het leed
verzacht Door Zijn troostrijk woord. Looft
den Heer. Refrein. 3. Heer, laat het zo zijn,
Dat wij, groot en klein, Zingen één ref
rein Tot Uw eer. Zender, groot en sterk,
Zegen ’t zwakke werk. Op U hoopt Uw
Kerk. Help ons, Heer! Refrein. - Als pauzeteken gebruikt de N.CJt.V. de eerste regel
van het Wilhelmus.
Gegevens en portretten der vaste mede
werkers van de N.C.R.V. vindt men onder
hun naam.
Zie ook foto-pagina’s IX, X. XI en xn.
NEDERLAND!SCHE GEDENCK-CLANCK,
zie Valerius.
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NEDERLANDSCHE OMROEP-ZENDER-MAATSCHAPPIJ, N.V., Inge
steld bij het op 20 Juni
1935 door de Tweede Ka
mer goedgekeurde Wets
ontwerp. De Nozema is
een gemengd zender-bedrijf, waarin de Staat en
de Omroepverenigingen
deelnemen, met overwe
gende zeggenschap van
de Staat. Dit bedrijf is
met uitsluiting van ieder
ander belast met de aanleg en ex
ploitatie van zendinrichtingen voor de
Nederlandse Omroep. Enige aandeelhouders
zijn de Staat en de Algemene Omroepver
enigingen. Het bestuur berust bij een Raad
van Beheer, waarin vertegenwoordigers der
Omroepverenigingen, van P.T.T. en de
Radio-Raad. Voorzitter is Ir. A. Dubols
(zie portret).
NEDERLANDSCHE
SEINTOESTELLENFABRIEK te Hilversum. Het bedrijf der
N.S.F. omvat in hoofdzaak de vervaardi
ging van radiozenders van alle soorten, d.1.
dus van de kleinste draagbare zender met
een vermogen van een paar Watt tot de
grootste omroepzender voor meer dan 100
kW., met golflengten variërend van enkele
decimeters tot duizenden meters. Boven
dien worden ontvangtoestellen voor specia
le doeleinden en voor gerichte ontvangst
vervaardigd. Reeds in 1924 bouwde de
N.S.F. een omroepzender van 500 Watt en
stelde deze ter beschikking van de H.D.O.
(Hilversumsche Draadlooze Omroep), waar
door van de aanvang van de Nederlandse
Omroep af deze geconcentreerd werd ln
Hilversum. In deze stad verrezen de studlogebouwen van de diverse omroepver
enigingen, hetgeen het grote voordeel had,
dat via één kantoor van P.T.T. alle studio’s
verbonden konden worden met de zender.
Intussen werd de zender telkens versterkt,
gemoderniseerd, werd de kwaliteit steeds
verbeterd, de betrouwbaarheid opgevoerd.
Daar van zenderkoop door de Omroepver
enigingen om politieke en financiële rede
nen niets kon komen, bleef de zender een
huurzender en bovendien een experimen
tele zender. Echter is deze experimentele
zender, welke sinds de laatste Jaren over
dag met 15 kW. en ’s avonds met 60 kW.
uitzendt, steeds in staat om met 120 kW. te
werken, en is de betrouwbaarheid dus
danig, dat deze b.v. over het tijdvak van
1 Januari—30 Juni 1938 slechts 0.0018 %
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van de zendtijd niet heeft kunnen werken.
Zoals bekend, is eind 1938 door de
Nozema bij de N.V. Philips’ Gloeilam
pen Fabriek Eindhoven een definitieve
omroepzender besteld. Zenderbouw om
vat echter niet alleen het bouwen van
de eigenlijke zender, maar ook het inrich
ten van de studio-versterkerlnstallatle ln
een studlogebouw; de studlo-versterkerlnstallatie ls de schakel tussen de eigenlijke
studio(’s) (waarin één of meer micro
foons zijn opgesteld) en de zender. In de
studio-versterkerlnstallatle worden de mlcrofoonstromen versterkt en toegevoerd
aan de kabel, welke naar de zender voert.
Zijn er meer microfoons, dan worden stro
men hiervan ln de studio-versterkerlnstal
latle gemengd ln de goede sterkteverhoudlng. Ook de omroeper wordt hier ln- en
uitgeschakeld. Een uitgebreid slgnaal-systeem zorgt er voor, dat een programma
onderdeel of de omroeper op het Juiste
tijdstip kan worden ln- of uitgeschakeld.
Zo heeft de N.S.F. ln ons land de studloversterkerlnstallatles van de A.V.R.O.,
K.R.O., V.P.R.O., PHOHI en andere Inge
richt. De Exploltatie-afdellng van de
N.S.F. verzorgt de radlo-technlsche Inrich
tingen ln de studlogebouwen van de'
K.R.O., V.P.R.O. en PHOHI en stelt het
personeel beschikbaar, dat voor de bedie
ning en het onderhoud vereist ls; zij ver
zorgt op dezelfde wijze reportages, en ls
bemiddelaarster tussen K.R.O., V.P.R.O.,
PHOHI en r.T.T., voor het beschikbaar
stellen van lijnverbindingen bij uitzendin
gen bulten de studlogebouwen. Waar nodig
snijdt zij platen voor archief of voor her
uitzendingen.
Deze Exploltatie-afdellng
verzorgt verder de PHOHI- en P.C.J.-ultzendlngen te Hulzen, onderhoudt deze
zenders, alsmede de bijbehorende anten
nes (o.a. de welbekende draaibare gerichte
antenne voor verbinding met verre wereld
delen op korte golf), en stelt het hiervoor
benodigd personeel beschikbaar.
NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR
RADIOTELEGRAFIE, afk. N.V.V.R., opge
richt 19 Maart 1916, organisatie van radio
amateurs en -handelaren. Orgaan; RadioSpectrum, veertiendaags blad.
NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK,
het grootste protestantse Kerkgenootschap
ln Nederland. Haar leer ls vervat ln de 3
formulieren van Enigheid, die sinds 1618
de grondslag der Kerk zijn. Aan het hoofd
der gehele Kerk staat de Algemene Syno
de; de provinciën hebben leder een Pro
vinciaal Kerkbestuur, en zijn verdeeld ln
R 12
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6 of minder classes, leder met een clas
sicaal bestuur. Een classis ls een vérzameling van gemeenten, aan wier hoofd de
Kerkeraad. Officieel kent do Ned. Herv.
Kerk geen richtingen; verschillende rich
tingen, voor zover godsdienstig, christe
lijk, protestants en hervormd, hebben
vrijheid van beweging.
NEDERLANDSCH-HERVORMDE RADIOOMROEP, opgericht 6 Nov. 1937, met het
doel, ln het bijzonder het belang der
Nederlandsch-Hervormde Kerk ln de om
roep te behartigen. De N.H.R.O. streeft
naar de beschikking over eigen zendtijd.
NEDERLANDSCH-INDISCHE CHRISTE
LIJKE RADIO OMROEP, afk. NJ.C.R.O.,
zie Nedcrlands-Indlë, organisatie van de
omroep.
NEDERLANDSCH-INDISCHE
RADIOOMROEP-MAATS CHAPPIJ, N.V., afk. N.I.
R.O.M., werd 27 December 1928 opgericht.
Haar doel ls het uitoefenen van het radloomroep-bedrljf ln Nederlands-Indlë. Hier
toe werd haar door de Nederlands-Indlsche
Regering de 30ste December 1932 concessie
verleend, terwijl overeenkomstig de des
betreffende concessle-voorwaarden het be
drijf een aanvang nam op 31 Maart 1934.
De omroep beperkte zich gedurende het
eerste Jaar tot Java. Echter diende binnen
3 Jaar n& aanvaarding der concessie do
omroep ln geheel Nederlands-Indlë goed
hoorbaar te zijn. Om aan deze els te vol
doen, begon de N.I.R.O.M. met vier zen
ders te werken; achttien maanden later
echter waren reeds 20 stations ln gebruik,
en begin 1939 was dit aantal gestegen tot
27, n.1. 5 sterke en 14 plaatselijke zenders
voor westerse en 1 sterke en 7 lokale zen
ders voor oosterse programma's. In de
naaste toekomst zal het aantal krachtige
zenders voor de Oosterse omroep worden
opgevoerd tot 3. De 19 onderstatlons, die
het programma voor Europeanen uitzen
den, krijgen hun modulatie van Batavia
vla telefoonlijnen, die ln totaal 1720 km.
lang zijn. De stations Soerabaja, Bandoeng en Semarang hebben volledig uit
geruste studio’s. Desgewenst kunnen alle
andere stations hierop worden aangeslo
ten. Dit aansluiten vraagt slechts enkele
seconden en kan plaats hebben zonder dat
de luisteraars er iets van bemerken.
De 8 onderstatlons, die het Oosterse pro
gramma uitzenden, zijn ln twee secties ge
splitst. Soerabaja geeft modulatie aan 5,
Batavia en Bandoeng aan 3 daarvan. Belde
secties kunnen met elkaar worden verbon
den door middel van 400 km. telefoonlijn.
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om belangrijke programma’s over alle
stations uit te zenden. Ook kunnen de
Oosterse netten worden verbonden met de
Westerse. In dit geval verschaft het hoofd
station het programma aan alle 27 stations
door middel van 2270 km. lijn.
Tengevolge van de ongunstige atmosfe
rische toestand kan geen groter golflengte
dan 200 m. worden gebruikt. De langeafstand-zenders gebruiken golven van min
der dan 100 m., de regionale en lokale
zenders die tussen 100 en 200 m. Het krach
tigste station ls Batavia, maar het heeft
niet de verste reikwijdte tengevolge van
zijn golflengte. PMN en YDC zijn naar
het Noordwesten, naar Sumatra en Borneo
gericht; PLP en YDB Noordoostelijk naar
Borneo en Celebes. Alle andere stations
hebben ongerichte antennes. Er zijn grote
technische moeilijkheden te overwinnen
geweest om het uitgestrekte gebied van
Nederlands-Indlë te bestrijken; dit gebied
is immers ongeveer zo groot als dat van

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Roepl.

Zender
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de Verenigde Staten van Amerika. Zonder
de tussenliggende zeeën beslaan de eilan
den samen een oppervlakte, zo groot als
Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ne
derland, België, Denemarken, Portugal en
Zwitserland samen. De streken, waar de
omroep goed te horen ls, zijn door de
Regering tot „Nlrom-gebled" verklaard en
in deze streken zijn de luisteraars ver
plicht, een jaarlijkse bijdrage te betalen.
Sinds l October 1936 ls geheel NederlandsIndië „Nlrom-gebled". Belangrijke gebeur
tenissen ln Nederland of andere Europese
landen, bijvoorbeeld Internationale voet
balwedstrijden, worden door de Phohlzenders of vla Kootwijk uitgezonden. De
N.I.R.O.M. stelt dan een modern ontvang
station bij Batavia ln werking en relayeert
het programma over alle zenders. Luiste
raars betalen aan de N.I.R.O.M. een vast
bedrag per maand. Deze bijdrage wordt op
het postkantoor ter plaatse betaald, en ls
afhankelijk van het aantal luisteraars. Het

Frequentie
ln kHz.

Energie
ln Watt

Golflengte
ln Meters

3040
Batavia
YDA
(van 00.30-07.00 G.M.T. op 7250 kHz. of 41.38 Meter)
9550
Soerabaja
YDB
(van 00.30-07.00 G.M.T. op 15.310 kHz. of 19.59 Meter)
15150
Bandoeng
YDO
11000
Bandoeng
PLP
10260
Bandoeng
PMN
(Inlands)
6720
PMH
M *
2475
Batavia
YDA 2
(Inlands)
1585
YDD 3
ff
1640
YDA 3
Buitenzorg
1550
YDA 4
Soekaboemi
YDA 5
2415
Bandoeng
1560
YDD 2
(Inlands)
II
YDA 6
Cherlbon
2335
2400
YDA 7
Pekalongan
YDB 2
Semarang
2450
YDE 3
(inlands)
1520
ff
YDB 4
1615
TJepoe
YDB 7
1530
Soerabaja
YDF
(Inlands)
4960
II
YDE 4
(Inlands)
2320
ff
YDB 6
Malang
1570
YDB 5
1595
Soerakarta
YDE 2
2500
(Inlands)
ff
YDB 3
1660
DjokJakarta
YDE 5
2350
(Inlands)
ff
YDA 8
1680
Magelang
YDX
7220 en
Medan
4945
(Sumatra)

98.68

10.000

31.41

1.000

19.80
27.27
29.24
44.64
121.21
189.27
182.93
193.55
124.22
192.31
128.48
125.00
122.45
197.37
185.76
196.08
60.48
129.31
191.08
188.09
120.00
180.72
127.66
178.57
41.55
60.67

1.500
1.500
1.500
1.500
150
25
25
25
150
100
25
15
150
25
15
150
150
25
25

25
25
25
25
20
en
500
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De lange-afstand-zenders YDA, YDB, YDC, PLP en PMN zenden uit:
Werkdagen: GMT 3.30—7.00, 9.30—15.30 (Zaterdag 16.30), 23.00—0.30.
Zondagen: GMT 0.00—7.00, 9.30—15.30.
PMN zendt oosterse muziek uit dagelijks behalve Zaterdags van 15.30—16.30 GMT.
PMH zendt alleen oosterse programma’s uit.
Op werkdagen: GMT 9.30—16.00 of 16.30.
Zondagen: GMT 1.30—6.30, 9.30—16.00 of 16.30.
(0.0 GMT = 7.30 op Java).
bedroeg
hoge ambtenaar Voorzitter is. De N.I.R.O.
1934 ( 5.000 luisteraars) ƒ 3
M. heeft overeenkomsten met drie orga
April
Jan.
nisaties, nJ. de Nederlandsch-Indïsche
1935 (10.000 luisteraars) ƒ 2.50
Jan.
1936 (24.000 luisteraars) ƒ 2.—
Christelijke Radio Organisatie (N.I.C.R.O.),
de Vrljzlnnig-Godsdlenstige Radio Orga
Jan.
1937 (40.000 luisteraars) ƒ 1.50
Jan.
nisatie (V.G.R.O.) en de Indische Katho
1938 (53.000 luisteraars) ƒ 1.50
lieke Radio Omroep Stichting (I.K.R.O.S.),
Jan.
1939 (70.000 luisteraars) ƒ 1.25
alle te Batavia gevestigd, voor de verzor
Het N.I.R.O.M.-programma staat onder
ging der door haar uitgezonden gods
contróle van een Commissie van 14 leden.
dienstoefeningen, ochtend- en avondZe worden gekozen voor 2 Jaar. Tien hun
wlj dingen, lezingen van godsdienstig-culner worden gekozen door de georganiseer
turele aard, bijbelse vertellingen voor
de luisteraars, twee door het gouverne
kinderen en ziekenuurtjes. Bovendien
ment, en de beide andere zijn de algemene
werd enige Jaren geleden opgericht de
directeur van de N.I.R.OM. en zijn assis
Oostersche Christelijke Radio Organisatie
tent.
(O.C.R.O.), die uit zendingsoogpunt van
De directie van de N.I.R.O.M. wordt ge
groot belang is. Hoewel de NJ.R.O.M.
voerd door de Nederlandsche Telegraafreeds een afzonderlijke Westerse en Oos
Maatschappij Radio-Holland, N.V. en de
terse omroep heeft, streeft de Vereeniglng
N.V. Handelsvennootschap v/h Maintz &
Oostersche Radio Omroep (V.OJt.O.) naar
Co. Het aantal Indische luisteraars be
een eigen Oosterse omroep. Het is trou
draagt ongeveer 65.000. Er worden twee
wens zeer moeilijk, in een land met een
bladen uitgegeven, n.1. het Westerse Pro
zo gevarieerde bevolking aan de verlan
grammablad met 21.000, en het Oosterse
gens van al deze groepen te voldoen. De
Programmablad met 8.000 abonné’s. De
N. I.R.O.M. zendt dagelijks gedurende tien
N.I.R.O.M. beschikt over een eigen orkest.
uur uit, waarvan ongeveer 75 % aan mu
NEDERLANDS-INDIË. Organisatie van
ziek is gewijd. Een enquête heeft uitge
de omroep. Naast de *Nederlandsch-Indlmaakt, dat de meeste belangstelling onder
sche Radio Omroep Maatschappij N.I.R.O.
de luisteraars bestaat voor de uitzendin
M. bestaan in Nederlands-Indië een groot
gen van nieuwsberichten, die door Aneta
aantal plaatselijke verenigingen van luiste
worden verzorgd. Behalve naar de eigen
raars, die een eigen programma uitzenden
zenders wordt in Nederlands-Indië veel
over een der plaatselijke kleinere zenders.
geluisterd naar verschillende stations op
Deze luisteraars zijn ook vertegenwoor
de u.k. golf, in de eerste plaats de P.H.
digd in de door de regering ingestelde
O. H.I., verder naar Daventry, Zeesen,
N. I.R.O.M.-advlesraad, waarvan het hoofd
Radlo-Paris-Colonlale, enz.
der P.T.T. of een door hem aangewezen
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NEGENDE SYMPHONIE, van Ludwlg van
•Beethoven, geschreven ln 1817—1823. Hoe
wel met de achtste symphonie eigenlijk
de climax bereikt was en de reeks was af
gesloten, dichtte Beethoven daarna nog
de negende, een juichende, samenvattende
compositie, die wel het meest bekend en
populair ls geworden door de prachtige fi
nale op de Ode An die Freude, van Schil
ler, met de woorden Alle Menschen werden
Brüder en Seid umschlungen, Millionen.
Gram.pl.: Col. L 1775—1782; Pol. 66657—
66663.
NEGRO SPIRITUALS, geestelijke volks
liederen der negers, waarin het leed der
slavernij, maar ook de verhalen en belof
ten uit de Bijbel zijn bezongen; dikwijls
wisselen koren en soll elkaar hierbij af.
H.M.V. gaf gramofoon-platen uit van:
Abraham; All God’s chlllun; By an by;
Bear de burden; City called Heaven; Deep
River; Dere’s no hldln’ place; Exhortatlon;
Ezeklel saw de Wheel; Go down, Moses;
Good News; Hall de Crown; Heav’n’ Heav’n’; High Water; I got a home in dat
rock; I stood on de Rlbber; I want to be
ready; I’m a-glttln' ready to go; I’m goin’
to teil God; Keep yo' hand; Lord, I can’t
stay; Mary had a Baby; Medley; My Lord,
what a mornln’; Oh! dldn’t lt raln; Oh,
rock me, Julie; On ma joumey; Peter, go
ring dem bells; Pllgrlm’s song; Rellgion ls
a Fortune; Roll the Charlot along; Scandallze my name; Slnner, please doan’ let;
Standln’ ln the need; Steal away; Swing
low, sweet Charlot; Weepln’ Mary; Were
you there?; Witness.
NEHEMIA, een der boeken van het Oude
Testament, verhaalt van de geschiedenis
van het Israëlitische volk gedurende
± 30 Jaar van de Babylonische Balling
schap.
NEUMARK, IGNAZ (geb. 1888), Pools
dirigent; studeerde te Warschau; was
dirigent aan verschillende Duitse Schouw
burgen. Van 1914—1921 met Schneevolgt
dirigent van de Phllharmonlsche concerten
te Oslo, en sinds 1922 tweede dirigent der
Kurhausconcerten te Scheveningen.
NEURENBERG, zender ln Duitsland,
golflengte 236.8 m., 2 kW., 1276 kHz. Het
pauze-teken is hetzelfde als dat van *München.
NIBELUNGEN, Ring des, zie Ring des
Nibelungen.
NI CE, zender in Frankrijk, golflengte
253.2 m., 60 kW., 1185 kHz. Het pauzeteken ls hetzelfde als dat van •Parijs
(Radio).

Nieuwe Testament

N.I.C.R.O., afkorting voor NederlandschIndlsche Christelijke Radio-Omroep. Zie
Nederlands-Indië, organisatie van de om
roep.
NIEMEIJER, I. H. B., geb. 1898, omroepredacteur van het A.N.P., ontving middel
baar onderwijs, werd adelborst en bezocht
daarna de school voor de suikerindustrie.
Ging naar Indlë en was werkzaam ln de
cultures. Werd cabaretier, maakte een reis
van 2 Jaar over Java en Sumatra en sticht
te met Alfred Muller een cabaret te Soerabaja. Kwam naar Europa en was te Parijs
werkzaam ln het publlclteits- en amuse
mentsbedrijf, stichtte te Laren een cabaretbedrijf en kwam daarna als omroepredacteur bij het A.N.P. te Amsterdam. Schreef
enige toneelstukken voor dilettanten, o.a.
Trouwen is niet gemakkelijk, Meneer, me
vrouw, en De dwarskop.
Zie foto-paglna XIX.
NIEROP, ARY VAN,
geb. 1901, omroeper bij
de V.A.R.A., werd op
geleid voor onderwijzer
en was van 1920—1933
werkzaam bij het Lager
Onderwijs te Rotterdam.
Willemstad en Haarlem;
studeerde in de Engelse
Taal- en Letterkunde
o.a. aan de Gemeente
lijke Universiteit te Am
sterdam; sinds 1 Juli
1933 als omroeper aan de
V.A.R.A. verbonden.
NIEUWENHUYS, FRANLUDGERUS
CISCUS
ADOLPHUS, geb. 1907.
omroeper bij de K.R.O.
Na eindexamen H.B.S.
enkele Jaren universitai
re opleiding. Van 1928 tot
1932 geheel Europa be
reisd als Gesch&ftsführer
van het Westdeutsche
Verband ftlr Pelztlerzucht. Muzikale ontwik
keling, talenkennis, en Interesse voor tech
niek waren aanleiding om op 10 Mei 1932
als omroeper ln dienst te treden bij de
Katholieke Radio Omroep.
NIEUWE TESTAMENT, deel van de Bij
bel of Heilige Schrift, bevattende het ver
haal der geboorte en van het leven van
Jezus Christus, de daden der apostelen en
der eerste Christelijke gemeente, brieven
van verschillende apostelen, en de Open
baring van Johannes. De boeken zijn: 1.
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4 evangeliën, naar Mattheüs, Marcus,
Lucas en Johannes, Handelingen der Apos
telen; 2. 14 brieven van Paulus aan: de
Romeinen, 2 aan de CorlnthlSrs, de Galatlërs, de Efezlërs, de Flllppenzen, de Colossenzen, 2 aan de Thessalonlcenzen, 2
aan Tlmotheüs, aan Tltus, Fllemon en de
Hebreën (of deze laatste van Paulus ls,
staat niet vast); 3. 7 algemene brieven van:
Jacobus, 2 van Petrus, 3 van Johannes en
van Judas (Thaddetls); 4, de Openbaring

Nocturne

van Johannes. Men zie over deze boeken
nadere gegevens onder hun naam.
NIEUWJAARSFEEST, der Joden, ook ge
heten: dag van bazuingeschal, twee dagen
lang gevierd ln Sept./Oct. (Joodse maand
Ethanim).
NIEUWSBERICHTEN worden, behalve op
de ln de programma-bladen vermelde tij
den door tal van stations op de lange en
korte golf, ook uitgezonden door verschil
lende u.k.g.-stations, en wel:

Taal
Golflengte m.
Station
19.66
19.82
25.29
Engels
. 16.86
Daventry . .
Italiaans
. 25.40
Rome
. . .
Frans
. 25.40
Rome
. . .
Engels
. 25.40
Rome
. . .
19.82
25.29
Engels
19.66
. 16.86
Daventry . .
Engels
19.66
19.82
25.29
. 16.86
Daventry . .
Frans
31.51
. 25.24
Parijs Mondlal
Italiaans
. 25.40
Rome
. . .
Duits
25.49
. 19.85
Zeesen . . .
Italiaans
. 19.56
Schenectady
Frans
31.51
. 25.24
Parijs Mondlal
Engels
. 25.40
Rome
. . .
Italiaans
. 16.87
Bound Brook
Engels
25.49
. 19.85
Zeesen . . .
Duits
. 16.87
Bound Brook
Frans
31.51
. 25.24
Parijs Mondlal
Engels
25.42
. 19.79
Tokio
. . .
Frans
. 19.56
20.20 Schenectady .
Frans
. 16.87
20.20 Bound Brook
Engels-Itallaans
31.51
. 25.24
20.20 Parijs Mondlal
Duits
25.42
. 19.79
. . .
20.25 Tokio
Frans
25.42
. 19.79
. . .
20.55 Tokio
Engels
31.48
. 19.56
21.20 Schenectady
Engels
. 16.87
21.20 Bound Brook
Dults-Engels
25.49
. 19.85
21.20 Zeesen . . .
Engels
49.59
25.53
. 16.86
Daventry . .
21.35
Duits
25.49
. 19.74
Zeesen . . .
23.05
Spaans
. 16.87
Bound Brook
23.20
Engels
31.32
31.55
25.53
. 19.76
1.00
Daventry . .
Spaans
. 49.10
2.20 Bound Brook
Engels
. 49.10
3.20 Bound Brook
Engels
31.32
31.55
25.53
. 19.76
3.50 Daventry . .
Engels-Dults
25.60
. 25.24
4.20 Parijs Mondlal
Deze opgave dateert van begin 1939. Men rekene daarbij met mogelijke wijzigingen,
die, gelijk bekend ls. dikwijls worden aangebracht.

A.T.
9.10
10.00
10.20
11.20
13.50
16.20
16.35
17.30
18.05
18.20
18.20
18.40
18.50
19.20
19.20
19.50
19.50

NIL, morse-seln voor: Ik heb U niets
te seinen.
N.I.R., afk. voor (Belgisch) Nationaal In
stituut voor Radlo-omroep, zie Belgische
Omroep.
N.I.R.O.M., zie Nederlandsch Indische
Radio Omroep Maatschappij.
NOBEL, OTTO WILLEM DE, (geb. 1867),
Nederlands dirigent en componist, stu
deerde te Haarlem en Amsterdam. Was

oorspronkelijk baszanger, maar moest we
gens een stemaandoenlng de opera ver
laten. Sinds 1914 directeur van een mu
ziekschool te Den Haag. Componeerde ver
schillende koorwerken, o.a. het bekroonde
Gloria In excelsis Deo.
NOCTURNE, nachtstuk, Instrumentale
compositie, meestal op de piano, lyrisch en
dromerig. Mendelssohn schreef een noc
turne voor orkest. Zeer bekend zijn de
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nocturnes van «Chopln.
NOCTURNES van •Chopin; Gram.pl.
H.M.V. 18 opnamen, Odeon O 7543, Decca
5 opnamen.
NOCTURNES van ‘Debussy, drie ln getal:
I. Nuages (wolken); 2. Fêtes (feesten;
gram.pl. Odeon O 25227); 3. Slrènes, (sire
nen).
NOËL, zie Kerstmis.
NO, NO NANNETTE, van Vincent Youmans, operette ln 3 bedrijven, tekst van
Mandei, Harbach en Caesar. Thuis heeft
de rijke drukkerij bezitter Jimmy Smlth
tegenover zijn vrouw Mary en zijn nichtje
Nannette de naam van een zeer braaf
echtgenoot en oom, maar als hij bulten ln
zijn zomerhuisje ls, gaat het daar erg
vrolijk toe. In de loop van de tijd heeft hij
daar na elkaar drie vriendinnetjes gehad,
nJ. Betty, Wlnnie en Flora. HIJ heeft een
boek aangelegd, en tekent op de creditzijde
nu en dan een geschenk voor zijn vrouw
aan. Het echtpaar Smlth ls bevriend met
de Earls, te weten hij, advocaat, Bllly ge
naamd, zij, Lilllan, een levenslustige ver
kwistende vrouw, volkomen het tegendeel
van de spaarzame Mary Smlth. Jimmy
wordt in het nauw gedreven door zijn drie
vroegere vriendinnen, hij spreekt daarom
met Bllly af, dat deze de kwesties Juridisch
en diplomatiek regelen zal. Bllly heeft geen
vermoeden, dat hij tegenover Lilllan ln
moeilijkheden kan komen. Mary en Lilllan
zijn tegenover hun echtgenoten argwanend
geworden en reizen ook naar het zomer
huisje. Tot pech van Jimmy duiken daar,
na elkaar, alle drie de lieve meisjes Betty,
Wlnnie en ook de resolute Flora op. Jlmmy schuift ln zijn vertwijfeling alles zijn
vriend Bllly in de schoenen, die, om het
grote honorarium niet te verliezen, de
schuld op zich neemt. Daar ook Nannette,
die door haar aanbidder Tom tot het
zomerhuisje vervolgd werd, gecompromit
teerd dreigt te worden, wordt de zaak hoe
langer hoe Ingewikkelder. Om hun afkoop
sommen te bemachtigen, laten de drie
meisjes Bllly eveneens als den zondaar
doorgaan. Daardoor ontsteekt Lilllan ln
woede en wordt Bllly hoe langer hoe meer
in het nauw gedreven. In het derde be
drijf volgt de ontknoping. Het verrader
lijke dagboek met de dubbele boekhou
ding speelt daarbij een grote rol. Eindelijk
wordt het Bllly alles te bont, en hij stelt
den werkelljken zondaar Jimmy aan de
kaak. De drie meisjes krijgen ieder hun
5000 Pond afkoopsom en moeten verdwij
nen. Mary besluit, in het vervolg zelf over
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het geld te gaan, Lilllan krijgt, om alles
goed te maken, de lang verlangde hermelijnmantel van het salaris van Bllly en
Nannette mag zich met Tom verloven en
trouwen. Zelfs de slimme knecht George,
die ln Flora een vroegere clrcusllefde terug
vindt, krijgt haar tot vrouw en zij kopen
met het afkoopgeld het zomerhuisje van
Jimmy, zodat het heer Smlth bespaard
blijft, de plaats van zijn domheden terug
te moeten zien.
NOORDEWIER-REDDINGIUS, AALTJE,
geb. 1868 te Deurne (N.B.), concertzange
res (sopraan), studeerde aan het Conser
vatorium te Amsterdam, werd daarna zelf
hoofdlerares aan dit conservatorium, maar
ging reeds spoedig ln binnen- en buiten
land concerten geven; trad o.a. ln duetten
op met Mevr. De *Haan-Manlfarges en later
met haar zoon. Na zijn dood trad zij niet
meer op.
NOORD WIJK, of: Nora-Radlo, Neder
landse ontvangpost van de verbinding Holland-Indlë, bij Noordwljk a. Zee.
NOORWEGEN, Organisatie van de om
roep. Sinds 1925 werden ln Noorwegen
enige zenders geëxploiteerd door particu
liere maatschappijen, te Oslo, Aalesund,
Bergen en Tromsö. 24 Juni 1934 werd de
omroep bij de wet geheel gereorganiseerd;
de Norsk Rikskringkasting (Noorse Rijks
Radio) nam alle zenders over en kreeg het
monopolie. Technisch ressorteren de zen
ders onder het Ministerie der F.T.T. De
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lnkomsten der N.R. bestaan uit een belas
ting op de ontvanginrichtlngen van 20 Kr.
per Jaar; de opbrengst der reclame (een
kwartier per dag), een omzetbelasting van
10 % bij verkoop van radlo-artikelen en de
exploitatie van een orgaan. De zenders
zijn: Oslo, 60 kW., Troendelag 20 kW.,
Kristiansand 20 kW., Bergen 20 kW., Tromsö 10 kW., Aalesund 10 kW., Finnmark 10
kW., Stavanger 10 kW., Bodö 10 kW., Frcderikstad 1 kW., Porsgrunn 1 kW., Jelöy
(u.k.g.) 5 kW. Op dit ogenblik bestaan
plannen, om te Ullandhaug bij Stavanger
een zender van 100 kW. voor korte golf op
te richten. Het aantal luisteraars bedroeg
1 Nov. 1938 347.018, d.i. 11.7 % der bevol
king.
NOORWEGEN, volkslied, gedicht door B.
BJörnson; de vertaling luidt: Land met Je
verweerde rotsen, stijgend uit de zee, Die
de wilde golven trotsen, oude, trouwe stee;
Ja, wij minnen Je en denken Aan het
voorgeslacht, en het droombeeld dat ons
schenke Onze sagennacht, en het droom
beeld, dat ons schenke Onze schone sagen
nacht.

/
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NORMANDIE, zender in Frankrijk, golf
lengte 212.6 m., 10 kW., 1408 kHz.
NORRKÖPING, zender ln Zweden, golf
lengte 228.7 m., 0.25 kW., 1312 kHz. Het
pauze-teken is hetzelfde als dat van
•Stockholm.
NORTHERN IRELAND REGIONAL, zen
der in Engeland, golflengte 307.1 m., 100
kW., 977 kHz. Voor het pauze-teken zie
Engeland.
NORTH NATIONAL, zender ln Engeland,
golflengte 261.1 m., 20 kW., 1149 kHz. Voor
het pauze-teken zie Engeland.
NORTH REGIONAL, zender in Engeland,
golflengte 449.1 m., 70 kW., 668 kHz. Voor
het pauze-teken zie Engeland.
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NOTODDEN, zender in Noorwegen, golf
lengte 221.1 m.t 0.3 kW., 1357 kHz. Het
pauze-teken is hetzelfde als dat van *Oslo.
NOVOSIBIRSK, zender ln Rusland, golflenete 1379 m.
NOZEM A, zie Ncderlandsche OmroepZcn d er-Maat schappij.
NOZZE Dl FIGARO, Le, (Figaro’s Hochzeit, De Bruiloft van Figaro), van W. A.
•Mozart, opera in vier bedrijven, door Da
Ponte bewerkt naar de tekst van Beaumarchals; eerste opvoering 1786 te Wenen.
De handeling vindt plaats ln het slot en
in de slottuin van graaf Almaviva. In het
eerste bedrijf is Figaro, die zal trouwen
met Suzanne, de kamenier van de gravin,
bezig de maat op te nemen van het ver
trek dat zij na hun huwelijk in het slot
zullen bewonen. Tot zijn schrik moet hij
van zijn bruid vernemen, dat de graaf
haar niet met rust kan laten en dat hij
hun dit vertrek heeft laten geven, om haar
gemakkelijker te kunnen bereiken. Dit is
voor Figaro een reden om het huwelijk
zoveel mogelijk te bespoedigen. De graaf
van zijn kant tracht het zoveel mogelijk
op de lange baan te schuiven. Hierbij
wordt hij geholpen door Dr. Bartolo en
diens voormalige huishoudster Marcelllne,
welke laatste thans een betrekking be
kleedt op het slot. Marcelllne heeft daarbij
een speciale bedoeling: ondanks haar ge
vorderde leeftijd wil zij zélf proberen.
Figaro in te palmen. Suzanne, voor wie
dit niet verborgen is gebleven, steekt de
draak met haar. Marcelllne zet haar nijdig
buiten de deur. Nu komt Cherubin, de
page van den graaf, op Suzanne af en
vraagt haar een goed woordje voor hem te
willen doen bij den graaf, die hem wil
ontslaan, omdat hij heeft gezien, dat de
page zich vrijheden heeft veroorloofd
tegenover Barbertje, de dochter van den
tuinman. Als hij den graaf hoort aan
komen, verbergt Cherubin, die geen andere
uitweg ziet, zich achter een leunstoel en
is in zijn schuilplaats getuige van de lief
desbetuigingen van den graaf tegenover
Suzanne. Plotseling hoort men Baslllo, den
muziekleraar, naderen. Nu wil de graaf
zich op zijn beurt verbergen achter de
stoel, waar Cherubin reeds verscholen zit.
Suzanne weet zich handig zo te plaatsen,
dat de page snel er achter vandaan kan
komen en zich ln de stoel laat glijden,
terwijl de graaf zijn plaats échter de stoel
Inneemt. Suzanne werpt snel een kleding
stuk over den page heen, zodat hij aan het
gezicht onttrokken is. Basilio, die natuur-
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lijk meent dat hij met Suzanne alléén ln
het vertrek ls, maakt boosaardige toespe
lingen op den page. HU beweert niet meer
of minder, dan dat deze zich verheugt ln
de gunst van de kamenier; en als het daar
nu maar bU bleef! Doch hU ls ook de gra
vin niet onverschillig! De graaf kan zich
niet langer bedwingen. Verontwaardigd
komt hU te voorschUn en zweert, dat hU
den page op staanden voet zal wegsturen,
te meer daar hU hem de vorige dag betrapt
heeft bU een onderhoud met Barbertje. In
zUn toorn pakt hU het kledingstuk beet,
dat over de stoel ligt — en opnieuw ont
waart hij den page. Overwegende, dat deze
alles heeft aangehoord, wat alleen voor
Suzannes oren was bestemd, moet hU wel
water ln zUn wUn doen en benoemt hem
tot officier, evenwel met de opdracht, onmlddellUk te vertrekken. Figaro, boeren en
boerinnen komen op en bezingen de
edelmoedigheid van den graaf.
In het tweede bedrUf weeklaagt de gra
vin over de ontrouw van haar gemaal. ZU
onderhoudt zich met Suzanne, die kort
daarop verschenen ls; en nu vertoont zich
ook Figaro, die een plannetje heeft be
dacht, om den graaf te dwingen, spoedig
toe te stemmen ln Figaro’s huwelUk. HU
heeft hem namelUk een anonieme brief
geschreven, waarin hU hem mededeelt, dat
de gravin een afspraak heeft gemaakt met
een vriend, om diezelfde avond In de tuin
te komen. Nu mag Suzanne ook aan den
graaf de ontmoeting toestaan, waarom hU
haar heeft gesmeekt. Inplaats van Suzanne
evenwel zal de page zich In vrouwenkleren
steken en zich voordoen als Suzanne. De
graaf zal natuurlUk ln de val lopen en
dan kan men van hem gedaan krUgen, wat
men wil. Figaro gaat heen en belooft, dat
hU Cherubln zal sturen, om de vrouwen
kleren te passen. Cherubln komt en toont
de gravin zUn benoeming tot officier; doch
de gravin bemerkt onmlddellUk, dat het
stuk niet behoorlUk gezegeld ls. TerwUl
Suzanne bezig ls, den page haar kleren
aan te passen, wordt aan de deur geklopt.
Het ls de graaf, die wenst binnengelaten
te worden. Cherubln vlucht ln het bou
doir van de gravin en Suzanne verschuilt
zich achter een gordUn. De graaf bemerkt
aan de gravin, dat zU ln angst verkeert
en wil een onderzoek Instellen ln haar
boudoir. Daar zU hem de sleutel niet wil
geven, gaat hU gereedschap halen, om de
deur open te breken. De gravin moet met
hem meegaan. Het gelukt Suzanne, den
page te bevrijden, doch deze moet uit het
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raam springen, daar de graaf de voorzorg
heeft genomen, ook de deur van Suzannes
kamer af te sluiten. Nu haast zich Suzan
ne het boudoir ln. De graaf en de gravin
komen terug met het gereedschap; de
gravin kan zich niet langer goed houden
en bekent, dat Cherubln ln haar boudoir
verborgen ls. Bevend van toorn opent de
graaf de deur en vindt Suzanne, Inplaats
van den page, dien hU er dacht aan te
treffen. Beschaamd biedt de graaf haar
zUn verontschuldigingen aan. Figaro verschUnt en dringt aan op spoedige vol
trekking van het huwelijk; doch de graaf
vraagt hem, of hU soms Iets afweet van
de anonieme brief. Figaro weet zich er uit
te praten; doch nauwelUks ls dit gevaar
voorbU. of de tuinman komt zich beklagen,
dat Iemand uit het raam ls gesprongen en
zijn bloemen heeft vernield. Figaro zegt,
dat hij het ls geweest; doch de tuinman
heeft den graaf ook het stuk overhandigd,
waarin Cherubln ls benoemd tot officier.
AanvankelUk weet Figaro niet, hoe hU
hiervoor een verklaring moet vinden; doch
de gravin en Suzanne fluisteren hem Iets
ln en nu beweert Figaro, dat de page het
stuk aan hem heeft toevertrouwd, omdat
het zegel ontbreekt. Thans verschUnen
Marcelllne, Bartolo en Baslllo. Marcelllne
doet het voorkomen, alsof Figaro beloofd
heeft, met haar te zullen trouwen; dit
wordt bevestigd door Bartolo en Baslllo.
De graaf zegt, dat hU er niet meer uit wUs
kan worden en dat hU de zaak nader zal
onderzoeken, zodat het huwelUk opnieuw
moet worden uitgesteld.
In het derde bedrUf stemt Suzanne, met
medeweten van de gravin, er ln toe, om
den graaf op een bepaalde plaats te ont
moeten. Als deze laatste haar er evenwel
op betrapt, dat zU Figaro ln het oor
fluistert, dat zijn zaak gewonnen ls, wekt
dit de hernieuwde woede van den graaf
op, zodat hU besluit, de zUde van Mar
celllne te kiezen, en te zorgen, dat Figaro
met h&ér trouwt. Als de zaak voor het ge
recht komt, blUkt dat Figaro ln zijn prille
Jeugd ontvoerd is en dat Marcelllne en
Bartolo zUn ouders zUn. De gravin heeft
Suzanne een briefje gedicteerd, waarbU zU
een afspraak met den graaf maakt. Een
koor van Jonge meisjes overhandigt de
gravin rozen en zingt haar toe. Onder deze
meisjes bevindt zich ook Cherubln ln
vrouwenkleren. Intussen ls de graaf na
derbij gekomen met den tuinman, welke
laatste er een voorgevoel van heeft, dat
Cherubln niet is vertrokken. Nu herkent
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hij hem, rukt hem de melsjeshoed van het
hoofd en zet hem een offlclerssteek op.
Terwijl Suzanne voor den graaf knielt, om
de bruidskrans uit zijn handen te ontvan
gen, reikt zij hem tersluiks het briefje
toe.
In het. vierde bedrijf heeft Barbertje de
naald opgezocht, waarmee het briefje ge
sloten was, en zendt die met een hatelijke
boodschap aan Suzanne terug, hetgeen de
argwaan opwekt van Figaro. Begunstigd
door de duisternis verschijnen nu ln de
tuin na elkaar Barbertje, die de vlucht
neemt ln een tuinhuisje, als zij stemmen
hoort; Figaro, in gezelschap van Bartolo
en Baslllo; de gravin met Suzanne, die
eikaars kleren hebben aangetrokken; Marcelline; Cherubln — welke laatste zich
eveneens gedwongen ziet, zijn toevlucht te
zoeken ln het tuinhuisje — en, tegen het
slot, alle ln de opera voorkomende per
sonen. De graaf overlaadt zijn gemalin, die
hij, door haar kleding, voor Suzanne
houdt, met vurige betuigingen van zijn
liefde. Figaro laat zich door de kleding
niet om de tuin lelden en herkent Suzan
ne, wie hij, om haar Jaloers te maken, zijn
liefde verklaart alsof zij de gravin was.
Suzanne gelooft, dat hij haar inderdaad
voor de gravin houdt en geeft hem een
paar flinke oorvijgen; doch zij sluiten
spoedig vrede. Figaro doet een knieval
voor de pseudo-gravln; dit ziet de graaf,
die razend Jaloers wordt en anderen als
getuigen roept. Suzanne neemt nu ook de
vlucht ln het tuinhuisje. De woedende
graaf rukt de deur van het huisje open;
allen, die zich verborgen hadden, komen
te voorschijn en werpen zich aan zijn
voeten — ook Suzanne, die nog steeds
voor de gravin wordt gehouden, totdat de
échte gravin tenslotte uit een ander pa
viljoen komt. De graaf staat met zijn
figuur verlegen en smeekt zijn vrouw om
vergeving, welke zij hem schenkt.
De voornaamste nummers zijn: le Acte:
„Se vuol ballare, Slgnor Contlno" (Figa
ro); „La Vendetta" (Bartolo); „Non so
plu cosa son" (Cherubino); „Cosa sento?
Tosto andate” (Almaviva, Baslllo, Suzan
ne); „Non plü andrai" (Figaro). — 2e Acte:
„Progl amor" (de gravin); „Vol che sapete” (Cherubino); „Venite inglnocchlatevi"
(Suzanne). — 3e Acte: „Crudel! perche
flnora" (Almaviva en de gravin); „Rlconoscl in questo amplesso" (sextet); „Dove
sono" (de gravin); „Canzonetta suil’ aria"
(Zephyr-duet, de gravin en Suzanne); „In
quegl’ annl" (Baslllo); „Ecco la marcia”
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(Figaro). — 4e Acte: „Deh, vienl, non tardar" (Suzanne).
Gram.pl. Odeon O 25092, O 4976, O 8726,
O 11964, O 25774, O 6566, enz. Telef. E
725 en A 2141.
N.P.B.-BUNDEL, zie Geestelijke Liederen
en Protestantenbond.
N.S.F., zie Ncderlandschc Seintoestellen
Fabriek.
NUMERI, vierde boek van het Oude
Testament, toegeschreven aan Mozes. Het
woord betekent getallen of optellingen.
Er wordt n.1. een volkstelling ln beschre
ven van alle weerbare Israëlitische man
nen en van de Levieten; verder bevat het
boek een aantal wetten en voorschriften
voor de Israëlieten, en tenslotte een aan
tal gebeurtenissen gedurende de tocht van
het Joodse volk door de woestijn.
NW, morse-seln voor: Ik hervat de
overseining.
NYIREGYHAZA, zender ln Hongarije,
golflengte 267.4 m., 6.2 kW., 1122 kHz. Het
pauze-teken ls hetzelfde als dat van
♦Boedapest.

O
OAX4T, roepletters van de u.k.g.-zender
Lima (Peru), golflengte 31.37 m., zendt
dagelijks van 17.50—19.50 u.
OAX4Z, roepletters van de u.k.g.-zender
Lima (Peru), golflengte 49.33 m., zendt
dagelijks van 0.20—6.50 u.
OBADJA, Profetie van, een der 12 kleine
profeten ln het Oude Testament. Obadja
profeteert tegen de Edomleten, die de
Joden ln hun ellende op onmenselijke
wijze hadden mishandeld, ln plaats van
het broedervolk te helpen (Edom of Ezau
was een broeder van Israël of Jacob). HIJ
verklaart, dat de afgoderij over de gehele
aarde zal worden uitgeroeid en dat het
Koninkrijk van den Messias op komst ls.
OBERAMMERGAU, stadje ln Beleren
(2300 lnw.), waar sinds 1634 op bepaalde
tijden de wereldberoemde passiespelen
worden opgevoerd. De acteurs en actrices
zijn allen uit het plaatsje zelf afkomstig.
De lnhoud der Passiespelen, die uit de
Middeleeuwse Mysteriespelen zijn ont
staan, bestaat uit het verhaal van het
lijden en sterven van den Heer Jezus
Christus.
OBERON, van C. M. von *Weber, roman
tische opera ln drie bedrijven, tekst van
T. Planché, eerste opvoering te Londen
1826, speelt ln het begin van de 9de eeuw,
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ln Frankrijk, Bagdad en Tunis. Het eerste
bedrijf vertoont een zaal ln het paleis van
Oberon, den Konlng der elfen, waarin de
elfen haar gezang aanheffen; zij worden
evenwel weggejaagd door Puck, die vreest,
dat Oberon daardoor ln zijn slaap zal
worden gestoord. Aan Droll, die later op
komt, vertelt hij, dat Oberon onenigheid
heeft gehad met zijn gemalin, Tltania, en
dat zij niets meer van elkaar willen weten,
tot zij een paar hebben gevonden, bij het
welk zo Iets nooit voorkomt. Oberon heeft
reeds spijt van zijn overijld besluit. Puck
vertelt hem, dat ridder Huon, die Prins
Karlmann ln een ridderlijke strijd heeft
gedood, de volgende boete moet doen, hem
opgelegd door Karei den Grote; hij moet
naar Bagdad trekken, daar aan de dis des
Kaliefs aanzitten, dengene doden, die aan
zijn linkerzijde ls geplaatst, ten slotte des
Kaliefs dochter kussen en haar als vrouw
begeren. Thans tovert Puck, op bevel van
den vorst, ridder Huon en diens schild
knaap SJerasmln in hun slaap naar Oberons paleis. In zijn dromen laat Oberon
den ridder het beeld verschijnen van Rezia, de dochter van den Kallef, die met
ongeduld zijn komst verwacht, waarop
Huon en zijn schildknaap ontwaken. Huon
ontvangt thans van Oberon een toverhoom en zijn schildknaap een beker, die
nooit leeg wordt. Door Oberons tover
macht verandert thans het toneel ln een
gezicht op Bagdad. Rezla zit met Fatlme,
haar vriendin, ln de harem en klaagt
haar leed aan de laatste: zij moet met
prins Babekan trouwen, doch ln de droom
heeft zij den held aanschouwd, van wlen
haar ganse wezen vervuld ls. Fatlme ver
zekert haar, dat hij reeds aangekomen ls,
want dat haar tante hem heeft ontmoet
en hem Rezla’s droom heeft overgebracht,
waarop hij heeft gezworen, haar te zullen
redden.
Het tweede bedrijf stelt voor een zaal In
het paleis van den Kallef van Bagdad,
waarin de Kallef gezeten ls. Aan zijn lin
kerzijde heeft prins Babekan plaats ge
nomen; deze dringt er bij den Kallef op
aan, zijn huwelijk met Rezla zonder ver
wijl te doen voltrekken. Als Rezla de zaal
wordt binnengeleid, verschijnen eensklaps
Huon en SJerasmln. De ridder doorsteekt
Babekan met zijn zwaard en kust Rezla.
Dienaren en gevolg van den Kalief willen
de belde vermetele Indringers grijpen, doch
Huon blaast op zijn hoorn, waarop nie
mand zich meer kan verroeren. Oberon
verklaart dat hij tevreden ls over den
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ridder en diens metgezel, zwaait zijn tover
staf en de haven van Askalon vertoont
zich aan het oog. Hier ligt een schip,
waarop Huon en Rezla, thans zijn vrouw,
zich op Oberons bevel naar Griekenland
moeten Inschepen. SJerasmln maakt het
hof aan Fatlme. Nu verandert het toneel
In het zeestrand, waarop het schip, aan
boord waarvan zich belde verliefde paren
bevinden, schipbreuk lijdt. Alle vier slagen
er ln, de oever te bereiken en de zee doet
SJerasmlns beker aanspoelen. Terwijl Huon
zich op weg heeft begeven om onderdak te
vinden, landen er zeerovers, die zich mees
ter maken van de schone Rezla en Huon,
die Juist terugkeert, aan handen en voeten
binden. Dit alles ls geschied op bevel van
Oberon, die nu Puck opdracht geeft, Huon
te doen Inslapen en te zorgen, dat hij
zich binnen een week ln de tuin van den
Emir van Tunis bevindt. Onder het ge
zang van twee zeemeerminnen trekken
aan den slapenden Huon al de landen
voorbij, welke hij op zijn weg naar Tunis
moet doortrekken.
Het derde bedrijf speelt ln de tuin van
den Emir van Tunis, waar Fatlme zich be
vindt, die een klaaglied aanheft. Vroeger
was zij de vertrouwde vriendin van Rezla,
en nu ls zij niets meer dan een gewone
slavin! SJerasmln tracht haar te troosten
en samen gaan zij heen. Nauwelijks heb
ben zij zich verwijderd, of de slapende
Huon wordt door de lucht door Puck hier
heen gevoerd. SJerasmln en Fatlme, terug
gekeerd, delen hem mede, dat de Emir een
zeldzaam schone slavin heeft gekocht, die
volgens hen niemand anders kan zijn dan
Rezla. Huon wordt veranderd ln een tuin
man en alle drie snellen heen. Het vol
gende tafereel speelt zich af ln het paleis
van den Emir, die zich tevergeefs uitput
ln liefdesverklaringen voor Rezla. HIJ wil
niets meer weten van zijn gemalin RosJana, die nu het voornemen opvat, zich
op een ontzettende wijze op hem te wre
ken, en wel door middel van Huon, wlen
zij belooft, dat hij de troon van Tunis zal
bestijgen, als hij den Emir heeft vermoord.
Huon wijst dit voorstel van de hand, doch
de Emir, die zich onverwachts vertoont,
beveelt den brutalen Indringer ter dood te
brengen. Het toneel verandert ln het plein
vóór het paleis, waarop een brandstapel ls
opgericht. Huon is veroordeeld om de dood
door het vuur te vinden. Rezla, wanhopig,
werpt zich aan de voeten van den Emir en
roept uit, dat Huon haar gemaal ls, met
het gevolg, dat nu ook zij de vuurdood zal

Obligaat
moeten sterven. Gelukkig heeft SJerasmln
de toverhoorn gevonden; hy blaast er op
en allen beginnen te dansen. Als hij voort
gaat met blazen, verschijnt Oberon. Daar
Huon en Rezla alle beproevingen moedig
hebben doorstaan, hebben ook Oberon en
zijn gemalin elkaar teruggevonden, waar
voor Oberon zijn dank uitspreekt. HIJ
zwaait zijn toverstaf en belde trouwe ge
lieven bevinden zich ln Frankrijk, aan het
hof van Karei den Grote. In zijn troon
zaal gezeten verklaart deze, dat Huon vol
doende boete heeft gedaan. De edelen zin
gen nu een loflied, ter ere van Huon en
Rezla.
OBLIGAAT (Frans: verplicht), uitdruk
king voor de verplichte begeleiding van
een solo door een Instrument; men spreekt
dan b.v. van een obllgaat-viool, enz.
OBOE, zie hobo.
OBRECHT, JACOB (± 1450—1505), was
met Okeghem de eerste ln het toepassen
van de streng canonlsche stijl; geboren te
Utrecht; schreef veel kerkelijke muziek o.a.
een Mattheus-*passie, 24 'missen en 21
•motetten.
OCARINA, blaasinstru
ment, oorspronkelijk van
terra cotta, met 9 toon
gaten, die afwisselend
worden geopend. Klank
doet denken aan een
fluit. Wordt ln orkesten niet gebruikt.
O.C.C., aanwijzing achter de naam van
een Rooms-Kathollek geestelijke, dat hij
behoort tot de Ordo Carmelitorum Calceatorum, latijn voor: Orde der geschoeide
Karmelieten d.w.z. de monniken van de
berg Karmel, waar hun eersteklooster
stond. In dat klooster was de bron, gehei
ligd door de gedachtenis aan den profeet
Ellas, bekend om zijn strijd tegen de
Ba&lsdlenst.
O.C.D., aanwijzing achter de naam van
een Rooms-Kathollek geestelijke, dat hij
behoort tot de Ordo Carmelitorum Discalceatorum, latijn voor: Orde der onge
schoeide Karmelieten. (Zie ook vorig tref
woord).
O.C.R.O., afkorting voor Oostersche
Christelijke Radio Organisatie, zie Nederlands-Indië, organisatie van de omroep.
OCTAAF, de reeks van tonen, liggende
tussen twee opeenvolgende c’s; er zijn 9
octaven, n.1. subcontra, contra, groot,
klein, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, gestreept octaaf.
OCTET, zang- of instrumentaal stuk voor
acht stemmen of Instrumenten. Van deze
instrumenten zijn allerlei combinaties
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mogelijk.
OCTODE, zie Radiolamp.
ODE, zowel ln de muziek als ln de
dichtkunst: lofzang, verheven lied, ont
staan uit grote geestdrift voor een ver
heven onderwerp. De hymne ls een ode, die
de godheid verheerlijkt.
ODESSA, zender ln Rusland, golflengte
309.9 m.
OEKELELE, een zeer populair tokkellnstrument, een soort kleine gultaar met
vier snaren, uitsluitend gebruikt om te
begeleiden. Werd uitgevonden door Manuel
Nunez te Honolulu (1853—1923), dadelijk
op Hawail populair en daarna ln Amerika
bij tienduizenden verkocht, vooral tussen
1910 en 1920.
OER 3, roepletters van de u.k.g.-zender
Wenen (experimenteel), golflengte 25.42 m.
Zendt op werkdagen van 15.20—23.20 u.
OESTERSUND, zender ln Zweden, golf
lengte 725.5 m., 0.6 kW., 413.5 kHz. Het
pauze-teken ls hetzelfde als dat van
•Stockholm.
OET, morse-sein voor: Oosteuropese Tijd
(ls *GMT + 2 uur), zie Tijdverschil.
OETS, H. F., (Oow
Henk), geb. 1885, ver
zorger van het Vraaguurtje van de V.A.R.A.
Studeerde voor onder
wijzer en was als zoda
nig werkzaam te Nljverdal. Schoten en Haar
lem. Was in de Gemeen
te Schoten secretaris en
voorzitter der afdeling
van de S.D.A.P., secre
taris der Afdeling van de
Ned. Ver. tot Afschaf
fing van Alcoholhoudende Dranken, be
stuurslid van de afdeling Haarlem van
de Bond van Nederlandse Onderwijzers
en Hoofdbestuurder van de Bond van
Arbeiders Zangverenigingen ln Nederland.
In 1925 richtte hij mede de V.A.R.A. op,
werd als Hoofdbestuurder gekozen en ls
dat tot heden nog. Onder de naam van
„Oom Henk” verzorgt hij van Juni 1930
af elke Woensdag voor de microfoon het
Vraaguurtje voor kinderen.
OFFENBACH, JACQUES LÉVY (1819—
1880), Duits componist o.a. van Orphée aux
Enfcrs en de *Contes d’Hoffmann, ln to
taal van 102 toneelwerken, waarvan de
meeste een tijdelijk succes hadden, en de
belde genoemde nog steeds populair zijn.
HIJ werd 21 Juni 1819 te Offenbach-amMaln geboren als zoon van den cantor
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ener Joodse congregatie. Na een aantal
lessen van zijn vader te hebben gekregen,
kwam hij op het Parljse conservatorium
(1833) als leerling ln het cello-spel van
Vaslln, en/ een Jaar later werd hij lid van
het orkest van de Opéra Comlque als cel
list. Zijn volgende en enige belangrijke
betrekking was die van dirigent aan het
Théfitre frangais. Pepita, zijn eerste ope
rette. werd zonder succes ln 1853 ln de
Variétés opgevoerd. In 1855 werd hU direc
teur van een klein theatertje, en ln het
zelfde Jaar kocht hij het Théfitre Comte,
dat hij omdoopte ln Bouffes Parisiens, en
daar had hij een onmlddellljk en blijvend
succes. In 1860 werd zijn ballet-pantomlme
Le Papillon ln de Académie opgevoerd, en
het volgend Jaar trad hij als directeur af,
ofschoon hij van 1873—1875 nog de leiding
had van het Théfitre de la Gaïté, maar
zich tegelijkertijd aan de compositie wijd
de. In 1877 publiceerde hij Notes d’un musicien en voyage, waarin hij een reis naar
de Verenigde Staten beschreef. HIJ bracht
ook nu en dan een bezoek aan Londen als
virtuoos op de violoncel, maar zijn be
langstelling ging vooral uit naar Parijs.
Contes d’Hoffmann, zijn meest geliefde
werk, werd pas na zijn dood uitgevoerd.
Andere opera’s, die ln zijn tijd succes had
den, waren La Belle Hélène, 1865; Corsaire
Noir, 1872; La Créole, 1875; Daphnis et
Chloé, 1860; La Princesse de Trébizonde,
1870; Rêve d’une nuit d’été, Robinson
Crusoe, Whittington and hls Cat, 1874;
Vie Parisienne, 1866; Madame Favard, 1878;
La Belle Lurette, 1880. Offenbach stierf 5
Oct. 1880 te Parijs.
OFFERS, MAARTJE, geb. 1892, Neder
lands altzangeres, trad reeds in 1904 op ln
een kerkconcert te Den Haag. Studeerde
te Den Haag en Amsterdam. Leerlinge van
Mevr. De Haan—Manifarges. Zong als gast
bij de Nationale Opera te Parijs, was 3
Jaar prima donna aan de ‘Scala te Milaan
onder ‘Toscanlni; reisde onder Mengel
berg naar New York, en maakte een tournée door Engeland, Schotland en Ierland.
OFFERTORIUM, Rooms-Katholiek: 1.
deel der MIs, waarin brood en wijn door
den priester aan God worden opgedragen;
2. gezang tijdens dit deel van de MIs.
O.F.M., aanwijzing achter de naam van
een Rooms-Katholiek geestelijke, dat hij
behoort tot de Ordo Fratrum Minorum,
Latijn voor: Orde der Minderbroeders, ge
woonlijk Franciscanen geheten naar den
stichter der orde (1223), Franclscus van
Asslsl. Het ls een van drie Franciscaner
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orden; de belde andere zijn de Conventu
elen en de Capucljnen.
OGILVIE, FREDERICK
W., geb. 1897, sinds 1
October 1938 directeurgeneraal van de ‘Brltlsh
Broadcastlng
Corpora
tion, als opvolger van Slr
John
Relth.
Ogllvle
diende van 1914—1919 ln
het Engelse leger en
werd gewond. Van 1926—
1934 was hij hoogleraar
ln de Politieke Economie
aan de Unlversltelt te Edlnburgh,
1934—1938 President van de Queen's Unlverslty te Belfast.
OHM, eenheid voor weerstand, genoemd
naar den Dultsen natuurkundige G. S.
Ohm (1787—1854). 1 Ohm ls de weerstand
van een kwlkzull van l mm! doorsnede en
een lengte van 1.063 m. bij 0° Celsius.
OK, morse-seln voor: Wij zijn het eens.
OLR2A, roepletters van de u.k.g.-zender
Podebrady
(Praag,
Tsjecho-Slowaklje),
golflengte 49.92 m.
OLR3A, roepletters van de u.k.g.-zender
Podebrady
(Praag,
Tsjecho-Slowaklje),
golflengte 31.41 m.
OLR4A, roepletters van de u.k.g.-zender
Podebrady
(Praag,
Tsjecho-Slowaklje),
golflengte 25.34 m.
OLR2B, roepletters van de u.k.g.-zender
Podebrady
(Praag,
Tsjecho-Slowaklje),
golflengte 49.75 m.
OLR4B, roepletters van de u.k.g.-zender
Podebrady
(Praag,
Tsjecho-Slowaklje),
golflengte 25.51 m.
OME KEESJE, pseudoniem van Willem
van *Capellen.
OMROEPER; ongeveer tegelijkertijd met
het verdwijnen der functie van den om
roeper, die door verschillende gemeenten
was aangesteld, om mededelingen bij bek
kenslag op straat bekend te maken, kwam
de omroeper ln moderne zin op, n.1. de
man, die de programma’s der Omroepver
enigingen aankondlgt. Er worden voor
deze functie o.a. vereist: een duidelijke op
gewekte stem, kennis der moderne talen,
veel algemene ontwikkeling, zelfbeheer
sing en muzikale kennis. BIJ verschillende
buitenlandse stations zijn dames met deze
functie belast. Een proef van een der Om
roepverenigingen, om een zingenden Om
roeper te laten optreden, heeft slechts kort
geduurd. — Zowel in Engeland als ln
Frankrijk noemt men den omroeper spea
ker, (een omroepster ln Frankrijk: spea-
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kerinc) in Duitsland: Ansagcr.
ONDERWIJSFONDS VOOR DE SCHEEP
VAART. Op 11 November 1926 werd de
Radiodienst van het Onderwijsfonds voor
de Scheepvaart officieel door den Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen, Mr. M. A. M. Waszink, geopend. Door
de welwillende medewerking van de H.D.O.
(de latere A.V.R.O.), was men in staat
een half uur per week uit te zenden. Deze
radlo-ultzendingen bleken voor de varen
de bevolking in Nederland een groot suc
ces, zodat reeds in 1927 werd getracht, de
beschikking te krijgen over een tweede
half uur zendtijd per week, hetgeen ech
ter niet mogelijk was. Ook ln 1928, 1929
en 1930 verleende de A.V.R.O. gastvrijheid,
door wekelijks een half uur van haar eigen
zendtijd af te staan voor het onderwijs
aan de schippers. BIJ beschikking van den
Minister van Waterstaat van 30 Aug. 1930
verkreeg het Onderwijsfonds een half uur
eigen zendtijd per week bij toerbeurt ten
laste van een der vier omroepverenigingen.
BIJ schrijven van 30 Aug. 1932 werd nader
geregeld, dat met Ingang van 1 Oct. 1932
deze zendtijd geheel ten laste van de
N.C.R.V. kwam, hetwelk thans nog zo ls.
Iedere week wordt thans des Woensdags
een half uur uitgezonden en wel van 6.30
—7 uur n.m. In dit halfuur worden eerst
door een deskundige de lessen omtrent
het Lager Onderwijs voorkomende ln het
weekblad „de Binnenvaart”, besproken,
daarna behandelt een der leraren het voor
den schipper zo belangrijke Blnnenaanvarlngsreglement. Sedert September 1937
is ook een groot aantal leden van de
Vereniging van Personeel bij de Rijks
waterstaat, die dus door hun betrekking
veel met de binnenvaart te maken hebben
en die toezicht moeten uitoefenen op het
veilig varen enz. onder de luisteraars naar
deze lessen. Een bijdrage wordt van de
luisteraars niet geheven, wel ls het nood
zakelijk, dat de luisteraars zich abonne
ren op het officieel orgaan, het weekblad
„De Binnenvaart”, dat ook bij losse num
mers op de voornaamste scheepvaartcentra verkrijgbaar ls.
Het ls gebleken, dat de wekelijkse radlolessen ln een behoefte voorzien. Door zijn
trekkend bestaan is de schipper niet ln de
gelegenheid, regelmatig een school te be
zoeken en juist door de wekelijkse radloles kan hij nog een schat van kennis ver
werven. BIJ het afnemen van examens voor
schipper bij de Binnenvaart ls ook her
haaldelijk naar voren gekomen, van hoe-
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veel nut de radlo-les voor den candidaat
is geweest. Ook uit Watersportkringen
wordt veel naar de lessen omtrent het
Blnnenaanvarlngsreglement geluisterd, het
geen het veilig verkeer te water ln hoge
mate ten goede komt. Het Onderwijsfonds
voor de Scheepvaart, evenals de redactie
van het weekblad „De Binnenvaart", ls
gevestigd Binnenkant 22, Amsterdam.
ONTKOPPELEN, het opheffen van een
koppeling. In de radlo-technlek noemt
men twee trllllngskrlngen gekoppeld, wan
neer de trillingen van de ene kring naar
de andere kunnen overgaan. Niet altijd is
deze koppeling opzettelijk aangebracht en
gewenst. Speciale maatregelen zijn dikwijls
nodig om Iedere vorm van koppeling te
vermijden, bijv. door afschermen.
ONTVANGER, toestel, waarin door de
antenne opgevangen hoogfrequente stro
men in laagfrequente worden omgezet, die
door telefoon of luidspreker hoorbaar ge
maakt worden. Zie radio voor leken.

Op bovenstaande tekening ziet men van
links naar rechts: de elndlamp (penthode); voedingstransformator met ijzerkern
en wikkeling; regelbare weerstand; twee
draalcondensatoren met daarachter de afstemschaal; spoel (met daarboven de afschermbus, die zich er normaal omheen
bevindt), hoogfrequentlamp en afge
schermde afstemspoel.
ONTVANG-VERGUNNING. Het Is vol
gens art. 66 van het Radio-Reglement 1930
verboden een ontvangtoestel in gebruik of
voor gebruik gereed te houden, zonder dat
men daarvan aangifte heeft gedaan. Men
haalt daartoe aan een telegraaf- of tele
foonkantoor ter plaatse een formulier, dat
ingevuld en ingeleverd moet worden. Men
ontvangt dan een ontvangbewijs, dat zorg
vuldig bewaard dient te worden. Men ls
bovendien verplicht, onverwijld aangifte
te doen van elke verandering van adres.
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ONZE VADER (Latijn: Pater Noster), het
gebed door Jezus aan Zijn discipelen ge
geven zonder ijdel verhaal van woorden,
vermeld in Matthetls 6 : 9—13 en Lukas
11 : 2—4, en luidende: Onze Vader, die in
de hemelen zljt, Uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde;
geef ons heden ons dagelijks brood; en
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij
vergeven onzen schuldenaren; en leid ons
niet ln verzoeking, maar verlos ons van
den boze; want Uw ls het Koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid ln der eeuwig
heid, Amen.
OOM HENK, pseudoniem van H. F. ‘Oets.
OOSTERSCHE CHRISTELIJKE RADIO
ORGANISATIE, afk. O.C.R.O., zie Nederlands-Indië, organisatie van de omroep.
OOSTEUROPESE TIJD, afk. OET, zie
Tijdverschil.
O.P., aanwijzing achter de naam van een
Rooms-Kathollek geestelijke, dat hij be
hoort tot de Ordo Predicatorum, Latijn
voor: Orde der Predikheren, tegenwoordig
meestal Dominicanen genoemd.
OPENBARING van Johannes, het laatste
boek van het Nieuwe Testament en dus ook
van de Bijbel, door den Apostel Johannes
geschreven op het eilandje Padmos, ln de
Egese Zee, waarheen hij wegens zijn geloof
was verbannen door Keizer Domitlanus.
Het boek, ook de Apocalypse genoemd, be
vat ln profetische gezichten, een aantal,
soms zeer diepzinnige mededelingen om
trent hetgeen de Kerk te wachten staat
van Johannes’ tijd tot aan de ondergang
der wereld en de wederherstelling aller
dingen, als Christus wederkomt.
OPERA, toneelspel, geheel op muziek ge
schreven, ± 1600 ln Italië ontstaan. On
derscheiden worden: 1. opera buffa, ko
mische, lachwekkende opera; 2. opera seria,
ernstige opera; 3. opéra comique = ‘ope
rette. Een der beste opera-componlsten
was Rlchard ‘Wagner, die eiste, dat ook de
tekst der opera’s kunstwaarde moest heb
ben, en zich nauw bij de muziek moest
aansluiten.
Literatuur: Hans Renner, Die Wunderwelt der Oper.
OPERETTE, komische opera met gedeel
telijk gesproken tekst, en van luchtig ka
rakter; tegenwoordig dikwijls met moderne
dansen. Frans: opéra comique.
Literatuur: Rud. Kastner, Führer durch
die Operetten.
OPNEMEN van geluld, zie gramofoonplaten en magnetofoon.

Orkest

OPUS (Lat.: werk). Door vele componis
ten worden gemakshalve hun composities
genummerd; zij spreken dus van Opus 1,
Opus 2, enz. Meervoud: opera.
ORATORIUM, groot dramatisch muziek
werk voor soli, koren en Instrumentale be
geleiding, aldus genoemd naar het orato
rium of bidvertrek ln een klooster, waarin
de Priester Filippo Nerl in 1551 antl-reformatorlsche samenkomsten hield, waarin
bijbelverhalen, op muziek gezet, werden
uitgevoerd. Bach, Handel, Haydn, Mendelssohn, Palestrina hebben beroemd ge
worden oratoria geschreven. Een oratorium,
dat het lijden en sterven van Jezus tot
onderwerp heeft, noemt men passie of
(Duits:) ‘Passion.
ORGEL. De tonen van dit muziekinstru
ment worden voortgebracht door pijpen
van metaal of hout, van afwisselende
grootte, wijdte en vorm. Hierdoor wordt
lucht geblazen, hetgeen bij de Grieken (2e
eeuw v. Chr.) plaats had, doordat de lucht
door middel van water werd samengeperst,
later door blaasbalgen, die door den be
speler of door een ander werden getrapt.
Tegenwoordig geschiedt dit meestal electrlsch. De toetsen vormen een tot vijf
manualen, waardoor de gewenste pijpen
worden bespeeld. Voor gewijde muziek ls
het orgel het meest geschikte Instrument.
De nieuwe orkest-, of concert-bloscooporgels bevatten bovendien tal van orkestlnstrumenten, zodat deze terecht dikwijls
éénmans-orkest worden genoemd. Speciale
orgelwerken componeerden o.a. Bach en
Handel. Van geheel andere aard is het
pljploze ‘Hammond-orgel.
Literatuur: M. A. Prlck van Wely, Het
orgel en zijn meesters.
ORK, roepletters van de u.k.g.-zender
Ruiselede ln België, golflengte 29.04 m.;
zendt dagelijks van 18.50—20.20 u.
ORKEST, Grieks: orchestra, oorspr. de
plaats voor muziekuitvoeringen; thans
naam voor een groep muzikanten. Onder
scheiden worden: 1. Harmonle-orkest, be
staande uit houten en koperen blaasin
strumenten; 2. strijk-orkest, strijkinstru
menten; 3. ‘symphonie-orkest, strijk-, hou
ten- en koperen-, benevens slaginstrumen
ten; 4. Fanfare-orkest, uitsluitend koperen
blaasinstrumenten. Zie pag. 90 en 91.
Literatuur: Fritz Volbach, Het moderne
orkest en zijn ontwikkeling.
ORKEST DER STEDELIJKE MUZIEK
SCHOOL, te Maastricht, opgericht ln 1883,
eerst als afdeling van de Muziekschool,
sinds 1922 zelfstandig als symphonle-or-
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kest; ongeveer 60 leden; staat sinds 1916
onder de leiding van Henrl Hermans.
Treedt regelmatig op voor de K.R.O.
ORKESTEN ln Nederland zijn o.a., het
•Concertgebouworkest te Amsterdam, de
•Arnhemsche Orkest-Vereenlglng, het ‘Resldentle-Orkest, de ‘Groninger Orkestvereenlging, het ‘Orkest der Stedelijke Mu
ziekschool te Maastricht, het ‘Rotterdamsch Phllharmonisch Orkest te Rotter
dam, en het ‘Utrechtsch Stedelljk Orkest.
OROBIO DE CASTRO, ’
-gr*.
MAX, geb. 1887, solo/V*jggafey
cellist, hoofdleraar aan
het Amsterdams Conservatorlum. Trad reeds op
f
19-Jarlge leeftijd als so
list op ln Engeland en
Duitsland.
ORPHEO ED EURYDICE, van Chr. W.
•Gluck; opera ln drie be
drijven; eerste opvoering
te Wenen 1762, behandelt
het thema van Orpheus
en zijn gade Eurydlce, welke laatste uit
de doden wordt opgewekt.
In het eerste bedrijf staat Orpheus, diep
onder de indruk van het verlies van zijn
geliefde gade, Eurydlce, aan haar graf en
smeekt ln hartroerende bewoordingen de
góden, haar aan hem terug te geven. Ter
wijl hij zich geheel aan zijn smart over
geeft, nadert Amor, die hem de gelukkige
tijding brengt, dat Zeus, door zijn leed
bewogen, hem erbarming wil betonen en
hem toestaat, af te dalen ln het rijk des
doods, om Eurydlce tot nieuw leven te
wekken en haar weer mede te voeren naar
de aarde. Eén voorwaarde ls daaraan even
wel verbonden: hij mag haar onderweg
niet aanzien, geen blik op haar gelaat
werpen, anders ls zij onherroepelijk voor
hem verloren. Orpheus, overgelukkig, legt
de gelofte af, dat hij zich ln alles naar
Zeus’ wil zal schikken.
In het tweede bedrijf bevindt Orpheus
zich voor de poorten van het rijk des
doods en verlangt te worden toegelaten,
hetgeen hem door de geesten wordt ge
weigerd Ten laatste evenwel laten deze
laatsten zich door zijn smeekbeden ver
murwen en ontsluiten de poort voor hem.
De geesten der afgestorvenen nemen hem
ln hun midden op en voeren hem tot zijn
gade. Diep ontroerd en nameloos geluk
kig voert Orpheus haar met zich mede en
verlaat met haar de Elyzese velden,
angstvallig zorg dragend, dat hij geen blik
R 13
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op haar werpt uit vrees haar anders op
nieuw, en thans voorgoed, te zullen ver
liezen.
In het derde bedrijf gaan Orpheus en
zijn gemalin door een woud. ZIJ ls geluk
kig, doch een groot verdriet mengt zich
ln haar vreugde. Zij vraagt zich steeds,
doch tevergeefs, af waarom hij voortdu
rend het gelaat van haar afgewend houdt.
Zij begint aan zijn liefde te twijfelen. Ten
laatste kan zij zich niet meer bedwingen
en vraagt hem om haar, al ls het maar
een enkele blik te schenken. Orpheus
blijft evenwel Indachtig aan zijn belofte
en schrijdt naast haar voort, zonder het
hoofd om te wenden. In de mening, dat
hij haar dan niet meer liefheeft, zegt zij,
dat het leven verder geen waarde voor
haar bezit; liever sterft zij opnieuw, om
terug te keren naar het rijk der geesten,
dat zij verlaten heeft. ZIJ roept hem een
laatst vaarwel toe. Ontzet door de ge
dachte dat hem de geliefde vrouw, die hU
op aarde heeft mogen terugvoeren, weer
zal ontvallen, wendt Orpheus zich om en
ziet haar aan. Op hetzelfde ogenblik
geeft Eurydlce de geest. In zijn vertwijfe
ling wil Orpheus zich nu ook het leven
benemen, dat geen waarde meer voor hem
heeft. Hierin wordt hij verhinderd door
Amor, die zoveel trouwe liefde wil be
lonen. HIJ wekt Eurydlce weer tot nieuw
leven en belde echtgenoten vallen elkaar
vol verrukking ln de armen.
ORTHODOX, volgens het Griekse grond
woord, de rechte, zuivere mening hebben
de. Orthodoxie ls ln de Kerkgeschiedenis
de richting, die beweert, de zuivere leer
vast te houden en de ketterij te vermijden.
Orthodoxie en modernisme zijn nu ge
worden de benamingen voor twee hoofdrlchtingen ln de Hervormde Kerk.
O.S.B., aanwijzing achter de naam van
een Rooms-Katholiek geestelijke, dat hij
behoort tot de Ordo Sancti Benedicti, La
tijn voor: Orde van den Heiligen Benedlctus. Deze orde, voor monniken en non
nen, werd in 529 gesticht door Benedlctus
van Nursia. De Benedictijnen besteden
hun tijd aan gebed en arbeid, later ook
aan wetenschap en onderwijs.
OSEE, Rooms-katholiek voor ‘Hoséa.
OSLO, zender ln Noorwegen, golflengte
1153.8 m.. 60 kW., 260 kHz.
Door middel van een prijsvraag heeft
men een openlngs- en een pauze-teken
verkregen, gecomponeerd door den Noorsen componist Eivind Groven. Beide zijn
op de volgende bladzijde afgebeeld.
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Openingsteken.

Pauze-teken.
OSOPHOON, apparaat voor hard-horenden, dat ln plaats van de telefoon aan de
radlo-ontvanger wordt aangesloten, terwijl
het apparaat tussen de tanden wordt ge
klemd. De trillingen der geluids-‘frequen
ties worden door het been-gestel overge
bracht op het; gehoor-orgaan.
OTTERLOO, WILLEM VAN, geb. 1907,
Nederlands componist en dirigent. Stu
deerde enige Jaren muziek en wijdde zich
daarna geheel aan de muziek. Werd solocelllst aan het Utrechtsch Stedelijk Orkest,
later dirigent daarvan met Carl ‘Schurlcht.
HIJ componeerde een Derde Orkestsuite,
die door het Concertgebouw ln een prijs
vraag werd bekroond, nog twee andere
orkestsultes, een strijkkwartet, een strijk
trio, een serie fuga’s voor piano, liederen
voor sopraan en orkest enz.
OUDE TESTAMENT, gedeelte van de
Bijbel of Heilige Schrift, bevattende de ge
schiedenis van het Joodse volk, maar
bovenal de Goddelijke openbaring aan den
gevallen mens, de geschiedenis van zonde
en genade. De boeken van het Oude Tes
tament (die onder hun naam afzonderlijk
in deze encyclopaedle worden behandeld),
zijn: 1. de historische boeken: Genesis,
Exodus. Levitlcus, Numerl, Deuteronomlum, Jozua, Rlchteren, Ruth, 2 boeken
van Samuel, 2 der Konlngen, 2 der Kro
nieken, Ezra, Nehemia, Ester, Job; 2. de
dichterlijke boeken: Psalmen, Spreuken,
Prediker, Hooglied; 3. de vier grote profe
ten: Jesaja, Jeremla, Klaagliederen van
Jeremia, Ezechlël, Daniël; 4. de 12 kleine
profeten: Hoséa, Joël, Amos, Obadja, Jona,
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Overschakelen

Mlcha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï,
Zacharla, Maleachl.
De Rooms-Katholleke Kerk noemt deze
boeken aldus: 1. geschiedkundige boeken:
Genesis, Exodus, Levitlcus, Numerl, Deuteronomlum, Josue, Rechters, Ruth; 2
boeken van Samuel, 2 boeken der Konlngen, 2 boeken Paralipomena of Kronie
ken, boek van Esdras, boek van Nehemlas,
van Toblas, Judlth en Esther, 2 boeken
der Machabeeën; 2. didactische of onder
richtende boeken: Job, Psalmen, Spreuken,
Prediker of Ecclesiastes, Hooglied, Wijs
heid en Eccleslastlcus; 3. profetische boe
ken: de 4 grote profeten: Isalas, Jeremlas
met Baruch, Ezechlël en Daniël; de 12
kleine profeten: Osee, Joël, Amos, Abdlas,
Jonas. Mlchaeas, Nahum, Habacuc, Sophonlas, Aggaeus, Zacharlas en Malachlas.
OULU, zender ln Finland, golflengte 696
m., 10 kW., 431 kHz.
OUVERTURE, Inleidende muziek; de
eerste muzikale drama’s werden geopend
door ‘fanfares; daaruit ontstond een lan
gere muzikale Inleiding, terwijl naderhand
ook op zichzelf staande composities ouver
ture werden genoemd.
OVERBEEK, G. P. J.
VAN, geb. 1894, verzorger
van het Politiek Radio
journaal van de V.A.R.A.,
d.1. een wekelijks uitge
beschouwend
zonden
overzicht van het wereldgebeuren. Is journalist;
achtereenvolgens
was
eerste verslaggever van
het Nederlandsch Correspondentlebureau voor Dagbladen te Den
Haag. hoofdredacteur van de „Bussumsche
Courant”, hoofdredacteur van de „Sumatra Post”, en ls thans verbonden aan de
hoofdredactie van de Arbeiderspers.
OVERSCHAKELEN naar de versterkte
zender heeft plaats, teneinde ln de uren,
dat het meest geluisterd pleegt te worden,
een ontvangst mogelijk te maken, die zo
mln mogelijk door andere zenders wordt
gestoord. Ten aanzien van dit werken met
verhoogde energie ln de avonduren is een
regeling getroffen, welke rekening houdt
met de behoeften in verband met de selzoensomstandlgheden, aangezien de sto
ringen het sterkst optreden na zonsonder
gang. Het ter zake vastgestelde schema
voor de tijdstippen van overschakeling
naar de versterkte zender luidt als volgt:
Januari om 15 uur, Februari om 16 uur,
Maart om 17 uur, April om 18 uur, Mei

Oviedo
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om 19 uur, Juni om 20 uur, Juli om 20 uur.
Augustus om 19 uur, September om 17
uur, October om 16 uur, November om
15 uur, December om 15 uur.
OVIEDO, zender ln Spanje, golflengte
293.5 m.
OZF, roepletters van de u.k.g.-zender
Skamlebaek (Denemarken), golflengte 31.51
m.; zendt dagelijks van 2.20—5.20 u.
OZH, roepletters van de u.k.g.-zender
Skamlebaek (Denemarken), golflengte 19.78
meter.

P
P, morse-seln voor: Aankondiging van
een telegram in de mobiele dienst.
PADEREWSKI, IGNACY JAN, geb. 1859,
Pools pianist en com
ponist, studeerde aan
het Conservatorium te
Warschau, waaraan hU
ln
1879
hoogleraar
werd. Sinds 1883 stu
deerde hU verder te
Berlijn, en ging daar
na door de gehele we
reld reizen en concer
teren. Bleef tenslotte tot de wereldoorlog
In Amerika wonen; daarna ging hU ln de
politiek en was van 1919—1920 president
van de Poolse Republiek.
PAGANINI,
NICOLO
(1782—1840),
Italiaans
violist, wellicht de meest
begaafde, die ooit geleefd
heeft. Trad reeds op zUn
zesde Jaar ln het publiek
op; maakte op 16-Jarlge
leeftUd een tournée door
Italië, 1805—1808 solovlollst en leraar van
Prins Bacclochl te Lucca; daarna steeds vrU
man, achtereenvolgens te Wenen, ln
Duitsland, Engeland en FrankrUk. Het
publiek was soms waanzinnig van geest
drift over zUn spel. Componeerde veel
liederen, sonates, vioolconcerten, o.a. 60
variaties over het Genuese Volkslied. Was
de grondlegger van het moderne vioolspel.
Literatuur: Jullus Kapp, Faganini.
PAGLIACCI, zie Paljas.
PALERMO, zender ln Italië, golflengte
531 m., 3 kW., 565 kHz. Het pauze-teken
ls de slag van een nachtegaal.

Paljas

PALESTRINA,
GIOVANNI PIERLUIGI DA,
(1526—1594),
Italiaans
componist, geb. te Palestrlna bij Rome, werd ln
1544 kapelmeester en or
ganist ln. zijn geboorte
plaats, en ln 1571 kapel
meester van de St. Pie
terskerk te Rome. Com
poneerde speciaal ln a cappella-stljl bijna
100 Missen, verder psalmen, hymnen,
magnlflcats, de Kruiswoorden, een Stabat
Mater, en 20 motetten op teksten uit het
Hooglied van Salomo. Was de grootste
componist van Katholieke Kerkmuziek.
PALJAS (Ital. Pagllaccl), van R. *Leoncavallo, opera met eigen tekst, bestaande
uit proloog en. 2 bedrijven; eerste opvoe
ring Milaan 1892. Speelt op 15 Augustus
1865 ln Calabrlë. In de proloog treedt
Tonlo, een comedlant voor het doek en
vertelt de betekenis van het komende spel.
HIJ vraagt aandacht voor de spelers, onder
aankondiging, dat ze ln afwijking van de
gewoonte, het werkelijke leven zullen ver
beelden. Dan opent zich het doek. In het
eerste bedrijf trekt een troepje reizende
toneelspelers het plaatsje Montalto ln
Calabrlë binnen onder lulde bijvalsbetui
gingen van de bewoners. De leider Canlo
kondigt tegen de avond een prachtige voor
stelling aan. Op een ezelswagen zit zijn
vrouw Nedda; wanneer de comedlant To
nlo haar helpt bij het uitstappen, krijgt
hij van den Jaloersen Canlo een oorvijg.
Canlo wordt door de menigte uitgelachen.
HIJ waarschuwt, dat men het leven niet
met het spel moet verwarren. Des avonds
ls hU de bedrogen echtgenoot, maar ln het
werkelUke leven mag niemand het wagen,
Nedda te naderen; het zou zo iemand het
leven kosten. Nedda hoort daarnaar met
schrik, want ze heeft haar man reeds be
drogen en ls van plan hem te verlaten.
Canlo gaat met den comedlant Beppo en
de dorpelingen naar de herberg. De ande
ren gaan naar binnen om zich voor de
voorstelling te verkleden, en Nedda ver
geet spoedig de jaloezie van haar man en
droomt van haar geliefde, den boerenjon
gen Sllvlo. Tonlo komt en spreekt haar
vurig van zUn liefde, maar Nedda wijst
hem honend af, en slaat hem met haar
zweep. Tonlo gaat woedend weg, en
zweert, zich te zullen wreken. Dan ver
schijnt de Jonge boer Sllvlo, die Nedda
oprecht liefheeft, en hU wil haar, aan het
onrustige comedlantenleven onttrekken.
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Zij spreken af, dat ze in de nacht samen
zullen vluchten. Tonio heeft dat gehoord
en rent naar Canlo om het hem te ver
tellen. Juist als Nedda van haar geliefde
afscheid neemt, komt Canlo binnenvallen.
Sllvio vlucht, Canlo rent hem na, maar
krijgt hem niet meer te pakken. Canio
keert terug en eist, dat Nedda zijn naam
zal noemen. Nedda zwijgt. Canlo wil zich
met zijn mes op haar werpen, maar Beppo
weerhoudt hem. De wraakzuchtige Tonio
fluistert Canio toe, dat hij zich kalm moet
houden, die avond zal hij hem stellig on
der de toeschouwers ontdekken. Maar nu
is het tijd, zich gereed te maken voor de
voorstelling. In een roerende monoloog
„Lach dan Paljas”, uit Canlo zijn ver
twijfeling. — In het tweede bedrijf staat
het toneel opgeslagen. Tonio slaat de grote
trommel, Beppo moedigt de mensen aan,
binnen te treden. Nedda gaat met een
bord rond en zamelt het geld ln. Onderdehand waarschuwt ze haar geliefde, die
ook verschenen is, voor Canio. Het stuk,
dat men gaat opvoeren, komt overeen met
het lot van Canlo. Harlekijn (Beppo),
brengt een serenade aan zijn Colombine
(Nedda). Zij wacht, tot haar man Pagllacci
(Canlo) vertrokken is en waarschuwt dan
haar minnaar Harlekijn (Beppo); men
hoort uit de verte diens serenade. De comedlant Taddeo (Tonio) valt Colombine
lastig met zijn liefdesverklaringen en
wordt door den binnentredenden Harlekijn
weggejaagd. Het verliefde paar smult en
drinkt; wanneer Pagllacci nadert, krijgt
Colombine van haar minnaar een slaap
drank die zij haar man moet geven. Pa
gllacci dwingt zijn vrouw, de naam van
haar geliefde te noemen en bij haar wei
gering doorsteekt hij haar. Silvlo merkt
dat het spel werkelijkheid is geworden, wil
Nedda redden en wordt eveneens gedood.
Gr.pl.: het Lied van Paljas: H.M.V. O
25014 (Herbert E. Groh) en O 25989 (Joseph Schmldt). Verder H.M.V. DB 7760—
7768, DB 2299—2307, C 1829—1837.
PALLA, PIERRE, pseu
doniem van Petrus Ka
rei Hubertus Pala, geb. 5
Januari 1902 te Venlo.
Scholen: lagere school te
Venlo, Internaat van het
Instituut St. Marie te
Huybergen, (N.Br.). Ont
ving op 5-Jarige leeftijd
de eerste muziek- en
pianolessen van zijn va
der, op 7-jarige leeftijd
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plano van Jacques Pennlnx en op 8-Jarlge
leeftijd vlooi van Theo Jordans, belden
eraar te Venlo. Vatte na zijn internaatstljd
de studie bij genoemde leraren weer op,
alsook orgel bij C. A. M. de Rooy en muzlek-theoretlsche vakken bij Karl Hamm,
belden te Venlo. Behaalde ln 1919 het
organistendiploma van de Rooms-Katholleke Organistenvereniging te Utrecht, om
daarna zijn studies voort te zetten bij
Hubert Cuypers te Amsterdam. Trad ln
1922 In dienst van het theater A. Tuschinsky te Amsterdam, eerst als pianist,
een jaar later als organist. In 1928 ging
hij als organlst-lnspeler van orgels naar
de A. Phillips A.G. te Frankfurt a. Main.
Trad in 1930 in dienst van de A.V.R.O.
PAN, morse-seln voor: Spoedsein.
PANFLUIT, of Pans
fluit, oorspronkelijk de
herdersfluit van den god
Pan (een schrikaanja
gende godheid uit de
l I 1 l L LIT
oudheid, afgebeeld met
horens en bokspoten):
tegenwoordig een weinig
meer gebruikte fluit, be
staande uit zeven tot
negen rietpijpen van on
gelijke lengte en dikte, naast elkaar be
vestigd, zodat ze gemakkelijk met de
mond kunnen worden bespeeld. Hetzelfde
instrument was de syrinx der Grieken, de
fistula der Romeinen, en de oegab der
Israëlieten: het is de voorloper van het
•harmonium en van de mondharmonica.
PAoAA tot PAoZZ, roepletters der amateur-zendstatlons in Nederland: zie Zend
machtiging.
PARABEL, gelijkenis, een verhaal met de
bedoeling, een zedelijke of godsdienstige
waarheid in te prenten en dus met een
onderwijzend karakter. Voorbeelden zijn de
parabels uit het Nieuwe Testament en die
van Multatuli.
PARALIPOMENA, Rooms-katholiek voor
•Kronieken.
PARAPHRASE, bewerking van een ander
muziekstuk met veel opsmuk.
PAREDE, zender in Portugal, golflengte
291 m„ 5 kW., 1031 kHz.
PARIJS (P.T.T.), zender in Frankrijk,
golflengte 431.7 m., 120 kW., 695 kHz. Het
pauze-teken bestaat uit de eerste tonen
van de Marselllaise.
PARIJS (Radlo-Parls), zender in Frank
rijk, golflengte 1648 m., 80 kW.. 182 kHz.
Het pauze-teken bestaat uit 3 maten van
het Chant du départ (afscheidslied) van
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Méhul: La Vlctoire en chantant... (De
overwinning bezingend...).

laVic -io in? en cKan-lant
PARIJS—MONDIAL, u.k.g.-zender ln
Frankrijk, golflengte 16.88 m., roepletters
TPB3; golflengte 19.68 m., roepl. TPA2;
golfl. 19.83 m., roepl. TPB6; golfl. 25.21 m.,
roepl. TPA3; golfl. 25.24 m., roepl. TPB7;
golfl. 25.6 m.. roepl. TPA4; golfl. 31.51 m.,
roepl. TPB11.
PARIJS (Poste Parlslen), zender ln
Frankrijk, golflengte 312.8 m., 60 kW., 959
kHz. De uitzendingen worden aangevangen
met de mars Sambre et Meuse, terwijl het
pauze-teken bestaat uit een gongslag.
PARODIE, nabootsing, om het voorbeeld
belachelijk te maken.
PARSIFAL, van R. ‘Wagner. Drama ln
drie bedrijven, première ln Bayreuth, 1882.
Hierin wordt de bekende Graalsage behan
deld. De inhoud is als volgt:
In het eerste bedrijf ziet men hoe rid
der Gurnemanz en zijn schildknapen den
zieken graalridder Amfortas naar bulten
dragen. Maar geen middel baat om hem te
genezen; Amfortas moet lijden, totdat een
dwaas zal verschijnen, die uit medelijden
zal weten hoe de graalkoning genezen kan
worden, aldus een orakelspreuk. Door de
verhalen van Gurnemanz wordt duidelijk
wat de oorzaak van Amfortas’ lijden is. Hij
ls geraakt ln de strikken van den bozen
Kllngsor, die om Amfortas te misleiden,
een hof met schone vrouwen heeft geto
verd, die alles ln het werk stellen om den
ridder te verleiden. Door deze betovering
ls het Kllngsor gelukt de heilige lans ln
zijn bezit te krijgen. Sedert dat ogenblik
heeft Amfortas een wond in zijn zijde, die
niet helen wil. Wanneer Gurnemanz dit
alles verteld heeft, komt Parslfal op, die
Juist een zwaan heeft neergeschoten. Rid
der Gurnemanz geeft hem hierover een
scherpe terechtwijzing, maar heeft tege
lijk een vermoeden, dat deze domme jon
gen wel eens de bevrijder zou kunnen zijn,
over wlen het orakel gesproken heeft. Im
mers een dwaas zou Amfortas uit zijn
lijden verlossen! Gurnemanz geleidt hem
naar de graalburcht Montsalvat. Parslfal
is verwonderd over de wijze, waarop men
hem onthaalt. Wanneer hij Amfortas hevi
ge pijn ziet lijden, gevoelt hij diep mede
lijden, maar doet niets om de pijn te ver
zachten. Ongaarne moet Gurnemanz den
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gast weer laten vertrekken.
Kundry, die vroeger Amfortas beeft ver
leid. doet nu een poging ook Parslfal door
haar zinnen te betoveren. ZIJ vertelt hem
van zijn moeder en geeft hem een kus.
Hierdoor worden Parsifals ogen voor de
realiteit geopend. De zinnelijke lust, die
ln hem opgeroepen wordt, voelt hij als een
gevaar en hij weet. dat dezelfde lust het
lijden van Amfortas heeft veroorzaakt.
Daarmede weet hij tevens hoe Amfortas te
redden ls. Ook een tweede poging van
Kundry, Parslfal te verleiden, mislukt; zij
moet de hulp van Kllngsor Inroepen. Te
vergeefs slingert deze de buitgemaakte,
heilige lans naar Parslfal, deze blijft boven
zijn hoofd zweven en Parslfal snelt met
de lans naar de graalburcht.
Vele Jaren verstrijken, waarin Parslfal
veel ellende en strijd doormaakt. Tenslotte
komt hij aan de burcht op Goede Vrijdag
en wordt door Gurnemanz tot graalkoning
gekroond. De boze Kundry doet boete en
wast hem de voeten en ontvangt van hem
de verlossende kus en de doop. Vervolgens
geneest Parslfal, de zondeloze dwaas, met
de heilige lans de wonde van Amfortas en
geeft daardoor aan de mensen de heerlijk
heid van de graal terug.
Gram.pl. Odeon O 7679, O 6896, O 6897,
O 7642.
PARTITUUR, alle stemmen of partijen
van een muziekstuk, regelsgewljs boven
elkaar geplaatst.
PAS, THEO VAN DER,
geb. 1902, pianist en di
rigent, hoofdleraar voor
plano aan het Haagsch,
en het Rotterdamsch
voor
Conservatorium
Muziek; bekend muzlekpaedagoog. Maakte ln
1938 een tournée door
Nederlands-Indlë, en di
rigeerde en concerteerde
toen ook voor de N.I.
R.O.M.
PASEN, 1. twee algemene Christelijke
feestdagen, waarop de opstanding uit de
doden van den Heer Jezus Christus wordt
herdacht (Johannes 20 : 1—20). Op het
Concilie van Nlcéa (325 na Chr.) vastge
steld op de eerste Zondag na de eerste
volle maan na 21 Maart; 2. vier Joodse
feestdagen, waarop de uittocht der Israë
lieten uit Egypte wordt herdacht. Op dit
feest worden ongezuurde broden gegeten
en wordt het Paaslam geslacht (Exodus
12 : 14—24). Symbolisch werd later Jezus
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\Uv'v \lo «’hi'lntemm het Paaslam genoemd.
\*.\NO OOHI.H, Mpauuso «limit In 2/4 mant.
V VNNION, Utvuulnoh gezang, betreffende
lvo< lijden vim don Hoor Jezus Christus.
Uo( woord i>mnnI» In I.uüjn «sn betekent
Uldon, Uo woorden dor passies zijn ontU'owvl mm oon «tor vlor ‘evangollün, van\lm«v; ‘MuHhllus-passlon, Markus-passlon,
lAikua-pmodou on ‘Jolmunos-passlon. Alloou do e«mdo on do luatHto van do vijf
l'nnnU'Uon «loor ♦Hnoh gecomponeerd, zijn
bewaard gebleven; mon twijfelt aan do
«VhtheUl van do ÏjUkns-paeBlon. Zlo ook:
oratorium.
P.VSTIOOIO (Ital.: paatol), composltle\wm, waarin hot work van verschillende
componisten. of een aantal reeds popu
laire melodleön ls verwerkt.
VASÏORALE, oorspronkelijk: herderslied.
Tn do muziek oon Instrumentaal stuk met
landelijke. Idyllische stemming. In het
bisouder bekend ls de Pastorale, of ‘zesde
symphonle van Ludwlg van ‘Beethoven.
PATHÊTIQUE, hartstochtelijk, verheven
muziekstuk.
PAUK, of: timpaan,
slaginstrument, in het
moderne orkest van groot
belang.
Halfbolvormige
koperen ketel, waarover
een kalfs- of ezelsvel ls
gespannen, dat minder
of meer strak kan wor
den gemaakt door mid
del van schroeven of van
een pedaal. De pauk wordt bespeeld met
stokken, waarvan de knop al of niet met
verschillende stof (kurk, vilt, leer) ls overrrokken, waardoor het timbre zeer ver
schillend wordt. Tal van componisten ma
ken in hun werken gebruik van de pauken
voor het bereiken van de meest verschil
lende resultaten.
PAULUS, van F. J. L. ‘MendelssohnBartholdy, oratorium (1836), behelzende
het optreden van den apostel Paulus, grotendeels ln bijbelwoorden; hierin komen
tal van beroemde aria's en koren voor.
Oram.pl. H.M.V. DB 449 en C 1875.
PA UZK-TKKUN. Voel omroepzenders heb
ben een eigen kenteken ingevoerd, bestaan
de uit enkele tonon., soms speciaal voor
dit doel gecomponeerd, soms ontleend aan
*xu bestaande volksmelodie. Doordat dit
padze-teken tijdens korto tussenpozen in
de programma's tellconu weorklinkt, kan
de ontvanger vaststellen, op wolk station
zijn toestel Is afgestoiml. Do voornaamste
K*uoo*sm pauze-tekens zijn:

Pauze-tekens

BKLCIè

Brussel I j

Brussel H i

DENEMARKEN
Kopenhagen en Kalundborg i
ti

DUITSLAND
Berlijn i

+

Breslau

Frankfort,Freiburg,Kassei,Koblenz,Trler i

br J Lf

r *

Hanburg :

Bremen i

Flensburg i
4>

7

~r ^

r

<5^

Hannover j

Stettln «

Koningsbergen :

r
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Pauze-tekens
Li 11e >

Straatsburg :

Deutschlandsender i

Keulen :

Lelpzig en Dresden i

München en Neurenberg >

H O N G A R IJE
Boedapest en alle andere stations :

IERLAND
Het pauze-teken van de drie Ierse stations is
het volk swijsje "O’Donnell Abu".
I T A LI ï
Het pauze-teken van alle Italiaanse stations
is de sl ag van een nachtegaal.
MORAVIè

Stuttgart «

Wenen,Graz,Innsbruck,Klagenfurt,Linz,Salzburg.Vorarlberg i

NOORWEGEN
Oslo en alle andere stations: openingsteken :

WbJ toMal ü-lo'

Gleiwitz i

ENGELAND
Het pauze-teken van alle Britse stations
is een klokkenspel, waarby de acht tonen
van de octaaf in telkens andere volgorde
worden herhaald.
______
PRANKRIJK
Radio-Parls :
Z WITSERLAN D
• ‘8ottens i'

PAV

200

PAV, morse-seln voor: Per vliegtuig.
PAVANE, oude Italiaanse dans, langzaam
en statig, o.a. door *Ravel ln een com
positie gemoderniseerd.
PBL, morse-seln voor: Inleiding.
PC, morse-seln voor: Kennisgeving van
ontvangst per telegraaf.
PCD, morse-seln voor: Dringende ken
nisgeving ontvangst per telegraaf.
PCH, roepletters van de zender •Scheveningen-Radio.
PCJ, roepletters van de u.k.g.-zender
Hulzen (Nederland), golflengte 31.28 m.,
zie Philips’ Omroep Holland-Indië.
PCJ 2, roepletters van de u.k.g.-zender
Hulzen (Nederland), golflengte 19.71 m..
zie Philips’ Omroep Holland-Indië.
PÉCS, zender ln Hongarije, golflengte
204.8 m., 1.25 kW., 1465 kHz.
PEDAAL, 1. bij het orgel: een reeks
toetsen, die met de voeten worden bediend:
2. bij het klavier: twee voettreden, één
voor het laten doorklinken, één voor het
dempen van bepaalde tonen; 3. bij de harp:
zeven voor het verstemmen, één voor het
doorklinken; 4. bij de pauk: voor het
wijzigen der toonhoogte.
PEER GYNT, van E. H. *Grleg, toneel
muziek bij het gelijknamige drama van
Hendrik Ibsen, bestaande uit een ouver
ture en 23 nummers. De korte lnhoud luidt
als volgt: Op een bruiloft ziet de ln het
wild opgegroelde boerenzoon Peer Gynt
een meisje, Solvejg. Omdat zij indruk op
hem maakt, vraagt hij haar. met hem te
dansen, maar zij is voor zijn woestheid
bevreesd en weigert daarom. Woedend en
wanhopig over deze afwijzing schaakt hij
tijdens de bruiloft de bruid Ingrld. Enige
dagen vertoeft hij met haar ln de bergen,
maar reeds na enkele dagen zendt hij haar
terug naar huls. Solvejg is intussen van
hem gaan houden en zij Is de enige, die
hem niet verlaat, als leder hem de rug
toekeert. Zij volgt dan ook Peer ongemerkt
naar het bos en wacht ln zijn boshut zijn
thuiskomst af. Maar Peer is de wereld In
getrokken. Peer ls niet slecht zonder meer.
Zijn fantasie speelt hem parten. HIJ heeft
ook tedere momenten, zo bijvoorbeeld als
zijn oude moeder Aase, die zoveel om hem
geleden heeft, de dood met angst voelt
naderen. Dan ls het Peer Gynt, die haar
fantastische verhalen uit het verleden ver
telt. HIJ suggereert haar, dat hij weer als
vroeger met haar sleetje-rijden speelt, en
dat hU haar de hemel inrijdt.
De vorst der Trollen, een soort sprookj esdwergen, wil Peer laten trouwen met

Pelléas et Mélïsande

zijn dochter. Peer weigert zich te verko
pen, en wordt door de beledigde dwergen
aangevallen en overwonnen. Dan beginnen
de kerkklokken te luiden, de dwergen
slaan op de vlucht, en de hal van den
bergkoning stort Ineen. Later ontmoet
Peer in de woestijn, waardoor hij zwerft,
het Arabische meisje Anltra. ZIJ danst
voor hem, en hij neemt haar met zich mee,
hoewel hij beseft, dat haar schoonheid
grof ls en zinnelijk. Tenslotte sterft hij in
de armen van Solvejg.
Van de 23 nummers van de toneelmu
ziek, heeft Grieg er enige samengevoegd
tot twee suites, waarvan de eerste wel het
bekendst is geworden. Deze bestaat uit:
1. Morgenstemming; 2. De dood van Aase;
3. Anltra’s dans; 4. In de grot van den
bergkoning.
Gram.pl. H.M.V. 1298—1299; Decca K 503,
PO 5048, K 661; bij Odeon ongeveer 25
opnamen. Pari. P 9285 en 9286.
PEILEN, o.a. het bepalen van de richting,
waarin een zendstation gelegen ls, waar
van men de signalen ontvangt. Dit kan ge
schieden door middel van een radlo-rlchtingzoeker met behulp van twee loodrecht
op elkaar opgestelde eendraads-raamantennes of, op minder nauwkeurige wijze, door
een enkele draaibare raamantenne.
PELLÉAS ET MÉLÏSANDE, van Claude
•Debussy, die hierover van 1892—1902
werkte, muziekdrama ln 5 bedrijven, tekst
van Maurlce Maeterllnck. Eerste opvoering
19 April 1897 te Frankfort a.d. Main. Per
sonen: Arkel, de koning van Allemonde;
Genoveva, moeder van Goland en Pelléas;
Pelléas en Goland, twee kleinzonen van
koning Arkel, Mélïsande, de kleine Ynlold,
Golands zoon uit zijn eerste huwelijk, en
een dokter. De lnhoud luidt als volgt:
Goland vindt ln de diepste eenzaamheid
van een woud de schone Mélïsande. Hij
neemt haar mee naar het slot van zijn
vader en maakt haar tot zijn vrouw. Pel
léas, Golands jongere broer, zwerft met
Mélïsande door de burcht en het park.
Zij krijgen elkaar lief, zonder het elkaar
te bekennen. Goland ziet echter wel, dat
zijn geliefde hem achter stelt bij zijn
broer. Hij vervolgt hem met zijn Jaloezie.
Pelléas wil, uit liefde voor zijn broeder,
het slot verlaten. HIJ neemt afscheid van
Mélïsande. Nu pas bekennen zij elkaar,
dat ze elkaar liefhebben. Goland heeft hen
beluisterd. Hij doodt zijn broer. Mélïsande
vlucht. Ziek vindt Goland haar terug. ZIJ
heeft hem een kind geschonken. HU heeft
berouw van zUh misdaad en houdt de
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wacht aan haar ziekbed. ZIJ sterft. De grij
ze Konlng Arkel neemt haar kind tot zich.
Gram.pl. (fragmenten) Col. L 2233—2238.
PENTHODE, zie Radiolarap.
PEREBOOM, D., werd
kort na de oprichting
van de N.C.R.V. lid van
het Algemeen Bestuur.
In Juli 1925 werd hem
verzocht, de organisatie
en propaganda dezer ver
eniging op zich te ne
men. Sinds dien groeide
de N.C.R.V. uit tot de
Protestantsgrootste
Christelijke
organlsatle
van geheel Nederland.
Nog steeds ls de heer Pereboom lid van
het Dagelijks en Algemeen Bestuur der
N.C.R.V.
PERGOLESI, GIOVANNI BATTISTA (1710
—1736), Italiaans componist, een der ge
niaalste uit de Napolitaanse school. Com
poneerde reeds op 21-Jarlge leeftijd een
drama en twee opera’s, een mis, enz. Het
meest bekend werd het Intermezzo La
Serva Padrone, waarin slechts 3 personen
en uitsluitend strijkinstrumenten optre
den. Zijn laatste werk was zijn Stabat
Mater.
PERIODE, de tijd, die een golf nodig
heeft om een complete slingering te vol
brengen, m.a.w., de tUd, die verloopt tot
de vorige toestand weer is bereikt. Een
golf van 300 m. heeft een sllngertljd van
één millloenste seconde en volbrengt dus
per seconde een mlllioen slingeringen. Men
zegt dan: de *frequentle ls 1.000.000 ‘Hertz
(of perioden per seconde). Golflengte,
voortplantingssnelheid en frequentie han
gen met elkaar samen volgens de formule:
voortplantingssnelheid
golflengte =
. Deze
frequentie
voortplantingssnelheid bedraagt zowel van
licht als van electrlsche trillingen ±
300.000 km. per seconde.
PERQUIN, O.P., LAMBERTUS
HENRICUS,
(1865—1938), pastoor, op
richter en tot zijn dood
voorzitter van de K.R.O.
Zag reeds in 1925 als
pastoor van de DomlnlAmster
canerkerk te
dam het grote belang
van de radio in, en werd
door het volk dan ook
de „radio-pastoor" ge-
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noemd. Was Jarenlang ook Voorzitter,
later Ere-voorzltter van het Internationaal
Katholiek Radio Bureau.
PERSYN, LEO, geb.
1908, eerste commenta
tor bij de Vlaamse Ge
sproken
Uitzendingen
van het N.I.R., leider
van het uur voor de
Vrouw. Was vroeger acteur blj het Vlaams
Volkstoneel;
schreef
hoorspelen en commen
taar bij
verschillende
radlo-ultzendingen.
PERTH, u.k.g.-zender ln West-Australië,
golflengte 31.28 m., roepletters VK6ME;
zendt op werkdagen van 12.20—14.20 u.
PETROZAVODSK, zender in Rusland,
golflengte 463 m.
PETRUS, 2 brieven van, twee boeken van
het Nieuwe Testament kort voor zijn dood
(76 na Chr.) aan de verstrooide Christenen
van Rome uit geschreven door den Apos
tel Petrus; de brieven bevatten vermanin
gen en leringen aan de leden en de leraars
der gemeenten.
PETRUS EN PAULUS, Rooms-Katholleke
feestdag, 29 Juni, ter gedachtenis aan
belde genoemde apostelen.
PFITZNER, HANS, geb. 1869 te Moskou,
uit Duitse ouders, componist. Was van
1908—1916 stedelijk muziekdirecteur, direc
teur van de opera en het conservatorium te
Straatsburg. Werd 1920 leider van een
meesterklasse aan de Kunstacademie te
Berlijn. Kreeg vele onderscheidingen. Is
een der grootste figuren van de tegen
woordige Duitse muziek. Een zeer vrucht
baar componist, o.a. van de opera’s Der
arme Heinrich (1891), Die Rosé vom Liebesgarten (1897), Palestrina (1912), Christelflein (een Kerstsprookje), (1917), enz.
Vele liederen, cantaten, sonaten, enz.
PHASE, gedeelte van een •periode, dat
sinds het begin van een trilling verloopt.
PHI, roepletters van de u.k.g.-zender.
Hulzen (Nederland), golflengte 25.57 m.,
zie Philips’ Oraroep Holland-Indië.
PHI 2, roepletters van de u.k.g.-zender
Hulzen (Nederland), golflengte 16.88 m., zie
Philips* Omroep Holland-Indië.
PHI 3, roepletters van de u.k.g.-zender
Hulzen (Nederland), golflengte 13.97 m.,
eigendom der N.V. Philips’ Gloeilampenfa
brieken. zie Philips* Omroep Holland-Indië.
PHILADELPHÏA, u.k.g.-zender ln de Ver
enigde Staten, golflengte 31.28 m., roeplet
ters W3XAU; zendt dagelijks behalve

VhUtuumonisch
YYVJvla*?, van 17,20 -1.20 u.; golfl. 49.5 m.,
vkvroHlk» behalve VrU<l«8 van 1.20—4.20 u.
PIUUtAUMONISCll, do toonkunst bevvfononvl.
nnurs’ omiioei* iiolland-indik,
afk, Phohl: 12 Maart 1927 was do histori
sche vlas Vu do radlogoschiodcnls, waarop
do proeven, welke ln do Laboratoria van
Philips te Eindhoven genomen werden om
een trans-atlantlscho omrocp-verblndlng
tussen Nederland en de Nederlandse Over
zeese Gewesten tot stand te brengen, met
succes werden bekroond. De eerste aan
kondiging: „Hallo. Ncdcrlands-Indlë. Hier
ls P.C.J.J., de Nederlandse lcortegolfzender
van het Philips Laboratorhim te Eindhoven-Holland’’ werd in Nederlands-Indië opgevangen.
Dank zij deze pioniersarbeid — Neder
land was het eerste land, dat een derge
lijke trans-atlantische radlo-verblnding tot
waren de Nederlandse
stand bracht
Overzeese Gewesten niet langer van het
contact met het Moederland verstoken en
was het „isolement” van onze landge
noten In de verre Overzeese Gewesten op
geheven. Geen wonder dan ook, dat in
Eindhoven een overweldigende stroom brie
ven en telegrammen binnenkwam, waarin
onze landgenoten in Overzee enerzijds hun
bewondering en dankbaarheid voor het tot
stand gebrachte uitten, anderzijds een
geregelde omroepdienst tussen het Moe
derland en de Overzeese Gewesten be
pleitten. Hun pleidooi was niet tevergeefs,
want reeds op 18 Juni van hetzelfde jaar
werd op initiatief van den Directeur der
Phllipsfabrieken, Dr. A. F. Philips, met
medewerking van een groot aantal Ne
derlandse cultuurondernemingen, petroleummaatschappij en, scheepvaartbedrlj ven,
bankondernemingen, etc., die er waarde
aan hechtten, dat hun employé’s in de
Tropen het contact met het Moederland
niet zouden verliezen, de PHOHI opge
richt. In de herfst van het Jaar 1929 kon,
nadat Inmiddels H.M. de Koningin van
deze „wonderlijke vinding" gebruik had
gemaakt om haar onderdanen In Overzee
toe te spreken, reeds met de eerste proefuitzendlngen vla de Inmiddels gereed ge
komen PHOHI-zender een aanvang wor
den gemaakt. Deze proefuitzendingen von
den plaats op de golflengten 16.88 m. De
antenne-energie bedroeg ± 20 kW., hetgeen
toentertijd voor een kortegolfzender zeer
veel was. De resultaten van deze PHOHIzender waren, sedert het moment, dat hij
in gebruik werd genomen, zeer goed, het-
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geen o.a. hieruit blijkt, dat het Kerstprogramma, dat de PHOHI ln 1929 uit
zond, door verschillende Amerikaanse zen
ders werd gerelayeerd. Echter ook ln Nederlands-Indlë, waarvoor de PHOHI-ultzcndlngen natuurlijk ln de eerste plaats
bestemd waren, en naar welk gebied bij
wijze van proef reeds een voetbalwedstrijd
werd uitgezonden, was de ontvangst uit
stekend. Na verloop van enkele Jaren
bleek echter, dat de PHOHI, om ln Indlë
het gehele Jaar door goed gehoord te kun
nen worden, ook nog de beschikking moest
hebben over een langere, speciaal voor de
wintermaanden geschikte golflengte; de
PHOHI werd dan ook spoedig voor een
tweede golflengte, n.1. de 25.57 m., ge
schikt gemaakt.
De N.V. Philips’ Omroep Holland-Indlë
(PHOHI), kan thans de Nederlandse kor
tegolf uitzendingen op 5 verschillende golf
lengten of zo nodig via een combinatie
van deze doen plaats vinden, n.1. P.H.I. op
25.57 m., P.H.I. 2 op 16.88 m., P.H.I. 3 op
13.97 m., P.C.J. op 31.28 m. en P.C.J. 2 op
19.71 m. De zenders PHI, PHI 2 en PHI 3,
welker antenne-energie resp. 24, 24 en 10
kW. bedraagt, zijn ln het bijzonder voor
Nederlands-Indië bestemd. De zenders PCJ
en PCJ 2, vroeger bij de luisteraars be
kend als PCJJ, zijn daarentegen meer ge
schikt voor andere overzeese gebieden, zo
als b.v. Noord- en Zuld-Amerika, Afrika,
Brits-Indië, Australië, Nieuw-Zeeland, etc.
De energie van de zenders PCJ en PCJ 2
ls onlangs opgevoerd tot 60 kW., waar
mede ze tot de sterkste kortegolfzenders
ter wereld behoren. Heeft de PHOHI de be
schikking over een aantal op( één bepaald
gebied gerichte antennes, de zender PCJ,
welke, zoals reeds gezegd, werkt op de
golflengte 31.28 m., is behalve met een
rondstralende z.g.n. dlpoolantenne uitge
rust met een draaibaar antenne-systeem,
waardoor het mogelijk ls op ieder gewenst
gebied van de aardbol zeer sterk gebundel
de aethertrlllingen te richten, terwijl de
zender PCJ 2 over een vaste op Indlë ge
richte en over een rondstralende dipoolantenne beschikt. De programma’s, welke
tot op heden over de verschillende PHOHIzenders uitgezonden worden, kunnen ln
3 groepen verdeeld worden, n.1.:
a. Programma’s voor de Nederlandse
overzeese gewesten;
b. Internationale experimentele uitzen
dingen;
c. z.g. Nederlandse wereldprogramma’s.
Dagelijks worden gedurende ± 2 uur
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Hollandse kortegolf-programma’s naar Ne
derlands Oost- en West-Indlë uitgezonden.
Deze kortegolfprogramma’s, welke hoofdzakelljk vla de zenders PHI, PH1 2, PHI 3
en PCJ 2 uitgezonden worden, zijn zeer
afwisselend en bestaan o.m. uit: muziek,
zang, causerieën, reportages van actuele
gebeurtenissen, nieuws- en sportberichten,
etc. De hoogtepunten van deze program
ma’s worden echter natuurlijk gevormd
door reportages van belangrijke nationale
gebeurtenissen zoals b.v. de Troonrede.
Met het oog op het tijdsverschil tussen
Nederland en Indlë moeten de reportages
natuurlijk dikwijls op platen worden vast
gelegd, opdat deze op een voor Indlë ge
schikte tijd kunnen worden uitgezonden.
Dank zij deze Phohi-ultzendingen zijn de
Indische luisteraars dus oorgetuige van
alles, wat zich in het Moederland af
speelt. Deze voor Indlë bestemde pro
gramma’s, worden in de Nederlandse taal
gegeven. De internationale experimentele
programma’s worden alle vla de zendkanalen PCJ en PCJ 2 uitgezonden. De
zendtijden dezer programma’s zijn zodanig
vastgesteld, dat de luisteraars deze ln de
gebieden, waarvoor ze bestemd zijn, ge
durende de avonduren kunnen beluisteren.
In 1937 werd de zender PCJ, welke vroeger
ln Eindhoven stond, naar Hulzen, waar
ook de andere PHOHI-zenders gevestigd
zijn, overgebracht. Ofschoon deze experi
mentele uitzendingen, krachtens de con
cessie, waaronder zij plaats vinden, slechts
mogen bestaan uit gramofoonplaten, af
gewisseld door aankondigingen, worden zij
door de luisteraars ln de gehele wereld
op prijs gesteld.
De reden, waarom deze programma’s zich
ln zo’n grote belangstelling mogen ver
heugen — de meeste luisteraars noemen
PCJ steeds The Happy Station — is wel
hierin gelegen, dat de PCJ-omroepers de
kunst verstaan, deze op
een aantrekkelijke wijze
bij de luisteraars „op te
dienen”. Het meest be
kend ls wel de omroeper
Edw. Startz, die in zeven
talen de programma’s
aankondlgt, en wiens
portret hiernaast is afgedrukt. Aangezien deze
uitzendingen niet in de
eerste plaats voor onze
landgenoten, doch evenzeer voor nletNederlanders bestemd zijn, worden zij, in
tegenstelling tot de voor Indlë bestemde
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programma’s ln verschillende talen ver
zorgd, n.1. ln het Nederlands, Duits, Frans,
Engels, Spaans en Portugees. Zie foto
pagina’s XIX, XXXVm en XL. Over Wereldprogramma’s zie Wereldomroep.
PHILIPS’ RADIO, fabriek van radlo-artlkelen, gevestigd te Eindhoven, ontstaan
als onderdeel van de in 1891 begonnen
gloeilampenfabrieken, opgericht door Frederlk Philips, Commlsslonnalr in effecten
te Zaltbommel en zijn zoon Ir. Gerard L.
F. Philips, laatstgenoemde als werkend
vennoot. De fabrieken breidden zich snel
uit en zijn thans een wereldconcern. Sinds
1922 berust de leiding bij Dr. A. F. Philips.
Het kapitaal der Philips’ Fabrieken be
draagt thans ƒ 68.000.000. Behalve radlolampen worden ook ontvangtoestellen, zen
ders, en tal van andere radlo-artikelen ver
vaardigd. De personeelsterkte bedroeg be
gin 1938: 19.500 in Nederland en 25.000 ln
het buitenland.
PHOHI, zie Philips’ Omroep HollandIndië.
PIANINO, gewoon
lijk plano genoemd,
•hamerklavier,
een
waarbij de snaren in
een verticaal vlak lig
gen. De pianlno heeft
72 of 84 tonen en 7
of 8 octaven. In jazztaal: mahogany.
Literatuur: Rlent v.
Santen. De plano en hare componisten;
A. de Wal, De pianistenwereld.
PIANO, 1. zie *pianino; 2. zacht; pianis
simo: zeer zacht.
PICCOLO, ls een kleine ‘fluit.

PICK-UP, instrument voor het electrisch
weergeven van klanken, die op gramofoon
platen of ander materiaal zijn vastgelegd.
Zie Gramofoonplaten.
PIETERSAARI, zender in Finland, golf
lengte 200 m., 0.25 kW., 1500 kHz.
PIJPER, WILLEM, geb.
1894, componist, direc
teur van het Conserva
torium te Rotterdam,
studeerde aan de mu
ziekschool te Utrecht on
der Dr. Joh. Wagenaar.
Schreef o.a. Eerste vioolsonate, Eerste violoncel-
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sonate, Tweede Vioolsonate, Tweede violoncclsonate, Tweede trio, Fluitsonate,
Tweede en derde pianosonatine, Concert
voor piano met orkest, Acht Oud-Hollandse liederen, het symphonisch gedicht
Halewijn. Pijper is met Sem *Dresden de
grondlegger der moderne Hollandse school.
PIM, roepletters van het station van het
•Koninklijk Nederlands Meteorologisch In
stituut te de Bilt, golflengte 1420 m.
PINKSTEREN, Algemene Christelijke
Feestdag, gevierd tien dagen na Hemel
vaartsdag, waarop de uitstorting van den
Heiligen Geest wordt herdacht. (Hande
lingen 2 : 1—41).
PISTON, 1. ventiel, ge
bruikt bij het bespelen
van koperen blaasinstru
menten;
2. afgekorte
naam voor de cornet &
pistons, kruising van
•trompet en *hoorn.
PITTSBURGH, u.k.g.zender in de Veren. Sta
ten; golflengte 13.93 m.,
19.72 m., 25.26 m. en 48.83
m., roepletters W8XK.
PIZZICATO (Ital. spr. uit: pidzlc&to),
muziek-term, die aanduldt, dat een snaar
instrument (viool, contrabas, cel enz.) niet
moet worden gestreken, maar getokkeld.
PLASTISCH VERMOGEN, van de taal of
de muziek: beeldend vermogen.
PLECTRUM, of: plectron, hartvormig
stukje schildpad of celluloid, waarmee de
•mandoline wordt bespeeld.
PLEYSIER, ARIE, geb.
1891 te Vlaardingen, omroepleider van de Vara.
Bezocht de Rijkskweekschool voor onderwijzers
te Haarlem, was van 1909
—1922 onderwijzer bij het
gewoon lager en meer
uitgebreid lager onder iW
wijs te Vlaardingen. Van
/^|
1922—1934 als Journalist
^
verbonden aan het dag/
blad Voorwaarts te Rot/
terdam, dat sinds 1931
deel uitmaakte van de Arbeiderspers.
1 October 1934 werd hij benoemd tot om
roeplelder van de V.A.R.A. te Hilversum.
Schreef Zes dwaze dagen, Leen Wouters op
zolder, Leen Wouters op de kweekschool,
De Kosteloze school, en De Speelweide. In
1931 verscheen van zijn hand De mens in
de Leerschool van moeder Aarde, een hand
leiding in de sociale aardrijkskunde. Ook

1?

van der Pol

enkele kinderboeken (De Reuze-midvoor,
Rodolfinus en Eleonora) zijn door hem ge
schreven, terwijl hij medewerker was aan
het In 1937 bij de Arbeiderspers versche
nen Boek voor de Jeugd. Als omroeplelder
van de V.A.R.A. geldt zijn belangstelling
vooral de ontwikkeling van het hoorspel
en het opvoedlngs- en ontwikkelingswerk
door middel van de microfoon. Sinds 1
Januari 1935 ls hij secretaris van de *Arbeiders-Radlo-Internatlonale. Ook ls hij
corresponderend lid van de Commissie voor
het besteden van de vrije tijd der arbei
ders (Lolslr des travailleurs) van het In
ternationaal Bureau van de Arbeid te Genève en plaatsvervangend lid van de Com
missie voor de Werelduitzendingen en de
Televisie-Commlssle.
PLP, roepletters van de u.k.g.-zender
Bandoeng op Java, golflengte 27.27 m.
PLYMOUTH, zender in Engeland, golf
lengte 203.3 m., 0.3 kW., 1474 kHz. Voor
het pauze-teken zie Engeland.
PMN, roepletters van de u.k.g.-zender
Bandoeng op Java, golflengte 29.24 m.
POCO, een weinig.
PODEBRADY (Praag), u.k.g.-zender in
Tsjecho-Slowakije, golflengte 25.34 m.,
roepletters OLR4A; golfl. 25.51 m., roepl.
OLR4B; golfl. 31.41 m., roepl. OLR3A;
golfl. 49.75 m., roepl. OLR2B; golfl. 49.92
m., roepl. OLR2A.
POERIM (Hebreeuws: loten), naam van
het Israëlitische Lotenfeest, ter herinnering
aan de redding der Joden in de dagen van
Haman (minister van Xerxes, Honing der
Perzen van 485—465 v. Chr.), die door lo
ting de 14e en 15e der maand Adar (om
streeks Maart) tot dagen voor hun ver
nietiging had bestemd (zie het bijbelboek
Ester). De luidruchtige wijze van feestvie
ring was aanleiding tot de uitdrukking
poerim maken voor lawaai maken.
POËZIE, dichtkunst, ook: gedichten, ver
zen: vooral gekenmerkt door rijm en vers
maat. De poëzie wordt onderscheiden ln 4
hoofdgroepen: dramatiek (toneelstukken),
epiek (heldendichten), lyriek (persoonlijke
gevoelsuitdrukking) en didactiek (leerdich
ten). De tegenstelling ls *proza.
POL, Prof. Dr. BALTHASAR VAN DER,
geb. 1889, leider van het wetenschappelijk
radio-onderzoek van de N.V. Philips’ Radio
te Eindhoven, buitengewoon hoogleraar
aan de Technische Hogeschool te Delft
Vele publicaties over theoretisch en expe
rimenteel onderzoek op het gebied der
radlo-telegrafle en -telefonie verschenen
van zijn hand.
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POLEN. Organisatie van de Omroep. De
eerste uitzendingen hadden plaats ln Fe
bruari 1925, door een particuliere vereni
ging Polski Radjo met een zender van 0.5
kW. te Warschau. De belangstelling der
luisteraars was zo groot, dat al spoedig een
nieuwe zender van 1.5 kW., successievelijk
opgevoerd tot 12 kW., kon worden ge
bouwd. In 1926 werd Polski Radjo omgezet
ln een Naamloze Vennootschap, waarvan
60 % der aandelen in handen was van par
ticulieren en 40 % van de Staat. In 1930
werd een nieuwe zender te Warschau van
120 kW. ln dienst gesteld. In 1934 werd de
omroep totaal gereorganiseerd. Sinds dat
Jaar zijn de aandelen van Polski Radjo
voor 90 % ln Staatshanden. De vennoot
schap heeft een monopolie voor 20 Jaar. De
exploitatiekosten worden gedekt door een
jaarlijkse belasting van 36 zlotys (kleine
boeren betalen 12 zlotys), de opbrengst van
een beperkte reclame, en de boete, door
clandestiene luisteraars betaald. Hiervan
komt 80 % aan Polski Radjo, 20 % aan het
Ministerie der P.T.T. De stations zijn:
Warschau I (op de lange golf), 120 kW.
(binnenkort te verhogen tot 300 kW.),
Warschau II 10 kW., Lwow (Lemberg) 50
kW., Wilno 50 kW., Torum 50 kW., Katowitz 50 kW., Posen (Poznan) 16 kW., Krakau 2 kW. en Lodz 2 kW. Te Warschau is
bovendien een u.k.g.-zender van 10 kW.
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Het aantal luisteraars is ln enkele Jaren
enorm gestegen. Einde 1934 bedroeg het
311.000, 1 Oct. 1938 892.964, d.1. 2.7% der
bevolking.
POLEN, Volkslied. Nog ls Polen niet ver-
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loren, ln 1797 gedicht door den Poolsen
generaal Jozef Wybicki (spr. uit: Wlbletski), behorende tot de legioenen van
Napoleon. De muziek ls van een onbeken-
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den componist. Het lied was oorspronke
lijk bedoeld, gezongen te worden door de
Poolse legioenen, maar werd zo populair,
dat het tot Pools volkslied werd verheven.
In het lied komen de namen voor van: Dabrowskl (spr. uit Dombrowskl) en Czarnleckl, twee Poolse generaals. Dabrowski
(1755—1818) ging na de mislukte opstand
tegen de Russische overheersing In 1794
naar Italië en vormde daar de Poolse
legioenen uit Poolse vluchtelingen, die zich
in de veldtochten van Napoleon dikwijls
roemrijk hebben onderscheiden. Czarnieckl
was een Pools veldheer (1599—1665), die
roemrijke veldtochten volbracht en Polen
herhaaldelijk tegen invallen verdedigde.
Ook werkte hij krachtig mede aan de ver
dediging van Denemarken tegen de Zweden
in samenwerking met de Nederlandse vloot.
De vertaling van het le couplet luidt als
volgt: Nog is Polen niet verloren, zo lang
wij leven; Wat vreemd geweld ons ont
nomen heeft, zullen wij met de sabel
hernemen. Refrein: Marcheer, Dabrowski,
van Italië naar Polen; Onder jouw leiding
zullen wij ons met de natie verenigen.
POLITIE-RADIO. Het vraagstuk van de
Polltle-Radiodlenst werd in een vergade
ring van polltle-autoriteiten op 1 April
1925 gehouden ln hotel „Gooiland” te Hil
versum, ter bestudering in handen gesteld
van een Commissie, waarvan de Hilversumse Commissaris van Politie, de heer
A. L. van Beusekom, Voorzitter, en de
heer P. Frima, directeur der Polltievakschool te Hilversum, Secretaris was, terwijl
de verdere leden waren de heren A. Dubols, directeur der ‘N.S.F. te Hilversum,
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en de Amsterdamse Politiecommissarissen,
de heren E. J. Pateer en H. J. Versteeg. Op
14 Maart 1925 had reeds de eerste radioberichtgevlng plaats. De Nederlandse
Seintoestellen-fabrlek kreeg autorisatie van
P.T.T. voor het rondzenden van de politieomroep. De heer Van Beusekom ls nog
altijd voorzitter van de Polltle-Radlo-Commlssie. Ongeveer 10 % der politie-berichten heeft succes. De Commissie ontvangt
subsidie van het Rijk en van een aantal
gemeenten; bovendien krijgt ze vergoeding
voor het omroepen van niet-polltialre be
richten. Ze betaalde ln 1937 ƒ 5.314,87 zenderhuur aan de *Ned. Omroep Zender
Maatschappij.
POLKA, verouderde, uit Bohemen af
komstige, vrij snelle dans ln 2/4 maat.
POLONAISE, oorspronkelijk Poolse wandeldans ln 3/4 maat.
POLONAISE, van •Chopin; Gram.pl.
H.M.V., DB 2493—2500; Odeon O 6634; Decca F 3598, DE 7029, PO 5071 en 5072.
PONCHIELLI, AMILCARE (1834—1886),
Italiaans componist, studeerde aan het
Conservatorium te Milaan, werd ln 1881
kapelmeester van de Dom te Bergamo.
Componeerde o.a. tien opera’s, waaronder
I promessi sposi (1856) en La Gioconda
(1876), twee balletten en een aantal liede
ren. Van La Gioconda, dat ln ons land
meermalen werd opgevoerd door de Ita
liaanse Opera, is het libretto van Tobla
Gorrio, pseudoniem van Arrigo Bolto. De
geschiedenis speelt ln de 17e eeuw in de
tijd, toen Venetië nog de machtige hoofd
stad der Republiek was, in de tijd van In
triges en duistere machtsuitoefening. Het
verhaal, dat men ln de sfeer van die tijd
moet begrijpen, is vol sterk gekleurde dra
matische scènes, waarbij de achtergrond
van Venetië een prachtig décor vormt.
PONTE, LORENZO DA, (1749—1838),
schrijver van de teksten bij Mozart’s *Nozze di Figaro. *Don Glovannl, *Cosi fan
tutti; was Latijns secretaris van keizer
Jozef n en dichter aan het hoftheater.
Moest tengevolge van Jeugdige uitspattin
gen naar Londen vluchten, waar hij onder
directeur van de Italiaanse opera werd.
Later was hij leraar ln het Italiaans aan
Columbia College te New-York.
PONTIFICAAL (Latijn, pontiflcalis =
priesterlijk) ln de Rooms-Katholleke Kerk:
priesterlijk, bisschoppelijk, pauselijk. Een
pontificale MIs ls een *Mls, die door een
blsschop of door den Paus wordt gecele
breerd. Het Pontificaal Koor ls het Koor
van de Sixtijnse Kapel.

Postillon de Lonjumeau

POOT, MARCEL, geb.
te Vilvoorde, Vlaams
componist, studeerde aan
het Brusselse en het
Antwerpse
Conservato
rium. Een der mede-oprlchters van de groep der
Synthetisten, die een be
langrijke rol speelden in
de moderne muziek. Een
der knapste tegenwoor
dige Belgische toondich
ters. Componeerde o.a.
Het Ingebeelde Eiland, het symphonlsch
gedicht Charlot, een rondo voor klein or
kest, een sonate voor klavier, een grote
symphonle, het ballet Paris in verlegen
heid, enz. Is als muslcus-modulator ver
bonden aan het N.I.R.
PORI, zender ln Finland, golflengte
400.5 m., 1 kW., 749 kHz.
PORSGRUND, zender in Noorwegen, golf
lengte 352.9 m., 1 kW., 852 kHz. Het pauzeteken is hetzelfde als dat van *Oslo.
PORTUGAL. Organisatie van de Omroep.
Tot 1933 werd in Portugal alleen uitgezon
den door enkele kleine particuliere sta
tions. In dat jaar werd een Staatsmono
polie ingevoerd onder het Staatsbedrijf
der P.T.T., met dien verstande, dat aan
enkele particuliere verenigingen zend
machtiging werd verleend. De belasting
wordt elk jaar vastgesteld. Er zijn vier
stations, twee op de korte golf: Lissabon
20 kW., en Parede 5 kW. en twee op de
u.k.g.: Lissabon CT1AA 2.5 kW. en Parede
CT1GO 5 kW. Het aantal luisteraars be
droeg 1 Oct. 1938 78.736 d.1. ruim 1 % der
bevolking. Zie het kaartje bij Spanje.
POSTILLON DE LONJUMEAU, Le, van A.
Adam, komische opera ln drie bedrijven,
tekst van De Leuven en Brunswick, pre
mière Parijs, 1836. Het eerste bedrijf speelt
ln 1756.
Eerste bedrijf. Dorpstraat Je in Lonju
meau. De postillon Chapelou en Magdalena
vieren hun bruiloft. Bljon, een vroegere
vereerder van Magdalena, eertijds postillon,
komt bij het Jonge echtpaar, dat hem
vraagt om, voor het geval deze nacht rei
zigers zouden komen, Chapelou als postil
lon te vervangen. Maar Bljon weigert het
hun niet alleen, maar wenst hun honend
toe, dat er een reiziger mag komen en
werkelijk — die komt ook. Dat ls de mar
kies De Corcy, de Intendant van de Païijse opera, op reis om een tenor te zoe
ken. Tegen wil en dank moest hij ln Lon
jumeau stoppen, omdat een wiel van zijn
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rijtuig brak. BIJon repareert het rijtuig, en
hoewel het Jonge paar den markies vrien
delijk verzoekt de nacht ln L. door te
brengen, blijft deze bij zijn besluit on
verbiddelijk verder te reizen. Nu wordt
Magdalena volgens de zede van het land
door haar vriendinnen ontvoerd. De man
nen daarentegen verlangen van Chapelou,
dat hij een lied ten beste zal geven. De
markies hoort dit gezang met verwonde
ring aan en ls verrukt als hij ln den eenvoudigen postillon een uitmuntend tenor
ontdekt. HU weet Chapelou, den llchtzlnnlgen Jongen echtgenoot, door aanlokke
lijke voorstellen ertoe te bewegen met hem
helmelUk naar Parijs te ontvluchten. BUon,
die de onderhandelingen heeft afgeluisterd,
deelt aan de Jonge, verlaten vrouw mede
wat hij gehoord heeft. Magdalena ls er
door vertwijfeld.
Tweede bedrUf. De handeling speelt tien
Jaren later. Tuinkamer ln het landhuis
van Madame de Latour, de vroegere Mag
dalena. ZIJ heeft veel geërfd. Uit een aria,
die zU zingt, vernemen wU, dat zU nog
steeds den postillon, die haar zo trouwe
loos ln de steek Het, liefheeft. Deze ls on
dertussen een beroemd zanger aan de grote
opera ln ParUs geworden en noemt zich
als zodanig Saint Phar. HU wordt verliefd
op Madame de Latour, zonder in haar de
verlaten echtgenote te herkennen; hoewel
zU hem nog liefheeft, wil zU den trouwe
loze straffen, waartoe zU den onuitstaanbaren markies De Corcy gebruikt, die haar
het hof maakt. Deze wil namelUk ter ere
van haar met zUn operamensen een sere
nade komen brengen ln haar zaal. Het
gehele operagezelschap wendt voor hees te
zUn, maar wanneer Saint Phar verneemt
waar hU zich bevindt, ls zUn heesheid op
slag verdwenen. HU zingt prachtig. On
dertussen laat Madame de Latour hem een
briefje van Magdalena zien. ZU neemt het
hem af en zegt, dat zU een ogenblik ge
leden nog van plan was hem haar bezit,
haar hand en haar hart te schenken, maar
nu! Daarop loochent de verliefde Saint
Phar dat hU ooit een vrouw gehad heeft
en ls bereid terstond te trouwen. Daarom
smeedt hU met zUn kameraden een sluw
plan. Hij wil zich direct laten trouwen
en daarvoor moet iemand van het gezel
schap zich verkleden als priester. De mar
kies verhindert dit en Magdalena geeft
snel het bevel, dat men vader Anselm ln
de kapel brengt en noch aan Alcindor, den
vroegeren BUon, noch aan zUn vrienden
toegang te verlenen. De markies, die ge-
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looft, dat al deze voorbereidselen voor hem
v/orden getroffen, ls verrukt, maar al spoe
dig komt de ontgoocheling, dat het slechts
voor Saint Phar geschiedt.
Derde bedrUf. Kamer van Madame de La
tour. We zien hier Saint Phar, die onder
tussen vernomen heeft, dat het huwelijk
door een echten priester ls voltrokken.
Magdalena echter laat haar trouwelozen
man er nog steeds voor boeten. ZU ver
kleedt zich als boerin en komt als dienst
meisje ln het huls van Madame de Latour
dienen. BU het zien van Saint Phar fin
geert zU een dergelUke ontsteltenis, dat zU
een kandelaber vallen laat en In de zo
ontstane duisternis plaagt en kwelt zU
hem, door afwisselend als Magdalena en
Madame de Latour voor hem te zingen.
Eerst wanneer de schuldige operazanger
weggevoerd zal worden, vertelt Magdalena
hem, welk spel zU met hem gespeeld heeft
en met het zingen van het postlllonslled
ls de opera ten einde.
Gr.pl. Odeon O 6588, O 25345, O 25499.
POSTLUDIUM, Lat.: naspel.
POTENTIOMETER, spannlngsdeler, ge
woonlijk bestaande uit een ^weerstand,
waarvan de uiteinden zUn verbonden aan
twee punten van een bepaald potentiaal
verschil. Een derde contact kan over de
weerstand worden verschoven en daarvan
kan dus een spanning worden afgenomen,
willekeurig gelegen tussen die van de uit
einden van de weerstand.
POTH, ADOLPHE HUBERT GUILLAUME, geb. 1885, Nederlands violist, concert
meester bU het Residentie-orkest te Den
Haag; hoofdleraar aan het Conservatorium
der MaatschappU tot Bevordering der
Toonkunst te Rotterdam. Studeerde te
Luik en Brussel. Kwam ln 1914 naar Ne
derland als concertmeester van de Franse
opera.
POTPOURRI, een willekeurige verbinding
van verschillende melodieën.
POULENC, FRANCIS (geb. 1899), Frans
componist van pianostukken, sonaten, ko
ren, een ballet enz.
POZNAN (Posen), zender in Polen, golf
lengte 345.6 m., 16 kW., 868 kHz. Het
pauze- teken is een tikkende metronoom.
PR, morse-seln voor: Post aangetekend.
PRAAG I (Praha), zender ln Bohemen,
golflengte 470.2 m., 120 kW., 638 kHz. Het
pauze-teken bestaat uit enige accoorden
op een harp.
PRAAG II, zie Melnik.
PRAAG, ELIAS VAN, geb. 1884, toneelspeler-reglsseur, studeerde medlcUnen aan
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de Unlversltelt te Amsterdam, en van 1904
—1906 aan de Toneelschool, was achtereen
volgens toneelspeler en regisseur bij ver
schillende gezelschappen, ls leraar aan de
Toneelschool te Amsterdam, trad vroeger
meermalen voor de A.V.R.O. op, thans uit
sluitend voor de V.A.R.A. ln hoorspelen en
als declamator. Was de eerste, die zijn
30-Jarlg jubileum niet ln een Schouwburg
maar ln een studio (van de V.A.R.A. op 19
Oct. 1938) vierde.
PRADO, roepletters van de u.k.g.-zender
Rlobamba (Ecuador), golflengte 45.31 in
zendt Donderdag van 3.20—5.20 u.
PRAEAMBULUM
(Latijn):
Inleiding,
Frans: préambule.
PRAELUDIUM, prélude, voorspel, Inlei
ding van een compositie; ook naam voor
een op zich zelf staand, afgerond muziek
stuk.
PRATO SMERALDO (Rome 12 RO),
u.k.g.-zendercomplex ln Italië, bestaande
uit 4 zenders van 50 kW. en 4 van 100 kW.;
het krachtigste u.k.g.-statlon ter wereld.
Hiermede wordt de verbinding tot stand
gebracht met Noord-, Zuid- en MlddenAmerlka, Japan, Australië en Abessynlë.
PRB, morse-seln voor: Hierna volgen
code-groepen uit het Internationaal sein
boek.
PREDIKER, een der boeken van het
Oude Testament, vroeger veelal toege
schreven aan Salomo, een der oudere ver
klaringen geeft de lnhoud weer door:
„Over de waarde van het bestaan”.
PRÉLUDE, zie Praeludium.
PRÉLUDE A L’APRÈS-MIDI D’UN FAUNE, van ‘Debussy; dromen van een faun,
liggend ln de zon; geïnspireerd op het ge
dicht PAprès-midi d’un faune (de namid
dag van een faun) van Mallarmé, lyrisch
stemmingsbeeld; gram.pl. Odeon 123689;
H.M.V. D 1128 en D 1768.
PRÉLUDES, van F. *Llszt; gr.pl. Odeon
O 8402—8403.
PRESSBURG, zie Bratislava.
PRESTO, Ital. muziekterm: snel; prestis
simo: zeer snel.
PRETORIA, u.k.g.-zender ln Zuld-Afrika,
golflengte 31.5 m., roepletters ZRH; zendt
dagelijks van 6.05—13.50 u., op golfl. 50 m.,
dagelijks van 16.20—22.20 u.
PRF 5, roepletters van de u.k.g.-zender
Rio de Janeiro (Brazilië), golflengte 31.58
m., zendt dagelijks van 23.05—24.05 u.
PRIMA DONNA, Ital.: de eerste dame; in
een opera: de eerste coloratuurzangeres.
PRIX DE ROME, studiebeurs, door de
meeste staten, jaarlijks of 2-jaarlljks ult-
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geloofd voor een veelbelovend beeldend
kunstenaar, en bestaande uit een 4-Jarlg
verblijf te Rome.
PROFESSOR WEETAL, figuur Uit het
Jeugduur van het N.I.R., die de door de
kinderen Ingezonden vragen beantwoordt.
PROGRAMMABLADEN, die ln Nederland
verschijnen, zijn: De Radiobodc (A.V.R.O.),
De Radiogids (V.A.R.A.), De Katholieke
Radio-Gids (K.R.O.), De Omrocpgids (N.C.
R.V.) en Vrije Geluiden (V.P.R.O.).
PROGRAMMA-MUZIEK,
illustrerende
muziek, die tracht zo objectief mogelijk
een beschrijving te geven van karakters of
gebeurtenissen. Nauw verwant hiermede,
maar dichterlijker, ls het symphonlsch ge
dicht. De tegenstelling ls: absolute muziek,
d.w.z. muziek zonder meer, kunst der
klanken.
PROPHÉTE, Le, van G. Meyerbeer, opera
ln vijf bedrijven, tekst van Scribe, pre
mière in Parijs, 1849. Speelt gedeeltelijk ln
Holland, gedeeltelijk ln en om Münster, ln
het jaar 1535.
Eerste bedrijf. Landschap ln de omge
ving van Dordrecht. Bertha, onderdane van
den Graaf Oberthal, heeft voor het sluiten
van haar huwelijk met Jan van Leyden,
met wien zij reeds verloofd ls, de toestem
ming nodig van den Graaf. De Weder
dopers komen op, onder het voorwendsel,
dat zij de mensen willen bekeren, maar
verwekken een opstand. Oberthal komt
echter met zijn gewapende manschappen
het slot uit en herkent ln Jan van Leyden
zijn vroegeren schurkachtlgen rentmeester.
Eindelijk vindt Bertha nu gelegenheid haar
verzoek aan den Graaf te doen, maar deze
lacht spottend; liever houdt hij het mooie
meisje voor zich zelf en zijn vrienden. En
ofschoon er een deining onder de mensen
ontstaat, laat hij Bertha en Fides, de moe
der van haar verloofde, op het kasteel
brengen.
Tweede bedrijf, Herberg van Jan van
Leyden. De daar aanwezige Wederdopers
zien Jan voor het eerst en verbazen zich
over de frappante gelijkenis tussen Jan
en de beeltenis van Konlng Davld in Mün
ster. Zij besluiten hem als hun werktuig
te gebruiken en hem te proclameren tot
Konlng van Zion. En niettegenstaande het
feit, dat Jan gedroomd heeft, dat hij ge
boren ls om Iets groots te bereiken, biedt
hij weerstand aan de aandrang der Weder
dopers en dezen verlaten teleurgesteld de
herberg. Het volgend ogenblik komt Ber
tha, die ontvlucht ls uit de gevangen
schap van den Graaf, binnenstormen en
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verbergt zich, daar zij weet, dat de ach
tervolgers haar op de hielen zitten. Even
later komt de Graaf binnen met Fldes en
eist van Jan, dat hij zijn verloofde zal uit
leveren, op straffe van Fldes te doden. De
liefde voor de moeder wint het bij Jan en
Bertha wordt weggevoerd, maar hij ls van
verdriet nauwelijks meer zlchzelve. Wan
neer nu de Wederdopers terugkomen, vin
den zij Jan ln de juiste stemming om aan
hun verlangens tegemoet te komen, en al
moet hij zweren, dat hij van het aardse
bezit, ook van zijn moeder voor eeuwig af
stand zal doen, hij verkiest hun leider te
worden.
Derde bedrijf. Een bos ln de omgeving
van Münster, een winters landschap. Het
toneel verandert, de toeschouwers zien het
inwendige van een tent. De bevelhebber
van Münster, de vader van Graaf Oberthal,
weigert de stad over te geven. Zacharlas,
een vooraanstaand Wederdoper, verlangt
van zijn collega Mathlesen, dat men ogen
blikkelijk tot de stormloop overgaat, zon
der eerst de toestemming daartoe van Jan,
die nu hun leider ls en de Profeet ge
noemd wordt, af te wachten. Mathlesen
gaat. Dan komt Oberthal op, die naar
Münster wil gaan om zijn vader bij te
staan. HIJ hoopt des nachts ln vermom
ming door het vijandelijk kamp heen te
komen, maar men herkent hem, en Zacha
rlas wil hem terstond doden, maar de Pro
feet, die ondanks zijn afgelegde eed naar
zijn moeder wil terugkeren, geeft het bevel
den gevangen Graaf vrij te laten, nadat hij
van dezen vernomen heeft, dat Bertha, om
haar ontering te voorkomen, ln de rivier
ls gesprongen en veilig naar Münster ls
gezwommen. Jan wil Bertha weerzien en
beveelt den Graaf hem naar Münster te
volgen. Daar komt Mathlesen met het ont
stellende bericht, dat de Wederdopers door
een uitval van den vijand een geduchte
nederlaag geleden hebben. Het toneel ver
andert. Jan brengt door zijn weloverwogen
woorden de opstandige Wederdopers tot
Inkeer.
Vierde bedrijf. Raadhuisplein ln Mün
ster. De Profeet ls met de Wederdopers
Münster binnen getrokken en zal nu ln de
Dom tot Konlng gekroond worden. Fldes
gelooft echter, dat hij dood ls en de als
pelgrim verklede Bertha komt nu ook deze
treurige tijding te weten. Het toneel ver
andert. Een prachtige kronlngsoptocht
voor de kerk ln Münster. Wanneer Fldes
haar zoon herkent, ontmaskert zij hem,
maar Jan verklaart haar voor waanzinnig,
R 14
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belooft echter haar te zullen genezen.
boren, wanneer FWes nie^Se^rdatzU
waanzinnig ls. Om het leven van haar
zoon te redden, geeft zij haar waanzin
toe. De Profeet ls gered.
Vijfde bedrijf. In het paleis van Münster.
Het leger
van de Wederdopers ls overwon
,
nen door het keizerlijke, maar de drie
Wederdopers Jonas, Zacharlas en Mathle
sen wordt genade aangeboden, wanneer zij
bereid zijn den Profeet uit te leveren. ZIJ
verklaren dat te zullen doen en verwijde
ren zich om een en ander te bewerkstelli
gen. De soldaten brengen Fldes en laten
haar alleen. Jan, de Profeet komt op en
zijn moeder vergeeft hem wat hij gedaan
heeft, aangezien hij dit slechts deed terwllle van Bertha, die hij wilde wreken.
Deze laatste was van plan allen van het
leven te beroven, maar wanneer zij ln den
Profeet haar geliefde herkent, wijst zij zijn
bede om vergeving met een vervloeking
van de hand en pleegt zelfmoord door zich
een dolk ln de borst te stoten. Door een
list hebben de drie verraders Jan ln het
slot gebracht en deze ziet wel in, dat hij
een verlorene ls, maar de onwaardlgen
zullen met hem sterven. Het toneel ver
andert. Een pronkzaal ln het slot. Er wordt
een bacchanaal gehouden en men ziet balletdansen. Intussen geeft Jan het bevel de
Ijzeren poorten te sluiten, zodra de ver
raders binnen zijn. Nu dringt Oberthal
met de keizerlijke troepen binnen om Jan
gevangen te nemen, maar op hetzelfde
ogenblik weerklinkt de lulde knal van een
explosie en alles wordt ln rook en vlam
men gehuld. Gr.pl. (Kronlngsmars) Telef.
E 1056.
NEDERLANDPROTESTANTENBOND,
SCHE, werd 31 October 1871 te Dokkum
opgericht onder leiding van Prof. C. W.
Opzoomer (1821—1892), hoogleraar te
Utrècht. Was oorspronkelijk bedoeld als
een gemeenschap van alle modernen, maar
heeft steeds slechts een deel van hen ln
zich verenigd. Is geen afzonderlijk kerk
genootschap, maar wil de vrijzinnigen ln
hun eigen kerkelijk verband bewaren. De
N.P.B. heeft o.a. verdienstelijk werk ver
richt door de uitgave van de z.g. Leldse
vertaling van de Bijbel en van twee lie
derenbundels, waarvan de tweede (1920)
veel gebruikt wordt bij kerkuitzendlngen
van de V.PJR.O. De N.P.B. telt 15 voor
gangers en 42 kerkgebouwen.
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PROZA, ongebonden, niet dichterlijke
taal, de taal van het dagelijks leven; in
tegenstelling met ‘poëzie.
PSALMBERIJMINGEN, zijn er ln de loop
der tijden vele geweest. De eerste waren
de „Souterlledekens" van Jonkheer Willem
van Zuylen van Nljevelt; twee eeuwen lang
werd de berijming van Petrus Dathenus
(t 1590) gebruikt bij de godsdienstoefe
ningen; na veel strijd werd deze vervangen
door de thans nog algemeen gebruikte, sa
mengesteld uit berijmingen van Johs. Eusebius Voet (t 1778) die er 83 maakte, van
het Gezelschap Laus Deo, Salus Populo en
van Ghijzcn. De eerste uitgave hiervan,
samengesteld door last van de Hoog Mo
gende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, kwam In 1776 uit.
Een bekende berijming ls ook die van
Philips van Marnix van Sint-Aldegondc in
1580.
PSALMBUNDELS, zie Geestelijke liederen.
PSALMEN, bijbelboek ln het Oude Tes
tament, bestaande uit 150 liederen, voor
een belangrijk deel van Koning Davld. Zij
zijn door componisten uit geheel Europa
op muziek gezet en vele malen berijmd.
(•Psalmberijmingen.) In de Protestantse
Kerk worden ze ln de Godsdienstoefenin
gen gezongen, in sommige ervan naast de
Evangelische Gezangen. Tot de meest be
kende behoren: Psalm 23: De God des heils
wil mij ten herder wezen; 42: *t Hijgend
hert, der jacht ontkomen; 84: Hoe lierlijk,
hoe vol heilgenot; 98: Zingt, zingt een
nieuw gezang den Heere!; 100: Juich, aar
de, juicht alom den Heer!; 103: Loof, loof,
den Heer, mijn ziel, met alle krachten;
116: God heb ik lief, want die getrouwe
Heer; 118: Laat ieder ’s Heeren goedheid
loven!; 121: ’k Sla d’ogen naar ’t gebergte
henen; 150: Looft God, looft Zijn naam
alom. Deze laatste werd o.a. gecomponeerd
door César ‘Franck; gram.pl. H.M.V.
B 4364.
PSALMIST, als zodanig wordt Koning
Davld beschouwd, aan wlen 73 ‘Psalmen
worden toegeschreven; 12 dragen de naam
van Asaf als dichter, 11 die van de Kin
deren van Korah, een gezelschap van zan
gers, één ls een gebed van Mozes.
PSALTER, het boek der ‘Psalmen.
PSALTERION, middeleeuws, op een harp
gelijkend, veelsnarlg Instrument, dat met
de vingers of met een ‘plectrum wordt ge
tokkeld.
PSH, roepletters van de u.k.g.-zender
Maraplcu (Brazilië), golflengte 29.35 m..

zendt dagelijks van 0.20—1.20 u.
PUCCINI, GIACOMO,
(1858—1924), geb. te Lucca; Italiaans opera-componlst, kreeg op 20-jarlge
leeftijd wegens zijn mu
zikale begaafdheid een
toelage van de Koningin.
Studeerde aan het Con
servatorium te Milaan.
Werd wereldberoemd door
de opera’s La *Bohème
(1896) en *Tosca (1900).
♦Madame Butterfly, die voor de eerste keer
werd opgevoerd in het Scala te Milaan, had
eerst geen succes. Woonde te New-York en
te Wenen, waar hij tijdens de oorlog La
Rondine (De Zwaluw) schreef. Na 1917
woonde hU in een villa te Vlareggio, en
schreef nog Turandot, een opera, die niet
werd voltooid, omdat hij aan kanker stierf.
PULSERENDE GELIJKSTROOM, ont
staat, wanneer wisselstroom gelijkgericht
wordt, hetzij één- of tweephasig, door een
lamp-gelljkrlchter of metaal-oxydgelljkrlchter. Het aantal pulsaties of stroomsto
ten hangt natuurlijk af van de ‘frequentie
van de wisselstroom.
PUNCH, Mr., pseudoniem van A. ‘Pleysler.
PURCELL, HENRY, (1659—1695), de
grootste Engelse componist van de 17de
eeuw. Werd in 1680 organist van de Westminster Abbey en ln 1683 hofcomponlst.
Schreef muziek bij drama’s van Shakespeare, Molière en anderen; een opera Dido
en Aeneas (1688), een honderdtal gewijde
werken, kroningsmuzlek, instrumentale
werken, enz.

Q
QAA, morse-sein voor: Hoe laat denkt ge
te... te arriveren? en het antwoord: Ik
denk om... te ... te arriveren.
QAB, morse-sein voor de vraag: Zijt gij
onderweg naar...? en het antwoord: Ik
ben onderweg naar... Ga op weg naar...
QAC, morse-sein voor de vraag: Keert ge
terug naar...? en het antwoord: Ik keer
terug naar ... Keer terug naar ...
QAD, morse-sein voor de vraag: Hoe laat
hebt ge... verlaten? en het antwoord: Ik
heb ... om ... uur verlaten.
QAE, morse-sein voor de vraag: Hebt ge
bericht van...? (roepnaam) en het ant
woord: Ik heb geen bericht van... (roep
naam).
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QAF, morse-scln voor de vraag: Hoe laat
zijt ge... gepasseerd? en het antwoord:
Ik ben .. . gepasseerd om ... uur.
QAG, morse-seln voor de vraag: Vlieg zo
danig, dat ge om ... uur te ... aankomt,
en het antwoord: Ik vlieg zodanig, dat ik
om... uur te ... aankom.
QAII, morse-sein voor de vraag: Welke is
uw vlieghoogte? en het antwoord: Mijn
vlieghoogte bedraagt... mtr (hierna kan
volgen:....... mb. pres" of „ ... mm. pres"
zijnde luchtdruk op de gegeven hoogte).
QAI, morse-sein voor de vraag: Is er een
luchtvaartuig gemeld in mijn nabijheid?
En het antwoord: Er is geen luchtvaartuig
gemeld in uw nabijheid.
QAJ, morse-sein voor de vraag: Moet ik
naar een ander luchtvaartuig in mijn na
bijheid uitkijken? en het antwoord: Kijk
uit naar een ander luchtvaartuig in uw
nabijheid, of: Zoek naar... (roepnaam),
dat vloog nabij ... om... uur.
QAL, morse-sein voor de vraag: Gaat ge
landen te...? en het antwoord: Ik ga
landen te ..., land te ...
QAM, morse-sein voor de vraag: Kunt ge
mij het laatste weerbericht geven van ... ?
En het antwoord: Hier volgt het laatste
weerbericht van ...
QAN, morse-sein voor de vraag: Kunt ge
mij het laatste bericht geven omtrent de
wind aan de oppervlakte te... en het ant
woord: Hier volgt het laatste bericht om
trent de wind aan de oppervlakte te ...
QAO, morse-sein voor de vraag: Kunt ge
mij het laatste bericht geven omtrent de
bovenwind te...? en het antwoord: Hier
volgt het laatste bericht omtrent de boven
wind te...
QAP, morse-sein voor de vraag: Zal ik
voor u (of voor...) blijven luisteren op ...
mtr? en het antwoord: Blijf voor mij luis
teren (of voor...) op ... mtr.
QAT, morse-sein voor de vraag: Zal ik
doorgaan met seinen? en het antwoord:
Luister, alvorens te seinen, gij stoort, of:
Gij seint tegelijkertijd met...
QAX, morse-sein voor de vraag: Bevindt
zich aan boord van Uw vliegtuig iemand
met name van ... (naam en aanduiding)
voor wien ik een telegram heb? en het
antwoord: Ja, aan boord van mijn vlieg
tuig bevindt zich de persoon voor wien gij
een telegram hebt.
QAZ, morse-sein voor de vraag: Vliegt
ge in een onweer? En het antwoord: Ik
vlieg in een onweer.
QBA, morse-sein voor de vraag: Hoe
groot is het horizontale zicht te...? en
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het antwoord: Het horizontale zicht te ...
bedraagt... mtr.
QBB, morse-sein voor de vraag: Hoe hoog
is de basis der wolken te...? en het ant
woord: De basis der wolken te... ligt
op ... mtr hoogte.
QBE, morse-sein voor de mededeling:
Ik ga mijn antenne inhalen.
QBF, morse-sein voor de vraag: Vliegt ge
in de wolken? en het antwoord: Ik vlieg
in de wolken.
QBG, morse-sein voor de vraag: Vliegt
ge boven de wolken? en het antwoord: Ik
vlieg boven de wolken, of Ge moet boven
de wolken vliegen.
QBH, morse-sein voor de vraag: Vliegt ge
onder de wolken? en het antwoord: Ik
vlieg onder de wolken, of: Ge moet onder
de wolken vliegen.
QBI, morse-sein voor de mededeling: De
mistvoorschriften zijn van kracht.
QBJ, morse-sein voor de vraag: Op wel
ke hoogte ligt de bovenste wolkengrens? en
het antwoord: De bovenste wolkengrens
ligt op ... mtr (hierna kan volgen: „... mb
pres" of ...... mm. pres", zijnde luchtdruk
op de gegeven hoogte).
QBM, morse-sein voor de vraag: Heeft.,
iets voor mij uitgezonden? en het ant
woord: Ik geef U het bericht, dat... te •..
uur voor U uitzond.
QBT, morse-sein voor de mededeling: Uw
punten blijven weg.
QBU, morse-sein voor de vraag: Bent U
zeker van de juistheid van het telegram?
en het antwoord: Het telegram... is twij
felachtig.
QBVV, morse-sein voor de vraag: Hebt ge
het telegram ontvangen, dat om... uur
verzonden is? en het antwoord: Het tele
gram, dat om... uur verzonden is, werd
niet ontvangen.
QCA, morse-sein voor de mededeling: U
veroorzaakt vertraging door Uw langzaam
antwoorden.
QCB, morse-sein voor de mededeling: U
veroorzaakt vertraging door voor Uw beurt
te antwoorden.
QCG, morse-sein voor de vraag: Moet ik
Uw wacht op... mtr overnemen? en het
antwoord: Gelieve mijn wacht op... mtr
over te nemen.
QCM, morse-sein voor de mededeling: Er
schijnt een fout in uw zender te zijn.
QCP, morse-sein voor de mededeling: Uw
toon is slecht.
QCS, morse-sein voor de mededeling:
Mijn ontvangst op lange golf is gestoord.
QCT, morse-sein voor de mededeling:
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Mijn ontvangst op korte golf is gestoord.
QDB, morse-seln voor de vraag: Hebt U
het telegram ... overgeseind aan ...? en
het antwoord: Ik heb het telegram... niet
kunnen overseinen aan ...
QDC, morse-seln voor de mededeling:
Het telegram ... is per kabel doorgezonden.
QDD, morse-seln voor de mededeling:
Telegram... is geweigerd door ..., omdat
het niet volgens de voorschriften is. Ge
lieve afzender in te lichten.
QDH, morse-seln voor de vraag: Vanwaar
komt de momentele storing? en het ant
woord : De momentele storing komt van ..
QDK, morse-seln voor de mededeling:
Antwoord in alphabetische volgorde van
de roepnamen.
QDM, morse-seln voor de vraag: Wat is
de magnetische koers om bij windstilte
op u aan te sturen? en het antwoord:
De magnetische koers, welke U bij wind
stilte op mij moet aansturen, is ... gra
den (om... uur).
QDR, morse-seln voor de vraag: Wat is
mijn magnetische peiling ten opzichte van
u, of van...? en het antwoord: Uw mag
netische peiling ten opzichte van mij, of
van ... bedraagt... graden, (om ... uur).
QDT, morse-seln voor de mededeling: Ik
vlieg met een horizontaalzicht van meer
dan 1000 mtr, en op een hoogte van...
mtr boven zeeniveau.
QDV, morse-seln voor de mededeling: Ik
vlieg met een horizontaal zicht van min
der dan 1000 mtr, en op een hoogte van
.. mtr boven zeeniveau.
QFA, morse-seln voor de vraag: Kunt ge
mij meteorologische gegevens verschaffen
voor de route van ... naar...? en het ant
woord: Hier volgen de meteorologische ge
gevens voor de route van ... naar...
QFB, morse-seln voor de vraag: Worden
er nieuwe meteo-observaties aangevraagd?
en het antwoord: Er worden nieuwe meteoobservaties aangevraagd.
QFC, morse-seln voor de vraag: Kunt ge
mij de bovenwind geven van ... naar...?
en het antwoord: Hier volgt de bovenwind
van... naar...
QFD, morse-seln voor de vraag: Mijn
hoogtemeter is geregeld te ... om... uur.
Geef ipij de hoogtemetercorrectie voor ...
(plaats), bijv. QFD? Brussel, 1030 Hec Paris
en het antwoord: Er moet voor... (plaats)
bij aflezing van de hoogtemeter... mtr
opgeteld (afgetrokken) worden. Bijv. QFD,
Paris 70 mtr optellen.
QFE, morse-seln voor de vraag: Geef mij
de momentele barometerstand, niet gecor-

QFX

rigcerd tot zeeniveau van ... (vliegveld).
Bijv. QFE? Lyon, en het antwoord: De niet
tot zeeniveau gecorrigeerde barometerstand
van het vliegveld te... is ... mm. of mb.
Bijv. QFE Lyon 750 mm.
QFF, morse-seln voor de vraag: Welke is
de momentele barometerstand, terugge
bracht tot zeeniveau, op het luchtvaart
terrein...? en het antwoord: De momen
tele barometerstand, teruggebracht tot
zeeniveau, op het luchtvaartterrein..
is ... mm. of mb.
QFG, morse-seln voor de vraag: Ben ik
boven het luchtvaartterrein? en het ant
woord: Gij vliegt nu boven het luchtvaart
terrein.
QFH, morse-seln voor de vraag: Kan ik
onder de wolken dalen? en het antwoord:
Ge kunt onder de wolken dalen.
QFI, morse-seln voor de mededeling: Ik
verzoek U, de landingslichten te ontsteken.
QFJ, morse-seln voor de mededeling: De
landingslichten zijn ontstoken.
QFK, morse-seln voor de mededeling: Ik
verzoek U om lichtkogcls af te schieten.
QFL, morse-seln voor de mededeling: Ik
verzoek U vuurpijlen af te schieten.
QFM, morse-seln voor de vraag: Op wel
ke hoogte moet ik vliegen? en het ant
woord: Vlieg op... mtr (hierna kan vol
gen „... mb. pres” of...... mm. pres", zijn
de luchtdruk op de gegeven hoogte).
QFO, morse-seln voor de vraag: Kan ik
rechtstreeks landen? en het antwoord: Ge
kunt rechtstreeks landen.
QFP, morse-seln voor de mededeling:
Mijn navigatielichten zijn niet in orde.
QFQ, morse-seln voor de mededeling:
De landingslichten op het vliegveld ... zijn
buiten dienst.
QFR, morse-seln voor de vraag: Is mijn
landingsgestel beschadigd? en het ant
woord: Uw landingsgestel is beschadigd.
QFS, morse-seln voor de vraag: Wilt ge
het radiobaken te... in dienst stellen? en
het antwoord: Het radiobaken te ... zal
(over... minuten) in werking zijn.
QFT, morse-seln voor de vraag: Op wel
ke hoogte en bij welke temperatuur is ijsvorming te vrezen? en het antwoord: Ge
vaar voor ijsvorming bestaat op een hoogte
van ... mtr bij een temperatuur van ...
graden.
QFU, morse-seln voor de mededeling:
Gevaar voor ijsvorming bestaat niet op een
hoogte van... mtr bij een temperatuur
van ... graden.
QFX, morse-sein voor de mededeling: Ik
werk op antenne met verminderde straling
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(vaste of verkorte antenne).
QFY, morse-seln voor de vraag: Knnt ge
me in code het laatste weerbericht geven
van ...? en het antwoord: Het weerbericht
in code.
QFZ, morse-seln voor de vraag: Kunt ge
mij mededelen, welke weersomstandigheden
verwacht worden in de omgeving van ...?
naam of indexcijfer van het station van
waarneming), en het antwoord: Het weer
bericht in verstaanbare taal.
QGA, morse-seln voor de vraag: Kan ik
onmiddellijk landen met behulp van het
radiobaken? en het antwoord: Ge kunt
onmiddellijk met behulp van het radio
baken landen.
QGB, morse-seln voor de vraag: Landt er
momenteel een vliegtuig op het baken en
moet ik wachten? en het antwoord: Wach
ten, er landt een vliegtuig.
QGC, morse-seln voor de vraag: Kunt ge
leiding geven aan mijn landing? en het
antwoord: Ik kan geen leiding geven aan
uw landing; blijf buiten het aanvlieggebicd van het luchtvaartterrein.
QGD, morse-seln voor de vraag: Bevin
den zich op mijn route verticale hinder
nissen, hoger dan mijn vlieghoogte? en
het antwoord: Op uw route bevinden zich
de hindernissen... op... mtr boven de
grond.
QGE, morse-seln voor de vraag: Wat is
mijn positie ten opzichte van uw station,
uitgedrukt in ware peiling en afstand? en
het antwoord: Uw positie ten opzichte
van mijn station is bepaald door: ware
peiling... graden, afstand... km.
QGJ, morse-seln voor de mededeling:
Sein zo weinig mogelijk, ik moet met an
dere vliegtuigen werken.
QGK, morse-seln voor de mededeling:
Vlieg zodanig, dat uw ware peiling ten op
zichte van ... binnen ... graden onver
anderd blijft en blijf op een hoogte van ...
mtr (hierna kan volgen: „... mb. pres” of.
...... mm. pres”, zijnde luchtdruk op de ge
geven hoogte), en het antwoord: Ik vlieg
zodanig, dat mijn ware peiling ten op
zichte van ... binnen ... graden onver
anderd blijft en blijf op een hoogte van ...
mtr (en „... mb. pres" of ...... mm. pres",
luchtdruk op de gegeven hoogte).
QGL, morse-seln voor de vraag: Mag ik
het gecontroleerde gebied binnenvliegen?
en het antwoord: Ge moogt het gecontro
leerde gebied binnenvliegen.
QGM, morse-seln voor de mededeling:
Blijf buiten het gecontroleerde gebied. Ver
wijder V uit bet gecontroleerde gebied.

QRK

QGN, morse-seln voor de vraag: Mag ik
landen te...? en het antwoord: Ge moogt
landen te ...
QGO, morse-seln voor de mededeling:
Ge moogt niet landen te...
QGP, morse-seln voor de vraag: Welke is
mijn beurt om te landen? en het ant
woord : Uw beurt om te landen is ...
QGQ, morse-seln voor de mededeling:
Wacht op instructies en vlieg op... mtr
hoogte in de omgeving van ... (hierna kan
volgen „... mb. pres" of „... mm. pres"
zijnde luchtdruk op de gegeven hoogte).
QGR, morse-seln voor de vraag: Mag ik
landen te... zonder een linker bocht te
beschrijven? en het antwoord: Ge moogt
landen te... zonder een linkerbocht te
beschrijven.
QGS, morse-seln voor de mededeling: Ge
moogt niet landen te... zonder een linker
bocht te beschrijven.
QGT, morse-seln voor de vraag: Welke is
Uw grondsnelheid? (speciaal voor Enge
land) en het antwoord: Mijn grondsnelheid bedraagt... km per uur.
QUA, morse-seln voor de vraag: Hoe heet
Uw station? en het antwoord: Mijn station
heet...
QRB, morse-seln voor de vraag: Hoever
zijt ge bij benadering van mijn station
verwijderd? en het antwoord: De afstand
tussen onze stations bedraagt bij benade
ring ... km.
QRC, morse-seln voor de vraag: Door
welke onderneming worden voor Uw sta
tion de rekeningen der taksen vereffend?
en het antwoord: De rekeningen der tak
sen worden voor mijn station vereffend
door...
QRD, morse-seln voor de vraag: Waar
gaat ge heen en waar komt ge vandaan?
en het antwoord: Ik ga naar... en kom
van...
QRG, morse-sein voor de vraag: Wilt ge
mijn juiste golflengte of frequentie op
geven? en het antwoord: Uw juiste golf
lengte bedraagt... mtr (frequentie ...
Kcs.).
QRH, morse-seln voor de vraag: Veran
dert mijn golflengte? en het antwoord: Uw
golflengte verandert.
QRI, morse-seln voor de vraag: Is de
toon van mijn uitzending constant? en het
antwoord: De toon van Uw uitzending
verandert.
QRJ, morse-seln voor de vraag: Ont
vangt ge mij slecht? en het antwoord: Ik
kan u niet ontvangen.
QRK, morse-seln voor de vraag: Ont-
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vangt ge mij goed? en het antwoord: Ik
ontvang U goed.
QRK-lijst, seinen, die de sterkte van een
signaal aangeven:
QRK 1: zwak, juist nog hoorbaar.
QRK 2: zwak, nauwelijks leesbaar.
QRK 3: zwak, maar leesbaar.
QRK 4: tamelijk goede signalen, gemak
kelijk te nemen.
QRK 5: gemiddeld sterke signalen.
QRK 6: goede signalen.
QRK 7: goede harde signalen, neembaar
door storingen.
QRK 8: harde signalen, neembaar op
enige afstand van de koptele
foon.
QRK 9: buitengewoon harde signalen.
QRL, morse-seln voor de vraag: Zijt ge
bezig? en het antwoord: Ik ben bezig, niet
storen.
QRM, morse-seln voor de vraag: Wordt
ge gestoord? en het antwoord: Ik word ge
stoord.
QRN, morse-seln voor de vraag: Wordt
ge door luchtstoringen gestoord? en het
antwoord: Ik word door luchtstoringen ge
stoord.
QRO, morse-sein voor de vraag: Zal ik
mijn energie vergroten? en het antwoord:
Vergroot Uw energie.
QRP, morse-seln voor de vraag: Zal ik
mijn energie verminderen? en het ant
woord: Verminder Uw energie.
QRQ, morse-seln voor de vraag: Zal ik
vlugger seinen? en het antwoord: Sein
vlugger.
QRS, morse-seln voor de vraag: Zal ik
langzamer seinen? en het antwoord: Sein
langzamer.
QRT, morse-seln voor de vraag: Zal ik
ophouden met seinen? en het antwoord:
Houd op met seinen.
QRU, morse-seln voor de vraag: Hebt ge
iets voor mij? en het antwoord: Ik heb
iets voor U.
QRV, morse-seln voor de vraag: Zijt ge
klaar? en het antwoord: Ik ben klaar.
QRW, morse-seln voor de vraag: Zal ik..
waarschuwen, dat ge hem roept op...
mtr? en het antwoord: Wil... waarschu
wen, dat ik hem roep op ... mtr.
QRX, morse-seln voor de vraag: Moet ik
wachten? Hoe laat zult ge me weer roe
pen? en het antwoord: Wacht, ik zal U
om... uur roepen.
QRY, morse-sein voor de vraag: Wat is
mijn beurt? en het antwoord: Uw beurt is
No....
QRZ, morse-sein voor de vraag: Door

i
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wicn word ik geroepen? en het antwoord
Ge wordt geroepen door ...
QSA, morse-seln voor de vraag: Wat Is
de sterkte van mijn tekens? en het ant
woord: De sterkte van Uw tekens is...
1—5 (zie QSA-lijst).
QSA-LIJST, seinen, die de neembaarheid
van een signaal aandulden:
QSA 1: juist leesbaar.
QSA 2: tamelijk goed leesbaar.
QSA 3: met weinig moeite te nemen.
QSA 4: goed leesbaar.
QSA 5: zeer goede, ongestoorde signalen.
QSB, morse-seln voor de vraag: Veran
dert de sterkte van mijn tekens? en het
antwoord: De sterkte van Uw tekens ver
andert.
QSD, morse-seln voor de vraag: Zijn mijn
tekens duidelijk? en het antwoord: Uw te
kens zijn slecht.
QSG, morse-seln voor de vraag: Zal
ik... telegrammen achter elkaar over
brengen? en het antwoord: Sein... tele
grammen achter elkaar.
QSJ, morse-seln voor de vraag: Wat is de
per woord te heffen taks voor... met in
begrip van Uw binnenlandse telegraaftaks?
en het antwoord: De per woord te heffen
taks voor ... bedraagt... franken met in
begrip van mijn binnenlandse telegraaf
taks.
QSK, morse-seln voor de vraag: Zal ik
mijn gehele verkeer achter elkaar afwik
kelen? Ik kan u tussen mijn tekens horen,
en het antwoord: Wikkel uw gehele ver
keer achter elkaar af; ik zal zonodig on
derbreken.
QSL, morse-seln voor de vraag: Kunt ge
mij resu geven? en het antwoord: Ik geef
re$u. BIJ radlo-zendamateurs ls het ge
woonte, wanneer twee stations met elkaar
ln contact zijn gekomen, zgn. QSL-kaarten
uit te wisselen, waarop behalve gegevens
omtrent de eigen zender ook nog techni
sche mededelingen voorkomen aangaande
de ontvangst van het andere station, b.v.
QSA (zie aldaar) en RST (zie aldaar).
QSM, morse-sein voor de vraag: Zal ik
het laatste telegram, dat ik U geseind heb,
herhalen? en het antwoord: Herhaal liet
laatste telegram, dat ge mij geseind hebt.
QSO, morse-sein voor de vraag: Kunt ge
rechtstreeks met... werken? en het ant
woord : Ik kan rechtstreeks met... werken.
QSP, morse-seln voor de vraag: Wilt ge
kosteloos voor... overnemen? en het ant
woord: Ik zal kosteloos voor— overnemen.
QSR, morse-seln voor de vraag: Is de
van... ontvangen noodoproep afgewik-
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keld? en het antwoord: De van... ont
vangen noodoproep is afgewikkeld door...
QSU, morse-seln voor de vraag: Zal ik
werken op... mtr, op golven van het type
Ai, As, A.j of B? en het antwoord: Werk
op ... mtr op golven van het type Ai, As,
Aa of B.

QSV, morse-seln voor de vraag: Zal ik
een serie V’s geven? en het antwoord:
Sein een serie V’s.
QSW, morse-seln voor de vraag: Wilt ge
op... mtr werken, met golven van het
type Ai, A«, A3 of B? en het antwoord:
Ik zal op... mtr werken, met golven van
het type Ai, A?, A3 of B.
QSX, morse-seln voor de vraag: Wilt ge
naar ... luisteren op ... mtr? en het ant
woord: Ik luister naar ... op ... mtr.
QSY, morse-seln voor de vraag: Zal ik
op . .. mtr gaan seinen, zonder van golftype te veranderen? en het antwoord: Ga
op... mtr seinen, zonder van golftype te
veranderen.
QSZ, morse-seln voor de vraag: Zal ik
ieder woord of groep twee keer seinen? en
het antwoord: Sein ieder woord of groep
twee keer.
QTA, morse-seln voor de vraag: Zal ik
telegram no.... annuleren, als ware het
niet geseind? en het antwoord: Annuleer
telegram no.... als ware het niet ge
seind.
QTB, morse-seln voor de vraag: Stemt ge
met mijn woordentelling in? en het ant
woord: Ik stem niet met Uw woordentel
ling in; ik herhaal de eerste letter van elk
woord en het eerste cijfer van elk getal.
QTC, morse-seln voor de vraag: Hoeveel
telegrammen hebt ge over te seinen? en
het antwoord: Ik heb ... telegrammen
voor U (of voor ...).
QTE, morse-seln voor de vraag: Wat is
mijn ware peiling ten opzichte van U? of:
Wat is mijn ware peiling ten opzichte
van ...? of: Wat is de ware peiling van ...
ten opzichte van...? en het antwoord:
Uw ware peiling ten opzichte van mij is ...
graden: of: Uw ware peiling ten opzichte
van mij is ... graden om ... uur, of: De
ware peiling van ... ten opzichte van . •.
is ... graden om ... uur.
QTF, morse-seln voor de vraag: Wilt ge
de positie van mijn station opgeven op
grond van de peilingen, door de onder U
werkende peilposten genomen? en het ant
woord: De positie van Uw station, op
grond van de peilingen, door de onder mij
werkende peilposten genomen, is ... breed
te en ... lengte.

QUB

QTG, morse-seln voor de vraag: Wilt ge
gedurende hoogstens één minuut peiltekens geven, afgcwisseld met uw roepnaam
op... mtr? en het antwoord: Ik zal ge
durende hoogstens één minuut peiltekens
seinen, afgewisseld met mijn roepnaam
op ... mtr.
QTH, morse-seln voor de vraag: Wat is
Uw positie in breedte en lengte of volgens
elke andere aanwijzing? en het antwoord:
Mijn positie is ... breedte en ... lengte...
km ten ... van...
QTI, morse-seln voor de vraag: Wat is
Uw ware koers? en het antwoord: Mijn
ware koers is ... graden.
QTJ, morse-seln voor de vraag: Welke is
Uw snelheid? en het antwoord: Mijn snel
heid bedraagt... km per uur. (Onder snel
heid wordt verstaan de normale kruis
snelheid bij windstilte.)
QTM, morse-seln voor de vraag: Geef
radiotekens en onderwatergeluidseinen om
mij gelegenheid te geven mijn peiling en
afstand te bepalen, en het antwoord: Ik
geef radiotekens en onderwatergeluidsei
nen om U gelegenheid te geven, uw peiling
en afstand te bepalen.
QTO, morse-seln voor de vraag: Hebt ge
de haven verlaten? en het antwoord: Ik
heb juist de haven verlaten.
QTP, morse-seln voor de vraag: Loopt ge
dadelijk de haven binnen? en het ant
woord: Ik loop dadelijk de haven binnen.
QTQ, morse-seln voor de vraag: Kunt ge
met mijn station werken met behulp van
het Internationale Seinboek? en het ant
woord: Ik kan met uw station werken met
behulp van het Internationale Seinboek.
QTR, morse-seln voor de vraag: Wat is
de juiste tijd? en het antwoord: De juiste
tijd is... (GJM.T.)
QTM, morse-seln voor de vraag: Wat zijn
de uren van openstelling van uw station?
en het antwoord: De uren van openstel
ling van mijn station zijn van ... tot...
QUA, morse-seln. voor de vraag: Hebt ge
bericht van...? en het antwoord: Hier is
bericht van ...
QUADRILLE, een oude Franse of En
gelse dans ln 2/4 of 6/8 maat, uitgevoerd
door 4 paren.
QUARTET, zie kwartet.
QUATRE MAINS, èi quatre mains, een
stuk (plano) voor 4 handen, dus 2 perso
nen.
QUB, morse-seln voor de vraag: Kunt ge
mij achtereenvolgens inlichtingen geven
betreffende het zicht, de hoogte van de
wolken en de wind aan de oppervlakte
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van...? en het antwoord: Hier volgen de
gevraagde inlichtingen ...
QUC, morse-sein voor de vraag: Wat is
het laatste bericht van... door U ont
vangen? en het antwoord: Het laatste be
richt van ... om ... uur door mij ont
vangen is...
QUD, morse-sein voor de vraag: Hebt ge
het door... gegeven spoedsein ontvangen?
en het antwoord: IIc heb het door... ge
geven spoedsein ontvangen.
QUF, morse-sein voor de vraag: Hebt ge
het door ... gegeven noodsein ontvangen?
en het antwoord: Ik heb het door... ge
geven noodsein ontvangen.
QUG, morse-sein voor de vraag: Zult ge
genoodzaakt zijn op zee te dalen? en het
antwoord: Ik ben genoodzaakt op zee te
dalen.
QUH, morse-sein voor de vraag: Wilt ge
mij de momentele barometerdruk aan de
zeeoppervlakte opgeven? en het antwoord:
De momentele barometerdruk aan de zee
mm. of mb.
oppervlakte bedraagt...
QUINTET, zie kwintet.
QUINTON, ouderwetse Franse viool met
5 snaren, tegenwoordig opnieuw gebruikt
ln het orkest.
QUJ, morse-sein voor de vraag: Wilt ge
mij, om op U aan te houden, de te vol
gen ware koers opgeven bij windkracht
nul en het antwoord: Om op mij aan te
houden is, bij windkracht nul, de te vol
gen ware koers ... graden om ... uur.

R
R, morse-sein voor: ontvangen.
ALBERT
RAALTE,
VAN, geb. 1890, treedt op
als gastdlrlgent ln bui
tenlandse muziekcentra;
eerste dirigent der symphonieconcerten van de
A.V.R.O.
RAAM-ANTENNE, een
groot formaat spoel, die
als antenne gebruikt
wordt, gewoonlijk recht
hoekig of cirkelvormig.
De ontvangsterkte ls het grootst, wanneer
het raam gericht ls op de zender. Door dit
„richteffect” geven raam-antennes een
grotere ‘selectiviteit, maar de ontvang
sterkte is geringer dan die van een gewo
ne antenne.
RABAT (Radio Maroc), zender ln Marocco (Afrika), golflengte 499.2 m., 20 kW.,
601 kHz.
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RACHMANINOFF, SERGEI WASSILJEWITSCH,
geb. 1873, Russisch com
ponist en pianist, stu
deerde van 1882—1885 te
Petersburg, daarna tot
1891 te Moskou. Was le
raar aan het Conserva
torium te Moskou, en
van 1909—1910 ln Ameri
ka. In 1913 kapelmeester
aan de Keizerlijke Opera
te Moskou. De revolutie deed hem ver
huizen naar Amerika. Schreef enige ope
ra's o.a. Francesca da Rimini, enige Prélu
des, concerten, sonates, liederen enz.
R.A.D., afk. voor Relchsarbeltsdlenst,
treedt lü Duitsland meer
malen m. orkest of koor
zang voor de radio op.
RADERSMA, B., geb.
1915 te Amsterdam, om
roeper bij de K.R.O., be
zocht te Amsterdam het
Gymnasium van het St.
Ignatlus College. Na het
eindexamen vervulde hij)
zijn dienstplicht bij het
;i
Regiment Motorartlllerle
te Naarden en trad 6,
April 1936 in dienst van'
de K.R.O.
RADIO, de beginselen verklaard voor
leken. Naast de verklaring van een aantal
technische termen uit de radlo-technlek,
die ln deze encyclopaedle voorkomen, maar
die toch altijd nog een zekere technische
kennis vereisen, willen wij trachten, ook
op zeer populaire wijze te verklaren, hoe
nu eigenlijk de klanken uit een studio
vla een zender terecht komen ln uw huis
kamer vla de luidspreker. WIJ moeten
daartoe beginnen met Iets te vertellen
over atomen, electronen en protonen.
Lange tijd heeft men aangenomen, dat
een atoom — de naam betekent ondeel
baar — het kleinste deeltje was, waaruit
de stof bestaat. De bekende natuurkundige
Rutherford heeft echter nog niet zo heel
lang geleden ontdekt, dat zo’n atoom een
wereld, of liever: een zonnestelsel op zich
zelf ls. Een atoom bestaat n.1. uit twee
soorten minieme deeltjes, die electronen
en protonen worden genoemd. WIJ moeten
ons bij deze dingen niet verwonderen over
getallen en afmetingen, waaraan wij ln
het dagelijks leven niet gewend zijn, en
waarvan wij ons geen voorstelling kunnen
maken. Een electron weegt:

i
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10.000.000.000.000.000.000.000.000.000
gram. Welnu, ln het centrum van een
atoom bevindt zich een aantal van belde
soorten; protonen en electronen. En daar
om heen wentelt met een ontzaglijke
snelheid en op verschillende afstanden een
aantal electronen. Inderdaad, een zonne
stelsel ln het klein dus. Nu ls het een
eigenaardig verschijnsel, dat electronen
elkaar onderling afstoten, en eveneens de
protonen. Maar een electron trekt een pro
ton aan, en een proton schijnt ernaar te
hunkeren, zich bij een electron te voegen.
En daardoor ls er een voortdurende ver
huizing op grote schaal gaande. Zijn er
ln een atoom evenveel electronen als pro
tonen, dan is er evenwicht en noemt men
het atoom neutraal, zijn er meer elec
tronen dan protonen, dan heet het nega
tief electrlsch geladen, zijn de protonen
ln de meerderheid, dan heet het atoom
positief. Ziet dus een electron kans uit
een neutraal atoom over te gaan naar een
ander neutraal atoom, dan wordt het eer
ste positief, omdat de electronen een min
derheid gaan vormen (al ls het dan maar
een minderheid van de helft mln een),
en het andere wordt negatief.
Nu gaan we eens kijken, wat er b.v.
gebeurt ln een z.g. galvanisch element. U
weet waarschijnlijk wel, wat dat ls. Het
ls zo’n ding dat o.m. kan maken, dat een

+
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staafje zink. Het zwavelzuur heeft deze
uitwerking, dat electronen van het koper
overgaan naar het zink, zodat dus het
koper positief en het zink negatief ge
laden wordt. We verbinden de bovenzijde
van het koper door middel van een me
taaldraad met het bovenste eind van de
zinken staaf. En daar begint meteen een
electronenstroom (gewoonlijk electrische
stroom genoemd) van het zink naar het
koper te vloeien.
Ziedaar nu, wat een electrische stroom
is. Die stroom heeft een enorme snelheid.
Gaat hij steeds dezelfde richting, dan
spreekt men van gelijkstroom, maar ls de
richting afwisselend van richting, dan
heet hij wisselstroom. De tijd, waarin de
electronen heen en weer gaan, heet perio
de, en het aantal perioden per seconde
noemt men de frequentie van de stroom.
BIJ gelijkstroom ls de frequentie dus 0.
Hoogfrequent noemt men een stroom, als
de frequentie meer dan 10.000 perioden per
seconde bedraagt. In de radio worden
hoogfrequente stromen gebruikt met een
frequentie tussen 10.000 en 1.000.000.000
perioden. U ziet, erg langzaam gaat het ln
deze kleine wereld niet toe.
Maar het ls nog niet uit met de eisen,
die aan Uw verbeeldingskracht worden ge
steld. WIJ moeten nu n.1. spreken over een
wonderbaarlljk Iets, dat eigenlijk niets ls,
de aether. De geleerden nemen het be
staan van een zeer ijle. gewichtloze stof
aan, die zich overal bevindt, waar verder
niets ls, dus ook tussen de protonen en
electronen van een atoom.
Het heen en weer rennen van de electro
nen, waarover we zoëven hebben gesproken,
en dat plaats heeft bij een hoogfrequente
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electrische schel gaat lulden, als ge op
een knopje drukt. In een groot glas, dat
we met zwavelzuur vullen, plaatsen we
los van elkaar een staafje koper en een

stroom, vindt plaats ln de aether, en brengt
daar een beroering van Jewelste teweeg,
een dergelljke beroering n.1. als een steen
ln het water veroorzaakt, als die erin ge
gooid wordt. Hebt u wel eens opgelet, hoe
dat gaat? Als u een steen in een sttU
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staand water werpt, ontstaan er kring
vormige golven om het punt, waar de
steen het water raakte. Die kringen wor
den al wijder en wijder om dat middel
punt. In de radio zijn het natuurlijk geen
watergolven, maar aethergolven. En daar
mee is natuurlijk nog niet alles verklaard,
maar we hebben toch om zo te zeggen de
verbinding tussen zender en ontvanger tot
stand gebracht. Want als ln de antenne
van een zender een hoogfrequente wissel
stroom wordt opgewekt, begint de aether
te trillen, de golven verspreiden zich over
een enorme afstand, komen hier of daar te
land tegen een ontvang-antenne, brengen
daarin de electronen aan het trillen, en
daarin ontstaat een wisselstroom van de
zelfde frequentie als ln de zend-antenne
door de zender werd opgewekt. De draad
loze verbinding is er dus.
Wij dienen nu iets te vertellen over de
functie van de radlolamp, die geen lamp
ls. maar alleen uitwendig een beetje daar
op lijkt. Want die radlo-lamp is een der
allerbelangrijkste onderdelen van zender
en ontvanger.
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Wij keren daartoe even terug naar de
galvanische batterij van straks. In plaats
dat we de koperen en zinken staaf met
elkaar verbinden door middel van een
stevige metaaldraad, doen we dat door een
zeer dun draadje, dat door een luchtledig
gemaakte glazen bol loopt. De stroom, die
straks door de dikke draad liep, gaat n”
door de uiterst fijne draad, en die word
witgloeiend, omdat het daarin een ont
zettend gedrang van electronen is, die
tegen elkaar botsen en wrijven. Maar nog
kunnen de electronen er niet door. Het
zijn er teveel, en ze gaan van de draad
af, en komen in de luchtledige ruimte In
de „lamp”. Men zegt nu, dat de draad
electronen uitzendt. Als dat zo een poosje
heeft geduurd, raakt de ruimte ln de bal-
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Ion geheel gevuld en de gloeldraad moet
ook het uitzenden stop zetten.
Daar moet wat aan gedaan worden. Men
plaatst n.1. in de lamp een metalen plaat
je, dat anode genoemd wordt. Nu neemt
men een rij onderling verbonden galvani
sche elementen (galvanische batterij), ver
bindt de anode met de positieve klem
daarvan, en maakt een verbinding tussen
de gloeldraad en de negatieve klem. De
electronen van de plaat gaan nu naar de
gloeldraad over, en de anode-plaat wordt
positief geladen. Zo ontstaat ln de ruimte
tussen gloeldraad en anode een electrlsche
stroom. En de electronen gaan via de bat
terij weer naar de gloeldraad terug, zodat
er een stroomkring ontstaat: anode-batterlj-gloeldraad. Deze gaat steeds in de
zelfde richting. In de lamp bestaat dus
een stroom, altijd van gloeldraad naar
anode.
Die stroom kan van verschillende sterkte
zijn, naar gelang van het aantal electro
nen, dat In een bepaalde tijd overspringt.
Hoe meer electronen per seconde overvlie
gen, hoe sterker de stroom. Men moest

ontutAótaoOi,
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daarvoor een maat aannemen, en noemde
die naar den natuurkundige Ampère. Een
mlcro-ampère of millioenste ampère nu is
een stroom van meer dan 6000.000.000.000
electronen per seconde.
Een andere maateenheid is de Volt, ook
al naar een natuurkundige genoemd. Daar
mee meet men het z.g. potentiaalverschil
tussen twee punten. Dat ls het verschil
ln de aantallen electronen in de atomen
van twee electrisch geladen punten, dus
bijv. de klem op de zinken en die op de
koperen staaf of plaat van een element.
Hoe groter dat potentiaal verschil is, hoe
sterker ook de stroom zal zijn. Een span
ning of potentiaal verschil van 0.8 Volt
veroorzaakt een stroom van 1 mlcroampère.
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Zo’n radlolamp, waarin zich een gloeidraad en een plaat bevinden, noemt men
diode. De natuurkundige Lee de Forest
kwam ln 1907 op de gedachte, er een der
de electrode ln te plaatsen. De lamp werd
toen een triode (tri = drie). Het doel daar
van was, de stroom ln de lamp te beïn
vloeden, d.w.z. sterker of zwakker te ma
ken. Die derde electrode maakte De Forest
ln de vorm van een spiraalvormig veertje
of van een plaat met een aantal gaten,
rooster genaamd. De electronen moesten
nu ln de lamp dat rooster passeren, om op
de anode te komen. Wanneer wij nu dat
rooster zelf positief maken ten opzichte
van de gloeldraad, trekt het meer elec
tronen aan, en wordt de stroom sterker.
Omgekeerd wordt de stroom zwakker, als
we het rooster negatief maken.
Laat ons nu eens onderzoeken, wat een
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condensator ls. Want ook dat ls een on
misbaar onderdeel van een radiotoestel.
WIJ denken nog eens terug aan ons gal
vanisch element, dat Immers bestond uit
een glas met zwavelzuur, waarin een ko
peren en een zinken staaf of plaat staan,
waarvan de boveneinden met elkaar zijn
verbonden door een metaaldraad. Wanneer
wij deze draad doorknippen, kan de stroom
er niet doorgaan. Maar nu plaatsen we
aan de belde uiteinden een metalen plaat.
De beide platen zijn van elkaar gescheiden
door een nlet-geleidende stof, dus de
lucht, of glas e.d. De ene plaat wordt nu
positief en heeft veel minder electronen
dan de andere, de negatieve. Men zou
denken, dat er dus een voortdurende
stroom electronen naar de negatieve plaat
blijft vloeien, maar dit ls niet het geval,
want de electronen stoten elkaar af. En
dus worden de later aankomende electro-
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nen steeds minder gemakkelijk opgeno
men. Dientengevolge houdt de stroom ge
leidelijk op. Wanneer het zo ver gekomen
ls, dat geen electronen meer worden op
genomen, noemt men de condensator ge
laden. Aangezien niet Iedere condensator
dit ln gelijke mate kan doen, maar de
mogelijkheid, electronen op te nemen, af
hankelijk ls van de grootte der platen, hun
materiaal en hun afstand, spreekt men
van de capaciteit van een condensator, om
aan te duiden, dat hij meer of minder ge
laden kan worden. De maat voor deze
capaciteit ls de mlcro-farad, of mlllloenste farad, genoemd naar den natuurkun
dige Faraday.
Om de capaclvan
een
telt
condensator groot
voor
genoeg
practlsch gebruik
te maken, zou
men de platen
daarvan
een
zeer groot op
pervlak moeten
geven. En dat
doet men dan
ook, maar op
vernuftige
een
manier. Men neemt n.1. geen gewone vlak
ke platen, maar buigt ze evenwijdig aan
elkaar, zodat het ding zelf klein blijft,
maar de oppervlakken der platen behoor
lijk groot.
'o/a/zotiee oMxfniruuan oi.........
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Wij hebben reeds gezegd, dat de platen
onderling gescheiden moeten zijn door een
nlet-geleidende stof (diëlectricum heet
zo'n nlet-geleidende tussenstof). Gewoon
lijk wordt daarvoor mica gebruikt. Lucht
kan er ook voor gebruikt worden, maar
maakt de capaciteit van een condensator
kleiner, waardoor dus de condensator, om
dezelfde capaciteit te krijgen, groter moet
worden gemaakt.
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Ten slotte, en dan stappen we voorlopig
van de condensatoren af: er zijn twee
soorten: de variabele en de vaste. De laat
ste soort kennen we al. Variabele conden
satoren bestaan uit twee series plaatjes ln
de vorm van een halve cirkel. De ene
serie is vast, de andere kan daartussen
draaien. Zodoende kan men de oppervlak
te van de platen, voor zover die tussen
elkaar komen te liggen, vergroten of ver
kleinen en dus ook de capaciteit wijzigen.
WIJ moeten het nu hebben over een
nieuw verschijnsel, en wel de inductie. We
leggen op de tafel twee metaaldraden
evenwijdig aan elkaar op een afstand van
een paar centimeters. De belde einden
van de ene draad worden verbonden aan
de belde polen van een batterij, maar
bovendien zetten we in deze draad een
schakelaar, die ons in staat stelt, de
stroom naar wens te verbreken of door te
laten gaan. De belde einden van de andere
draad verbinden we aan de twee schroef
jes van een galvanometer, dat is een toe
stelletje, dat door het uitslaan van een
wijzer aanwijst, of er in de draad een
stroom aanwezig is of niet. Ge zult zeg
gen, dat dit laatste vrij dwaas is. Immers,
er is niets dan een draad en geen enkele
stroombron. Die galvanometer zal dus wel
geen dienst hoeven te doen. Wacht even
met Uw voorbarig oordeel. Want als we
door middel van de schakelaar de stroom
sluiten, zien we Inderdaad de galvano
meter uitslaan. Dat gebeurt even, en dan
staat de wijzer weer op zijn normale, neu
trale stand. Verbreken we nu de stroom
in de eerste draad, dan zien we weer een
dergelijk verschijnsel, maar de stroom
blijkt Juist in de tegenovergestelde rich
ting te gaan. En ook nu duurt dat maar
heel even. Dadelijk daarop komt de wijzer
weer ln de oude stand terug.
Er blijkt dus een stroom opgewekt te
zijn in de tweede draad. Die stroom blijkt,
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als de stroom ln de andere draad wordt
doorgelaten, tegengesteld te zijn, en bij het
stoppen ln dezelfde richting te gaan. Er
is een inductiestroom opgewekt in de
tweede draad, al is die zeer zwak. Er Is
dus energie overgebracht zonder dat er een
verbinding bestond. Men kan deze stroom
versterken, door gebruik te maken van
zeer lange draden. En men doet dat ook,
alleen men windt de draden spiraalvormig
op tot twee spoelen. De inductiestroom
wordt nu ln dubbele mate versterkt, ten
eerste door de lange draad, en ten tweede
doordat de draadwendlngen van zo’n spoel
zelf evenwijdig met elkaar liggen, en door
z.g. zelf-inductie de stroom nogmaals ver
sterken. Wanneer wij nu dus ln de ene
spoel een stroom opwekken, „induceert”
deze een tegengestelde stroom in de andere
spoel, en houdt de stroom ln de ene spoel
op, dan wordt een gelijkgerichte stroom ln
de andere spoel geïnduceerd. Maar omdat
de electronen als het ware traag zijn, be
reikt de inductiestroom niet dadelijk zijn
volle sterkte, en als ln de ene spoel de
stroom ophoudt, houdt de stroom ln de
andere spoel ook niet dadelijk op.
Wij kennen nu de begrippen conden
sator en spoel. Die twee gaan we nu met
elkaar verbinden. Dat wil zeggen de belde
uiteinden van de op een klos gewonden
draad van de spoel verbinden we aan de
twee platen, die gelijk we weten, een con
densator vormen. Als we die spoel er niet
tussen zetten, zou de condensator in een
enkel ogenblik ontladen worden. Maar nu
de spoel ertussen zit, groeit de stroom
langzaam aan, totdat het potentiaalver
schil is opgeheven, maar dan blijft de In
ductiestroom nog even doorwerken. De
negatieve plaat wordt positief en de posi
tieve plaat van de condensator wordt posi
tief geladen. De condensator is dus weer
geladen, en de ontlading heeft opnieuw
plaats, maar nu in omgekeerde richting.
Dat spelletje zou tot ln het oneindige zo
voortgaan, en we zouden een soort per
petuum mobile hebben ontdekt, als er geen
energie verloren ging bij het passeren van
de stroom door de draden. Wij moeten dus
trachten aan deze z.g. trillingskxing tilt
een andere bron weer stroom toe te voe
ren. Het gaat ermee als met de slinger
van een klok. Wanneer men een slinger
een duwtje geeft, zwaait hij een poosje
door, maar de bewegingen worden steeds
trager door de weerstand, die hij onder
vindt. Dat de slinger van een klok ech
ter door blijft gaan, komt omdat het uur-

Radio

221

werk met zijn veer telkens nieuwe ener
gie toevoert.
Om nu de stroom toe te voeren aan de
trllllngskrlng, bouwt men de z.g. hetcrodyne. Dit ls een samenstel van enige toe
stellen, die we ln het voorgaande hebben
leren kennen, nJ. twee spoelen, een varia
bele condensator, een hoogspannlngs- en
een laagspanningsbatterij en een radlolamp. Een schema van de opstelling vindt
de lezer hierbij. Wat ln deze heterodyne
gebeurt, ls ln het kort het volgende: Als
de onderbreker gesloten wordt, begint de
stroom te vloeien en wordt door Inductie
het rooster ln de lamp positief. Dat wil
zeggen, dat de anodestroom nog versterkt
wordt, en wel zolang tot het verzadi
gingspunt is bereikt. De lnductiestroom
heeft de condensator geladen, en deze be
gint zich nu te ontladen. De positieve la-
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fle. Want door op de wijze, die bij de
Invoering van het morse-stelsel werd over
eengekomen, de stroom korter of langer te
laten doorgaan, en telkens te onderbreken,
kunnen we nu door de antenne een aan
tal korte of lange stroomstoten uitzenden,
en als deze worden ontvangen op een
andere plaats, kan men uit die strepen en
punten het bericht lezen. Gedurende elke
periode wordt rondom de antenne nu een
golfbeweging veroorzaakt, die overeen
komt met de golving van het water, als er
een steen ln geworpen wordt. De lengte
van een dezer golven ls gelijk aan de
snelheid waarmee hij zich voortbeweegt
(300.000.000 meter per seconde) vermenig
vuldigd met de tijd van een periode. Is
deze tijd dus bijvoorbeeld 0.00001, dan ls
de golflengte 300.000.000 X 0.00001 of 3000
meter.

_ nooa*pcmrwnc}$-

ding van het rooster neemt af. de anode
stroom neemt af en ten slotte wordt het
rooster negatief. De anodestroom houdt op
en de condensator wordt opnieuw ge
laden en daarna ontladen, de anodestroom
wordt weer sterker, en zo hebben we een
cirkelgang bereikt. In de roosterkrlng gaat
een wisselstroom heen en weer. Men noemt
de tijd, die verloopt tot twee maxima van
de roosterspanning een periode of fase.
Zo'n fase duurt slechts zeer kort en wel
mlllloenste delen van een seconde, en ls
uiteraard afhankelijk van de waarden van
de verschillende onderdelen van de kring.
Wanneer we nu naast de spoelen van de
heterodyne nog een spoel plaatsen, wordt
door de hoogfrequente wisselstroom ook
daarin een dergelijke 6troom geïnduceerd.
En als we aan deze spoel de antenne ver
binden, hebben we eindelijk het principe
van de radio-zender, althans voor telegra-

Doordat de verschillende stations uit
zenden op een verschillende golflengte, ls
het mogelijk een ontvangtoestel daarop af
te stemmen, omdat men anders Immers
alle stations tegelijk en door elkaar zou
horen.
Internationaal ls nu voor elke zender
een eigen golflengte vastgesteld. Het ls nu
nog slechts de kwestie, de ontvangtoestel
len zo ln te richten, dat ze op de verschil
lende golflengten kunnen worden afge
stemd. Men deed dit vroeger door het ge
bruiken van verschillende spoelen, die men
zo kon combineren, dat alle golflengten
konden worden opgevangen. In beginsel
gebeurt dit thans ln ontvangtoestellen
door een trllllngskrlng samen te stellen
met een zelflnductle en een spoel. Deze
trllllngskrlng kan op een bepaalde golf
lengte of frequentie afgestemd worden.
WIJ moeten thans nog de sprong maken
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van de telegrafie met morsetekens naar
de telefonie met geluiden. Daartoe wordt
een microfoon ln de antenne van de telegrafiezender geplaatst.
Zo’n microfoon bestaat uit een metalen
doosje, gevuld met koolkorrels, evenals
trouwens de microfoon van de gewone
telefoon. Het doosje is afgesloten door een
geïsoleerd dun plaatje, het membraan ge
heten. Naarmate dat op dit membraan
druk wordt geoefend, worden dus de kool
korrels samengeperst, waardoor de electrlsche stroom er gemakkelijker doorgaat.
Dat mln of meer samenpersen geschiedt
door het geluid, dat het membraan ln tril
ling brengt. Zo verandert dus elke geluldstrllllng de weerstand ln de microfoon
en daarmee varieert ook de stroom in de
antenne. De hoogfrequente stroom ln de
antenne wordt op deze wijze beïnvloed, of
gemoduleerd door de laagfrequente geluldstrlllingen van de microfoon.
Het belangrijkste onderdeel van de ont
vanger ls misschien wel de detector, die
hoogfrequente trillingen demoduleert, zo
dat hoorbare trillingen het resultaat zijn.
De oudste detectoren zijn die met een
kristal, nieuwer zijn de electrolytische, de
magnetische en de lampdetectoren. De
laatste worden ook audion genoemd (La
tijn audlre = horen).
Hoewel met het bovenstaande natuurlijk
de lezer niet ls opgeleid tot volleerd radio
technicus, hopen wij, dat hij, Indien hij
thans nog eens naleest, wat ln dit boek
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ls geschreven onder de trefwoorden ont
vanger, luidspreker, antenne, enzovoorts, en
de daarbij gegeven uiteenzettingen met
aandacht volgt, enig begrip zal hebben
gekregen van wat het woord radio lnhoudt.
Literatuur: Van de zeer uitgebrelde lite
ratuur over de radlo-technlek vermelden
wij alleen: Eug. Aisberg „Maar nu begrijp
ik de radio”, waaraan wij ln het boven
staande een en ander hebben ontleend.
RADIOBAKENS zijn speciale zenders,
waarbij het karakter van de uitgezonden
tekens een aanwijzing ls voor de plaats
van die zenders ten opzichte van het vlieg
tuig. Door het aanbrengen van verschil
lende verbeteringen in het door den Frans
man Besson voorgestelde systeem, ls het
den Heer Hof, hoofdinspecteur van de
Luchtvaartdienst gelukt, een radiobaken
samen te stellen, dat voor de Nederlandse
vliegvelden alleszins bevredigend wordt ge
acht en dan ook op de luchtvaartterrei
nen Schiphol, Waalhaven, Haamstede,
Vlissingen, Eindhoven, Noord-Nederland en
Twente ln gebruik is. Het landingsbaken
markeert een over het baken lopende lijn
(koerslijn). De door het baken gemarkeer
de koerslijn en koerssector zijn met het
oog op de hindernissen om een bepaald
luchtvaartterrein zodanig gekozen, dat ze
zijn gelegen ln een voor het aanvliegen
zo veilig mogelijk gebied. Ter oriëntering,
waar men zich tijdens het aanvliegen op
de koerslijn bevindt, zijn ln de koerssec
tor merkbakens geplaatst en wel: a. een
vóórmerkbaken op ± 5 km. van de grens
van het landingsterrein; b. een hoofdmerkbaken op ±. 500 m. van de grens van het
landingsterrein.
Als regel behoort bij het aanvliegen
boven het vóórmerkbaken op een hoogte
van 200 m. en boven het hoofdmerkbaken
op een hoogte van 50 m. boven de grond
te worden gevlogen. Volledige gegevens be
treffende de te bezigen frequenties, de
ligging van de in Nederland ln gebruik
zijnde bakens, de richting van de koers
lijn, het karakter van de uitzending, enz.
zijn opgenomen ln het onderstaande over
zicht en een daarbij behorend kaartje voor
het luchtvaartterrein Schiphol.
Uitzending van het koersbaken. De uit
zending van een baken heeft in de koers
lijn het karakter van een ongemoduleerde
draaggolf (aanhoudende streep). In het
gebied aan de ene zijde van de koerslijn
worden punten (of groepen van punten)
en aan de andere zijde strepen (of groepen
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het studio-gcbouw op de Monte Ceneri bij Lugano.
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van strepen) gehoord.
Naar belde zijden van de koerslljn kun
nen drie verschillende zönes worden on
derscheiden als hierna graiisch aangege
ven:

IIÜIAJJ a
3

Hf!
3

Grafische voorstelling van het karakter
der uitzending van het radiobaken in de
koerssector op en aan weerszijden van de
koerslljn.
0: zóne (op en onmiddellijk nabij de
koerslljn), waarin een ononderbroken uit
zending (aanhoudende streep) wordt ge
hoord;
1:
zóne, waarin afzonderlijke punten
(strepen) worden gehoord, gescheiden door
een achtergrond van geluld, welke bU
verdere afwijking uit de koerslljn naar
links (rechts) snel terugwijkt; terwijl de
punten (strepen) snel in sterkte toene
men;
2:
zóne, waarin afzonderlijke punten
(strepen) worden gehoord, gescheiden door
tussenpozen, waarin geen merkbare geluldsachtergrond aanwezig ls;
3: zóne, waarin punten (strepen) gehoord
worden, gescheiden door een achtergrond
van geluld, welkebU verdere afwijking
naar links(rechts) eerst snel,
daarna
langzamer toeneemt.

li

I! I

Geldt bovenstaande figuur voor het aan
vliegen op of langs de koerslljn volgens
een bepaalde richting, dan zullen bij het
aanvliegen uit tegenovergestelde richting
rechts de printen en links de strepen wor
den gehoord. Aangezien de uitgebreidheid
van het werkingsgebied van het radio
baken ln de koerslljn geringer is dan daar
buiten en het grootst in de richtingen
loodrecht op de koerslljn, zal op enigszins
grote afstand van het radiobaken het zich
bevinden ln of onmlddellljk bij de koers
lljn niet worden aangegeven door het
ontvangen van een ononderbroken uitzen
ding, doch door het ontbreken van pun
ten en strepen. Afwijking uit de koerslljn
naar links of naar rechts doet in dat geval
in de regel vrij spoedig de plinten of
strepen hoorbaar worden.
Uitzending der merkbakens. De frequen
tie der merkbakens ls dezelfde als die van
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het koersbaken, met het gevolg, dat de sig
nalen der merkbakens met dezelfde ont
vanger kunnen worden ontvangen als het
koersbaken. Het karakter van de signalen
der merkbakens ls zodanig, dat een aan
tal in toonhoogte veranderende fluitsig
nalen (van hoog naar laag en omgekeerd)
gehoord wordt. De vóórmerkbakens zijn
voorzien van een gericht antenne-systeem,
waardoor de uitzending ln de koerssector
zodanig ls begrensd, dat bij vliegen ln die
sector op een hoogte van ± 200 m. het
signaal van het vóórmerkbaken bij een
grondsnelheld van het vliegtuig van ±. 200
km. per uur kan worden gehoord geduren
de ± 10 sec. Deze tijdsduur ls langer bij
vliegen bulten de koerssector. In verband
met de grote scherpte van de aanwijzing
van 't koersbaken — reeds bij een afstand
van ± 100 m. van de as van de koerssec
tor worden duidelijk punten of strepen ge
hoord en geeft bijgevolg een aanwljslnstrument reeds een duidelijke aanwijzing — ls
het mogelljk bij het passeren van het
vóórmerkbaken reeds nauwkeurig op de
koerslljn te vliegen.
De hoofdmerkbakens zijn voorzien van
een lage horizontale antenne ter lengte
van omstreeks 80 m.; bij het overvliegen
van een hoofdmerkbaken op ± 50 m. hoog
te wordt gedurende enkele seconden een
fluittoon gehoord, welke zeer snel (18C
maal per minuut) van toonhoogte veran
dert. Naar boven toe, zowel als bij zijde
lingse afwijking van de as van de koers
sector, neemt de sterkte van het signaal
van het hoofdmerkbaken snel af. Het
koersbaken doet tevens dienst als hoofd
merkbaken. In de koerssector vliegend,
wordt het naderen van een koersbaken be
merkt, doordat de geluidssterkte, die aan
vankelijk slechts zeer geleidelijk toeneemt,
veel sneller en ten laatste ln de onmlddellijke nabijheid van het koersbaken
uiterst snel stijgt. Zodra dat baken gepas
seerd ls. vermindert de geluidssterkte we
der snel.
RADIOBODE, officieel orgaan van de
A.V.R.O.; redacteur W. Vogt; redactie
adres: Keizersgracht 107, Amsterdam.
RADIO CATHOLIQUE BELGE, zie Bel
gische Omroep.
RADIO-CITÉ (Parijs), zender ln Frank
rijk, golflengte 280.9 m., 2 kW., 1068 kHz.
RADIO-COINTE, zender ln België, golf
lengte 202.3 m., 0.06 kW., 1483 kHz.
RADIO-DISTRIBUTIE. De radio-dlstrlbutie ls het eerst toegepast te Koog aan
de Zaan. Daar was het de heer A. L. Bau-
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llng, die, toen in de beginperiode van de
radio herhaaldelijk vrienden en kennissen
bij hem wilden komen luisteren, op de
gedachte kwam, de programma’s per lijn
door te geven. Dit gebeurde het eerst in
het voorjaar van 1924. De heer Baullng
ging, na het aanvankelijk succes, op 16
April 1924 de zaak exploiteren, en begon
tegen betaling aan vijf abonné's de radio
te distribueren. Het eerste programma be
vatte de uitzending van de Matthaus-passion. Er werd toen nog geluisterd met kop
telefoons. Acht maanden later werden deze
vervangen door luidsprekers.
Begonnen werd met het spannen van een
enkele draad over de daken; tussen deze
draad en een aardverblndlng werd door
middel van een enkelvoudig stopcontact
de luidspreker van den abonné aangesloten.
Er werd dus één programma gegeven en
men koos hiervoor een selectie van de
beste binnen- en buitenlandse uitzendin
gen. Toen de Nederlandse Omroep zich
meer en meer ontwikkelde en over de In
middels ontstane belde Nederlandse zen
ders regelmatig werd uitgezonden, boven
dien het doorgeven van buitenlandse uit
zendingen werd verboden, ontstond de
noodzakelijkheid van onverkorte doorgifte
der beide Nederlandse zenders en daardoor
de behoefte aan een vlerdraadsnet. Het
oude net, de enkele draad, werd gesloopt
en een nieuw net aangelegd. Al spoedig
echter moest dit nieuwe net geschikt wor
den gemaakt voor verdere uitbreiding van
programma’s; het verbod van uitzending
van buitenlandse programma's werd opge
heven en begrijpelijkerwijs voelden de
radlodlstrlbuanten zich verplicht, hun
abonné’s een goede keuze van buitenland
se programma's te laten horen. Op som
mige netten werd een duplex-systeem toe
gepast, hetgeen de doorgifte van 3 pro
gramma’s langs een vierdraads-net mogelljk maakte; andere radio-centrale-exploitanten echter sloopten ook weer dit vierdraads-net om er een net ln loodkabel,
geschikt voor vier of soms zelfs nog meer
programma's voor ln de plaats aan te
brengen. Fabrikanten gingen zich toeleg
gen op de vervaardiging van speciale
onderdelen, die de distributie nodig had;
voor het enkele stopcontact kwam de
moderne programmaklezer met volume
regelaar, voor het blanke koperdraad of
het dunne loodkabeltje de mooie lnductlevrije meerparlge loodkabel en het
moderne radlodistrlbutle-net voldoet thans
aan hoge technische eisen.
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Zoals het met de net-materlalen ging, zo
ging het met de apparaten en centralelnstallatles. Het kleine legertje van plaatstroomapparaten, gefabriceerd om de accu
van het gewone radiotoestel te vervangen,
doch hier gebruikt om voldoende stroom
te leveren voor het grote aantal luidspre
kers, heeft moeten plaats maken voor de
moderne, prachtige lijnversterkers, appa
raten van een-paar-dulzend-en-meer gul
den per stuk. Om een goede ontvangst van
de Nederlandse programma's mogelijk te
maken, wordt ln verschillende gemeenten
gebruik gemaakt van lijnverbindingen, die
de microfoon ln de studio's der Nederland
se Omroep-Verenigingen, in concertzaal, of
van waaruit de uitzending dan ook mag
geschieden, vla postkantoren, telefoon
lijnen en radiocentrale ln rechtstreekse
verbinding brengen met de luidsprekers
van de radlodlstrlbutie-lulsteraars. Hier
door is elke atmospherische- of electrlsche
storing onmogelijk gemaakt en zuivere
overdracht der uitzendingen, zelfs bij het
hevigste onweer of de ergste tramstorlngen, gewaarborgd. Ter bereiking van dit
doel ls een nauwe samenwerking ontstaan
tussen het Staatsbedrijf der P.T.T. en de
radlodlstrlbuanten en aan deze samenwer
king ls het te danken, dat juist thans
weer een groot aantal radlo-centrales deze
lijnverbindingen kunnen krijgen.
Tijdens deze ontwikkeling kwamen ook
juridische problemen om de aandacht
vragen. Allereerst diende de radlo-dlstributle wettelijk geregeld te worden en
Nederland ls de eerste Staat, waar een
dergelijke regeling tot stand kwam. Voor
het exploiteren van een radio-centrale ls
een machtiging nodig, welke machtiging
door den Minister van Binnenlandse Zaken
op advies van het Gemeentebestuur wordt
gegeven en de grenzen aangeeft van het
gebied, waarin de bezitter der machtiging
zijn bedrijf mag uitoefenen. Natuurlijk
worden daaraan verschillende voorwaarden
verbonden, die de radlodlstrlbuant stipt
heeft na te leven en die tot doel hebben
een rustige en goede exploitatie te ver
wezenlijken; technische voorschriften zor
gen voor een goede kwaliteit van het gebodene.
Reeds kort na de oprichting van de
Bond van Exploitanten van Radlo-Centrales werden de radlo-centrales door het
Bureau voor Muzlek-auteursrechten (B.U.
M.A.) aangesproken voor betaling van
auteursrechten en het hieruit voortgevloei
de proces werd tot ln hoogste instantie
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door de B.E.R.C. gewonnen. Het zijn niet
de radio-centrales, die in de zin der wet
openbaar maken, doch de optredenden
voor de microfoons der omroepverenigin
gen; de radio-centrales stellen het publiek
door middel van een technisch apparaat
in de gelegenheid deze openbaarmakingen
te horen en zijn hiervoor derhalve geen
auteursrechten verschuldigd. Natuurlijk
zijn zij wél auteursrechten verschuldigd
voor de eigen uitzendingen van gramofoonplaten, omdat zij dan een handeling ver
richten, die als openbaar maken kan wor
den beschouwd.
Een nieuwe en niet minder grote moei
lijkheid ontstond, toen de radio-centrales
dreigden te worden verplicht tot betaling
van een bedrag van ƒ 3.60 per abonné
per jaar aan/of voor de omroep-vereniglngen op grond van het feit — zulks althans
naar de mening der omroep-verenlgingen
— dat zij de door de omroep ter beschik
king gestelde stof commercieel gebruiken.
Ook deze vordering werd echter niet toe
gewezen, omdat de radio-centrales de be
treffende instanties wisten te overtuigen
van het onjuiste van deze opvatting: een
„drolt d’émlssion”, een eigendomsrecht op
de uitzendingen bestaat niet, de radiocentrales maken op geen andere wijze ge
bruik van de uitzendingen dan elke toestelluisteraar en het feit, dat een radiodistrlbuant door middel van een technisch
apparaat zijn abonné’s in de gelegenheid
stelt, de uitzendingen mee aan te horen,
kan niemand het recht geven, hem daar
voor betalingen op te leggen. Het abonne
ment van den luisteraar geldt als vergoe
ding voor de aanleg en instandhouding
van net en installatie. Latere onderhandelingen, waarbij ook verlenging der mach
tigingen, precario-regelingen en andere
punten in het geding kwamen, hebben er
toe geleid, dat tenslotte een regeling werd
aanvaard, waarbij de radio-centrales een
jaarlijks bedrag betalen aan de *Nederlandsche Omroep-Zender Maatschappij, de
NOZEMA, welk bedrag in feite in zijn ge
heel aan de omroep-verenlgingen ten goe
de komt.
Als uitvloeisel van deze regeling is door
den Minister van Binnenlandse Zaken aan
de Gemeentebesturen medegedeeld, dat de
van gemeentewege te heffen vergoedingen
niet zodanig zwaar op het radio-distributiebedrijf mogen drukken, dat daardoor
de levensvatbaarheid en als gevolg hier
van de goede verzorging en normale ont
wikkeling In gevaar komen en de Minister
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stelt daarbij maatregelen in uitzicht, die
kunnen worden genomen, Indien niet
overeenkomstig zijn bedoeling wordt ge
handeld en de radlo-centrales dus zwaarder
worden belast dan naar zijn opvatting
redelijk is.
Door de Nozema-regellng is een betere
en ook zuiverder verhouding geschapen
tussen de omroepverenigingen. Door de
machtiging afhankelijk te stellen van de
aanvaarding dezer regeling is de radlodistributle in het omroepbestel opge
nomen; officieel wordt zij van zodanig
algemeen belang erkend, dat aan de aan
leg en exploitatie zo mln mogelijk belem
meringen in de weg mogen worden gelegd.
De radio-centrales kunnen worden gebruikt
voor plaatselijke uitzendingen, waartoe
o.a. behoort de voorlichting inzake de
luchtbescherming, waarvoor voorlichting in
een aantal gemeenten reeds van de radlodlstributie werd gebruik gemaakt. De
plaatselijke luchtbeschermingsoefenlngen
sluiten hierop geheel aan. Verder kunnen
de radio-centrales worden gebruikt voor
aanvullend programma op uren, waarop
de omroep-verenlgingen uitzendingen ver
zorgen, die bij de luisteraars slechts mati
ge belangstelling trekken, doch nochtans
niet kunnen worden gemist; de eigen
gramofoonmuzlek-uitzendingen des avonds
tussen 7 en 8 uur geven hiervan een klein
voorbeeld. De radio-distribuanten zijn ver
enigd in drie verenigingen: de gemeente
lijke centrales in de Vereeniglng van Lei
ders van Gemeentelijke Radio-dlstributiebedrijven (de V.L.G.R.), de coöperatieve
radio-centrales in de Algemeene Vereenlging ter Bevordering van Radio-dlstrlbutie
door Samenwerking en de particuliere
distrlbuanten in de Bond van Exploitan
ten van Radio-Centrales (B.E.R.C.). Laatst
genoemde bond en de V.L.G.R. werken
samen in het Algemeen Comité voor Radlodistributie, het ACORA.
De radlo-dlstributie, 13 jaar geleden be
gonnen aan de Zaan, breidde zich uit over
Nederland, vervolgens over de grenzen naar
Duitsland, België, Engeland, Frankrijk en
Zwitserland en het waren in al deze lan
den Hollanders, die het pionierswerk ver
richtten. De contröle op de uitzendingen
berust bij de *Radio-Omroep ContröleCommissie.
Op 31 October 1938 bedroeg het aantal
definitieve machtigingen voor distributie
bedrijven 818 en het aantal in exploitatie
zijnde Inrichtingen 816. Eind September
waren op de verschillende radio-centrales
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363.584 personen aangesloten, waarvan
61.532 te Amsterdam, 21.489 te Rotterdam
en 7.219 te Den Haag. Van deze laatste zijn
6.259 aangesloten op het telefoonnet.
RADIO EIREANN (Athlone), zender ln
Ierland, golflengte 531 m., 100 kW., 565
kHz.
Het pauze-teken ls een nationaal Iers
wijsje O’Donnell Abu, dat door de luiste
raars uit een aantal melodieën werd ge
kozen.
RADIOGIDS, De, Officieel weekblad van
de V.A.R.A.; algemeen redacteur A. de
Vries; redactle-adres: postbus 50, Hilver
sum.
RADIO-JOURNAAL, zie journaal.
RADIOLAMP, een der belangrijkste in
strumenten voor de huidige ontwikkeling
der radio-techniek. Zowel aan de zend- als
aan de ontvangzijde wordt voor alle doel
einden van radlo-lampen gebruik gemaakt.
De werking berust op het z.g. Edisoneffect. Edison ontdekte n.1., dat de gloeldraad van een gewone electrlsche lamp
electronen uitslingert. Daar de electronen,
ln beweging zijnde, de electrlsche stroom
vormen, bleek hierdoor de mogelijkheid te
bestaan, een electrlsche stroom door een
luchtledige ruimte te sturen. Flemmlng
paste dit eerst toe en bracht een plaatje
ln de gloeilamp, dat de electronen tot zich
kon trekken, waarmee de eerste radio
lamp geboren was. Deze was slechts te
gebruiken als detector (diode, lamp met
twee ‘electroden). Later werd er tussen
gloeldraad en dit plaatje een rooster aan-
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gebracht, waarmee men een electronenstroom op velerlei wijze kon beïnvloeden,
en dit lampentype, de triode (lamp met 3
electroden), heeft de grootste stoot aan de
ontwikkeling van de radlo-technlek gege
ven. De triode bleek n.1. bruikbaar als
opwekker (generator) van hoogfrequente
trillingen, waardoor een hele serie moei
lijkheden bij het zenden en ontvangen als
bij toverslag verdwenen waren, Voorts
bleek zij bruikbaar als ‘detector, als hoogen als laagfrequent-versterker. Aanvanke
lijk werkte men met deze lamp als manusJe-voor-alles en een radlo-apparaat uit deze
tijd bevatte een of meer gelijke trloden.
Later ontwikkelden zich hieruit eerst de
tetroden (lampen met vier electroden, n.1.
gloeldraad, twee roosters en plaat), spe-
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claal voor hoogfrequent-versterking en de
penthode (vijf electrodenlamp), speciaal
voor elndlampen. In de laatste Jaren is
men ertoe overgegaan, behalve voor elndlamp ook voor hoogfrequent-versterking en
laagfrequent-versterklng van penthoden
gebruik te maken, waarvoor speciale typen
worden geconstrueerd. Voor hoogfrequentversterking maakte men o.a. de varipenthoden, die zeer speciale eigenschappen
hebben voor het automatisch regelen
(z.g.n. automatische volumeregeling) der
geluidssterkte op dusdanige wijze, dat
hierdoor geen vervorming ontstaat. Dit be
reikt men o.a. door het rooster, waarop het
signaal komt, met steeds wijder wordende
mazen te construeren. — Een zeer spe
ciaal type, dat onlangs In gebruik kwam,
is de z.g. silentode. Hier heeft men door
een speciale opstelling der roosters weten
te bewerken, dat het lampengeruis kon
worden teruggebracht. Dit geruis bepaalt
n.1. de kleinste signalen, die versterkt
kunnen worden. Blijft een signaal beneden
de ruis-spannlng, dan kan het niet ver
sterkt worden, evenals signalen, die hier
ternauwernood bovenuit komen. Dit ruisen
beperkte dus de gevoeligheid van de radio
apparatuur. Het nieuwe lampentype heeft,
daar het geruis tot 10 % van normaal
verzwakt is, een tien maal grotere gevoe
ligheid mogelijk gemaakt, wat van het
grootste belang is voor ultra-kortegolfontvangst, en voor microfoonversterkers,
voorts zijn de laatste Jaren nog in gebruik
gekomen de hexoden (lampen met zes
electroden, vijf roosters) en de octoden
(lampen met acht electroden, zes roosters).
Deze belde typen worden in de moderne
ontvangapparaten, de z.g. superheterodynes algemeen gebruikt en hebben eigen
lijk de moderne superhet tot een zo vol
maakt apparaat gemaakt.
RADIO-LYON, zender in Frankrijk, golf
lengte 215.4 m., 25 kW., 1393 kHz.
RADIO MAROC, zie Rabat.
RADIO-NATIONS, u.k.g.-zender in Zwit
serland, golflengte 16.23 m„ roepletters
HBH; golfl. 20.64 m.t roepl. HBJ; golfl.
26.31 m., roepl. HBO; golfl. 38.48 m., roepl.
HBP; golfl. 44.94 m., roepl. HBQ. Deze zen
der van de Volkenbond staat in normale
tijden ter beschikking van Radio-Suisse,
maar komt in tijden van crisis ten gebrulke van de Volkenbond. Werd geopend
in Februari 1932 met het doel, het Volkenbondssecretarlaat in crisistijden een
verbinding met zijn leden te verschaffen,
waarom dan ook een accoord met de Zwlt-
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serse regering is aangegaan, ten einde de
onschendbaarheid te verzekeren. De Volkenbondszender kreeg in 1935 van de
Carnegle Stichting de Watteler-prijs van
ƒ 19.000 als erkenning van zijn verdien
sten voor de vrede.
RADIO OMROEP CONTROLE COMMIS
SIE, afk. Rococo, heeft tot taak, repres
sief en preventief (d.i. achteraf en van te
voren), toezicht te houden op de uitzen
dingen, die niet in strijd mogen zijn met
de veiligheid van de Staat, de openbare
orde of de goede zeden. Art. 2 van het
Radlo-Reglement 1930 stipuleert boven
dien, dat uit te zenden mededelingen niet
mogen inhouden een zijdelingse of recht
streekse ondermijning van zedelijkheid,
gezag en volkskracht, en niet kennelijk
bestemd mogen zijn voor het buitenland,
wanneer bekend is, dat zij in een bevrien
de staat niet zijn toegelaten. Mededelin
gen van politieke aard mogen slechts In
houden een stellige uiteenzetting of toe
lichting van politieke beginselen. De Ro
coco bestaat uit 5 leden, door de Kroon
benoemd op voordracht van den Minister.
Haar worden toegevoegd 3 ambtenaren
(Radio-Omroep Controleurs), die belast
zijn met het luisteren naar bepaalde uit
zendingen. — Voor de contröle op het ‘Al
gemeen Programma is Ingesteld de ‘Alge
meen Programma Commissie.
RADIO-ONDERWIJS. Aan den heer L. F.
Steehouwer te Rotterdam danken wij het
volgend artikeltje:
Indien we iets willen vertellen over de
geschiedenis en de ontwikkelingsgang van
het radlo-onderwijs hier te lande, dan is
daarmede onverbrekelijk verbonden die van
het onderwijs in de telegrafie, zoals dit
vrijwel sedert de invoering van de draadtelegrafie, op de grote telegraafcentra
wordt gegeven. We bedoelen hier uitslui
tend de morse-telegrafie en laten alle
andere systemen, die vroeger gebezigd wer
den of later in gebruik zijn genomen, en
die alle berusten op electromagnetlsche
overbrenging langs draden en kabels, zoals
de wijzertelegraaf en de Meyer (uit de
vroegste perioden) en de Hughes, de Bau
dot, de Recorder, de Siemens en de Telescripteur (uit de latere tijden) geheel bul
ten beschouwing. De radiotelegrafle, hoe
de overbrengingswijze van de zendenergle
ook moge verschillen van die bij de draadtelegrafie, is wat het seinsysteem betreft
te beschouwen als een nauw verwante zij
tak, wijl Immers het over de hele wereld
verspreide morse-stelsel daarbij in toepas-
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slng wordt gebracht. Voor het onderwijs in
dit stelsel hebben we dus terug te grijpen
naar de Rijkstelegraaf, waar eertijds, toen
jaarlijks en later halfjaarlijks grote scha
ren jongelieden, die aan strenge eisen van
een vergelijkend, toelatingsexamen hadden
voldaan, hun Intrede deden op de Rljkscursussen te Amsterdam en te Rotterdam,
alwaar zij o.m. werden onderricht in het
opnemen van de morseband en ln het
telegraferen. Deze cursussen duurden, met
een dagelijkse oefentijd van 3 & 4 uren,
ongeveer een half jaar. Daarnè werden de
geslaagden op de soundercursus geplaatst,
waar zij, omdat zij het telegraferen reeds
machtig waren, elkaar verder konden op
lelden en de opneemvaardigheld op het ge
hoor tot de vereiste snelheid en nauwkeu
righeid konden opvoeren. Hoofdzaak bij dit
gehooropnemen was het foutloos neerschrljven van het geseinde en vooral het
fantaseren uit te schakelen. Werden aan
het gehooropnemen strenge eisen gesteld,
zo mogelijk nog strenger waren die, welke
voor het seinen golden.' De kwaliteiten
voor een goed Instructeur ln het geven van
sein-onderricht lopen, zoals uit het voor
gaande blijkt, volkomen parallel met die
voor Instructeur bij de radlotelegrafle. Be- Ij
halve een behoorlijke algemene ontwlkke- *
llng ls In de eerste plaats een uitstekend
maatgevoel van het allerhoogste belang,
naast een uitgesproken vaardigheid in het
gehooropnemen, ook rechtstreeks van de
selnsleutel. Het gehooropnemen bij de ge
wone telegrafie (het z.g. sounderen), hoe
wel hetzelfde stelsel hieraan ten grondslag
ligt, is enigszins anders van aard dan het
gehooropnemen bij de radio. BIJ het soun
deren gaat het om het onderscheiden van
de punten en strepen, door acht te geven
op de begin-tik en de elnd-tik, die bij het
seinen van een punt dichter bij elkaar
liggen dan bij het seinen van een streep.
Men hoort dus voor elke punt 2 vlak bij
elkaar liggende tikjes en bij een streep 2
tikjes, die driemaal zo ver van elkaar af
liggen. Bij de radio is het eigenlijk heel
wat eenvoudiger, aangezien hier voor een
punt werkelijk een kort, aaneengesloten
geluidje wordt waargenomen en voor een
streep een iets langer durend seintje. De
meerdere of mindere mate van vaardigheid,
aanleg zouden we haast moeten zeggen,
om die snel achter elkaar volgende geluid
jes, zonder bedenktijd te kunnen omzetten
ln letters, cijfers en leestekens, bepaalt
voor een groot deel de duur der opleiding.
Maar meer nog wordt deze bepaald door
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de aanwezigheid van of het gemis aan
maatgevoel, hetwelk voor het aanleren van
het seinen een eerste vereiste ls. Dit ls zó
op te vatten, dat personen, die deze eigen
schap bezitten, zonder grote moeite en in
spanning het einddoel zullen bereiken; zij
die daarentegen weinig of geen gevoel voor
maat en rhythme hebben, zullen meer toe
zicht en oplettendheid vereisen en bij deze
duurt de opleiding ln de regel aanmerke
lijk langer.
Het onderwijs ln het seinen (we zullen
ons hiermede ln dit zeer korte bestek voor
namelijk bezighouden, omdat dit gedeelte
bij een onoordeelkundige opleiding tot de
meest volkomen mislukking aanleiding kan
geven), begint met een aantal aanwijzin
gen betreffende de houding der leerlingen,
het vasthouden van de selnsleutel, het be
wegen van de pols, het vermijden van
vingerdruk enz., enz. De Instructeur
moet hierbij vooral niet te gauw tevreden
zijn en mag geen enkele afwijking toe
laten. Nu wordt ,,de maat” aangeleerd. Een
punt is 1 tel, een streep 3, een letterafstand ook 3 en een woordafstand 5 tellen.
De afstand tussen de punten en strepen
van eenzelfde morseteken bedraagt even
eens 1 tel. Heel langzaam begint nu de
klasse, op de maat, die door den instruc
teur wordt aangegeven en die hij, tikken
de met een goed hoorbare slag of (af en
toe) zelf meeselnende. aangeeft, de seln
sleutel neer en op te bewegen. Aanvanke
lijk lijkt zo’n oefening wel op het geluld
van een in druk bedrijf zijnde scheepswerf,
doch al heel spoedig komt er „cadans” ln
en gaan de leerlingen de maat beter aan
voelen. BIJ deze oefeningen tellen zowel de
leerlingen als de instructeur zelf hardop
mee, waarbij de laatste de maat blijft
meetikken. Belangrijk ls hierbij, dat de
punten en de afstanden tussen de letterdelen precies even lang duren en dat een
streep en ook de tussenruimte tussen twee
letters precies 3 tellen worden aangehou
den. Wordt hierbij de „maat" niet vol
komen gehouden, dan wordt de grondslag
verkeerd en ls het later uiterst moeilijk
om de ingebrachte fouten en onregelmatig
heden te herstellen. Nauw verband hou
dend met het onderwijs in seinen en op
nemen ls dat ln de voorschriften en be
palingen die een radlotelegrafist behoort
te kennen om de radiotelegraafdlenst in al
zijn geledingen practlsch te kunnen uit
voeren, ofschoon deze vakken overigens
geen verwantschap met elkaar hebben. Tot
de vereiste kennis van een radio-telegra-
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fist behoren verder enig inzicht in de
grondslagen waarop de electro- en de
radiotechniek berusten, eer^o^kennis van de regeling en
der aan boord van een schip of van een
vliegtuig gebruikte zend- en ontvangtoe
stellen en bijkomstige apparaten, het locallseren van fouten en het verrichten van
kleine herstellingen. Voorts wordt sedert
enkele Jaren enige kennis van de algemene
aardrijkskunde en van de kabel- en draad
loze verbindingswegen gevraagd, terwijl
met Ingang van 1 Januari 1939 ook enige
kennis van de Engelse taal wordt ver
eist. We dienen hierbij goed in het oog
te houden, dat dit slechts eisen zijn, zo
als deze internationaal gelden en welke
hoofdzakelijk verband houden met de vak
bekwaamheid. Zeer terecht neemt de
N.T.M. •Radlo-Holland, d.i. de exploltatlemaatschapplj, die hier te lande de radiotelegrafie aan boord van Nederlandse
schepen verzorgt, met deze vak-elsen geen
genoegen voor haar personeel, doch ver
langt zij een basis van algemene ontwik
keling, die overeenkomt met een MULOof H.B.S.-diploma. Vooral een gedegen ken
nis van de drie moderne talen en van de
Nederlandse taal staan hierbij op de
voorgrond, hetgeen begrijpelijk ls, wanneer
we denken aan het internationale publiek,
dat de radlotelegraflst aan boord heeft in
te lichten en te bedienen. Laten we ho
pen, dat eerlang deze eisen althans voor
Nederlandse radiotelegraflsten mede als
voorwaarde bij het onderzoek naar de vak
bekwaamheid zullen worden gesteld.
RADIO-ONTVANG-INSTALLATIE. Bui

ten aan het raam de lnvoerdraad van de
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antenne met bllksembeveillger; verder een
raam-antenne, ontvangtoestel, luidspre
ker en geheel rechts detector-ontvanger
met spoel, kristal en afstemcondensator,
waarvan de knop zichtbaar is. Vóór op de
tafel een anodenbatterij. Op de standaard
tegen de muur een accumulatorenbatterij
en een draadrol. Zie Radio en Ontvang
toestel.
RADIO-PANIEK 1938. Welke fatale ge
volgen door onvoorzichtig gebruik van de
radio en geluidseffecten kunnen worden
veroorzaakt, bewees de uitzending op 30
October 1938 van een bewerking van Wells’
War of the Worlds (De Oorlog der werel
den) door de Columbia Broadcastlng Sy
stem te New York. Hoewel enige malen
door de radio was gezegd, dat het hier
slechts een fantastisch hoorspel betrof,
had deze mededeling op velen der luiste
raars geen indruk gemaakt. Toen dan ook
werd omgeroepen, dat in New Yersey een
meteoor op de aarde was neergedaald,
waaruit veelarmlge wezens met dodende
stralen gewapend, waren te voorschijn ge
komen, die van Mars afkomstig waren,
ontstond in veel streken een paniek. De
dwaze geruchten, die werden verspreid
door lichtgelovige mensen, maakten de
zaak nog erger. Bioscopen liepen leeg, in
de mening, dat de wereld verging, kwam
men samen in de kerken om te bidden,
men rende de hulzen uit, en tallozen vie
len van schrik flauw. Eerst langzamerhand
drong tot de mensen door, dat er niets
aan de hand was, en keerde de rust terug.
RADIO-RAAD, Ingesteld bij K. B. van
12 Mei 1928; geeft den Minister zowel op
diens verzoek als uit eigen beweging voor
lichting omtrent alle met de radlo-omroep
in verband staande onderwerpen. HIJ be
staat uit tenminste 9 leden, door de Kroon
benoemd op voordracht van den Minister.
Literatuur: Mr. A. A. M. Enserlnck, „De
Nederlandsche radio-wetgevlng geschied
kundig ontwikkeld”; Prof. Dr. P. S. Gerbrandy, „Het vraagstuk van den radioomroep."
RADIO-ROMANIA (Brasov. Bod), zender
in Roemenië, golflengte 1875 m., 150 kW.,
160 kHz., stoort de ontvangst in Nederland
van de zender Kootwijk op dezelfde golf
lengte zeer. Het pauze-teken is een volks
melodie.
RADIO RUEUIL-MALMAISON, zender in
Frankrijk, golflengte 360.6 m., 35 kW., 832
kHz.
RADIO-TELEFOONVERKEER, 1. met
schepen, ls mogelijk uit alle Nederlandse
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netten met een aantal Nederlandse, Brit
se, Duitse, Franse, Italiaanse en Japanse
schepen, over welker namen, vaartljden
enz. de postkantoren Inlichtingen ver
strekken; 2. met schepen in en om de
havens van Rotterdam: Toegelaten zijn tot
dit verkeer alle telefonisch aangesloten
percelen aan de vaste wal en vaartuigen,
die zich ln en om de Rotterdamse havens
bevinden; 3. met Nederlands-Indië: ge
sproken kan worden met Java, Madoera,
Balt, Sumatra en Makasser door elk ge
woon telefoontoestel In Nederland öf uit
een der speciale radio-spreekcellen, die zijn
gevestigd te Alkmaar, Amsterdam, Arn
hem, Bergen op Zoom, Deventer, Eindho
ven, ’s-Gravenhage, Groningen, Haarlem.
Hengelo (O.), ’s-Hertogenbosch, Leeuwar
den, Middelburg, Rotterdam en Utrecht.
In deze cellen kunnen 4 personen aan het
gesprek deelnemen. Op tijdig verzoek kan
een gesprek op een gramofoonplaat wor
den vastgelegd.
RADIO-TOULOUSE,
zender ln Frankrijk, golf
lengte 328.6 m., 60 kW.,
913 kHz. Do zender werd
op 5 April 1932 door
brand vernield. Hij werd
herbouwd op het terrein
van het kasteel de SaintAgnan op 32 km. afstand
van Toulouse. Het ls een
van de meest populaire
zenders van Frankrijk;
de omroeper is Jean Roy
(zie portret). Het pauzeteken wordt gegeven met een slaande klok
met lage klank.
gevesRADIO-VOLKS-UNIVERSITEIT,
tlgd Westzeedijk 145, Rotterdam. De R.V.U.
ls een stichting, uitgaande van de Bond
van Nederlandsche *Volksunlversltelten.
Zij ls opgericht 22 Juni 1931 en verkreeg
bij ministerieel besluit van 14 October
1931 eigen, zendtijd van twee uur per drie
weken en wel een wekelUks halfuur
’s avonds van 6.30—7 uur, afwisselend om
de 8 weken op Dinsdag of Woensdag en
voorts, afwisselend op Dinsdag of Woens
dag, om de drie weken een morgenhalfuur
van 11—11.30 uur. Doel der stichting ls het
uitzenden langs radlo-electrlsche weg, voor
allen, die deze wensen te ontvangen, zo
ln Nederland als eventueel ook ln de over
zeese geweste^ en elders, van lezingen.
voordrachten en andere mededelingen van
algemeen culturele aard en ln soortgelijke
geest als die, waarin de bij de Vereniging

Rameau

eenkomstlg haar doel werS
°V”"
R.V.U. geeft uit het we*b£T£ sXbST
waarin de overzichten van de gehouden
lezingen, algemene mededelingen en een
vragenbus voor de abonné’s zijn opgenomen.

DE BILT. Het Koninklijk Nederlandsch
Meteorologisch Instituut te De Bilt pu
bliceert zijn weerberichten niet alleen via
het A.N.P. door de omroep en de dagbla
den, maar bezit ook een eigen zendstation
voor radlo-telegrafle en radlo-telefonle.
met een maximaal vermogen van 1 kW. ln
de antenne, bestemd voor de dienst der
meteorologie. Door dit station worden de
volgende soorten berichten uitgezonden:
a. internationale beknopte weerberichten
ln codevorm te 7.10, 10.10, 13.10 en 18.10
G.M.T., eventueel ook te 1.00 GM.T.; b.
weerberichten ten dienste van de lucht
vaart in codevorm, op de uren, vast te
stellen door den Directeur van de Lucht
vaartdienst, ln overleg met den hoofd
directeur van het K.N.M.I.; c. weersver
wachtingen van algemene aard te 10.50,
12.55 en 19.55 A.T. (gedurende de zomer
tijd 21.00 A.Z.T.); d. nachtvorstberlchten
gedurende ln de Nederlandsche Staatscou
rant aan te kondigen tijdvakken om 15.45
en 19.55 A.T. na het laatste bericht, ge
noemd onder c. — De weersverwachtingen
en de nachtvorstverwachtlngen worden
uitgesproken. De berichten onder a en b
worden gegeven op 1071 m., die onder c
en d op 1420 m. De roepletters van het
zendstation zijn PIM.
RAGTIME, afk. rag, Amerikaanse dans
ln 2/4 of 4/4 maat.
RAMEAU, JEAN PHILIPPE (1683—1764),
geboren te Dljon, de belangrijkste Franse
componist der 18e eeuw. Schreef een aan
tal waardevolle werken over de muziek
theorie; beheerste geruime tijd de Franse
opera. HU werd 25 September 1683 geboren. Hoewel zUn vader, organist van de
kathedraal te Dljon, hem in de rechten
had willen laten studeren, studeerde de
zoon vrUwel uitsluitend muziek. Om een
eind te maken aan een liefdeshistorie,
werd hU op 18-jarlge leeftUd naar Italië
gezonden, maar maakte, tot zUn latere
grote spUt, geen gebruik van de gelegen
heid, om de Italiaanse muziektheorie te
bestuderen. Korte tUd reisde hU met een
theaterorkestje door Zuid-FrankrUk, dan
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ging hij te Parijs wonen, waar hij een be
trekking kreeg als kerkorganist. Daar bleef
hij na 1732 voor goed wonen. Dank zij de
steun van den rijken kunstbeschermer De
la Poupellnlère werden Rameau’s wer
ken uitgevoerd ln de Grand-Opéra. Naar
aanleiding van een felle kritiek van Jean
Jacques Rousseau op zijn werk, ontstond
een heftige strijd tussen Rameau's vooren tegenstanders, die nog lang na zijn
dood bleef bestaan. De opvoering van Les
Indcs galantes (1735), Castor en Pollux
(1737) en Les Fêtes d’Hébé (1739) ver
schafte hem echter een positie, die ge
durende het verdere deel van zijn leven
onaangetast bleef. HIJ werd steeds meer
populair en geëerd. Hij werd gekozen tot
lid van de Académie ln zijn geboortestad,
voor altijd met zijn gezin vrijgesteld van
belasting en kort voor zijn dood ln de
adelstand verheven. HIJ stierf 12 Septem
ber 1764 te Parijs. Van zijn vele werken
noemen wij de bekendste: La Poule voor
clavecymbel (gr.pl. H.M.V. DB 4990), de
opera's Castor en Pollux (proloog gr.pl.
dito), Samson (1731), Hippolyte et Arlcle
(1733).
RAMMELT, TOON, geb.
12 Sept. 1910, tekenaar
van de K.R.O. Nadat hij
het diploma B van de
5-jarlge H.B.S. behaald
had aan het St. Ignatlus-College te Amster
dam, verrichtte hij de
aanvullende studiën der
klassieke letteren, nodig
om toelating te verkrij
gen tot de faculteit van
Letteren en Wijsbegeerte aan de Unlverslteit te Amsterdam. Gedurende vier Jaren
deed hU filologische studiën ln de Ro
maanse talen en Algemene Taalweten
schap, waarvan hij het Testimonium ver
kreeg. Zijn aandacht was gelijkelijk ver
deeld over letteren en beeldende kunsten,
die hij sedert zijn Jeugd beoefende. Op 1
Januari 1935 werd hij als vast medewer
ker aan de K.R.O. verbonden op een wijze,
die deze uiteenlopende ambities bevredig
de, doordien hij optrad als Illustrator van
de Kath. Radio-Gids en samensteller van
luisterspelen. Verscheidene daarvan wer
den ook door buitenlandse omroepen op
gevoerd.
R.A.V.A.G., de voormalige Radio Verkehrs Aktlen Gesellschaft te Wenen, op
1 Febr. 1939 opgeheven en opgenomen ln
de Gross-Deutsche Rundfunk.

Raymond

RAVEL, MAURICE,
(1875—1938), geboren te
Clboure
ln
Frankrijk,
Frans componist o.a. van
L’Heure Espagnole (1907),
een operette ln één be
drijf; het ballet Daphnis
et Clüoé, uitgevoerd door
het
Russische
ballet
Dlaghlleff (1912), de orkest-sulte
Ma
Mère
1’Oye, ook ln balletvorm
gearrangeerd; de sprookjes-ouverture Shéhérazade, de zeer bekende *Boléro voor het
plano-concert Tzlgane (1926). Opmerkelijk
zijn ook de werken voor plano Pavane pour
un enfant défunte (1899) en Gaspard de
la nuit (1908). Ra vel studeerde aan het
Conservatoire te Parijs, kreeg ln 1901 de
tweede Prix de Rome met zijn cantate
Myrrha, en wijdde zich daarna vrijwel uit
sluitend aan de compositie, hoewel hij
soms concerten van zijn eigen werken gaf.
Wij noemen nog van zijn werken: Jeu
d’Eau, Mlroirs, Une barque sur 1’Océan, en
liederen op gedichten van Mallarmé, Verlalne, Verhaeren en De Maler.
WILLEM,
RAVELLI,
geb. 1892, bas-barlton,
zanger, tot 1922 P.T.T.ambtenaar, wijdde zich
daarna geheel aan de
kunst, eerste zangonderrlcht van Frans Andreoll
en voltooide zijn studie
bij Cornélle van Zanten,
trad ook in het buiten
land op; ln Nederland
geliefd concert- en oramaakt
toriumzanger,
deel uit van het Ned. Vocaal-Kwartet.
RAVENSWAAIJ, G.
VAN, geb. 1901, sinds be
gin 1938 verbonden aar
de N.C.R.V. voor werk
zaamheden ten behoeve
der muzikale program
ma’s. Studeerde muziek
geschiedenis, muziekwe
tenschap en aesthetica
Was jaren lid en secre
taris van de muzlekcomN.C.R.V
missie
der
Werkt mede aan verschil
lende bladen en tijd
schriften, o.a. aan „De
Nederlander".
RAYMOND, van Oh. L. A. •Thomas,
lyrisch drama in drie bedrijven, tekst van
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De Leuven en Rosler, première in de
Opéra Comlque te Parijs 1851.
De stof voor deze opera werd ontleend
aan de legende van het Ijzeren masker.
De geschiedenis speelt zich af ln Morct,
in de omgeving van Fontalnebleau. Raymond ls een Jonge boer, rijk geworden
door de protectie van een onbekend per
soon. HIJ trouwt met Stella, een arme
wees. Plotseling wordt zijn huwelijk ech
ter wreed verstoord door het optreden van
een ridder, De Rosargue geheten, een be
schermeling van den kardinaal De Mazarln. Want Raymond ls ln werkelijkheid
een koningszoon en mag daarom geen
boerendochter trouwen. HIJ krijgt ln het
leger de rang van officier en gaat de oor
log ln.
In het tweede bedrijf ls Raymond ln
Fontalnebleau, waar hij de koningin, zijn
moeder, ziet. Van een der hofdames ver
neemt hij het noodlottig geheim. Mazarln
ls van een en ander op de hoogte en geeft
bevel Raymond weg te voeren naar een
ver verwijderde gevangenis en door een
Ijzeren masker de trekken van den Jonge
man, die zijn geboorte kunnen verraden,
te verbergen. Na diverse ontknopingen be
vinden alle personen zich ln een klooster.
De Rosargue herkent ln Stella zijn doch
ter. HIJ maakt het feit, dat hij haar zo
laf ln de steek heeft gelaten, weer goed
door de plaats van Raymond in te nemen,
hij bedekt zich met het Ijzeren masker
en laat zich ln gevangenschap wegvoeren
naar de Bastllle.
Gram.pl. (Ouverture), Odeon O 6530;
H.M.V. C 1440, C 1564.
R.C.B., afk. voor Radio Cathollque Bei
ge (zie Belgische Omroep).
RECHTERS,
Rooms-Kathollek
voor
•Richteren.
RECITAL, Eng. muziekterm (spr. uit
rls&ltel), solo-uitvoering, meestal op plano,
cello of viool.
RECITATIEF, declamatorische zang in
een *opera, *oratorium of *passle, van
verhalende aard, begeleid door zachte mu
ziek.
RECLAME, ln de radlo-ultzendlngen ls
ln Europa weinig toegestaan, behalve ln
•Luxemburg, waar een zender is gebouwd,
die speciaal voor dit doel ls bestemd; ter
wijl ln *Amerlka de zendmaatschappljen
een groot deel van hun Inkomsten danken
aan de betaalde reclame.
RECORDING, zie gramofoonplaten.
REF, morse-seln voor: Met verwijzing
naar ... of: verwijs naar ...
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REFREIN, chorus, regelmatig terugke
rende phrase, zin of couplet, ln de mu
ziek en ln de dichtkunst.
REGAAL, 1. orgelregister, dat de men
selijke stem nabootst; (ook: vox humana);
?.. een draagbaar orgel met 4 tongwerken.
REGER, MAX (187&—1916), een der ge
compliceerdste, maar tevens belangrijkste
Duitse componisten der laatste decennia,
koesterde grote bewondering voor Bach en
Beethoven, schreef veel kamermuziek en
orgelcomposltles, liederen en ook orkest
werken (Psalm 100, Requiem). Bezat het
eredoctoraat van de unlversitelten ln Jena,
Heldelberg en Berlijn.
REGINA COELI, Latijn: Koningin des
Hemels, d.1. Maria; *antiphoon ln de
Paastijd.
REGIONAL PROGR., zie London Regional.
REGISTER, een groep pijpen van een
orgel of snaren van een snaar-lnstrument,
die gezamenlijk ln werking kunnen wor
den gesteld door een bepaalde beweging.
Grote orgels hebben veel registers en
daardoor een rijke verscheidenheid van
timbre.
REINARDS,
PIERRE,
geb. 1903 te Maastricht,
dirigent van het K.R.O.orkest, bezocht op zeer
jeugdige leeftijd de Sted
Muziekschool aldaar (Dlr
Henrl Hermans) en volg
de lessen ln plano en
Reeds
muziektheorie,
vroeg bleken zijn talen
ten als dirigent, getuige
zijn benoeming in Lim
burg als leider en re
petitor van verschillende koorverenigingen en als dirigent van het Symphonieorkest „de Avantl-Kapel” te Maastricht.
Na ’t Stedelijk Gymnasium bezocht te
hebben, werd hem dan ook door Henrl
Hermans aangeraden, de dirigentenklas te
Keulen te volgen. Door bovengenoemden
musicus werd hij ln de kortst mogelijke
tijd opgeleid voor het toelatingsexamen tot
de dirigentenklas van de „Staatllche Hochschule für Musik" te Keulen, alwaar hij
In 1927 als leerling opgenomen werd. Hier
volgde hij de lessen ln directie (opera en
concert) onder leiding van den dirigent
Prof. Hermann Abendroth, ontving composltie-onderricht (contrapunt en fuga)
van Prof. Ph. Jarnach en volgde de voor
lezingen ln muziekgeschiedenis en mu
ziekwetenschap van Prof. Dr. H. TJnger.
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Zijn pianostudie zette hij ln die tijd voort
bU den bekenden Llsztlcerling Max van
de Sandt. Na voltooiing van zijn studies
ln 1932 was hij enige tijd werkzaam als
opera-, solo- en koorrepetltor, vervolgens
werd hij ln enkele plaatsen ln Limburg
benoemd tot dirigent van verschillende
koorverenlglngen, o.a. van de bekende
Zangver. „Mijn Laura” en van „St. Cecilla”, Chèvremont—Kerkrade, met welke
laatste hij ook modeluitvoerlngen van
opera’s en operettes voor het voetlicht
bracht. Enige malen trad hij ook op als
gastdlrigent bij het Stedelijk orkest en bij
het K.R.O.-orkest. In October 1936 volgde
zijn definitieve benoeming tot dirigent
van het K.R.O.-orkest en K.R.O.-Koor. —
Zie fotopagina VII.
RELAIS, een Instrument, waarbij door
middel van zwakke stromen een contact
bediend wordt, dat sterkere stromen lnschakelt ln hetzelfde tempo als de zwakke
„stuur”-stromen.
RELAYEREN, zie heruitzending.
RENNÊS, CATHARINA VAN, geb. 1858,
Componiste en zanglerares; gaf o.a. 5 Jaar
muziekles aan H.K.H. Prinses Jullana;
componeerde een groot aantal kinderliede
ren, klavlervertelllngen, concertllederen,
duetten, terzetten, kwartetten, cantaten,
gemengde koren enz.
RENNES-BRETAGNE, zender ln Frank
rijk, golflengte 288.6 m., 120 kW., 1040 kHz.
Het pauze-teken ls hetzelfde als dat van
•Straatsburg.
REPELAER VAN DRIEL, JONKVR. JACOBA, geb. 1884, concert- en oratorlumzangeres, lerares ln solozang. Studeerde
zang te Den Haag, Berlijn, Londen, Lelpzlg, en plano te Den Haag.
REPERTOIRE, oorspr. zaakregister; ln de
kunst: het geheel of de lijst der stukken,
die een gezelschap of kunstenaar tot uit
voering brengen kan.
REPORTAGE, van belangrijke gebeurte
nissen per radio kan plaats hebben op
drieërlei wijze: 1. uit één of meer vaste
posten, waar een microfoon ls opgesteld
en vanwaar het verslag per telefoonlijn
wordt overgebracht naar de studio (bijv.
bij een voetbalwedstrijd); 2. uit een reportage-auto met studlo-lnstallatle, die
het mogelijk maakt, uit elke willekeurige
plaats uitzendingen per telefoonlijn te ver
zorgen; 3. door in de reportage-wagen het
verslag op gramofoonplaten op te nemen,
die later uit de studio worden uitgezon
den. Gewoonlijk kan ln deze wagen nog
een u.k.g.-zender worden opgesteld, om
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het contact met de studio te onderhouden
en uitzendingen rechtstreeks door te ge
ven.
Het zou ons te ver brengen hier uit te
wijden over de gaven, welke men van den
radlo-reporter mag verwachten; een dui
delijke wijze van spreken, een rijke woor
denschat, gemak van Improvisatie, kalmte
en koelbloedigheid, zin voor schilderach
tige beschrijving, levendigheid van stijl,
synthetisch Inzicht, een uitgebreide alge
mene cultuur, een nauwkeurige documen
tatie enz. Om nu deze gaven en verkregen
kennis ln praktijk te brengen, ls zorg
vuldige en langdurige voorbereiding nood
zakelijk, waarvan wij hier kortheidshalve
de verschillende stadia opnoemen:
le. overeenkomst met de betrokken over
heden;
2e. voorafgaand bezoek ter plaatse van
den reporter en de technische beambten
om de geschikte plaats voor de microfoon
op te zoeken, de dichtst bij gelegen tele
foonlijnen op te sporen, enz.;
3e. opzoeken van documentatie door den
reporter;
4e. vervoer van materieel, opstellen der
microfoons en aanleggen van de lijnen op
de meest geriefelijke — en niet altijd gemakkelljke — wijze;
5e. voorafgaande studie, op het plan,
van de factoren die het geluldsdécor zul
len uitmaken en hun Invloed zullen doen
gelden op de wijze, waarop de microfoons
opgesteld worden;
6e. de reportage.
Voor dit alles zijn talrijke uren arbeid
nodig van den reporter en de technische
beambten.
Als voorbeeld van wat bij zo’n reportage
te pas komt, geven wij de
LEIDRAAD BIJ DE REPORTAGE VAN
DE KONINKLIJKE BRUILOFT OP 7 JAN.
1937.
8.00—10.15 Gemeenschappelijk
opgewekt
programma gedirigeerd uit Hil
versum (A.V.R.O.-Studio).
Algemeen proef-appèl der pos
9.00
ten zonder inschakeling van de
zenders.
Feestpraeludlum.
10.15
Inleidend woord.
± 10.19
Radlo-appèl van alle posten.
± 10.24
(Ooggetuigen hebben de hoofd
telefoon om). Op deze wijze;
Hoofdcentrale:
„Hallo Post Koninklijk
Paleis ... Wilt ge U mel
den?”
Post Kon. Paleis: „Post Kon. Paleis meldt
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zich."
Hoofd C.P.;
Goeden
morgen
Post
Kon. Paleis. Wilt U ons
een korte samenvatting
van Uw indrukken ge
ven?
Doet dit.
Post K.P.:
Hoofd C.P.:
Ik dank U zeer! Ik ga
thans Uw collega bij het
Stadhuis en de Jacobskerk roepen (of l.d.).
„Hallo Post tegenover het
Stadhuis en de Jacobs
kerk.”
Post t/o S. en J.: „Post tegenover Stad
huis en Jacobskerk meldt
zich."
Hoofd C.P.:
„Goeden morgen” enz.
„Wilt U" enz.
Post S. en J.:
(Doet dit enz.)
Hoofd C.P.;
Hallo Post bij de Trouw
kamer ...
enz.
Hallo Post Ingang Ja
cobskerk ...
enz.
Hallo Post op de Gaan
derij ln de Jacobskerk ..
enz.
Hallo
Post
Vondelstraat... enz.
Hallo Post Gebouw Olveh, Kortenaerkade ...
enz.
Hallo Post Laan Copes
van Cattenburgh ...
enz.
„Wilt U ons nu even een
Impressie geven van de
drukte op de tribunes
van het Alexanderveld?
(Denk om de zangregle).
enz.
Hallo post Plein 1813...
enz.
De Heren worden be
Hoofd C.P.:
dankt!
Hallo Post bij het Ko
ninklijk Paleis ...
„Post Kon. Paleis meldt
Post K.P.:
zich."
U kunt met Uw ooggeHoofd C.P.:
tuige-verslag beginnen!
Post K.P.:
(Doet dit).
De heer De Waart gaat door met zijn
ooggetulge-verslag, tot aan het ogenblik,
waarop de Hoge Moeders Instijgen.
Op dat ogenblik begint de heer De Bas
na bekomen „fiat spreken" van de
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Hoofd-Centraalpost zijn verslag.
HIJ gaat door tot hij het stopsein ont
vangt.
Het ogenblik van het geven van dit
stopsein ls dat, waarop Hr. Schreurs aan
de Hoofdcentraalpost rapporteert, dat
Bruid en Bruidegom de Burgemeesterska
mer verlaten ln de richting van de trouw
zaal.
De heer De Bas bereidt zijn luisteraars
op dit kleine stllte-hlaat voor, verklaart
het (moment voor den heer Tlndal voor
het uitreiken der vertalingen).
Na de voltrekking van het Burgerlijk
Huwelijk krijgt de heer De Bas „flat spre
ken" van de H.CJP. en spreekt hij dóór tot
de bruldskoets voor de Kerk stilhoudt.
Op dat ogenblik krijgt de heer Jansen
„flat spreken”.
Van dit moment af berust de Directie
van de soort klank uit de Kerk ln handen
van den heer Tolk.
(Laat de heer Tolk voor Juiste directieven
zorgen aan zijn technici, voor wat betreft
het hanteren van het mlcrofoon-mengpaneel, opdat de Juiste kerkmlcrofonen lnstaan!)
De heer Jansen heeft bij het verlaten
door de 6toet van de Kerk het laatste
woord, totdat de heer Strengholt zijn
„startmoment" aankondlgt.
De heer Strengholt spreekt, totdat de
heer Czopp zijn „startmoment" rappor
teert. Idem de heer Czopp, totdat de heer
Alér moet „starten". (Trlbune-mogelljkheld aan hem overgelaten.)
Idem de heer Alèr totdat dit het geval ls
voor den heer Van Bovene.
Idem de heer Van Bovene, totdat de
heer De Waart weer aan de beurt moet
komen.
Niemand start vóór bekomen startverguruiing van de Hoofd-Centraalpost.
Alle ooggetuigen luisteren naar hun
voorgangers, teneinde herhalingen zoveel
mogelijk te vermijden.
De reportage-toon zij ln overeenstem
ming met de sfeer der omgeving.
In „majeur" voor de verslagen De
Waart I, De Bas I en n, Jansen I, con
sordino maar blij en waardig door Tolk.
Jubelend maar niet nerveus opgewonden
door De Waart n en de overigen.
Het ooggetulge-verslag zij vervuld van
het moment meer dan van z.g. „litera
tuur". De ooggetuige zij dienaar en be
scheiden. Vele geluiden late men voor zich
zelf spreken; hot bruidspaar is brandpunt
der aandacht.
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De weg, die de bruidsstoet volgde met de plaats der 8 reportage-posten.
(Zie blz. 236 en 237.)
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Na de voltooiing van de reportage De
Waart II, volgt slotwoord in de H.C.P. en
nemen de Omroepen van Dienst eigen
programma's over.
Zie ook fotopagina's m, XII.
REPUBLIC STEEL, afk. van Republic
Steel Corporation, een Amerikaanse maat
schappij, gevestigd te Plttsburg (Pensylvanla), opgericht ln 1909 ter consolidatie
van een groot aantal Ijzerfabrieken, hooga. Introïtus. Requiem aeternam dona els
Domlne, et lux perpetua luceat els.
Te decet hymnus Deus. ln Slon et tlbl
reddetur votum ln Jerusalem: exaudl oratlonem meam, ad te omnls caro venlet.
b. Kyrie. Kyrie elelson, Chrlste elelson,
Christe elelson.
c. Dies irae. Dies lrae, dies lila, solvet
saeclum ln favllla:
Teste Davld cum Slbylla.
Quantus tremor est futurus, Quando
Judex est venturus, Cuncta strlcte dlscussurus.
Tuba mirum spargens sonum, Per sepulcra reglonum, Coget omnes ante thronum.
Mors stupeblt et natura, Cum resurget
creatura, Judlcantl responsura.
Llber scrlptus proferetur, In quo totum
continetur. Unde mundus Judlcetur.
Judex ergo, cum sedeblt, Quldquid latet, appareblt: Nll inultum remaneblt.
Quld sum, miser, tune dlcturus, Quem
patronum rogaturus, Cum vlx Justus sit
securus?
Rex tremendae majestatls, Qul salvan
dos salvas gratis, Salva me, fons pletatls.
Recordare, Jesu ple, Quod sum causa
tuae vltae, Ne me perdas lila die.
Quaerens me, sedlstl lassus: Redemlstl
crucem passus: Tantum labor non slt
cassus.
Juste Judex ultlonls, Donum fac remlsslonls Ante dlem ratlonls.
Ingemlsco tamquam reus: Culpa rubet
vultus meus: Supplicante paree Deus.
Qul Marlam absolvlstl, Et latronem
exaudlstl, Mlhl quoque spem dedlstl.
Preces meae non sunt dlgnae: Sed tu
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ovens, mijnondernemingen en Ijzer- en
kolenvelden. Een der belangrijkste fond
sen op de Amerikaanse Beurs.
REQUIEM, naam en eerste woord van
de Dodenmis (Missa pro defunctls) ln de
Rooms-Katholleke Kerk. B[et Gloria en
Credo van de *Mls vervallen. Gezongen
wordt het Dies Irae en Domine Jesu, ter
wijl het Agnus Deï anders eindigt. De ge
zangen zijn:
Geef haar (n.1. de zielen) de eeuwige
rust, o Heer, en het eeuwige licht ver
lichte.
U komt de lofzang ln Slon toe, o God
en U worde de gelofte ln Jeruzalem ver
vuld: verhoor mijn gebed, tot U kome
alle vlees.
Heer erbarm U, Christus, erbarm U,
Heer, erbarm U over ons.
Dag des toorns, o dag des Heeren, die,
naar de profeten leren, ’t al ten ashoop
zal verkeren.
Welk een sldd’rlng schokt de leden, als
de Rechter, aangeschreden, scherp’UJk ln
't gericht zal treden.
Wondere trompetrumoeren Zullen al de
graven roeren. Al de doden troonwaarts
voeren.
Dood en Schepping zullen beven, Als
de doden weer herleven, Om fiem reken
schap te geven.
Ziet, een boek wordt opgeslagen, Dat
ten volle zal gewagen, Hoe zich leder heeft
gedragen.
Als de Rechter ls gezeten, Zal HIJ al ’t
verborg'ne weten En Zijn straf zal niets
vergeten.
Wat zal lk dan, arme, klagen, Wlen zal
ik om bijstand vragen, Daar rechtvaard’gen
zelfs versagen?
Hell’ge Rechter van het kwade. Maar
die vrijspreekt uit genade, Sla mij ln
ontferming gade!
Jezus, die mijn ziel gezocht hebt, Met
Uw kruisdood mij gekocht hebt. Ach, vol
breng, wat GIJ gewrocht hebt!
En gedenk ten laatsten dage, Hoe. voor
mij aan ’t kruis geslagen, GIJ mijn straf
reeds hebt gedragen.
Wil, rechtvaardig God der wrake, MU
Uw gunst deelachtig maken, Eer de oor
deelsdag genake.
’kj Zucht en steun ln zondig bangen, ’t
Schuldig schaamrood kleurt mijn wangen.
Laat mU, smeek’ling, heil ontvangen.
Die Maria woudt vergeven En den
moord'naar schonkt het leven, MIJ ook
hebt GIJ hoop gegeven.
Niet uit kracht van mijn gebeden. Maar
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uit goedheid, red mijn schreden Van den
vuur’gen poel beneden.
Laat mij bij Uw schaapkens weiden, Wil
mij van de bokken schelden En ter rech
terhand geleiden.
Zo G’ alsdan in heilig toornen ’t Lot
Confutatls maledictis, Flammis acribus
beslecht hebt der verloor’nen, Roep mij
addlctls: Voca me cum benedictls.
bij Uw uitverkoor’nen.
Heer, ik kom met een verslagen En ver
Oro supplex, et accllnis, Cor contritum
brijzeld hart U vragen, Voor mijn einde
quasi cinis: Cere curam mei finis.
zorg te dragen.
(Gezang 124 uit de bundel 1938.)
O die dag van Jammerklagen, Die den
Lacrimosa dies lila, Qua resurget ex
mens voor ’t oordeel dagen En uit ’t stof
bavilla, Judlcandus homo reus: Huic ergo
zal doen verrijzen, God, wil hun gena
paree Deus, Pie Jesu Domine, Dona eis
bewijzen: Goede Jezus, hoor mijn bee:
requiem. Amen.
Geef hun, Heer, Uw eeuw'ge vree. Amen.
Heer Jezus, Christus, Koning der glorie,
d. Domine Jesu. Domine Jesu Christe,
bevrijd
de zielen van alle overleden ge
Rex gloriae, llbera animas omnium fidelovigen
van de pijnen van het vagevuur
lium defunctorum de poenis inferni, et
en van de diepe jammerpoel: verlos haar
de profundo lacu: llbera eas de ore leonls,
uit de muil van den leeuw, dat de af
ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in
grond haar niet verslinde, en zij niet val
obscurum: sed signifer sanctus Michaël relen in de duisternis: maar dat Uw banier
praesentet eas in lucem sanctam.
drager Sint Michaël haar opvoere tot het
heilig licht.
Dat GIJ weleer beloofd hebt aan Abra
Quam olim Abrahae promisistl et seham en zijn nakomelingschap.
mlni ejus.
Offeranden en lofgebeden dragen wij U
Hostias et preces tibi, Domine, laudLs
op. Heer, aanvaard ze voor de zielen, die
offerimus: tu suscipe pro animis illis, quawij heden gedenken. Doe haar, o Heer,
rum hodle memorlam facimus: fac eas,
van de dood overgaan tot het leven.
Domine, de morte translre ad vitam.
Dat Gij weleer beloofd hebt aan Abra
Quam olim Abrahae promisistl et semini
ham en zijn nakomelingschap.
ejus.
Heilig, heilig, heilig is de Heer, de God
e. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus
der Heerscharen.
Domlnus Deus Sabaoth.
Hemel en aarde zijn vol van Uw Heer
Plenl sunt caeli et terrae gloria tua.
lijkheid.
Hosanna
in den hoge.
Hosanna in excelsis.
Gezegend is hij, die komt in de naam
f. Benedictus. Benedictus qui venit in
des Heeren.
nomlne Domlnl.
Hosanna in den hoge.
Hosanna in excelsis.
Lam Gods, dat de zonden der wereld
g. Agnus Dei. Agnus Dei, qui tollis pecv/egneemt, geef haar de eeuwige rust.
cata mundl, dona eis requiem sempiterHet eeuwige licht beschijne haar, Heer,
nam. Lux aeterna luceat els, Domine: cum
met Uw Heiligen in eeuwigheid, omdat
Sanctls tuis in aeternum, quia plus es.
Gij goedertieren zijt.
Gram.pl. Requiem van Verdi, H.M.V. D 1751—1760.

bonus fac benigne, Ne perenni cremer
lgne.
Inter oves locum praesta, Et ab hoedis
me sequestra, Statuens in parte dextra.

RESEF, Radio Emisslons Soclallstes
d’expresslon frangaise (zie Belgische Om
roep).
RESIDENTIE-ORKEST, werd in 1903 te
’s-Gravenhage door Mr. Henrl *Viotta, die
tot 1917 dirigent was, opgericht.
HIJ werd van 1917—1934 opgevolgd door
Dr. Peter van *Anrooy, die wel ontslag
nam, maar als gastdlrigent nog menig
maal optrad. Vast dirigent is thans Frlts

•Schuurman, en naast hem Prof. Georg
•Szell. Het orkest telt 76 leden, heeft
Rijks- en Gemeentesubside, terwijl in 1933
werd opgericht de Vereniging tot instand
houding van het Residentie-Orkest. Jhr. H.
Loudon legde de basis voor een pensioen
fonds voor de leden van het orkest door
een gift van ƒ 100.000.
RESONANTIE kan optreden wanneer
twee kringen op dezelfde golflengte zijn
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Een kijkje in de
Philips’ televisiestudio tijdens een
opname.

Zó zit men in Duitsland in
een televisieneet te praten,

en zó ziet de techniek van
deze cel er uit.
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afgestemd; de aangestoten kring neemt In
dit geval energie op uit de aanstotende
kring. Een afgestemde ontvang-antenne
neemt uit het stralingsveld van een zendantenne bij resonantie de grootste energie
op. Hierop berust de mogelijkheid om

Pi

m.

Rheingold

stations te kiezen (afstemmen) en uit el
kaar te houden (selectiviteit). Deze reso
nantie komt overeen met die, welke door
een stemvork kan worden veroorzaakt ln
de snaar van een plano, of omgekeerd (zie
afbeelding).
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RESPONSORIUM, beurtzang van priester
en koor.
REVAL, zender in Estland, golflengte
410 m., 50 kW., 731 kHz. Het pauze-teken
wordt gegeven met een ‘metronoom.
REYKJAVIK, zender op Ijsland, golf
lengte 1442 m., 100 kW., 208 kHz.
REYKJAVIK, u.k.g.-zender op Ijsland,
golflengte 24.52 m., roepletters TFJ.
RHAPSODIE, Instrumentale compositie,
waarin verschillende volksmelodieën op
enigszins grillige wUze verwerkt zUn. Be
kend zUn de Hongaarse Rhapsodieën van
‘Llszt en de Slavische van ‘Dvor&k.
RIIEINGOLD, Das, van R. ‘Wagner; ope
ra ln vier bedrUven (1853—1854); eerste
deel van de ‘Ring des Nlbelungen. Eerste
opvoering te Mtlnchen, 1869.
Het gordUn gaat op na een orkestraal
voorspel, dat een Indruk geeft van bewogen
water.
Plaats van handeling in het eerste bedrUf, de bodem van de RUn. Men ziet de
drie RUndochters zwemmende, ln de om
geving van de spelonk, waarin de boze
dwerg Alberlch woont. Deze stoort haar
spel en wanneer hU de aanwezigheid van
de verborgen goudschat ervaart, wordt zUn
tegenwoordigheid gevaarlUk. Wie namelijk
R 16

uit goud een ring weet te smeden, terwijl
hij de liefde vervloekt, zal over de wereld
heersen. De gouddorst van Alberlch ls op
gewekt, hij bemachtigt het goud en ver
dwijnt daarmede ln de diepte. De Rijnbeddlng schijnt nu te verzinken en voor
onze blik verrijst de trotse godenburcht
Walhalla. Daarvoor liggen Wodan en
Frlcka te slapen. ZIJ wordt het eerste wak
ker en angstig wekt zij haar gemaal, ter
wijl zij naar de burcht kijkt. Wodan ziet
trots om zich heen, maar dan herinnert
zijn gemalin hem er aan, dat de godin
Freya aan de reuzen beloofd was als be
loning voor het bouwen van de burcht.
Deze komen op en eisen de llefelljke go
din op. Als helper ln de nood verschijnt
nu Loge, de vuurgod, die probeert de reu
zen op een andere wijze tevreden te stel
len. HU vertelt dat het RUngoud ls ge
roofd en slaagt er in de begeerte van de
reuzen op te wekken, zodat zU in ruil
daarvoor van Freya willen afzien. Maar
Loge heeft ook bU Wodan de begeerte
naar het goud opgewekt. Reeds het ver
langen naar de wereldheerschappU was
een teken van liefdeloosheid. Consequent
begint hU te voldoen aan de eisen om door
het goud de wereldheerschappU te berel-
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ken. Alberlch heeft de ring reeds gesmeed
en Wodan moet derhalve zien hem hier
van te beroven. Met Loge daalt hij af
naar het rijk Nibelheim. En hij doet dat
onder het voorwendsel, dat hij het goud
gaat halen om daarmede Freya los te
kopen, die Intussen toch door de reuzen
is ontvoerd.
Langs de werkplaatsen van de grijnzen
de Nibelungen komen we ln het rijk van
den dwerg Alberlch, die door middel van
de ring de heerschappij over zijn geslacht
uitoefent. Alberlch verdedigt zich tegen
Wodan en Loge door gebruik te maken
van de helm, die door zijn broeder Mime
op volmaakte wijze ls gesmeed. Eerst ver
andert de dwerg zich door middel van deze
helm ln een worm. Om Loge alle twijfel
te ontnemen, verandert Alberlch zich ln
een pad. Zo vangen de góden hem en ne
men hem mee naar de aarde. ZIJ dwingen
hem de hele schat naar boven te brengen
en nemen den dwerg ook helm en ring af.
Deze laatste beschermt n.1. den bezitter
niet tegen de gewelddaden van anderen.
Alberlch vervloekt de ring: leder, die hem
bezit, zal dat bezit met de dood bekopen.
Deze vloek zal pas eindigen, wanneer Al
berlch hem weer aan zijn vinger heeft. HIJ
verdwijnt in de afgrond.
In de mening, dat zij nu het goud zullen
ontvangen, brengen de reuzen Freya weer
terug en nu gebeurt het verschrikkelijke:
Wodan wil de ring voor zichzelf behou
den, ofschoon hij weet, dat deze hem on
geluk zal aanbrengen. Ja het wordt hem
nog eens nadrukkelijk onder ogen ge
bracht door Erda, de oergodin, die hem er
op wijst, dat hij hiermede zijn eigen on
dergang bezegelt. Dan zwicht hij voor de
noodzaak en geeft de ring over. Wanneer
de reus Fafner zijn broeder Fasolt in een
twist over de ring heeft doodgeslagen, ls
Wodan overtuigd van het onheil, dat aan
de ring ls verbonden. Een stuk van het
zwaard, dat Fafner weggeworpen heeft,
neemt hij op en heft het omhoog. En
terwijl hij met de overige góden over de
regenboog naar Walhalla schrijdt, klinkt
uit de diepte de klacht van de Rijndoch
ters over het verloren goud. Wodans enige
hoop toch nog de wereldheerschappij te
veroveren ls gevestigd op de tussenkomst
van een sterken held.
Gr.pl. (Intocht der góden ln het Wal
halla) Telef. O 7550, Col. L 2016, H.M.V. D
1117 en Odeon O 7550. Verder selecties
H-M.V. D 1546 en D 1319 (met 6 pl. van
„Siegfrled” verzameld ln Album No. 57).

Rïchtstralenzender

RHEINL&NDER,
langzame, uit het
Rijnland afkom
stige *polka (zie
afbeelding).
RHYTHME,
Iedere beweging,
die ontstaat door
regelmatige terug
keer van tegen
stellingen. In de
taal zijn deze
tegenstellingen de sterkere en de zwak
kere lettergrepen; ln de muziek de lengte
der tonen of accoorden.
RHYTHMISCH, wat het rhythme betreft,
d.1. alles, wat op de beweging van een mu
ziek- of dichtwerk betrekking heeft.
RICHTEREN, een der historische boeken
van het Oude Testament: omvat ± 300
jaren der geschiedenis van de Israëlieten
onder de Rlchteren, die het bestuur uit
oefenden, toen zij nog geen konlng had
den. Het begint bij de dood van Jozua en
loopt tot die van Simson. Men vermoedt,
dat de Rlchteren zelf of hun tijdgenoten
deze gebeurtenissen te boek hebben ge
steld, die naderhand door één persoon zijn
verzameld.
RÏCHTSTRALENZENDER. De radlotrillingen en vooral die van zeer korte golf
lengte zijn zeer sterk verwant aan licht
trillingen. Men kan deze dan ook evenals
een lichtstraal met een doelmatige reflec
tor bundelen en evenals de lichtbundel van
een zoeklicht, als een stralenbundel uit
zenden. Dit heeft twee voordelen: 1. con
centreert men alle beschikbare energie op
het punt dat men wil bereiken, zodat men
met geringer vermogen kan volstaan, of
een winst aan sterkte krijgt; 2. krijgt men
een hoge mate van geheimhouding, daar
buiten de stralenbundel het signaal niet
kan worden opgevangen. De Phohl maakt
van dit systeem gebruik bij haar draai
bare antenne, waardoor al de energie op
het te bereiken land wordt geconcentreerd.
Voorts wordt er reeds geruime tijd een
telephonie-verblnding onderhouden tussen
Eindhoven en Tilburg, met een golflengte
van 1 meter; ook bestaat er ongeveer een
Jaar een dergelijke verbinding tussen Eind
hoven en, Nijmegen op een golflengte van
25 cm.
(Literatuur: Philips' Techn. TIJdschr.
Jaarg. 2 no. 10 en Jaarg. 3 no. 2).
Tenslotte worden richtstralen-zenders
toegepast voor het aanvliegen van vlieg
velden, en bestaan er ln Engeland enkele
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voor belangrijke haven-lngangen, die men
met bebulp van dergelljke zendertjes bij
mist kan binnenvaren.
RIENZI, de laatste der Tribunen, van
Rlchard *Wagner, tragische opera ln vijf
bedrijven, première te Dresden, 1842. Wan
neer het doek opgaat, zien wij het karak
teristieke beeld van het Rome uit de patriclërstljd. De Orslnl willen Irene, de zuster
van Rlenzi, pauselijk notarlus, ontvoeren,
maar de Colonna’s verzetten zich daar
tegen en de Jonge Adriano Colonna slaagt
erin, het meisje te redden. De pauselijke
afgevaardigde Ralmond beproeft tevergeefs
de vechtenden te schelden. Ook het volk
wordt in het tumult betrokken. Het op
treden van Rlenzi brengt rust. HIJ weet
door zijn welgekozen woorden de aanzien
lijken te Imponeren, terwijl zij hem eerst
bespotten om zijn mooie woorden, en met
elkaar afspreken, de strijd buiten de stad
voor de poorten voort te zetten. Van de
afwezigheid der patriciërs maakt Rlenzi
gebruik, om zijn staatsgreep uit te voeren.
Met trompetgeschal roept hij het volk op
en verkondigt de Romeinen de vrijheid.
Tweede bedrijf. Het feest des vredes
wordt gevierd, ingeleld door het Uefelijk
gezang van de vredesbodes. Maar de patri
ciërs zinnen op verraad. Tevergeefs be
proeft Adriano zijn vader, Steffano Colon
na tot andere gedachten te brengen. Rlen
zi laat voor zijn Romeinen als feestspel
De Dood van Lucretia opvoeren. De dood
van Lucretia moet voor de Romeinen het
zinnebeeld zijn van de waarde van de hel
denmoed. Dit ogenblik grijpen de patri
ciërs aan voor een aanval. Rlenzi wordt
niet gewond, en vraagt aan het opgewon
den volk, de moordenaars genade te
schenken, waardoor hij de ware verzoe
ning hoopt te bereiken.
Het derde bedrijf schildert de succesvolle
strijd tegen de wraakzuchtige patriciërs.
Adriano zweert bij het lijk van zijn vader
wraak.
Vierde bedrijf. Opstand breekt uit, tegen
Rlenzi gericht. Wanneer ook de kerk de
banvloek over den tribuun uitspreekt en
het volk vlucht, staat Rlenzi alleen. Slechts
Irene helpt hem, tegen de zin van Adriano.
Vijfde bedrijf. Rlenzl’s gebed. Irene en
Adriano schelden. Voor het laatst treedt
de tribuun voor het volk, maar blijkt niet
meer in staat de volksgezindheid te ver
anderen. HIJ wordt met Irene en Adriano
onder de puinhopen van het ln brand ge
stoken Kapltool bedolven.
Gr.pl. (Ouverture) Tel. E 962; H.M.V. D
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1226 en 1227.
RIGA, zender in Letland, golflengte
238.5 m., 15 kW., 1258 kHz.
RIGAUDON, ouderwetse Proven?aalse
dans.
RIGOLETTO, van G. •Verdl, opera ln 4
bedrijven, naar het Frans van E. Duprez,
eerste opvoering te Venetië, 1851. Het stuk
speelt te Mantua ln Italië ln de 16e eeuw.
Het eerste bedrijf speelt in het paleis
van den hertog van Mantua, waar een
feest wordt gegeven. De hertog staat ln
gesprek met een hoveling, Borso, en ver
telt hem, dat hij verliefd ls geworden op
een meisje, dat hy ln de kerk heeft ont
moet. Tegelijkertijd echter dwalen zijn
blikken naar gravin De Ceprano, hetgeen
wordt opgemerkt door Rigoletto, den hof
nar, die den hertog de raad geeft, graaf
De Ceprano uit de weg te ruimen. Dit
hoort de graaf, die zweert, zich op den
nar te zullen wreken. Nu wordt Rigoletto
zelf een mikpunt van de algemene spot,
wijl men beweert, dat hij elke nacht een
vriendinnetje gaat bezoeken. De feest
vreugde wordt gestoord door graaf De Monterone. die den hertog verwijt, zijn doch
ter te hebben verleid. In plaats van den
hertog antwoordt de nar voor zijn mees
ter; hij bespot den wanhoplgen vader, die
door de paleiswacht gevangen wordt ge
nomen. Terwijl hij wordt weggevoerd,
spreekt graaf De Monterone een verschrik
kelijke vloek uit over den nar, welke dezen
laatste met ontzetting vervult.
Het tweede bedrijf speelt zich af des
avonds in/ een straat te Mantua, voor het
huis van Rigoletto. Deze laatste ls ln ge
sprek met Sparafuclle, die hem als sluip
moordenaar zijn diensten aanbiedt. Daar
na treedt Rigoletto zijn huls binnen, waar
hij vrolijk wordt begroet door zijn dochter
Gilda, die geheel ln onwetendheid ver
keert omtrent haar stand en de naam die
zij draagt. Zij komt nooit bulten de deur,
behalve om naar de kerk te gaan met Giovanna, die haar begeleidt. Rigoletto gaat
aan de deur kijken, of niemand hem ls
gevolgd, doch bemerkt niet, dat de hertog
achter hem om naar binnen is geslopen.
Als Rigoletto zich heeft verwijderd, werpt
de hertog zich aan de voeten van Gilda,
aan wie hij zijn liefde verklaart. Gilda, die
hem In de kerk heeft leren kennen als een
jongen student, beantwoordt zijn liefde.
Als hij bulten rumoer hoort, verlaat de her
tog snel door een achterdeur het huls. Het
lawaai wordt gemaakt door vrienden van
De Ceprano, die zijn bijeengekomen, om
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het meisje te ontvoeren, dat zij ten on
rechte voor Rigoletto’s vriendinnetje hou
den. Nu nadert Rïgoletto, die door hen in
het geheim wordt genomen. Zij maken
hem wijs, dat zij voornemens zijn, gravin
De Ceprano te ontvoeren. Hij laat zich
blinddoeken; eerst als hij Gilda om hulp
hoort roepen, begrijpt hij dat men hem
heeft bedrogen en zinkt bewusteloos in
een.
Het derde bedrijf vertoont een zaal in
het hertogelijk paleis. De hertog verneemt
van de hovelingen het verhaal van Gilda’s
ontvoering en hoort, dat zij zich in het
paleis bevindt. Hij begeeft zich naar het
vertrek, waar men haar heeft opgesloten,
om haar gerust te stellen. Rïgoletto komt
binnen en huichelt vrolijkheid; doch het
duurt niet lang, of hij bekent, dat hij in
onrust verkeert. Hij begrijpt, dat Gilda
zich hier bevindt en wil het vertrek bin
nendringen, waar hij vermoedt dat zij is,
wat hem evenwel door de hovelingen wordt
belet. Plotseling snelt Gilda de zaal binnen
en werpt zich in zijn armen, hem om ver
giffenis smekend. Zij bekent, dat zij den
man liefheeft, dien zij in de kerk heeft
leren kennen als student. Haar vader
schenkt haar vergiffenis, doch is innerlijk
vast besloten, zich op den hertog te wre
ken. In dit besluit wordt hij nog gesterkt,
als De Monterone binnenkomt en, voor de
beeltenis van den hertog blijvende stil
staan, den man, die ongeluk bracht over
hem en zijn dochter, vervloekt. Rïgoletto
verzekert den graaf, dat hij zich zal be
lasten met deze wraakneming; ook hij
keert zich tot het portret van den hertog
en zweert hem bloedige wraak.
Het vierde bedrijf speelt zich af voor de
herberg van Sparafuclle. Hier bevinden
zich Rïgoletto en de sluipmoordenaar, als
mede Gilda. Kort daarop verschijnt de
hertog met Maddalena, een danseres, zus
ter van Sparafuclle; samen zoeken zij be
schutting in de herberg tegen een op
komend onweder. Om Gilda er van te
overtuigen, dat de hertog slechts een on
waardig spel met haar heeft gespeeld, voert
haar vader haar naar een der bouwvallige
muren en laat haar door een spleet zien,
hoe de hertog zijn liefde verklaart aan
Maddalena. Desondanks is Gilda van haar
liefde voor den hertog niet af te brengen.
Rïgoletto gelast haar, naar huls te gaan en
mannekleren aan te trekken, in welke ver
momming hij haar naar Verona zal voeren.
Als zij vertrokken is, komt Rïgoletto met
Sparafuclle overeen, dat deze den hertog
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zal vermoorden. Een deel van zijn beloning
betaalt Rïgoletto hem reeds vooruit. Rigoletto gaat heen. Maddalena, die alles heeft
gehoord, smeekt haar broeder, het leven
van den hertog, dien zij bemint, te spa
ren. Sparafuclle stemt er eindelijk in toe,
hem het leven te schenken, lndlen zich
vóór middernacht een voorbijganger ver
toont, dien hij dan in plaats van den
hertog zal doden. Gilda heeft dit gesprek
aangehoord. ZIJ heeft zich in mannelijke
kleding gestoken en besluit zich op te of
feren voor haar geliefde. Zij klopt aan de
deur van de herberg en wordt door Spara
fuclle neergestoken. Later komt Rïgoletto
vragen, of zijn opdracht is uitgevoerd. De
moordenaar wijst hem de zak, waarin hij
het slachtoffer heeft gestopt. Rïgoletto zal
de zak met ’t lijk in de rivier werpen; doch
eensklaps verneemt hij de stem van den
hertog, die een lied zingt. Ontzet opent
hij de zak en herkent het lijk van zijn
dochter: de vloek van De Monterone is in
vervulling gegaan. Bewusteloos zinkt hij
ter aarde.
Gr.pl. van de complete opera in het Ita
liaans: H.M.V. Album 60 en C 7262—7276.
RIJSSEL (Lille), zender in Frankrijk,
golflengte 265.8 m., 50 kW.. 1126 kHz. Het
pauze-teken bestaat uit enige maten van
P’tit Quinquin door Desrousseaux, gevolgd
door het slaan van een merel.

HU
RIMSKY-KORSSAKOF, NICOLAJ ANDREJEWITSJ (1844—1908), Russisch com
ponist, bezocht eerst de zeevaartschool,
maar werd gewonnen voor de muziek,
waaraan hij zich sinds 1873 geheel wijdde.
Zijn muziek is bij uitstek nationaal. De
tekst voor zijn opera’s dichtte hij zelf.
Enkele van zijn bekendste werken zijn:
Mozart en Salieri (1898), Sadko (1897),
Shehcrezade. Bovendien Instrumenteerde
hij ‘Moessorgski’s opera Boris Godounoff.
RING DES NIBELUNGEN, Der, van R.
♦Wagner, opera-cyclus, bestaande uit: 1.
Das «Rheingold. 2. Die *Walküre. 3. *Siegfrled. 4. *Götterdammerung.
RIOBAMBA, u.k.g.-zender in Ecuador,
golflengte 45.31 m., roepletters PRADO;
zendt Donderdag van 3.20—5.20 u.
RIO DE JANEIRO, u.k.g.-zender in Bra
zilië, golflengte 31.58 m., roepletters PRF 5;
zendt dagelijks van 23.05—24.05 u.

i
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RITTER Jr., Dr. PIERRE HENRI, geb. 16 Aug.
1882 te Utrecht, letter
kundig medewerker van
de A.V.R.O.; bezocht het
gymnasium te Amster
dam en studeerde aan de
Unlversltelt te Amster
dam en later te Utrecht,
waar hij ln 1909 promo
veerde, na ook enige tijd
voor studie en ontwik
keling ln het buiten
land te hebben doorge
bracht. Na zijn promotie was hij ln ver
schillende ambtelijke functies werkzaam,
waarna hij van 1918 tot 1934 hoofdredac
teur was van het Utrechtsch Dagblad. Dr.
Ritter was ln deze periode Jarenlang
hoofdbestuurslid van de Ned. Journalisten
kring en Bestuurslid der Vereenlglng van
Letterkundigen. Als hoofdredacteur van
het Utrechtsch Dagblad had de letterkun
dige rubriek zijn bijzondere belangstelling.
Een keur uit zijn letterkundige Kronieken
werd verzameld ln de bundel De Kritische
Reis. Ook ln tijdschriften (De Gids, Do
Stem, Elsevlers Maandschrift, Groot-Nederland) ontwikkelde hij als krltikus een
grote activiteit. Sterk gevoelde hij zich
aangetrokken tot het gesproken woord.
Regelmatig trad hij op als docent ln de
letterkundige afdelingen der Volksuniver
siteiten. Deze neiging tot het gesproken
woord bracht hem in aanraking met het
nieuwe instituut van de radlo-omroep.
Aanvankelijk was hij werkzaam bij de
A.N.R.O., en toen de A.V.R.O. gesticht
werd, behoorde hij onder haar eerste vaste
medewerkers. Tot 1934 had hij de leiding
van de letterkundige rubriek, waarin ver
schillende bekende Nederlandse schrijvers
zijn opgetreden. Toen ln 1934 de wenselijk
heid bleek, de boekbesprekingen ln één
hand te leggen, ontving hij de opdracht,
zoveel mogelijk de wekelijkse boekenhalf
uren persoonlijk te houden. In verband
hiermede en met zijn zich steeds uitbrei
dende letterkundige werkzaamheid legde
hij toen zijn functie als Hoofdredacteur
van het Utrechtsch Dagblad neer. Hij bleef
echter als letterkundig krltikus aan dit
blad verbonden. Dr. Ritter heeft als lite
rator een zeer omvangrijk oeuvre. Behalve
zijn vele artikelen in couranten en tijd
schriften zond hij een dertigtal boeken ln
het licht, waarvan de voornaamste zijn:
Zeenwsche Mijmeringen, De Drang der
Zinnen in dezen tijd, Karakters, Vertrap

Roemenië

ten, De donkere Poort, Het welkom Schan
daal, Kaïn en Abel, de twee omvangrijke
letterkundig-krltlsche studies over L. van
Deyssel en over Mevr. Ina Boudier-Bakker, deze laatste onder de titel De vertel
ster weerspiegeld. Ook zijn studies over
stijl (De kunst van het schrijven) zijn zeer
bekend.
RJUKAN, zender In Noorwegen, golf
lengte 222.6 m., 0.15 kW., 1348 kHz.
RKJ, roepletters van de u.k.g.-zender
Moskou (Rusland), golflengte 19.89 m.
RM, morse-seln voor: Overneming (door
tussenliggende mobiele stations).
ROBESON, PAUL, geb.
1899, toneelspeler en be
kend zanger van Negro
Spirituals; trad op ln
Emperor Jones en ande
re stukken van Eugene
O’Nelll, ln Show Boat;
als Othello te Londen
ln 1930; zingt voor radio
o
en gramofoon. Vele gr.pl. _n
bij H.M.V. Potpourri
2621 en C 2708.
ROCOCO, gebruikelijke afkorting voor
•Radio Omroep-Contróle-Commissie.
ROEMENIË. Organisatie van de Omroep.
Sinds 1925 ls de omroep toevertrouwd aan
de maatschappij la Societatea de Difuziune Radio-telefonica din Romania, waar
van ten minste 60 % der aandelen Staats
eigendom moeten zijn. De radio ressor
teert onder den Minister van Binnenland
se Zaken. De inkomsten krijgt de maat
schappij uit de belasting op opvangin
richtingen (300 tot 600 leis) en de reclame.
85 % hiervan komen aan de maatschappij,
5 % aan P.T.T., 10 % in een fonds voor de
uitbreiding en ontwikkeling van de radio.
Er zijn twee stations; Brasov (Bod, Radio-
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Romania). 150 kW., op de lange golf,
stoort op 1875 m. Kootwijk ln sterke mate,
en Boekarest 12 kW. Het aantal opvang
inrichtingen bedroeg begin 1938 215.808, d.i.
1.1 % der bevolking.
ROEPNAMEN. Vaste posten, landposten
en mobiele posten, alsmede particuliere
posten voor proefnemingen, moeten vol
gens de Internationale Radlotelegraafovereenkomst een roepnaam hebben uit de
onderstaande internationale serie. In deze
tabel wordt de nationaliteit van de posten
door de eerste letter of de eerste letters,
bestemd voor de roepnamen, aangeduld.
De roepnamen bestaan uit: a. 3 letters
voor de vaste- en de landposten; b. 4 let
ters voor de scheepsposten; c. 5 letters
voor de luchtvaartuigposten; d. de letter
of letters tot aanduiding van de nationali
teit en een enkel cijfer gevolgd door een
groep van ten hoogste 3 letters, voor de
particuliere posten voor proefnemingen.
De roepnamen zijn als volgt over de lan
den verdeeld:
Landen.
Chili
..........................................
Canada ......................................
Cuba ..........................................
Marokko
..................................
Bolivia
......................................
Portugese Koloniën ..............
Portugal
..................................
Roemenië
................................
Uruguay
..................................
Monaco ......................................
Duitsland
..............................
Spanje
......................................
Vrijstaat Ierland......................
Republiek Liberia ..............
Estland
....................................
Ethiopië
...................................
Frankrijk en Koloniën en
Protectoraten ......................
Groot-Brltannlë
..................
Hongarije
................................
Zwitserland
............................
Ecuador
..................................
Republiek Haïti ....................
Dominicaanse Republiek ...
Republiek Columbia ............
Republiek Honduras ..............
Siam
..........................................
Italië en Koloniën ./.............
Japan
........................................
Verenigde Staten van Ame
rika ........................................
Noorwegen
..............................

Roepnamen.
CAA-CEZ
CFA-CKZ
CLA-CMZ
CNA-CNZ
CPA-CPZ
CRA-CRZ
CSA-CUZ
CVA-CVZ
CWA-CXZ
CZA-CZZ
D
EAA-EHZ
EIA-EIZ
ELA-ELZ
ESA-ESZ
ETA-ETZ
F
G
HAA-HAZ
HBA-HBZ
HCA-HCZ
HHA-HHZ
HIA-HIZ
HJA-HKZ
HRA-HRZ
HSA-HSZ
I
J
K
LAA-LNZ

Roepnamen
Landen.

Roepnamen.

Argentijnse Republiek
... LOA-LVZ
Bulgarije
....................
... LZA-LZZ
Groot-Brltannlë ___
M
Verenigde Staten van Ame
rika
......................................... N
Peru
........................................... OAA-OBZ
Finland
..................................... OHA-OHZ
Bohemen en Moravlë .......... OKA-OKZ
België en Koloniën ............... ONA-OTZ
Denemarken
........................... OUA-OZZ
Nederland ................................. PAA-PIZ
Cura$ao ....................................... PJA-PJZ
Nederlands-Indlë ................... PKA-POZ
Brazilië
..................................... PPA-PYZ
Suriname
................................. PZA-PZZ
(Verkortingen)
....................... Q
Verenigde Socialistische Re
publieken der Sovjets ... RAA-RQZ
Perzië
..................
RVA-RVZ
Republiek Panama
RXA-RXZ
Lltauen
................
RYA-RYZ
SAA-SMZ
Zweden ...
SPA-SRZ
Polen
----SUA-SUZ
Egypte
SVA-SZZ
Griekenland
TAA-TCZ
Turkije
TFA-TFZ
Ijsland ...
TGA-TGZ
Guatemala
Costa-Rlca
............................... TIA-TIZ
Saargebled
............................... TSA-TSZ
Hedjaz
..................................... UHA-UHZ
Nederlands-Indië ................... UIA-UKZ
Luxemburg ............................... ULA-ULZ
Koninkrijk
der
Serviërs.
Kroaten en Slovenen ___ UNA-UNZ
VAA-VGZ
Canada
Australische Statenbond ... VHA-VMZ
New Foundland ..................... VOA-VOZ
Britse Koloniën en Protectoraten ................................... VPA-VSZ
Brits-Indlë ............................... VTA-VWZ
Verenigde Staten van Ame
W
rika
...........................
,. XAA-XFZ
Mexico
.........................
,. XGA-XUZ
China
...........................
.. YAA-YAZ
Afghanistan
............
.. YHA-YHZ
Nieuwe-Hebrlden
.. YIA-YIZ
Irak ...............................
.. YLA-YLZ
Letland
.......................
.. YMA-YMZ
Vrije Stad Danzlg
.. YNA-YNZ
Nicaragua
................
.. YSA-YSZ
Republiek Salvador
.. YVA-YVZ
Venezuela
................
.. ZAA-ZAZ
Albanië .........................
.. ZKA-ZMZ
Nieuw-Zeeland
----.. ZPA-ZPZ
Paraguay
..................
.. ZSA-ZUZ
Zuld-Afrikaanse Unie
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ROESKE,
FREDERIK
JAN, geb. 1868, Neder
lands componist, dik
wijls leider van aubades;
componeerde
o.a. Het
Geuzenvendel
op
de
thuismars en Gebed voor
de tempel.
ROI DE LAHORE, Le
(De konlng van Lahore)
van J. E. F. *Massenet,
opera ln vijf bedrijven
en zes taferelen, tekst
van Louis Gallet, pre
mière ln de Opéra te Parijs, 1877.
Allm, konlng van Lahore, heeft ln het
geheim een Jonge priesteres Slta en nicht
van den groten priester Tlmoer lief; Iede
re avond gaat hij haar bezoeken ln de
tempel. Inmiddels verneemt men, dat sul
tan Mahmoed de muren van Lahore na
dert. Het volk roept de hulp ln van de
heilige Drievuldigheid. Sclndla, die de
Jonge priesteres hartstochtelijk liefheeft,
gaat naar den groten priester om haar
hand te vragen, maar die wordt hem ge
weigerd, omdat zij haar heilige belofte
reeds heeft afgelegd, waarvan de konlng
haar alleen kan ontheffen. Sclndla ls
machtig; na Allm ls hij de vermogendste
heer van het koninkrijk. HIJ weet, dat een
onbekende des avonds de tempel binnen
dringt en hij eist, dat men Slta zal on
dervragen. In het tweede tafreel, dat het
heiligdom van Indra voorstelt, beproeft
Sclndla zijn liefde te verklaren aan Slta,
die hem afwijst. De heilige gong weer
klinkt. Alle priesters komen aan en ln hun
tegenwoordigheid verkondigt Sclndla de
misdaad van Slta, die zij zal moeten boe
ten met de dood. Haar medeplichtige
maakt zich bekend; het blijkt de konlng
te zijn. HIJ verkrijgt gratie voor de mein
edige priesteres en vraagt Tlmoer hem
de hand van zijn nicht te schenken. De
hogepriester willigt het verzoek ln. Scln
dla zweert zich te wreken over die grove
belediging.
In het tweede bedrijf staan de legers
tegenover elkaar ln de vlakte van Thöl.
Slta ontsnapt, ln de hoop Allm als over
winnaar te zien; ver daarvandaan wordt
de konlng ln een gevecht door Sclndla
getroffen. De troepen van Allm, die be
roofd zijn van hun aanvoerder, vluchten
ln paniekstemming, Sclndla haalt hen ln
Lahore in, terwijl de konlng, die gewond
ls, sterft ln de armen van Slta.
Het derde bedrijf heeft plaats ln het
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paradijs van Indra; temidden van geluk
kige hemellngen voelt Allm zich ongeluk
kig en treurt om zijn geliefde, die hij op
aarde heeft achtergelaten. HIJ vraagt In
dra hem weer naar de aarde terug te zen
den, welke zijn conditie ook moge zijn.
De godheid staat het hem toe, maar dan
als een' eenvoudig sterveling, die zal moe
ten sterven op het ogenblik, dat Slta
sterft. Allm neemt die voorwaarde aan.
In het vierde bedrijf dwaalt Allm als
een onbekende rond zijn paleis, waar zijn
vijand heerst, die met Slta gaat trouwen.
De stad ls bevrijd van haar vijanden en
het volk getuigt van zijn vreugde door
feesten te houden. Allm dient zich aan
en wil zich bekend maken en zijn rech
ten doen gelden. Sclndla en diens gehele
hofhouding beschuldigen hem van ver
raad — schelden hem uit voor bedrieger
— en de arme Allm zou op het plein zijn
afgemaakt. Indien niet de hogepriester
hem had beschermd door te verklaren, dat
hij lijdt aan verstandsverbijstering, en
daardoor een heilig wezen ls geworden en
dat het hem uit hoofde van zijn gods
dienst verboden ls, de hand aan zlchzelve
te slaan.
In het vijfde bedrijf ls Slta, die zich
losgerukt heeft uit de armen van Scln
dla, gevlucht naar het heiligdom van In
dra, Allm voegt zich bij haar. De twee ge
liefden verenigen hun hoop met hun Illu
sie, maken zich gereed om samen te
vluchten, terwijl Sclndla ln het heiligdom
doordringt door een geheime deur. Slta
pleegt zelfmoord en op hetzelfde ogenblik
valt Allm getroffen door dezelfde slag,
volgens de wil der godheid neer.
Het achtergedeelte van het toneel ver
andert en men ziet de twee geliefden sa
men opstijgen naar het verblijf van de
gelukzaligen, terwijl Sclndla beseft, dat
een heilige macht zich boven hem heeft
uitgestrekt en zijn misdaden zal bestraf
fen.
ROMANCE, soort •ballade, verhalend
lied, gewoonlijk enigszins sentimenteel en
amoureus getint; ook muziekstuk van dat
karakter.
ROME, u.k.g.-zender ln Italië, golfleng
te 25.4 m., roepletters I2R04; golfl. 31.13
m.. roepl. 12R03. Zie ook *Prato Smeraldo.
ROME, zender ln Italië, R. I: golflengte
420.8 m.f 120 kW., 713 kHz. R. II: golfleng
te 245.5 m.. 60 kW.. 1222 kHz. Het pauzeteken ls de slag van een nachtegaal.
ROMEINEN, Brief aan de, een der boeken
van het Nieuwe Testament, geschreven
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door Paulus, misschien om zijn komst
voor te bereiden. Het thema van de brief
ls Gods gerechtigheid, die ln het evan
gelie geopenbaard ls uit geloof tot geloof.
ROMEO ET JULIETTE (Romeo en Ju
lia), van Ch. *Gounod, opera (1867) ln vijf
bedrijven, woorden van Jules Barbier en
Mlchel Carré; eerste opvoering te Parijs
1867.
Het stuk speelt ln de 13e eeuw te
Verona (Italië) en ls gebaseerd op de
vijandschap, welke heerste tussen de twee
aanzienlijke families Capulet en Montalgu. Het eerste bedrijf opent met een feest
ten huize van Capulet, ter ere van zijn
dochter Juliette, waaraan al de familie
leden deelnemen. Twee leden der familie
Montalgu, namelijk Romeo en Mercutlo,
zijn er echter ln geslaagd, gemaskerd de
feestzaal binnen te dringen. Als Juliette
verschijnt, staat een der gasten, Paris,
sprakeloos door haar schoonheid, waarop
Jullette’s vader, Capulet, hem vraagt,
waarom hij haar niet vraagt, met hem te
dansen.
Romeo en Mercutlo, de belde binnenge
drongen Montalgu’s, houden een samen
spraak over Mab, de vorstin der dromen,
die Romeo, volgens diens zeggen, ln de
slaap heeft bezocht. Vervolgens geeft
Romeo uiting aan zijn liefde voor Juliet
te. Zich alleen bevindend met deze laat
ste, bekent hij haar zijn gevoelens en kust
haar hand. Hun gesprek wordt gestoord
door Jullette’s neef, Tybalt, die ln ver
wijten uitbarst en Paris waarschuwt, dat
Romeo op het feest heeft durven verschij
nen. HIJ wil dezen Indringer doden, doch
Juliette’s vader, de wetten der gastvrijheid
wensend te eerbiedigen, verbiedt elke
stoornis en het feest gaat door.
Het tweede bedrijf speelt ln de tuin.
Juliette verschijnt op het balkon en
Romeo zweert haar eeuwige liefde en
trouw. Daarop verschijnt Gregorio met
enige bedienden van Capulet op het ge
luid der stemmen. Romeo verbergt zich.
Gregorio meent dat het Stefano, de page
van Romeo, ls geweest, die misschien
namens zijn meester het hof heeft ge
maakt aan Juliette. Gertrude, de ver
trouwelinge van Juliette, vraagt wlen zij
zoeken en verklaart, dat zij den Montalgu,
die zich heeft weten in te dringen op het
feest, een ongenadig pak slaag zal geven,
als hij ln haar handen valt. Als allen zich
hebben verwijderd, komt Romeo uit zijn
schuilhoek en hernieuwt zijn liefdesbe
tuigingen. Juliette vraagt hem, als het
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hem ernst ls, zich met haar ln de echt
te laten verbinden door een dienaar Gods.
In het derde bedrijf vindt hun echtver
bintenis plaats in de cel van broeder
Laurent, die de hoop uitspreekt dat door
deze band een eind zal komen aan de
eeuwenoude vijandschap tussen de Capulets en de Montalgu’s. In het tweede
tafereel van dit bedrijf komt Stefano zijn
meester zoeken en zingt een serenade
voor het huis van Capulet, waarbij hij
wordt verrast door Gregorio en enige be
dienden. Gregorio kruist de degen met
hem. Inmiddels verschijnen Tybalt en
Mercutlo, die nu eveneens een tweege
vecht aanbinden, waaraan Romeo een
eind wil maken. Nu keert Tybalt zich
tegen dezen laatste, doch Romeo weigert
met hem te vechten en bezweert hem, zijn
gevoelens van haat het zwijgen op te
leggen. Deze taal wekt de toorn op van
Mercutlo, die thans Tybalt aanvalt, doch
gewond wordt. Hierop ontsteekt Romeo ln
zodanige woede, dat hij op zijn beurt
Tybalt aanvalt en hem een dodelijke won
de toebrengt. Capulet, die op het geraas
van het gevecht is toegesneld, is hiervan
getuige. Terwijl Tybalt de laatste adem
uitblaast, verschijnt de Hertog, die, om
Capulet voldoening te schenken, Romeo
met verbanning straft, hoewel hij de
dood heeft verdiend. Romeo, ontzet door
dit vonnis, verklaart te willen sterven,
doch eerst Juliette voor het laatst nog
te willen ontmoeten. Dit wederzien vindt
plaats ln het vierde bedrijf, in de kamer
van Juliette, des nachts. Als de dageraad
aanbreekt, moet Romeo gaan — wellicht
voor altijd, want zij wanhopen er aan,
een einde te kunnen maken aan de tus
sen hun families bestaande vijandschap.
Na zijn vertrek komt Gertrude binnen
' en kondigt Juliette de komst aan van
haar vader en broeder Laurent. Haar
vader deelt haar mede, dat hij. ter ver
vulling van Tybalt’s laatste wens. heeft
besloten haar zonder verwijl uit te huwen
aan Paris. Broeder Laurent, met haar
leed begaan, zegt, als haar vader en Ger
trude vertrokken zijn, dat hij wel een
middel weet om haar dit huwelijk te be
sparen en haar ln staat te stellen met
Romeo te vluchten. Dit bedrijf eindigt
voor de kapel, waar de huwelijksplechtig
heid zal worden voltrokken. Na de brulloftsmars en de bruiloftshymne evenwel
zinkt Julia schijnbaar dood ter aarde. De
enige, dien dit voorval niet verontrust, ls
broeder Laurent, die weet dat het slechts
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de uitwerking is van het slaapmiddel,
hetwelk hij haar heeft toegediend. ZIJ is
schijndood, en hij is er van overtuigd, dat
zij na korte tijd weder zal ontwaken.
Het vijfde en laatste bedrijf speelt zich
af in de grafkelder van de familie Capulet, waar de gewaande dode is heenge
bracht in afwachting van haar bijzetting.
Hier verschijnt thans Romeo, die verno
men heeft wat er is gebeurd. Ook hij weet
niet beter of zijn geliefde is dood, daar
hij in onwetendheid verkeert over de list
van broeder Laurent. Hij heeft weten
door te dringen tot de kelder, waar hij
zijn noodlot en dat van Juliette beweent.
Hij wil haar in de dood volgen en neemt
vergif in; doch nauwelijks heeft hij deze
wanhoopsdaad begaan, of Juliette ont
waakt en richt zich op. Romeo's ontzet
ting is even groot als zijn vreugde over
haar opstanding; hij moet haar bekennen
wat hij heeft gedaan. Zonder hem heeft
het leven geen waarde voor Juliette; zij
besluit mèt haar geliefde te sterven en
steekt zich Romeo’s dolk in het hart.
Gram.pl. (Walslied Je veux vivre)
HM.V. DB 4922.
RONDE, THEO DE,
geb. 1894, dlrecteur-generaal der Vlaamse Uit
zendingen van het N.I.R.
Studeerde aan de Unlversitelten te Leuven en
Straatsburg. Is doctor in
de Letteren en .Wijsbe
geerte (Germaanse phllologle). Werd in 1937
bij het invoeren van de
culturele
zelfstandig
heid der beide golfleng
ten
(Nederlandse
en
Franse) van het N.I.R. aan het hoofd
gesteld van de Vlaamse Uitzendingen.
Was leraar M.O. en suppleant-professor
aan de Unlverslteit te Leuven. Schreef;
Het Toneelleven In Vlaanderen, Beknopte
Geschiedenis van de Nederlandse Letter
kunde (met J. Kuypers), Onze Literatuur
in Beeld (met J. Kuypers), Ons Klassiek
Komisch Toneel.
RONDO, muziekstuk, waarin het hoofd
thema telkens herhaald wordt, afgewis
seld door tussenperiodes; vermoedelijk
voortgekomen uit een dans met couplet
ten of soli, die werden afgewisseld door
een refrein of rondo; deze vorm is door
verschillende componisten dikwijls toege
past. In een sonate staat de rondo meestal
aan het slot.

RRR

RÖNTGEN, JULIUS (1855—1932), Duits
pianist, componist van vele Hollandse,
Oud-Nederlandse liederen en boerendan
sen.
ROOS, ROBERT DE,
geb. 1907, Nederlands
componist, leerling van
Darlus
Milhaud
en
Pierre Monteux, schreef
symphonieën,
études
voor plano en klein
orkest, balletten, kwa
trijnen, liederen, enz.
Componeerde in op
dracht van de A.V.
R.O. de muziek bij de
Vrede van Arlstophanes.
ROSSINI, GIACCHINO (1792—1868), Ita
liaans
opera-componlst; gaf reeds op Jeug
dige leeftijd bewijzen
van een ongelofelijke
muzikale aanleg. Was
reeds in 1813 wereld
beroemd door zijn ope
ra Tancredi. Woonde
van 1823 af te Parijs en
componeerde 2 è 3
opera’s per Jaar. Wij
noemen Otello (1829).
♦Wilhelm Teil (1829), De «Barbier van
Sevilla (1816).
ROSTOV a. d. DON, zender in Rusland,
golflengte 845.1 m.
PHILHARMONISCn
ROTTERDAMSCH
ORKEST, te Rotterdam, opgericht in 1918,
oorspronkelijk onder leiding van Feltzer.
Thans is Eduard Fllpse eerste dirigent.
Het orkest treedt op als Symphonleorkest van de K.R.O.
ROY, HARRY, diri
gent en leider van een
dans-orkest; in het bij
zonder van het dansorkest van het MayfalrHotel. Componeerde I
stole back the girl, Gol
den Gate Kate, Roy Rag,
We like a gay song, enz.
RP, morse-sein voor:
Antwoord betaald.
RPT, morse-sein voor:
Herhaal, of: ik herhaal.
RQ, morse-sein voor: Aanduiding van
een vraag.
RRR, morse-sein voor: Bevestiging ont
vangst van een noodsein.
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RST-CODE, een nieuw systeem voor de
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de sterkte en T (tone), de toon aan. De
waardering heeft plaats met de volgende
cijfers:
Rl. onleesbaar;
2. slecht leesbaar; slechts enkele
woorden te ontcijferen;
3. leesbaar met grote moeite;
4. leesbaar, practisch zonder moeite;
5. volmaakt leesbaar.
S1. zwakke, nauwelijks te onderschei
den tekens;
2. zeer flauwe tekens;
3. flauwe tekens;
4. vrij behoorlijke tekens;
5. betrekkelijk goede tekens;
6. goede tekens;
7. middelmatig sterke tekens;
8. sterke tekens;
9. zeer sterke tekens.
Tl. zeer ruw, sissend geluid;
2. zeer ruwe wisselstroomtoon, geen
spoor van muzikaliteit;
3. ruwe lage wisselstroomtoon, enigs
zins muzikaal;
4. vrij ruwe wisselstroomtoon, tamelijk
muzikaal;
5. muzikale modulatietoon;
6. modulatietoon met enig spoor van
fluiten;
7. bijna gelijkstroomtoon met slechts
een spoor van rimpel;
8. goede gelijkstroomtoon met lichte
rimpel;
9. volmaakte zuivere gelijkstroom
toon.
Van een signaal, dat volgens deze code
leesbaarheid 5, sterkte 8 en toon 9 bezit,
geeft men de waardering op als volgt:
RST589.
RUBINSTEIN,
ARTHUR, geboren 1886.
Pools pianist, opgeleid
ln Duitsland; trad reeds
op 12-jarlge leeftijd op
ln Europa en Amerika.
Zijn grote tournée’s be
gonnen ln 1906; hij
speelt bU voorkeur mo
derne muziek, maar ook
werken van Chopln.
RUISELEDE,
u.k.g.zender ln België, golf
lengte 29.04 m., roepie
N.IR. zendt dagelijks over de Staatszender Rulselede naar Belgisch Congo, en wel
om 18.50 u. muziek en om 19.50 en 20.05
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u. het Vlaams en Frans gesproken Dag
blad.
RUMBA, rhumba, Cubaanse dans van
een nogal Ingewikkeld rhythme, ln de Ver
enigde Staten en Europa ± 1930 populair
geworden. De originele rumba der negers
ls van een erotisch karakter en wordt
alleen door de lagere klassen gedanst.
RUSLAND (Unie der Socialistische Sov
jet Republieken U.S.S.R.), Organisatie van
de Omroep. Hoewel de eerste proefnemin
gen al eerder plaats hadden, werd het
1924, voordat een regelmatig radio-bedrljf
werd Ingesteld overeenkomstig een besluit
van de Raad van Volkscommissarissen van
23 November 1923. Men zag onmlddellljk
de geweldige mogelijkheden ten opzichte
van de propaganda en de ontwikkeling
van het volk ln. In 1926 werden de cen
trale zender te Moskou (12 kW.) en vijf
zwakkere stations gebouwd. Het volgend
Jaar kwamen daar 32 zenders bij. De uit
zendingen werden tot Juli 1928 verzorgd
door de maatschappij Radio pcredatcha,
maar kwamen toen onder het Commis
sariaat der Posterijen en Telegrafie. In
den beginne had de artistieke en Intel
lectuele verzorging der programma’s wel
eens te lijden onder de technische eisen,
maar dit veranderde toen ln 1933 een

Centraal Radio-Comlté met de zorg hier
voor werd belast. Dit Radlo-Comité ls
verdeeld ln drie Commissies, die respec-
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tlevelljk de zorg hebben voor de techni
sche kwesties, de exploitatie der hoofd
zenders en die der locale zenders. Deze
laatste Commissie werkt samen met 70
sub-commlssles ln de republieken, pro
vincies en gewesten. De kosten van de
omroep worden bestreden uit subsidies en
een belasting, die bedraagt: 3 roebel voor
een toestel met detector, 24 roebel voor
een toestel met lampen voor prlvé-gebrulk, en 36 tot 50 roebel voor een toestel
voor gemeenschappelijk gebruik. Ook voor
het abonnement op een radlo-centrale
wordt gemiddeld 24 roebel betaald. Het
aantal zenders wordt voortdurend ultgebreld. Volgens de laatste officiële ge
gevens zijn er 70, waarvan 2 op de ultra
korte golf. De voornaamste zijn: Moskou
Noglnsk Imenl (Komintern RW 1) met
een energie van 500 kW.; verder: Lenin
grad Kolplno RW 53 100 kW., Moskou
RZS, RW 43 100 kW., Moskou Stchelkovo
RW 49 100 kW., Moskou Noglnsk Imenl
Stallna RW 39 100 kW., Novosibirsk RW
76 100 kW., Kiev RW 87 100 kW., Sverdlovsk RW 5 40 kW.. Kiev RW 9 35 kW..
Minsk-Kolodlstchi RW 10 35 kW., Tiflis
RW 7 35 kW., Tasjkent RW 11 25 kW.
Bovendien 4 zenders van 20 kW. en 27
van 10 kW. Op de u.k.g. zenders Khabarovsk RV 15 met 20 kW. en Moskou Stchel
kovo VZSPS RV 59 met 20 kW. In 1937
werden twee experimentele televlsle-statlons gebouwd te Moskou en Leningrad,
terwijl daarbij nog zeven televlsle-zenders
zullen komen, n.1. te Kiev, Tiflis, Minsk,
Novosibirsk, Wladiwostock, Tasjkent en
Alma-Ate. — In 1935 werd ln totaal ge
durende 110.000 uren uitgezonden ln 62
verschillende talen en dialecten. Cijfers
van het aantal bezitters van een toestel
of aansluiting op de distributie over 1937
ontbreken. In 1936 bedroeg dit in totaal
3.760.400.
RUSLAND, Volkslied. Het Russische
volkslied ls de 'Internationale. Zie aldaar.
RUTH, een der historische boeken van
het Oude Testament van een onbekenden
schrijver. De geschiedenis van Ruth valt
ln de tijd der 'Rlchteren. Ruth ls een
edele vrouw, die haar vaderland verlaat
om bij haar schoonmoeder Naómi te blij
ven, en dan ln het vreemde land trouwt
met Boaz, een vermogend man. Ruth’s
zoon Obed was de grootvader van Konlng
Davld.
RUYGROK, LEO, geb. 1889, 2e dirigent
van het Resldentle-orkest en van het
koor der MIJ. tot bevordering der Toon

Sack
kunst, afd. Den Haag; dirigent van „Apollo" te Delft, en hoofdleraar aan het Con
servatorium te Rotterdam. Componeerde:
muziek voor Openluchtspelen, ouvertures,
symphonleën, orkest-suiten en -liederen,
vloloncel-concert met orkest, muziek bij
Antigone en bij de Vrede van Paul Storm.
RUYNEMAN, DANIËL,
geb. 1886, Nederlands
componist, secretaris der
Nederlandsche Vereenlglng voor Hedendaagsche muziek; woonde
achtereenvolgens te Am
u
sterdam, Parijs, Brugge,
I
Groningen
en thans
weer te
Amsterdam.
Componeerde een fluit
en een vloolsonate, stuk
ken voor plano en voor)
koor, pianosonates. De
PHOHI zond enige ma
len uitvoeringen van zijn werk uit.
R.V.U., afk. voor 'Radio Volksuniversi
teit.
RW 96, roepletters van de u.k.g.-zender
Moskou (Rusland), golflengte 31.25 m.

S
S, 1. morse-sein voor: regeringstelegram
met voorrang; 2. afk. voor senza (zonder),
sinistra (linkerhand), solo (alleen), sordi
no (gedempt). S.S. betekent zonder dem
per.
SA, morse-seln voor: Aankondiging van
de naam van een luchtvaartstation.
SAARBRÜCKEN, zender ln Duitsland,
golflengte 240.2 m., 17 kW., 1249 kHz. Het
pauze-teken ls hierbij afgebeeld. Het ls
het begin van het Saar-lled.

SACK, ERNA, geb. te
Berlijn, een der beste
coloratuur-zangeressen,
vooral bekend geworden
door radio en gramofoon; werd opgeleid te
Berlijn en Wenen; ls
sinds 1935 verbonden
aan de Staatsopera te
Dresden. Trad behalve
in Duitsland, op te Ro
me, Amsterdam, Parijs,

Sacrament

252

Londen, Wenen en Boedapest; maakte in
1937 een tournée door de Verenigde Sta
ten en zong ln 1938 ln Nederland, o.a.
voor de A.V.R.O.
SACRAMENT, Kerkelijke term voor: ge
wijde plechtigheid. De Rooms-Katholieken beschouwen het sacrament als een
door Jezus Christus Ingesteld uitwendig
teken, waardoor genade wordt aangeduid
en gegeven. In de R.K. Kerk zijn er zeven:
de Doop, het Vormsel, het H. Sacrament
des Altaars, de Biecht, het H. Oliesel, het
De
Priesterschap en het Huwelijk.
Protestanten beschouwen (volgens de
•Heldelberger Catechismus) de Sacramen
ten als „heilige, zichtbare waartekenen en
regelen van God Ingezet, opdat Hij ons,
door het gebruik derzelve, de beloften van
het Evangelie des te beter verstaan geven
en verzegelen zou”; over het algemeen
worden ln de Protestantse Kerk slechts
twee Sacramenten erkend: De Doop en
het Heilig Avondmaal.
SACRAMENTSDAG,
Heilige,
RoomsKatholleke feestdag, de 2e Donderdag na
Plnksteren. ter herdenking van de Instel
ling van het Allerheiligst Sacrament. In
1247 ls dit feest voor het eerst te Luik
gevierd als gevolg van een vlzloen van een
Augustines.
SAGE, verdicht verhaal met een histo
rische kern. Voorbeelden van sagen zijn
die van den Wandelenden Jood, van Konlng Arthur en de Heilige Graal, en de
F&UStS8g6.

SAINT-SAËNS,
CHARLES
CAMILLE
(1835—1921), Frans componist, o.a. van de
opera *Samson et Dalila, de Suite Algérienne voor orkest, de symphonlsche ge
dichten Le Rouet d’Omphale, Phaëton,
Danse macabre, La Jeunesse d’Hercule,
vijf symphonieën. plano- en viool-concerten, oratoria (Le Déluge, de Zondvloed),
kamermuziek, enzovoorts. Werd 9 October
1835 te Parijs geboren; speelde reeds op
5-Jarige leeftijd pianomuziek van Grétry,
begon, toen hij zeven jaar was, plano en
harmonie te studeren, debuteerde als pia
nist op 11-jarlge leeftijd en werd op zijn
12e Jaar ingeschreven aan het ParJJse
conservatolre, waar hij studeerde onder
Benoist en Halévy. Toen hij 16 was,
voerde de Soclété de Sainte Cécile zijn
eerste symphonie uit. Twee Jaar later, in
1853 werd hij organist te Saint-Méry en
pianoleraar aan een school. Sinds dien
was zijn loopbaan als componist, organist
en pianist er een van doorlopend en stij
gend succes; hij reisde naar alle delen
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van Europa en dikwijls ook door NoordAfrlka. In 1906 en 1915 bezocht hij de
Verenigde Staten, ln 1916 maakte hij een
tournée door Zuid-Amerlka. HIJ werkte
mee aan verschillende muziektijdschrif
ten; enige bundels essays van zijn hand
zagen het licht. HIJ werd algemeen geeerd, o.a.. met het Legioen van Eer. en zijn
gouden Jubileum als artiest werd 2 Juni
1896 publiekelijk gevierd. HIJ stierf, na
ongeveer 200 composities te hebben ge
schreven, op 16 December 1921 te Algiers.
SALONMUZIEK,
oppervlakkige
vermaaks- en verpozingsmuzlek.
SALTARELLO, oude, Italiaanse, snelle,
huppelende dans.
SALVE REG1NA, Latijn; wees gegroet.
Koningin (des hemels), d.i. Maria; lied In
de Rooms-Katholieke Kerk gezongen ln de
tijd van Plnksteren tot *Advent.
SAMSON ET DALILA, opera van C. C.
•Saint Saëns, het eerst opgevoerd ln 1877
te Welmar. Heeft tot motief de geschie
denis van Samson (Slmson) en Dallla (De111a), uit het Oude Testament (Rlchteren
16 ; 4—21). Samson, een der richters van
het Israëlitische volk, was een zeer sterk
man. Toen hij aan Dallla, een vrouw, die
hij liefhad, verraden had, dat zijn kracht
zou verdwijnen, wanneer hij zijn lokken
zou verliezen, knipte ze hem deze met het
verwachte resultaat ln zijn slaap af.
SAMUEL, Twee boeken van, deel van het
Oude Testament, geschreven door den
richter Samuel, en bevattende het verhaal
van zijn optreden en vervolgens dat der
eerste Koningen van Israël Saul en Davld.
Het eindigt kort vóór Davlds dood.
SANCTUS (Latijn: heilig), hymne, ge
baseerd op Jesaja 6 : 3 en Matthetls 21 : 9,
die een Integrerend onderdeel vormt van
de *Mls en van de liturgische dienst ln
de Anglicaanse en andere Protestantse
kerken. Het Sanctus is zeer vele malen
gecomponeerd. Het meest bekend zijn de
toonzettingen van Palestrlna voor de
Rooms-Katholieke en van Bach voor de
Protestantse diensten.
SAN JOSÉ, u.k.g.-zender ln Costa Rlca,
golflengte 46.8 m., roepletters TJPG;
zendt dagelijks van 13.20—5.50 u.
SANTIAGO, zender in Spanje, golfleng
te 201.1 m.
SANTIAGO, u.k.g.-zender in Chili; golf
lengte 25.63 m., roepletters CB 1170; zendt
dagelijks van 15.20—4.20 u.
SARABANDE, oude, Spaanse dans ln
3/4 maat, met sterk accent op de eerste
slag, afkomstig van de Moren. Eerst werd

Saragossa
het dansen begeleid door gezang, later door
castagnetten. Bach, Handel en Purcell ge
bruikten de Sarabande ln suites voor
klavier of piano.
SARAGOSSA, zender ln Spanje, golf
lengte 352.9 m.
SARATOV, zender ln Rusland, golfleng
te 882.3 m.
SAROV, Socialistische Arbeiders-RadloOmroep voor Vlaanderen (zie Belgische
Omroep).
SAXOFOON, meta
len blaasinstrument,
genoemd naar den
Belgischen uitvinder
A. Sax (1844); heeft
het mondstuk van de
•klarinet; gaten met
kleppen; komt ln
verschillende vormen
voor: recht en ln de
vorm van een pijp,
en ook in zes ver
schillende
toonaar
den. Wordt vooral ge
bruikt bij militaire
en Jazzmuziek. In
Jazz-taal wordt de
saxofoon
fog-horn
(misthoorn) of lip-horn genoemd.
SBO, roepletters van de u.k.g.-zender
Motala (Zweden), golflengte 49.46 m.;
relayeert Stockholm.
SBP, roepletters van de u.k.g.-zender
Motala (Zweden), golflengte 25.63 m.;
relayeert Stockholm.
SCALA, 1. Ital.: toonladder; 2. naam van
verschillende Theaters, o.a. Scala-Theater
te Milaan, gebouwd in 1778. Na het San
Carlo-Theater te Napels ls het het groot
ste theater van Italië. Het ls een typisch
Italiaans Theater en geeft sedert vele
Jaren de toon aan in muzlek-aangelegenheden, ln het bijzonder ln de zangkunst,
dus ln opera en operette.
SCARLATTI, ALESSANDRO (1659—1725)
Italiaans componist, kapelmeester aan de
hoven te Rome en Napels. Heeft een enorm
aantal werken gecomponeerd, n.1. 115 ope
ra’s, ruim 600 cantaten, een Johannespassion, 15 oratoria, Kamer-duetten, enz.
SCHAAKSPEL, vermoedelijk vla Perzlë
uit Brlts-Indlë naar Europa gekomen. Het
bord bevat 32 witte en 32 zwarte velden,
waarop door de belde spelers met 16 wit
te en 16 zwarte stukken wordt gespeeld.
Deze stukken zijn voor lederen speler: 1
konlng, 1 koningin, 2 kastelen, 2 raads
heren, 2 paarden en 8 pionnen, die leder
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op een bepaalde manier over het bord
moeten worden verplaatst. Het doel hler-

Z.WART

WIT

van ls, den konlng van de tegenpartij
schaakmat te zetten, d.w.z. zó In te slui
ten, dat hij geen enkele zet meer kan
doen. Door de 64 vakjes zowel horizontaal
als verticaal te merken, resp. met cijfers
en letters, zoals op de tekening ls gedaan,
heeft men een gemakkelijke methode om
ln verslagen de stand der stukken aan te
geven. Men noemt bijv. F 6 het vakje, ge
legen op het snijpunt der stroken F en 6.
In de wintermaanden geeft Dr. Max *Euwe
schaakles voor de A.V.R.O.-mlcrofoon.
SCHADUW-WERKING ls een verzwak
king van radlo-ontvangst, tengevolge van
afscherming of absorptie door een gewapend-betonnen huls, gas-reservolr van een
gasfabriek, aanwezigheid van metaalert
sen ln de grond, e.d. Vrl. achter een grote
stad bestaat een zeer merkbare schaduw.
SCHAPER, DIRK (1874—1931), Neder
lands pianist, componist van planosoll,
planokwintet, viool- en cellosonaten, en
een Javaanse rhapsodle.
SCHAFFERS, HANS J.
R., geb. 1903, programmachef van de K.R.O.,
studeerde Handelsecono
mie aan de Universltelt
te Amsterdam en trad ln
1929 als admlnlstrateureconoom ln dienst bij
een grote onderneming.
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Naast de gewone school- en hogere oplei
ding begon hij reeds op 8-jarige leeftijd
muzlek-onderwljs te nemen bij den be
kenden paedagoog Fred. J. Roeske, eerst
alleen plano-onderrlcht, later ook compo
sitie, muziekgeschiedenis enz. In 1933
kreeg hij gelegenheid, zijn gaven zowel op
economisch als muzikaal gebied te com
bineren en trad ln dienst als programmachef bij de K.R.O.

SCHALMEI, 1. ouderwetse, primitieve
soort fluit, waaruit de *hobo en de •klari
net zijn voortgekomen; 2. het laagste
register van de klarinet; 3. speelhuis van
de ^doedelzak.
SCHEEPVAART EN RADIO. Het ls een
bij het grote publiek weinig bekend feit,
dat de scheepsradlo reeds een rij van
Jaren bestond, voordat zelfs aan een
radio-omroep kon worden gedacht. De
ontwikkeling van de radio-omroep dateert
eigenlijk eerst van 1925, terwijl reeds in
1897 door Marconl een radlo-installatle op
een schip werd geplaatst en reeds in 1906
een internationale conferentie werd ge
houden tot regeling van het radioverkeer
tussen schepen onderling en tussen sche
pen en landstations. Een scheepsradlo-in
stallatie bestaat altijd ten minste uit één
zender en één ontvanger; de zender ls
nodig om zelf oproepen of telegrammen
enz. te kunnen ultselnen aan andere
schepen of landstations, de ontvanger om
zulke oproepen en telegrammen te kunnen
ontvangen. In de eerste jaren der scheeps
radlo was de afstand, die met de scheepszenders kon worden overbrugd, niet meer
dan een paar honderd zeemijlen (van 1852
meter). Indien b.v. een schip ln de Indi
sche Oceaan een radiotelegram verzond
met bestemming voor Nederland, dan werd
dat draadloos geseind naar het dichtstbij
zijnde kuststatlon, b.v. Sabang Radio,
waarna het telegram vandaar per onderzeekabel naar Europa werd doorgezonden
en van het eindpunt van de kabel per
telegraaflijn naar de plaats van bestem
ming. Een telegram uit Nederland naar
iemand aan boord van een schip op zee,
b.v. bU de Braziliaanse kust, werd eerst
per kabel naar Brazilië gezonden, vandaar
per telegraaflijn naar een Braziliaans
kuststatlon, vanwaar, zodra het betrokken
schip binnen de werkingssfeer kwam, het
telegram eindelijk aan het scheepsstatlon
kon worden overgeselnd. Dergelijke tele
grammen waren natuurlijk zeer duur, om
dat betaald moest worden voor overseinlng langs telegraaflijnen, kabels, voor
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landstations en schecpsstation. Niets Il
lustreert beter de geweldige ontwikkeling
van de radlo-technlek, dan het lelt, dat
met veel kleinere electrlsche energie dan
vroeger voor afstanden van 200 mijl,
thans rechtstreekse verbinding van sche
pen met het Nederlandse kuststatlon
•Schevenlngen-Radlo mogelijk ls uit de
Indische Oceaan, uit de nabijheid van
Brazilië, enz., waardoor uiteraard de telegramkosten veel lager en de snelheid van
het radioverkeer veel groter zijn geworden.
Volgens Internationale voorschriften
moet tegenwoordig elk schip boven 1600
ton voorzien zijn van scheepsradlo, zodat
alle passagiersschepen en duizenden
vrachtboten van alle landen ter wereld
ten minste één zender en één ontvanger
aan boord moeten hebben. Er zijn echter
ln alle landen talrijke vaartuigen beneden
1600 ton, die ook van scheepsradlo zijn
voorzien. De ln elk geval voorgeschreven
zender moet aan bepaalde eisen voldoen
en ten minste kunnen seinen op verschil
lende golflengten tussen 600 en 800 meter.
Behalve deze hoofdzender ls tevens voor
geschreven de aanwezigheid van een z.g.
noodzender, die gebruikt moet kunnen
worden, wanneer de normale bron van
electrlsche energie, de scheepsdynamo, om
een of andere reden geen stroom meer
kan leveren. Een dergelijke noodzender
wordt gevoed door een speciale accumu
latorenbatterij of door een nooddynamo.
De ontvanger op het eenvoudigste radio
station moet geschikt zijn voor de golven
600—800 meter, doch eveneens voor lan
gere en kortere golven voor de ontvangst
van weer- en nieuwsberichten, enz.
Veiligheid van schip en opvarenden. Het
hoofddoel van de scheepsradlo ls beveili
ging van schip en opvarenden en hier
voor zijn belangrijke Internationale rege
lingen getroffen en talrijke vernuftige
toepassingen bedacht. Als voornaamste
veiligheidsmaatregel noemen wij de rege
ling van het verkeer op de 600 meter golf.
Deze golf ls ingesteld als algemene roep
en lulstergolf en op 600 meter geschiedt
dan ook de internationale lulsterdlenst,
welke door passagiers- en grote vracht
schepen dag en nacht wordt onderhouden.
Op vele vrachtschepen ls het radiostation
door slechts één telegrafist bezet en hier
wordt bulten de wachturen een automa
tisch alarmtoestel ingeschakeld, waarover
hieronder meer. Alle berichten van bij
zonder belang voor de scheepvaart, zoals
S.O.S.-, spoed- en veiligheidsselnen, wor-

Scheepvaart en radio

255

den op de 600 meter uitgezonden, terwijl
Berichten aan Zeevarenden, om het ver
keer ln de 600 meter niet te zeer te be
lasten, op vastgestelde tijden door ver
schillende kuststations worden uitgezon
den In andere golven. De 600 meter wordt
ook gebruikt voor het oproepen van ande
re stations, waarvoor telegrammen aan
wezig zijn, welke, nadat op 600 meter
verbinding ls verkregen, worden overgeselnd op andere, afgesproken, golven. Door
Internationale regelingen ls getracht te
verhinderen, dat het verkeer op 600 meter
te Intens wordt, terwijl dit eveneens
wordt vermeden, doordat het tegenwoor
dige telegrafistencorps, dat door een dege
lijke langdurige opleiding een grote vak
bekwaamheid bezit, door een beknopte
werkwijze het verkeer tot het nodlgste
weet te beperken. In deze opzichten
maakt het Nederlandse telegrafistencorps
een uitstekend figuur. Belangrijk voor de
veiligheid ls de bepaling, dat tweemaal
per uur (van de 15e tot de 18e en van de
45e tot de 48e minuut) het gewone ver
keer ln alle golven moet worden opge
schort om op 600 meter te luisteren naar
eventuele noodseinen of veillgheldsselnen.
Tot de vele vernuftige toepassingen voor
de veiligheid van de navigatie behoren
vooral: de boven reeds genoemde noodinrlchtlng, de rlchtingzoeker, het auto
matisch alarmtoestel, het echolood, radio
zenders ln reddingboten, de weerberich
tendienst en de medische adviezen, welke
hieronder afzonderlijk zullen worden be
sproken.
Andere golven. De afwikkeling van het
telegramverkeer mag niet op 600 meter
geschieden en hiervoor worden aan boord
gebruikt: lange golven (2100—2800 meter);
korte golven (600-800 meter) en verschil
lende ultra-korte golven (18, 24, 36 meter,
enz.) terwijl de band van 100 tot 200
meter gebruikt wordt voor de radlo-telefonle van vlsserljschepen en kustvaarders.
Het verkeer op de lange golven wordt ge
leidelijk aan vervangen door dat op de
ultra-korte golven, vooral op 24 en 36
meter. De band boven 600 meter tot 800
meter ls bestemd voor verkeer binnen
korte afstanden en wordt vooral gebezigd
door vrachtschepen, die geen zenders voor
ultra-korte of lange golven hebben. Voor
het telegramverkeer zijn vooral de 660 en
706 meter van belang, terwijl de 800 meter
gebruikt wordt voor radlopelllngen. Voor
het uitzenden van weer- en nieuwsberich
ten gebruiken de landstatlons allerlei
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golven (korte en lange), waarop de sche
pen met hun ontvangers voor verschillen
de golfberelken, kunnen afstemmen.
Scheepsstatlons met ultra-korte golf-zender kunnen hiermede vrijwel overal ter
wereld ln rechtstreekse verbinding blijven
met Schevenlngen-Radlo of desgewenst
met kuststations ln andere landen, het
geen uiteraard een belangrijke bespa
ring op de telegramkosten betekent en
b.v. lni tijden van beroering van onschat
baar belang kan zijn. Ook talrijke vracht-,
sleep- en tankboten zijn reeds met ultra
korte golf-zenders uitgerust.
Telegramverkeer. Niet alleen kan men
van boord telegrammen zenden naar an
dere schepen of naar de vaste wal, maar
ook van de wal kan men telegrammen
zenden aan passagiers of leden der be
manning van alle schepen, uitgerust met
een telegraaf- of telefoonlnstallatle. Dergelijke telegrammen kunnen aan elk
rijkstelegraafkantoor worden opgegeven.
Ook Kerst- en NleuwJ aarstelegrammen
(tegen verminderd tarief) kunnen aan
schepen op zee worden gezonden.
Het automatisch alarmtoestel. Indien op
een schip geen wacht wordt gehouden op
600 meter, wordt het automatisch alarm
toestel Ingeschakeld. Wanneer een schip,
dat om een of andere reden hulp nodig
heeft, bepaalde seinen uitzendt, zal op
schepen binnen een niet al te grote af
stand, waar het automatisch alarmtoestel
bijstaat, een serie bellen overgaan (één ln
de selnhut, één ln de slaaphut van den
telegrafist en één op de commandobrug)
waardoor dus de telegrafist wordt ge
waarschuwd om onmiddellijk te gaan
luisteren op 600 meter en de velligheldsseinen of noodseinen, die op het z.g.
alarmsein volgen, op te nemen voor even
tueel mogelijke hulpverlening. Aan dit
toestel, een der meest Interessante vindin
gen van de laatste Jaren, hebben reeds
talrijke schipbreukelingen hun leven te
danken.
De rlchtingzoeker. Dit ls een radio-ontvanger met een eigen speciale antenne ln
de vorm van twee loodrecht op elkaar
geplaatste helften. Het toestel geeft aan,
uit welke richting een teken b.v. van een
kuststatlon, waarvan men de positie kent,
wordt ontvangen. Door deze richting ln
de kaart te zetten (lijn van kuststatlon
naar schip) blijkt dus waar het schip zich
bevindt. Dit is uiteraard bij mist of
slecht zicht een zeer belangrijk hulpmld-
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del voor de navigatie. Door twee stations
aan land te pellen (z.g. kruispeiling) en
de resulterende lijnen op de kaart te zet
ten, ziet men, dat het schip zich bevindt
op de plaats, waar de twee lijnen elkan
der snijden. Als een schip zelf geen rlchtlngzoeker heeft, zal het aan een kuststatlon kunnen vragen om een peiling,
omdat op talrijke vaste punten aan land
pellstatlons zijn opgericht. Om zich te
laten pellen, geeft het schip ln 800 meter
Internationaal vastgestelde pelltekens,
waarvan door één of meer pellstatlons aan
land een peiling wordt genomen, terwijl
het resultaat dezer peiling vervolgens door
het kuststatlon in graden van 0—360 aan
het schip wordt medegedeeld. Om het
peilen te vergemakkelijken, zijn verder op
vele plaatsen aan de kusten radiobakens
opgericht, die vooral tijdens mist voort
durend pelltekens uitzenden, waarvan de
schepen met rlchtingzoeker gebruik kun
nen maken om hun positie te bepalen.
Volgens Internationale voorschriften moet
elk schip boven 5500 ton zijn uitgerust
met een rlchtingzoeker, maar men vindt
dit zeer nuttige Instrument ook op hon
derden kleinere schepen, Ja zelfs op circa
100 Nederlandse kustvaarders, die overi
gens zelfs geen radiozender of ontvanger
aan boord hebben. De radlo-rlchtingzoeker
ls dan ook een der belangrijkste en meest
betrouwbare hulpmiddelen geworden voor
een veilige navigatie.
Het echolood. Met dit toestel kan men
de diepte van het water onder het schip
meten, hetgeen vooral van belang ls bij
het aanlopen van kusten en het varen ln
ondiepe wateren, vooral bij slecht zicht.
De werking berust op het uitzenden
door het toestel van radiogolven, die door
de zeebodem worden weerkaatst en door
de ontvanger van het toestel geregistreerd.
De diepte, welke wordt bepaald door de
tijdsduur, verlopen tussen uitzending en
ontvangst, wordt zichtbaar aangewezen.
Het grote voordeel van het radlo-lood
boven het gewone lood ls, dat de loding
rechtstreeks kan worden afgelezen en dat
deze voortdurend (tientallen malen per
minuut) kan worden herhaald, zonder
dat het schip vaart behoeft te minderen
of te stoppen. Een groot aantal passagiersen tankschepen onder Nederlandse vlag
ls met dit toestel uitgerust.
Reddingboten. Op de grote schepen is
tegenwoordig één of meer van de red
dingboten voorzien van een radiotelegraaf-
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of radlotelefoon-installatle, gevoed door
accumulatoren. Dit maakt dus het draad
loos om hulp vragen, ook nog wanneer de
opvarenden het schip hebben moeten ver
laten en zich in de boten bevinden, moge
lijk.

De weerbericlitendienst. Dagelijks wor
den door een groot aantal landstatlons
uitvoerige weerberichten uitgezonden ten
behoeve van de scheepvaart. Van groot
belang zijn vooral typhoon- en orkaanwaarschuwingen, maar ook de gewone
weerberichten vormen een onschatbare
bron van belangrijke inlichtingen. Verder
zijn van alle landen tezamen circa 1000
schepen uitgekozen om zelf weerberichten
op te stellen en deze aan bepaalde kuststatlons te seinen, waar men van de aldus
verkregen gegevens gebruik maakt voor
weervoorspellingen en weerberichten voor
scheepvaart en luchtvaart. Van deze 1000
schepen zijn er 43 onder Nederlandse vlag,
een zeer belangrijk percentage voor ons
kleine landje.
Medische adviezen. Op vrachtschepen
bevindt zich gewoonlijk geen dokter aan
boord. BIJ ernstige ziekte of bij een on
geval kan men Ingevolge Internationale
overeenkomsten geneeskundig advies vra
gen aan een schip, dat wel een dokter
aan boord heeft of aan een ziekenhuis
aan land. Per radiotelegram seint de ge
zagvoerder ln zulke gevallen de hem be
kende bijzonderheden omtrent ziekte of
ongeval, waarna het advies zo spoedig
mogelijk per radio wordt toegezonden. Het
komt voor, dat patiënten op zee worden
overgebracht naar andere schepen voor
spoedoperaties, enz. Deze dienst, die uit
stekend werkt, heeft reeds menig men
senleven gered.
Noodgevallen. Ondanks de talloze vei
ligheidsmaatregelen, waartoe de radio, zo
als wij hierboven hebben gezien, ln zeer
belangrijke mate bij draagt, kan het voor
komen, dat een schip op zee ln nood ge
raakt en hulp van andere schepen voor
het redden van schip en/of opvarenden
nodig heeft. In dergelijke ernstige geval
len zal gebruik gemaakt worden van het
noodsein, S.O.S., voorafgegaan door het
alarmsein (zie automatisch alarmtoestel)
Zodra het noodsein is uitgezonden, moet
alle radioverkeer worden stilgelegd en mo
gen alleen met het ln nood verkerende
schip radloseinen worden gewisseld door
die schepen of kuststatlons, die menen
hulp te kunnen verlenen, doordat zij of-

Beeld op een Philips televisie-ontvanger,
uitgezonden met een iconoscoop van 90 en
van 405 beeldlijnen.
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wel zelf ln de nabijheid zijn of anderen
ln de nabijheid kunnen waarschuwen. Het
ls van algemene bekendheid, dat de
scheepsradlo ln dit opzicht haar hoofd
doel, veiligheid voor schip en opvarenden,
talloze malen op schitterende wijze heeft
bereikt en dat duizenden mensenlevens
door haar bemiddeling zijn gered en tal
loze schepen voor een wisse ondergang be
hoed.
De persdienst. Ook de persdienst vormt
een belangrijk onderdeel van de scheeps
radlo. Hij zorgt ervoor, dat het vroeger
aan boord zo onaangename isolement van
het wereldgebeuren verdwenen is. De
nieuwsberichten worden op vastgestelde
tijden en golven door Nederlandse en bui
tenlandse landstatlons uitgezonden, aan
boord ontvangen en gepubliceerd. Op ver
schillende passagiersschepen en vracht
schepen geschiedt deze publicatie door
het ophangen van bulletins op verschil
lende plaatsen aan boord, terwijl op de
grote passagiersschepen een complete
scheepskrant verschijnt, waarin de pers
berichten, die het belangrijkste Nederland
se, Nederlands-koloniale en internationale
nieuws bevatten, benevens beurs- en
sportberichten, worden opgenomen. Op de
schepen van de Holland Amerika Lijn heet
deze krant The Ocean Post, op die van de
N.V. Stoomvaart. Maatschappij Nederland
en de N.V. Rotterdamsche Lloyd De
Oceaan Post. Van deze kranten verschijnt
op elke zeedag een geheel verschillend
nummer, dat behalve de nieuwsberichten
ook andere artikelen, illustraties, grapjes,
puzzles, advertenties, enz. bevat, terwijl
van elk nummer aan alle passagiers gratis
een exemplaar wordt uitgereikt.
Scheepsradiotelefonie. Er zijn thans
circa 120 Nederlandse visserij schepen
(trawlers en loggers) en bovendien een
aantal kustvaarders, die zijn uitgerust
met een radlotelefoniezender. Telefonie
werd gekozen, omdat de opleiding voor de
bediening van een eenvoudige telefouiezender zeer korte tijd vereist, terwijl die
voor radlotelegraflst zeer langdurig ls.
Voor het verkeer met visserljschepen en
kustvaarders, waarvoor golven ln de band
van 100—200 meter zijn vastgesteld, ls een
speciale dienst ln het leven geroepen met
het Nederlandse kuststation SchevenlngenRadlo. De schepen kunnen niet alleen
telegrammen opgeven aan en ontvangen
van het kuststation, maar ook onderling
spreken en, hetgeen zeer belangrijk ls, via
het kuststation verbinding krijgen met elk
R17
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gewenst telefoonnummer ln Nederland,
dus ook met het kantoor der rederij voor
mededelingen, Instructies, enz. Een gelijk
soortige Installatie als op de vlsserijschepen ln gebruik, werd door Radio-Holland
o.a. ook geplaatst op de Piet Hein, het
jacht van het Prinselijk Paar. Een andere
toepassing van de radiotelefonie treft men
aan op passagiersschepen, zoals b.v. de
Nieuw Amsterdam, die gedurende de ge
hele overtocht van Nederland naar Ame
rika v.v., voortdurend ln rechtstreekse
radiotelefonische verbinding is met Ne
derland en Amerika belde. Dit verkeer
vindt plaats op ultra-korte golven tussen
15 en 70 meter. Een telefoongesprek met
een schip, voorzien van een radlo-telefoonlnstallatie kan door eiken telefoonabonné uit zijn eigen huis of kantoor
gevoerd worden; het wordt aangevraagd
op dezelfde wijze als elk ander gesprek.
Omroep aan boord. Aan boord van de
grote passagiersschepen bevindt zich een
omroepinstallatie, waaraan een groot aan
tal luidsprekers, permanent opgesteld ln
de salons en op de verschillende dekken,
in groepen of alle tegelijk, kan wor
den verbonden. Hierdoor bestaat de mo
gelijkheid om b.v. aan alle passagiers te
gelijker tijd mededelingen te doen, toe
spraken te houden en muziek van gramofoonplaten of programma’s van aan
boord ontvangen uitzendingen van omroepstatlons door te geven.
Gemeenschappelijke antenne. Onder de
opvarenden van schepen zijn natuurlijk
talrijke personen, die een radlo-omroepontvanger wensen te gebruiken. Maar als
voor elke ontvanger een eigen antenne
werd gespannen, zou vooral een groot
schip erg worden ontsierd. Bovendien zou
den al deze antennes invloed uitoefenen
op de resultaten van de rlchtingzoeker.
Tijdens het pellen moeten alle antennes
aan boord van aarde geïsoleerd worden en
om zekerheid te verkrijgen, dat zulks In
derdaad geschiedt, wordt tegenwoordig op
grote schepen een centraal antennesysteem aangebracht, waarop alle ontvan
gers kunnen worden aangesloten en dat
in zijn geheel, door middel van een scha
kelaar, van aarde geïsoleerd kan worden.
De Radiosurprisedienst. Iemand aan
boord kan, wanneer een bloedverwant of
kermis aan land een verjaardag of ander
feest viert, per radio zorg dragen voor toe
zending van bloemen of een ander ge
schenk, te bezorgen op de dag van het
feest zelf en desgewenst zelfs op een be-
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paald uur van die dag. HIJ begeeft zich
daarvoor naar het radiostation aan boord,
zoekt ln een catalogus een geschenk uit
van het bedrag, dat hij wenst te besteden,
betaalt dat bedrag plus de kosten van
het bijbehorende telegram en alles komt
ln orde. Het telegram, in codevorm, wordt
door den telegrafist aan boord verzonden
aan Radlo-Holland, die de bestelling door
geeft met de tekst van het telegram, aan
één der voor deze dienst aangewezen leve
ranciers, die vervolgens zorgt voor afleve
ring van de bloemen, gebak, sigaren, enz.
enz. zoals door den afzender aan boord
werd besteld. Dit ls wel een bewijs van
de grote mogelijkheden, die de radio, mits
goed georganiseerd, heden ten dage biedt.
Filmtoestellen. De radiotelegraflsten aan
boord hebben ook het toezicht op en het
onderhoud van de in gebruik zijnde, even
eens door Radlo-Holland geleverde, spre
kende filmtoestellen. Gedurende de reis
worden telkens voorstellingen gegeven,
welke met het allerbeste, wat op dit ge
bied aan land wordt geboden, kunnen
wedijveren. De films worden ln de thuis
haven aan boord gezonden en in tussen
havens komt door ruiling met andere
schepen van dezelfde rederij, dikwijls een
nieuwe serie films aan boord, zodat voor
de nodige variatie gezorgd wordt.
Organisatie aan land. Installatie, Inspec
tie en reparatie. De toestellen van de
scheepsradlo moeten uiteraard geregeld
gecontroleerd worden; dit geschiedt hoofdzakelljk ln de thuishaven van het schip,
zodat men aan land ook een organisatie
nodig heeft om de scheepsradlo naar be
horen te doen functionneren. De radioinstallaties aan boord van alle koopvaar
dij- en visserijschepen en kustvaarders
onder Nederlandse vlag worden geëxploi
teerd door de Nederlandse Telegraaf
Maatschappij Radio-Holland N.V. te Am
sterdam, met kantoren en werkplaatsen
in talrijke andere Nederlandse en Nederlands-kolonlale havenplaatsen. RadioHolland plaatst op nieuw gebouwde sche
pen radio-installaties, die zij aan de rede
rijen verhuurt en zorgt ook voor het on
derhoud, niet alleen ln havens van het
Nederlandse Rijks- en Koloniale gebied,
maar ln alle havens ter wereld. Dit ls mo
gelijk door een stelsel van internationale
overeenkomsten, waardoor buitenlandse
scheepsradlomaatschappijen in onder hen
ressorterende havens zorgen voor scheepsstations van Radlo-Holland, terwijl om
gekeerd Radlo-Holland ln de door haar
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bediende havens zulks doet voor de
stations der andere maatschappijen.
Hierdoor bestaan mogelijkheden van
uitstekende service ln alle havens ter
wereld. Elk binnenkomend schip waar
op een installatie van Radlo-Holland
staat, wordt na binnenkomst geïnspec
teerd, waarna alle eventueel nodige repa
raties worden uitgevoerd door een grote
staf van monteurs. Daar schepen dikwijls
slechts zeer kort binnen zijn, is bij dit
reparatie- of installatiewerk soms zeer
grote haast. Dit heeft ln de haven van
Rotterdam geleld tot de Invoering van een
radio-telefonlsche havendienst van RadloHolland. Op haar motorboten is een radlotelefonlezender geïnstalleerd, evenals op
het kantoor aldaar, waardoor kantoor en
boten geregeld met elkander In verbinding
staan voor het doorgeven van aangevraag
de Inspecties en reparaties op Nederland
se en buitenlandse binnengekomen sche
pen. Vooral voor het zeer ultgebrelde ha
vencomplex van Rotterdam is deze dienst
van groot nut gebleken.
Opleiding van radio-telegrafisten. BIJ
Radlo-Holland ls in dienst het merendeel
van de radio-telegrafisten der koopvaar
dijvloot en van de luchtvloot der K.L.M.
De opleiding van deze telegrafisten ge
schiedt op speciale radio-scholen, waar
van Radlo-Holland er te Amsterdam en
Rotterdam één heeft. De duur der oplei
ding ls voor het rijkscertificaat eerste
klasse circa twee Jaar, voor tweede klasse
circa 18 maanden. Radlo-Holland verzorgt
ook de opleiding van seinersmaats voor
de Koninklijke Nederlandse Marine. Deze
seinersmaats kunnen na vier dienstjaren
bij de Marine in de dienst van RadloHolland overgaan en hebben dan de voor
keur bij eventuele vacatures. Radio-Holland verzorgt eveneens de opleiding voor
het Rijkscertificaat als radio-telefonlst
voor visserijschepen en kustvaarders. De
duur der opleiding bedraagt slechts enige
weken, terwijl de cursussen vooral worden
gegeven in de visserij plaatsen, zoals IJmuiden, Scheveningen en Katwijk. Behalve de
opleidingsscholen van Radlo-Holland zijn
er ook andere radio-scholen, waarvan de
leerlingen, na hun rijkscertificaat te heb
ben behaald, door Radlo-Holland ln dienst
kunnen worden genomen wanneer er vaca
tures zijn. Zie ook Radio-onderwijs.
Verrekening der telegrammen. Wanneer
een schip ln de Indische Oceaan een tele
gram verzendt b.v. vla Colombo-Radlo
naar Nederland, bestaan de selnkosten uit
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het totaal van vele taksen, n.1. voor het
schip, voor het kuststatlon, voor de kabel
maatschappij Ceylon—Engeland, voor het
Engelse en voor het Nederlandse telegraafnet. Het ls dus duidelijk, dat de ultelndelljke afrekening van deze taksen veel werk
vereist en de afdeling Verrekenlngsdlenst
vormt dan ook bij elke Rijkstelegraaf en
bij elke particuliere telegraafmaatschappij,
dus ook bij Radlo-Holland, een belangrijk
onderdeel van het bedrijf. Bij een telegram
van een Nederlands schip vla een Neder
lands kuststatlon naar een bestemming ln
Nederland ls deze verrekening natuurlijk
heel wat minder Ingewikkeld.
Conclusie. Uit het voorgaande ls wel ge
bleken, dat de scheepsradlo zich ln de
loop der Jaren heeft ontwikkeld tot een
veelomvattend bedrijf, dat èn door de
bevordering van de veiligheid van schip en
opvarenden èn door de talrijke faciliteiten
op velerlei gebied voor passagiers en op
varenden, voor de gehele scheepvaart on
getwijfeld een zegen ls geworden.
SCHELLEBOOM,
lnstrument van Turkse
oorsprong, behangen met
vele bellen, en aan de
top een of meer koperen
halvemanen, waaraan 2
paardestaarten. Wordt bij
militaire muziek mee
gedragen,
waarblj
de
belletjes
voortdurend
rinkelen.
SCHENECTADY (N.Y.),
u.k.g.-zender ln de Ver.
Staten, golflengte 13.95
m., 19.57 m„ 31.4 m.,
roepletters W2XAD; op
golflengte 31.48 m. roep
letters W2XAF.
SCHERZO (Ital. spr.
uit: skerdzo); vlug en
vrolijk muziekstukje, dat
een schertsende indruk
maakt.
SCHEVENINGEN-RADIO. Kuststatlon bij
Scheveningen met een dubbele taak: 1.
de zorg voor de veiligheid ter zee en ln
de lucht; 2. het commerciële radiotelegraaf- en telefoonverkeer met schepen op
zee. Zie hierover scheepvaart en radio. Zie
ook foto-pagina XX.
SCHILLINGS, MAX VON (1868—1933).
geb. te Düren, Duits componist, groeide op
te Bonn, studeerde daarna te München.
1892 repetitor van het koor te Bayreuth,
1908—1918 Generalmusikdirektor te Stutt-
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gart. 1919 Generallntendant van de Berlljnse Staatsopera. Wegens meningsverschil
met het bestuur ln 1925 ontslagen. In
1933 door Hitler benoemd tot leider der
Opera te Charlottenburg, maar kort daar
op gestorven. Ondanks belangrijke or
kestrale schoonheid ln de meeste van zijn
opera's, zijn ze niet zo origineel, dat ze
dikwijls meer opgevoerd worden. Slechts
zijn *Mona Lisa had een wereldsucces.
Bekend ls ook zijn muziek bij von Wlldenbruch’s Hexenlled.
SCHIPA, TITO, geb.
1889, een der beste
tenorzan
Italiaanse
gers, tevens met Frans
repertoire. Trad op in
Italië, Spanje en ZuldAmerlka en ls sinds
1919 verbonden aan de
Chlcago Clvic Opera te
Chlcago. Vele gr.pl. bij
H.M.V.
SCHLAGER, succeslied. Hieronder een ge
sprek met Rogier, ie
mand die er enige gemaakt heeft. — Hoe een
liedje wordt gemaakt? Tja, daarover valt
heel wat te vertellen. Ik mag ronduit zijn?
U bedoelt natuurlijk een Hollands Bühnelledje? — Om te beginnen ... — Zo ...
nou. dan eerst dit: een Schlager, d.w.z.
een product dat werkelijk enigszins aan
spraak maakt op die naam, wordt niet ge
maakt: het ontstaat als het ware vanzelf,
het borrelt op ln een of andere dichter
lijke ziel. Inspiratie, meneer. Het gaat
aldus: Je hoort Iets — een woord, een
frats, een muzlekregel. Dan luister je
en ... Je hoort een eerste refreinregel...
— Een eerste refreinregel, hoe meent U
dat? — Nu Ja, de meeste liedjes hebben
’n refreintje, zoals U weet. En gewoonlijk
maakt men eerst het refrein. De rest van
het liedje wordt daarop gebouwd. Die
eerste refreinregel ls ’t motief van het
liedje. Die domineert er ln.
— Zo? en verder?
— Dus, er ls een eerste refreinregel. De
. spil, waarom het liedje draait. Is die goed,
dan klopt de rest vanzelf. Ik behoef U
zeker niet te vertellen, dat van de meeste
liedjes alleen ’t begin van het refrein
blijft „hangen"? Dit tussen haakjes.
Dan... zet Je Je neer en je probeert die
tekstregel te zingen. Lukt dit, dan heb Je
meteen de vorm te pakken. Je hoort dan
als het ware het hele liedje zingen. Je
bouwt & la minute het refrein op, verzint
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er een stuk of wat coupletten bij — na
tuurlijk ln bijpassend rhythme en met een
climaxje en een geschikt slotl — en .:.
het liedje is er. Intussen: vóór je lijfcomponlst het ding gezien heeft, weet Je
reeds, wat hij er van zal maken.
— Wordt steeds eerst de tekst geschre
ven?
— Meestal wel. Soms gebeurt het ook
andersom. Je schrijft dan woorden bij een
bestaand muziekje.
— U sprak tot dusverre over wat U
noemt een werkelijk liedje. Hoe bedoelt
U dat precies?
— Wel, behalve de spontane dingetjes,
die liedjes mogen heten — al zijn het dan
ook niet bepaald Schlagers — wordt er
ook heel wat maakwerk gefabriceerd,
prullledjes van de ergste soort, waarvoor
Holland zich eigenlijk moest schamen. Hoe
die gemaakt worden? De gewrongen ca
dans en het gezochte rijm van zo’n ding
geven mij steeds de Indruk, dat iemand
zich daarvoor z’n hersenen heeft zitten
pijnigen, dagenlang ...
— Maar, meneer Rogier, in het buiten
land ...
Hier valt Rogier ons opgewonden in de
rede:
— In 't buitenland, Ja, daar is het zo
heel anders gesteld. U wilt de liedjes van
daar toch niet vergelijken met onze lied
jes? Daar is b.v. Duitsland: daar mag een
man van mijn slag een goed liedje maken,
hoe beter, hoe liever.
— Mag een Hollands tekstdichter dit
dan niet?
— Geen denken aan. Een werkelijk goed
liedje, d.w.z. een liedje, dat o.a. min of
meer aan de literaire kant is, een be
schaafd liedje dus, heeft hier geen schijn
van kans. Maar daarover straks meer...
— We spraken over Duitse liedjes. Zo
als ik zei, daar is een liedje een liedje —
geen kreupelrijm op eeuwig dezelfde mu
ziek, gelijk bij ons. Het klinkt hard,
maar het is de waarheid. In Duitsland
gaat het zo: een tekstdichter heeft een
motief voor een liedje, m.a.w. een eerste
refreinregel. Meestal aan de romantische
kant. Hij gaat er dan mee naar zijn lijfcomponlst, den man, met wien hij ge
woonlijk samenwerkt, en vraagt: Wat zegt
jou deze regel? Meestal heeft deze er zó
muziek bij. HIJ probeert het zus en zo,
tot hij meent, tevreden te mogen zijn. Nu
is er dan muzikaal van gemaakt, wat er
van te maken is. Let wel: de tekstdich
ter zit er bij en luistert mee. Soms zegt
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deze: als je dit eens of dat eens zó nam
— probeer het zó eens? Zo hoorde ik het
toen, toen ik mijn tekstregel neerschreef.
Kortom, déér wordt een liedje, dat later
in de gehele wereld zal worden gezongen,
geboren uit samenwerking tussen tekst
dichter en componist. En zó behoort het
ook te gaan.
Rogier wacht even, vervolgt dan:
— Goede liedjes, die Duitse. Ik dweep
ermee. Gave teksten, melodieuze muziek
jes. Zonde en Jammer dat zovele schep
pers van liedjes ... Joden ... ln het
Duits moeten zwijgen. De laatste tijd
komen er lang zoveel goede Duitse liedjes
niet meer uit.. . Helaas ... Dat er ook ln
Frankrijk en Engeland zeer goede liedjes
gemaakt worden, weet U even goed als ik.
De Duitse echter „liggen” ons, Hollanders,
beter.
Maar, om terug te komen op uw vraag
van zoéven: of een Hollands tekstdichter
geen goed liedje mag verzinnen: stel U
voor dat hier iemand met een liedje op
de proppen kwam, als „Ich kann es nicht
verstehen, dass die Rosen blühen”, of „Ich
küsse Ihre Hand, Madame", men zou zo
iemand voor gek verklaren.
Hier doet bijna hoofdzakelijk het van Jehela-hola-genre het en het melancholieke
genre: levensliedjes. En dingen, waar het
bloed afdruipt, om met een beroemd Hol
lands liedjeszanger te spreken. Een geld
kwestie, ziedaar alles. Zélf mag Je een
liedje niet mooi vinden, als het publiek
het maar goed
d.w.z. de massa
vindt. Goed werk heeft hier geen kans.
Ik heb het tot mijn grote teleurstelling
zelf ondervonden.
— En Speenhoff dan?
— Speenhoff is een reus, de enige waar
achtige volksdichter sinds Jaren. Heeft hij
een werkelijk groot succes gehad? Ean
succes, zoals hij, ware hij een Duitser of
een Fransman, geboekt zou hebben? Kom,
kom... En wijlen Dirk Witte dan? Kent
U zijn juweeltjes van liedjes? Neen hè?
Helaas, te weinig zijn ze bekend. Zijn al
lerbeste liedjes zijn nooit populair gewor
den. Omdat ze te goed waren. Als wijlen
Pisuisse ze bracht, luisterde een handje
vol beschaafde mensen...
— Nou, nou...
— Ja meneer, toch is het zo. Of wilt U
het succes van Pisuisse soms vergelijken
met dat van Willy Derby, om er nu maar
één te noemen? Derby bracht uitsluitend
dat, wat Jan Publiek mooi vindt, meren
deels, wat aan de melancholieke kant ligt.
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en gezongen, zoals hij weet, dat zijn pu
bliek het gaarne hoort. Derby kan heel
goed „betere" liedjes zingen, maar hij zou
dan voor de weinige belangstellenden
staan, die Plsulsse (niet al te dikwijls) bij
elkaar kon trommelen. Derby's succes is
daarom Jarenlang zo grandioos geweest,
omdat hij merendeels klodderliedjes heeft
gezongen.
— U schreef toch óók teksten voor Der
by en dergelljke zangers?
— Ja, dat deed ik. Met enige dier lied
jes heb ik veel succes gehad. Van Als ik
naar je blinde ogen kijk en Loop nooit je
moeders deur voorbij, Werkloze handen,
Verloochen nooit je Vaderland, enz., zijn
zeer veel gramofoonplaten verkocht. Laat
ik ’t maar zeggen, lk heb me bij het
schrijven van die teksten ook bij de smaak
van het publiek aangepast. Ik moest het
wel doen. Evenwel, mijn teksten, hoezeer
ln volkstoon geschreven, waren rhythmlsch en niet vals sentimenteel. Het
schrijven van dergelljke teksten — wan
neer ik een motief heb, wel te verstaan
— ls een kwestie van minuten.
Rogier zit nog even ln gedachten ver
zonken, dan zegt hij:
— Ik houd van de lledjes-schrljverlj, ik
kom er voor uit. Ik kan het niet goed
laten. Toch doe lk er niet veel meer aan.
Ik heb èl te veel desillusies gehad. Ik heb
er zoveel méér van verwacht. Soms denk
lk, dat lk er nooit aan had moeten be
ginnen. Ik was tevredener toen lk, zoals
u weet, in bladen mijn simpele ééndagsversjes publiceerde, rhythmlsche dinge
tjes, spontaan en eerlijk. Ik meende toen,
dat het voldoende was, ln dergelljke tek
sten wat toneel-polnte te brengen om
succes te hebben, ’t Is anders. Op de
Bühne heeft mijn slechtste werk het het
best gedaan. Met vele beslist goede levens
liedjes heb lk niets kunnen bereiken. Te
serieus. Ik krijg er zoetjes aan genoeg van,
mij te laten dwingen, een tekst zo banaal
mogelijk te maken. En om voor neger te
spelen. Laat lk er verder het zwijgen
maar toe doen.
— Maar, meneer Rogier, nog een enkele
vraag: Waar komen de muziekjes van
onze succesliedjes vandaan?
— Ja, nu heb lk U, waar lk U hebben
wil: voor het merendeel uit het buiten
land — Duitsland vooral. Dat schijnt men
hier gemakkelijker te vinden en niet on
eervol. Wanneer ln het buitenland een
liedje tot Schlager gebombardeerd wordt
'de reclame speelt hierbij een grote roll)
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dan zegt men hier: klp-lk-heb-je. Men
kloddert er vliegensvlug een schandelijk
slordige en parodistische tekst bij en
klaar ls Keesl Zangers, uitgevers en
platen-lmporteurs beginnen dan Immers
met... een Schlager? Ik herhaal, alleen
en uitsluitend een geldkwestie.
Een Hollands componist van het lichte
genre (die niet steelt, niet voortborduurt
op bestaande buitenlandse motieven) heeft
even weinig kans van slagen als een dito
tekstdichter. Vraagt U dit maar eens aan
een der beste Vaderlandse componisten
van thans: Paul Tlemeyer, Gerrit van
Weezel, Chris van Dlnteren, enz. Mijn
desillusie ls even groot als de hunne.
SCHLUSNÜS,
HEINRICH, 1888. Dults-barlton-zanger, studeerde in
Frankfurt a. M., sinds
Sept. 1917 aan de Berlljnse Staatsopera ver
bonden. Treedt op als
concertzanger; een van
zijn succesnummers ls
Adelaïde van Beethoven.
Zong veel voor de gramofoon.
SCHMIDT,
JOSEPH,
geb. 1907, Duits concert
zanger,
studeerde
te
Berlijn en trad daar
voor het eerst ln 'Die
drei
Musketiere
op,
speelde later in voor
hem geschreven zangfllir.s, o.a. Ein Lied geht
urn die Welt, trad meer
malen op met filmschla
gers en opera-aria’s.
SCHNABEL, ARTUR, geb. 1882, Duits
pianist en componist, schreef o.a. een
solosonate voor viool, strijkkwartetten en
een danssuite en sonate voor klavier. Trad
op met de meest bekende orkesten en in
ensembles; gaf 1935—1936 een serie concer
ten van alle sonaten van Beethoven.
SCHNEEVOIGT, GEORG LENNARI, geb.
1872 te Wiborg (Finland); dirigent. Stu
deerde te Helslngfors, Sondershausen,
Lelpzlg, Brussel, Dresden en Wenen. Was
kapelmeester en dirigent te Riga, Mtlnchen en Helslngfors (tot 1916). Van 1915—
1924 dirigent der concertverenlglng te
Stockholm. 1918—1928 in het Kurhaus te
Schevenlngen. Dirigeert bij voorkeur wer
ken van Tsjalkovskl, Slbellus enz. Is
sedert 1932 generaal-muziekdirecteur te
Helslngfors.
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SCHOEMAKER, MAURITS, geb. 1890, Vlaams
componist,
een
der
sterkste persoonlijkheden
van
de
hedendaagse
Vlaamse muziek. Com
poneerde o.a. een symphonlsch gedicht Vuur
werk, De Koning drinkt,
de opera Swane, een
Flamande,
ouverture
werken voor blaasinstru
menten, voor kameror
kest en een aantal lie
deren. Is muslcus-modulator bij het N.I.R.
SCHOLA CANTORUM: 1. Zangkoor te
New York, oorspronkelijk geheten Mac
Dowell Chorus, later gereorganiseerd
(1910), gaf concerten zowel alleen (& cappella) als met de Phllharmonlc Society;
2. bekende muziekschool te Parijs; 3.
vroegere naam voor de Sixtijnse Kapel; 4.
Zangkoor te Amsterdam, onder leiding
van Hubert 'Cuypers.
SCHÖNBERG, ARNOLD, geb. 1874, Oos
tenrijks componist, woonde afwisselend
te Berlijn en Wenen tot hij ln 1925 leraar
in de compositie werd aan de Hogeschool
te Berlijn. Componeerde een groot aantal
werken, liederen, symphonleën van aller
lei aard.
SCHONE GALATHEE, Die, van Franz
von Suppé, burleske operette ln 1 bedrijf,
tekst van Poly Henrion, eerste opvoering
Wenen 1865. Korte inhoud: Het atelier
van den beeldhouwer Pygmallon op het
eiland Cyprus, waarin het door een gor
dijn aan het oog onttrokken beeld van
Galathee. De beeldhouwer heeft het beeld
gemaakt van zeer fijn marmer en het is
zo goed geslaagd, dat hij er verliefd op
ls geworden en het voor de profane blik
ken der mensen verbergt. Als hij afwezig
Is, moet zijn bediende Ganymedes erover
waken. De Joods-Grlekse kunstbescher
mer Mydas, of Maecenasinus, zoals hij
zichzelf noemt, heeft van het beeld ge
hoord en weet den bediende om te kopen,
om het hem te laten zien. Ganymedes
trekt het doek weg, en Mydas staat ver
stomd over de schoonheid van wat hij ziet.
Vol bewondering beschouwt hij de vormen
der schone vrouw, als de beeldhouwer
binnen komt, hem woedend wegjaagt en
het beeld vol jaloezie opnieuw beziet. HIJ
bidt tot Venus, het beeld tot leven te
wekken, en dat geschiedt. De wangen
kleuren zich, de vormen verliezen hun
starheid, de ogen openen zich, Galathee

Schöpfung

begint te ademen en komt van haar voet
stuk af. Pygmallon spreekt haar van zijn
liefde, maar zij heeft ln de eerste plaats
een gevoel van honger. Pygmallon snelt
weg, om voedsel voor haar te halen. In
tussen kijkt Galathee eens rond, vindt
een lier, die ze gaat bespelen, en loopt
de tuin ln. Daar treft ze den bediende
Ganymedes aan, die haar beter aanstaat
dan zijn meester. ZIJ spreekt met hem
af, dat ze met hem zal vluchten, zodra de
gelegenheid gunstig zal zijn. Dan komt
Mydas ook terug, en ziet het wonder. Ook
hij wil Galathee trouwen, geeft haar tal
van kostbaarheden, die ze kalm aanvaardt,
maar als hij achter het doek al te op
dringerig wordt, geeft ze hem een oorvijg.
Tegelijk verschijnt Pygmallon met spijs en
drank. Mydas vlucht en Pygmallon wil
met haar alleen blijven, maar zij staat
erop, dat Ganymedes deelneemt aan de
maaltijd. Zij drinkt op een onbeschaafde
wijze, wijst Pygmalions vermaningen af.
gooit ten slotte de tafel ondersteboven,
en loopt weg. Pygmallon ontdekt achter
het gordijn Mydas. voelt zich bedrogen,
loopt woedend Galathee achterna, deze
vlucht en verbergt zich ten slotte weer
achter het doek, waarop de beeldhouwer
Venus smeekt, de ondankbare weer te
laten worden, wat ze geweest ls. Galathee
verliest weer het leven, verstart en ver
bleekt, en wordt opnieuw een beeld van
steen. Tot zijn schrik bemerkt Mydas, dat
de sieraden, die hij haar gaf, mee ver
steend zijn. Als Pygmallon nu een hamer
opheft, om het beeld te verbrijzelen, valt
Mydas hem ln de armen, en koopt het
beeld voor een grote som van hem.
Gr.pl. (Ouverture) Odeon O 6929.
SCHOOLUITZENDINGEN, hebben Iedere
Maandagmiddag van 14—14.35 uur door de
N.C.R.V. plaats. Het doel hiervan is twee
ledig: 1. model-lessen te geven voor onder
wijzers, en 2. onderwerpen, die een spe
ciale behandeling vereisen, door een des
kundige te laten bespreken. De belang
stelling voor deze uitzendingen ls niet
groot, hoewel stijgende.
SCHÖPFUNG, Die, van F. J. *Haydn,
oratorium, geschreven ln 1798, een vrije
muzikale bewerking van Mlltons Paradise
Lost (Het Verloren Paradijs). Het bevat de
schepping der wereld ln zes dagen over
eenkomstig het bijbelverhaal in Genesis 1
met als bekroning de schepping en het
geluk van het eerste mensenpaar Adam en
Eva. De tekstdichter heeft twee psalmen
Ingevoegd.
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SCHOUTE, RUTGER,
geb. 1908, te de Bilt,
muzikaal
medewerker
van de V.A.R.A. Gaf
reeds op jeugdige leef
tijd veel tijd aan het
pianospel en het bijwo
nen van concerten. Liep
het
gymnasium
tc
Utrecht af, en werd stu
dent ln de wis- en na
tuurkunde. Als redactie
lid van enkele studentenbladen kreeg hij
een voorsmaak van latere Journalistieke
arbeid. Zijn opleiding als pianist kreeg hij
achtereenvolgens van Johanna Wagenaar,
Guus Seyler en George van Renesse;
daarnaast beoefende hij het clavecymbelspel. Sinds 1932 ls Rutger Schoute, met
een korte onderbreking, verbonden aan
de muziekafdeling van de V.A.R.A. Zijn
werk bestaat in hoofdzaak uit het ontwer
pen, samenstellen en voorbereiden van
muziekprogramma’s en medewerking aan
de Radloglds, terwijl hij zich ook met de
acoustlsche verzorging der uitzendingen,
de z.g. klank-contröle bezig houdt. HIJ
hield vele radlo-causerieën, meestal over
onderwerpen uit de muziekgeschiedenis,
en als begeleider en solist treedt hij regel
matig ln de V.A.R.A.-programma’s op.
Schoute werd ln Juni 1937 muziekmede
werker van de Socialistische Gids, en ls
sinds Maart 1933 recensent van het
Utrechts Volksblad, vroeger Utrechtse
editie van Het Volk.
SCHRAMMEL-ORKEST, aldus genoemd
naar Johann Schrammel (1850—1893), mi
litair muzikant te Wenen, die met drie
anderen een kwartet vormde voor vrolijke
muziek. Hij componeerde zelf muziek voor
dit kwartet, o.a. Wien bleibt Wien, een
mars.
SCHRIFTLEZING en meditatie. Een bekend, door de N.C.R.V. verzorgd kwartier,
waarmee zij des morgens haar uitzen
dingen aanvangt.
FRANZ
SCHUBERT,
PETER
(1797—1828). Hp
Oostenrijks
componist Hrc
de
grootste liederen- Kg?
componist van het be- jjg*
gin der 19e eeuw, boven- SjÖTj
dien componist van de KH;
'réi
schoonste en klankrijk- HB
ste symphonleën van de
Duitse classici. Werd op W?'T1
31 Jan. 1797 geboren te
1
Lichtenthal, bij Wenen,

Schubert

Hlj kwam uit een gezin van veertien kinderen van een plattelandsschoolmeester.
Deze was vast besloten, zijn kinderen de
best mogelijke opvoeding te geven, die hij
hun ln verband met zijn beperkte in
komsten kon verzekeren. Franz kreeg dan
ook vioolles van Mlchaël Holzer, koormeester van de parochiekerk te Llchtenthal. Schubert begon reeds vroeg te com
poneren; zijn eerste lied Hagars Klage
dateert van zijn veertiende jaar, zijn eer
ste symphonle schreef hij op 16-Jarlge
leeftijd. In 1813 deed hij examen voor
leraar, maar slaagde niet, omdat Juist
toen zijn stem wisselde. Daarbij kwam de
dood van zijn moeder, en het tweede
huwelijk van zijn vader, waardoor de
verhoudingen thuis verre van aangenaam
werden. Om de militaire dienst te ont
gaan, solliciteerde hij als onderwijzer aan
de normaalschool van zijn vader, en deze
betrekking bekleedde hij drie Jaar. Maar
hij bleef de meeste tijd besteden aan do
studie der muziek. Reeds nu openbaarde
zich het verbluffende gemak, waarmee
Schubert zijn gehele leven heeft gecom
poneerd. Op een enkele dag componeerde
hij acht liederen, waaronder Der Erlkönig,
en tussen zijn zeventiende en achttiende
verjaardag ontstonden ln totaal 144 lie
deren. HIJ bezocht veel concerten en kreeg
een diepe bewondering voor Mozart en
Beethoven. Zijn eerste Mis in F wordt
door sommigen op gelijke hoogte met
Beethovens MIs ln C gesteld. De zo
mer van 1818 en 1824 bracht hij door te
Zelèsz ln Hongarije als leraar van de fami
lie van Graaf Esterhazy, waar hij zich, on
danks de prettige omgeving toch eenzaam
bleef gevoelen. Zijn verdere leven was hij
arm. Hij had geen vast Inkomen, deelde
nu eens de kamer met Franz von Schober, dan weer met een zijner andere
vrienden. De uitgevers betaalden hem
slecht, het publiek waardeerde zijn werk
niet, bekend was hij slechts ln de hogere
kringen der muziekliefhebbers. Ook toen
hij meer bekend werd, betaalden zijn uit
gevers hem belachelijk lage honoraria. De
liederen van de beroemde Winterreiseserie brachten hem gemiddeld 50 cents
per stuk op, en een grote hoeveelheid
manuscripten, gevonden ln zijn nalaten
per
schap, werden met nog geen ƒ 10
stuk betaald, hoewel de uitgevers er
schatten aan verdienden. In 1820 werd
voor het eerst een zangspel Die ZwillingsbrUder van hem opgevoerd, maar on
danks het succes, bleef het bij zes uit
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voeringen. En toch schreef Llszt van hem:
Schubert ls de meest poëtische musicus,
die ooit heeft geleefd. Dit wordt trouwens
bewezen door liederen als Erlkönig, Die
junge Nonne, Der Doppelgiingcr, Der Todt
und das Mttdchcn, om slechts enkele van
de meest bekende te noemen. Te Wenen
was hij gewoon, van des morgens zes tot
des middags een uur onafgebroken te
componeren, waarna hij, als hij er geld
voor had, hetgeen niet altijd het geval
was, ln een café ging eten, en de verdere
dag besteedde aan lange wandelingen, het
geven van enkele lessen en musiceren. In
1828 was Schubert overwerkt en onder
voed. 26 Maart 1828 gaf hij nog een con
cert ln de Muziekvereniging van zijn eigen
werken. HIJ stierf 19 November 1828 te
Wenen aan typhus. Zijn hele Inventaris,
met Inbegrip van talrijke manuscripten,
werd geschat op ongeveer ƒ 25.—. In 18
Jaar heeft Schubert meer dan 1000 com
posities geschreven. WIJ noemen nog
Haidenröslein, de beroemde Unvollendete
(1822), zijn Moments musicaux en Impromptus. Het aantal van zijn bekende
liederen (603), bewijst de onuitputtelijk
heid van zijn genie, maar ook zijn gebrek
aan zelfkritiek.
Literatuur: Jos. Aug. Lux, Schuberts
Levensroman; Mr. G. Keiler, Schubert.
SCHUHPLATT
Beierse
LER,
volksdans; de dan
ser danst om zijn
partnerin heen en
slaat zich daarbij
op
de
dijen,
knieën en hak
ken. Dit slaan
heet ln het Duits:
„Platteln”. Voor
beeld:
Gram.pl.
Pol. 2748.
SCHUMANN,
ELISABETH, geb. 1891 te Mer- '
seburg, Oostenrijks con- ^
eert- en opera-zangeres üé
van wereldnaam, stu- M
deerde onder Gustav ■
Brecher en Otto Klem- nj
j
perer; zingt ln het bijzonder
liederen
van ^
Schubert en Strauss, ^
meermalen voor de ra- S*
dlo. Is Prima donna van
de Staatsopera te We
nen. Maakte in 1921 een rondreis door
Amerika met Rlchard Strauss.

Schumann

SCHUMANN, ROBERT
ALEXANDER (1810-1856),
Duits pianist en compo
nist; schreef o.a. de ope
ra Genoveva, scènes uit
Goethe’s Faust, liederen,
die op een lijn staan
met die van Schubert,
dien hij zeer bewonder
de, vier symphonleën.
kamermuziek en talrijke
planowerken;
streefde
ernaar, de grootste pia
nist van zijn tijd te worden, maar moest
daarvan afzien tengevolge van de verlam
ming van een vinger. HIJ werd 8 Juni 1810
te Zwickau in Saksen geboren. Hoewel hij
ln zijn Jeugd wat muzieklessen kreeg, ging
hij overeenkomstig de wens van zijn moe
der in 1828 te Lelpzlg rechten studeren
(zijn vader was gestorven), wilde die studie
het volgend Jaar te Heldelberg voortzetten,
maar wijdde zijn tijd steeds meer aan de
muziek. HIJ speelde 7 uur per dag plano,
en wist eindelijk de tegenzin van zijn
moeder tegen de muziek als beroep te
overwinnen. In 1830 verliet hij Heldelberg
en ging naar Lelpzlg, waar hij de familie
Wleck reeds kende. Daar kwam hij ln
huls, kreeg van den talentvollen Wleck
pianoles, studeerde theorie bij Dom, en
werd verliefd op Wiecks dochter Clara, die
uitstekend piano speelde, met wie hij ook
trouwde, en die een der beste vertolkers
werd van zijn pianowerken. Toen zijn ge
hele hand onbruikbaar was geworden ten
gevolge van verlamming, wijdde hij zich
voortaan geheel aan de compositie. Schu
mann verdeelde gedurende verschelden
Jaren zijn tijd tussen Zwickau en Lelpzlg,
en maakte Intussen een plan voor de uit
gave van een muziektijdschrift. In 1834,
hij was dus 24 Jaar oud, verscheen de
Neue Zeitschrift flir Musik te Lelpzlg.
Spoedig werd hij zelf eigenaar, en hij gaf
het tien Jaar lang uit, zijn aldus verkre
gen Invloed gebruikend om Chopln, Berlioz, Brahms en andere musici te helpen
in hun strijd voor erkenning. Als redac
teur en criticus was hij altijd fair en
edelmoedig en gezond ln zijn oordeel,
moedigde anderen gaarne aan, en was
bezield door hoge Idealen. In de tijd van
1836—1839, toen hij alleen redacteur was
van het tijdschrift, ontstonden verschil
lende van zijn beste pianowerken, waar
onder de Sonate in F mlneur de Kreisleriana, Fantasiestücke, Davidsbündlertimze en Humoresque. Toen hij ln 1837 Wleck
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vroeg om de hand van zijn dochter Clara,
SCHUURMAN, FRITS
maakte hij bezwaren, maar ln 1840 kregen
HANS ERICH, geb. 1898
de beide Jonge mensen toestemming van
dirigent van het Reslde rechtbank om te trouwen, hoewel de
dentie-orkest
te
Den
vader zich er met alle middelen tegen ver
Haag, was eerst bestemd
te. Schumanns liefde was in de volgende
voor de handel, ging
Jaren zijn beste inspiratie en hij werkte
1918—1921 op het Con
harder en produceerde meer dan ooit te
servatorium te Amster
voren. Zijn groot planokwintet wijdde hij
dam, reisde veel en
aan zijn vrouw, die aan de plano zat,
schreef recensies. 1929
toen het 8 Januari 1843 in het GewandSecretaris van het Con
haus werd uitgevoerd. Het was tevens het
servatorium te Amster
begin van zijn erkenning door Europa.
dam, 1931 dirigent van het Haarlemsch
In 1842 hadden zich reeds tekenen
Orkest. 1938 van het Resldentle-orkest.
van zenuwzwakte vertoond. Maar er
SCHWEITZER, ALBERT,
geb. 1875,
kwam verbetering
door zijn benoe
Duits organist, filosoof, medicus, theoloog
ming tot leraar aan het door Menen zendeling. Studeerde eerst voor orga
delssohn opgerichte conservatorium en
nist, later theologie, tevens tot 1912 medi
doordat de concertreis, die hij met zijn
cijnen. Vestigde zich als medisch zende
vrouw door Rusland ondernam, flink wat
ling zelfstandig te Lambarene ln de Congeld opbracht en zijn zorgen verminderde.
go, maakte nu en dan reizen naar Europa
Een inzinking was de oorzaak, dat hij
(o.a. 1929 en 1936) om belangstelling voor
ontslag nam als redacteur van de Neue
zijn werk te wekken. Is ook als musicus
Zeitschrift, de dood van Mendelssohn
van grote betekenis; Bach-bewonderaar en
(1847) gaf hem een ernstige schok, maar
-kenner. Ook technisch, over de orgel
was tevens aanleiding tot het ontstaan
bouw, heeft hij geschreven.
van het pianostuk Erinnerung. In 1850
Gr.pl. (Préludes van Bach) HM.V. C
werd hij kapelmeester te Düsseldorf, waar
1532 en 1543.
hij in 1853 het Rijnfestival dirigeerde. HIJ
SCOTTISH NATIONAL, zender ln Enge
was nimmer sterk geweest als dirigent, en
land, golflengte 261.1 m., 50 kW., 1149 kHz.
moest voortaan afzien van zo inspannen
Voor het pauze-teken zie Engeland.
de werkzaamheden. Vrijwel zijn laatste
SCOTTISH REGIONAL, zender in En
belangrijke daad was een aanbeveling, die
geland, golflengte 391.1 m., 70 kW., 767
hij in de Zeitschrift voor Brahms schreef,
kHz. Voor het pauze-teken zie Engeland.
die toen 20 Jaar was. 6 Februari 1854
SCUDERI,
SARA,
wierp hij zich ln een moment van de
geb. 1906 op Sicilië,
pressie ln de Rijn, werd wel gered, maar
Italiaanse
opera-zanmoest voortaan verpleegd worden in een
geres,
debuteerde
4
gesticht bij Bonn. HIJ leefde nog twee
Jan. 1925 in Othello en
Jaar, had soms nog goede momenten,
De Troubadour te Newaarin hij zijn vrienden opgewekt ont
varra, onderricht van
ving, maar zijn carrière als componist
Matteo Aderno, ver
was geëindigd. 29 Juli 1856 stierf hij.
bonden a.d. Italiaanse
SCHURÏCHT, CARL (geb. 1880), Duits • Opera; debuut te Am
sterdam 3 Nov. 1926,
dirigent, directeur der Berlljnse Hochmaakte tournées door
schule sinds 1929. Leidde meermalen con
Duitsland en Amerika.
certen ln Nederland, o.a. de KurhausconSELECTIE,
keuze,
certen. Is sinds 1937 met Willem van
uitgelezen verzameling.
Otterloo dirigent van het Utrechtsch Ste
SELECTIVITEIT, de afstemscherpte, bijv.
delijk Orkest.
het vermogen om in frequentie dicht bij
SCIltlTZ, HEINRICH (1585—1672), Duits
elkaar gelegen uitzendingen van elkaar
componist, pianist en organist, een der
te schelden.
grootste Duitse musici van zijn tijd. Van
SEM, morse-sein voor: Kustseintele1614—1669 kapelmeester aan het hof van
gram.
den Keurvorst van Saksen, ln welke tijd
SEPTET, stuk voor zeven zangers of
hij veel reisde, maakte bijna uitsluitend,
Instrumenten of; bestaande uit zeven de
gewijde muziek, en een verloren gegane
len. Opus 20 van Beethoven is een septet
opera Dafne. Schütz is te beschouwen als
voor viool, alt, cello, contrabas, klarinet,
de voorloper van Bach en H&ndel.
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fagot en hoorn. Een vocaal septet kan al
of niet instrumentaal begeleid worden.
SEQUENTIA, lofliederen, ln de RoomsKatholieke Kerk op enkele hoge feest
dagen ln gebruik. Ze volgen op het Alle
luja. Hiertoe behoort het bekende *Stabat Mater.
SERENADE, (Ital. sera = avond), avondmuzlek (tegenstelling: ‘aubade); Duits:
Standchen. Oorspronkelijk minnelied der
Troubadours. Bestaat uit een serie lichte
stukjes. Een prachtig en overbekend voor
beeld is Eine kleine Nachtmusik van Mozart. gram.pl. Odeon O 6790—6791.
SERPENT, ouderwets houten blaas-instrument, dat gemakshalve als een slang
was gevormd: moeilijk te behandelen, niet
altijd zuiver van klank. Verdrongen door
de tuba.
JOZEF,
SERVOTTE,
geb. 1903, adjunct-directeur der Vlaamse gespro
ken Uitzendingen van
het N.I.R. Doctor in de
Letteren en Wijsbegeer
te (Germaanse philologie). Vroeger leraar ln
het Duits aan verschil
lende
handelsscholen.
Schreef met G. de Graeve: Dictionaire commer
cial en 4 langues; verder
lexicografisch
werk.
schooluitgaven en uit het Duits vertaalde
hoorspelen.
SEVILLA (EAJ5), zender in Spanje,
golflengte 410.4 m.
SEVILLANA, oude Spaanse nationale
dans, begeleid door castagnetten. (Zie de
afbeelding.)
SEXTET, stuk voor zes
zangers of Instrumenten.
Een vocaal sextet kan al
of niet instrumentaal be
geleid worden.
SF, morse-seln voor:
Aankondiging van de
naam van een luchtvaartstation.
SHIMMY, Amerikaanse dans in 4/4 maat. De
naam ls ontleend aan
het woord shimmy, dat hemd betekent,
omdat de dansenden bewegingen maken,
alsof ze een hemd van zich afschudden.
Dit karakteriseert tevens de artistieke
waarde ervan.
SIBELIUS, JEAN, geb. 1865, Fins com
ponist, studeerde te Berlijn en Wenen. Is

Siegfried

Hoogleraar te J&rvenp&ü, In Finland.
Schreef Symphonleën, suites, kleine wer
ken voor cel en viool, muziek bij toneel
stukken, werken voor orkest en koor.
SICILIANO, oude Italiaanse dans ln 6/8
of 12/8 maat, rustig en landelijk van ka
rakter, geïnspireerd op Slclllaanse herdersmuzlek.
SIEGFRIED, van R. ‘Wagner, drama ln
drie bedrijven, tweede deel van de ‘Ring
des Nlbelungen; eerste opvoering te Bayreuth, 1876. Wij zien In een grot den held
Siegfried en den dwerg Mime. De laatste
smeedt een zwaard, maar Siegfried. de
zoon van Sieglinde, opgevoed door Mime,
breekt het wapen met gemak aan stukken.
Deze vertelt Siegfried nu over zijn af
komst, over de dood van Sieglinde en
Siegmund; hij toont hem de twee stuk
ken van de speer, waarmede Slegfrieds
vader heeft gestreden. Nu beveelt Sieg
fried Mime een zwaard te smeden, maar
de laatste wanhoopt aan zijn vermogen
daartoe en richt zich tot Wodan zelve.
Deze zegt, dat slechts hij, die geen vrees
kent, dit zwaard zal kunnen smeaen.
Eveneens door diens hand zal Mime ge
dood worden. Wanneer Siegfried terug
komt, vindt hij Mime over het aambeeld
gebogen. Deze blijkt niet in staat het ge
vraagde zwaard te maken en daarom doet
Siegfried het zelf, terwijl de dwerg hem
op alle mogelijke wijzen probeert vrees aan
te jagen. Maar de jonge held kent geen
vrees. En de dwerg Mime wordt zich er
nog meer van bewust wie deze Siegfried
ls, wanneer het hem ook gelukt het
zwaard te smeden. Juichend heft Sieg
fried het omhoog en slaat met een forse
slag het aambeeld In twee stukken. Mime
heeft ln stilte het plan Siegfried van het
leven te beroven. Eerst zal hij hem den
draak Fafner laten doden, daarna zal hij
Siegfried een vergiftige drank geven.
De tweede acte ls als een sprookje. Wo
dan en Alberich komen samen voor het
hol van Fafner. Wodan beproeft op
vreedzame wijze de ring en de helm van
Fafner te krijgen, maar deze wijst leder
voorstel van de hand. Wodan en Alberich
trekken af. Maar dan komen Siegfried en
Mime aan het hol van Fafner na de ge
hele nacht doorgelopen te hebben. Op de
plaats van bestemming aangekomen, laat
Mime Siegfried alleen onder een breedvertakte linde. De held hoort een vogel
fluiten en probeert het geluld na te boot
sen, maar het gelukt hem niet. Dan blaast
hij op de hoorn en Fafner komt naderbij.
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Onverschrokken gaat Slegfrled den draak
te lijf en doodt hem door een steek ln
het hart. Wanneer Fafner de naam hoort
van den jongen held, die hem gedood
heeft, sterft hij. Slegfrled brengt zijn van
het drakenbloed druipende vingers aan de
mond en nu verstaat hij de taal van het
vogeltje, dat hem zegt, waar hij in het
hol de ring en de helm kan vinden. De
vogel waarschuwt hem voor Mime, en
wanneer deze de vergiftige drank aan
Slegfrled wil geven, wordt hij gedood.
Slegfrled werpt het lijk van den dwerg
bij dat van den draak. De vogel fladdert
voor Slegfrled uit en beduidt hem, dat
hij een vrouw moet gaan zoeken temid
den der vlammen en haar liefde moet
winnen.
In de derde acte treedt Wodan weer op,
die ernstige verwijten van de godenmoeder Erda te horen krijgt. Wodan besluit
onder te gaan en van de wereldheer
schappij af te zien, ten behoeve van den
jongen Slegfrled. Maar toch treedt hij
energiek tegen dezen op, wanneer hij op
weg ls naar Brünnhilde. Eerst moet hij
Wodans speer breken. Daarna is het mo
gelijk, dat Slegfrled doordringt tot de
Walktlre Brünnhilde en hij vindt haar
temidden der vlammen, gedekt door pant
ser en helm. Prachtig ls de scène uitge
beeld, waarin Brünnhilde zich bewust
wordt van haar liefde voor den held Sleg
frled.
Gram.pl. Telef. SKB 2054, SKB 2055.
SIG, morse-seln voor: Ondertekening.
SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN,
geb. 1888, Nederlands componist, behoort
tot de groep der evolutlonnairen, studeer
de aan het Amsterdamse Conservatorium,
voltooide zijn studie ln Parijs; veel be
langstelling voor Oosterse kunst; werken:
Het oude China (piano), De verzoeking
van Boeddha (orat.), De bron van Badrah
(opera).
S.J., aanwijzing achter de naam van
een Rooms-Katholiek geestelijke, dat hij
behoort tot de Sociëtas Jesu; Latijn voor:
Orde der Jezuïeten.
SKAMLEBAEK, u.k.g.-zender in Dene
marken, golflengte 19.78 m., roepletters
OZH; golfl. 31.51 m., roepl. OZF.
SKIN-EFFECT, het verschijnsel, dat
electrlsche stromen, naarmate hun fre
quentie hoger wordt, de neiging vertonen,
zich voort te planten aan de oppervlakte
van de geleider. Daarom wordt voor het
transporteren van hoogfrequente stromen
bij voorkeur gebruik gemaakt van buizen

Van der Sluys

of kabels, die ln onderling geïsoleerde
draden zijn onderverdeeld (Lltze-draad).
SLAVISCHE DANSEN, van A. *Dvor&k,
fantasieën op Russische, Joegoslavische,
Slowaakse en Tsjechische volksdansen.
Gram.pl. Odeon O 6986, 6763, 7615, 6782
en 7622.
SLOWAKIJE, Organisatie van de Om
roep. Tot aan de onafhankelijkheidsverkla
ring van Slowakije ln 1939 maakte de
Slowaakse omroep deel uit van TsjechoSlowakije.

r—SLOWAKIJE
Ciqging derzenders
Thans bevindt hij zich ln reorganisatie.
De zenders zijn: Banska Bystrica 30 kW.,
en Bratislava (Pressburg), 13.5 kW.
SLOWAKIJE, Volkslied. De vertaling van
het Slovaakse volkslied luidt: Boven de
Tatra bliksemt het, De donder slaat wild;
Boven de Tatra bliksemt het, De donder
in MAomcKuniftto

y lilrouJaUy Ju. Wmydi-w I» - ju. nodTakusa M/tU

l'jtray di-w) li jd. Znlwne sa IrtoJia. wliao ny zfiü-fia.

Slo w-fi o - zi - ju.
slaat wild. Laten wij stil staan, broeders,
tot het voorbij ls. dan zullen de Slovaken
herleven.
SLUIER-EFFECT, zie fading.
SLUYS, TO VAN DER,
geb. 1902, sopraan-zangeres, opgeleid bij Arle
Bellnfante en Caroline
van der Linden, slaagde
in 1922 voor het Middel
examen. Treedt
baar
sindsdien als soliste op
met de bekendste or
kesten in binnen- en
buitenland; speciaal oratorlum-zangeres.
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SLUYSER, M.,
geb.
1901, sinds Januari 1930
verzorger van de rubriek
Van het Witte Doek ln
de V.A.R.A.-programma’s,
redacteur van de bladen
der N.V. De Arbeiders
pers. Medewerker
aan
verschillende bladen op
filmgebied.
Was
van
1919—1929 chef de bu
reau van het secretariaat
der Internationale Fe
deratie
van Personeel
ln Overheidsdienst; 1929—1933 redacteur
van De Arbeiderspers; 1933—1936 leider
van het Bureau
vanActie en
Pro
paganda tegen Communisme en Fascisme
(stichting van N.V.V. en S.D.A.P.), en
redacteur van het weekblad „Vrijheid,
Arbeid, Brood”. Sinds 1936 opnieuw redac
teur van De Arbeiderspers; sinds 1928
voorzitter der Federatie Amsterdam van de
V.A.R.A., en sinds 1929 lid van het
Hoofdbestuur der V.A.R.A.
SMETANA, BEDRICK (1824—1884), Tsje
chisch pianist, van 1848—1856 directeur
van de door hem gestichte muziekschool
te Praag; ging 5 jaar naar Zweden, daar
na koordirigent en criticus; van 1866—
1874 dirigent van de Nationale Schouw
burg te Praag. Werd ln 1874 doof, maar
bleef componeren, van 1882 tot zijn dood
geestesziek. Componeerde op zeer ver
schillend gebied: o.a. de opera De ver
kochte Bruid (1866).
SMIT, LEO, geb. 1900,
Nederlands
componist,
woonde vele jaren te
Parijs; schreef op 25Jarlge leeftijd de muziek
voor het Leidse Lustrum
spel A-Z van Herman
Telrllnck, in 1928 die
voor het Delftse Lus
trumspel D 16 MM van
Franken; voorts het bal
let Schemselnihar, uit
gevoerd
door
Plerre
Monteux met het Concertgebouw-Orkest;
de muziek bij de film Jonge Harten, kamermuzlekstukken.
SN, morse-seln voor; Aankondiging van
de naam van een kuststation.
SOCIALISTENMARS, zie Het daagt.
SOERABAJA, u.k.g.-zender op Java,
golflengte 31.2 m., roepletters YDB; zendt
dagelijks van 4.50—8.20 uur.; van 10.50—
18.50, en op werkdagen van 0.20—1.50 u.;

Sonnet

op golfl. 31.4 m. dagelijks van 10.50—15.50
uur.
SOFIA, zender ln Bulgarije, golflengte
352.9 m., 100 kW., 850 kHz.
SOFIA, u.k.g.-zender ln Bulgarije, golf
lengte 35.44 m., roepletters LZA; relayeert
Sofia (352.9 m.).
SOIREE, zie matinée.
SOL, morse-seln voor: Hoogte ten op
zichte van de directe omgeving van het
luchtvaartterrein.
SOLI DEO GLORIA, Lat.: God alleen zij
de eer.
SOLIDRA, Société Libérale de Radlodlffuslon (zie Belgische Omroep).
SOLO, alleen; vocale of instrumentale
muziek, door één persoon uitgevoerd, ech
ter vrijwel altijd met begeleiding.
SONATE,
Instrumentaal
muziekstuk,
voor een klein aantal Instrumenten, soms
zelfs voor één viool of cello; bestaat uit
drie of vier delen, elk met eigen karakter.
SONATINE, kleine ‘sonate; gemakkelljker en luchtiger.
SONG (Engels), ln het algemeen muzi
kale toonzetting van een stuk proza of
poëzie; in het bijzonder een gezongen ge
dicht. In dit laatste geval heet de song
ln het Duits Lied.
SONNET, of klinkdicht, gedicht, be
staande uit 4 coupletten, twee van 4 re
gels (kwatrijnen) en twee van 3 regels
(terzinen), met verschillend rijmschema.
De regels bestaan meestal uit Jamben (zie
versvoet). Voorbeeld van een sonnet:
Verzaligd, hand ln hand en oog ln oog.
In d’ arm gevlijd, die rond haar leest
(hij wond,
Zijn kus ontvangt ze op rode llefdemond,
In 't groen mysterie van de bladerboog.
Traag schrijdt voorbij een grijze vrouw
(— zo blond.
Zo Jong was ze ook toen hij beloften loog!
De blik wendt ze af, haar ogen blijven
(droog.
Maar diep in ’t hart springt open de
(oude wond.
Zo, op die bank, heeft ze ln zijn arm
(gerust.
Zo heeft zijn mond haar frisse mond
(gekust.
Kwam toen, als nu, een grijze vrouw
(voorbij?
En heeft ze uitdagend, blij zich opgericht.
Triomf en trots op ’t stralend aangezicht:
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— „Zie ons! het leven ls voor hem
(en mij!"
Hélène Swarth
(uit „Vrouwen”)
SOPHONIAS, Rooms-Kathollek voor *Zefanja.
SOPRAAN, ook genaamd: discant; hoge
vrouwe- of jongensstem, reikend van c' tot
a". of, door middel van koptonen, tot c"\
SORTAVALA, zender ln Finland, golf
lengte 386.6 m., 0.25 kW., 776 kHz.
S.O.S., Engels, afk. voor: Save our
Souls, red onze zielen, d.i. red ons leven;
radlotelegrafisch hulpsignaal van ln nood
verkerende schepen. (...-----...) S.O.S.berlcht, een dringend bericht, waarbij ge
woonlijk familieleden worden opgeroepen.
In Nederland heeft het omroepen van
S.O.S.-berlchten gratis plaats. Gewoonlijk
komen ze, bij voorkeur schriftelijk, bij
den Omroeper vla een dokter, ziekenhuis,
burgemeester of polltle-autorlteit. De be
oordeling van de noodzakelijkheid, het be
richt te publiceren wordt aan den betreffenden omroeper overgelaten. Zie ook
•Schevenlngen-Radio. In Amerika heeft
men onlangs een uitvinding gedaan, die
van groot belang ls voor de luchtvaart.
Men heeft n.1. een apparaat geconstrueerd,
dat ln de staart van een vliegtuig wordt
gebouwd. De staart heeft n.1. bij ongeluk
ken meestal het minst te lijden. Wanneer
zo’n vliegtuig gevallen ls, treedt het ap
paraat automatisch ln werking en zendt
gedurende 48 uur S.O.S.-selnen uit. Het
apparaat kan ook door den piloot in wer
king worden gesteld.
SOSTENUTO, Ital. muziekterm: gedra
gen tempo.
SOTTENS (Radio Suisse Romande), zen
der ln Zwitserland, golflengte 443.1 m..
100 kW., 677 kHz. Het pauze-teken ls hier
bij afgebeeld.

SOUBRETTE, ln het blijspel, zangeres
van vrolijke, komische ondergeschikte rol
len.
SOURDINE, of: sordino, Nederl.: dem
per; voorwerp, waarmee het timbre van
een instrument wordt veranderd door het
uitschakelen der boventonen. BIJ blaasin
strumenten wordt een doorboorde kegel
van metaal, hout of karton, in de beker
geplaatst. Bij strijkinstrumenten heeft het
dempen plaats door een ebbenhouten kam,
die op de gewone kam wordt geklemd.

Spanje

BIJ Jazz-lnstrumenten zijn allerlei soort
dempers ln gebruik.
SOUSA, JOHN PHILIPS (1854—1932).
Amerikaans componist en dirigent van
militaire marsen. Was op 17-Jarlge leef
tijd kapelmeester ln een rondreizend
variété, van 1880—1892 bij de mariniers,
en trok na 1892 door Amerika en daarna
door de gehele wereld met een eigen mu
ziekkorps. Componeerde o.a. de opera's
El Capitan, The Char
latan en The bride clect,
en bijna honderd marwaaronder
The
sen,
Washington Post, Stars
and Stripes enz.
SOUSAFOON, een soort
•tuba, rondgewonden als
de •helicon, maar groter
en met een bijzonder
grote klankbeker; werd
gebouwd door *Sousa.
SOUTERLIED, *psalm,
op populaire wijs ge
zongen.
SPAANDERMAN, JAAP,
geb. 1896, Nederl. diri
gent, cellist, pianist en
zanger. Studeerde te Rotterdam en Am
sterdam cello en piano. Slaagde cum laude
aan het conservatorium te Amsterdam
voor beide Instrumenten. Treedt ook als
zanger nu en dan op. Is dirigent van de
Arnhemsche Orkest-Vereeniging.
SPANJE. Organisatie van de omroep.
Van organisatie was, sinds het uitbreken
van de burgeroorlog, eigenlijk geen spra
ke. Toen de opstand begon, was de om
roep nog slechts in het begin van zijn
ontwikkeling, en er waren weinig lulsteraars. In 1924 bestonden weliswaar reeds
20 zenders, maar deze waren alle ln han-

*'
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den van kleine maatschappijen of parti
culieren. 14 Juni van dat Jaar werd bij
decreet de Radio-Unie opgericht, die haar
eerste zender te Madrid op 17 Juni 1925
opende en een aantal concessies van an
deren opslokte. Er Is een groot aantal
zenders verspreid over geheel Spanje.
Daarvan zijn slechts 12 van enig belang,
n.1. Madrid 12 kW., Madrid (Radio
Espana) 3 kW., en Valencia 3 kW.,
benevens twee u.k.g.-zenders te Madrid
en Valencia voor het uitzenden van be
richten in de verschillende talen. De voor
naamste hiervan ls Madrid EAQ (120 kW.),
die naar Zuld-Amerika uitzendt. Verder
nog: Barcelona 7.5 kW., Barcelona 1 kW.,
Sevilla 5 kW., San Sebastian 3 kW., Oviedo
1 kW. en Burgos 10 kW. Te Salamanca is
onlangs een zender van 20 kW. in bedrijf
gesteld. Al deze zenders werken op een
golflengte tussen 350 en 450 m. Verder
hebben de nationalisten een groot aantal
kleine zenders opgericht, ln totaal om
streeks honderd stuks. De leiding is In
handen van Radio Naclonal, een afdeling
van het departement van binnenlandse
Zaken. Er zijn drie categorieën van
zenders: officiële, onder beheer van de
staat, zenders behorende aan de partij
van de Traditionalistische Spaanse Phalanx, en particuliere zenders. Al deze zen
ders worden gecontroleerd door de Natio
nale Dienst der Propaganda. De directeu
ren der particuliere zenders werden bij
gestaan door een militairen gedelegeerde
voor de censuur en de contröle. Dikwijls
worden luidsprekers opgesteld ln straten
en op pleinen. Speciale uitzendingen voor
gewonden en zieken ln de hospitalen wor
den vaak door de particuliere zenders, die
door verenigingen van luisteraars worden
onderhouden, georganiseerd. De belasting
bedraagt per jaar: voor een krlstaltoestel
2.5 pesetas. voor een toestel met lampen
12 pesetas, voor publieke inrichtingen 50
tot 100 pesetas naar gelang van hun groot
te. Jazz-muzlek wordt niet uitgezonden.
Sinds November 1938 wordt de Revue
Naclonal in een oplaag van 20.000 per
week, uitgegeven met de programma’s. —
Een gesproken dagblad wordt uitgezonden:
vier maal per dag ln het Spaans, een keer
ln het Spaans en het Engels voor Ameri
ka, e«ns per dag voor Europa in het
Duits, Engels, Frans, Italiaans en Portu
gees. De particuliere zenders krijgen een
deel van hun inkomsten uit reclame.
SPANJE. Volkslied. Het Republikeinse
volkslied was de Hymno de Riego, die tij

Spelberg

dens de revolutie een anarchistenlied werd.
In het nationalistische Spanje heeft men
de Marcha Real, het oude volkslied van
de monarchie, weer in ere hersteld.
SPD, roepletters van de u.k.g.-zender
Warschau (Polen), golflengte 26.01 m. •
SPEET, P. A. M.,
geb. 8 Juli 1896, direc
teur van de K.R.O., en
van de N.V. Mij. tot
Exploitatie van de Ka
tholieke Radio Gids.
— Na zijn gymnasiale
opleiding volgde hij ge
durende enkele Jaren
universitair onderwijs
(filologie).
Daarna
werkte hij als journa
list mede aan diverse
couranten. Vervolgens
werd hij benoemd tot
chef van de Export
afdeling van een der
grootste Nederlandse weverijen. Van 1925
(sinds eerste begin) tot 1931 was Speet se
cretaris van de Katholieke Radio Om
roep en van 1931 tot 9 Nov. 1938
Algemeen Bedrijfsleider en sinds die
datum directeur van de Katholieke Radio
Omroep en directeur van de Katholieke
Radio Gids, Officieel Orgaan van de Kath.
Radio Omroep. Sinds 1929 is de heer
Speet bestuurslid van het Bureau Cathollque International de Radlodiffusion. De
heer Speet is lid van diverse Staatscom
missies op het gebied van de radio, zoals
van de Nozema, Commissie voor de
Draadomroep, Televisle-Commissie etc. De
werkzaamheden van den heer Speet op
radlogebied vonden erkenning ln de hem
verleende onderscheidingen: ridder ln de
orde van Oranje-Nassau, ridder in de
Poolse Nationale «Orde „Polonia Restltuta".
SPELBERG, Ds. E. D., predlkant-secretarls van de V.P.R.O., studeerde eerst aan
de Landbouwhogeschool te Wagenlngen,
maar voelde zich onder Invloed der Vrij
zinnig Christelijke Jeugdbeweging tot het
predikambt aangetrokken. Na voltooiing
der theologische studie was hij eerst
predikant ln de Ned. Herv. Kerk te Egmond a. d. Hoef, later te Nijmegen. Van
de oprichting af was hij bestuurslid van
de V.P.R.O., en sinds 1935 als predlkantsecretarls in vaste dienst aan die omroep
verbonden. Regelmatige verzorging van
morgenwijding en avondwljding alsmede
van de gesprekken met luisteraars op de
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Zondagmiddag zijn hem o.a. opgedragen.
Op uitnodiging van de Groep van Vrij
zinnig Godsdlenstigen ln Indlë maakte
Ds. Spelberg een tournée over Java, Sumatra en Ball, waarin grondslagen wer
den gelegd voor een contact tussen de
V.P.R.O. en zijn luisteraars aldaar.
STOKSPELBERG
MANS, MEVROUW L.,
medewerkster aan de uit
zendingen van de V.P.
R.O.,
studeerde
vóór
haar huwelijk muziek,
deed examen bij de Nederlandsche Toonkunste
naars Vereeniglng en gaf
gedurende een tiental
Jaren muziekonderricht.
Zij werkte daarbij in de
vrljzlnnig-Chrlstelljke
Jeugdbeweging. Nadat zij gehuwd was
met Ds. E. D. Spelberg wijdde zij zich
vooral aan het Zondagsschoolwerk. Toen
haar echtgenoot ln 1935 predikant-secretarls werd van de V.P.R.O., voelde zij het
als haar taak, van de studio, waarboven
het gezin Spelberg woonde, een V.P.R.O.centrum te maken. Daartoe behoorde o.a.
het Zondagsschoolwerk. In het najaar van
1935 begon zij met een Zondagshalfuur
voor de radio. Eenmaal in de veertien
dagen komt daartoe een groepje van
ongeveer twintig kinderen in de studio
van de V.P.R.O. bijeen, om voor de mi
crofoon te luisteren naar de Bijbelse ver
halen, die Mevrouw Spelberg vertelt, en
ter afwisseling daarbij passende liederen
te zingen. Als gevolg van deze Bijbelse
vertellingen verscheen van Mevr. Spel
berg een kinderbijbel, getiteld Wat ons
uit het Oude Boek verteld wordt. Het
eerste deel, het Oude Testament, ver
scheen najaar 1937, het tweede deel, het
Nieuwe Testament, in December 1938.
SPELNAMEN, 1. internationale: A Am
sterdam, B Baltlmore, C Casablanca, D
Denemarken, E Edison, F Florlda, G Galllpoli. H Havana. I Italië, J Jeruzalem,
K Kilogram, L Liverpool, M Madagascar,
N New York, O Oslo, P Parijs, Q Quebec.
R Rome. S Santiago. T Tripolis, U Upsala,
V Valencla, W Washington, X Xantippe,
Y Yokohama, Z Zürich; 2. nationale: A
Anna, B Bernard, C Charlotte, D Dirk, E
Eduard; F Ferdlnand, G Gerard, H Hen
drik, I Izaak, J Jan, K Karei, L LodewiJk.
M Marle, N Nico, O Otto, P Pleter, Q
Quadraat, R Rudolf, S Slmon, T Theodoor, U Utrecht, V Vlctor, W Willem, X

Staccato

Xantippe, Y Ypsilon, Z Zaandam.
SPIER, ROSA, geb. 1891, Nederlands soloharplste in buitenlandse muziekcentra, le
rares aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag en aan het Conservatorium te
Amsterdam.
SPINET, ln on
bruik geraakt, ouder- ^
■ .
^j
wets, klein, rechthoekig •clavecymbel;
genoemd naar den
Instrumentmaker
Joh. Splnetus. De
snaren werden be
speeld met een lederen •plectrum of een
veerschacht.
SPONDAEUS, zie versvoet.
SPREUKEN, van Salomo, een der boe
ken van het Oude Testament, bevattende
een groot aantal wijze lessen voor ker
kelijke en wereldlijke overheden, voor
onderdanen, ouders en kinderen, voor de
omgang tussen de mensen en in het ge
zin. Verschillende dezer spreuken leven
ook thans nog als spreekwoorden in onze
taal.
SPROOKJE,
dichterlijke
schepping,
waarin de fantasie onbeperkt heerst. Be
kende sprookjes zijn die van de Gebr.
Grimm, Andersen, en de verzameling Dui
zend en één nacht. Een kunstsprookje
ls bijvoorbeeld De Kleine Johannes van
Frederlk van Eeden.
SPW, roepletters van de u.k.g.-zender
Warschau (Polen), golflengte 22 m.
SS, morse-sein voor: Aankondiging van
de naam van een scheepsstation.
ST, morse-sein voor: betaalde nota.
STABAT MATER, een der weinige, in de
R.-Katholieke Kerk thans nog gebruike
lijke *sequentia. Loflied ter ere van O.L.
Vrouwe van Smarten door den Francisca
ner monnik Jacoponls (± 1300) gedicht en
vele malen op velerlei wijze door com
ponisten op muziek gezet, o.a. door *Palestrina, Rossinl, Pergolesl. Het lied is ge
noemd naar de eerste woorden van het
Kerkgezang: Stabat Mater dolorosa Juxta
crucem lacrimosa, enz., d.w.z. de bedroef
de moeder (n.1. Maria) stond wenend bij
het kruis (zie *Johannes 19 : 25a); het
wordt in de Lijdensweek in de kerk ge
zongen. In het Nederlands bestaan meer
dan 20 vertalingen, o.a. door Vondel en
Bllderdljk.
STACCATO, Ital. muziekterm: afgesto
ten, kort, de noten moeten leder op zich
zelf, zonder dat ze Ineenvloeien, worden
voorgedragen.

;
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Stalino

STALINO, zender ln Rusland, golfleng
te 386.6 m.
STALMANS, JAN, geb.
1907, omroeper en repor- . ^5
ter van de Katholieke
Vlaamse Radio Omroep r
(K.V.R.O.), richtte te k
JSL
Antwerpen het Kunst-^y^^^^1 pj
gezelschap Pogen °Pw'
waarmede hij zeven Jaar
lang Vlaanderen doorkruiste en veel succes
oogstte als declamator
en regisseur. Nadien spe*
claliseerde hij zich als
laBBBi
regisseur
van massa
spelen. Kwam in 1935 als
omroeper ln dienst van de K.V.R.O. en
verwierf grote populariteit als Nonkel Jan
van de K.V.R.O.-Jeugdultzendingen.
STANDARD OIL, afk. van Standard OU
Company of New Jersey, opgericht 1882,
gevestigd te New York; exploiteert petroleumbronnen en raffinaderijen over de
gehele wereld, maar voornamelijk ln Zuid
en Mldden-Amerika en ln Europa. De
grootste van de 8 Standard Oll Maat
schappijen ln de V.S. van Amerika. Een
der belangrijkste fondsen van de Ameri
kaanse Beurs.
STAND CHEN, zie serenade.
STARA-ZAGORA, zender in Bulgarije,
golflengte 214 m., 2 kW., 1402 kHz.
STARTZ, EDWARD, zie Philips’ Omroep
HoUand-Indië.
STAVANGER, zender in Noorwegen,
golflengte 360.6 m., 10 kW., 852 kHz.
STEINVOORT, H. J.,
geb. 1890, sinds 1931 lei
der van de radlo-vakcursus
Handenarbeid
voor de Jeugd van de
N.C.R.V. Is onderwijzer
en vakonderwijzer voor
handenarbeid te HUversum.
STETTIN, zender ln
Duitsland, golfl. 225.6 m.,|
1.5 kW., 1330 kHz. Het
pauze-teken ls het be-J
gin van een oude Pommerse volksdans: Schüddel de Büx, met de woorden: Lui, lui, nou
begint het...
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STOCKHOLM, zender ln Zweden, golf
lengte 426.1 m., 55 kW., 704 kHz. Het pauze-teken ls gecomponeerd door Natanaël

Broman en bedoeld als imitatie van een
oud Zweeds hoorn-wijsje, zoals vroeger
door Zweedse herderinnen werd gebruikt
om haar koeien te roepen.
STOKOWSKY,
LEOPOLD ANTON STANISLAUS (geb. 1882), Engels
dirigent, oorspronkelijk
organist te Londen en
New York, daarna diri
gent te Cincinnati, en
sedert 1912 van het Phlladelphla Symphony Orchestre (zie portret).
STOLZ, ROBERT, geb.
1882, Oostenrijks operette-componlst, o.a. van
Die lustige Weiber von
Wicn (1908), Lang, lang ist ’s her (1917),
Die Tanzgrafin (1921), Wenn die kleinen
VeUchen blühen (1932) première ln Den
Haag.
STOMME VAN PORTICI, zie Muette de
Portici.
STORINGEN zijn al de oorzaken, die
ons belemmeren een uitzending behoor
lijk en zonder bijgeluiden te ontvangen.
Afgezien van de gebreken aan de ont
vang- of zendapparatuur kunnen we ze
onderscheiden in 1. atmosferische storin
gen, die hun oorzaak vinden ln onweders.
electrlsch geladen hagel- of regenbuien,
electrische ladingen ln de lucht, die geen
onweer doen ontstaan, maar bij zeer
droog weer vonkjes doen overspringen bij
zinken dakgoten of regenwaterpljpen enz.
2. storingen door zenders, die zich voor
doen bij te weinig selectieve ontvangers
en ook bij ln dit opzicht behoorlijke ont
vangers, wanneer twee of meer zenders
te weinig ln golflengte verschillen. Wan
neer men nagaat, dat er op de kortegolfband van 200 tot 550 meter golflengte
bij een ontvangst met een behoorlijk se
lectief apparaat slechts ruimte is voor
150 zenders, en dat er op deze band onge
veer 450 zenders zijn ondergebracht, mag
het nog een wonder heten, dat er een be
hoorlijk aantal zenders goed is te ont
vangen. 3. apparatenstoringen, door de
Amerikanen zeer juist genoemd man made
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interference, wel de meest hinderlijke,
daar deze storingen, ln de nabijheid van
de ontvanger opgewekt bijv. door stof
zuigers, alle ontvangst onmogelijk maken,
en ln de meeste gevallen, met betrekkelijk
geringe kosten bestreden of voorkomen
kunnen worden, door het aanbrengen van
enige condensatoren bij de storlngsbron.
Over het algemeen kan van deze storin
gen gezegd worden, dat vooral de medi
sche apparaten en de kleine motoren het
heftigst storen. Gevallen zijn bekend, dat
de storing van een bepaald medisch appa
raat op een afstand van vijftien kilome
ter waarneembaar was. Ieder apparaat, dat
electrlsche vonkjes verwekt, ls een mlnlatuurzendertje, dus een storlngsbron. Stof
zuigers, haardrogers, gelljkstroom-machlnes (veelvuldig ln bioscopen toegepast),
slechte contacten in schakelaars, fittin
gen, zekeringen en electrlsche hulshoudapparaten, zijn alle zeer hinderlijke storlngs-oorzaken. Voorts vele electrlsche
bellen, met uitzondering van de speciale
wlsselstroom-schellen, automatische tele
foon, en electrlsche trams. Over het alge
meen veroorzaken de grotere electromotoren, n.1. de draaistroommotoren met kortsluitanker e.d. geen storing en toch wor
den juist deze door het publiek veelal
voor de storlngsbronnen aangezien. Meest
al moeten de storingen juist in de kleine
apparaten gezocht worden, wat het op
sporen van een storing geweldig bemoei
lijkt. In Nederland ls nog geen wet tegen
het verwekken van radlo-storlng, alhoe
wel er sedert Jaar en dag aan een antistorlngswet gewerkt wordt. Het enige wat
verboden ls, ls een ontvanger, die ln de
antenne kan stralen en de z.g. Mexicaan
se hond veroorzaakt. Deze laatste storing
behoort evenwel sedert Jaren al practlsch
tot het verleden, bij het beter worden van
de radlo-apparatuur.
STORÏNGVRIJ MAKEN van electrlsche
apparaten kan bij ventilatoren, stofzui
gers, electrlsche schellen, kleine motoren,
haardrogers, schakelaars, naalmachinemotoren e.d. geschieden door antl-storlngscondensatoren; voor zware motoren,
hoogfrequent-apparaten, enz. ls dit moellljker. Indien een aantal omwonenden van
zulk een apparaat last heeft, wende men
zich onder opgaaf van tenminste 10 ge
stoorden tot P.T.T. (postkantoor) met een
klacht.
Voor België ls het adres voor klachten:
het Comité voor klachten inzake radiostorlngen, Blsschopstraat, Brussel.
R 18

STORMWAARSCHUWINGEN, zie Ko
ninklijk Nederlandsch Meteorologisch In
stituut.
STOTIJN, JACOB HENDRIK (JAAP),
geb. 1891, solo-hoboïst, leraar Koninklijk
Conservatorium te Den Haag, 1ste hoboïst
in het Residentie Orkest; hoboïst ln de
kamermuzlekverenlglng Het Hollandsch
Sextet. Studeerde aan het Conservatorium
te Den Haag.
STRAATSBURG, zender ln Frankrijk,
golflengte 349.2 m., 80 kW., 859 kHz. Het
pauze-teken, dat tot nu toe een zware
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klokslag was, ls onlangs veranderd in het
thema van een populair Elzasslsch liedje
Que notre Alsace est belle (wat ls onze
Elzas mooi!), gespeeld op een harp.
STRADIVARIUS, beroemde Italiaanse
vloolsoort, genoemd naar den maker
Stradlvarl (f 1737 te Cremona), opvolger
en leerling van Amatl. In 1935 waren van
hem 540 violen, 12 altviolen en 50 cello’s
bekend, waarvan de beste op ƒ 25.000,— en
meer worden geschat.
STRAUS, OSKAR, geb. 1870, Oostenrijks
componist van walsen en operettes, ver
toont veel overeenkomst met *Offenbach;
schrijft voor het grote publiek en had
terstond veel succes. Enkele bekende wer
ken zijn: Lustigen Nibelungen, Ein Walzertraum, Rund um die Liebe, Der letzte
Walzer
STRAUSS Jr., JOHANN
(1825—1899), Weens com
ponist van dansen en
operettes; schreef 479
walsen, waaronder An
der schonen blauen Donau (Gram.pl. Telef. E
963); Kiinstlerleben (Te
lef. A 2184); Geschichten aus dcm Wienerwald (Telef. M 6234);
Wiener Blut (Telef. A
1663); Wein, Weib und Gesang (Telef. M
6336); vele operetten, waaronder Die *FIcdermaus, Eine Nacht in Venedig (Telef. A
1834), Der *Zigeunerbaron (Telef. A 2193,
A 684, E 1491, E 1673, A 336, A 880).
Literatuur: Frits Lange, Johann Strauss,
de walskoning.

Strauss
STRAUSS, RICHARD,
geboren 11 Juni 1864 te
München,
OostenrUks
dirigent en componist,
componeerde acht symphonlsche gedichten, lie
deren, die met die van
de beste zUner tUdgenoten kunnen wedUveren,
en een aantal opera’s,
waarvan Elektra, der Rosenkavalier en SaJomé
worden beschouwd als de beste muziek
drama's sinds Wagner. Zoon van Franz
Strauss (geen familie van den Walskonlng Johann Strauss), eerste hoornist bij
het KonlnklUke Orkest te München,
kreeg hU zijn eerste lessen van zUn vader.
TerwUl hij nog op het gymnasium was,
werden verscheidene van zijn liederen
reeds gezongen, en voor hij 17 Jaar
was, waren reeds drie liederen en zUn
strUkkwartet ln A uitgevoerd. Een
Jaar nadat hU zijn universitaire studie
had geëindigd, ln 1884, werd zUn symphonle in F mineur te New York uitge
voerd, en sindsdien werd hU ln korte tUd
beroemd door geheel Amerika en Europa.
In 1885 werd hU benoemd tot kapelmees
ter te Melningen, maar gaf deze post al
spoedig weer op om te kunnen reizen. In
1892 bezocht hU Griekenland en Egypte
ter wille van zUn gezondheid, die door
het harde werken had geleden, en hU
bracht zijn eerste opera Guntram, mee
naar huls, die in 1894 te Welmar werd opgeTCerd. In deze opera had de Jonge zan
ger» Paullne de Ahna de hoofdrol ver
vuld, en in het volgende jaar trouwde hU
met haar. ZU bleek al spoedig de beste
vertolkster van zUn liederen te zUn. Als
dirigent was hU welkom in alle muziek
centra. HU werd benoemd tot hofkapelmeester te München en te BerlUn, terwUl
hU dikwijls in andere grote steden de
première van zUn opera’s gaf. Zo ln 1905-6
te New York de Sinfonia Domestica, 1908
te ParUs Salomé, te Buenos Aires in 1923
Elektra. In 1908 werd hU Generalmuslkdirektor te BerlUn, 1917—1920 leidde hU
de meesterklasse voor compositie aan de
Hochschule für Musik, 1919—1924 leidde hU
de Weense Staatsopera samen met Schalk.
Sinds dien leeft hU zonder vaste betrek
king te Wenen of te Garmisch, en houdt
zich bezig met compositie of reist als
dirigent door geheel Europa. Behalve de
reeds genoemde werken dienen nog ver
meld te worden de symphonische gedlch-
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ten Don Juan (1888), Tod und Vcrklarung
(1889), Also sprach Zarathustra (1896), Don
Quixote (1897) en vele concerten, symphonleën en sonates.
Literatuur: W. Hutschenruyter, Rlchard
Strauss.
STRAVINSKY, IGOR
FEDOROVITCH,
gebo
ren 1882, Russisch com
ponist, een der meest
vooraanstaande
leiders
der moderne beweging
ln de muziek, schreef
o.a. de balletten 1’Oiseau
de Feu (1910), Petroesjka (1911), Le Sacre du
temps (1913), en 1’Histoire du Soldat, waarin hij
gebruik
maakte
van
tango- en ragtlme-rhythmen en van de
wals. Hoewel hij een zoon was van ’n ope
razanger, ontwikkelde zijn talent voor de
muziek zich eerst laat. HIJ werd student
ln de rechten aan de Universlteit te St.
Petersburg. Meermalen weerstond hij de
drang, zich aan de muziek te wijden, tot
dat Rlmsky Korsakoff hem op 22-Jarlge
leeftijd als leerling aannam. Nadat hij zijn
studie had voltooid, ging hij afwisselend
te Parijs en te Genève wonen. Zijn bal
let Rcnard, het eerst opgevoerd te Parijs
1922, was de grote sensatie van New York,
toen het daar door het Phlladelphia Or
kest werd uitgevoerd. Le Sacre du temps
werd eerst minder enthousiast ontvangen,
maar bij de tweede opvoering was het
huls uitverkocht. Binnen tien Jaren was
Stravinsky een der leidende figuren op
muzikaal gebied geworden. Volgens zijn
bewonderaars ls hij de schepper van de
•absolute muziek in de ware zin van het
woord, d.w.z. dat hij de muziek nooit on
dergeschikt maakt aan literaire of drama
tische scheppingen. Stravinsky kiest bij
voorkeur eenvoudige, rhythmlsche gedich
ten, omdat volgens hem een meesterstuk
van een dichter in zichzelf volmaakt ls en
geen behoefte heeft aan muziek. HU Is te
vreden met een klein orkest. In Les Noces,
het ballet, dat 1923 te ParUs ln de Gaité
werd uitgevoerd, stelt hU zich tevreden met
vier solostemmen, koor, xylophoon, slagwerk
en twee plano’s. Ook zUu tegenstanders
moeten erkennen, dat hU een der belangrUkste figuren ls, die het moderne Rusland
heeft voortgebracht.
Van zUn vele werken dienen nog vermeld
te worden de balletten Apollon Musagète
en de Card Party.

STREEKTALEN of dialecten. Hoewel
alle bewoners van ons land Nederlanders
zijn, en de beschaafde Nederlandse schrijf
taal overal dezelfde ls, wordt ln de ver
schillende delen van het land een taal
gesproken, die daarvan meer of minder
afwijkt. De voornaamste oorzaak hiervan
ls de afstamming. Het Nederlands ls een
Germaanse taal, maar toen de Germanen
zich hier vestigden, woonden er reeds de
Kelten, vandaar, dat In onze taal ook Kel
tische Invloeden te bespeuren zijn. De
drie Germaanse stammen die ln ons land

kwamen waren de Franken, de Friezen en
de Saksen. Hoewel de talen dezer stam
men natuurlijk ln de loop der tijden niet
zuiver gescheiden naast elkaar zijn blijven
voortbestaan, omdat er een voortdurende
dooreenmenglng bestaat, zijn de hoofd
kenmerken nog duidelijk bewaard geble
ven en zijn de streken, waarin de drie
talen gesproken worden, vrij nauwkeurig
op de kaart aan te geven. Het ls een veel
voorkomend misverstand, dat een streek
taal een soort verbastering zou zUn van
het beschaafde Nederlands. Om een voor-

beeld te noemen. De oorspronkelijke vorm
voor goud ls gold, zoals het trouwens ln
het Duits nog luidt. In het Frankisch ls
ol en al voor d of t steeds, ln het Fries
soms, ln het Saksisch nooit ou en au ge
worden. Saksers en Friezen zeggen mien,
evenals elke Nederlander dat deed tot ln
de zeventiende eeuw, daarna ls het ln het
Frankisch mijn geworden. Onze afbeel-

ding geeft een overzicht van de Neder
landse streektalen en de groep, waartoe
ze behoren. Men concludere echter uit de
gekozen vorm van deze tekening niet, dat
Frankisch, Saksisch en Fries ontstaan
zouden zijn uit het algemeen beschaafde
Nederlands. Het ls Juist omgekeerd het
geval: het algemeen beschaafd Neder
lands ls een taal, door de ontwikkelde
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Nederlanders gesproken, waarin de ver
schillen der streektalen niet op de voor
grond treden.
Literatuur: Dr. Jac van Glnneken en
Dr. J. Endepols, De Regenboogkleuren van
Nederlands taal.
STRIJKKWARTET, compositie voor vier
strijk-lnstrumenten, gewoonlijk twee vio
len, alt en cello. De vier Instrumenten
spelen een ongeveer gelijkwaardigde rol
zonder dat een hunner overheerst. Haydn

en Beethoven schreven o.a. prachtige
strljkkwartetten.
STRIJKKWARTET, van ‘Debussy; Gram.
pl. Col. D 15085—15088.
STRIJKORKEST, zie Orkest.
STRIJKTRIO, compositie voor drie
strijkinstrumenten, gewoonlijk viool, alt
en cello.
STROBOSCOPISCHE SCHIJF, zie Gramofoonplaten.
STROPHE, zie couplet.

STUDIO, onderdeel van een zendstation,
waar de uitvoeringen, voordrachten, enz.
plaats hebben.
Boven: Eenvoudigste vorm van een omroepstudio. Geheel links microfoon met
marmerblok; daarnaast tegen de muur bu
reau met microfoon voor een spreker; de
omroeper, die de programma’s voor zijn
eigen microfoon aankondigt. Boven hem
de contröle-luidspreker. Tafel voor het
draaien van gramofoonplaten met onder
het gramofoonplaten-archlef of discotheek.
Erboven tegen de muur de lichtsignalen,
die in verbinding staan met de contrölekamer. En ten slotte de klok voor het aan
geven van de tijd.
Rechts: Eenvoudigste vorm van een muziekstudlo. Achter het orkest het venster
naar de contrölekamer. De dirigent staat
voor een lessenaar met lichtsignalen; ach
ter hem op de voorgrond de microfoon; de
wand en het plafond zijn ingericht voor

beïnvloeding van de acoustlek. Rechts
staat de geluiddichte cel van den regisseur.
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Onder: Eenvoudigste vorm van een contrölekamer. De klankregisseur (Duits: Tonmeister) zit voor de mengtafel, waarop
knoppen voor de regeling der sterkte van
het geluid, het timbre, enz., daarachter

vier meetinstrumenten. Verbindingssnoeren met stekkers. Verder het venster, dat
in verbinding staat met de studio, en te
lefoon. Boven den regisseur een contróleluidspreker.
STUDIO-BOUW. Aan den heer A. Eibink,
Arch. B. N. A. te Amsterdam, danken wij
het volgende artikel:
De kenmerkende problemen, welke zich
voordoen bij het ontwerpen en bouwen
van een studlogebouw, vinden alle hun
oorzaak in slechts twee hoofdeisen, waar
aan elke studio moet voldoen.
De eerste eis is, dat elke studio voor het
gestelde doel een goede acoustiek moet
hebben. Dat wil zeggen, dat hetgeen er in
ten gehore wordt gebracht voor de luiste
renden zo volkomen mogelijk tot zijn
recht moet komen.
De tweede eis is, dat de studio’s ieder
afzonderlijk ontoegankelijk moeten zijn
voor geluiden van buitenaf.
Eerstgenoemde eis houdt in, dat aan de
volgende voorwaarden voldaan moet wor
den:
a. De studio moet de juiste afmeting (in-

Studio-bouw

houd) hebben voor hetgeen men er in
ten gehore wil brengen, b.v. spreken,
hoorspel, kamermuziek, orkest, enz. Het
is duidelijk dat een groot orkest in een
kleine ruimte niet tot zijn recht komt
en omgekeerd een orkestzaal niet ge
schikt is voor een hoorspel.
b. De studio moet de juiste nagalmtljd
hebben. De nagalmtljd is de tijd gedu
rende welke ons oor een geluld nog
waarneemt, nadat de geluidsbron
zwijgt. De nagalm ontstaat door ge
deeltelijke terugkaatsing van het ge
luid tegen de begrenzlngsvlakken van
de ruimte.
c. Het geluld moet zich regelmatig door
de studioruimte voortplanten zonder
echo’s, geluldsverdlchtingen of -verdun
ningen; en wanneer, zoals bij grote
orkeststudio’s, toehoorders de uitvoe
ringen moeten kunnen bijwonen, dan
moet bovendien het geluid zoveel mo
gelijk op hen gericht zijn en eiken toe
hoorder in ongeveer gelijke sterkte be
reiken.
De problemen die aldus door de eerste
els gesteld worden, betreffen de grootte en
de vorm van de studioruimte en de mate
rialen waarvan de oppervlakken van vloer,
wanden en plafond gemaakt zijn.
Hoe groot voor elk doel de lnhoud van
een studio ongeveer moet zijn, is aan de
hand van proefnemingen en ervaringen
vastgesteld. Deze afmetingen lopen van ±
10 m3. voor een spreekstudio, tot 8000
m3. en meer voor studio’s voor grote orkestensembles met koor en orgel.
De vorm van de studio wordt bepaald
aan de hand van bekende eigenschappen
van het geluid en van ons gehoor. De
voornaamste eigenschappen zijn de vol
gende :
a. Het geluid plant zich in de lucht voort
met een snelheid van 330 m. per sec.
b. Het geluid wordt onder dezelfde hoek
teruggekaatst als waaronder het een
bepaald vlak treft.
c. Ons gehoor neemt een direct tot ons
komend geluid en de weerkaatsing
daarvan tegen een wandvlak als één ge
luid waar, zolang het weerkaatste ge
luid niet later dan 1/15 sec. het oor
treft, dan het directe geluid.
Dit komt overeen met een verschil in
afgelegde weg van 330 : 15 = 22 m. Reke
ning houdende met deze eigenschappen,
kan de vorm van een studio bepaald wor
den. Ter contröle kunnen houten model
len van de langs- en dwarsdoorsneden van
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de ruimte gemaakt — en ln een zoge
mogelijk, omdat openstaande ramen gelui
naamde rlmpeltank beproefd worden.
den door zouden laten. Daarom wordt
Deze proeven berusten op het feit dat de
meestal het systeem toegepast, waarbij
golvingen van een wateroppervlak op de
vooraf op de vereiste temperatuur en
zelfde wijze gekaatst worden tegen de be
vochtigheidsgraad gebrachte lucht door
grenzingen als geluidsgolven. De rlmpel
buizen ln de studio’s wordt geblazen, ter
tank ls een platte bak met water, waarin
wijl door andere buizen de lucht weer
het model gelegd wordt. Door nu binnen
afgezogen wordt, om na opnieuw behan
het model, op de plaats waar ln de wer
deld te zijn en zo nodig vermengd met
kelijkheid geluld gemaakt zal worden, het
frisse lucht, weer toegevoerd te worden.
watervlak aan te raken, ontstaan golvin
Alle studio’s zijn dus op deze manier
gen die overeenkomen met de geluidsgol
door een aan- en een afvoerbuis met een
ven en wordt dus zichtbaar of deze zich,
centrale voor luchtbehandeling verbonden.
overeenkomstig de bedoeling, ln de ont
Om nu te voorkomen, dat door deze
worpen ruimte voortbewegen.
buizen van de ene studio naar de andere
Zie hierbij foto-paglna XXXVI.
geluiden worden overgebracht, of machlDe materialen voor wanden, vloer en
negeruis van de centrale ln de studio’s
plafond van een studio worden, ln ver
hoorbaar wordt, past men ln hoofdzaak
band met de gewenste nagalmtljd, aan de
twee middelen toe. Ten eerste, om over
hand van berekeningen vastgesteld. Zoals
brenging van contactgeluld te voorkomen,
reeds gezegd, ontstaat de nagalm door ge
worden de buizen bij het binnenkomen
deeltelijke terugkaatsing van het geluid.
en verlaten van de studio en van de cen
Sterke terugkaatsing geeft een lange na
trale, onderbroken door lasstukken van
galm en wanneer weinig teruggekaatst
slecht geleidend materiaal, bijv. rubber.
Ten tweede, worden alle buizen tussen de
wordt, is de nagalm kort. Aangezien het
ene materiaal meer geluld absorbeert, dus
centrale en de studio's aangesloten op —
minder terugkaatst, dan het andere, kan
of voorzien van gelulddemp-lnrlchtlngen
door de keuze van het materiaal de na
(suskamers). Deze Inrichtingen bestaan
uit ruimten, welke zodanig gevormd zijn,
galmtljd beïnvloed worden. Door metingen
ls het absorptievermogen van verschillen
dat het geluld zoveel mogelijk terugge
de materialen vastgesteld. Ook Is door on
kaatst wordt ln de richting van waar het
derzoek en proefneming bekend wat voor
kwam of althans verscheidene malen heen
een bepaald doel de meest gewenste naen weer moet kaatsen, alvorens het zijn
galmtijd ls. Voor een spreekstudlo ls dit
weg kan vervolgen. Aangezien genoemde
ruimten bovendien zijn bekleed met sterk
b.v. nagenoeg 0 sec., voor een kleine
geluldabsorberende stoffen, verliest het
muziekstudlo ± 0.8 sec. en voor een grote
geluld na elke kaatslng aan kracht. Bij
orkeststudlo ±1.8 sec.
dit alles moet echter gezorgd worden, dat
De tweede eis, de ontoegankelijkheid
deze demplnrlchtingen weinig weerstand
voor geluiden van buitenaf, stelt proble
bieden aan de er door stromende lucht.
men betreffende de constructie en de
Berekeningen en proefnemingen moeten de
verwarming en ventilatie. Muren, vloeren
Juiste
vorm en afmetingen bepalen.
en plafonds moeten zodanig geconstrueerd
Het spreekt vanzelf, dat met het boven
worden, dat ze geen geluld doorlaten of
staande slechts de hoofdproblemen van de
geleiden. Dit betekent, dat geluiden van
studlobouw zijn aangeduld en dat elk
buiten het gebouw, of geluiden, die
dezer problemen vele technische vraag
binnen het gebouw ln andere ruimten ge
stukken Inhoudt.
maakt worden, niet in een studio hoor
STUERS, JULIE DE,
baar mogen zijn en dat contactgeluld van
geb. 1895, Ned. zangeres,
kloppen of lopen niet door geleiding van
studeerde te Berlijn en
de materialen de studio mag bereiken. Om
New-York, ls verbonden
hieraan te voldoen, worden de studio’s
geweest aan de Duitse
meestal als volkomen gesloten ruimten,
Opera ln New-York. In
geïsoleerd van de eigenlijke bouwconstruc
Nederland
trad zij bij
tie, uitgevoerd. Deze volkomen afsluiting
de Nat. Opera op als
heeft weer een nieuw en moeilijk pro
gast. Als soliste in bin
bleem tot gevolg, n.1. dat van de ver
nen- en buitenland zeer
warming en ventilatie of luchtbehande
gezien.
ling. (Engels: air-conditionlng.)
STUTTGART, zender in Duitsland, golfNatuurlijke ventilatie immers ls niet
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lengte 522.6 m., 100 kW., 574 kHz. Het pauze-teken bestaat uit de tonen c-d-g op
een gong.

SUITE, oorspronkelijk een serie dans
vormen in dezelfde toonaard (allemande,
courante, sarabande, glgue). Later een
vrije reeks dansen. Tegenwoordig opnieuw
in zwang gekomen met moderne namen
van dansen. Ook wordt suite gebruikt
voor een uit een aantal delen van eenzelfde compositie samengesteld werk (bijv.
1’Arlésienne-sulte).
SUNDSVALL, zender in Zweden, golf
lengte 499.2 m., 10 kW., 601 kHz. Het pauze-teken is hetzelfde als dat van ♦Stock
holm.
SUPERHETERODYNE,
ontvangtoestel,
waarbij alle ontvangen golven door bij
voeging van een in het toestel zelf opge
wekte trilling in golven van één bepaal
de frequentie worden omgezet. Het voor
deel hiervan is, dat men voor het ver
sterken en uitgeven slechts met deze ene
frequentie behoeft rekening te houden,
waardoor gemakkelijker een betere en dik
wijls instelbare (regelbare bandbreedte)
selectiviteit kan worden verkregen.
SUPPÉ, FRANZ VON (1819—1895), Weens
operette-componist, was kapelmeester aan
het Josephst&dtlsche Theater te Wenen.
Daarna te Pressburg, en opnieuw te We
nen. Schreef de ouverture bij Dichter und
Bauer en o.a. de operettes *Flotte Bursche
(1863), Pique-Dame (1864). Die *schöne Ga
lathee (1865), *Leichte Cavallerie (1867),
Banditenstreiche (1867), Das Modell (1895).
SUVA, u.k.g.-zender op de Fiji Eilanden,
golflengte 31.47 m., roepletters VPD2;
zendt dagelijks van 11.50—13.20 u.
SVC, morse-sein voor: Aanduiding van
een diensttelegram betreffende het par
ticulier verkeer.
SVERDLOVSK, zender in Rusland, golf
lengte 800 m., 40 kW., 375 kHz.
SWAAP, SAMUËL, geb.
1889. solo-vlolist, die vele
malen In het buitenland
concerteerde,
Eerste
concertmeester
en
solo-vlolist van het Resldentle-orkest;
dlrigeerde dit orkest herhaal
de malen, ook voor ver
schillende uitzendingen
door de Phohl naar Nederlands-Indlë;

Symphonie

hoofdleraar aan het Haagsch Conservato
rium; 1ste violist van het Haagsch Strijk
kwartet, lid van het Nederlands Trio, diri
gent van de Zangvereniging „Euterpe" te
Den Haag.
SWEELINCK,
JAN
PIETERSZOON
(1562—
1621), componist en ori
ganist van Europese vermaardheld. Was organist
ln de Oude Kerk te Amsterdam. Schreef orgelcomposities, psalmen en
liederen.
SWING, ook genaamd
Hot Jazz, kwam om
streeks 1934 in zwang als een nieuw soort
dansmuziek. Het kenmerk van swing is
de spontane Improvisatie. De voornaam
ste details van jazzmuziek worden be
houden, maar onder de Indruk van het
moment en de ogenblikkelijke inspiratie
van de uitvoerenden uitgevoerd. Swing is
eigenlijk muziek in wording. Niet de com
ponist uit hier zijn persoonlijkheid, maar
de vrij Improviserende vertolker. Volgens
Hugues Panassié, wiens boek „Le Hot Jazz”
het beste is over dit onderwerp, zijn er
veel punten van overeenkomst tussen de
verhouding van een melodie en de uitvoe
ring ervan in hot en die tussen een landschap en het schilderij ervan. Men heeft
swing wel eens omschreven als de be
zielde persoonlijkheid van den vertolker.
Als twee karakteristieke gramofoonplaten
noemen wij: In a mist van Red Norvo
(Brunswick A 500368) en Heartbreak Blues
van Coleman Hawklns (Pari. R 1766).
SYDNEY, u.k.g.-zender in Australië,
golflengte 31.28 m., roepletters VK2ME;
zendt Zondag van 6.20—8.20, van 11.20—
15.20 en van 17.50—19.50 u.; golflengte
49.92 m., roepl. CJCX, zenduren van 12.20
—18.50 en van 21.20—1.50 u.
SYLLABUS, wekelijks orgaan van de
•Radio Volks Unlversiteit. Het woord be
tekent: een korte samenvatting van het
behandelde in een college of voordracht.
Adres: Westzeedijk 145, Rotterdam.
SYMBOLEN, Radio-tcchnische. Door de
Internationale Electrotechnische Commis
sie zijn een aantal tekens vastgesteld,
waarmee in de electro- en radio-techniek
bepaalde begrippen op eenvoudige wijze in
tekeningen kunnen worden weergegeven.
De meest gebruikelijke daarvan uit de ra
diotechniek beelden wij op de volgende
bladzijde af.
SYMPHONIE, muziekwerk voor vol or-
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•’ViMt-up
bassen, en eventueel: 2 harpen en 1 plano:
kest, gewoonlijk bestaande uit vier delen:
c. slaginstrumenten: 2 tot 4 pauken, grote
1. ‘sonate; 2. *largo, ‘andante of ‘adagio;
en kleine trom, bekkens, triangel, grote
3. ‘menuet of ‘scherzo en ‘trio, en 4.
klokken, klokkenspel, celesta. Voor de op
‘finale (allegro). Verschillende grote com
stelling dezer Instrumenten, zie Orkest.
ponisten hebben Symphonieën geschreven;
SYNCOPE, Grieks: ln de literatuur en
het meest bekend zijn de negen Sympho
de muziek: samentrekking: ln de muziek
nieën. in het bijzonder de ‘negende, van
speciaal: ongewone samentrekking van
Ludwig van ‘Beethoven. De algemene
onder verdeelde notenwaarden, verplaat
vorm werd vastgesteld door ‘Haydn, en
sing van het normale accent naar voren
ontwikkeld door ‘Mozart en ‘Beethoven.
of achteren. Syncopated muslc (Engels),
SYMPHONÏE FANTASTIQUE, van ‘Beralgemene naam voor de Amerikaanse mu
lioz; de componist wil hiermee verschil
ziekstijl, ontstaan onder Invloed van de
lende situaties uit het leven van een
negermuzlek, in het bijzonder voor rag
kunstenaar uitbeelden: 1. hartstochtelijke
time en Jazz.
liefde en dromerij; 2. een feestelijk bal; 3.
SZELL, PROF. GEORG,
een landelijke scène; 4. een gang naar
geb. 1897, mede-dlrlgent
het schavot; 5. een heksen-sabbat. Gram.
van het Resldentle-orpl. op Columbla L 1708—1713.
kest te Den Haag, Hon
SYMPHONIE-ORKEST, bestaat uit: a.
gaars
pianist en compo
blaasinstrumenten: 1 of 2 fluiten + 1 pic
nist, o.a. van een symcolo, 2 hobo’s, 1 althobo, 2 klarinetten, 1
phonie, een ouverture,
basklarinet, 2 fagotten, 1 contrafagot, 4
orkestvarlatles, enz. 1917
hoorns, 2 of 3 trompetten, 3 bazuinen of
lste kapelmeester aan
trombones, 1 orgel, 1 tuba; b. strijkinstru
de , Schouwburg
te
menten: 16 eerste violen, 16 tweede vio
Straatsburg, 1919 dito te Praag, 1921 t®
len, 10 altviolen, 10 violoncelll, 8 contra-
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Darmstadt, 1922 te Düsseldorp, 1924 1ste
kapelmeester aan de Staatsopera te Ber
lijn; sinds 1938 te Den Haag.

T
T, aanduiding voor aansluiting van telefoon of luidspreker.
TAIHOKU (Formosa), u.k.g.-zender in
Japan, golflengte 28.48 m., roepletters JEB.
TAKT, Duits: maat.
TALEN en radio. Het feit, dat in ons land

Talen

meer dan in enig ander, door de toestelbezltters ook wordt geluisterd naar program
ma’s, uitgezonden door buitenlandse zenders, heeft bij velen het verlangen naar
kennis van vreemde talen gewekt, terwijl
het bovendien leidt tot meer begrip en
waardering voor anderer zienswijze. Ook de
uitzending van redevoeringen van staats
lieden, waarop ln onze tijd dikwijls met
grote spanning wordt gewacht, werkt hier
toe mede. Wie derhalve van de radio het
volle profijt wil trekken, dient althans enig
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begrip van de moderne talen te hebben.
Het ls een eigenaardig verschijnsel, dat In
ons land radlo-lessen nog slechts In het
Engels worden gegeven, hoewel toch ook
onderwijs In Duits en Frans van groot be
lang zou zijn. — Het Nederlands is een
der vele Indo-germaanse talen, waarvan op
onze afbeelding een overzicht met hun sa
menhang ls gegeven. Talen, die nog slechts
In oude geschriften voorkomen, en niet
meer door een volk worden gesproken, ook
al worden ze, zoals het Latijn, nog door
geleerden gebruikt, ondergaan geen wljzigingen meer zoals elke levende taal onder
allerlei Invloeden ondergaat, en heten
daarom dode talen. Binnen de grenzen van
een taalgebied kan men niet alleen een
aantal *streektalen ontdekken, maar bo
vendien bestaan er verschillen tussen de
talen en de woorden, die door zekere krin
gen of klassen van mensen worden gespro
ken. Zo spreekt men bijv. van dichterlijke,
kerkelijke, kunst-, kansel- en schrijftaal,
die elk een eigen kleur vertonen. De radlo-omroep maakt in de eerste plaats van
de algemene landstaal gebruik. Daarnaast
hebben nu en dan uitzendingen plaats in
de taal van een bepaalde streek. De laat
ste tijd worden uit propagandistisch oog
punt dikwijls ook berichten en beschou
wingen uitgezonden ln de taal van landen,
wier inwoners men daarmede wil bereiken.
Verder zenden verschillende u.k.g.-zenders
uit in de taal van koloniën en afgelegen
landen.
TALLINN, zender ln Estland, golflengte
410.4 m., 20 kW., 731 kHz.
TAMBOERIJN,
trom
met slechts één vel; ln
en aan de rand zijn
bellen en metalen plaat
jes aangebracht; het
instrument wordt be
speeld door het te schud
den of met de knokkels
op het vel te slaan. De
tamboerijn wordt ln
Spanje, Italië en ZuldFrankrljk veel gebruikt
als
begeleiding
van
volksdansen.
TAMPERE, zender ln
Finland, golflengte 222.6
m., 1.5 kW., 1348 kHz.
TAMTAM, oosters slag
instrument; ln Europa vrijhangende gong.
TANGO, langzame, Argentijnse dans ln
2/4 maat, ln 1911 in Europa Ingevoerd.
TANNHAUSER, van Richard *Wagner,

Tannhauser

muziekdrama ln drie bedrijven, première
te Dresden, 1845. Wanneer het ballet,
waarmee het eerste bedrijf aanvangt, ten
einde ls, rijst Tannhëuser op en heft een
lied aan. Tevergeefs poogt Venus, die zijn
liefde wil winnen, hem te weerhouden.
Het lied brengt tevens zijn besluit, dat hij
zal vertrekken. Tannhauser roept Maria
aan, en bij het horen van die naam, ver
zinkt Venus met haar berg. Het toneel
toont nu een voorjaarslandschap met op
de achtergrond de Wartburg. Herdersge
zang weerklinkt. Daarna hoort men het
zingen van pelgrims op weg naar Rome.
Ontzet knielt Tannhëuser biddend neer.
De landgraaf met de zangers en zijn ge
volg vinden hem. De rldder-zanger Wolf
ram herkent hem. De vrienden bestormen
Tannhëuser met vragen, waar hij zo lang
ls geweest. HIJ ontwijkt hen en slaat ook
het verzoek af, zich weer eens met hen
ln het zingen te meten. Dan herinnert
Wolfram hem aan Elisabeth, de nicht van
den landgraaf, die nog altijd aan hem
denkt en op hem wacht. Met de uitroep:
Breng mij naar haar, sluit hij zich nu bij
zijn vrienden aan en zij nemen hem
jubelend ln hun midden.
Tweede bedrijf. Zaal ln de Wartburg,
waar de zangwedstrljd zal plaats hebben.
Voor het eerst sedert het vertrek van
Tannhëuser, betreedt Elisabeth de zaal.
Tannhëuser nadert, overweldigd door de
llefelljke bekoring van de Jonge vrouw.
ZIJ spreekt op zachte, maar vurige toon
over de vervulling van haar nog slechts
ten dele bewuste wensen. De graaf heeft
voor de zangwedstrljd het onderwerp lief
de gekozen. Edelvrouwen en ridders
komen binnen, den graaf prijzend. De
zangers Wolfram, Walther en Blterolf be
zingen de liefde naar Middeleeuwse trant.
Tannhëuser is meer de Griek en schildert
de ridders het ideaal der liefde, dat hij
bijna op de Venusberg bereikt had. Welke
uitwerking dit op Elisabeth moet hebben,
heeft bij over het hoofd gezien. ZIJ ls diep
gewond, maar verdedigt Tannhëuser toch
tegen de ridders, die het niet met haar
eens zijn.
Derde bedrijf. Tannhëuser maakt zijn
pelgrimstocht, maar voor hem komt geen
verzoening. Vervolgens hetzelfde toneel
als aan het slot van het tweede bedrijf;
het ls herfst geworden, de stemming ls
melancholiek. Elisabeth ligt in gebed voor
het Marla-beeld geknield. Wolfram nadert
haar en ls getuige van haar inwendige
strijd. De pelgrims komen n.1. terug uit
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Rome en Elisabeth zoekt Tannhauser ver
geefs onder hen. Wanneer Wolfram haar
begeleiden wil, beduidt zij hem, dat zij
voorbeschikt ls, een heilige missie ln de
hemel te vervullen. Terwijl zij naar de
Wartburg schrijdt, zingt Wolfram het be
roemde lied An den Abendstern. Het is
nacht geworden, Tannhauser komt op.
Hij vertelt Wolfram van zijn pelgrims
tocht, die voor hem geen bevrijding heeft
gebracht. Heftig spreekt hij de wens uit,
dat Venus terugkeert en hem tot zich zal
nemen. Wolfram beproeft, hem te weer
houden; Intussen is Venus alweer ver
schenen. Het gelukt Wolfram ten slotte,
Tannhauser van zijn voornemen af te
brengen door over Elisabeth te spreken.
De toverpracht van Venus moet daarvoor
wijken. In de verte Is plechtig rouwgezang
te horen. Ellsabeths lijk wordt het toneel
opgedragen. Tannhauser zinkt dood neer
bij de baar, uitroepend: Heilige Elisabeth,
bidt voor mij! De jongere pelgrims komen
met een groene twijg van den Paus het
toneel op. De groene twijg ls het zinne
beeld van de hemelse genade. De Paus
evenwel had verklaard, dat voor Tannhau
ser evenmin genade mogelijk was, als een
dorre tak groen loof zou voortbrengen.
De meest bekende nummers zijn: le
acte: „Doch, sterblich, ach” (Tannhau
ser en Venus); „Frau Holda kam aus dem
Berg hervor” (de Schaapherder); „Zu dlr
wall’ ich, meln Herr und Gott" (Pelgrlmskoor); „Ach! schwer drückt mich der
Sünden Last” (Tannhauser). — 2e acte:
„Dlch, teure Halle” (Elisabeth); „Freudlg
begrüssen wlr die edle Halle” (grote
mars en koor); „O Himmel, lasst Jetzt
erflehen” (Wolfram); „Zurück von ihm"
(Elisabeth). — 3e acte: „Wohl wusst’ ich
hier sle im Gebet zu flnden" (Wolfram);
„Allmachtige Jungfrau, hör’ meln Flehen"
(Elisabeth); „Ach du, mein Holder
Abendstern" (Zang van de Avondster)
(Wolfram); Tannhausers vertelling; het
„Pelgrlmskoor”.
TANTE ANNIE, pseudoniem van een der
beide verzorgsters van het kleuteruur der
N.C.R.V. Bewerkte enige hoorspelen voor
de jeugd en werkte als Tante Marle enige
jaren mee aan het volksdagblad „De Am
sterdammer”.
TANTE LIEN, pseudoniem van een der
belde verzorgsters van het kleuteruur der
N.C.R.V. Staat aan het hoofd van een
grote Christelijke Kleuterschool.
TAPTOE, Engels: Tattoo; Frans: Retrai
te; Duits: Zapfenstreich; avond-slgnaal,

Te Deum

waarmee vroeger de soldaten werden ge
waarschuwd, dat het tijd was, zich naar
hun nachtverblijf te begeven. Tap-toe
was vroeger het bevel der politie, om de
herbergen te sluiten: de kraan, of de tap,
moest dan dicht. Tegenwoordig ls de tap
toe de uitvoering van een reeks verschil
lende koralen, marsen, roffels enz., des
avonds uitgevoerd als sluiting van een
feestdag. Als voorbeeld diene de taptoe,
op 20 Sept. 1938 (Prinsjesdag) des avonds
om 8.30 op het Plein 1813 te Den Haag
uitgevoerd door de Kon. Militaire Kapel,
Tamboers van de Grenadiers, Hoornbla
zers van de Jagers, Trompetters van de
Huzaren en van de Veld-Artillerle, onder
leiding van Kap. Dr. C. L. Walther Boer.
Dit programma luidt als volgt: Roffel
(tamboers); Taptoe; Koraalfantasie „Komt,
dankt nu allen God” (Wagenaar); Tap
toe (hoornblazers); Feestelijke mars (Han
del); Taptoe (trompetters bereden wa
pens); Merck toch hoe sterck; Wilt heden
nu treden; Triomf mars uit Aida van
Verdi; Fanfare der trompetters bereden
wapens; Marche des tambours (Dunkler);
Leve het Regiment Grenadiers (Bouman);
Huldlglngsmars (Walther Boer); Grenadlersmars; Wilhelmus van Nassouwe.
TARANTELLA, zeer snelle volksdans ln
3/8 of 6/8 maat, genoemd naar de stad
Tarente ln Zuld-Italië.
TARTU, zender ln Estland, golflengte
579 m.. 0.5 kW., 518 kHz.
TASHKENT, zender in Rusland, golf
lengte 1170 m.
TAUBER,
RICHARD,
geb. 1892, Duits tenor
oorspronkelijk
zanger,
dirigent; 1913 als opera
zanger te Dresden, daar
na bij de operette; trad
ln de gehele wereld op.
Het nevenstaande por
tret geeft hem in de rol
van *Schubert ln Das
•Dreim&dlerhaus.
TC, morse-seln voor: Collationering.
TE DÉUM, naam, ontleend aan de
eerste woorden van de Ambroslaanse lof
zang, waarschijnlijk gedicht door Ambroslus, blsschop van Milaan (333—397). Het
is voor verschillende bezetting, hetzij vo
caal of instrumentaal, gecomponeerd door
Handel, Berlloz, Verdi, Bruckner, Diepenbrock enz. Op feest- en dankdagen wordt
het gezongen, niet alleen in de RoomsKatholieke, maar ook in de Protestantse
Kerken. In deze laatste vormt het ln de
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hieronder volgende bewerking het 3e der
•Evangelische gezangen. De tekst in het
Latijn luidt aldus:
Te Deum laudamus, te Domlnum confltemur.
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur,
Tlbi omnes Angeli, tibi caeli et unl,
Tibi Cherublm et Seraphlm incessablli
voce proclamant,
Sanctus, sanctus, sanctus Domlnus
Deus Sabaoth,
Pleni sunt caeli et terra majestatls
gloriae tuae!
Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabllis numerus,
Te Martyrum candldatus laudat exercltus.
Te per orbem terrarum sancta confltetur
Ecclesia.
Patrem immensae majestatls,
Venerandum tuum verum et unicum
fllium!
Sanctum quoque Paraclltum Spirltum.
Tu Rex gloriae, Christe,
Tu Patris semplternus es Fllius,
Tu ad llberandum suscepturus hominem,
non horruistl Virginls uterum.
Tu devlcto mortis aculeo, aperuisti
credentlbus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris,
Judex credimus esse venturus.
Te ergo quaesimus, tuis famulis subvenl,
quos pretloso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctls tuis in gloria
mundl numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine, et
benedlc heredltatl tuae.
Et rege eos, et extolle lllos usque in
aeternum.
Per slngulos dies benediclmus te,
Et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saecull.
DIgnare Domine die isto slne peccato nos
custodire.
Miserere nostrl, Domine, miserere nostrl;
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te Domine speravi: non confundar in
aeternum.
De Nederlandse vertaling luidt:
Wij loven U, o God, wij prijzen Uwen
naam,
U, Eeuwig Vader, U verheft al ’t Schep
sel saam.
Zingt Serafs, Eng’len zingt, heft machten
aan en tronen!
Onafgebroken rljz’ Uw lied op hoge tonen.
GIJ, driemaal heilig zijt Ge, o God der
legerscharen,

Dat aard en hemel steeds Uw grootheid
openbaren!
U looft d’Apostelschaar in heerlijkheid,
o Heer,
Profeten, Martelaars, vermelden daar Uw eer.
Door heel Uw Kerk wordt steeds, daar
boven, hier beneden,
In strijd en zegepraal, Uw grote naam
beleden;'
ZIJ looft, o Vader, U, oneindig in ver
mogen.
Onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in
meedogen.
U Vader! U zij lof op een verhoogde toon!
Lof Uwen eigenen, Uw eengeboren Zoon!
Lof Uwen Geest, die ons ten Trooster is
gegeven.
Ten Leidsman op de weg naar ’t eeuwig
zalig leven;
U looft Uw kerk alom, waar GIJ die ook
vergaarde,
U loov’ wat loven kan, in hemel en op
aarde.
U Christus onzen Heer, bekleed met
majesteit,
U, ’s Vaders cen'gen Zoon, zij lof in
eeuwigheid.
Het mensdom lag in schuld en vloek voor
God verloren,
GIJ werdt, den mens tot heil, uit ene
Maagd geboren.
GIJ hebt aan ’t kruis voor ons den dood
zijn macht ontnomen.
Zo baandet G’ons de weg, om weer tot
God te komen.
GIJ zit in heerlijkheid aan ’s Vaders
rechterhand,
Tot dat G’als rechter eens de laatste
vierschaar spant.
Laat ons in genen nood Uw bijstand ooit
ontberen!
Gij kocht ons met Uw bloed; blijf, Hei
land, ons regeren,
Blijf ons, Uw erfenis, door Uwe macht
bewaren,
Wil met Uw heiligen, ons voor Uwen troon
vergaren.
Wij zegenen, o Heer, Uw goedheid al de
dag,

Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U
loven mag.
Geef, dat we bij Uw komst onstraf’lljk
wezen mogen!
Ontferm, ontferm U, Heer, O God van
mededogen;
Op U steunt onze hoop, O God van ons
vertrouwen,
Zij worden nooit beschaamd, die op Uw
goedheid bouwen.
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TE DEUM, van Anton ‘Bruckner; Gram.
pl. Odeon O 6572.
TEGENWICHT, een tweede, laaggebouw
de antenne in plaats van een aardverbindlng. Bij een vliegtuig dient het metalen
geraamte als tegenwicht voor de uitgerol
de antenne. Het tegenwicht helpt dikwijls
om plaatselijke storingen op te heffen.
TEKENS, Radio-technische, zie Symbolen.
TELEFOON voor slechthorenden, zie Do
ventelefoon.
TELEVISIE (of: vèr zien). De ontwik
kelingsgeschiedenis van het electrisch
zien, dat meestal beschouwd wordt als
een uitvinding van de allerlaatste tijd,
toont aan, dat deze opvatting niet geheel
juist is. We hebben hier, evenals in zo
vele andere gevallen, te maken met een
gestadige groei, een voortgezet streven
naar vervolmaking van hetgeen reeds be
kend was, waarvan echter wel gezegd kan
worden, dat dit proces zich in de laatste
Jaren in sneller tempo voltrekt dan voor
heen, een versnelling, welke vooral te dan
ken is aan de voortschrijdende ontwikke
ling der hoogfrequentietechniek in het
algemeen. Het langs electrische weg over
brengen van stilstaande beelden, als een
der eerste schreden op het pad der tele
visie, was reeds mogelijk in 1881, terwijl
de mogelijkheid van het electrisch zien
op arstand al veel vroeger werd aange
toond door wetenschappelijke ontdekkin
gen. Als eerste hiervan zij genoemd de
ontdekking van het element selenium door
Berzelius in 1817, hoewel de rol, welke deze
ontdekking zou spelen in de ontwikkeling
der televisie pas zes en vijftig jaar later
werd lngezlen. Door een toeval werd in 1873
geconstateerd, dat seleniumstaven, welke
gebruikt werden als isolatoren, van weer
stand veranderden onder de invloed van
krachtig zonlicht. Tal van proeven wer
den genomen en deze bevestigden alle de
veronderstelling, dat de weerstand van
selenium lager werd wanneer het element
aan helder licht werd blootgesteld. De
mogelijkheid, om lichtgolven om te zetten
in electrische impulsies kon hieruit logisch
worden geconcludeerd. In de plaats van
selenium, dat niet snel genoeg reageert,
worden nu photo-cellen gebruikt, waarin
door het licht electronen uit een alkalimetaal worden vrijgemaakt. Reeds spoe
dig zag men in, dat de besturing van
electrische stromen door middel van licht
alleen niet voldoende was voor beeldoverbrenging en dat ontleding van het beeld
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in elementen daarvoor werd vereist. Een
oplossing van dit probleem bracht Nipkow in 1884 door de uitvinding van de
z.g. Nipkowse schijf. Het later uitgevon
den spiegelrad van Weiller was een varia
tie daarop, waaruit op hun beurt de be
wegelijke spiegels volgden, welke andere
experimenteerders gebruikten. Inmiddels
hadden Faraday in 1865 en Kerr in 1877
het effect gedemonstreerd van een mag
netisch veld op gepolariseerd licht, maar
nog was televisie niet mogelijk, daar geen
middelen bestonden om de uiterst zwakke
stromen te versterken. Tal van onderzoe
kers hebben getracht hiervoor een oplos
sing te vinden, maar pas de versterker^
lamp, zoals wij deze o.a. kennen in het
radio-ontvangtoestel, bracht hier de practische uitkomst. Sindsdien heeft de ont
wikkeling der televisie een snelle vlucht
genomen, vooral dank zij de verbetering
der kathodestraalbuis. In alle technisch
georiënteerde landen wordt door deskun
digen gewerkt aan de oplossing van de
moeilijkheden, welke de algemene invoe
ring van de televisie nog in de weg staan.
Dat men daarin te zijner tijd zal slagen,
lijkt niet twijfelachtig; hoeveel tijd daar
mee nog gemoeid zal zijn, is op het ogen
blik nog een open vraag. Weliswaar wordt
in enkele landen gedurende enkele uren
per dag televisie uitgezonden, maar dit is
zuiver bedoeld als experiment en moet ook
als zodanig beoordeeld worden. BU de
tegenwoordige stand der techniek zou een
algemene invoering van televisie, zoals wij
die b.v. in de radio-omroèp kennen, veel
te kostbaar zijn in verhouding tot hetgeen
gegeven kan worden, waarbij moet worden
bedacht, dat wij door de film, als min of
meer vergelijkbaar object, wel erg verwend zijn en dat, naar verhouding het
televisiebeeld nog vrij onbevredigend is.
Dat er voorts financiële bezwaren zijn
wordt begrijpelijk als men bedenkt, dat
een televisie-zender om technische rede
nen slechts een zeer beperkte werkings
sfeer heeft, waardoor men voor het alter
natief wordt gesteld, alleen voor dicht
bevolkte centra televisie-uitzendingen te
geven, dan wel een groot aantal stations
op te richten om een geheel land te kunnen bestrijken. Hoewel daaruit nog geen
bepaalde gevolgtrekkingen zijn te maken,
is het toch een opmerkenswaardig feit.
dat eind 1938 te New York, dus op een
afstand van bijna 5000 km., beelden uit
Londen werden opgevangen. De zenders
zijn vrij kostbaar en het risico van spoe
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dlge veroudering ls groot. De programmavoorzlenlng ls eveneens heel duur, want
óf elke zender zou ln eigen studio een
eigen programma moeten geven, óf de
zenders zouden alle hetzelfde programma
moeten uitzenden van een centrale studio
uit, maar dan zouden de zenders onder
ling door speciale kabels verbonden moe
ten worden en dergelijke kabels voor het
overbrengen van een zeer groot frequen
tiespectrum, als ln dit geval vereist, zijn
zo hoog ln prijs, dat deze oplossing van
programma-voorziening financieel vrij
wel onmogelijk ls. Voor de tegenwoordige
televisieuitzendingen heeft men zich dan
ook beperkt tot de oprichting van zenders
ln enkele grote steden van Europa en
Amerika, zenders, welke een experimen
teel karakter hebben en volgens verschil
lende systemen werken. Het geven van
technische beschouwingen omtrent een of
meer der gebruikte systemen ligt niet bin
nen het kader van dit boek.
Enkele feitelijke gegevens over de uit
zendingen ln Nederland, Engeland, Duits
land en enkele andere landen vindt men
hieronder.
TELEVISIE-UITZENDINGEN. 1. Neder
land. Waar ln Engeland en Duitsland reeds
sedert enige tijd geregelde televlsle-uitzendlngen plaats vinden, ls het begrijpe
lijk, dat velen ook ln ons land zich heb
ben afgevraagd: wanneer krijgen wij nu
televisie? Door het Jongste besluit der
speciale regeringscommissie, waaraan de
leiding van en het toezicht op de ontwik
keling van een televlsle-omroep ln ons land
ls toevertrouwd, zal Nederland binnenkort
met de mogelijkheden der moderne tele
visie gaan kennismaken. Zo eenvoudig
als men wellicht denkt, ls het geenszins,
want televisie is allerminst een simpele
variatie op het thema van de normale om
roep. Zowel technisch als wat haar pro
gramma betreft, ls zij vele malen in
gewikkelder. Niet alleen dat de pro
gramma’s aanzienlijke geldmiddelen zou
den eisen, doch ook de beperkte reikwijd
te van de televlsie-zenders (maximum 100
km) maakt het nodig talrijke zenders op
te richten, welke onderling weer verbon
den moeten worden door uiterst kostbare
kabels. Bovendien zullen de aanschaffingskosten der ontvangapparaten hoger blijven,
zodat om deze reden alleen al een popu
larisering van de televisie zeer moeilijk zal
zijn. Wat nu het televisie-programma be
treft, dit zal op de duur een geheel eigen
karakter moeten krijgen. De moellljk-
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heden, die men ln Engeland met de
samenstelling van attractieve televisie
programma's heeft, bewijzen reeds vol
doende, dat hieraan veel hogere en andere
eisen gesteld moeten worden dan aan een
radio-programma. Want wat ls het geval?
De radio dwingt niet alle leden van het
huisgezin tot aandachtlg luisteren. De een
zal de krant lezen, de huisvrouw vervolgt
haar bezigheden, de dienstbode hoort toe
onder het afwassen. Geheel anders echter
bij televisie ln de woonkamer 1 Men is ver
plicht, onafgebroken naar de televisie
beelden te kijken. Er zal dan al heel wat
bijzonders geboden moeten worden, om de
belangstelling blijvend gaande te houden.
En wat de uitzending van een film be
treft: zonder twijfel zal de handeling wel
boelen, maar wij zijn nu eenmaal zo ver
wend door de grote, detallrljke beelden in
de bioscopen, dat de televisle-weergave
vermoedelijk niet ten volle zal bevredigen.
Al zal men de ontwikkeling van de tele
visie voornamelijk uit Duitsland en Enge
land gevolgd hebben, ls het onjuist daar
uit de gevolgtrekking te maken, dat men
ln ons land op dit gebied heeft stilge
zeten. Integendeel, men heeft zich in de
Philips’ laboratoria Intensief met de tele
visie beziggehouden. De met Philips-televisle bereikte resultaten zijn ook ln de lan
den, waar geregeld televlsie-ultzendlngen
gegeven worden, nimmer overtroffen. Niet
alleen slaagde men erin, buitenopnamen
te laten zien zonder gebruik te maken van
een tussenfilm, doch bovendien gelukte
het de afmetingen van het beeld, die
normaal ongeveer 20 x 25 cm. bedragen,
door projectie aanzienlijk te vergroten en
te brengen op maximum 90 x 120 cm. De
televisie maakt gebruik van hetzelfde
grondbeginsel als de bioscoop, d.w.z. de
traagheid van het menselijk oog. BIJ de
bioscoop projecteert men 24 beelden per
seconde, met dien verstande, dat elk beeld
tweemaal geprojecteerd wordt, om een
beeldfrequentie te verkrijgen van 48 beel
den per seconde. BIJ de televisie gebruikt
men 25 beelden per seconde, die ook twee
voudig weergegeven (z.g. geïnterlinieerde
aftasting) worden. Men heeft hier dus een
beeldfrequentie van 50 beelden per secon
de. Behalve deze overeenkomst tussen
bioscoop en televisie, ls er ook een groot
verschil, want bij de bioscoop wordt tel
kens een reeks volledige beelden gepro
jecteerd, waarbij de enige illusie is, dat
het beeld beweegt. BIJ de televisie echter
ls ook het beeld een illusie, daar dit op
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zijn beurt ook weer gevormd wordt door
een zeer snelle zigzag-beweging van een
lichtend punt met variërende lichtsterkte.
Men zal begrijpen, dat dit lichtend punt
een fantastische snelheid en lichtsterkte
moet hebben, om zo heen en weer bewe
gend 50 beelden per seconde te halen en
daarbij nog zichtbaar te blijven. Zoals be
kend, geschiedt bij de televisie de opname
met behulp van een zgn. iconoscoop, een
electrisch oog, dat het beeld doorgeeft aan
de televisiezender, die op een golflengte
van ca. 7 meter werkt. Door de televisieontvanger worden deze uitzendingen op
gevangen en het beeld wordt op de kathodestraalbuls voor den toeschouwer zicht
baar. Ofschoon dus het technische pro
bleem thans min of meer opgelost schijnt,
dienen we af te wachten, welke rol de
televisie in het dagelijks leven te vervul
len krijgt. In leder geval zal het nog vele
jaren duren, alvorens de televisie overal
haar intrede in de huiskamer kan doen.
— Zie hierbij foto-pagina’s XXIX, XXX en
XXXI.
2. Engeland. De B.B.C. zendt regelmatig
televisie uit van haar station, gevestigd
In Alexandra Palace in Noord-Londen.
Daartoe wordt gebruik gemaakt van het
Marconi E.M.I.-Systeem. Dagelijks worden
twee programma’s van tenminste een uur
uitgezonden; des Zondagsavonds 1 tot 1.30
uur. Dagelijks van 11 tot 12 worden films
uitgezonden. Op 16 November 1938 zond
de B.B.C. voor de eerste maal een volle
dige toneelvoorstelling (When we are
married) uit St. Martins Theatre uit. De
spelers moesten zich daartoe op een klein
deel van het toneel concentreren, terwijl
de toneelverlichting met 36 kW. was ver
sterkt. 24 Febr. 1939 volgde de uitzending
van een boksmatch in het Harringay-stadlon te Londen naar twee bioscopen. Het
toezicht op de ontwikkeling der televisie
ligt bij een Raad van Advies, waarin zitting
hebben de P.T.T., het Departement voor
Wetenschappelijk en Industrieel Onderzoek
en de B.B.C. Deze Raad is van plan voort
te gaan met de oprichting van Televisie
stations in andere delen der Britse Eilan
den. Televlsie-ontvang-apparaten zijn in
Engeland op de markt voor 40 tot 120 pond
sterling.
Men schatte eind 1938 het aantal televlsie-ontvangers te Londen op 10.000, d.i.
1 op 825 Inwoners. — Zie hierbij foto
pagina XXXII.
Literatuur: The London Televislon Sta
tion, uitg. B.B.C., Londen.

Televisie-uitzendingen

3. Duitsland. De Deutsche Reichspost
heeft in 1932 te Berlijn (Witzleben) een
ultra-korte-golf-zender
voor
televisiedemonstraties opgericht. Omdat echter
practisch de ontvangst slechts op een af
stand gelijk aan gezichtsafstand mogelijk
is, is men er toe overgegaan, bovendien
twee zenders op te richten op hoge pun
ten en wel op de Broeken, de hoogste
berg van de Harz, en op de Feldberg in de
Taunus. De ultra-korte-golf-zender Berlin-Witzleben zendt op bepaalde uren van
de dag televisieprogramma’s uit, bestaan
de uit geluidsfilms, optreden van per
sonen en kleine scènes uit opera’s. Op
verschillende plaatsen te Berlijn kan men
de voorstellingen kosteloos zien in open
bare lokalen. Het beeld, dat 5x6 cm.
groot is, wordt door middel van een lens
vergroot tot 100 x 125 cm. en kan door
ongeveer 100 personen tegelijk worden ge
volgd. — Ten einde de beperktheid van de
overbrugbare afstand te overwinnen, heeft
men de steden Berlijn, Leipzig, Neuren
berg en München onderling met een z.g.
breedbandkabel verbonden, waardoor het
mogelijk werd, bepaalde gebeurtenissen
ter plaatse op te nemen en over grote
afstand naar de televisiezenders door te
geven, waardoor ze dan draadloos worden
overgebracht op de ontvangtoestellen. Tus
sen de genoemde plaatsen kan het publiek
nu in daartoe op verschillende plaatsen
Ingerichte cellen met een ander telefone
ren, terwijl beide personen elkaar tevens
zien. De programma’s van de televisiezen
ders worden door nog betrekkelijk weinig
particulieren ontvangen. Ze worden ver
zorgd door de Gross-Deutsche Rundfunk
en in de radioprogramma’s gepubliceerd.
De technische verzorging van de televisie
is in handen van de Reichspost. Het aantal
beeldlijnen bedraagt 441. — Zie hierbij foto-paglna XXX.
Literatuur: Verschillende publicaties van
de Deutsche Reichspost.
4. Andere landen. In Amerika wordt een
aantal televisiezenders gebouwd. De eerste
publieke uitzendingen zullen plaats heb
ben op de Wereldtentoonstelling 1939. In
Italië wordt een krachtige televisiezender
voor Rome en de naaste omgeving ge
bouwd. In 1939 komt een televisiezender
gereed in Bohemen, waarvan men de uit
zendingen zal kunnen zien in televisiecellen in verschillende delen der stad
Praag. Ook Polen heeft een televisiestudio.
In Maart 1939 begonnen te Tokio in Japan
televisie-uitzendingen.
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TEMPO, de snelheid, waarmee een mu
ziekstuk wordt gespeeld. Als normaal
wordt het *andante aangenomen, overeen
komende met de menselijke polsslag, n.1.
80 slagen per minuut. Deze snelheid kan
nauwkeurig worden aangegeven door de
•metronoom.
TENNIS, eigenlijk: lawntennls. Wordt
gespeeld met een racket en een bal op een
baan, door twee (enkelspel) of vier (dub
belspel) spelers. De bal is van rubber, met
vilt bekleed. Het racket ls een houten raam
met handvat, bespannen met tot snaren
verwerkte schapedarmen. De regels zijn In
ternationaal vastgesteld. De slagen zijn: 1.
service, de beglnslag; 2. en 3. de forehand-

a

/A

$

B

Terzine

eventueel heen en weer geslagen ballen),
verwisselt X van plaats en moet dus ser
veren van X 2 naar vak B. Na elk oneven
aantal games (gewonnen punten) wisselen
de partijen van veldhelft, dus X komt nu
links van het net te staan.
Het doel van ’t tennisspel is, de bal zó ln
de veldhelft van den tegenstander te spe
len, dat deze de bal fout slaat, waardoor
de eerste partij een punt wint. Slaat de
tweede partij de bal goed terug en slaat
de eerste dan fout, dan ls dat een punt
voor de tweede partij. De partij, die het
eerst 6 games heeft gewonnen, en daarbij
minstens 2 games vóórstaat (dus minstens
6—4), heeft de set gewonnen. Er wordt ge-

b
$

- - 2377-7-Meter
drive en backhanddrive, gespeeld, nadat de
speeld „the best of three”, of „the best of
bal op de grond is gestuit; 4. en 5. de » flve sets.” De leiding van het tennisspel in
forehandvolley en de backhandvolley, als
ons land berust bij de Nederlandsche Lawnde bal gespeeld wordt voor het stuiten,
Tennls Bond, opgericht ln 1899.
Literatuur: G. J. Scheurleer, Wenken en
meestal dicht bij het net: 6. de smash, als
de bal van boven de schouder naar bene
regels voor en van lawntennls.
den wordt geslagen; 7. de half-volley,
TENOR, de hoogste natuurlijke mannestem, normaal reikende van e tot a\ ln
waarmee forehand of backhand de bal vlak
bijzondere gevallen van c tot d”. De laag
na het stuiten wordt teruggeslagen; 8. de
ste snaar van de viool wordt ook tenorlob, een hoge boogbal. De lijnen I begren
snaar genoemd.
zen het veld bij dubbelspel, de lijnen II bij
TER, Latijn: drie maal.
enkelspel, daar het veld anders te breed ls,
TERTS, muziekterm: samenklank van de
om door één speler te worden bestreken.
le
en 3e toon van een toonladder; grote
Bij de service is de speler verplicht, de bal
terts: afstand van 2 gehele tonen; kleine
te slaan naar een punt binnen het diago
terts: afstand van een gehele en een hal
naal tegenover hem liggende vak (dus X
ve toon.
slaat in vakB, zoals op de tekening). Hier
TERUGKOPPELING, het terugvoeren
na mag de bal teruggeslagen worden naar
van energie uit de plaatkrlng van een
het hele vijandelijke veld, en evenzo terug,
lamp aan zijn eigen roosterkrlng, met als
tot er een foutieve bal geslagen wordt,
doel signaalversterking of selectivlteitsd.w.z. óf de bal komt bulten het veld op de
vergrotlng.
grond, óf de bal stuit eerst op de eigen
TERZET, lied voor drie solostemmen, al
helft. De lijnen a en b dienen dus alleen
of niet met Instrumentale begeleiding.
om de plaats te bepalen, waarbinnen ge
TERZINE, een «couplet van 3 regels.
serveerd moet worden. Na elke service (en
R 19
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TETRODE, zie Radiolamp.
TFC, morse-sein voor: Verkeer.
TFJ, roepletters van de u.k.g.-zender
Reykjavik (IJsland), golflengte 24.52 m.
TGWA, roepletters van de u.k.g.-zender
Guatemala City (Midden Amerika), golf
lengte 19.78 m.; zendt dagelijks van 18.50
—21.20 u.; zendt tevens op golflengte 30.97
meter.
THAÏS, van J. *Massenet, opera ln drie
bedrijven, tekst van L. Gallet (naar de
roman van Anatole France), eerste op
voering 1894 te Parijs. Het stuk speelt ln
Egypte, ln de 4de eeuw van onze Jaar
telling. Het eerste bedrijf speelt in de
woestijn, te midden van de Cenobleten,
een orde van monniken. Men wacht de
terugkeer van Athanaël, die uit Alexandrlë komt. Als hij weer ln hun midden ls,
zegt hij dat zijn hart ls vervuld van
droefheid, omdat deze stad alleen ogen
en oren heeft voor een zondige vrouw,
Thaïs geheten. HIJ zou haar van de dwa
lingen haars weegs willen bekeren. Zijn
vriend Palémon geeft hem de raad, de
wereldse zaken uit zijn hoofd te zetten
en de geest des kwaads te vrezen. Daarop
gaan zij ter ruste.
In zijn slaap krijgt Athanaël een visioen.
De volgende morgen deelt hij aan de an
dere monniken mede, dat de hemel hem
door een visioen te kennen heeft gegeven,
dat hij Thaïs moet redden. Hij vertrekt en
begeeft zich naar zijn vroegeren vriend
Nlcias, voor het ogenblik de gunsteling
van de courtisane, die juist die dag voor
het laatst zijn gast zal zijn. Nlcias leent
zijn vriend op diens verzoek een feest
kleed. Thaïs komt met een vrolijk gezel
schap en vraagt wie die vreemdeling ls,
die met zo woeste blik naar haar kijkt.
Athanaël treedt op haar toe en spreekt
haar ernstig toe, doch Thaïs wijst zijn
raad van de hand en nodigt hem uit,
zich met de anderen aan tafel te zetten.
HU antwoordt haar evenwel, dat hij naar
haar paleis zal gaan en haar daar de
heilsboodschap zal brengen. Als zij haar
kleed laat vallen en zich vertoont als
Aphrodite, vlucht hij, vervuld van af
schuw en verontwaardiging.
Het tweede bedrijf speelt in de woning
van Thaïs. Athanaël komt binnen en ver
klaart haar zijn liefde, die een hoger doel
heeft. Ten slotte komt Thaïs onder de lndruk van zijn woorden, zij verzoekt hem.
tot Nlcias, die ook binnen komt, te zeggen,
dat zij hem haat. Zij wil blijven wie en
wat zij ls.

Thaïs

Het volgende tafereel speelt zich af op
het plein voor Thaïs’ woning. Zij komt
naar buiten en zegt tot Athanaël, die tegen
de muur geleund zit, dat zij ln een kloos
ter wil gaan, maar eerst haar huls en al.
wat haar aan haar zondig leven herinnert,
aan het vuur prijs geven. Nlcias komt met
een troep feestvierende vrienden te voor
schijn. Er ontstaat een handgemeen, waar
in Athanaël door een steenworp wordt ge
wond. Men wil hem doden. Nlcias bezweert
het gevaar, door met volle handen goud
stukken om zich heen te strooien. Terwijl
het volk zich daarop werpt en het huls
brandt, vluchten Athanaël en Thaïs.
Het derde bedrijf speelt zich af in een
oase, met op de achtergrond het klooster
van Alblne. Thaïs en Athanaël komen aan;
zij is uitgeput en wil rusten, doch Atha
naël spoort haar aan om vol te houden.
ZIJ gaan verder; Athanaël brengt haar ter
verfrissing vruchten en water. Van verre
naderen de kloosterzusters met moeder
Alblne; zij voeren Thaïs met zich mede.
BIJ de gedachte, dat hij haar nu nooit
meer terug zal zien op aarde, zinkt Atha
naël wanhopig op de knieën.
Het volgende tafereel speelt weer ln
de woestijn, op dezelfde plaats als bij de
aanvang van het eerste bedrijf. Er dreigt
onweer. De monniken haasten zich, graan
en ooft ln veiligheid te brengen. ZIJ uiten
hun bezorgdheid over Athanaël, die sinds
zijn terugkeer als ln een andere wereld
leeft. Allen trekken zich terug, als hU
nadert; doch hij verzoekt Palémon, zijn
vriend, te blijven. Het wordt duister.
Athanaël bekent zijn vriend, dat het
beeld van Thaïs hem vervolgt. Palémon
antwoordt, dat alleen God hem kan hel
pen en laat hem alleen. Athanaël zoekt
zijn legerstede op, doch krijgt een visioen,
waarin Thaïs zich aan hem vertoont, zo
als hij haar voor ’t eerst heeft gezien. Nu
volgt een samenspraak, aan het einde
waarvan Thaïs weer haar mantel laat
vallen. Athanaël springt op en wil zich op
de verschijning werpen, die echter ln een
nevel verdwijnt. In zijn loop gestuit, wrijft
Athanaël zich de ogen uit en bespeurt
op de achtergrond het klooster van Alblne.
Thaïs, in het wit gekleed, ligt op een rust
bed, omringd door de zusters. Geheimzin
nige stemmen fluisteren, dat Thaïs gaat
sterven. Het onweer barst los. Athanaël,
waanzinnig van liefde en smart, roept uit,
dat hij haar weer aan zijn borst wil druk
ken, voor altijd. Hij snelt weg in de duis
ternis. In het zevende en laatste tafereel
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bevindt hij zich ln de tuin van het kloos
ter. Moeder Alblne begroet hem en zegt, dat
hij zeker komt om zijn zegen te brengen
aan haar, die hij hierheen heeft geleld.
Diep ontroerd antwoordt hij bevestigend.
Als hij op de legerstede van Thaïs toe
treedt, verwijderen zich Alblne en de zus
ters. Thans ontspint zich een laatste sa
menspraak tussen Athanaël en Thaïs, waar
in hij haar zijn wereldse liefde voor haar
bekent. ZIJ echter wijst hem, als ln een
hemels visioen, op de heerlijkheid, die
haar wacht. HIJ wil haar omhelzen; ln
hemelse vervoering zinkt zij ln zijn armen
cn sterft. Wanhopig zinkt Athanaël neer
op het ontzielde lichaam.
THEMA, zie motief.
THEORBE, ln onbruik geraakt snaar
instrument, lager ln toon dan de lult,
met ± 16 snaren. Bestond ln zeer uiteen
lopende maten en werd gebruikt zowel
voor begeleiding als voor solo.
THESSALONICENZEN, twee brieven aan
de, twee boeken van het Nieuwe Testa
ment door den Apostel Paulus geschreven
aan de gemeente te Thessalonlka, de
hoofdstad van Macedonië, om haar te
vermanen, te vertroosten en te leren.
THESSALONIKI, zender ln Griekenland,
golflengte 225 m., 2.5 kW., 1335 kHz.
THIBAUD, JACQUES, geb. 1880, violist,
debuteerde op zijn dertiende Jaar, studeer
de te Parijs, trad in Nederland voor het
eerst op onder Mengelberg, werd gewond
ln de Wereldoorlog, maakte een tournée
van 6 Jaren door de Ver. Staten. Wordt
beschouwd als de beste Franse violist van
heden. Werd in 1939 benoemd tot super
visor voor muzikale aangelegenheden bU
de fa. Pathé te Parijs.
THOMAS,
CHARLES
LOUIS AMBROISE (1811
—1896), Frans pianist en
componist, kreeg ln 1832
de Prix de Rome, bleef
3 Jaar ln Italië, daarna
te Wenen, sinds 1836 te
Parijs. Componeerde de
opera’s *Raymond (1851),
♦Mignon (1866), Hamlet
(1868). In 1871 werd hU
directeur van het Conservatolre te Parijs. Schreef nog *Francesca
da Rimini (1882), het ballet Le Tempête
(1889), een *Requiem, een Messe Solennelle, enz.
THORS, A. F. P. (FRITS), geb. 1909,
omroeper bij de A.V.R.O. Weet na eind
examen Literair Economische H.B.S. (OJI.
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S.) niet wat te begin
nen. HIJ zoekt tever
geefs zijn heil op ver
schillende handelskan
toren: scheepvaart, da
meshoeden, kaas (ln
Hamburg) en bank. Al
deze werkkringen va
riëren van 2 weken tot
5 maanden. Dan ver
trekt hij naar Enge
land voor taalkennis.
In 1928 bij A.V.R.O. als
omroeper en later bij
redactie en buitenlandse correspondentie.
Na militaire dienst 2de redacteur Radlobode. Begin 1932 zin ln weer eens Iets
anders: studie nu voor candldaat-notarls.
Houdt dat vol tot eind 1934 en dan —
hart klopt nog steeds voor de omroep —
als omroeper Joyeuse rentrée bij A.V.R.O.
Heeft de laatste tijd naast omroepen veel
ander werk, o.m. hoorspel-regle en eigen
programma's. Liefhebberijen: lezen, radio,
gramofoon, filmen.
THRENI, Rooms-katholiek voor ‘Klaag
liederen van Jeremla.
TIEFLAND (Laagland), van Eugen d'Albert, muziekdrama ln een voorspel en
twee bedrijven, tekst naar Gulmera, door
Rudolf Lothar. Eerste opvoering te Praag
1903. Speelt in de tegenwoordige tijd op
een hoog punt van de Pyreneeën en ln de
laagvlakte van Catalonlë (Spanje). Het
voorspel verplaatst ons naar de Pyreneeën.
De herder Pedro hoedt ln een schone, een
zame omgeving de kudde van zijn meester
Sebastlano. HIJ heeft ln maanden geen
mens gezien, en ls dan ook verheugd, als
zijn collega Nando voorbij komt. Hij ver
telt, dat de Moeder Gods hem ln een
droom is verschenen en hem een vrouw
en veel geluk heeft beloofd. In zijn over
moed slingert hij een steen naar het dal.
om te zien, uit welke richting hem het
geluk zal toekomen. Deze steen echter
treft bijna zijn meester Sebastlano, die
met den wethouder Tommaso en een
vrouw naar boven komt om Pedro te
spreken. De Jonge vrouw is de geliefde van
Sebastlano, en heet Martha. Sebastlano
heeft haar eens als kind gekocht van een
rondzwervenden bedelaar, haar later ver
leid en toen als „pleegdochter" bij zich ln
de molen gehouden. Maar het is niet alles
zoals Sebastlano wel zou wensen. HIJ ls in
de schulden geraakt, en zou een rijk hu
welijk willen doen, Indien Martha hem
daarbij niet ln de weg stond. HIJ moet dus
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trachten haar aan den man te brengen,
en heeft het oog laten vallen op Pedro.
Deze ls nogal naïef en onbedorven, en ziet
bewonderend naar de schone vrouw op.
Hij stemt dan ook onmiddellUk toe ln
het voorstel, vooral als hem bovendien nog
aangeboden wordt, baas van de molen te
worden. Martha heeft wel het gesprek niet
gehoord, maar vermoedt toch wat er gaan
de is, en vlucht naar de laagvlakte, ge
volgd door Pedro, die ln gelukzalige stem
ming de zorg over de kudde heeft over
gedragen aan Nando.
Het eerste bedrUf speelt ln de molen van
Sebastlano. Het dorp kletst en het perso
neel van de molen tracht van den knecht
Moruccio te weten te komen, of Inderdaad,
zoals men vertelt, Pedro zal trouwen met
de geliefde van den baas. HU laat echter
niets los. De kleine Nurl, een van de mel
den, vertelt In haar onschuld allerlei uit
het verleden van Martha en Sebastlano,
dat geen mooi licht daarop werpt. Als
Martha binnenkomt, moet ze tal van dub
belzinnige toespelingen aanhoren, en boos
jaagt ze de meiden met Nurl de molen uit.
Als zich buiten voetstappen doen horen,
trekt Martha zich ln haar kamer terug.
Moruccio komt op met den wethouder
Tommaso, wlen hU tracht uit te leggen,
wat Sebastlano voornemens ls, maar Tom
maso wil hem niet geloven. HU houdt
Sebastlano voor een man van eer, en wil
ten slotte Moruccio wegens zUn schandelUke beweringen met een stok te lUf. Pe
dro komt overgelukkig aanzetten. HU wil
zijn bruid spreken. De dorpelingen gapen
hem aan en praten over hem. Maar het ru
moer verstomt, als Sebastlano binnen
treedt. HU zegt Pedro, dat hU zich nieuwe
kleren moet aanschaffen, en niet ln lom
pen bruiloft mag vieren. Als de dominee
komt, zendt Sebastlano hem vast naar de
kerk, het bruidspaar zal spoedig volgen.
HIJ blUft achter, alleen met Martha, en
vertelt haar op cynische wUze, dat hU
haar met Pedro wil laten trouwen, omdat
hU weet, dat zU van zo’n kerel toch nooit
zal houden. Want hU wil geen afstand
van haar doen, en zU moet hem ook na
de bruiloft ter wille zUn. Ja, reeds van
avond zal hU bU haar komen. ZU moet
licht ln haar kamer laten branden, zodat
hU weet, dat ze op hem wacht. Pedro
komt terug ln zijn oude kleren. HU heeft
er genoeg van, zich te laten oppronken.
HU wil trouwen zoals hij ls, ln zUn eigen
kleren. De stoet wordt geformeerd, Sebas
tlano wil als laatste volgen, maar wordt
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tegengehouden door Moruccio en Tommaso, die hem. zijn schandelijk gedrag ver
wijten. Daarna willen ze de kerk binnen
gaan, om het huwelijk te verijdelen, maar
het is al te laat, de klokken lulden, het
huwelijk ls voltrokken. Moruccio zegt
Sebastlano de dienst op, en gaat weg, ge
volgd door den ouden Tommaso. — De
bruidsstoet komt terug. Pedro Jaagt de
mensen weg, sluit de deur en ls alleen
met Martha. Zij wil echter niets van hem
weten. Dan begint hij te vertellen van
zijn leven ln de bergen. Eens heeft hij
een wolf, die de kudde aanviel, met zijn
handen geworgd, en daarvoor van Sebastiano een zilverstuk als beloning gekre
gen. Hij heeft dat altijd trouw bewaard
en biedt het Martha aan als huwelijksge
schenk. Hij ls zo natuurlijk en naïef, dat
Martha gevoelt, dat deze man werkelijk
van haar houdt. Plotseling gaat ln de
naastgelegen kamer van Martha licht op,
dat meteen weer verdwijnt. Pedro wil met
geopend mes de kamer binnenstormen, om
te zien, wie daar is, maar Martha weer
houdt hem. Hij moet nu gaan slapen en
haar alleen laten. Zij weerstaat de wil
van Sebastlano, en blijft bij Pedro ln de
grote kamer. Vertwijfeld en beschaamd
gaat ze bij de haard zitten; Pedro gaat
aan haar voeten zitten en slaapt ln.
Tweede bedrijf. Ook Martha ls Ingesla
pen en Pedro ligt nog steeds aan haar
voeten. Martha wordt wakker van een
vrolijk morgenlied, door Nurl gezongen.
Zij gaat naar haar eigen kamer, om zich
op te frissen. Nurl vindt Pedro en maakt
hem wakker. Hij wil weg. Hij kan het
geklets van de mensen niet langer ver
dragen, en vertrouwt Martha niet meer.
Het moet toch licht in haar kamer ge
weest zijn. Nurl tracht hem te troosten.
Als Martha terugkomt en hen belden
samen ziet, ontwaakt haar Jaloezie. Hef
tig zendt ze Nurl weg. Pedro begeleidt haar
naar het dorp. HIJ wil zekerheid hebben.
Tommaso komt binnen. HIJ heeft Pedro
ongelukkig zien weggaan, en overlaadt
Martha met bittere verwijten. ZIJ vertelt
hem dan haar levensgeschiedenis en be
zweert hem, dat ze onschuldig is aan al.
wat er ls gebeurd. HIJ gelooft haar, en
zegt, dat ze Pedro eerlijk alles moet ver
tellen. Zij zegt, dat ze van Pedro houdt.
Als Pedro terugkomt, die veel heeft ge
hoord van de kletskousen ln het dorp, wil
hij meteen zijn spullen bij elkaar pakken
en terugkeren naar de bergen. Martha
vervalt ln razernij, ze roept haar schan-
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de uit, en begint ook hem uit te schel
den voor lafaard. Hij wordt woedend en
grijpt naar zijn mes, waarmee hij haar
wondt. Dat ls Juist, wat ze verlangt. Als
ze dan niet met hem mag leven, wil ze
door zijn hand sterven. Pedro komt tot
zichzelf, en dan zien belden plotseling ln,
hoe groot hun liefde voor elkaar is. Ze
besluiten samen naar de bergen te trek
ken, hoewel voorlopig Sebastlano nog een
hinderpaal vormt. HIJ komt binnen en
verlangt, dat Martha voor hem zal dan
sen. ZIJ durft het niet te weigeren, maar
zegt tegen Pedro, als de dans ls afgelopen,
dat het Sebastlano geweest ls. die ln haar
kamer het licht ontstak. HIJ laat echter
Pedro het huls uitzetten. Tommaso komt
binnen en zegt, dat van het nieuwe hu
welijk van Sebastlano met de dochter van
zijn rijken buurman niets zal komen, om
dat men weet, wat voor Iemand hij ls.
Als hij dan opnieuw bij Martha om haar
gunst aandringt, komt Pedro terug; en
doodt hem. Met Martha schrijdt hij door
de menigte heen, en trekt naar de vrij
heid en de bergen.
Gr.pl. (Potpourri) Odeon O 6714, verder
O 25096. O 8365; (Psyche’s Lied) O 4841.
TIFLIS, zender ln Rusland, golflengte
1060 m.. 35 kW., 283 kHz.
TIGER RAG, een der populairste en op
tal van manieren gespeelde Jazz-songs,
reeds ln 1917 ln Engeland bekend, enige
malen vergeten en weer herleefd. Gecom
poneerd door den trompettist Domlnlck
James da Rocca. De woorden lulden:
Where’s that tlger? (4x), Hold that tlger
(3x), Choke hlm, poke hlm, kick and
soke hlm. Where’s that tlger (2x), Where,
where can he be? "Low" or "High brow",
They all cry now "Please play that tlger
Rag for me.” Men zal ons vergeven, indien
wij geen poging doen, de „lnhoud" hier
van te vertalen.
TIGGERS, PIET, geb.
1891 te Amsterdam, muziekpaedagoog, koor- en
orkestdirigent bij de V.
A.R.A., werd opgeleid
door zijn vader, den
organist A. A. L. Tiggers, en studeerde ver
der bij Berckenhoff, Wil
lem Andrlessen, Schmalllng, Jan Dekker en Wil
lem Pijper, resp. piano,
orgel, viool, cello, zang en
compositie. Trad ln Ne
derland en België dikwijls
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als pianist op, werd leider van verschil
lende koren te Amsterdam. Utrecht, Bussum, Amersfoort en Groningen. Hij legde
zich echter langzamerhand meer toe op
muziek-Joumallstiek, muzlek-onderwljs en
orkestdlrectle. Is sedert 1923 muziekredac
teur van het Utrechtsch Dagblad, richtte
ln 1926 met Paul F. Sanders ,,De Holland
se Kamermuziek Vereniging" op, waarvan
hij thans nog leider ls, en ls sinds 1931
aan de V.A.R.A. verbonden. Tlggers Inte
resseerde zich ln het bijzonder voor het
vraagstuk der muzikale scholing der
schoolvrije Jeugd en van het volk, en
schreef twee werken op dit gebied: Wat
iedere radioluisteraar van muziek weten
moet en Volksmuziek. HIJ gaf verder vijf
liederenbundels uit: De Lijster, De Me
rel, De Wielewaal, Bonte Vlucht I en II.
BIJ de V.A.R.A. propageert hij, gesteund
door de jeugdige zangers „De Wielewaal"
en door het „Volkszangkoor" het Neder
landse lied en houdt regelmatig muziekpaedagoglsche beschouwingen voor de
microfoon. Hij schreef muziek bij „De
Vogels" van Arlstofanes, bij enige open
luchtspelen, liederen, koren, een vioolsonate, een strijkkwartet en pianowerken.
TIJDSEIN wordt door de N.S.F. 4 maal
per dag gegeven (om 8.15, 15.15, 19.15 en
23.15 u.) over belde zenders. Het bestaat
uit 5 morse-strepen, eventueel voorafge
gaan door... — De Juiste tijd wordt aan
gegeven door het eind van de laatste
streep. — In België geschiedt dit door het
N.I.R. om 7, 8, 12, 13, 17 en 20 uur en
wordt de Juiste tijd aangegeven door de
Koninklijke Sterrenwacht te Ukkel. Het
sein bestaat uit 6 korte morse-tekens van
elkaar gescheiden door een tijdsruimte van
1 seconde, waarvan het laatste precies het
uur aangeeft.
TIJDVERSCHIL, ontstaat, doordat de
zon op verschillende plaatsen op aarde op
verschillende tijd haar hoogste stand be
reikt; dit verschil bedraagt per 15° lengte
1 uur (vroeger ln westelijke, later ln oos
telijke richting). Ten einde niet voor elke
plaats een andere tijd te krijgen, heeft
men de aarde verdeeld ln 24 gordels van
15°, waardoor men zönes heeft gekregen
met een tijdsverschil van 1 uur. Zo heb
ben: België, Engeland, Frankrijk, Luxem
burg. Monaco, Spanje en Portugal de
West Europese tijd (W.E.T.); Bohemen en
Moravlë, Danzlg, Denemarken, Duitsland,
Hongarije, Italië, Joegoslavië, Liechten
stein, Noorwegen, Litauen, Polen, Roe
menië, San Marino, Vaticaanstad, Zwe-
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tertijd (A.W.T., in onderscheiding met de
Amsterdamse Zomertijd (A.Z.T.) = A.W.T.
+ 1 uur). Des zomers verzet men in ver
schillende landen de klok, en doordat ln
dit opzicht niet dezelfde regel wordt ge
volgd, wordt het evenwicht van bovenge
noemd systeem dan verbroken.

den en Zwitserland de Midden Europese
Tijd (M.E.T.); Bulgarije, Estland, Flnland, Griekenland, Letland, Europees
Rusland en Europees Turkije de OostEuropese Tijd (O.E.T.). Nederland heeft
een eigen tijd, n.1. de Amsterdamse Tijd
(W.E.T. + 20 mln.) of Amsterdamse Wln«0» tSS* «O'rfJJ* W» tos* 03»
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Tijdverschil. — Bij de tljdberekening wordt uitgegaan van de meridiaan van
Greenwlch (0° lijn verticaal). Amsterdamse tijd is 20 minuten later dan Greenwich
tijd. Tussen elke 15° Wester- of Oosterlengte ligt 1 uur tijdverschil. Voorbeeld:
Men hoort een programma uit New York om 17.20 uur Amsterdamse tijd en wil
weten, hoe laat het dan in New York ls. 17.20 Amsterdamse tijd is 17.00 Green
wich tijd. Zoek het getal 17 onder de meridiaan van Greenwlch. Op een landkaart
ls te zien, waar New York ligt; dit ls 75° W.L., 40° N.B. Volg de 75° lijn omlaag,
tot het getal dat op dezelfde lijn staat als het gevonden getal 17. Dit ls 12. In New
(Radlo-maandblad).
York ls het dus 12 uur Greenwlch tijd.
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Tijdverschil. — Als het ln Amsterdamse Wintertijd 12 uur is, ls het in Greenwlch
Meridlaan-Tijd 10 min. over half twaalf, ln Amsterdamse Zomertijd 1 uur, ln
Mldden-Europese Tijd 10 mln. over half één en in Oost-Europese Tijd 10 mln.
over half twee.
TEVIBALE, Frans voor «pauk.
T 2, wisselstroomtoon, frequentie vrij
TIMBRE (Frans), de kwaliteit van toon
constant.
T 3, slechte toon, hoogspanning wel ge
en geluld. Het timbre ls een belangrijke
factor bij de «acoustlek.
lijkgericht, maar niet afgevlakt.
TIMOTHEÜS, 2 Brieven aan, twee der
T 4, afvlakking iets beter.
boeken van het Nieuwe Testament, ge
T 5, afvlakking goed, maar sleutel klik
schreven door den Apostel Paulus aan
ken en tjoepen.
Tlmotheüs, die tijdens het schrijven van
T 6, bijna geheel glad, goed filter, sleude eerste brief te Efeze was. Paulus zet
teling in orde.
T 7, absoluut glad, maar sleutel klikken
hem uiteen, wat zijn ambt van hem eist.
TIMPANON, (Grieks). «pauk.
en tjoepen.
T 8, absoluut glad, nog geen kristaltoon.
TINEL, EDGAR (1854—1912), Belgisch
T
9,
uiterst
gelijkmatig en gladde toon.
componist, zoon van een onderwij zer-orTM, morse-seln voor: Adressen (indien
ganist, studeerde aan het Conservatorium
een telegram voor verschillende ontvan
te Brussel, waar hij ln 1873 de eerste prijs
gers bestemd ls).
voor pianospel won; vijf Jaar later kreeg
TOCCATA, virtuoos stuk voor plano of
hij de Prix de Rome met de cantate Klok
orgel met veel snelle loopjes.
ke Roelant. Gaf aan het conservatorium
TOKIO, u.k.g.-zender ln Japan, golf
te Brussel les in theorie, was Inspecteur
lengte 19.79 m., roepletters JZK; golfl.
der Muziekscholen ln België van 1896 af,
25.42 m., roepl. JZJ; golfl. 31.46 m., roepl.
en stierf 28 October 1912 te Brussel. Com
poneerde het oratorium Franciscus, dat
JZI.
TOLK, P. C., geb. 1890,
het leven van Franciscus van Asslsi be
algemeen
omroeplelder
handelt, en ook in Amerika werd uitge
der N.C.R.V., was werk
voerd; een Mis, motetten, gewijde liede
zaam ln dienst der
ren, een Te Deum, Alleluja en piano
P.T.T.,
reserve-officler
muziek.
der Infanterie tijdens de
TIPG, roepletters van de u.k.g.-zender
mobilisatie, maar gedéSan José (Costa Rlca), golflengte 46.8 m.;
tacheerd bij de Genie;
zendt dagelijks van 13.20—5.50 u.
ging later over naar dat
TIRANA, oude Spaanse dans (18e eeuw)
wapen, waarbij hij nog
ln 3/8 maat.
ln dienst is als reserveTIRASPOL, zender ln Rusland, golf
kaplteln. Was geduren
lengte 280.9 m., 4 kW.. 1068 kHz.
de 10 Jaren verbonden
TITUS, brief aan, een der boeken van
aan de Nederlandsche Selntoestellen Fa
het Nieuwe Testament, geschreven door
briek, werd daarna achtereenvolgens tech
den Apostel Paulus aan zijn helper en
nisch adviseur, omroeper en nu leider van
leerling Titus, die na het vertrek van den
de omroep der N.C.R.V.
Apostel op het eiland Kreta achtergelaten
TONEELSPEL, een vorm tussen «comewas, om ln de gemeente in orde te bren
dle en «tragedie. Wanneer dichtkunst en
gen, wat haar nog ontbrak.
muziek samengaan, wordt een drama tot
T-LIJST, morse-seinen, die de kwaliteit
een «opera.
van een signaal aangeven:
TONMEISTER, bij een radlo-uitzendlng:
T 1, ruwe wisselstroomtoon, frequentie
klankcontroleur.
varieert daardoor mede.
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TORENKLOKKENSPEL, carillon, beiaard,
verzameling torenklokken, vooral voor
komend ln Vlaanderen, Noord-Frankrljk en Nederland;
mechanisch óf
met de handen bespeeld. Het aantal
klokken is zeer verschillend, maar bestaat
tenminste uit een *octaaf en enige bas
tonen. Mechanisch bespeelt men de klok
ken met een reeks toetsen als van een
plano. De bekendste beiaardiers zijn Jef
Denijn te Mechelen en Jac. Vincent te
Amsterdam. Denijn deed gedurende zijn
ballingschap van 1915—1918 de belangstel
ling voor het carillon ln Nederland her
leven. De bekendste klokkenmakers wa
ren de Gebr. Hemony te Zutphen. Thans
bezit Nederland twee klokkengieterijen,
n.1. te Helligerlee en te Aarle-Rlxtel.
TORONTO, u.k.g.-zender In Canada,
golflengte 49.28 m., roepletters CFRX;
zendt dagelijks van 23.20—4.20 u.
TORUN, zender ln Polen, golflengte
304.3 m., 20 kW., 986 kHz.
TOSCA, van Glacomo *Pucclni, muziek
drama ln drie bedrijven, tekst van Illlca
en Glacosa naar Sardou. Eerste opvoering
1900 te Rome. Het stuk speelt in Juni
1800 te Rome.
Eerste bedrijf. Angelottl, voormalig con
sul van Rome, ls uit de staatsgevangenis
ontvlucht, en heeft zich verborgen ln een
kerk, waar hij de sleutel zoekt van de
kapel, die zijn zuster voor hem verborgen
heeft. HIJ vindt de sleutel en verbergt
zich in de kapel, die hij achter zich sluit.
Het veroorzaakte rumoer maakt, dat de
koster naderbij komt, die echter denkt,
dat het de schilder Cavaradossl is, die
bezig ls met zijn beeld van Magdalena.
Het duurt niet lang, of de schilder komt
Inderdaad en gaat aan het werk. De kos
ter meent tot zijn verbazing ln het beeld
van Magdalena de trekken van een voor
name dame te herkennen, die hij reeds
dikwijls ln de kerk heeft zien zitten. Angelotti komt voorzichtig uit zijn schuil
hoek, en als hij Cavaradossl ziet, herkent
hij ln hem een ouden schoolvriend. Cava
radossl ls dadelijk bereid, hem bU zijn
vlucht te helpen. Daar hoort hij bulten
de stem van zijn geliefde, de beroemde
zangeres Tosca. Snel verbergt hij Ange
lottl weer in de kapel, en laat zijn vrien
din. binnen. ZIJ koestert een beetje arg
waan, omdat ze stemmen heeft gehoord,
maar Cavaradossl weet haar gerust te
stellen en maakt een afspraak, om haar
des avonds te ontmoeten. Tosca beziet het
beeld van Magdalena en meent er Ange-
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lotti's zuster Attavantl ln te herkennen,
en opnieuw ontwaakt haar argwaan tegen
haar geliefde. Maar Cavaradossl weet haar
opnieuw gerust te stellen en geleidt haar
naar buiten. De tijd dringt, Angelottl
moet vluchten. Zijn zuster heeft ln de
kapel vrouwenkleren verborgen en die
trekt hij nu snel aan. Wanneer hij nu
de kerk wil verlaten, dreunt bulten een
kanonschot. Het ls het teken, dat men
zijn vlucht heeft ontdekt. Cavaradossl
neemt een snel besluit en gaat met hem
naar buiten. Nauwelijks zijn ze samen
vertrokken, of het zangkoor komt ln de
kerk. De koster vertelt aan de zangers,
dat Napoleon verslagen is, en dat ’s avonds
een plechtige viering daarvan zal plaats
hebben, waarbij ook de beroemde Tosca
zal optreden. Plotseling verschijnt Scarpla, de chef der politie met zijn mannen
en doorzoekt de kerk naar Angelottl. In
de kleine kapel wordt een waaier van het
meisje Attavantl gevonden. Scarpla her
kent ln de trekken van het beeld die van
Attavantl. Als zij zijn model ls geweest,
kan haar broer Angelottl ook zeer goed
door den schilder voortgeholpen zijn. Nu
komt Tosca die nog steeds Jaloers ls, in
de kerk terug. Scarpla, die verliefd op
haar ls, begrijpt, dat ze tot den schilder
ln een verhouding staat, en besluit haar
Jaloersheid uit te bulten. HIJ toont haar
Attavanti's waaier en zegt, dat men die
op de schildersezel heeft gevonden. Opge
wonden verlaat zij de kerk. ZIJ wil den
schilder met haar mededingster verrassen.
Scarpla laat haar heimelijk door zijn man
nen volgen, omdat hij hoopt, zodoende
achter de verblijfplaats van den schilder
en Angelottl te komen. En bovendien
hoopt hij zodoende Tosca voor zich te
winnen.
Tweede bedrijf. In zijn werkkamer
wacht Scarpla op bericht van zijn gendar
men. Spoletta, een hunner, komt mel
den, dat hij wel Angelottl niet heeft ge
vonden, maar wel den schilder heeft ge
arresteerd, die zich verdacht heeft ge
dragen. Scarpla beveelt, Cavaradossl voor
hem te brengen. Tegelijk verzoekt hij
Tosca door middel van een briefje, bij
hem te komen. De schilder komt, maar
ontkent hardnekkig, iets van Angelottl af
te weten. In een naastgelegen vertrek laat
Scarpla hem dan martelen. Tosca komt
zonder iets te vermoeden, binnen, en als
zij aan de tot de kamer doordringende
kreten hoort, wat er gebeurt, kan ze zich
niet langer goed houden en verraadt,

Tosca

297

waar Angelottl zich bevindt. Dan laat
Scarpla het folteren ophouden. Cavaradossl wordt binnengebracht, en als hij het
verraad van Tosca verneemt, wendt hij
zich vol verachting tot haar. Dan komt
het bericht, dat Napoleon niet verslagen
ls, het was een vals gerucht. Juist de
Italianen zijn geslagen. Cavaradossl richt
zich trots op„ en zingt een lied, waarin
hij den bloedhond Scarpla smaadt. Deze
laat hem als landsverrader wegvoeren.
Vertwijfeld smeekt Tosca om genade voor
haar geliefde. Scarpla zegt brutaal, dat ze
het leven van den schilder kan redden,
wanneer ze hem ter wille wil zijn. Een
bode meldt, dat men Angelottl gevonden
heeft, die zelfmoord heeft gepleegd. Tos
ca ls gebroken. Ze verklaart zich bereid,
zich aan Scarpla te geven ter wille van
Cavaradossl’s leven. Scarpla geeft nu het
bevel, dat de schilder slechts ln schijn
moet worden doodgeschoten, maar dat
men hem moet laten vluchten. In het
geheim zegt hij echter tegen den bode,
dat hij Inderdaad wel moet worden dood
geschoten. HIJ geeft Tosca een pas voor
haar en haar geliefde, die hen ln staat
zal stellen, Italië te verlaten. Als hij haar
nu ln zijn armen wil nemen, steekt zij
hem met een dolk neer. ZIJ neemt den
dode de pas af, en verlaat de kamer, die
ze achter zich afsluit.
Derde bedrijf. De volgende morgen
wordt Cavaradossl naar de Engelsburg
gebracht, om doodgeschoten te worden.
Tosca komt aan en vertelt hem zo snel
mogelijk, dat ze Scarpla heeft gedood, en
dat hij slechts ln schijn zal worden
doodgeschoten. Ze toont hem de pas, en
zegt, dat hij, als het salvo heeft weer
klonken, zich op de grond moet laten
vallen, als ware hij getroffen. HU moet
blUven liggen tot de soldaten zUn afge
marcheerd. Dan zal ze hem roepen en ze
zullen samen vluchten. De soldaten ko
men, het salvo klinkt, Cavaradossl valt.
de soldaten vertrekken. Wanneer Tosca
hem roept, moet ze tot haar ontzetting
ontdekken, dat hU Inderdaad dood ls. Op
dit ogenblik hoort men rumoer van sol
daten. De moord op Scarpla ls ontdekt
en Tosca wordt als de moordenares ge
zocht. In haar wanhoop springt ze van
de muur in de diepte.
De meest bekende muzikale nummers
zUn: le acte: „Recondita armonla” (Ca
varadossl); „Non la Sosplre" (Tosca en
Cavaradossl); „Va Tosca. nel tuo cuor
s’annida Scarpla". — 2e acte: „Vissl d'ar-
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te e d'amor, no feci" (Tosca). — 3e acte:
„E lecevan le stelle" (Cavaradossl); „O
dolcl manl" (Tosca en Cavaradossl).
TOSCANINI, ARTURO,
geb. 25 Maart 1867 te
Parma, Italiaans dlrl
gent; studeerde aan he
Conservatorium te Ml
laan, was 13 Jaar dlrl
gent van de Opera t
Londen, thans van he
Scala te Milaan. Maak
te meermalen wereld
tournée's. Is de be
roemdste dirigent van
Symphonische en opera
muziek van zijn tijd.
TOSTI, FRANCESCO PAOLO (1846—
1916), Italiaans zanger en componist, stu
deerde en was tot 1869 leraar aan het
Conservatorium te Napels, trad daarna als
zanger op. Werd in 1875 zangleraar aan
het Italiaanse, ln 1880 aan het Engelse
hof. Componeerde Italiaanse, Engelse en
Franse liederen: zeer bekend zUn o.a.
Addio, Ideale, Pour un baiser, Si tu le
voulais. Gram.pl. resp. Odeon O 25976,
O 6612, O 11940 en O 11913.
TOULOUSE, zender in FrankrUk, golf
lengte 386.6 m., 120 kW., 776 kHz.
TOUR EIFFEL, PARIJS, zender ln
Frankrijk, golflengte 206 m., 20 kW., 1456
kHz.
TOVERFLUIT, De, Zie Zauberflöte.
TPA3, roepletters van de u.k.g.-zender
Paris-Mondial
(FrankrUk),
golflengte
25.21 m.
TPA2, roepletters van de u.k.g.-zender
Paris-Mondial
(FrankrUk),
golflengte
19.68 m.
TPA4, roepletters van de u.k.g.-zender
Paris-Mondial
(FrankrUk),
golflengte
25.6 m.
TPB3, roepletters van de u.k.g.-zender
Paris-Mondial
(FrankrUk),
golflengte
16.88 m.
TPB11, roepletters van de u.k.g.-zender
Paris-Mondial
(FrankrUk),
golflengte
31.51 m.
TPB6, roepletters van de u.k.g.-zender
Paris-Mondial
(Frankrijk),
golflengte
19.83 m.
TPB7, roepletters van de u.k.g.-zender
Paris-Mondial
(FrankrUk),
golflengte
25.24 • m.
Tr., aanwUzlng voor ‘transformator.
TR, morse-seln voor: Telegraaf restant.
TRACTUS, R.K. Kerkgezang, deel van
de ‘MIs.
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TRAGEDIE, of treurspel, drama, waarin
de hoofdpersoon getoond wordt ln zijn
strijd met vijandige machten, als: het
noodlot, onveranderlijke toestanden, eigen
hartstochten, waaraan hij ondergaat.
Treurspeldichters zijn o.a. geweest: Von
del, Shakespeare, Cornellle, Raclne, Schil
ler, Goethe.
TRANSFORMATOR, toestel voor het
veranderen van een electrische stroom
van een bepaalde spanning ln een van
hogere of lagere spanning, gewoonlijk
door middel van twee draadspoelen om
een ijzerkern: een primaire, die op de
stroombron is aangesloten en een secun
daire, waarin door Inductie de stroom van
de gewenste spanning wordt opgewekt.
TRANSPONEREN, het overbrengen van
een compositie ln een andere toonaard.
TRAUTONIUM, een Instrument, aldus
genoemd naar den uitvinder F. Trautweln
te Berlijn, waarop door toepassing van een
electro-acoustlsche methode muzikale to
nen voortgebracht kunnen worden. Het
behoort tot de groep laag-frequent appa
raten, die voor het eerst door den Ameri
kaan Lee de Forest ln 1916 zijn gecon
strueerd. Op het trautonlum kunnen langs
synthetische weg allerlei klanken van ver
schillend karakter ten gehore worden ge
bracht. Zo is het bijv. mogelijk, houten en
koperen blaasinstrumenten na te bootsen,
en ook strijkinstrumenten en het slag
werk. Telefunken heeft zich een tijd lang
bezig gehouden met de vervaardiging van
het apparaat ln serie.
•Hlndemlth heeft Trautweln bij zijn
proefnemingen geholpen, het Instrument
meermalen bespeeld en er speciale com
posities voor geschreven.
TRAVIATA, La, van G. •Verdi, opera ln
vier bedrijven, naar het Frans van Ed.
Duprez; eerste opvoering te Venetië 1853.
De inhoud ls ontleend aan Alexandre
Dumas’ bekende werk „La dame aux
caméllas". Het stuk speelt omstreeks 1850
te Parijs. In het eerste bedrijf geeft Vlo
letta, een schone, doch lichtzinnige
vrouw, een feest in haar salons te Parijs,
waar haar zekere Alfredo Germont wordt
voorgesteld. Deze kennismaking groeit uit
tot een zo diepe genegenheid, dat Vlolet
ta het leven, hetwelk zij tot dusverre
heeft geleld, vaarwel zegt, om haar ge
liefde te volgen naar een buitenverblijf,
waar belden slechts voor elkaar leven.
Hier speelt het tweede bedrijf, waarin
Alfredo’s vader plotseling verschijnt en
van Vloletta verlangt, dat zij afstand zal
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doen van zijn zoon, waarin zij na hevige
zlelestrijd toestemt. In het derde bedrijf
geeft Clara, een vriendin van Vloletta,
een feest, waarop Alfredo en Vloletta
elkaar weder ontmoeten, zonder dat een
van belden er enig vermoeden van had,
de ander daar te zullen zien. Vloletta, die
het oude leven heeft hervat, na Alfredo
te hebben opgegeven, wordt vergezeld
door haar nieuwen vriend, Baron Raynal. Het komt tot een hevige scène, wel
ke hiermede eindigt, dat belden duelleren;
ln dit tweegevecht wordt de baron ge
wond. In het vierde bedrijf ligt Vloletta
ln haar woning te bed; zij verkeert ln
het laatste stadium van de slepende
ziekte, welke haar heeft ondermijnd.
mede tengevolge van haar ongebonden
levenswijze. De dokter geeft aan haar
kamermeisje te verstaan, dat het met
haar meesteres afloopt. Deze laatste haalt
een brief te voorschijn van den vader
van Alfredo, die haar een betere toe
komst ln het vooruitzicht stelt. Hierop
volgt een wederzien met Alfredo, die
haar nog steeds liefheeft. Zijn vader ver
zet zich niet langer tegen een huwelijk;
doch Vloletta voelt, dat het voor haar te
laat ls. Na Alfredo ls ook zijn vader
binnengekomen, die Vloletta het heuge
lijke nieuws bevestigt; doch op dit ogen
blik maakt de dood een eind aan haar
leven, terwijl zij nog tracht den geliefde
haars harten te troosten.
De voornaamste muzikale nummers
zijn: le acte: Drinklied ..Llblamo, liblamo" (eerst door Alfredo, dan door Vlolet
ta en ten slotte door een koor); Ah! fors e
2e acte: „De ’mlel
lui" (Vloletta).
bollentl" (Alfredo); „Pura slccomo un
angelo” (Vloletta); „Dl provenza 11 mar"
(Germont). — 3e acte: „Addlo! del passato" (Vloletta); „Largo al quadrupede”
(Koor); „Parrlgi, caro" (Alfredo en Vlo
letta); „Ah! gran Dlo" (Vloletta en
finale).
TREEP, NICO, gebo
ren te Groningen, diri
gent van het A.V.R.O.Omroeporkest; studeer
de eerst te Groningen,
daarna
op
19-Jarige
leeftijd te Amsterdam
onder Louis Zlmmermann. Trad meermalen
op als solo-viollst. Ook
als scheppend kunste
naar ontwikkelde hij
zich. Vele composities voor orkest, kwar-
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tet en solo zang van zijn hand zijn ver
schenen. Nadat hij enige tijd te Hamburg
als concertmeester met Dr. Karl Muck had
samengewerkt, ving ln Nederland zijn
dirigentencarrière aan. Sinds 1925 was hij
achtereenvolgens verbonden aan de H.D.O.,
de A.N.R.O., en de A.V.R.O. HIJ behaalde
vele successen als gastdlrlgent van blnnenen buitenlandse orkesten. Nico Treep ls
bovendien amateur-schllder en liefhebber
van de Italiaanse taal en kunstgeschie
denis. — Zie ook foto-paglna IV.
TREURMARS (marche funèbre), mars,
gespeeld bij rouwplechtlgheld of begrafe
nis, gespeeld ln zeer langzaam tempo. Het
meest bekend zijn de treurmars van Chopln en die van Beethoven.
TREURSPEL, zie tragedie.
TRIANGEL,
Instrument,
bestaande uit een tot een
driehoek gebogen stalen
staafje, dat met een meta
len staafje wordt aangeslagen en een hoge
klank heeft zonder bepaalde toonhoogte.
TRIER, zender ln Duitsland, golflengte
251 m., 2 kW., 1195 kHz. Het pauze-teken
ls hetzelfde als dat van ‘Frankfort.
TRIEST, zender ln Italië, golflengte
263.2 m., 10 kW., 1140 kHz. Het pauzeteken ls de slag van een nachtegaal.
TRIO, 1. driestemmig gezang; 2. muziek
stuk voor 3 Instrumenten bijv. plano,
viool en cello, of twee hobo’s en een
fagot.
TRIODE, zie radiolamp.
TRISTAN EN ISOLDE, muziekdrama van
Rlchard ‘Wagner, drie bedrijven, première
te Mtlnchen, 1865. Om de situatie, waar
mee het eerste bedrijf opent, goed te
begrijpen, is het noodzakelijk in het
kort de voorgeschiedenis te kennen.
Isolde, de dochter van den Konlng van
Ierland, ls verloofd met haar neef
Morolt. Deze wordt echter door Tristan
gedood, den neef van Konlng Marke. Maar
ook Tristan loopt verwondingen op en
gaat daarmede naar Isolde om zich te
laten genezen. ZIJ doet dat, maar herkent
hem als den moordenaar van Morolt. Zon
der hiervan te reppen, laat Isolde hem
terugkeren. Na verloop van enige tijd
vraagt Tristan voor Konlng Marke de hand
van Isolde. Daarmede begint het eerste
bedrijf van Wagners drama. Isolde scheept
zich met Tristan ln naar Ierland. Tristan
en Isolde worden belden van de aanvang
af getekend als de geliefden, met dit ver
schil, dat Isolde dit meer laat blijken dan
Tristan. Om aan een leven aan de zijde
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ge«t Isolae Tristan een drank, die zijn dood ten

een liefdesdrank op en daardoor zijn zij
er van overtuigd dat zij aan het leven
zijn „teruggegeven" terwlUe van hun
liefde. Aldus ls de situatie, wanneer het
schip de haven binnen loopt.
Tweede bedrijf. Een vriend van Tristan,
Melot geheten, heeft bij de ontvangst dé
ware reden van Isolde's verwarring ont
dekt en brengt dit over aan den Konlng.
Om de waarheid van deze tijding te on
derzoeken, gaat de Konlng ter Jacht en ls
diep teleurgesteld, dat hU zijn vriend van
ontrouw moet beschuldigen, Immers hij
heeft de belde geliefden ln een tuin aan
getroffen. Tristan gaat Melot te lijf, maar
wordt zelf gewond.
Derde bedrijf. Kurwenal, Trlstans die
naar, heeft zijn heer gebracht naar de
gedeeltelijk vervallen stamburcht ln Kareol en hier zien wij Tristan terug op het
ziekbed. Maar zijn verlangen naar Isolde
pijnigt hem veel meer dan de wonde. HIJ
gelooft zelfs, dat hij haar komst kan be
werkstelligen door zijn krachtige liefde.
Uitgeput valt hij echter terug op het ziek
bed en laat ln zijn koorts zijn gehele le
ven nog eens de revue passeren. Eindelijk
begint hij te dromen en heeft een visioen
van Isolde. En Inderdaad, er nadert een
schip, waarop Isolde zich bevindt. ZIJ
komt nog Juist op tijd om den stervenden
Tristan ln haar armen te houden. Even
later landt een tweede schip, waarop
Konlng Marke aankomt, die de twee ge
liefden wil verenigen, maar hij ls te laat
gekomen. Zonder te weten, dat de Konlng
ln aantocht ls, blaast Isolde bij het lijk
van Tristan de laatste levensadem uit.
TROCHAEUS, zie versvoet.
TROLLHATTAN, zender ln Zweden, golf
lengte 228.7 m., 0.25 kW., 1312 kHz. Het
pauze-teken ls hetzelf
de als dat van ‘Stock
holm.
TROM, grote; korte
houten of metalen hol
le cyllnder, aan belde
zijden overtrokken met
een vel, dat meer of
minder strak kan wor
den gespannen, waar
door de toon wordt ge
wijzigd. De stok, waar
mee geslagen wordt,
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heeft een leren knop, met paardehaar ge
vuld. Bij een symphonle-orkest staat de
trom meestal op een schraag, ln militaire
orkesten wordt zij meegedragen. Dikwijls
is op de trom tevens een
van twee *bekkens be
vestigd.
TROM,
kleine,
zie
♦concert-trommel.
TROMBONE, zie «ba
zuin.
TROMPET, koperen
met
blaasinstrument,
*
onderling evenwijdig ge
CH
bogen stukken. Kleiner
c*
dan de hoorn, daardoor
een hoge, schetterende
toon. Deze toon kan
door het gebruik van
dempers
verschillende
(•sourdine)
aanmerkeHJk worden verzacht en
verfijnd.
TROMPETER
VON
SAKKINGEN, Der, van
Viktor Neszier, opera ln
3 bedr. en een voorspel, tekst van R. Bunge naar het gelijknamige werk van Viktor
von Scheffel; eerst opvoering te Lelpzlg,
1884. Voorspel. Daar de keurvorstin te Heidelberg door lawaaierige studenten uit haar
slaap wordt gehouden en geen vermanin
gen helpen, wordt hun de les gelezen door
den rector magnificus. BIJ deze gelegen
heid wekt Werner Klrchhofer, wiens hoofd
niet al te zeer naar studie staat en die,
door zigeuners opgevoed, uitstekend de
trompet heeft leren hanteren, zijn kame
raden op, als ruiters er op uit te trekken.
HIJ blaast de trompet, hem geleend door
den soldaat Konradln.
Eerste bedrijf. — Voor de Frldolinskerk
ln S£kklngen. Konradln, die nu ln stads
dienst is, neemt deel aan het dansen der
boeren. Werner komt aan en wordt met
open armen ontvangen. Even later ziet
men de gravin en haar nicht Maria op
weg naar de kerk. De boeren koesteren een
wrok tegen Marla’s vader. Jonkheer von
Schönau, belasteren de beide vrouwen op
ruwe wijze en het gelukt Werner, belden
in bescherming te nemen. In dit zelfde
ogenblik wordt een diepere genegenheid
tussen de Jonge mensen geboren. Het to
neel verandert. Kamer ln het slot van
den Jonkheer. Deze laatste ontvangt het
bericht, dat zijn zwager Wlldensteln met
zijn zoon Damlan op bezoek zal komen;
het plan ls, dat Maria met dezen zal
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trouwen. Nauwelijks heeft de Jonker ver
nomen van het betreurenswaardige Inci
dent bij het ter kerke gaan der belde
dames, of het trompetgeschal van haar
redder en beschermer weerklinkt; ter
stond laat de Jonker Werner Klrchhofer
bij zich ontbieden, om hem te bedanken.
Daar de Jongeman hem bevalt, benoemt
hij hem tot hoftrompettlst. De gravin ls
daarover niet te spreken, omdat de ont
ketende liefde haar niet verborgen ls ge
bleven. Maria ls des te gelukkiger.
Tweede bedrijf. — Tuin van het kasteel.
Werner ls druk bezig met het dichten van
een lied en wanneer Konradln nadert, be
kent hij hem zijn liefde voor Maria. Het
ls aan de sluwheid van dezen kameraad
te danken, dat Werner en Maria een
ogenblik alleen zijn. De belde geliefden
vallen elkaar om de hals, maar even later
verrast de binnenkomende gravin het paar
en zij haast zich, den Jonker hiervan op
de hoogte te stellen. Deze ls woedend en
verklaart Maria, dat hij voor haar reeds
een echtgenoot uitgekozen heeft. Na deze
episode verschijnt Wlldensteln met zijn
belachelijk bekrompen zoon Damlan. Den
trompettist wordt bevolen, op staande
voet heen te gaan. Deze neemt weemoedig
met een lied afscheid. — Derde bedrijf.
— Slottuin, muren en wallen met ge
schut, het kasteel wordt door de boe
ren belegerd. Damlan zal het slot ver
dedigen, maar ’t blijkt nu hoe laf hij is.
Werner brengt uitkomst; met zijn schare
ruiters drijft hij de boeren op de vlucht.
Juichend valt Maria Werner om de hals.
Het blijkt, dat hij de zoon ls van Graaf
Wlldensteln en diens gescheiden echtge
note, maar door zigeuners ontvoerd werd.
Alle partijen stemmen nu in met het
huwelijk van de twee geliefden.
TROMSÖ, zender ln Noorwegen, golf
lengte 1065 m., 10 kW., 282 kHz. Het
pauze-teken is hetzelfde als dat van *Oslo.
TRONDELAG, zender ln Noorwegen,
golflengte 476.9 m., 20 kW., 629 kHz. Het
pauze-teken ls hetzelfde als dat van •Oslo.
TROONREDE, door H.M. de Koningin
uitgesproken ter openlng van de StatenGeneraal op de 3e Dinsdag van Septem
ber, bevat het regerlngsplan voor ’t komen
de zittingsjaar.
TROPPAU, zender ln Duitsland, voor
heen Moravska Ostrava in TsJ echo-Slowa
kije, golflengte 249.2 m., 11.2 kW., 1204
kHz.
TROPPO, Ital. muziekterm: te veel. Non
troppo, niet te veel.
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TROVATORE, II, van Gluseppe •Verdi,
opera in vier bedrijven, tekst van Cammarano, muziek, première te Rome, 1853.
Speelt in de 15e eeuw te Biscaje en Aragonlë.
Eerste bedrijf. Wachtkamer. De hof
meester van graaf Luna, Ferrando vertelt
het personeel, dat eens een zigeunerin den
nog in de wieg llggenden zoon van den
Graaf heeft betoverd. De Graaf liet haar
daarop in het openbaar verbranden, maar
de dochter van de zigeunerin nam nu de
taak op zich haar ongelukkige moeder te
wreken. ZIJ ontvoerde het betoverde
knaapje. Kort daarna vond men op de
plaats, waar de zigeunerin verbrand was,
as van beenderen; Graaf Luna kon niet
geloven, dat het de as van het gebeente
van zijn eigen zoon zou zijn. Maar op zijn
doodsbed vraagt hij zijn ouderen zoon de
sporen van dat zigeunermeisje na te gaan.
Toneel verandert. Gravin Leonore bekent
haar vertrouwde Inez, dat zij liefde koes
tert voor Manrico, den troubadour. Even
later ontmoeten Graaf Luna en Manrico
die beiden liefde koesteren voor Leonore,
elkaar in de tuin en al smeekt Leonore
nu nog zozeer, zij staan het volgend ogen
blik tegenover elkaar voor een duel.
Tweede bedrijf. Zigeunerkamp ln een
verlaten slot. Manrico heeft als overwin
naar in het duel den Graaf grootmoedig
genade geschonken. Azucena, moeder van
Manrico, vertelt den laatste, dat zij
op last van haar moeder den zoon van
Graaf Luna ontvoerde, maar daarna van
opwinding haar eigen kind, in plaats van
dat van Graaf Luna ln het vuur wierp.
Manrico huivert over deze bekentenis,
wanneer een bode komt met het bericht,
dat Leonore, die meent dat haar geliefde
dood is, in een klooster wil gaan. HIJ snelt
heen om de geliefde nog te Juister tijd
daarvan te weerhouden. Toneelveranderlng, Graaf Luna, die zelf eveneens het
besluit van Leonore vernomen heeft, ls
evenals Manrico naar het betreffende
klooster gesneld, om haar tot zijn vrouw
te maken. Het gelukt Manrico haar van
den gehaten rivaal afhandig te maken.
Derde bedrijf. Legerkamp. Azucena, de
moeder van Manrico, ls bij de belegering
van het kasteel Castellor, waarheen Man
rico Leonore heeft gevoerd, gevangen ge
nomen door Graaf Luna en Ferrando
herkent in deze Azucena, de zigeunerin,
die vijftien jaar geleden den kleinen
Graaf Luna heeft ontvoerd. De vrouw
komt nu te weten in wiens handen zij

Tsjaikofski
gevallen is, en wanneer Graaf Luna hoort,
dat zij de moeder van Manrico ls, be
sluit hij haar te doden, om zich te wre
ken op Manrico. Toneelveranderlng. Kamer
ln het kasteel Castellor. Manrico en Leo
nore. Rulz, de vriend van Manrico, brengt
dezen de tijding, dat het leven van zijn
moeder in gevaar is. Manrico snelt haar
te hulp terwijl hij Leonore terdege be
waakt achterlaat.
Vierde bedrijf. Voor de kerker. Nu ls
ook Manrico ln Luna’s handen gevallen.
Samen met zijn moeder wacht Manrico
op zijn dood. Maar daar staat ook Leonore
en zij smeekt den Graaf den troubadour
het leven te schenken. Eerst wanneer zij
zichzelf aanbiedt als losprijs, wordt haar
bede verhoord, want hU weet niet, dat zij
reeds vergif heeft ingenomen. Maar tegen
een dergelijke prijs kan Manrico niet ge
red worden. In den beginne versmaadt hU
het aanbod, maar dan ziet hij, wat zij
gedaan heeft. ZIJ sterft in zijn armen.
Zij ls dood, als Luna terugkomt. Hij ge
raakt bulten zichzelf van woede en laat
Manrico op de brandstapel de vuurdood
sterven, terwijl Azucena ln zwijm ligt.
Wanneer het reeds te laat ls, verneemt hij
van Azucena, dat hij zijn eigen broeder
heeft geofferd.
TSJAIKOFSKI, PETER
(1840—1893),
ILJITSJ
geb. te Wotklnsk, 7 Mei
1840, Russisch compo
nist, was opgeleid voor
ambtenaar, wat hij ook
was van 1859—1863 aan
het Ministerie van Fi
nanciën. Studeerde van
1863—1865 aan het Con
servatorium te Petersburg en werd van
1866—1877 leraar aan het Conservatorium
te Moscou. Vertrok toen, na een ongeluk
kig huwelijk van enkele weken, naar
Zwitserland en Italië. Kreeg van 1888 tot
zijn dood een toelage van den Tsaar (3000
roebel per jaar). Dirigeerde na 1887 in vele
Europese steden zijn eigen werk. Compo
neerde de ouverture Romeo en Julia (1869)
en een aantal symphonieën. Tsjaikofski,
hoewel beïnvloed door de Italiaanse en
Duitse componisten, ls karakteristiek Rus
sisch gebleven, zowel in zijn melancholie
als in zijn uitbundige blijheid. Slechts
Rimsky-Korsakov evenaart hem van de
Russische componisten. Hij overleed 6
Nov. 1893 te Leningrad aan de cholera.
Literatuur; Hugo van Dalen, Tsjalkofskl.
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TTT,
morse-sein
voor: veiligheidssein.
TUBA, reeds bij de
Romeinen
bekende
krijgstrompet, tegen
woordig een koperen
muziekinstrument
met 3, 4 of 5 ventie- ^ \
len en lage toon. Er
zijn bas-, contrabas-,
tenor- en Wagnertuba’s,
leder met
een verschillend tim
bre. Tot de tuba’s
behoort ook de •Sou
safoon.
TULDER, LOUIS VAN,
geb. 1892, Nederlands te
norzanger, opgeleid door
Mevrouw Noordewier—
Reddingius, was
van
1916—1921 eerste lyrische
tenor bij de Nederland
se en Nationale Opera.
Daarna uitsluitend concertzanger en zangle
raar. Trad behalve in
Nederland, in Duitsland
en Zwitserland op.
TURIJN, zender in Italië, T I golflengte
263.2 m., 10 kW., 1140 kHz.; TH, golfl.
221.1 m., 5 kW., 1357 kHz.; Tin 209.9 m.,
5 kW., 1429 kHz. Het pauze-teken is de
slag van een nachtegaal.
TURKIJE, Organisatie van de Omroep.
Tot 1936 was de exploitatie van de radio
onder controle van P.T.T. toevertrouwd
aan de Turkse Maatschappij voor Draad
loze Telefonie. In September van dat Jaar
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TURKIJE
<t« undni

echter trok de Staat de gehele exploitatie
aan zich. De inkomsten bestaan uit een
belasting van 10 Turkse Ponden op de
ontvanginrichtingen, een invoerbelasting
op toestellen en de reclame, die op be
paalde uren wordt uitgezonden. In Oct.
1938 werd een nieuwe krachtige zender ge-

U.I.R.

opend te Ankara. Deze zendt met een
energie van 20 kW. uit op 19.74 en 31.7
m. en met 120 kW. op 1639 m. Bovendien
was er al een 5 kW. zender te Istanboel.
Deze zendt uit in het Turks, Frans,
Duits en Engels. Begin 1938 bedroeg het
aantal luisteraars 22.000, d.i. slechts 0.13 %
der bevolking.
TURKU, zender in Finland, golflengte
209.9 m., 0.5 kW., 1429 kHz.
TUSSENBROEK, HEN- «M
DRIKA
VAN
(1854— BK
1935), Nederlands com- 9M
poniste, was zang- en pEf
pianolerares te Amster- WW
dam, later te Utrecht. Kg
Schreef veel liederen BU
voor
kinderen,
voor !S@
vrouwenof
klnder- BH
koor, en enkele operet- sBnl

tes.
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12R03, roepletters van
de u.k.g.-zender Rome
(Italië), golflengte 31.13 m.
12R04, roepletters van de u.k.g.-zender
Rome (Italië), golflengte 25.4 m.
TWEEDE SYMPHONIE, van Ludwig van
•Beethoven, gecomponeerd in de zomer
van 1802, geheel in vrolijke trant. Delen:
1. Een machtige introductie; 2. een zan
gerig larghetto; 3. een scherzo (voor het
eerst in een Symphonie toegepast); 4. een
vrolijke en tenslotte zeer blijde finale.
Gram.pl. HM.V. C 2030—2033; Pol. 66905—
66908.
Joh.
TWEEDE
SYMPHONIE,
van
•Brahms, een *pastorale. Gram.pl. HM.V.
D 1877—1882; Decca CA 8004—8008; Pol.
95454—95457.
TWILIGHT (Engels), schemering.
TXT, morse-sein voor: Inhoud.
TYROLIENNE, rustige, Tyroolse wals.
TZIGANENMUZIEK (Zigeunermuziek),
veelal gespeeld door een Zlgeunerstrijkje
van Hongaarse violisten. Hun spel onder
scheidt zich van het schoolse vioolspel
door de typisch volkse, slepende aard en
de gedurfde gllssando’s. De Zigeuners, een
raadselachtig zwerfvolk, vertoonden zich
in 1417 het eerst in westelijk Europa. In
de tijd van Karei V noemde men hen
Egyptenaars, vandaar nu nog het Engelse
woord Gypsies.

u
UA, morse-sein voor: Zijn wij het eens?
U.I.R., zie Union Internationale de
Radio-diffusion.
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UNDINE, van Albert ‘Lortzing, roman
tische opera in 4 bedrijven, tekst door den
componist naar Fouqué. Eerste opvoering
te Magdeburg 1845. Het stuk speelt ln
1450 in een vissersdorp en op de burcht
Ringstetten.
Eerste bedrijf. Ridder Hugo von Ring
stetten heeft gezegevierd in een tournool
in de stad en uit de handen van Bertalda,
de dochter van den hertog, de prijs ont
vangen. Voor haar heeft hij het avontuur
gewaagd, om in gezelschap van zijn
schildknaap Velt, het toverwoud te door
vorsen. Hij is verplicht geweest, zijn toe
vlucht te zoeken ln een vissershut, die hij
wegens het ongunstige weer enige maan
den lang niet heeft kunnen verlaten. Hij
is in deze tijd verliefd geworden op Un
dine, het mooie pleegdochtertje van den
ouden visser Toblas en zijn vrouw Martha.
Bertalda is hij totaal vergeten. Maar er
zweeft een geheim om Undine. Zij is geen
vlssersdochter, maar een dochter der zee.
Kühleborn, de vorst der watergeesten,
heeft het werkelijke kind der vissers ont
voerd en naar het hertogelijke paar ge
bracht, waar zij nu als Bertalda opgevoed
wordt, terwijl Kühleborn daarvoor ln de
plaats Undine aan de vissers heeft ge
schonken. HIJ wil namelijk weten, of de
mensen, die, naar men zegt, een ziel heb
ben, zoveel beter zijn dan de watergees
ten, die zonder ziel ln de zee leven. Wan
neer nu Hugo bruiloft viert met Undine,
nadert Kühleborn verkleed. Hij hoort van
Velt, dat het huwelijk slechts een licht
vaardig avontuurtje van zijn meester is,
omdat hij in werkelijkheid van Bertalda
houdt. In zorg over het lot van Undine
besluit Kühleborn het Jonge paar ln de
gedaante van een geestelijke naar de stad
te volgen.
Tweede bedrijf. In het hertogelijk slot.
Undine openbaart aan Ridder Hugo haar
afkomst van de watergeesten. Toch zweert
hij haar eeuwige trouw. Prinses Bertalda’s
liefde verandert in haat, wanneer hij haar
zijn Jonge bruid voorstelt. Met gehuichelde
vriendelijkheid nodigt zij het paar uit tot
een feest, en maakt daar bekend, dat zij
het aanzoek van den Koning van Napels
heeft aangenomen. En dan bespot ze Un
dine wegens haar lage afkomst. Daarop
zegt Kühleborn tot alle aanwezige gasten,
dat Bertalda zelf een vlssersdochter ls. HIJ
brengt haar naar haar ouders, maar zij
wendt zich met verachting af. Wanneer ze
nu een brief van haar vader, den hertog,
opent, blijkt haar daaruit de bevestiging

Undïne

van Kühleborn’s mededeling. De vissers
willen Bertalda troosten, maar zij voelt
slechts de smaad, die haar ls aangedaan,
en verliest het bewustzijn. Haar hove
lingen willen zich op Kühleborn storten,
maar hij maakt zich als den vorst der
watergeesten bekend, en verdwijnt voor
de ogen der verschrikte aanwezigen ln een
bron midden in de zaal.
Derde bedrijf. Vol medegevoel heeft Un
dine Bertalda ln het slot van haar man
opgenomen. Maar zij toont zich ondank
baar, want ze verleidt Hugo, die Undine
als tovenares verstoot. Vergeefs waar
schuwt Undine hem voor de wraak der
watergeesten. Op het slot viert hij zijn
verloving met Bertalda. Kühleborn haalt
Undine terug naar haar natte element.
Hij heeft ervaren, dat de mensen niet
beter zijn dan de zielloze geesten en be
sluit, op vreselijke wijze wraak te nemen
voor Undlne’s leed.
Vierde bedrijf. Ridder Hugo wordt ver
volgd door kwellende dromen. HIJ kan de
lieftallige Undine niet vergeten en heeft
er een voorgevoel van, dat de wraak der
geesten over hem zal komen. Zijn knecht
en de keldermeester Hans zitten te dob
belen. Vandaag zal de verloving van hun
meester gevierd worden, maar het is hun
niet naar de zin. Undine was hun als
meesteres veel liever. Bertalda heeft de
bron in de slotzaal met stenen laten be
dekken. Opgewonden door de wijn, ruimen
de belde vrienden de stenen weg. Plotse
ling springt een waterzuil op, waaruit Un
dine als een wltgeslulerde gestalte te voor
schijn komt. Ze zweeft over de rand van
de bron, en kijkt zuchtend naar de ver
lichte vensters van het slot.
Dan zijn we ln het slot. Daar wordt met
veel rumoer de bruiloft van Hugo en Ber
talda gevierd. Het is bijna middernacht.
Klokslag twaalf gaan plotseling alle lich
ten uit. Undine, omgeven door een ge
heimzinnig blauw licht, schrijdt de zaal
binnen. Overgelukkig snelt Hugo naar haar
toe en zinkt voor haar voeten neer. De
bruiloftsgasten vluchten naar alle zijden.
De zaal stort onder donderend lawaai in
een. Een watervloed golft over de puinho
pen, stijgt hoger en hoger en dan begint
het in de golven te schitteren en te lich
ten. In het water wordt het kristallen
paleis van den watervorst zichtbaar. Te
midden der watergeesten zit Kühleborn
op zijn troon. Aan zijn voeten knielen
Hugo en Undine. Kühleborn schenkt Hu
go vergiffenis en verenigt hem met Un-
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dine. Maar hij moet voortaan eeuwig in
het rijk der watergeesten blijven.
UNION INTERNATIONALE DE RADIODIFFUSION (U.I.R.), Internationale RadioUnie, gevestigd te Genève, Palais Wllson
51; bureau voor Technische Controle:
Avenue Lancaster 32. Ukkel-Brussel, werd
opgericht Maart 1925. — Het doel der U.I.R
is het vormen van een band tussen de
verschillende omroep-organlsatles, hun be
langen te behartigen en de studie te be
vorderen van alle actuele vraagstukken,
die zich voordoen ten gevolge van de snel
le ontwikkeling der radio. Actieve leden
zijn de omroep-organlsatles van de vol
gende landen: Algiers, België, Bohemen en
Moravië, Bulgarije, Danzig, Denemarken,
Duitsland, Egypte, Engeland, Estland, Fin
land, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, Italië, Joego-Slavië, Letland, Litauen, Nederland, Noorwegen, Palestina,
Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden
en Zwitserland. Buitengewoon lid is Vati
caanstad.
Het aantal luisteraars in deze landen
wordt geschat op 125 mlllioen. Geasso
cieerde leden buiten Europa zijn de orga
nisaties van: Argentinië, Australië, Cana
da, China, Brits-Indië, Nederlands-Indië,
Japan, Marokko, Mexico, Nieuw-Zeeland.
Porto Rlco, de Unie van Zuid-Afrika en
de Verenigde Staten van Amerika. Het
aantal luisteraars dezer landen wordt ge
schat op 140 millioen. Jaarlijks wordt de
contributie der aangesloten organisaties
vastgesteld. Tot de resultaten van het
werk der U.I.R. behoort: 1. Het Plan van
Genève (1926), dat de basis is geworden
voor de regelingen, gemaakt te Praag (1929)
en Luzern (1933), waarbij onderlinge ge
schilpunten werden opgelost. 2. De op
richting van het Technisch ContröleBureau te Brussel, dat op geregelde tijden
rapporten samenstelt over het technisch
functioneren der stations (zie Meet
station). 3. De bestudering van alle tech
nische kwesties in verband met de ver
deling der golflengte. 4. De organisatie
van z.g. nationale avonden, eens per
maand, met de bedoeling, dat deze door
andere landen worden uitgezonden. In
1937 werden 2737 uitzendingen in het bui
tenland gerelayeerd, waaronder verschei
dene voor Amerika. 5. De ontwikkeling
van de radio als middel tot verbroedering
der volken. 6. Het organiseren van con
gressen ter bespreking van gemeenschap
pelijke belangen. — De U.I.R. geeft regel
matig publicaties uit ten behoeve van zijn

Utrechtsch Stedelijk Orkest

leden. Secretarls-Generaal en Directeur
van het Bureau te Genève is de heer
Arthur R. Burrows. Voorzitter van de
Union Ir. A. Dubols.
UNION PACIFIC, afk. van Union Paci
fic Railway Corapany, opgericht 1897, ge
vestigd te New York. Exploiteert spoor
lijnen en een autobusbedrljf. Een der
leidende fondsen op de Amerikaanse
Beurs.
UNISÓNO, Ital.: één van klank. Alle
Instrumenten spelen en alle stemmen zin
gen hetzelfde.
UNITED PACIFIC, afk. van United Pa
cific Railroad Company, opgericht in 1897,
gevestigd te New York. exploiteert spooren buslijnen. Een der belangrijke fondsen
op de Amerikaanse Beurs.
UNITED STATES RUBBER, afk. van
United States Rubber Company, opge
richt 1892, gevestigd te New York. Com
binatie van fabrieken in Noord-Amerlka,
Canada en Engeland, voor het vervaardi
gen van rubber-schoenen, waterproofkleding, banden en alle andere rubber-artlkelen. Grootste rubberverbruiker ter we
reld en daardoor een der leidende fondsen
op de Amerikaanse Beurs.
UNITED STATES STEEL, afk. van Uni
ted States Steel Corporation, een Ameri
kaanse maatschappij, gevestigd in de
Staat New Jersey, met de bedoeling, de
grote belangen bij de ijzer- en staal
industrie in overeenstemming te brengen;
zij werd bezitster van bijna het gehele
aandelenkapitaal van de voornaamste
ijzer- en staalfabrieken. Een der belang
rijkste fondsen op de Amerikaanse Beurs.
JACQUES
URLUS,
(1868—1935), Nederlands
heldentenor, van 1894—
1900 aan de Nederlandse
Opera, daarna aan de
opera te Leipzig. Zong
in geheel Europa, in de
Metropolitan Opera te
New York, te Bayreuth
en te München. Trac
geregeld op met het Conte
certgebouw-orkest
Amsterdam.
UTRECHTSCH STEDELIJK ORKEST,
Het, komt voort uit de muziek van de
Schutterij. In 1895 werd de Vereeniglng
Het Utrechtsch Stedelijk Orkest opgericht,
die de exploitatie van het toen zelfstan
dig geworden orkest ter hand nam. Eerste
dirigent was Wouter Hutschenruyter. De
concerten te Utrecht werden gegeven on-
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der auspiciën van Tivoli en het Collegium
Musicorum Ultrajectinum. Bulten Utrecht
strekten de werkzaamheden van het U.S.
O. zich over het gehele land uit. Tot ln
Leeuwarden en Maastricht werd regelma
tig geconcerteerd. Hutschenruyter werd
ln 1917 opgevolgd door Jan van Gllse,
tijdens wiens dlrlgentschap het U.S.O.
zich van Tivoli emancipeerde en zelf
standig alle concerten exploiteerde. In
die tijd werd ook de basis gelegd voor
het verzekeren van een — zij het nog be
scheiden — pensioen aan de leden van het
orkest. Van 1922—1931 berustte de leiding
bij Evert Cornelis. Na diens overlijden
werd Henrl van Goudoever tot dirigent
benoemd. In 1937 werden Carl Schurlcht
en Willem van Otterloo met de leiding van
het orkest belast. De laatste was reeds
enige jaren als tweede dirigent aan het
orkest verbonden. Het orkest geniet sub
sidies van Rijk en Gemeente en steun van
particulieren. In 1934 werd de Vereniging
van Abonné’s opgericht, die door het ma
ken van propaganda en door het moge
lijk maken van gesubsldlëerde goedkope
abonnementen voor studerenden de be
langstelling wist te doen
Daarnevens
toenemen.
geeft het VolksconcertComité een belangrijke
steun.
Zie foto-paglna XXII.
UYE
PIETERSE,
E.
VAN, geb. 1899, omroe
per der N.C.R.V. Was ge
ruime tijd ln het buiten
land en hier te lande
werkzaam in de handel.

V
VAASA, zender ln Finland, golflengte
211.3 m.. 10 kW., 1420 kHz.
VACUÜM, luchtledige ruimte, bijv. ln
een radiolamp. Als de druk minder be
draagt dan één millloenste m.m. kwik,
spreekt men van hoogvacuum.
VADER, zie *gramofoonplaten.
VALENCIA, zender in Spanje, golfleng
te 352.9 m.
VALERIUS, ADRIAAN (± 1550—1625)
Het bij zijn dood een verzameling OudNederlandse liederen na, die ln 1626 wer
den uitgegeven onder de naam Nederlantsche Gcdenckclanck te Haarlem. Van Valerlus zijn o.a. de bekende liederen Wilt
R 20

Veilchen vom Montmartre

heden nu treden, O Heer, die daer des
hemels tente spreidt, enz.
Gram.pl. Potpourri uit „Gedenckclanck”,
H.M.V. JP 3.
V.A.R.A., zie Vereniging van Arbeiders
Radio-Amateurs.
VARIATIE, de herhaling van een *thema, waarop alle ln de compositie mogelljke veranderingen zijn toegepast, zowel
harmonische als melodische, metrische,
rhythmlsche en andere. Vrijwel alle grote
componisten hebben dergelijke variaties
geschreven. Bekende voorbeelden zijn
Beethoven's 32 variaties op de plano, ln
C mineur; Brahms’ planovarlatle op een
thema van Handel; Bachs' Goldbergvarlatles.
VARIPENTHODE, zie Radiolamp.
VARNA, zender ln Bulgarije, golflengte
235.1 m., 2 kW., 1276 kHz.
VASTEN, ln het algemeen: het gebrui
ken van weinig of geen spijzen; ln de
Rooms-Katholieke Kerk: zich onthouden
van bepaalde, kerkelijk voorgeschreven,
spijzen, en Inzonderheid slechts één maal
per dag een volle maaltijd nuttigen; de
grote R.K. Vasten duurt 40 dagen, n.1. van
♦Aswoensdag tot ‘Pasen.
VATICAANSTAD, u.k.g.-zender in Italië,
golflengte 19.84 m. en 50.26 m., roepletters
HVJ; geopend ln 1931, maar eerst in 1934
in volle werking getreden. Heeft een zeer
bijzonder karakter onder de Europese zen
ders, omdat hij uitsluitend ter beschikking
staat van den Paus. Iedere dag wordt ’b
middags en ’s avonds gedurende 15 minu
ten uitgezonden, en wel Maandags in het
Italiaans, Dinsdags ln het Engels, Woens
dags ln het Spaans, Donderdags ln het
Frans, Vrijdags ln het Duits en Zaterdags
in het Nederlands. (Vrijdags en Zaterdags
middags in het.Italiaans). De Zondagmor
gen is gereserveerd voor zieken. De laatste
Donderdag van de maand wordt een we
tenschappelijk bulletin ln het Latijn uit
gezonden.
VAUDEVILLE, vrolijke zangklucht met
Instrumentale begeleiding, genoemd naar
Vaudeville ln Frankrijk, woonplaats van
den liedjesdichter Basselin (15e eeuw).
VEDEL, fiedel, zie viool.
VEILCHEN VOM MONTMARTRE, Das,
van Emmerlch K&lmén, operette in 3 be
drijven, tekst van Brammer en Grtlnwald,
eerste opvoering ln 1930. Het stuk speelt
In het atelier van de Bohémiens Murger,
schrijver van La Vie de Bohème, den mu
sicus Florlmond Hervé en den schilder
Raoul Delacroix, op de Montmartre te
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Parijs. Het ls natuurlijk armoe troef op
het atelier. De vrolijke Nlnon, door Delacrolx als model gebruikt voor een schil
derij, onttrekt zich aan het armoedige
milieu, en wil kunstenares worden. Al
spoedig wordt zij prima donna aan een
Vaudevllle-theater en leidt een royaal le
ven met een kamermeisje. De drie Bohé
miens Intussen hebben een goede fee ge
kregen ln de zeer charmante Vloletta, een
straatzangeresJe, bijgenaamd het Viooltje
van Montmartre, die heimelijk verliefd ls
op Raoul. Deze heeft haar met behulp van
zijn belde vrienden gered uit de klauwen
van haar stiefvader, door hem de erfenis
van 3000 francs, die hun door een kunst
vriend was nagelaten, als losgeld te be
talen. Van dat ogenblik af ls Vloletta de
goede geest der drie vrienden. Wanneer
de Minister van Schone Kunsten, de ge
neraal Prascattl, voorbij de plek komt
waar een deurwaarder de Inboedel van de
drie genieën zal verkopen, doet Vloletta,
die al eens eerder uit de nood gered heeft
door een medaillon van haar overleden
moeder te verkopen, een goed woordje
voor Raoul bij den machtigen minister.
Vloletta heeft hem al eens een dienst be
wezen door het verschaffen van een adres,
dat hij zocht, en als beloning benoemt hij
Raoul nu tot restaurateur aan het Louvre.
Viooltje trekt zich terug, maar ziet nog
Juist, hoe Nlnon haar Raoul om de hals
valt om hem geluk te wensen met zijn
benoeming, die zij aan haar eigen invloed
en protectie toeschrijft. Ook Hervé en
Murger hebben een buitenkansje gehad,
want hun nieuwe stuk is aangenomen,
en het gehele gezelschap viert uitbundig
feest, terwijl de arme Vloletta schreiend
verdwijnt. Dan wonen wij de première van
het stuk bij in de pauze in de foyer. Nl
non, die de hoofdrol speelt, krijgt ln deze
pauze een afscheidsbrief van Raoul, die al
lang terugverlangt naar zijn Viooltje, en
zij zegt, dat ze niet verder wil spelen.
Vloletta, die uit nieuwsgierigheid ook
naar het theater ls gekomen, en het stuk
van haar vrienden door en door kent, valt
ln. ZIJ speelt prachtig. Bovendien blijkt in
een gesprek van Markies Berainl Rothschlld met een antiquair ln dezelfde
foyer dat Vloletta Rothschilds verlo
ren gewaande dochter is. De gravin
Vloletta Beminl valt ln de armen
van Raoul, en Nlnon ls zo vriendelijk
hem vrijwillig aan haar af te staan. De
laatste acte van het toneelstuk speelt zij
zelf weer, en het slotkoor bezingt de lof
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van het gouden hart van het nu zo rijke
Viooltje van Montmartre.
VELTEM (België). Hier staan op een
kleine hoogvlakte bij de spoorlijn BrusselLeuven de twee zendstations van het
N.I.R. en wel voor de Vlaamse golflengte
(321.9 m.) en voor de Franse golflengte
(483.9 m.). Ze zijn door speciale kabels
verbonden met de studio's te Brussel.
VE9HX, roepletters van de u.k.g.-zender
Hallfax ln Nieuw Schotland, golflengte
48.9 m.; zendt dagelijks van 12.20—4.20 u.
VENI, CREATOR SPIRITUS (Lat.: Kom,
Heilige Geest), aanvang van een RoomsKatholiek kerkelijk lied uit de Middel
eeuwen, gezongen op ‘Plnksteren, vol
gens de traditie gemaakt door Karei den
Grote. Een der meest bekende toonzettin
gen ls die van *Palestrlna.
VENTIEL, zie piston.
VERDI,
FORTUNIO
GIUSEPPE FRANCESCO
(1813—1901),
Italiaans
componist, o.a. van de
opera’s Ernani, *Rigoletto, *Traviata, *Trovatore, Ballo in Maschera,
♦Aïda, Don Carlos, Otello, *Falstaff, La *Forza
del destino; ’n requiem,
twee symphonieën, zes
pianoconcerten, een na
tionale hymne voor de openlng van de
Londense wereldtentoonstelling 1862, en
talloze andere dramatische werken, die
hem kenmerken als den genlaalsten Italiaansen componist der 19e eeuw. HIJ
werd als zoon van een caféhouder op 9
October 1813 geboren in het dorpje Roncone bij Parma. Kreeg zijn eerste lessen
bij een dorpsorganlst, dien hij reeds op
elfjarige leeftijd nu en dan verving. De
stad Busetto, waartoe Roncone behoorde,
verschafte hem een toelage voor verdere
studie. Het conservatorium te Milaan
wees hem echter ln 18 Jaar als leerling
af, omdat hij geen talent voor muziek
had! Daarom neemt hij privaatlessen bij
Lavigna. Barezzl, de president van de
plaatselijke Philharmonie te Busetto, was
hem zeer genegen en hielp hem aan de
middelen daartoe. In 1833 keerde Verdi
terug naar Busetto en werd organist en
dirigent van de genoemde Philharmonie.
HIJ trouwt ln 1836 met de dochter van
zijn weldoener, Margherlta Barezzl, die
echter reeds ln 1840, evenals hun belde
kinderen, stierf. Een Jaar voor haar dood
was hij te Milaan gaan wonen, waar zUn
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debuut als opera-componlst plaats vond.
Tegen betaling van 10.000 francs werd n.1.
ln het Scala theater de opera Oberto, con
té di St. Bonifacio opgevoerd. Verdi en
zijn vrienden brachten dit bedrag bij el
kaar, omdat een succes ln Scala van het
grootste belang was voor een Jong com
ponist. Het gevolg was, dat Merelll, de
leider van het Scala, hem opdracht gaf,
nog drie opera’s te schrijven, maar reeds
de eerste daarvan, de komische opera Un
Giorno di Regno werd een mislukking
(1840). De volgende echter Nebuccodonosor (1842) werd een volkomen succes. In
snelle opeenvolging ontstaan nu enige
opera's, die hem niet alleen als musicus
veler verering bezorgden, maar bovendien
voor de patriotten maakten tot den strij
der voor een nieuw, verenigd Italië. Zijn
naam, die voor de patriotten betekende
Vlttore Emanuale Re Dl Italia (Victor
Emanuel, konlng van Italië), wordt hun
tot slagwoord. De meeste zijner opera’s
vonden echter ln het buitenland weinig
waardering; men vindt zijn muziek ruw,
onevenwichtig en hard. De belangstelling
ervoor ontwaakte pas na de wereldoorlog.
Intussen was Verdi een vermogend man
geworden. In 1849 trouwt hij de zangeres
Strepponl, die reeds in Nebuccodonosor
een hoofdrol had gezongen. Hij gaat met
haar wonen op zijn landgoed Santa Agata bij Busetto, waar hij zich aan de be
sturing daarvan en aan de muziek wijdt.
De periode van 1851—1867 Is er een, waar
in zijn scheppende genie tot een onge
kende hoogte stijgt. HIJ verstaat buiten
gewoon de kunst, om te karakteriseren,
hij beschikt over een onuitputtelijke bron
van melodieën. HU laat steeds de men
selijke stem het orkest beheersen, en toch
begeleidt dit orkest de menselUke stem
met sterke dramatische accenten en uit
rhythmlsch oogpunt op een buitengewoon
levendige wUze. Hij werkt wel voort op
de vormen van de oude opera; maar
bouwt ze veel dieper doordacht op, en
behandelt de koor- en ensemble-partUen
veel zorgvuldiger dan men tot zUn tUd
heeft gedaan. In deze tUd ontstaan o.a.
de reeds genoemde opera's Rigolctto (1851),
n Trovatore (1853), La Traviata (1853),
Un Ballo in Maschera (1859), La Forza
del Destino (1862) en Don Carlos (1867).
DuldelUker dan tevoren komt de Invloed
van Wagner naar voren ln Aïda. Deze
opera werd door den vlce-koning van
Egypte ter gelegenheid van de openlng
van het Suez-kanaal ln 1871 besteld,
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tegen een honorarium van 100.000 francs.
Hiermee werd Verdi over de gehele wereld
bekend als de Italiaanse tegenhanger van
Wagner. Het schijnt gedurende 16 jaren
na de opvoering van Aïda, alsof zijn
scheppingskracht ls opgebrand. Maar dan
bekroont hij zijn werk met Otello (1887)
en Falstaff (1893). De verandering, die zich
in Aïda had aangekondlgd, ls nu tot volle
rijpheid gekomen. In 1874 verscheen nog
zijn Requiem. Verdi stierf 27 Januari 1901
te Milaan. Hoewel hij de wens had te
kennen gegeven, dat zijn begrafenis zeer
eenvoudig zou plaats hebben, volgden
100.000 mensen de plechtigheid. Zijn land
goed bestemde hij tot tehuis voor oude en
Invalide musici.
VEREENIGING OOSTERSCHE RADIO
OMROEP, afk. V.O.R.O., zie NederlandsIndië, organisatie van de omroep.
VERENIGDE STATEN VAN NOORDAMERIKA. Organisatie van de omroep.
Reeds op 2 November 1920 kwam een
Amerikaans Ingenieur op het originele
idee, de uitslagen van de verkiezing van
een president, vla zijn experimenteel zen
dertje KDKA te Plttsburgh, om te roepen.
In Juli 1921 zond de Radio Corporation
of America een verslag van de bokswed
strijd Dempsey-Carpentler uit. Toen wa
ren er al 50.000 luisteraars. In 1927 bedroeg
hun aantal meer dan zes en een half
mlllloen... De eerste zendvergunning
werd door het Departement van den Han
del verstrekt ln September 1921, aan
KDKA, eind 1922 waren er 382 verleend,
ln 1923 573, ln 1925 ln totaal 1.105. De on
barmhartige concurrentiestrijd bracht 572
maatschappijtjes om hals, en ln 1927
waren er nog 732 overgebleven. Aan deze
chaotische toestand werd een eind ge
maakt door de Radio Act van 1927, die de
golflengten verdeelde, de zenduren regel
de en verdere voorschriften gaf omtrent
de organisatorische en financiële gestie
der zendmaatschappljen. Opnieuw ver
dween een aantal zenders. Het feit, dat de
reclame een der hoofdbronnen van bestaan
van de radio was, en dat firma's wel grote
bedragen wilden beschikbaar stellen voor
deze propaganda, mits ze dan ook het
hele land daarmee bereikten, maakte
verdere organisatie en centralisatie nood
zakelijk. Vandaar, dat ln November 1927
de National Broadcastlng Company werd
gesticht, al spoedig gevolgd door een
tweede, de Columbla Broadcastlng System,
die leder een aantal zenders tot een keten
verenigden, en zodoende het gehele land
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bestrijken konden met hun uitzendingen.
Enorme sommen werden, en worden nog,
aan reclame per radio besteed. Dit maak
te het mogelijk, zowel het technische als
het artistieke peil der uitzendingen zeer
hoog op te voeren. De radio ls thans in
Amerika nog altijd ln particuliere han
den, waardoor de concurrentie ls blijven
bestaan; zij krijgt haar Inkomsten uit de
reclame, en de technische verzorging
wordt gecontroleerd door de regering. De
N.B.C. en de C.B.S. zijn de twee grootste
organisaties, die zelf slechts een twintig
tal stations bezitten, maar bij welke er
in totaal 283 zijn aangesloten, die door
telefoonlijnen met de studio’s zijn ver
bonden, zodat ze hetzelfde programma
kunnen uitzenden. De N.B.C. verzorgt
een keten van 168 stations, waarvan 15
op de u.k.g., de C.B.S. heeft een keten van
115 zenders. Dan ls er sinds 1934 nog de
Mutual Broadcastlng System, die eind
1936 door samensmelting met de Don Lee
NetWork eveneens een nationale plaats
ging Innemen. De Western Radio Union,
een dochtermaatschappij van de Western
Newspaper Union wil een vierde, het ge
hele land omvattende, zendernet bou
wen. Er ls verder nog een groot aan
tal zenders met een speciaal karakter
en ln het bezit van bijzondere groepen
of maatschappijen. 180 behoren er toe
aan dagbladen, 35 aan wetenschap
pelijke of paedagoglsche Instellingen,
waarvan 16 aan Unlversitelten, 14 aan
kerken of religieuze Instellingen, 9 aan ge
meenten, regeringen of Kamers van Koop
handel. De meeste van deze zenders leven
van de reclame. De tijd wordt per uur, per
kwartier of zelfs bij minuten verkocht.
Een uur uitgezonden van een centraal
station te New York kost duizend dollar,
op één der ketens van de N.B.C., circa
15.000 dollars, op de keten van de C.B.S.
18.400 dollars. Er zijn firma’s, die hun
reclame geheel op de radio baseren. Een
hunner gaf ln 1935 daarvoor 2.200.000 dol
lars uit. Het totaal aantal zenders ln de
Verenigde Staten zweeft om de 800, soms
meer, soms minder. De NJB.C., die ln
totaal 49 studio’s bezit, heeft haar hoofd
zetel ln Radio City te New York, een
wolkenkrabber, die alle diensten bevat,
laboratoria, en zelfs een radlo-museum.
Er zijn ln dit gebouw 27 studio’s, en 250
microfoons. Te New York staat ook het
gebouw van 20 verdiepingen van de C.B.S.
Verder staan er grote gebouwen te Was
hington, San Franclsco, Chicago en Hol-

lywood. De reclame ls niet een van het
andere programma los staande uitzending,
maar Is er op artistieke en discrete wijze
door gemengd. En daarnaast zijn er men,
die door de maatschappij zelf worden be
taald, en die met reclame niets te maken
hebben. De verdeling van de zendtijd
over 1935 van de N.B.C. was: muziek
63.3 %, literatuur 13.3 %, lezingen 6.6 %,
actualiteiten 3.1 %, uren voor de vrouw
1.5 %, voor het kind 3.9 %, gymnastiek
0.5 %, religieuze uitzendingen 1.3 %, re
portages 0.5 %, Informaties 4.3 %, en bij
zondere gebeurtenissen 1.7 %. Van de 20
u.k.g.-zenders noemen wij: Pittsburgh
W8XK 40 kW., Schenectady W2XAF 40
kW., Schenectady W2XAD 20 kW., Bound
Brook W3XAL 12—35 kW., Chicago W9XF
10 kW., Millis W1WK 10 kW., Cincinnati
W8XAL 10 kW., Philadelphia W3XAU 10
kW., Waync W2XE 10 kW., Boston W1XAL
10 kW. Dit laatste station ls uitsluitend
gewijd aan de voorlichting en ontwikke
ling der luisteraars, en heeft geen com
mercieel doel. In 1937 waren er ln de
Verenigde Staten 26.411.000 luisteraars, d.i.
20.43 % der bevolking. — Zie foto-paglna

xxm.

VERENIGDE STATEN. Volkslied. The
Star-spangled Banner (De met sterren be
zaaide banier). Tekst van Francls Scott
Key (1780—1843), muziek van John StaftumnrT.0
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ford Smlth (1750—1836). De vertaling van
het eerste couplet luidt: O zeg, kunt ge
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bij het vroege licht van de dageraad zien,
Wat wij zo trots hebben begroet bij de
laatste stralen van de schemering, Welks
brede strepen en heldere sterren wij door
het hevige gevecht over de wallen hebben
bewaakt? En de rode schijn der vuurpijlen,
de granaten, barstend ln de lucht, Be
wezen ln de nacht, dat onze vlag daar
nog was. O zeg, wappert de met sterren
bezaaide vlag nog over het land der vrijen
en het vaderland der dapperen?
VERENIGING VAN ARBEIDERS- RADIO
AMATEURS (afk. V.A.R.A.), ls 1 Nov. 1925
te Amsterdam opgericht met het doel,
belangstelling voor de radio op te wekken,
de luisteraars door haar uitzendingen
nuttig en aangenaam bezig te houden, de
geestelijke en lichamelijke ontwikkeling
van de arbeiders ln Nederland te bevor
deren en de beginselen van de moderne
arbeidersbeweging te verbreiden. De oor
spronkelijke opzet was aan deze doelstel
ling te beantwoorden door ln het kader
van een Algemene Nederlandse Omroep
speciale arbeldersultzendingen te verzor
gen. Toen de ontwikkeling ln ons land
evenwel niet uitliep op een Nederlandse
Omroep, zoals die door de Staatscommis
sie Ruys de Beerenbrouck was ontworpen,
ging de V.A.R.A., die aanvankelijk slechts
8 uur per week uitzond, actie voeren voor
de leus: een Algemene Omroep door even
redige verdeling van de zendtijd onder de
vier grote omroepverenigingen, die leder
een bepaalde geestesstroming van ons volk
vertegenwoordigen. De zendtljdverdellng
van 15 Mei 1930 betekende de verwerkelij
king van deze els en vergrootte het aan
tal zenduren van de V.A.R.A. tot ruim 50
per week; de V.A.R.A. werd hierdoor offi
cieel erkend als een van de vier algemene
omroep-organlsatles, aan leder waarvan
de zelfstandige verzorging van een gelijk
deel van de Nederlandse omroep ls opge
dragen. Dit vergrootte dus onmlddellljk
het arbeidsterrein der Vereniging, die
naast soclaal-democratlsch ontwikkelings
werk ook amusementsprogramma’s en algemeen-culturele uitzendingen ging ver
zorgen: we noemen ln dit verband de
bonte Zaterdagavonden en de baanbreken
de arbeid op het gebied van het hoorspel,
de hedendaagse muziek, kinderprogram
ma's enz.
Daar ten tijde van bovenbedoelde zendtljdverdeling de reikwijdte der omroepzenders absoluut onvoldoende was, Ijverde de
V.A.R.A. onmlddellljk voor de verbetering
van deze onhoudbare toestand, waarbij de
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vereniging ultglng van de opvatting, dat
voor elke ons land toegewezen golflengte
één krachtige zender lngerlcht diende te
worden, daar het bouwen van méér dan
één zender voor dezelfde golf slechts node
loze verspilling van de gelden der luiste
raars zou betekenen. Ook deze oplossing
is door de Nederlandse Regering aanvaard.
Intussen voorzag de V.A.R.A. In de toe
nemende behoefte aan een nieuw omroepgebouw, dat ln het voorjaar van 1932 ge
reed kwam en de eerste Nederlandse
studio was, die speciaal voor omroepdoelelnden werd gebouwd. Dat dit gebouw
na een jaar of zes niet meer geheel vol
doet aan de toenemende eisen van programma-verzorglng en aan de nieuwste
vorderingen op technisch terrein, ligt
voor de hand bij een zo snelle ontwikke
ling als de radlo-omroep doormaakt. Dit
was dan ook aanleiding tot het ontwerpen
van nieuwe plannen met het doel, het
bestaande studlocomplex ln aanzienlijke
mate uit te breiden en naar de laatste
eisen van programma-verzorging en tech
niek in te richten. Het spreekt vanzelf,
dat de V.A.R.A. organisatorisch zeer de
mocratisch is lngerlcht. Lid kan leder
worden, die dit wenst en wanneer tien
leden in dezelfde plaats wonen, kunnen
ze een afdeling vormen — ln grote steden
zelfs meer afdelingen, verenigd ln een
federatie. De Vereniging wordt geleld door
een hoofdbestuur, dat bestaat uit ten
minste elf leden, van wie één wordt aan
gewezen uit en door het bestuur van de
Soclaal-Democratische Arbeiders Partij ln
Nederland en één uit en door het be
stuur van het Nederlands Verbond van
Vakverenigingen. Tenminste 9 hoofdbe
stuursleden worden gekozen door de Ver
enigingsraad, welke uit ten hoogste zestig
vertegenwoordigers van de leden bestaat
en die tot taak heeft het hoofdbestuur bij
de leiding der vereniging terzijde te staan
en waaraan het beslissingsrecht ls voor
behouden ln alle aangelegenheden, welke
het hoofdbestuur, de afdelingen of de
leden van de Verenigingsraad bij hem aan
hangig maken. Het hoofdbestuur brengt
jaarlijks verslag uit van de verrichte werk
zaamheden en Is voor al zijn verrichtin
gen verantwoording schuldig aan de Ver
enigingsraad. Behalve dit Jaarverslag ver
strekt het hoofdbestuur elk halfjaar een
overzicht van de omroep-arbeld: het zo
genaamde halfjaarlijkse Omroep-rapport,
dat aan de leden van de Verenigingsraad
en aan de afdelingsbesturen ter bespre-
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klng en goedkeuring wordt toegezonden.
Ten dienste van een Juiste functlonnerlng
der organisatie ls het land verdeeld in
districten, die een dlstrlctsraad aan het
hoofd hebben, bestaande uit de dagelijkse
bestuurders der ln dat district gelegen
afdelingen; deze dlstrlctsraad kiest weer
een dlstrlctsbestuur. Als officieel orgaan en
programma-blad geeft de V.A.R.A. uit: De
Radiogids. Gegevens en portretten der vas
te medewerkers van de V.A.R.A. vindt men
onder hun naam. Zie ook foto-paglna’s
XIII, XIV, XV en XVI.
VERHALLEN, BART, geb. 1870, violist en
hoornist; leraar aan het Koninklijk con
servatorium te Den Haag; componeerde:
liederen, cantaten, solo's voor verschillen
de Instrumenten, kamermuzlekwerken en
fantasieën voor harmonle-orkest.
VERHUIZEN. In geval van verhuizing,
denke men eraan, bij het plaatselijk tele
graafkantoor aangifte te doen, met het
oog op de ontvangvergunnlng. Verhuist
men naar een plaats met andere stroomsoort, dan doet men goed na te gaan of
het radiotoestel hiervoor geschikt is. De
meeste wlsselstroom-toestellen zijn tegen
woordig voorzien van een universeel trans
formator, die op de meest voorkomende
spanningen kan worden geschakeld. BIJ
overgang van wisselstroom naar gelijk
stroom, die men ln enkele gedeelten van
Groningen, Utrecht, Rotterdam en enkele
eilanden heeft, kan men gebruik maken
van een omvormer. De Philips’ apparaten
der laatste drie jaren zijn op het inbou
wen van een dergelijke trllleromvormer ge
heel lngerlcht, hetwelk voor een betrek
kelijk gering bedrag kan worden verricht.
De U-apparaten van genoemd fabrikaat,
z.g. universeel apparaten zijn voor gelijk
en wisselstroom belde geschikt evenals
vele Amerikaanse apparaten en enkele
typen van verschillende ln Nederland
gangbare merken, o.a. van Telefunken,
Blaupunkt, Kolster Brandes, Radio Bell.
Twijfelt men aan de Juiste instelling van
het radiotoestel, dan doet men verstan
dig een betrouwbaar deskundige te raad
plegen, daar verkeerde aansluiting een
zeer grote schade aan het apparaat kan
veroorzaken.
VERHULST,
JOHANNES
JOSEPHUS
HERMAN (1816—1891), Nederlands violist,
componist en dirigent, geb. te den Haag.
Componeerde o.a. een Requiem, kerk- en
kamermuziek en enige symphonieën. Leid
de de Fellx Merltis-, de Caecllla, e.a. con
certen en festivals te A’dam en den Haag.

V.G.R.O.

VERS, gebonden taal, meestal geken
merkt door rhythme en rijm; ln do dage
lijkse spreektaal ook gebruikt voor: cou
plet.
VERSVOET, onderdeel van een vers, be
staande uit een betoonde lettergreep en
een of meer onbetoonde; een versvoet ls
de maateenheid, waaruit een vers ls op
gebouwd, de beklemde lettergreep wordt
de onbeklemde met
aangeduld met
Men onderscheidt de volgende versvoeten:
—; trochaeus
jambe
—; anapaest
; spondaeus
; dactylus
VERVIERS, zender in België, golflengte
200 m.
VERVOLGBUNDEL, op de ‘Evangelische
gezangen, uitgegeven ten behoeve van de
eredienst, op last van de Algemene Synode
der Nederlands-Hervormde Kerk, op 19
Juli 1866. Hierdoor klom het aantal der
gezangen van 192 tot 274. Een belangrijk
aandeel aan deze bundel hadden Prof.
Bernard ter Haar (1806—1880) en Prof.
Nlcolaas Beets (1814—1903).
VERWOESTING
VAN
JERUZALEM,
treurdag der Joden, waarop wordt her
dacht, dat 70 na Chr., door Titus. veld
heer en zoon van Keizer Vespaslanus Jeru
zalem werd verwoest. Hoewel Titus de
Tempel had willen sparen, werd ook deze
door brand vernield. Flavlus Josephus schat
het aantal omgekomenen op 1.100.000, dat
der gevangenen op 97.000.
VERZORGING VAN EEN ZENDER om
vat een Inspectie van de onderdelen van
de zender zelf, alsmede van de bijbehoren
de machines, schakelaars, enz. Men zou
deze Inspectie ook nè, 12 uur ’s nachts
kunnen verrichten, maar het ls verkleslijker overdag, b.v. midden ln de zendtijd,
omdat men dan. bij een geconstateerd
dreigend defect van enig onderdeel, vol
doende personeel, bulten het eigenlijke
bedieningspersoneel om, en hulpmiddelen
bij de hand heeft om snel te kunnen In
grijpen. Een twijfelachtig onderdeel kan
dan ’s middags gerepareerd worden en de
vervanger van een niet te repareren on
derdeel opgezocht of in de werkplaats ver
vaardigd worden, om na 12 uur ’s nachts
gemonteerd te worden.
VESPER, Rooms-Katholieke namiddagdienst. De Vesper-psalmen zijn de psalmen
110—114, die door het Vesperkoor ln de
Vesper worden gezongen.
V.G.R.O., afk. voor Vrijzlnnlg-Godsdlenstige Radio Organisatie, zie NederlandsIndië, organisatie van de omroep.
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VIBRAFOON, slag
instrument, uitslui
tend
gebruikt bij
dansmuziek. Het be
staat uit een aantal
buisklokken,
waardoor een stang loopt,
die metalen schijfjes
laat rond draaien ln
de buizen; wanneer
de buizen met een
beklede stok worden
aangeslagen, blijft de lucht lang natrillen.
In Jazz-taal: iron-works.
VIBRATO, Ital. muziekterm; bevend.
Dikwijls vibreert een zangstem een wei
nig; opzettelijk wordt bij strijkinstrumen
ten gevibreerd door de linkerhand snel en
regelmatig te bewegen.
VIERDE SYMPHONIE, van Ludwlg *van
Beethoven. Een romantische dichterlijke
compositie, geschreven ln 1806. Gram.pl.
Col. LX 274—277.
VIERDE SYMPHONIE, van Joh. *Brahms,
een herfststcmming. Gram.pl. Decca CA
8137—8142; H.M.V. DB 2253—2257; Pol. 95356
—95361.
VIGRA (Aalesund), zender ln Noorwe
gen, golflengte 1186 m., 10 kW., 253 kHz.
Het pauze-teken is hetzelfde als dat van
•Oslo.
VIIPARI (Wlborg), zender In Finland,
golflengte 569.3 m.. 13.2 kW., 527 kHz.
VIJFDE SYMPHONIE, van Ludwlg van
•Beethoven, geschreven in 1807, de meest
geliefde van alle negen Symphonleën.
Delen: 1. Strijd en uitputting; 2. Hoop en
vertrouwen; 3. Twijfel en tenslotte paniek;
4. Moed en overwinning. Gram.pl. Col. DX
516—519; Odeon O 6688—6691; Pol. 66814—
66817.
VIKTORIA UND IHR HUSAR, van Paul
Abraham, operette in 3 bedrijven en een
voorspel, woorden van Grünwald en
Löhner—Beda, naar het Hongaars van
Földes, première 1930.
Het gelukt den ritmeester Koltay met
hulp van zijn trouwen ordonnans Jancsl,
die belden uit hetzelfde Hongaarse dorp
afkomstig zijn, uit de Russische gevan
genschap te vluchten. Zijn vlucht leidt
hem over Japan, waar hij in het huis van
den Amerlkaansen gezant Cunllght gra
vin Vlktorla ontmoet, die met den gezant
is getrouwd, nadat men Koltay als ln den
oorlog gesneuveld had opgegeven. Eens
had zij hem als meisje trouw gezworen.
Opnieuw vlamt zijn liefde op, maar Viktorla blijft haar man trouw. De gezant,

Viola da Gamba
die niets bemerkt heeft, omdat de rit
meester onder een aangenomen naam ln
zijn huis vertoeft, wil hem helpen, om
naar zijn vaderland terug te keren, en
neemt hem zelfs mee naar Sint Petersburg, waarheen hij als gezant is overge
plaatst. Koltay wordt echter herkend, en
zijn positie wordt kritiek, omdat men
hem als ontvluchten gevangene zoekt.
Dubbel moeilijk wordt zijn toestand, als
hij er bij Vlktorla op aandringt, dat zij
hem zal volgen, maar zij standvastig blijft.
Als Koltay ten slotte gevangen genomen
wordt, weet Vlktorla een hartekreet niet
te weerhouden, waardoor ze haar onder
drukt gevoel voor Koltay verraadt. De ge
zant laat zich van haar schelden. In het
derde bedrijf bevinden wij ons ln het ge
meenschappelijke geboortedorp Doroszma,
waar twee paartjes in het huwelijk zullen
worden verbonden: Jancsl, die vioolspe
lend Zigeuner ls geworden, met Rlquette,
het kamermeisje van Vlktorla, Ferry, Vlktorla’s broeder met een rasechte Japanse
O Lla San, die allen reeds ln de vorige
bedrijven zijn opgetreden, en bovendien
ls er de levenslustige schone Vlktorla. Als
in een sprookje komt plotseling Mr. Cunlight uit Boedapest aan, die nu daar ge
zant ls geworden. Volgens een oud volks
gebruik moeten bij de huwelijksplechtig
heid alle vrouwen de naam uitroepen van
haar geliefde, en reeds wil Vlktorla de
naam van Cunllght roepen, wanneer on
der fanfares Koltay verschijnt. Vlktorla ls
zo onder de Indruk, dat zij nu'zijn naam
uitroept, Cunllght blijkt een echte gentle
man te zijn, doet afstand van haar, en
het stuk eindigt met de dubbele bruiloft
onder opzwepende czardasmuziek. De
Amerikaanse filosoof ls tevreden met het
geluk der zelfopoffering.
VINCENT, JOHANNA
MARIA (JO), geb. 1898,
Nederlands oratorium- en
llederenzangeres, sopraan,
voltooide haar studies
bij Comelie van Zanten.
Is ook in het buitenland
meermalen met groot
succes opgetreden.
VIOLA DA GAMBA,
Ital.:
knle-vlool;
ter
grootte van een violon
cel, een enigszins ge
wijzigde vorm van de romp, zes snaren
lopen over een vlakke kam, waardoor accoordspel gemakkelijker is dan op de cello.
De viola da gamba speelde vroeger de bas

Violoncel
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partij ln een strijkkwartet.
Zie de eerste afbeelding.
VIOLONCEL,
afgekort:
cel of cello, een strijkinstru
ment, vrijwel evenzo ge
bouwd als de •viool, alleen
veel groter en lager van
toon, ook lager dan de alt
viool. Zie tweede afbeelding.
VIOOL, het belangrijkste
strijkinstrument ln het or
kest; de romp bestaat uit
twee gewelfde bladen, on
derling verbonden door een
rand, die ln het midden
ruimte laat voor de strijk
stok. Onder aan de romp ls
een staartstuk, waaraan de
snaren zijn bevestigd, die
naar de krul van de hals
lopen, waar tevens de stemschroeven zich bevinden.
Met de vingers van de lin
kerhand kunnen de 4 sna
ren, door ze op de hals neer
te drukken, korter of lan
ger worden gemaakt, waar
door de toon hoger of lager
klinkt; de linkerhand be
weegt over deze snaren de
strijkstok of betokkelt ze.
De viool kreeg zijn huidige t
vorm ln de 17e eeuw van de
beroemde bouwers Amatl,
Guamerl en ‘Stradlvarl. In
het orkest spelen de eerste
violen de melodie, de twee
de violen begeleiden gewoonlljk. De vlooi wordt ook
vedel of fiedel genoemd; ln
jazz-taal: scratch-box.
VIOTTA, Mr. HENRI A.
(1848—1932), Nederlands di
rigent en schrijver over mu
ziek, studeerde aan het con
servatorium te Keulen, was dir. van het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag,
leidde de Wagner-Vereniging te Amster
dam, richtte ln 1903 te Den Haag, het
•Resldentle-Orkest op, waarvan hij tot 1917
dirigent was. Richtte het Maandblad voor
Muziek op.
VIVACE (Spr. uit: vlvaatsje), Ital. mu
ziekterm: levendig.
VK2ME, roepletters van de u.k.g.-zender
Sydney (Australië), golflengte 31.28 m.;
zendt Zondag van 6.20—8.20 u., van 11.20
—15.20 en van 17.50—19.50 u.
VK3ME, roepletters van de u.k.g.-zender

Melbourne (Australië), golflengte 31.58 m.;
zendt op werkdagen van 10.20—13.20 u.
VK6ME, roepletters van de u.k.g.-zender Perth (West-Australlë), golflengte
31.28 m.; zendt op werkdagen van 12.20—
14.20 u.
VLAAMSCHE RADIO-GIDS, weekblad
van de ‘Katholieke Vlaamsche Radio Om
roep, bevattende 20 pagina’s kroniek en
44 pagina’s met de belangrijkste Europese
omroepprogramma’s. Administratie Emlel
Jacqmlnlaan 121, Brussel.
VLAAMSCHE NATIONALE RADIO OMROEPVEREENIGING, afk. Vlanara, bedoelt
hen te verenigen, die de Vlaamse belan
gen ln de radio willen behartigen. Vlanara
ls nooit „persona grata” geweest bij de
regering, die centralisatie nastreefde. Vla
nara beschikt over een uitzenddag per
maand. De leden betalen 25 fr. per Jaar
contributie. Uitgegeven wordt het maand
blad Vlanara en een blaadje voor de
kleine luistervinken Jong Kerelsvolk. De
verzorging van het Jeugduur ls opgedra
gen aan een bijzondere Commissie. Een
programma-commlssle heeft tot taak het
muzikaal gedeelte der uitzendingen voor
te bereiden, terwijl de Vlanara-gezellen lnstaan voor de toneelprestaties van de
Vlaams nationale omroep. De omroepster,
Mevrouw De Conlnck—Albrecht, ls de
enige vrouwelijke aankondlgster ln Vlaan
deren. ZIJ kreeg de eerste prijs met groot
ste onderscheiding aan het Vlaams Konservatorlum te Antwerpen. Het adres ls
Postbus 496, Antwerpen.
VLAAMSE LEEUW, De, Volkslied van
Vlaanderen, woorden van H. van Peene,
muziek van K. Mlry.
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VLETTER, A. DE, geb. 1916, omroepredacteur van het A.N.P., ontving middel
baar onderwijs, en werkte twee Jaar op
een handelskantoor te Amsterdam. Kwam
ln 1936 op het nieuwsbureau Reuter te
Londen, bleef daar acht maanden, was
daarna drie maanden verbonden aan het
Belgisch Nieuwsbureau Belga te Brussel.
Kwam toen als vertaler van buitenlandse
berichten op het A.N.P. Werd Februari
1938 omroepredacteur. Zie
foto-pagina XIX.
VLEUGEL, •hamerkla
vier ln de vorm van een
grote vleugel, waarby de
snaren ln het horizon
taal vlak liggen; de
vleugel heeft een voller
klank dan de ‘planlno.
VLIEGENDE HOLLAN
DER, opera van Rlchard
Wagner, zie Der *Fliegende Hollander.
VLIEGTUIGEN en radio. Het is van het
grootste belang, dat de bestuurder van een
vliegtuig ervan op de hoogte wordt ge
steld, wanneer de meteorologische omstan
digheden op het traject, dat hy nog heeft
af te leggen, zich na zyn vertrek wyzigen. Door middel van de radioverbinding
wordt hy daaromtrent ingellcht. Zo kan
byvoorbeeld een onderweg zynd vliegtuig
worden meegedeeld, dat op het luchtvaart
terrein van bestemming door een plotse
ling opgekomen mist bezwaariyk kan wor
den geland; het vliegtuig zal ln dat ge
val zyn reis onderbreken en op een der
luchtvaartterreinen langs de route dalen
of terugkeren. Een niet minder belangryk
gebruik wordt gemaakt van de radiover
binding tussen vliegtuig en grondstation
door het verstrekken van peilingen, koer-

Voetbal

sen en positiebepalingen van vliegtuigen
die: 1. zich zonder zicht van de grond ln
de lucht bevinden, zoals voorkomt bij mist,
bij aanwezigheid van een laag gesloten
wolkendek en bij duisternis (zie radio
bakens). 2. boven zee vliegen zonder zicht
van het land. Dit komt o.m. voor op de
Indlë-route bijv. bij het vliegen over de
Middellandse Zee op het traject AtheneCaïro. Verder melden de verkeersvliegtui
gen per radio het overvliegen van bepaal
de Internationaal vastgestelde meldingspunten. Daardoor ls op elk tijdstip be
kend, waar zij zich bevinden en ls het
o.m. mogelijk bij slecht zicht bepaalde
vliegtuigen voor botslngsgevaar te waar
schuwen. De radio dient voorts voor over
brenging van berichten, die meer ln het
algemeen nodig zijn voor de regelmatige
uitoefening van de luchtvaart.
VLR, roepletters van de u.k.g.-zender
Lyndhurst ln Australië, golflengte 31.32
meter.
VOETBAL. Op een rechthoekig veld van
90 h 120 bij 50 è 90 meter wordt dit spel
gespeeld door twee maal elf personen. Het
gaat erom de bal. die 70 cm. doorsnede en
400 gram gewicht heeft, zo dikwijls mo
gelijk ln het doel van de tegenpartij te
trappen ln de tijd van 2 maal 45 minuten
met een pauze van 10 minuten. Een doel,
ln de vorm van een poort, 7.30 m. breed
en 2.40 meter hoog, ls aan belde einden
van het veld opgesteld. De Indeling van
het veld en der spelers ls op de tekening
te zien. De bal mag alleen worden aange
raakt met de voeten of het hoofd. Alleen
de doelverdedlger mag hem ook met de
handen aanraken. De leiding van het spel
berust bij den scheidsrechter, wiens be
slissingen zonder meer bindend zijn. BIJ
het begin van het spel wordt geloot tus
sen de beide aanvoerders; de winnaar mag
de spelrlchting kiezen en trapt de bal voor
het eerst ln het veld. Gaat de bal over
een zijlinie, dan werpt een speler van de
party, die hem het laatst niet heeft aan
geraakt, de bal weer ln het veld. Dat ge
beurt met belde handen over het hoofd.
De inwerper staat met belde voeten ach
ter de zyiyn op de plaats, waar de bal
daarover ging. Een vrije schop wordt door
den scheidsrechter toegekend als een
speler tegen de regels heeft gezondigd
(bUv. by unfair spel). Daarby moet de
tegenparty op ten minste 9 meter afstand
van de bal biyven. De zwaarste vorm van
de vrye schop ls de strafschop, die plaats
heeft van het elf-meterpunt, en waarby
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alle spelers achter de elfmeterlljn moeten
gaan staan, zodat alleen de doelverdedlger
de bal kan tegenhouden. Buitenspel is niet
altijd gemakkelijk te constateren. Iedere
speler van een elftal bevindt zich buiten
spel, wanneer hij zich dichter bij het doel
van de tegenpartij bevindt dan de bal, en
er tussen hem en dat doel niet ten min
ste 2 spelers van de tegenpartij staan. In
het snelle verwisselen der spelers ligt
vaak de moeilijkheid, om buitenspel vast

Vogt

te stellen. Brengt een speler bij de ver
dediging de bal over de eigen doellijn, dan
%iag de tegenpartij een hoekschop nemen,
d.w.z. een zijner spelers mag ongehinderd
de bal uit een hoek voor het doel trappen.
Een doel of goal ls gemaakt, als de bal
geheel de doellijn ls gepasseerd.
De leiding van het voetbalspel ln Ne
derland berust bij de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond te Den Haag.

Voetbalspel. — 1. doelverdedlger, 2. linksback, 3. rechtsback, 4. linkshalf, 5. spil,
6. rechtshalf, 7. linksbuiten, 8. linksbinnen, 9. middenvoor, 10. rechtsbinnen, 11.
rechtsbuiten, 12. scheidsrechter, 13. en 14. grensrechters.

!
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VOGELHAENDLER, Der, van Karl ‘Zei
ler, operette met een libretto van West
en Helde; korte inhoud;
Teneinde den Prins, haar echtgenoot, te
ontmoeten, begeeft Prinses Maria Antonla van Beieren zich naar de bergen van
Tirol, waar een Jacht werd lngerlcht door
Baron Webs. In werkelijkheid heeft de
Baron zijn neef Stanlslas meegebracht,
dien hij voor den Prins doet doorgaan.
De valse Prins ontvangt de Rozenmaagd
van de plaats in gehoor ln een herberg
kamer. De Prinses, die de zaak verneemt,
en steeds meent met haar echtgenoot te
doen te hebben, doet alsof ze verliefd ls
op een vogelhandelaar, een zekeren Adam,
teneinde de Jaloersheid van haar man
op te wekken. De vogelhandelaar Adam
wordt op het paleis ontvangen en door de
Prinses tot Staatsminister benoemd; na

een reeks humoristische verwikkelingen
komt alles tenslotte in orde, en keert
Adam terug bij de dochter van den post
meester, de kleine Christel, om met haar
ln het huwelijk te treden, na aan al zijn
vogels de vrijheid te hebben geschonken.
VOGT, WILLEM, geb.
1888, directeur van de
A.V.R.O., was van 1911
—1920 radlo-telegrafist
bU het gouvernement ln
Nederlands-Indlë, en van
1920 tot 1923 verbonden
aan de Nederlandsche
Selntoestellen Fabriek te
Hilversum. Was een der
oprichters van de Hllversumsche Draadlooze
Omroep
(H.D.O.)
er.
sinds de oprichting van

I
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de A.V.R.O., directeur van het omroep
bedrijf daarvan.
VOLKENBOND-ZENDER,
zie
RadioNations.
VOLKSLIED ls een gedicht, ontstaan
uit het volk, en dikwijls gemaakt door
meer dan een persoon. Dikwijls ls de
dichter niet bekend. Het geeft de zuivere
weerspiegeling van de arbeid en strijd van
het volk. Het beste bewijs, dat een volk
een lied als volkslied heeft aangenomen,
ls, wanneer het er wijzigingen ln gaat
aanbrengen. Daardoor past het zich im
mers geheel aan zijn wensen en behoeften
aan. Eén persoon kan slechts een volks
lied maken, wanneer hij ln gevoel en den
ken zich geheel aan het volk weet aan te
passen. Het volkslied of de nationale
hymne in engere zin moet eveneens de
gevoelens van een geheel volk uitdruk
ken, en wel die met betrekking tot zijn
afstamming, natie, geboortegrond of vor
stenhuis. De nationale hymnen van de
meeste Europese volken vindt men onder
de naam van het land in dit boek.
VOLKSUNIVERSITEIT. Volgens art. 3
der Statuten van de Bond van Nederlandsche Volksuniversiteiten wordt onder de
naam Volksuniversiteit verstaan: een in
richting, die zich uitsluitend ten doel stelt
onderwijs aan en ontwikkeling van vol
wassenen, generlei propaganda voor be
paalde kerkelijke, wijsgerige, staatkun
dige of maatschappelijke beginselen be
oogt, zich niet tot losse voordrachten of
enkele vakken beperkt, streeft naar veel
zijdigheid en toegang tot haar leergangen
verleent aan een leder, die zulks wenst,
zonder andere dan algemeen geldende be
perkingen. Zie ook *Radlo Volks-Unlversitelt en «Katholieke Radio Volks-Unlversltelt.
VOLT, eenheid van electrische spanning,
genoemd naar den Itallaansen hoogleraar
ln de Natuurkunde Alessandro Volta (1745
—1827).
VOORMOLEN, ALEXANDER NICOLAAS,
geb. 1895: Ned. componist o.a. van Tafrelen uit de Lage Landen; Het Kinderboek
voor plano; Liederen van Isondc; Vier OudNederlandse Gedichten; Declamatorium
Beatrijs; 2 Vioolsonates; Een zomerlied;
De drie Ruitertjes, le en 2e Baron HopSuite; een concert voor 2 hobo’s.
VOORTPLANTINGSSNELHEID, zie pe
riode, en golflengte.
V.O.R.O., afk. voor Vereeniglng Oostersche Radio Omroep, zie Nederlands-Indië,
organisatie van de omroep.
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VORONEZH, zender in Rusland, golf
lengte 726 m., 10 kW.. 413.5 kHz.
VOTUM, de openlngs- en wijdlngsspreuk, waarmee de Protestantse eredienst
begint; door Calvijn werd hiertoe gekozen
Psalm 124 : 8: Onze hulp is in de naam
des Hoeren, die hemel en aarde gemaakt
heeft. Een ander veel gebruikt votum
luidt: Ons begin is in de naam des Va
ders en des Zoons en des Heiligen Geestes.
VOX HUMANA, zie regaal.
VP3MR, roepletters van de u.k.g.-zender
Georgetown ln Brlts-Guyana, golflengte
49.42 m., zendt Zondag van 14.05—17.05 u.;
werkdagen van 22.35—2.35 u., en Maan
dag, Woensdag en Vrijdag van 16.35—
17.35 u.
VPD2, roepletters van de u.k.g.-zender
Suva (Fiji Eilanden), golflengte 31.47 in
zendt dagelijks van 11.50—13.20 u.
V.P.R.O. zie Vrijzinnig Protestantsche
Radio-Omroep.
VQ7LO, roepletters van de u.k.g.-zender
Nairobi in Kenlja (Afrika), golflengte
49.33 m., zendt Zondag van 17.05—20.05,
Maandag tot Zaterdag van 11.50—12.20 en
van 17.35—20.35; bovendien Dinsdag en
Donderdag van 14.35—15.35 u.
VRAGENUUR, onderdeel der program
ma’s van: de N.C.R.V. Maandag van 18.30
—19 en van 19.15—19.45 uur door een
naamlozen medewerker (zie anonymiteit);
de K.R.O. Zondag om de 14 dagen van 14
—14.45 uur door Prof. F. Otten O.P.; de
V.A.R.A. Woensdag van 16.30—17.30 uur
door „Oom Henk".
VREUGDE DER WET, Joodse feestdag
in October, ter herdenking van de her
stelling van de Levltische eredienst onder
hun voorgeslacht na de Babylonische bal
lingschap (Nehemla 12 : 44).
DE VRIES, AREND,
geb. 1882, voorzitter van
de V.A.R.A. Werd opge
leid tot onderwijzer en
was aan verschillende
openbare scholen werk
zaam o.a. 16 jaren in
de gemeente Zaandam.
Reeds Jong kwam hij in
de arbeidersbeweging. In
de Zuid-Oost-hoek van
Drente richtte hij een
aantal afdelingen der
S.D.A.P. op. was werkzaam in de Bond
van Ned. onderwijzers en in de Geheelonthouders-beweglng. Was medewerker
aan de „Nieuwe Tijd" te Enschedé, re-
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dacteur van de „Sociaal Democraat” ln
Drente en van de „Voorpost”, soc. dem.
weekblad voor de Zaanstreek. Gedurende
alle 16 Jaren, die hij ln Zaandam verbleef,
nam hij het voorzitterschap waar van de
afdeling der S.D.A.P. aldaar, een aantal
Jaren was hij ln deze plaats voorzitter van
de afdeling van de Onderwijzersbond en
lid van de Commissie van Toezicht op het
L.O. De Zaanse kiezers verkozen hem ln
1923 tot lid van de Provinciale Staten van
Noord-Holland, welke functie hij thans
nog vervult. In 1930 werd hij tot Voorzit
ter van de V.A.R.A. benoemd en kort
daarna tevens tot redacteur van „De
Radioglds”. Vooral de propaganda, de ver
sterking van de organisaties in de Arbei
dersbeweging en de pers hebben zijn bij
zondere belangstelling.
VRIES, ERIK KLAAS DE, geb. 1912,
regisseur en cameraman bij de Philips’
Televisie; verzorgde o.a. ln Maart 1938 de
demonstraties op de Jaarbeurs te Utrecht.
Was sindsdien voornamelijk werkzaam
ln het buitenland (o.a. te Boedapest,
Boekarest). Was voor de opkomst van de
televisie omroeper bij de experimentele
wereldzender PCJ.
DE VRIES Jr., SALLO,
geb. 1894, auteur en re
gisseur bij de V.A.R.A.
Doorliep de Openbare
Handelsschool,
haalde
vervolgens de onderwljzersacte, studeerde mid
delbaar Nederlands en
letterkunde doch ging
voor hij deze studie be
ëindigde ln de Journa
listiek. Was achttien
Jaar medewerker aan ver
schillende bladen. Gedurende de laatste
zes Jaar feullletonredacteur van de Arbei
derspers te Amsterdam. Sinds 1935 auteur
en regisseur aan de V.A.R.A. Publiceerde
novellen en toneelwerk ln verschillende
tijdschriften. („Elsevler", „Nederland"
e.a.). Schreef een roman Max, mijn jon
gen, ettelijke toneelstukken o.m. in samen
werking met Jan Lamers De Fakir en
Onderwereld en èen groot aantal mlcrofoonreportages en hoorspelen.
VRIJE GELUIDEN, orgaan (weekblad)
van de V.P.R.O.; hoofdredacteur Ds. E. D.
Spelberg. Redactle-adres: 's-Gravelandseweg 65, Hilversum.
VRIJZINNIG, zie Orthodox.
VRIJZINNIG GODSDIENSTIG PERS
BUREAU, gevestigd Nieuwe Gracht 27,

vuc

Utrecht. Werd ln 1923 opgericht door de
Centrale Commissie voor het Vrijzinnig
Protestantisme, waarbij zijn aangesloten
alle Vrijzinnig Protestantse kerken en
groepen van Nederland. De bedoeling, die
aan de oprichting ten grondslag lag. was
een tweeledige: enerzijds het verstrekken
aan de Vrijzinnige kerkelijke periodieken
van goede berichten over belangrijke on
derwerpen en feiten, die ln het Vrijzinnig
Protestantisme plaats vinden. Anderzijds
het geven van meer bekendheid aan fei
ten en gebeurtenissen ln de kring van het
Vrijzinnig Protestantisme door het ver
strekken van berichten daarover aan de
dagbladpers. Door de oprichting van de
V.P.R.O. kreeg het Persbureau een nieuwe
taak; ln de eerste Jaren het bekend ma
ken van de Jonge omroep, later doordat
de V.P.R.O. de berichten van het Pers
bureau, voor zover die voor de radio ge
schikt zijn, op Vrijdagavond half acht
omroept.
VRIJZINNIG GODSDIENSTIGE RADIO
ORGANISATIE, afk. V.G.R.O., zie Nederlands-Indië, organisatie van de omroep.
VRIJZINNIG PROTESTANTSCHE RA
DIO OMROEP, afk. V.P.R.O.. werd 29 Mei
1926 opgericht op een vergadering van de
Centrale Commissie voor het Vrijzinnig
Protestantisme, die sinds 1924 een Sub
commissie voor de Radio had gehad. Toe
getreden zijn: De Vereenlglng van Vrljz.
Hervormden, de Nederl. ProtestantenBond, de Vereenlglng van Vrijzinnig
Lutherschen, De Remonstrantsche Broe
derschap. de meerderheid der Algemeene
Doopsgezinde Sociëteit, de Vrljz. Christel.
Studenten-Bond met zijn Oud-Leden Or
ganisatie, de Vrljz. Chrlst. Jongeren-Bond
en de Vrije Gemeente te Amsterdam. De
eerste uitzending had plaats op 30 Mei
1926. BIJ het ’ZendtiJdenbesluit kreeg de
V.P.R.O. zijn vaste zenduren. De studio
ls gevestigd ’s-Gravelandseweg 65 te Hil
versum, waar tevens de predikant-secretarls Ds. E. D. Spelberg woont. Adviseur
voor muziek ls Herman Rutters, voor de
clamatie Balthasar Verhagen. Het orgaan
heet *Vrije Geluiden. Het aantal leden
bedraagt ± 22.000. Gegevens en portretten
der vaste medewerkers van de V.P-R.O.
vindt men onder hun naam. Zie ook foto
pagina xvn.
VUB2, roepletters van de u.k.g.-zender
Bombay (Brlts-Indlë), golflengte 31.41 xn.
en (van 13.20—18.50) 61 m.
VUC, roepletters van de u.k.g.-zender
Calcutta (Brlts-Indlë), golflengte 49.1 m.;
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zendt dagelijks van 8.26—10.56 u. en van
12.26—18.11 u.
VUD2, roepletters van de u.k.g.-zender
Delhi II (Brlts-Indië), golflengte 31.28 m.
en 60.06 m.
VZSPS, roepletters van de u.k.g.-zender
Moskou (Rusland), golflengte 25 m.

w
W, morse-seln voor: Woord(en).
WA, morse-seln voor. Woord na...
WAART, PAUL DE,
geb. 2 Maart 1898 te Am
sterdam, redacteur van
de Katholieke RadioGids, bezocht te Amster
dam het St. Ignatluscollege der Paters Je
zuïeten, de HH.S.-5 Jaai
en wilde na zijn eind
examen ln 1917 ln dc
Journalistiek, moest ech
ter eerst zijn militaire
dienstplicht vervullen en
kwam ln 1918 na demo
bllisatie in het bank
bedrijf. Hij was daar werkzaam als wlsselarbltrageant tot de gelegenheid zich
voordeed als redacteur Buitenland te wor
den verbonden aan het dagblad „De Tijd”
(1925—1931). Sedert Mei 1929 houdt hij
zijn wekelijkse beschouwingen over de
buitenlandse politiek voor de K.R.O., n.1.
het Journalistiek Weekoverzicht. In Juli
1931 trad hij in dienst van de K.R.O.,
werd aanvankelijk belast met de leiding
van de propaganda en sedert Jan. 1932
met de redactie van de Katholieke RadloGlds; hij verzorgt daarnaast de radlo-verslaggevlng, zowel actuele reportages als
die welke bedrijven, Inrichtingen en open
bare diensten betreffen. De heer De
Waart schreef enkele brochures op apo
logetisch en politiek gebied en treedt
herhaaldelijk op als spreker.
WACHTERS, De, lied van de V.P.R.O.,
woorden van Ds. E. D. Spelberg, muziek
van Anth. van der Horst. De woorden lul
den: 1. Door de landen dezer aarde, Gaat
de donk’re klacht. Weest een volk van
onvervaarden, Weest een wachter ln de
nacht. In de branding dezer stonden, Alle
mensen, zljt verbonden. Refrein: WIJ
schrijden hand aan hand Naar het Mor
genland. Tot de strijd, tot de hell’ge strijd,
Aan de poorten, Op de muren Van deze
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tijd. Alle volken, Alle landen, Sluit de
rijen, Vouwt de handen, Verbonden, ver
bonden ln eeuwigheid. 2. Onze Vader,
sterk de krachten, ZIJ, die Uw stem ver
staan, Willen samen U verwachten, Langs
Uw strakke wegen gaan. In de vreugde
dezer dagen, Leer ons mensen niet ver
sagen. Refrein. 3. In het leven, dat wij
leven. Draag Je eigen last. Wie aan God
zich durft te geven Staat voor alle tijden
vast. Alle mensen, die verstonden, Weten,
dat zij zijn gezonden. Refrein.
W8XAL, roepletters van de u.k.g.-zender Clnclnnatl (Verenigde Staten), golf
lengte 49.5 m., zendt op werkdagen van
11.05—1.20 en van 4.20—7.20 u.; Zondag
van 13.20—1.20 u.
W8XK, roepletters van de u.k.g.-zender
Plttsburgh (Veren. Staten), golflengte
13.93 m.. 19.72 m., 25.24 m., 48.83 m.
WAGENAAR, Dr. JOHAN, geb. 1862, Neder
lands componist, OudDlrecteur van het Con
servatorium voor muziek
te Den Haag. Compo
neerde o.a. het symphonlsch gedicht S&ul en
David; een zangspel De
Fortuinlijke Kist; koor
werken: De Schipbreuk
en Jupiter amans: ope
ra’s De Doge van Vene
tië en de Cid; voor orkest: Sinfonletta,
Ouverture Driekoningenavond, Intermez
zo pastorale, Wiener Dreivierteltakt;
Ouverture De filosofische Prinses; Lar
ghetto voor hobo en orkest; Ouverture bij
Helnrlch von Kleist’s blijspel Amphitrion.
WAGNER, WILHELM
RICHARD (1813—1883),
Duits componist van
vele beroemde opera’s,
o.a. *Tannhauser, *Lohengrin, *Rienzi, Der
♦Fliegende Hollander, de
komische
opera
Die
*Meistersinger, *Tristan
und Isolde, de tetralogie
♦Ring des Nibelungen,
bestaande
uit
Das
«Rheingold, Die *Walküre, *Siegfried en
♦Götterdammerung; ♦Parsifal; was de
meest revolutlonnalre Duitse componist
van de 19e eeuw. HIJ werd geboren 22 Mei
1813 te Lelpzlg. HIJ is nauwelijks een half
Jaar oud. als zijn vader, een enthousiast
toneelliefhebber, sterft. Kort daarop her
trouwt zijn moeder met den toneelspeler

:
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Ludwlg Geyer, en verhuist het gezin in
1814 naar Dresden. In dit gezin van Geyer,
die bovendien niet onverdienstelijk por
tretten schildert, is Wagner van zijn vroeg
ste Jeugd af in een theater-sfeer. Drie van
zijn zusters en een broer gaan aan het
toneel. Zijn tweede vader sterft, als Richard negen jaar oud is. Deze begint zich
dan voor de muziek te interesseren, hoe
wel hij zich verzet tegen geregeld onder
wijs. Hij weet een tijd lang niet, of hij
dichter of componist zal worden. Op het
voorbeeld van Shakespeare wil hij de ene
keer een grote tragedie schrijven, een an
dere keer wil hij evenals Beethoven een
symphonie componeren. Van 1827—1831
bezoekt hij het gymnasium, en neemt
tegelijkertijd muzieklessen in theorie bij
den Cantor van de Thomasschool Welnlig. Ook komen reeds enige composities
tot stand. In 1833 krijgt hij onverwacht de
gelegenheid, als hij een bezoek brengt aan
zijn broer te Wtirzburg, om een kapel
meester aldaar te vervangen en een opera
te dirigeren. Hij blijft dan bij zijn broer
en schrijft zijn eerste opera Die Fcen,
waarin echter nog weinig van den lateren
Wagner te bespeuren valt. Er is nog niets
oorspronkelijks in zijn werk, en geen
theater is bereid, zijn opera te laten uit
voeren. Maar hij laat zich niet ontmoedi
gen. In 1834 begint hij zijn eigenlijke
loopbaan als directeur van het stedelijk
theater te Magdeburg. Daar wordt in 1836
de opera Das Liebesverbot, slecht ingestu
deerd, slechts éénmaal opgevoerd. Het
theater gaat failliet, Wagner gaat met zijn
verloofde, de toneelspeelster Minna Planer naar Koningsbergen, waar zij een en
gagement had gekregen. Hij trouwt in het
najaar en verhuist in 1837 naar Riga. Hier
werkt hij onder buitengewoon moeilijke
omstandigheden aan zijn opera Ricnzi,
naar de roman van Bullwer. Hij moet ten
slotte de stad ontvluchten voor zijn vele
schuldeisers. HIJ gaat per schip met zijn
Jonge vrouw naar Londen, en vandaar
over Boulogne, waar Meyerbeer hem aan
bevelingsbrieven voor Parijs geeft, naar de
Franse hoofdstad. Hij krijgt daar werk van
den uitgever Schlesinger, schrijft nu en
dan een artikel in de Gazette musicale,
maar heeft toch niet meer dan een uiterst
karig bestaan. Op de overtocht naar Lon
den had hij de inspiratie gekregen voor
den Vliegenden Hollander, de opera die
evenals Rienzi nu werd voltooid. En nu
keert zich het geluk. Rienzi wordt te
Dresden, de Hollander te Berlijn aange-
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nomen. En Ineens zijn de levensomstan
digheden veranderd. In 1842 keert hij te
rug naar Duitsland, 20 October wordt Rlenzl opgevoerd en ... Wagner is beroemd.
Hij wordt dientengevolge benoemd tot
Koninklijk Kapelmeester „voor de duur
van zijn verdere leven” (1843). Aangezien
men te Berlijn maar steeds de opvoering
van den Vliegenden Hollander bleef uit
stellen, nam Wagner het werk terug en
bracht het zelf in 1843 te Dresden. Maar
een groot succes was het niet. Het publiek
had blijkbaar een grote opera met veel
effecten verwacht evenals Rienzl was. En
dus viel de Hollander tegen. Intussen was
juist de Vliegende Hollander het bewijs,
dat de innerlijke verandering in Wagner
voltooid was. Hij had zich geheel losge
maakt van het mode-ideaal op dit gebied.
De dramatische handeling, de ontwikke
ling der karakters wordt het voornaamste.
Wagner schrijft niet als zoveel anderen
operamuziek bij een of ander libretto. Van
een poëtische kern uitgaande, ontwikkelt
hij een drama, waaraan alles, ook de mu
ziek ondergeschikt gemaakt woi’dt.
Te Dresden ontwikkelde Wagner een gro
te activiteit: Tannhiiuser wordt afgemaakt.
Lolicngrin ontworpen, het plan voor de
Meistersingcr en de Ring des Nibelungen
gemaakt. Bovendien maakt hij een ont
werp voor een Duits Nationaal Theater.
Maar dan wordt zijn werk onderbroken.
In 1849 neemt hij te Dresden deel aan de
Mei-revolutie, verliest zijn betrekking en
moet vluchten. In Zwitserland vindt hij
de gelegenheid en de rust. om verder te
werken. Eerst componeert hij weinig,
maar schrijft des te meer. Hij wordt finan
cieel door verschillende vrienden onder
steund, terwijl hij na enige jaren begint
aan de muziek voor de Ring. Hij werkt
tegelijk aan de Walküre-, de Rheingolden gedeeltelijk ook aan de Siegfrled-muziek. Zijn ongelukkige liefde voor de
vrouw van zijn beschermer, Mathllde Wesendonk, brengt een breuk met zijn eigen,
vrouw en met het gezin Wesendonk. In
1859 komt te Venetië Tristan und Isolde
gereed. Maar de theaterdirecteuren achten
het stuk ongeschikt voor uitvoering. In
1861 wordt Tannhiiuser op bevel van Na
poleon III te Parijs gegeven, maar het
stuk valt. Intussen hadden zijn vrienden
in Duitsland hun best gedaan, om am
nestie voor hem te krijgen en tengevolge
daarvan mocht hij naar zijn vaderland te
rugkeren. Maar zijn financiële omstan-

Waldhoorn

319

dlgheden blijven uiterst slecht. Opnieuw
maken zijn schuldeisers het hem zo be
nauwd, dat hij moet vluchten. Hij denkt
zelfs aan zelfmoord.
Maar de beslissende verandering ten
goede komt, als koning Lodewijk van
Beieren hem kort na zijn troonsbestijging
zijn steun en vriendschap aanbiedt. Wagner kan zijn artistieke plannen nu ver
wezenlijken. Te München leidt in 1865
Hans von Billow voor een uit geheel Euro
pa samengekomen publiek de uitvoering
van Tristan, weldra gevolgd door Lohengrln, Tannhauser en den Vliegenden Hol
lander. Maar opnieuw zitten zijn tegen
standers hem dwars. Met de bewering, dat
Wagner aan de schatkist teveel geld kost,
weten ze van den Koning gedaan te krij
gen, dat hij hem loslaat. Toch blijft de
Koning voor zijn levensonderhoud zorgen.
Hij gaat met Cosima von Btilow, de doch
ter van Llszt, wonen te Trlebschen bij
Luzern. Hier voleindigt hij de Meistersingcr von Nürnberg, die in 1868 te München
wordt opgevoerd, en In 1870 de geweldige
Iting des Nibelungen, waarmee hij de
schepper is geworden van het nationale
Duitse muziekdrama. Met de steun van
den Koning en vele bewonderaars uit ge
heel Duitsland waren Intussen de fond
sen bijeen gebracht, die Wagner nodig had
voor de uitvoering van het grootste plan
van een monumentaal Festspielhaus te
'Bayreuth. Daar wordt in Augustus 1876
de Ring des Nibelungen onder leiding van
Hanns Richter voor de eerste maal opge
voerd. In zijn laatste levensjaren voltooi
de Wagner het verheven-rellgleuze spel
Parsifal, welks opvoering in 1882 hij nog
beleefde. 13 Februari 1883 stierf hij op
zeventigjarige leeftijd aan een beroerte
te Venetië. Zijn stoffelijk overschot werd
bijgezet in de tuin van het Festspielhaus
te Bayreuth.
Literatuur: W. Hutschenruyter, Wagner.
WALDHOORN, oor
spronkelijke
vorm
van de 'hoorn.
WALDTEUFEL,
EMIL
(1837—1915).
Frans componist van
dansen.
Studeerde
aan het Conservatoire te Parijs, was
in betrekking bij een piano-fabrikant,
maar had zoveel succes met een paar wal
sen, dat hij zich geheel wijdde aan de mu
ziek. Werd in 1865 dirigent der hofbals als
kamerplanist van
Keizerin Eugénle.
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Schreef enige honderdtallen walsen (Gretna Green, Mon Rêve, Espana, Sirenenzauber, Estudiantina, Manola, enz.).
WALES REGIONAL, zender in Engeland,
golflengte 373 m., 70 kW., 804 kHz. Voor
het pauze-teken zie Engeland, organisatie
van de omroep.
WALIS, EDDY, geb.
1900, viollst-kapelmeester bij de V.A.R.A. Be
gon zijn loopbaan als
violist op 5-Jarige leef
tijd en trad, toen hij 9
Jaar oud was, voor de
eerste maal op als won
derkind bij het Resldentle-orkest in het Kurhaus te Schevenlngen.
Eddy Walls studeerde ge
durende 5 Jaar aan het
Conservatorium te Am
sterdam bij Prof. A.
Schmuller en zette, na cum laude het
diploma verworven te hebben, zijn studies
nog een Jaar bij denzelfden leraar voort.
Daarna heeft hij in vrijwel alle belang
rijke plaatsen in ons land geconcerteerd,
en vertrok in 1923 naar Duitsland, waar
hij gedurende 10 jaar verbonden was aan
de Reichs-Rundfunk-Gesellschaft te Ber
lijn als Kapelmeester. In die tijd heeft
Walls duizenden gramofoonopnamen ge
maakt. Daarna keerde hij naar zijn ge
boorteland terug, waar hij bij de V.A.R.A.
zijn arbeid als radio-vlollst-kapelmeester
voortzette. Walls maakte bij de omroep
naam als violist in het Zlgeuner-genre,
maar beheerst eveneens het klassieke
repertoire.
WALKÜRE, Die, van R. 'Wagner, drama
In drie bedrijven; derde deel van de 'Ring
des Nibelungen; eerste opvoering te Mün
chen 1870. Een opgejaagd vluchteling,
Slegmund geheten, zoekt onderdak in de
woning van Hunding, die niet thuis is.
Diens vrouw Sleglinde verzorgt den
vluchteling echter op volmaakte wijze.
Wanneer Hunding thuiskomt, verwelkomt
hij zijn gast, om echter het volgend
ogenblik te ontdekken, dat het geen an
der is dan de vijand, tegen wlen hij te
laat te velde trok. Het barse optreden
van Hunding brengt Sleglinde en Sleg
mund nader tot elkaar. Wanneer Hunding
ter ruste is gegaan, sluipt Sleglinde naar
Siegmund en belden ontdekken, dat zij de
laatste nakomelingen zijn van Wodans
machtig geslacht, de W&lsungen. Sieg
mund is de aangewezen held om Fafner
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Walzertraum

2047, SKB 2048; H.M.V. Album No. 47; D
de ring en de helm te ontroven, de held
7786—7799 en D 1320—1333; Odeon (Lief
Yf? wiens bevrijdende daad Wodan wacht,
desduet) O 7565/7566.
• ?elf mag hij dit niet doen als de
WALLON1A, zender ln Belglö, golflengte
verdragen. Maar als teken van
201.1 m.. 0.1 kW., 1492 kHz.
Ig had Wodan bij het huwelijk
WALPOT, KAREL, geb. 1884, dirigent
ping en Siegllnde ln een essevan het Licht Orkest van het N.I.R.; com
zwaard gestoken. Hij, die ln
poneerde reeds op 16-Jarige leeftijd; leid
kat zou blijken het zwaard uit het
de op 19-jarlge leeftijd verschillende in
hout te trekken, zal de lieveling der gó
strumentale en koorverenlglngen; maakte
den zijn. Daarin slaagt Siegmund zonder
in 1912 een rondreis door Nederland en
veel moeite.
werd daarna tweede dirigent en koorlei
Hoog op de rotsen draagt de vader der
der bij de Koninklijke Vlaamsche Opera
góden zijn lievelingsdochter, de Walküre,
te Antwerpen. Werd in de oorlog gewond.
om Siegmund, die achtervolgd wordt door
Gaf met een door hem opgericht SymphoHunding, omdat hij Siegllnde ontvoerd
nle-orkest belangrijke uitvoeringen; werd
heeft, te beschermen. Maar Frlcka, godin
na een wedstrijd ln 1932 benoemd bij het
van het huwelijk, eist van haar gemaal,
N.I.R., eerst als dirigent bij het Radlodat hU de echtbreekster meedogenloos zal
orkest, daarna ln zijn huidige functie.
straffen. HIJ moet er een eed op zweren,
WALS, Frans: valse, ouderwetse lang
dat niet Hunding maar Siegmund vallen
zame dans ln 3/4 maat. Duits: Walzer.
zal. Zeer tegen zijn zin moet Wodan het
Weense wals: een aantal rondedansen ln
beloven, maar dan verkiest hij ook voor
wals-tempo.
zichzelf een spoedig einde. Verschrikt
WALTER, BRUNO, geb.
hoort Brünnhllde, de Walküre, dit besluit
van haar vader aan. Siegllnde valt ln
1876, Duits dirigent ln
het bijzonder van ope
zwijm en Brünnhllde verschijnt om Sieg
ra's. Van 1901—1912 aan
mund zijn lot en de zaligheld van het Wal
halla te verkondigen. Maar deze wil liever
de hofopera te Wenen,
afstand doen van het Walhalla dan ge
1913—1922 General Muscheiden te zijn van Siegllnde. De Wal
sikdlrektor te München,
küre ls daardoor zozeer geroerd, dat zij
1925—1931
leider
der
Charlottenburger Opera
geen gehoor geeft aan de opdracht van
haar vader. Maar Wodan komt tussen
te Berlijn, 1931 als op
volger van Furtwangler
beide. Siegmund valt, Siegllnde wordt
door Brünnhllde op haar paard wegge
directeur van het Gewandhausorkest te Leipzlg. Vriend en be
voerd, Hunding valt door een verachtelijk
gebaar van Wodan dood neer.
wonderaar van Gustav Mahler.
WALTHER BOER, Dr.
Het voorspel tot de derde acte laat ons
de beroemd geworden Walkürenrit horen.
COENRAAD LODEWIJK,
De Walküren komen met haar helden op
geb. 1891, kaplteln-direchet rotsgebergte aan en zijn er verwon
teur van de Koninklijke
derd over, dat Brünnhllde een vrouw ln
Militaire Kapel te Den
het zadel meevoert. Toornig verschijnt
Haag; leraar violoncel
Wodan, ternauwernood kan Siegllnde zich
aan het Kon. Conserva
uit de voeten maken. De god-held kon
torium voor Muziek en
digt Brünnhllde aan, dat haar goddelijk
directeur van de Haagse
heid haar ls ontnomen. ZIJ moet op de
Onderwijzers
Zangver
rotsen achterblijven als bult voor den
eniging te Den Haag.
eersten den besten man, die langs komt.
Studeerde aan het gym
Brünnhllde smeekt om verzachting van
nasium, en aan het
Conservatorium
te Amsterdam, kreeg daar
het vernederende lot. Hij verzacht de
de Prix d’excellence voor violoncel. Stu
straf en omringt haar door een vlammen
deerde daarna en promoveerde ln 1937 ln
zee. Slechts een held zal haar daardoor
de muziekwetenschap te Utrecht. Zie ook
kunnen bereiken en Brünnhllde voorvoelt,
dat het de zoon van Siegllnde moet zijn,
foto-paglna XXI.
WALZERTRAUM, Ein, van Oskar *Straus.
die hierin zal slagen. Op aangrijpende
operette in 3 bedrijven op tekst van. Dörwijze neemt Wodan afscheid van zijn
___ eerste opvoering te
dochter.
mann en Jacobson;
BIJ een bezoek
Gram.pl. Telef. E 1589, E 1590. SKB
Wenen ln 1907. Inhoud:
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aan Wenen ls de prinses Helene, dochter
van Joachim XIII, den regerendon vorst
van Flausenthurn, verliefd geraakt op
haar cavalier luitenant Nlkl. Vorst Joa
chim en zijn neef Lothar zijn de laatste,
totaal verarmde, nakomelingen uit het
huls Flausenthurn. Ten einde de troon
opvolging te verzekeren, stemt Joachim
toe ln de verloving van zijn dochter met
luitenant Nlkl. Dat gaat echter allemaal
met zo’n enorme haast ln zijn werk, dat
Nlkl pas begrijpt, wat er gebeurd ls, als
hij goed en wel ls getrouwd. Hoewel de
prinses een mooie vrouw ls, voelt hij zich
gekwetst, omdat men hem eigenlijk een
voudig tot het huwelijk gecommandeerd
heeft. Daarover zal hij zich op een origi
nele wijze wreken. HIJ deelt den vorst
mee, dat hij geen kinderen wenst te krij
gen, zodat vorst en volk zich in hem be
drogen zien. Terwijl de vorst met zijn neef
Lothar en de opperkamenler Friederlke
over de arme dynastie jammeren, gaat
Nlkl er vandoor met zijn vriend Montschl,
die voor de bruiloft is overgekomen, om
zich te vermaken ln de nabij gelegen tuin
van een restaurant, waar een Weense
dameskapel zit te spelen. Lothar ziet het.
en neemt zijn maatregelen. In het tweede
bedrijf bevinden we ons ln een salon, ge
legen aan de bovengenoemde cafétuln. Het
middelpunt van dit bedrijf is de knappe
Franzl, die Nlkl tracht te troosten, door
met hem te souperen. Vervolgens troost
ze prinses Helene, die met Friederlke den
verloren echtgenoot tracht te vinden, en
eindelijk flirt ze met den ouden graaf
Lothar, die eveneens met Joachim is ge
komen om Nlkl op te zoeken. De prins
gemaal wordt gevonden, en moet mee
terug naar het slot. Reeds echter heeft
Franzl de viool gepakt en zet met de
kapel de walsdroomwals ln. Alles danst.
Ook Niki doet het met Helene. Dan stort
Franzl van het podium en roept uit: ,,H1J
behoort mij toe en aan niemand anders.”
Wanneer zij bemerkt, dat hij de prins
gemaal is, zakt ze wenend ln elkaar. Met
een aandoenlijke blik op Franzl, gaat
Nlkl met zijn vrouw heen. Het volk, dat
de situatie niet begrijpt, Juicht het Jonge
paar toe. Franzl komt weer tot zichzelf
Het derde bedrijf
en speelt verder.
6peelt in de salon van het slot. Helene
heeft ontdekt, dat haar man houdt van
alles, wat Weens ls. Daar ze oprecht van
hem houdt, laat ze Iedere morgen om
vijf uur Franzl komen, om van haar iets
over de Weense gebruiken te leren, waar
R 21
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mee ze dan haar man wil verrassen en
genoegen doen. Graaf Lothar hoort van de
heimelijke bezoeken en denkt, dat ze Nlkl
gelden. HIJ gaat op de loer liggen, maar
Helene’s vertrouwde vriendin Friederlke
is slimmer. Zij verwisselt van kleren met
Franzl, en als Lothar op onthullingen
hoopt, krijgt hij de kous op de kop. Ook
Nlkl heeft van de heimelijke bezoeken
gehoord, en wil weten, wat die betekenen.
HIJ hoort achter een gordijn de droomwals
zingen en ... vindt zijn vrouw. HIJ ls ver
rukt, sluit zijn vrouw in de armen en
dankt de vloolspeelster, die haar bege
leidde. De harten van Nlkl en Helene heb
ben elkaar eindelijk gevonden en Franzl
verlaat bedroefd en teleurgesteld het slot.
Gram.pl. H.M.V. C 2663 (Potpourri),
B 2684 (Selectie); Odeon O 6724 en O 11078
(Wals).
WARSCHAU, zender ln Polen, W. I,
golflengte 1339 m., 120 kW., 224 kHz.; W
n, golflengte 216.8 m., 2 kW., 1384 kHz.
WARSCHAU, u.k.g.-zender in Polen,
golflengte 22 m., roepletters SPW; golfl.
26.01 m., roepl. SPD.
WATT, eenheid van electrlsche arbeid of
energie (stroomsterkte X spanning), ge
noemd naar den Engelsen Ingenieur Ja
mes Watt (1736—1819), die o.a. de stoom
machine van Newcomen verbeterde.
WAYENBURG, A. VAN,
omroeper bij de K.R.O.
H.B.S. doorlopen op het
St. Canlsius College te
Nijmegen bij de P.P. Jesuïeten, einddiploma ln
1921. Aspiratie; de Jour
nalistiek; de kans tot
vervulling gekregen ln
1922 met een volontalrsaanstelllng
aan
het
Overljselsch Dagblad te
Zwolle. Een jaar later
ging hij als redacteur naar „De Tijd”, ln
Amsterdam. In 1926 begonnen te reizen:
meest door Frankrijk. Terug ln het land,
aanstelling gekregen tot omroeper van de
K.R.O. in 1930. Afwezig van de micro
foon van 1933 tot 1935, in welke Jaren
grotendeels werkzaam aan de „Residentie
bode", te ’s-Gravenhage als kunstredac
teur. Terug naar Hilversum ln 1935.
WAYNE (N.J.), u.k.g.-zender ln de Ver.
Staten, golflengte 13.94 m., 16.89 m., 19.65
m., 25.36 m., 49.02 m. roepletters W2XE.
WB, morse-seln voor: Woord vóór ...
W3XAL, roepletters van de u.k.g.-zender
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Bound Brook (Veren. Staten), golflengte
16.87 m.. en 49.18 m.
W3XAU, roepletters van de u.k.g.-zender
Philadelphla (Veren. Staten), golflengte
31.28 m.; zendt dagelijks behalve Vrijdag,
van 17.20—1.20 u.; op golflengte 49.5 m.
dagelijks, behalve Vrijdag, van 1.20—4.20
uur.
WEBER, KARL MA
RIA FRIEDRICH ERNST
VON (1786—1826), Duits
componist,
o.a.
van
de opera’s Abu Hassan, Der *Freischütz,
♦Euryanthe, Preciosa en ^
*Oberon, waardoor hij de *•
voorloper werd van Wag- „
ner en Schumann, en
tevens een der grondleg
gers van de Romanti
sche school ln Duitsland.
Von Weber werd 18 December 1786 te
Eutln ln Oldenburg geboren. Zijn vader
leidde een avontuurlijk leven, beoefende
zelf de muziek, was officier en later thea
terdirecteur. Het vele zwerven kwam niet
ten goede aan de studie van den Jongen
Weber. Op zijn veertiende Jaar schreef hij
reeds een paar onrijpe opera’s. HIJ trekt
met zijn vader mee naar München, Frelberg en ten slotte naar Salzburg. Onder
Michaël Haydn zet hij hier zijn studies
voort. HIJ schrijft klavlerstukken en lie
deren en een verloren gegane opera Peter
Schmoll und seine Nachbarn. Ten slotte
belandt hij na een paar reizen als klaviervlrtuoos te Wenen, waar hij zijn studie
ten einde brengt onder Vogler. Op diens
aanbeveling wordt hij ln 1804 directeur
van de opera te Breslau, maar kan het
daar slechts twee Jaar uithouden. Uit fi
nanciële noodzaak wordt hij tenslotte
prlvé-secretarls en muziekleraar van Prins
Lodewljk van Wtlrtemberg te Stuttgart. In
1810 wordt hij hier met zijn vader ln een
onaangename financiële historie verwik
keld, en zij worden belden over de grens
gezet. In Stuttgart had hij de eerste opera
geschreven, waarmee hij succes oogstte, n.1.
Silvana, die te Frankfort a.M. werd uitge
voerd. In 1813 werd hij benoemd tot kapel
meester van het Staatstheater te Praag, ln
1816 ging hij naar Dresden, om er kapel
meester van de pas opgerichte Duitse Ope
ra te worden. Deze betrekking behoudt hij
zijn verdere leven. Dan verschijnen de
bovengenoemde opera's en ze worden met
steeds stijgend succes uitgevoerd. Met zijn
huwelijk met de actrice Caroline Brandt
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ln 1817, begon een zeer voorspoedige perio
de van zijn leven. Met zijn vrouw begon
hij een concertreis; overal werden belden
zeer hartelijk ontvangen. Bovendien begon
hij aan den ..Frelschütz”, die hem zeer
populair maakte. Oberon moest hij schrij
ven voor Kemble te Londen, mits hijzelf
kwam dirigeren. Maar hij was de laatste
tijd ziekelijk, en was niet ln staat, de
nodige rust te nemen. Oberon werd 12
April 1826 voor het eerst opgevoerd. HIJ
leidde nog twaalf volgende uitvoeringen,
maar stierf 5 Juni van hetzelfde Jaar.
Van zijn meest bekende werken noemen
wij nog de Aufforderung zum Tanz en
de Jubclouvertüre.
W1XAL, roepletters van de u.k.g.-zender Boston (Mass.), in de Veren. Staten,
golflengte 49.67 m., 19.83 m., 25.45 m.,
25.57 m.
W1XK, roepletters van de u.k.g.-zender
Millis ln de Veren. Staten (Mass.), golf
lengte 31.35 m.
WEERBERICHT VOOR DE SCHEEP
VAART. Dit weerbericht wordt opgemaakt
door het Koninklijk Nederlandsch Meteo
rologisch Instituut te De Bilt, en bedoelt
voorlichting te geven aan de scheepvaart
ln de kuststrook ter breedte van ongeveer
30 zeemijlen langs de Nederlandse kust.
Het wordt opgesteld aan de hand van de
waarnemingen om 7.00 en 18.00 uur
G.M.T., en radlotelefonlsch omgeroepen
door de zakelijke omroepzender Schevenlngen-Radlo, op 1205 m. Dit geschiedt op
de volgende uren: op werkdagen: gedu
rende de wintertijd om 9.50 en 20.50
A.W.T., gedurende de zomertijd om 10.50
en 21.50 A.Z.T.; op Zon- en feestdagen:
gedurende de wintertijd om 9.50 en 20.00
A.W.T., gedurende de zomertijd om 9.50
en 20.45 A.Z.T. Het bericht duurt onge
veer 6 minuten.
WEERSTAND, dradensysteem, ingelast
ln een electrlsche geleiding, om de stroom
te verzwakken.
WEERVERWACHTING, gepubliceerd door
het 'Koninklijk Nederlandsch Meteorolo
gisch Instituut. Over de zender van het
K.NJI.I. wordt uitgezonden: a. een ochtendweerbericht, dat ln de weerkaart en
ln de middag- en avondbladen wordt ge
publiceerd, en geldt van de namiddag
(16 uur) van dezelfde dag tot 24 uur later:
b. een avondweerbericht, opgenomen ln
de ochtendbladen en geldend van de och
tend tot de avond van de volgende dag.
In deze verwachtingen wordt gebruik ge
maakt van verschillende termen, betrek-
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klng hebbende op:
1. De windkracht, n.1. zwakke wind =
0 tot 3.3 m. per seconde; matige wind =
3.4 tot 7.4 m. per sec.; krachtige wind
= 7.5 tot 12.4 m. per sec.; stormachtige
wind = 12.5 tot 18.2 m. per sec.; storm
= 18.3 m. per sec. en hoger. Matige tot
krachtige wind betekent, dat de wind
kracht vermoedelijk naar plaats en tijd
tussen deze graden zal wisselen; met meest
matige wind wordt bedoeld, dat voorna
melijk matige wind wordt verwacht, die
plaatselijk en tij del ijk zwakker of sterker
kan worden. Toenemende of afnemende
wind betekent, dat waarschijnlijk de wind
ln het tijdperk, waarvoor de verwachting
geldt sterker of zwakker zal zijn dan op
het tijdstip, waarop de verwachting lngaat.
2. De windrichting. Westelijke wind
betekent winden van WZW tot WNW.
Meest Westelijke wind betekent winden
van ZW tot NW. Wind uit Westelijke
richtingen betekent winden van ZZW tot
NNW. Duidt de toestand op nog groter
afwisseling, dan zal de uitdrukking ver
anderlijke wind worden gebezigd, waar
mede in het bijzonder een onregelmatige
verandering in richting wordt bedoeld.
Wordt een verandering ln bepaalde zin
verwacht, dan wordt gesproken van rui
mende wind, indien de draaiing geschiedt
ln dezelfde richting als de schijnbare da
gelijkse beweging van de zon, krimpende
wind lndlen een draaiing ln tegengestelde
zin wordt verwacht.
3. De bewolking. De uitdrukking onbe
wolkt of helder geeft aan, dat ln het ge
heel geen wolken te zien zijn. Licht be
wolkt wordt gebezigd, wanneer gemiddeld
1, 2 of 3 tienden van de hemel met wolken
bedekt zijn. Half bewolkt, wanneer 4, 5
of 6 tienden bedekt zijn. Zwaar bewolkt,
wanneer 7, 8 of 9 tienden bedekt zijn. Be
trokken, wanneer de hemel geheel bedekt
is. Afnemende bewolking (of opklarend)
geeft het vooruitzicht aan, dat de bewol
king gemiddeld geringer zal zijn dan op
de dag, waarop de verwachting werd op
gesteld. Toenemende bewolking het omge
keerde. Veranderlijke of afwisselende be
wolking drukt de verwachting uit, dat de
graad van bewolking in de loop van de
dag sterk en herhaaldelijk zal veranderen.
Gedeeltelijk bewolkt wordt gebezigd, wan
neer verwacht wordt dat de bewolking
tussen half bewolkt en zwaar bewolkt zal
variëren.
Ook hier is gewoonlijk de afwisseling

Weerverwachiing

in de loop van een dag zo groot, dat min
stens twee termen als: licht tot half be
wolkt vereist worden. Verwacht men op
een grotendeels sombere dag een kortston
dige verbetering, dan wordt bijv. zwaar
bewolkt met tijdelijke opklaring geschre
ven. Nevelig wordt de lucht genoemd, wan
neer het vergezicht beperkt is, maar voor
werpen op minder dan 1000 meter afstand
nog duidelijk onderscheiden worden, maar
op 2000 m. niet meer zichtbaar zijn, ter
wijl van mist wordt gesproken, wanneer
reeds binnen 1000 m. het uitzicht wordt
belemmerd. Aangezien hierbij steeds grote
plaatselijke en tijdelijke verschillen voor
komen, blijft de verwachting bijna steeds
tot nevelig beperkt. Nevelig tot licht be
wolkt duidt aan de toestanden, waarbij de
nevel of mist tot ochtend en avond be
perkt blijft en daartussen de zon helder
schijnt. Nevelig tot zwaar bewolkt de toe
standen, waarbij de nevel of mist wel
optrekt, maar de lucht grotendeels bedekt
blijft.
4. Neerslag. Wordt in het geheel geen
neerslag verwacht, dan wordt de term
droog weer gekozen. BIJ grote waarschijn
lijkheid van neerslag wordt alleen het
woord regen of sneeuw gebezigd. Daartus
sen staan de gevallen waarschijnlijk droog
weer, wanneer men rekent dat er veel
meer kans (bijv. 80 %) is op droog weer
dan op neerslag, mogelijk neerslag wan
neer er meer (bijv. 60 %) en waarschijn
lijk neerslag, wanneer er veel meer kans
is op neerslag dan op droog weer. In de
laatste Jaren is er naar gestreefd, de term
mogelijk neerslag zoveel doenlijk te ver
mijden; wordt hij nog gebezigd, dan wijst
hij er op, dat de toestand zeer onzeker is
en de verwachting derhalve weinig waar
de heeft. Wordt verwacht, dat de neerslag
op sommige plaatsen geheel weg zal blij
ven, op de andere gering zal zijn, dan luidt
de verwachting weinig of geen neerslag.
Onder weinig wordt daarbij ten hoogste
1 mm. verstaan. Een toestand, waarbij de
lucht voortdurend met regen dreigt en
waarbij af en toe regen valt, wordt aan
geduld met regenachtig. Daar in het alge
meen de neerslag een plaatselijk karakter
heeft, en de buien zich over het land be
wegen, wordt in de verwachting dikwijls
gesproken van regen- of sneeuwbuien; ln
deze gevallen wordt dus verwacht, dat het
tussen de buien droog zal blijven; ln de
regel zelfs zal de neerslag alleen geduren
de het kleinste deel van het etmaal vallen.
De term buiig wordt gebezigd, wanneer
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verwacht wordt, dat neerslag plotseling ln
vrij grote hoeveelheden zal vallen en ge
woonlijk vergezeld zal zijn van windvla
gen. De verschillen der termen mogelijk
onweer, waarschijnlijk onweer en onweer
zijn op te vatten als bij neerslag. Onweer
ls ln de regel een verschijnsel van nog
meer plaatselijke aard dan regen; vooral
ln de zomer kan de weerstoestand dagen
lang met onweer dreigen, zonder dat het
onweer losbarst, of zonder dat meer dan
een klein gedeelte van het land er door
bezocht wordt. Deze toestand wordt aan
gegeven door de term droog weer behou
dens kans op onweer, waarbij de verwach
ting dus bedoelt, dat het weer over het
grootste deel van het land en gedurende
het grootste deel van de dag droog zal
zijn, maar plaatselijk of tijdelijk onweer
tot uitbarsting kan komen.
5. Temperatuur. De verwachtingen om
trent temperatuur hebben voornamelijk
betrekking op de gemiddelde temperatuur
van de volgende dag. Onder zelfde tempe
ratuur of weinig verandering van tempe
ratuur wordt verstaan een verandering die
2° niet te boven gaat. Warmer of kouder
drukt de verwachting uit van een veran
dering die tussen 2° en 5° C. ligt. Iets
warmer of iets kouder geeft een verande
ring aan, die tussen 1° en 3° C. ligt. Veel
warmer of veel kouder geeft een verande
ring aan, die boven de 5° C. gaat. In de
winter wordt in plaats van warmer, zach
ter gebezigd; in de zomer in plaats van
kouder, koeler. Van nachtvorst wordt, indlen daartoe aanleiding bestaat, afzon
derlijk melding gemaakt. Onder nacht
vorst verstaat men afkoeling van het aard
oppervlak of van uitstekende voorwerpen
(bloesems) tot onder het vriespunt, ter
wijl de luchttemperatuur, gemeten op
ruim 2 m. boven de grond, boven het
vriespunt, soms wel 5°—8° daarboven blijft.
In de zomer, wanneer vooral het maxi
mum van belang is, wordt ook wel de
term warm weer gebezigd, waarbij aan een
maximum van minstens 20° C. wordt ge
dacht. In tijden, waarbij de temperatuur
om het vriespunt ligt, zullen ook de ter
men vorst, dooi-weer, temperatuur om het
vriespunt worden gebezigd. In geval van
vorst wordt in de eerste plaats aan het
nachtelijk minimum gedacht. Men spreekt
van lichte vorst, wanneer de temperatuur
niet onder — 5° C. daalt, van matige vorst
bij een minimum tussen — 5° C. en —
10° C. en van strenge vorst bij nog lagere
minima.

Welsbach

De verwachting van het avondweerbericht kan ln het algemeen stelliger lulden,
omdat zij op kortere termijn wordt ge
steld en een kleiner tijdperk omvat, ter
wijl zij voor de vergelijking met het weer
van de afgelopen dag uitgaat van althans
voor het midden van het land volkomen
bekende toestanden, die bij het opstellen
der ochtendverwachting gedeeltelijk nog
moeten worden aangenomen. Wanneer de
toestand dat mogelijk maakt, worden ln
het avondweerberlcht af en toe meer po
pulaire, samenvattende termen gebruikt
als zacht weer, guur weer, zware bewol
king afwisselend met zonneschijn, die geen
nadere toelichting behoeven. Na het
avondweerberlcht worden onder „verdere
vooruitzichten” de verwachtingen mede
gedeeld omtrent belangrijke wijzigingen ln
de weersgesteldheid in het etmaal, volgen
de op dat, waarvoor de ochtendverwach
ting geldt.
Het bovenstaande geldt bij uitstek voor
de voor publicatie bestemde verwachtin
gen, die men op de weerkaart vindt, be
nevens voor die, welke voor de eigen radio
van het Instituut worden uitgeseind. De
verwachtingen, die aan de algemene om
roep worden verstrekt, zijn minder star
van vorm en ln meer beschrijvende ter
men gesteld.
WEIHNACHTEN, zie Kerstmis.
WEIHNACHTSLIED, kerstlied (Engels:
Carol), loflied op Kerstmis, wat de stijl
betreft liggend tussen ‘hymne en •bal
lade; werd vroeger gezongen als begelei
ding van een rondedans. Ook de dans zelf.
WEIHNACHTS-ORATORIUM, serie van
6 kerst-*cantaten van Joh. Seb. *Bach: 1.
cantate voor Eerste Kerstdag (de geboor
te van Jezus); 2. cantate voor Tweede
Kerstdag (de verschijning der Engelen aan
de herders en de aanbidding door de
herders); 3. nog een Kerstcantate; 4. can
tate voor Nieuwjaarsdag; 5. cantate voor
Zondag na Nieuwjaar; 6. cantate voor 6
Januari (Jezus aan de wijzen getoond).
WEISBACH, HANS, geb. 1885 te Glogau
(Duitsland), dirigent, studeerde aan de
Hochschule en Akademle te Berlijn, was
dirigent te München, Frankfort a. M.,
Worms, Wiesbaden. 1919 stedelijk muziek
directeur te Hagen in Westfalen, 1924
bovendien dirigent Stedelijke zangvereni
ging en Concertvereniging te Barmen. 1926
—1932 Generalmuslkdirektor te Düsseldorf.
Dirigeerde zomer 1929 de Kurhausconcerten te Scheveningen. Is de grootste ver
tolker van *Bruckner.

I

Weitzel

325

WEITZEL,
AUGUST
WILHELM
PHILIP
(GUUS), geb. 1904 te
Teteringen (bij Breda)
omroeper bij de A.V.R.O
Zoon uit offlclers-fami11e. Bezocht lagere school
ln Breda en naderhand
5-jarige H.B.S. ln Den
Haag. Wilde aanvanke
lijk de technische kant
uit, maar strandde op
gebrek aan wiskundige
aanleg. Na H.B.S.-tiJd anderhalf Jaar ln
het buitenland, waar hij zich verrijkte met
talenkennis en algemene ontwikkeling. In
1926 terug In Nederland. Vervolgens an
derhalf Jaar van mislukte pogingen om aan
de slag te komen. Werkte een paar maan
den als volontair bij een grote radloflrma; ging daarna zelf een maand of
zes in de radio-handel, maar slaagde noch
met het een, noch met het ander. Zijn
grote liefhebberijen, radlo-amateurlsme —
en muziek deden hem een
sinds 1918
verlangend oog slaan naar de Radlo-Omroep. In 1927 kwam de grote kans en het
gelukte hem een bescheiden positie te
verkrijgen bij de Omroep. In A.V.R.O.dlenst sedert 1 Januari 1928. In de aan
vang eenvoudig werk op de programmaleldlng (overdag) en ln
de Studio,
(’s avonds). Spoedig grotere zelfstandig
heid en sinds Mei 1930 uitsluitend te werk
gesteld ln de A.V.R.O.-studlo’s, waar hij
thans als Chef van de Omroepdienst nog
dagelijks zijn krachten aan de A.V.R.O.
wijdt.
WEKENFEEST, twee Joodse feestdagen,
oorspronkelijk een oogstfeest, later de her
denking van de openbaring op de berg
Sinaï, waarbij Mozes de wet der 10 Ge
boden ontving.
WENEN, zender in Duitsland, golflengte
506.8 m., 120 kW., 592 kHz. Het pauzeteken bestaat uit de eerste regel van het
Deutschlandlied.

MM toMalii-kv
\ . al-lèf
WENEN (experimenteel), u.k.g.-zender
ln Duitsland, golflengte 25.42 m., roep
letters OER3; zendt op werkdagen van
15.20—23.20 u.
WERELDPROGRAMMA’S EN WERELD-

Wet der Tien Geboden

OMROEP. Omroep, welke programma’s
verzorgt, bestemd voor de verschillende
delen der wereld. Het doel van dergelljke
programma’s ls o.a. culturele en economlsche propaganda, het onderhouden van
de band met bulten de landsgrenzen wo
nende landgenoten. Een begin van een
Nederlandse wereldomroep werd enkele
Jaren geleden gemaakt eerst door de
K.R.O. en daarna ook door de V.P.R.O.
Deze K.R.O.- en V.P.R.O.-wereldprogramma’s, welke weliswaar uitsluitend ln de
Nederlandse taal plaats vinden, worden
vla de PHOHI-korte-golf-zenders uitgezon
den. Verwacht mag echter worden, dat de
al enkele Jaren ln voorbereiding zijnde
Nederlandse wereldomroep op brede basis
ln 1939 zijn beslag zal krijgen. Deze Ne
derlandse wereldprogramma’s zullen naar
alle waarschijnlijkheid door de vier Ne
derlandse omroepverenigingen en de PHOHI gezamenlijk worden verzorgd. Het doel
dezer wereldprogramma's, welke in diver
se talen al naar gelang het gebied waar
voor zij bestemd zijn, zullen worden uit
gezonden, zal tweeërlei zijn n.1. het uit
dragen van de Nederlandse cultuur naar
andere volkeren en het maken van eco
nomische propaganda.
WESTEUROPESE
WINTERTIJD, afk.
WEWT, zie Tijdverschil.
WEST REGIONAL, zender in Engeland,
golflengte 285.7 m., 50 kW.. 1050 kHz. Voor
het pauze-teken zie Engeland, organisatie
van de omroep.
WESTRA, G., geb. 1894,
leider van de postzegelhalfuurtjes voor Jongen
en ouden bij de N.
C.R.V., en de postzegel
club, die in 1928 begon
en thans vele leden telt.
Is hoofd ener Christelij
ke school te Hoogeveen.
WET DER TIEN GE
BODEN, werd aan de Is
raëlieten
gegeven
als
grondslag voor hun le
ven; is te vinden ln
Exodus 20 : 1—17 en Deuteronomium 5 :
6—21. Een uitlegging ln de Heidelberger
Catechismus Zondag 34—44. Christus heeft
de lnhoud van de Wet als volgt omschre
ven: GIJ zult liefhebben den Heer, uwen
God met geheel uw hart. en met geheel
uw ziel en met geheel uw verstand. Dit
is het eerste en het grote gebod. En het
tweede aan dit gelijk ls: GIJ zult uw
naaste liefhebben als uzelven.
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WEWT, morse-seln voor: Westeuropese
Wintertijd (is *GMT) zie Tijdverschil.
PAUL,
WHITEMAN,
geb. 1880, Amerikaans
dirigent, grondlegger van
de Jazzmuziek, debu
teerde met zijn band In
1924 ln de Aeollan Hall
te New York, maakte een
wereldtournée,
bezocht
ook Nederland, maakte
de film King of Jazz.
WIBORG, zie Viipari.
WICKEVOORT-CROMMELIN, ANKIE VAN,
geb. 1903, sopraanzangeres, studeerde aanvanke
lijk aan het Amsterdams
Conservatorium
plano,
en wijdde zich later on
der leiding van Cornélie
van Zanten aan de zang.
Treedt veel op ln ora
toria en werkt mede aan
lledera vonden; behaalde
als
enige Nederlandse
het zangersdiploma op
een Internationaal con
cours te Wenen (1932)
WIENERBLUT, van Johann Strauss,
operette ln 3 bedrijven, tekst van Léon
en Stein, voor het toneel bewerkt door
Adolf Müller Jr., eerste opvoering te We
nen 1899. Graaf Balduin Zedlau en zijn
vrouw Gabrlele kunnen het niet goed met
elkaar vinden. Hoewel zij trouw blijft, is
hij al spoedig een der bekendste leden
van het Congres (het Wener Congres 1814
—1815) in de uitgaande wereld. In zijn
villa te Döblln, waar hij zijn wittebroods
weken destijds heeft doorgebracht, woont
nu zijn geliefde, de gevierde danseres
Franziska Cagliari. Maar reeds speurt hij
naar nieuwe avonturen. Zijn bediende,
Josef, moet Pepi Pleininger schriftelijk
uitnodigen, een volksfeest te Hltzing met
den graaf te vieren. Zonder dat hij het
weet, brengt hij echter zijn eigen meisje
bij den graaf. Als de graaf afwezig is, komt
Pepl bij de danseres in de villa, en Cag
liari verzoekt Pepi op het bal van den
graaf Bitowskl de plaats van een zieke
gravin ln te nemen. De verwarringen be
ginnen eerst goed, als de chef van den
graaf Zedlau, de minister vorst Ypsheim—
Gindelbach verschijnt, om de gravin een
bezoek te brengen. Hij houdt Cagliari
voor de gravin, en de werkelijke Gabrlele,
die ook weer eens ln de villa van haar
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man verschijnt, voor de geliefde van den
graaf. Dan komt ook de graaf opdagen,
die natuurlijk ln de grootste verlegenheid
verkeert, en den vorst lnflulstert, dat hij
de danseres aan de gravin moet voorstel
len als zijn vrouw. De vorst, die van dit
alles toch al niets snapt, stelt tot ont
steltenis van den graaf de gravin, die hij
voor Cagllarl aanziet, voor als de vorstin.
Algemene ontzetting.
In het tweede bedrijf treffen de vier
mensen elkaar weer op het bal. Gabrlele
en Cagllarl verlangen een verklaring, maar
de graaf weet zich er niet meer uit te
liegen. Dan vindt hij ook Pepl nog en
haalt haar over, na het bal op het volks
feest te komen. Maar ook gravin Gabrlele
wil daarheen, en bemerkt uit het verzet
van haar man, dat er Iets niet ln orde
moet zijn. De vorst zal haar, die hij nog
steeds voor Cagllarl houdt, naar Hltzing
brengen. Maar voordat het zover ls, ont
staan nieuwe verwikkelingen, Gabrlele
houdt Pepl voor de danseres, Cagllarl de
gravin voor een nieuwe geliefde van den
graaf. Ten slotte viert de graaf de terug
keer van de gravin ln het Weense gezel
schap, en de vorst is door zijn vergissing
geblameerd.
In de tuin van het Casino te Hltzing
komt in het derde bedrijf het gehele ge
zelschap samen. Na nieuwe verwikkelin
gen en misverstanden, belooft de graaf
zijn vrouw voortaan trouw te zullen zijn.
Cagllarl wordt het eens met den vorst,
Pepl heeft haar Josef. Het slotgezang
Wiener Blut erhebt unsern Mut verenigt
allen.
Gr.pl. (Potpourri) Odeon O 25046; (Wals)
O 25122.
WIERTS, JOHANNES PETRUS JODOCUS, geb. 1866, Voorzitter der Koninklijke
Nederl. Toonkunst Vereenlging, afd. Den
Haag; componist o.a. van bundels liede
ren van Guido Gezelle, René de Clercq,
Adama van Scheltema; een groot aantal
mannen-, vrouwen- en gemengde koren,
benevens liederen en koorwerken bij ZuldAfrlkaanse teksten.
WILHELM TELL, van G. •Rosslnl, opera
ln vier bedrijven, tekst van Hippolyte Bis
en Jouy, eerste opvoering ln de Académie
Royale de Musique te Parijs in 1829. Wordt
beschouwd als het voornaamste werk van
Rosslnl. De inhoud der opera is als volgt:
Teil is getrouwd met Hedwig en zij heb
ben een zoon, Gemmy geheten, die zich
in het boogschieten oefent. In het eerste
bedrijf bezingen zij samen met een visser,
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die langs het Vierwoudstedenmeer komt,
de heerlijke Meizon en hun zang weer
klinkt in berg en dal. Hedwlg vlecht een
mandje van wllgentwijgen, Teil staat diep
ln gedachten verzonken. Dan komt de
oude Zwitser Melchthal uit het gebergte.
Soldaten achtervolgen hem en krijgen hem
te pakken. De Zwitsers proberen hem te
bevrijden, maar zij kunnen niets uitrich
ten, daar zij ongewapend zijn. Dan trek
ken Teil, Arnold, de zoon van Melchthal
en de Zwitser Walther ten strijde.
Geszier, de keizerlijke stadhouder ln
Zwitserland, wil dat de Zwitsers een bui
ging maken voor zijn hoed, die op een
stok ls geplaatst. Wie niet gehoorzaamt,
wordt met de dood gestraft. Teil verkiest
de hoed niet te groeten. Hij buigt zich
alleen voor God, zijn z'n woorden. Geszier
beveelt de soldaten Teil te grijpen. Deze
roept uit: moge mijn zoon niet behoeven
te boeten, en zachtjes tot Gemmy: voor
uit, loop hard weg. Geszier roept hem
echter terug en vraagt aan Teil: Red
hem dan, ik leg het behoud van zijn leven
ln Jouw handen. Schiet een appel van zijn
hoofd, gelukt Je dat niet, dan staat Jullie
beider leven op het spel.
Men reikt Teil boog en pijlenkoker aan.
De schutter zoekt een pijl uit en ver
bergt behoedzaam een tweede. Men begint
Gemmy vast te binden, maar hij verzet
zich en zegt, dat hij vrij wil sterven en
spreekt zijn vader moed in. Deze wil hem
eerst nog eens omhelzen. Dan snelt Gem
my weer naar de boom terug. Teil schiet
en de appel valt. Nu ontdekt men echter
de tweede pijl. Geszier wil weten, wat dat
ls, wat Teil daarmede heeft voorgehad.
Teil antwoordt hem daarop, dat hij deze
bewaard had om op Geszier te schieten,
indien hij zijn kind zou hebben gedood.
Het gevolg is, dat Geszier opnieuw ge
biedt Teil te boelen. De omstanders sme
ken den hardvochtlgen stadhouder om ge
nade. De Zwitsers vervloeken Geszier, zijn
soldaten echter Juichen hem toe.
Vierde bedrijf. Hedwlg kijkt uit naar
Teil en Gemmy. Eindelijk komt de laatste:
de vrouw is bang, dat Teil ls omgekomen
op het meer tijdens een hevig onweer.
Teil ontsnapt aan de soldaten en wan
neer hij weer thuis ls, ziet hij Geszier
met diens soldaten aankomen. HIJ schiet
en treft Geszier, die van de rotsen ln het
meer stort. De soldaten vluchten naar
alle kanten. Gemmy en Hedwlg verheugen
zich, dat aan hun ellende een einde ls
gekomen, en Teil spreekt de woorden: de
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heerschappij der tyrannen ls voorbij,
Zwitserland ls vrij.
Gram.pl. Polydor 27420—27422 (verkort).
Telef. E 1803 en A 1937 (Ouverture).
WILNO, zender ln Polen, golflengte 559.7
m.. 50 kW., 536 kHz.
WINDHARP, of: aeolusharp; Instrument,
bestaande uit een aantal aan draden op
gehangen stukjes dun metaal of glas, die
door de wind tegen elkaar komen en klan
ken vóórtbrengen.
WINNIPEG, u.k.g.-zender ln Canada,
golflengte 25.6 m., roepletters CJRX en
golfl. 48.78 m.. roepl. CJRO; zendt dage
lijks van 23.20—5.20 u.
WISSELSTROOM, electrlsche stroom, die
voortdurend van richting verandert, ln
tegenstelling met *gelljkstroom.
WITTRISCH, MARCEL, geb. 1903, tenor
zanger, studeerde te Leipzlg en München.
verbonden aan de Berlljnse Staatsopera.
trad veel ln Nederland op, ook voor de
microfoon, zong in verscheidene films o.a.
Das Lied ist aus, Frag’ nicht warum ich
gelie, Licbes-Kommando, enz.
W9XAA, roepletters van de u.k.g.-zender
Chlcago (111.), ln de Veren. Staten, golf
lengte 49.34 m.
W9XF, roepletters van de u.k.g.-zender
Chlcago (331.), ln de Veren. Staten, golf
lengte 49.18 m.
WOLF, HUGO (1860—1903), Oostenrijks
componist van liederen, beïnvloed door
Wagner; schreef muziek bij gedichten van
Mörlcke, Elchendorff, Goethe. Gottfried
Keiler, Ibsen, Helne, enz. Schreef een ko
mische opera Der Corregidor, stierf krank
zinnig.
WOLGA, voornaamste rivier van Rus
land, langste rivier van Europa (3700 km.).
Vroeger werden schepen de rivier op ge
sleept door mannen, die daarbij zongen.
Het Lied der Wolga-slepers ls zeer be
kend. Gram.pl. Telef. A 117.
WOOD, SIR HENRY
J., geb. 1869, Engels di
rigent van de promenade-concerten
ln
de
Queen's Hall te Londen;
die tevens meermalen
concerten met het or
kest der B.B.C. gaf; ver
ving reeds op 10-Jarlge
leeftijd den organist van
de St. Marykerk; was op
z’n 19e Jaar beroeps-dlrigent en reisde door
heel Engeland (sinds 1889) met een operaorkest. Een der eerste radlo-dirlgenten ter
wereld en thans ln het bezit van het uit-
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gebreldste repertoire: gaf ± 5000 concerten
en dirigeerde ± 1000 opera-uitvoerlngen.
WOUD, MARINUS VAN
’T, geb. 1902 te Amster
dam, dirigent van het
K.R.O.-orkest, ontving de
eerste muzieklessen van
zijn vader, destijds mu
ziekleraar te Alkmaar.
Op 7-jarlge leeftijd met
fluitspel begonnen, ver
wisselde hij na 2 Jaren
de fluit met de cello en
studeerde bij L. C. Keereweer, die hem ook theoretisch bekwaam
de. Na enige Jaren als bij-Instrument kla
rinet te hebben beoefend, trad hij als
14-jarlge toe tot de Koninklijke Nederlandsche Weerbaarheldsvereenlglng. Als
cellist volgden dan enige Jaren van prak
tijk, hij werkte mede aan oratorium,
opera, operette, maakte tournée’s met Hol
landse en Duitse gezelschappen en trad
als solist op ln verschillende plaatsen ln
Nederland. Na voortgezette studie bij
Marix Loevensohn volgde een periode van
lesgeven en soleren en werd hij solo-cellist
bij de Amsterdamsche Orkest-Vereenlglng.
Tevens studeerde hij saxophoon en zijn
behaald succes ln Nederland was oorzaak
van aanbiedingen als saxophoon-vlrtuoos
ln Engeland. HIJ bleef echter de cello
trouw en ontwikkelde zich nagenoeg autodidaktlsch tot dirigent. HIJ werkte achter
eenvolgens bij de A.V.R.O., V.A.R.A., N.C.
R.V. (ook als dirigent) en PHOHI, om.
na ln 1927 en 1928 met de A.O.V. voor de
K.R.O. te hebben geconcerteerd, als solocelllst toe te treden tot het In 1929 opge
richte K.R.O.-Orkest. In datzelfde Jaar
werd hij leider van het K.R.O.-salonorkest
en waarnemend dirigent van het K.R.O.orkest. In 1932 werd hij belast met de
leiding van het K.R.O.-orkest.
W2XAD, roepletters van de u.k.g.-zender
Schenectady (N.Y.) (Veren. Staten), golf
lengte 13.95 m., 19.57 m., 31.4 m.
W2XAF, roepletters van de u.k.g.-zender
Schenectady (N.Y.) (Veren. Staten), golf
lengte 31.48 m.
W2XE, roepletters van de u.k.g.-zender
Wayne (N.Y.) (Veren. Staten), golflengte
13.94 m., 16.89 m., 19.65 m., 25.36 m., 49.02
meter.
W2XGB, roepletters van de u.k.g.-zender
Hicksville (N.Y.) (Veren. Staten), golf
lengte 17.33 m., zendt Maandag en Vrijdag
16.20—18.20 u.

Zagreb

W4XB, roepletters van de u.k.g.-zender
Mlaml (Florlda) (Veren. Staten), golfleng
te 49.67 m.

X
XEBT, roepletters van de u.k.g.-zender
Mexico City (Veren. Staten), golflengte 50
m., zendt dagelijks van 16.20—6.20 u.
XEWW, roepletters van de u.k.g.-zen
der Mexico City (Veren. Staten), golflengte
31.58 m.
XP, morse-seln voor: Bode betaald.
XS, morse-seln voor: Luchtstoringen.
XXX, morse-seln voor: Spoedsein.
XYLOFOON,
slagin
strument, bestaande uit
een serie harde houten
staafjes van verschillen
de lengte en toonhoogte,
die met houten stokjes
worden aangeslagen.

Y
YDA, roepletters van de u.k.g.-zender
Batavia (Ned. Indië), golflengte 98.68 m.
YDB, roepletters van de u.k.g.-zender
Soerabaja (Ned. Indië), golflengte 31.2 m.,
zendt dagelijks van 4.50—8.20, van 10.50—
16.50 en op werkdagen van 0.20—1.50 u.;
op golflengte 31.4 m., dagelijks van 10.50—
15.50 u.
YDC, roepletters van de u.k.g.-zender
Bandoeng (Ned. Indië), golflengte 19.8 m.
YS, morse-seln voor: Zie Uw dienstnota.
YUA, roepletters van de u.k.g.-zender
Belgrado (Joego-Slavië), golflengte 49.18 m.
YV5RC, roepletters van de u.k.g.-zender
Caracas,in Venezuela(Zuld-Amerlka),
golflengte 51.72 m., zendt dagelijks van
0.20—4.20 u.

Z
ZACHARIA, Profetie van, een der 12
kleine Profeten uit het Oude Testament.
Zacharla, tijdgenoot van *Haggaï; wekte
evenals deze de Joden op. de Tempel we
der op te bouwen en vermaande hen, de
goddeloosheid hunner voorvaderen te ver
laten. Hij spreekt dikwijls ln gelijkenissen
en gezichten. Zeer duidelijk profeteert hij
ook over den komenden Messias en Zijn
leven en sterven.
ZAGREB (Agram), zender ln Joego-Sla
vië, golflengte 276.2 m., 0.8 kW., 1086 kHz.

Zakelijke Omroep

329

ZAKELIJKE OMROEP, ls geheel ln han
den van het Rijk. Op 2 Januari 1927 werd
te
Rijks-Zakelljke-Omroep-Zender
de
Schevenlngen ln dienst gesteld. Sinds die
datum werkt de draadloos-telefonlsche
persdienst op die zender. Uitgezonden wor
den binnen- en buitenlandse berichten,
marktberichten, koersen, weerberichten,
sportberichten, enz., van organisaties als de
Vereenlglng voor den Effectenhandel, de
Alg. Ned. Zulvelbond, de Reedersvereenlglng voor de HarlngvlsscherlJ, enz. tegen
een daarvoor vastgesteld abonnementsgeld.
De meeste dezer berichten zijn ln code
gesteld, omdat ze alleen bestemd zijn voor
de geabonneerden.
ZANTEN,
CORNÉLIE
VAN, geb. 1855, lerares
en directrice van een
school ter opleiding ln
de kunstzang te Den
Haag; heeft een groot
aantal, later bekend ge
worden, zangeressen en
zangers opgeleid.
ZAREWITSCH, Der, van
Franz *Lehar, operette
ln 3 bedrijven, tekst van
Jenbach en Relchert, eerste opvoering ln
1927. We bevinden ons aan het eind
der vorige eeuw aan het Tsarenhof te
St. Petersburg. De troonopvolger ls nog
Jong, maar zijn omgeving denkt er toch
reeds over, aan welke prinses hij moet
worden uitgehuwelijkt. Het ls niet gemakkelljk hem tot een huwelijk te bewegen,
want hij ls ontoegankelijk voor elke vrou
welijke toenadering, verveelt zich op fees
ten en bals, en weigert zich ln gezelschap
van een vrouw te begeven, hoezeer zijn
grootvorstelijke oom daarop ook aandringt.
Daarom verzint men een truc. Een aantal
mooie meisjes wordt als mannelijke
Tscherkessen-dansers verkleed en voeren
een ballet op. Een dezer dansers maakt
indruk op den Tsarewitsch, en Sonja. zo
heet het verklede meisje, komt bij hem
ln de kamer. Als de troonopvolger het be
drog ontdekt, is hij eerst woedend, maar
het duurt niet lang. of hij begint ver
liefd te worden op het aanvallige meisje.
Maar dat is niet de bedoeling van den
oom geweest. HIJ vertelt den Tsarewitsch
Aljoscha dat Sonja hem niet trouw ls, en
strooit zodoende het gif van de argwaan
in zijn hart. Als echter Sonja hem zelf
de waarheid vertelt, overmant hem de
liefde tot het meisje, hij weigert aan het
verzoek van zijn vader te voldoen, die
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hem uitnodigde, ln het Paleis voorgesteld
te worden aan de voor hem uitgekozen
prinses, en aan het einde van het tweede
bedrijf zinkt hij ln de armen van Sonja,
volkomen bevrijd van zijn bezwaren tegen
het eeuwig vrouwelijke.
In het derde bedrijf vinden we het Jon
ge paar, uit Rusland gevlucht, ln Napels,
genietend van hun Jonge geluk. Maar de
grootvorst komt hen achterna, ln gezel
schap van een delegatie van officieren van
des troonopvolgers regiment, en tracht
Sonja te beduiden, wat het voor Rusland
zou betekenen, als zij den Prins niet los
laat. Sonja zwicht voor de aandrang, maar
de Prins verklaart, haar trouw te zullen
blijven, als het bericht komt, dat de
Tsaar ls gestorven, en nu moet hij, de
nieuwe Tsaar, wel de plicht verkiezen
boven de liefde van zijn hart en hij rukt
zich los van Sonja.
ZAR UND ZÏMMERMANN, (Tsaar en
Timmerman), van Albert ‘Lortzlng, ko
mische opera in drie bedrijven. Voor het
eerst opgevoerd te Lelpzlg in 1837. Het
stuk speelt ln Saardam ln Nederland ln
1698.
Eerste bedrijf. Scheepswerf bij Saardam.
Zonder dat de timmerlieden op de werf
het weten, vertoeft ln hun midden de
Russische Tsaar, die hen opvrolijkt met
een lied. Peter Iwanow, die goed met hem
kan opschieten, deelt hem in het geheim
mede, dat hij een deserteur uit Rusland
is. Nu komt Marie, de nicht van den bur
gemeester Van Bett en vertelt hun, dat
haar oom op grond van belangrijke be
richten weldra zal komen om de werf te
inspecteren. De Tsaar zowel als Peter den
ken, dat dit bezoek hen geldt. Iwanow
volgt Marie om meer van haar te weten
te komen. Nu komt Admiraal Lefort, de
Russische gezant, met verontrustende be
richten uit Rusland, waarna de Tsaar be
veelt alles voor een spoedig vertrek ge
reed te maken. Met een aria komt de bur
gemeester op. De Tsaar moet een schrij
ven van hem ontcijferen, waarin staat ge
schreven, dat de burgemeester een zekeren
timmerman Peter moet vervolgen. Hierna
volgt een vermakelijk onderzoek, waarna
Peter Iwanow door burgemeester Van Bett
als de verdachte wordt beschouwd. Om
hem er ln te laten lopen, is Van Bett
vriendelijk tegen Iwanow en belooft hem
zelfs de hand van zijn nicht. Aan den Engelsen gezant verzekert hij echter, dat het
voor hem gemakkelijk zou zijn den ver
dachte te vinden. Nu komt Marie op, ge-
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volgd door haar cavalier. Markies Chateauneuf. Deze ontdekt al heel spoedig,
dat Peter de Tsaar ls en weet het op han
dige wijze zo aan te leggen, dat deze zich
zelf verraadt. Voorlopig echter bewaren
belden hun Incognito en spreken af het
aanstaande huwelijksfeest te gebruiken
als gelegenheid om een onderhoud te heb
ben.
Tweede bedrijf. De tuin van het café ls
versierd met lampions en guirlandes. De
Tsaar en Iwanow zitten afzonderlijk aan
een tafeltje, en daar de laatste zijn Marle
niet kan ontdekken, gaat hij er op uit
om haar te zoeken. Lefort en Chateauneuf, belden verkleed, stellen den Tsaar
ervan op de hoogte, dat alles gereed ls en
verdiepen zich met hem ln een ernstig
politiek gesprek, terwijl Iwanow en Marle
zich uiterst verliefd gedragen. Met een
dampende punch komt nu Van Bett, die
al niet meer nuchter ls, op en neemt aan
een ander tafeltje plaats. De verklede
Engelse gezant, Lord Syndam, en de Tsaar
voegen zich bij hem. Terwijl aan het ene
tafeltje de Tsaar met Frankrijk gewichtige
zaken bespreekt, gelooft Lord Syndam ln
Iwanow den rechten te hebben ontdekt.
Nu wordt het bruiloftslied gezongen en
men maakt zich gereed voor het dansen.
Maar op dat ogenblik komt een troep
soldaten binnen onder aanvoering van een
officier, die opdracht heeft aan de vreem
de invloeden een einde te maken. Nadat
nu de burgemeester den enen en vervol
gens den anderen gezant voor den schul
dige aanziet, wil hij tenslotte den Tsaar
gevangen laten nemen, maar deze pakt
hem beet, een tumult ontstaat en het
doek zakt.
Derde bedrijf. In het stadhuis van Saardam. Van Bett studeert een koor ln voor
de ontvangst van den Tsaar, voor wlen hij
Peter Iwanow aanziet. Aan het slot daar
van komt de Tsaar zelf op. De burgemees
ter verwijdert zich op waardige wijze.
Alleen Marle blijft bij den Tsaar achter.
ZIJ meent, dat haar geliefde Iwanow de
Tsaar ls, dien zij daarom niet zou kunnen
trouwen. De Tsaar troost het meisje, dat
nu weer vol hoop het vertrek verlaat. Hier
na volgt een plaagscène tussen Iwanow en
Marle. Nadat het meisje hem verlaten
heeft, komt de Tsaar weer op. Hij ls bui
ten zichzelf van woede, omdat hem door
havenblokkade het vertrek onmogelijk ls
gemaakt. Onverwacht brengt Peter Iwanow uitredding: de Engelse gezant heeft
hem een relspas gegeven, die hij nu zijn
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vermeenden kameraad ter hand stelt.
De Tsaar overhandigt hem een brief, waar
in hij hem dank zegt, echter op voor
waarde, dat hij de brief eerst een uur na
zijn vertrek mag lezen. De Tsaar af. Hier
na volgt de begroeting door den burge
meester van den onechten Tsaar. Door het
bericht, dat de havenblokkade is opge
heven en dat Peter Michaelow aan het
hoofd van de vloot weggevaren ls, wordt
de plechtigheid onderbroken. Dan opent
Peter Iwanow de brief, waarin de gehele
situatie duidelijk wordt. Het schrijven ls
door den Tsaar zelf ondertekend, hij geeft
toestemming tot het huwelijk van Iwanow
met Marle en benoemt hem tegelijkertijd
tot Keizerlijk opzichter. De coulissen ach
ter op het toneel gaan vaneen en ln de
verte ziet men het wegvarende schip,
waarop de Tsaar, omgeven door de belde
gezanten en vele officieren.
Gram.pl. Polydor 27407—27410.
ZAUBERFLÖTE, Die, opera van W. A.
•Mozart, tekst van Emanuel Schikaneder;
eerste opvoering te Wenen 1791.
Het eerste bedrijf stelt voor een rots
achtig landschap met bomen. De prins
Tamlno wordt op de jacht vervolgd door
een slangachtig monster en zinkt bewus
teloos ter aarde. Drie gesluierde vrouwe
lijke gestalten, met werpspiesen gewapend,
snellen toe en doden het monster. Als zij
zich hebben verwijderd, ontwaakt Tamlno
en nadert Papageno, die het doet voor
komen, alsof hij Tamino’s leven heeft ge
red. Hiervoor wordt hij gestraft door de
drie vrouwen, die zijn teruggekeerd en
hem een hangslot op de mond hangen.
Aan Tamlno overhandigen zij, op last van
de Koningin der Nacht, het portret van
haar dochter. ZIJ delen hem mede, dat een
boze demon het meisje, Pamina geheten,
aan de moeder heeft ontroofd. Hierop ver
schijnt de Koningin zelve en smeekt
Tamlno, haar dochter te redden. Tamlno
krijgt nu de toverfluit en Papageno, die
hem zal vergezellen, de toverklokjes.
Papageno wordt het hangslot van de mond
genomen. De fluit en de klokjes moeten
dienen, om hen op hun weg voor gevaren
te bewaren. Tevens krijgen zij nog drie
jongelingen mede om hen te beschermen.
Daarop zet de handeling zich voort ln
de kamer van Pamina in het paleis van
Sarastro, die haar gevangen houdt. Pa
mina is voor den ruwen Moor Monostatos
gevlucht, doch wordt door dezen weer
gegrepen en teruggesleept. ZIJ zinkt be
wusteloos neer. Met ketenen beladen sla-
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ven volgen, doch de Moor beveelt hun,
zich te verwijderen. Alleen gebleven met
het meisje, verzinkt hij ln zo aandachtige
beschouwing van de schone gevangene,
dat hij niet bemerkt, dat Papageno ls
binnengeslopen. Als hij zich omkeert en
belden elkaar aanschouwen, schrikken zij
zodanig van elkaar, dat zij belden het
hazenpad kiezen. Papageno herstelt zich
evenwel en keert in het vertrek terug, her
kent Pamlna volgens het portret dat de
Koningin aan Tamlno heeft laten over
handigen en deelt het meisje mede, dat
haar moeder Tamlno heeft gezonden, om
haar te redden. Thans speelt de hande
ling ln een heilig bos; op de achtergrond
verheffen zich drie tempels. Tamlno komt
op, begeleid door de drie knapen, die hem
vermanen, standvastig en geduldig te zijn,
en te zwijgen. Na hun vertrek tracht hij
tevergeefs toegang te verkrijgen tot de
tempels. Bij twee dezer tempels wordt hem
toegcroepen: „Terug!”, doch uit de derde
tempel treedt hem een priester tegemoet,
die hem verkondigt dat Sarastro geen
tovenaar of tyran is, en dat hij Pamlna
voor haar eigen bestwil aan het gezag van
haar moeder heeft onttrokken. Als hem
het geluk ten deel valt, te mogen binnen
treden in de tempel der wijsheid, zal hij
de waarheid van de woorden des grijsaards
erkennen. Alleen gebleven, probeert Taml
no door de klank van zijn fluit Papageno
tot zich te roepen. Papageno antwoordt
met zijn fluitje en Tamlno gaat op het
geluld af. Nu verschijnt Papageno met
Pamlna; doch tegelijkertijd duikt de
Moor op met een aantal slaven, om Paml
na weer gevangen te nemen. Papageno
bespeelt nu zijn klokkenspel, waardoor de
slaven als betoverd verdwijnen. Nu ver
schijnt Sarastro ten tonele. Knielend
smeekt Pamlna hem om vergiffenis; zij
heeft alleen willen vluchten, om te ont
komen aan de liefdesbetuigingen van den
Moor, die haar lastig valt. Sarastro
schenkt haar wel vergeving, doch nog niet
de vrijheid. Hierop wordt Tamlno als ge
vangene binnen gebracht door Monostatos,
den Moor; doch ln plaats van de beloning,
die de Moor hiervoor denkt te zullen krij
gen, worden hem zeventig stokslagen op
de voetzolen toegediend. De beide vreem
delingen, Tamlno en Papageno, worden op
bevel van Sarastro in de tempel der be
proeving gevoerd.
Het nu volgende toneel stelt voor een
woud van palmen; op de achtergrond een
pyramide. Sarastro overlegt met de pries
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ters, die aan de dienst der góden Isls en
Osiris zijn gewijd, of Tamlno waardig ls.
in hun heiligdom te worden toegelaten!
De góden hebben Pamlna uitverkoren tot
gemalin van Tamlno; dit is de reden,
waarom Sarastro haar van haar moeder
heeft weggevoerd, daar deze laatste bijge
lovig ls en het volk tegen de priesters op
zet. Tamlno daarentegen Is door de góden
uitverkoren om aan de tempelbouw mede
te werken. Het wordt nacht; de donder
rommelt. De beproevingstijd van Tamlno
en Papageno zal een aanvang nemen.
Twee priesters verschijnen. Tamlno en
Papageno verklaren zich bereid, zich aan
de opgelegde beproeving te onderwerpen.
Hun wordt opgelegd, onvoorwaardelljk te
zwijgen. Nu verschijnen de drie gesluierde
vrouwen weder en stellen alles in het
werk, om de belde mannen aan het pra
ten te krijgen. Tamlno valt het niet
zwaar, zijn gelofte gestand te doen, doch
Papageno moet streng door hem worden
vermaand, om eveneens te zwijgen. Hier
op verandert het toneel ln een tuin,
waarin Pamlna ligt te sluimeren in een
prieel. Monostatos sluipt nader en tracht
haar te kussen. Plotseling verschijnt de
Koningin der Nacht, doet haar dochter
ontwaken, drukt haar een dolk in de
hand en beveelt haar, daarmede Sarastro
te doden, daar dit, volgens haar zeggen,
het enige middel .is om haar vrijheid terug
te krijgen en de liefde van haar moeder
en Tamlno deelachtig te worden. Mono
statos, de Moor, die alles heeft gehoord,
wil nu Pamlna dwingen, hem haar liefde
te schenken. ZIJ weigert, waarop hij haar
met haar eigen dolk wil doden. Sarastro’s
komst doet den Moor de vlucht nemen.
Pamlna smeekt om genade voor haar
moeder, welke Sarastro haar op grootmoe
dige wijze schenkt.
Het volgende toneel stelt voor een korte
zaal, waarin Tamlno en Papageno worden
binnengeleid. Opnieuw wordt hun het
zwijgen opgelegd. Dit verhindert Papa
geno echter niet, om voortdurend te pra
ten met Papagena. die opkomt ln de
gedaante van een oude vrouw. Tenslotte
verdwijnt zij, begeleid door donder en
bliksem. Thans verschijnen de drie Jonge
lingen en overhandigen hun de toverfluit
en de toverklokjes, die hun afgenomen
waren. Uit de grond verrijst een rijk ge
dekte tafel. Papageno laat zich de spijzen
goed smaken. Pamlna komt; op; zij be
schouwt Tamino’s zwijgen als een bewijs,
dat hij niet meer van haar houdt. Des-
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ondanks blijft hij ln zijn houding vol
harden.
Nu stelt het toneel een gewelf voor. De
priesters zingen de lof van Isls en Osiris.
Als beloning voor zijn standvastigheid
wordt Tamlno door de priesters binnen
geleid ln het heiligdom, evenals Pamlna.
ZIJ wordt wanhopig, als hij ook nu nog
het zwijgen niet verbreekt. Als allen zijn
vertrokken, komt Papageno op, verheugd,
dat men hem heeft vergeven, dat hij het
zwijgen te vroeg heeft verbroken. Hij be
geert niets meer dan een beker wijn en
een meisje of een vrouwtje. Nu verschijnt
opnieuw het oude vrouwtje, doch ver
andert voor zijn ogen in een lieve. Jonge
Papagena. HIJ wil haar ln zijn armen
sluiten, doch dit wordt hem belet door
een priester, die zegt. dat hij zich harer
nog niet waardig heeft gemaakt.
Daarop verandert het toneel in een
palmentuin. De drie jongelieden zingen
de lof van de dageraad. Pamlna komt aan
en wil zich doden, omdat zij meent, dat
Tamlno haar niet meer liefheeft. De drie
jongelieden weerhouden haar van deze
wanhoopsdaad en beloven haar, dat zij
haar naar Tamlno zullen brengen. Nauwe
lijks zijn zij met haar verdwenen, of Taml
no treedt op, begeleid door twee mannen ln
wapenrusting. Deze dragen hem op. de
gevaarvolle weg door water en vuur te
betreden. Dan zal hij waardig zijn, zich te
wijden aan de mysteriën van Isls. Aan
Pamlna, die ls toegesneld, wordt toege
staan, den geliefde op die weg te verge
zellen. Na deze proef gelukkig te hebben
doorstaan, worden zij met gejuich opge
nomen in de kring der Ingewijden.
Het toneel verandert in een tuin. Papa
geno ls troosteloos over het verlies van
zijn Papagena. Hij wil zich van het leven
beroven, doch ontvangt van de drie jon
gelieden de raad, zijn toverklokjes te laten
horen. Dit doet hij, met het gevolg, dat
Papagena eensklaps weer voor hem staat.
Tenslotte vertoont zich nog eenmaal de
Koningin der Nacht, vergezeld van de drie
gesluierde vrouwen, om wraak te nemen
op de drie priesters, doch zij wordt op de
vlucht gejaagd door een ontzettend onweder, waartegenover zij machteloos staat.
In de tempel der ingewijden worden Ta
mlno en Pamlna voor altijd vereend.
De meest bekende muzikale nummers
zijn: le acte: „Der Vogelfanger bin ich Ja"
(Papageno); „Dies Blldniss lst bezaubernd
schön" (Tamlno); „O zlttre nicht, meln
lleber Sohn", „Queen of Nlght” en „Bel
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M&nnern, welche Llebe fühlen" (Pamlna
en Papageno); „Zum Ziele führt dlch dlese
Bahn” (finale). — 2e acte: „O Isls und
Osiris" (Sarastro); „Wie lhr an diesem
Schreckensort?” (kwintet: Papageno. Tamlno en de elfen); „Der Holle Rache
kocht” (de Koningin der Nacht); „Soll
ich dlch, Teurer, nicht mehr sehen?"
(Sarastro, Pamlna, Tamlno); „Pa-PaPapageno” (Papageno en Papagena); „Heil
sel euch Geweihten” (koor der priesters).
Gram.pl. (Selectie) Telef. E 2133.
ZBW3, roepletters van de u.k.g.-zender
Hongkong (China), golflengte 31.49 m.
Zendt dagelijks van 5.50—7.35 en van 9.20
—15.50 u.
ZBW2, roepletters van de u.k.g.-zender
Hongkong (China), golflengte 49.26 m.
ZBW4, roepletters van de u.k.g.-zender
Hongkong (China), golflengte 19.75 m.
ZBW5, roepletters van de u.k.g.-zender
Hongkong (China), golflengte 16.9 m.
ZEESEN, u.k.g.-zender ln Duitsland,
golflengte 13.99 m„ roepletters DJS; golfl.
16.89 m., roepl. DJE; golfl. 19.56 m., roepl.
DJR; golfl. 19.63 m., roepl. DJQ; golfl.
19.74 m., roepl. DJB; golfl. 19.85 m., roepl.
DJL; golfl. 25.31 m., roepl. DJP; golfl.
25.42 m., roepl. DJO; golfl. 31.38 m., roepl.
DJA; golfl. 49.83 m., roepl. DJC.
ZEFANJA, Profetie van, een der 12 klei
ne profeten, uit het Oude Testament,
leefde ± 630 vóór Chr. onder Konlng Jozla,
dus nadat de tien stammen van Israël
reeds ln ballingschap waren weggevoerd
HIJ leefde ln dezelfde tijd als *Jeremla. HIJ
vermaant speciaal de stammen Juda en
Benjamin, hun zonden van afgoderij te
verlaten, onder de bedreiging van Gods
wraak.
ZELLER, KARL, geb. 1842, Oostenrijks
componist van liederen en operettes. Was
ambtenaar aan het Ministerie van Onder
wijs te Wenen. Beoefende daarnaast met
groot succes de muziek. Van zijn operet
tes hebben zich Der *Vogelhandler en Der
Obersteiger weten te handhaven.
ZENDER, Inrichting, waarin sterke electrlsche trillingen worden opgewekt, die na
•modulatie door de zendantenne worden
ultgestraald. De ontvang-antenne wordt
met de uitgezonden frequentie ln •reso
nantie gebracht. Voor de werking zie onder
•radio voor leken. Op de tekening ls op
overzichtelijke wijze een zender afgebeeld.
Van links beginnend zien we: de varlometer; hoger, tegen de muur de kabels
met schakelaar en daaronder, rustend op
Isolatoren, de plaat-condensator voor het
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Instellen der golflengte. Verder naar rechts:
de elndtrap ter versterking der opgewekte
zendgolven, met zendlampen en water
koeling. Hoger aan de muur komt door
een Isolator de antenneleldlng naar bin
nen. Door het raam ls de mast met zendantenne zichtbaar. Een bedrijfslngenleur
staat aan de centrale schakeltafel. Rechts
ls de machinekamer afgebeeld. Op de
voorgrond: schakelaar voor het Inschake
len van de reserve-machlnes; de omvormer
ZENDERS. De voornaamste zenders zijn:
Kaunas ..............
Hilversum I .......
Radto-Romanla
Lahti ..................
Moskou I ...........
Radlo-Parls .......
Ankara ..............
Stamboel ...........
Irkoetsk ............
Deutschlandsender
Droitwlch ...........
Minsk ..................
Reykjavik ...........
Motala
..............
Novoslblrsk .......
Warschau I .......
Luxemburg .......
Moskou II .......
Kalundborg .......
Kiev I ................
Tashkent ..........
Bergen
.............
Oslo
..................

ter opwekking van de roosterspannlng ln
de zendlampen; de omvormer met draaistroommotor en dynamo. Op de achter
grond, beschermd door traliewerk de
hoogspannlngs-gelijkrlchter voor het op
wekken van de anodespanning ln de zend
lampen met waterkoeling en vacuumpomp; en ten slotte geheel rechts het
schakelbord met meetinstrumenten, auto
maten en regelaars. Zie ook foto-paglna
XXXIX.
Golflengte
kHz.
Meters
153
1961
160
1875
160
1875
166
1807
172
1744
182
1648
183
1639
185
1622
187.5
1600
191
1571
200
1500
208
1442
208
1442
216
1389
217.5
1379
224
1339
232
1293
232
1293
240
1250
248
1209.6
256.4
1170
260
1153.8
260
1153.8

Energie
ln kW.
7

10-120
150
220
500
80
120
5
20
60
150
35
100
150
100
120
200
100
60
100
25
20
60

Zenders
Stationsnaam:
Vigra
................................
Leningrad I ....................
Tromsö
............................
Tlflis
...............................
Moskou m ......................
Saratow ..........................
Flnmark
......................
Archangel
....................
Rostov a. d. Don..........
Boedapest II ................
Sverdlovsk
..................
Banska Bystrlca ..........
Boden
............................
Genève
.................. ..
Ostersund
.................... '
Voronezh
......................
Uleaborg
......................
Tartu ..............................
Hamar
..........................
Innsbruck
....................
Baranowlcz
..................
Ljubljana
....................
Vilpuri
..........................
Bolzano
......................
Wilno
............................
Boedapest I ..................
Beromünster ................
Memel
..........................
Palermo
................ :.. •
Radio Elreann
..........
Stuttgart
......................
Alpes-Grenoble PTT
Madona
........................
Wenen
..........................
Athene
..........................
Rabat
............................
Sundsvall
....................
Florence I ......................
Brussel I (Frans) —
Cairo I ..............................
Kouibyshev ..................
Chrlstlansand ............
Lissabon
....................
Tröndelag
................
Praag I ..........................
Lyon PTT ....................
Petrozavodsk ..............
Keulen
........................
Jeruzalem
..................
North Reglonal ........
Sottens
.............. .
Belgrado .......................
Paris PTT ..................
Stockholm .....................
Rome I ..........................
Fredrikstad
................

Hilversum (Jaarsveld)

Zenders
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Golflengte
kHz.
Meters
260
1153.8
271
1107
282
1065
283
1060
300
1000
340
882.3
347
864
350
857.1
355
845.1
359.5
834.5
375
800
392
765
392
765
401
748
413.5
726
413.5
726
431
696
512
586
519
578
519
578
520
576.9
527
569.3
527
569.3
536
559.7
536
559.7
546
549.5
556
539.6
565
531
565
531
565
531
574
522.6
583
514.6
583
514.6
592
506.8
601
499.2
601
499.2
601
499.2
610
491.8
620
483.9
620
483.9
625
480
629
476.9
629
476.9
629
476.9
638
470.2
648
463
648
463
658
455.9
668
449.1
668
449.1
677
443.1
686
437.3
695
431.7
704
426.1
713
420.8
722
415.4
722
415.4

Energie
in kW.
10
100
10
35
100
20
10
10
20
20
40
15-30
2.5
1.3
0.6
10
10
0.5
0.7
1
50
6.3
10
10
50
120
100
10
3
100
100
20
50
120
15
20
10
20
15
20
10
20
20
20
120
100
10
100
20
70
100
20
120
55
120
1
20

I

Zenders
Stationsnaam:
Kharkow .....................................
Asslut ...........................................
Madrid EAJ 2 .........................
Sevllla EAJ 5 ...........................
Tallinn .......................................
Mtlnchen .....................................
Marsellle PTT ...........................
Porl ...............................................
Kattowltz ...................................
Burghead .....................................
Scottlsh Reglonal .................
Sortavala
.................................
Stallno
.....................................
Toulouse PTT .........................
Leipzlg
.....................................
Barcelona EAJ 1 .....................
Lwow .........................................
Penmon
...................................
Welsh Reglonal ....................
Milaan I .....................................
Boekarest ................................
Bodö
.........................................
Kiev 2 .........................................
Ruell-Malmalson .....................
Stavanger
...............................
Berlijn
.....................................
Porsgrund
...............................
Sofia
.........................................
Saragossa .................................
Valencla ...................................
Slmferopol ...............................
Straatsburg .............................
Poznan
.....................................
London Reglonal ................
Graz ...........................................
Llnz
...........................................
Helsinki
...................................
Llmoges PTT .........................
Hamburg
................................
Dniepropetrovsk
..................
Radlo-Toulouse
..................
Brno ...........................................
Brussel n (Vlaams) ............
Algiers
.....................................
Göteborg
................................
Breslau
.....................................
Poste Parlslen ........................
Agen
.........................................
Odessa ........................................
Northern Ireland Reglonal
Bologna
..................................
Torun
.......................................
Hilversum n ..........................
Bratislava
...............................
Chernigov
..............................
Midland Reglonal
..............
Barcelona EAJ 15 ................

Zenders

335
Golflengte
Meters
kHz.
415.4
722
410.4
731
410.4
731
410.4
731
410.4
731
405.4
740
749
400.5
749
400.5
758
395.8
391.1
767
767
391.1
776
386.6
386.6
776
386.6
776
382.2
785
795
377.4
795
377.4
804
373.1
804
373.1
814
368.6
364.5
823
364.5
823
360.6
832
832
360.6
832
360.6
841
356.7
850
352.9
352.9
850
850
352.9
850
352.9
349.2
859
859
349.2
868
345.6
877
342.1
886
338.6
886
338.6
895
335.2
895
335.2
904
331.9
913
328.6
913
328.6
922
325.4
932
321.9
941
318.8
941
318.8
950
315.8
959
312.8
968
309.9
968
309.9
977
307.1
986
304.3
986
304.3
995
301.5
1004
298.8
296.2
1013
1013
296.2
1022
293.5

Energie
in kW.
10
1
3
5
20
100
100
1
12
60
70
0.2
10
120
120
7.5
70
5
70
50
12
10
35
37
10
100
1
100
3
10
100
50
70
15
15
10
1.5
100
10
60
32
15
12
10
100
60
0.5
10
100
50
20
15-60
13.5
4
70
3

I

Zenders
Stationsnaam:
Krakow .................................
Ovledo ...................................
Könlgsberg I .....................
Parede
................................
Leningrad n ......................
Rennes-Bretagne
............
West of England Reglonal
Barl I ....................................
Radlo-Cité ..........................
Tiraspol
............................
Bordeaux-Lafayette
----Falun
..................................
Zagreb ..................................
Madrid EAJ 7 ....................
Vlnnltsa
..............................
Kuldlga
..............................
Napels ....................................
Melnik
................................
Alexandrlë I ........................
Nylregyh&za
......................
Stagshaw (Newcastle) ...
Hörby ................ ....................
Genua I .................................
Triest
..................................
Turijn I ................................
Londen National ..............
North National ................
Scottish National ............
Koslce
...................................
Monte Cenerl ......................
Kopenhagen
.....................
Nlce Cóte d’Azur ............
Kassei
...................................
Koblenz
............................
Frankfort
..........................
Freiburg lm Brelsgau ...
Trier
....................................
Troppau
...............................
Radio PTT Nord ................
Narvlk
.................................
Rome II ................................
Glelwltz
...............................
Görlltz
.................................
Cork ........................................
Saarbrücken
.....................
Florence n ..........................
Riga
.....................................
Salamanca ..........................
Neurenberg ........................
Radlo-Méditerranée
....
Varna .....................................
Aberdeen
............................
Dresden .................................
San Sebastlan ..................
Klagenfurt
........................
Vorarlberg
..........................
Danzlg
.................................
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Golflengte
kHz.
Meters
1022
293.5
1022
293.5
1031
291
291
1031
1040
288.5
1040
288.5
1050
285.7
1059
283.3
1068
280.9
1068
280.9
1077
278.6
1086
276.2
1086
276.2
1095
274
1095
274
1104
271.7
1104
271.7
1113
269.5
1122
267.4
1122
267.4
1122
267.4
1131
265.3
1140
263.2
1140
263.2
1140
263.2
1149
261.1
1149
261.1
1149
261.1
1158
259.1
1167
257.1
1176
255.1
1185
253.2
1195
251
1195
251
1195
251
1195
251
1195
251
1204
249.2
1213
247.3
1222
245.5
1222
245.5
1231
243.7
1231
243.7
1235
242.9
1249
240.2
1258
238.5
1258
238.5
1258
238.5
1267
236.8
1276
235.1
1276
235.1
1285
233.5
1285
233.5
1286
233.2
1294
231.8
1294
231.8
1303
230.2

Energie
ln kW.
10
0.5
100
5
10
120
50
20
2
10
60
2
0.7
5
10
25
10
100
0.5
6.25
60
100
10
10
7
40
40
50
10
15
10
60
0.5
2
25
5
2
5
60
0.3
60
5
5
1
17
1
15
20
2
27
2
1
0.25
1
5
5
0.5

Zenders

Karlstad, Norrköplng en Trollhattan ----Malmö .....................................................................
Magyarovar ...........................................................
Bremen. Flensburg, Hannover en Stettln

Magdeburg ..................................................
Saloniki .....................................................
Lodz
........................................................

:
:
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Stationsnaam:

Montpelller PTT ...................................................
Cairo II ...................................................................
Dublin
...................................................................
L'Ile de France ...................................................
Königsbcrg II ......................................................
Napels II ...............................................................
RJukan
...................................................................
Salzburg
...............................................................
Tampere
.................................................................
Ancona ...................................................................
Barl II .....................................................................
Genua II ...............................................................
Milaan II .................................................................
Notodden
...............................................................
Rome III .................................................................
Turijn II ...................................................................
Bordeaux-Sud-Ouest ...........................................
Bazel en Bern .......................................................
Warschau II ...........................................................
Radlo-Lyon ..........................................................
Stara Zagora ........................................................
Radlo-Normandle .................................................
Vaasa .......................................................................
Alexandrlë n ......................................................
Kalserslautern ....................................................
Milaan III ...............................................................
Turku
.....................................................................
Mlskolc ...................................................................
Burgos .....................................................................
Tour Elffel ...........................................................
Antwerpen en Kortrijk ...................................
Pécs
.........................................................................
Bournemouth .......................................................
Plymouth
.............................................................
Blnche
...................................................................
Albacete
.................................................................
Chatellneau
.........................................................
Nlmes
....................................................................
Santiago
...............................................................
Wallonla ................................................................
Llège Expérimental, Radlo-Colnte, Seralng
en Vervlers, Wallonla
..............................
Pletersaarl
............................................................
Radio Alcala ...........................................................
Santander
............................................................
Karlskrona
...........................................................
Llepaja
..................................................................

Golflengte
Meters
kHz.
228.7
1312
228.7
1312
1321
227.1
1330
225.6
1330
225.6
1333
225
224
1339
224
1339
1348
222.6
1348
222.6
1348
222.6
1348
222.6
1348
222.6
222.6
1348
1348
222.6
1348
222.6
1357
221.1
1357
221.1
1357
221.1
1357
221.1
1357
221.1
1357
221.1
1357
221.1
1366
219.6
1375
218.2
1384
216.8
1393
215.4
1402
214
1411
212.6
1420
211.3
1429
209.9
1429
209.9
1429
209.9
1429
209.9
1438
208.6

Energie
ln kW.
0.25
2.5
1.25
2
0.5
10
2
1
0.5
0.5
2
2
1
0.15
2
0.7
1
2
5
4
0.15
1
0.2
1
0.5
7
25
2
15

207.3
206
204.8
204.8
203.5
203.5
201.7
201.1
201.1
201.1
201.1
201.1

1447
1456
1465
1465
1474
1474
1487
1492
1492
1492
1492
1492

10
0.5
2.5
5
0.5
1.25
6
7
0.1
1.25
1
0.13
0.1
0.2
0.1
0.7
0.5
0.1

200
200
200
200
196
173

1500
1500
1500
1500
1530
1734

0.1
0.25
0.2
0.6
0.2
0.1

BIJ het raadplegen dezer nieuwste lijst, denke men aan de
wijzigingen. Voor de u.k.g.-zenders zie men de volgende blz.

steeds voorkomende
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ULTRA KORTE-GOLF STATIONS DER
GEHELE WERELD:

roep
letters :

Batavia (Ned. Oost ïndlë)
Vancouver (Canada) ................
Kharbarovsk (U.S.S.R.) ..........
Caracas (Venezuela)
..............
San José (Costa Rlca) ..........
Vaticaanstad
..............................
Mexico City (Mexico)
............
Montreal (Canada) ..................
Havana (Cuba) ..............................
Praag (Bohemen en Moravlë)
Bogota (Columbla) ..................
ZEESEN (Duitsland) ..................
Boston (U.S.A.) ............................
Mlaml (U.S.A.)
..........................
DAVENTRY (Engeland) ............
Clnclnnatl (U.S.A.) ....................
Phlladelphla (U.S.A.) ................
Skamlebaek (Denemarken) ..
Motala (Zweden) ..........................
Chlcago (U.S.A.) ........................
Nairobi (Kenya) ..........................
Toronto (Canada) ........................
Hongkong (China) ......................
Johannesburg (Zuid Afrika) ..
Bound Brook (U.S.A.) ................
Chlcago (U.S.A.)
.......................
Belgrado (Joego-Slavlë) ..........
Manlzales (Columbla) ...............
DAVENTRY (Engeland) ..........
Calcutta (Brlts-Indlë) ..............
Plttsburgh (U.S.A.) ..................
Wlnnlpeg (Canada) ..................
Lissabon (Portugal)
..............
Parede (Portugal) .....................
San José (Costa Rlca) ..........
Valencla (Columbla) ................
Rlobamba (Ecuador) ..............
Amateurs .......................................

YDA
VE9BK
RV15
YV5RC
TIGPH
HVJ
XEBT
CFCX
COCO
OLR2A
HJ3ABH
DJC
WIXAL
W4XB
GSA
W8XAL
W3XAU
OXY
SBG
W9XAA
VQ7LO
ZBW2
CRCX
ZTJ
W3XAL
W9XF
YUA
HJ4ABB
GSL
VUC
W8XK
CJRO
CSL
CTIGO
TIPG
YV4RV
PRADO

Pranglns (Radlo-Natlons) (Zwitserland) ..
Boedapest (Hongarije) .......................................
Bangkok (Slam)...................................................
Madrid (Spanje) ...................................................
Rlo de Janelro (Brazilië) ..............................
DAVENTRY (Engeland) ...................................
Melboume (Australië) .......................................
Hongkong (China) .............................................
Jelöy (Noorwegen) ...........................................
Schenectady (U.SA.) .......................................
ZEESEN (Duitsland) .......................................
Suva (Fldji Eilanden) .....................................
Praag (Bohemen en Moravlë) .......................
ZEESEN (Duitsland) ...........................................
Lima (Peru)
.......................................................
Lima (Peru)
.......................................................

HBP
HAT4
HS8PJ
EAQ2
PRF5
GSB
VK3ME
ZBW3
LKJ1
W2XAF
DJN
VPD2
OLR3A
DJA
OAX4T
OAX4Z

kHz.

meters:

kW.

3.040
4.750
4.273
5.800
5.820
5.970
6.000
6.005
6.010
6.010
6.010
6.020
6.040
6.040
6.050
6.060
6.060
6.060
6.060
6.080
6.083
6.090
6.090
6.100
6.100
6.100
6.100
6.105
6.110
6.110
6.140
6.150
6.150
6.200
6.410
6.520
6.620
7.000
tot
7.300
7.780
9.125
9.350
9.480
9.500
9.510
9.510
9.520
9.520
9.530
9.540
9.540
9.550
9.560
9.560
9.565

98.68
62.63
70.20
51.72
51.52
50.26
50.00
49.96
49.92
49.92
49.92
49.83
49.67
49.67
49.59
49.50
49.50
49.50
49.50
49.34
49.31
49.26
49.26
49.20
49.18
49.18
49.18
49.12
49.10
49.10
48.86
48.78
48.78
48.40
46.80
46.00
45.31
42.86
tot
41.10
38.48
32.88
32.09
31.65
31.58
31.55
31.55
31.49
31.49
31.48
31.45
31.45
31.41
31.38
31.38
31.36

10
12
1
0.5
10
1
0.075
2.5
30
1
50
20
2.5
10—50
10
10
0.5
1
0.5
0.5
2
0.5
5
35
10
1
1
10—50
0.5
40
2
0.5
5
0.5
0.5
2
0.01
20
5
20
20
12
10-50
1.5
2
1
25
50
3
30
5.50
10
15
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I

Bombay (Brits-Indlë) ......................................
Millls (U.S.A.) .....................................................
DAVENTRY (Engeland)
..............................
Lyndhurst (Australië) ......................................
Phlladelphla (U.S.A.) .......................................
Sydney (Australië) ............................................
Huizen (Holland) .......................... ....................
Prangins (Radio-Nations) (Zwitserland)..
Moscou (U.S.S.R.) ...............................................
Rome (Italië) .......................................................
Soerabaja (Ned. Oost Indlë) ......................
Lissabon (Portugal) ..........................................
Buenos Aires (Argentinië) ..........................
Lissabon (Portugal) ...........................................
Madrid (Spanje) .................................................
Lissabon (Portugal) ...........................................
Bandoeng (Ned. Oost Indlë) ......................
Rulselede (België) ...............................................
Buenos Aires (Argentinië) ...............................
Tenerlffe (Canarlsche Eilanden) ..............
Bandoeng (Ned. Oost Indlë) ........................
Lissabon (Portugal) ...........................................
Motala (Zweden) .................................................
Wlnnipeg (Canada) ...........................................
Parijs (Radio Colonlale) (Frankrijk) ----DAVENTRY (Engeland)
..............................
ZEESEN (Duitsland) ......................................
Boston (U.S.A.) ..................................................
Tokio (Japan) ......................................................
Wenen (Duitsland) ..........................................
Rome (Italië) .......................................................
DAVENTRY (Engeland)
..............................
Wayne (U.S.A.) ...................................................
Lissabon (Portugal) ..........................................
Praag (Bohemen en Moravlë) ......................
ZEESEN (Duitsland) ......................................
DAVENTRY (Engeland)
..............................
Pittsburgh (U.S.A.) ...........................................
Parijs (Radio Colonlale) (Frankrijk) ....
Moscou (U.S.S.R.) ...............................................
Lissabon (Portugal) ...........................................
Reykjavik (Ijsland) ...........................................
Parede (Portugal) ..............................................
Warschau (Polen) ..............................................
Amateurs ...............................................................
Sofia (Bulgarije)
................
Moscou (U.S.S.R.)
------ .
ZEESEN (Duitsland) ........
Vaticaanstad
........................
DAVENTRY (Engeland)
Bandoeng (Ned. Oost Indlë)
Tokio (Japan) ........................
DAVENTRY (Engeland)
Hongkong (China)
............
ZEESEN (Duitsland) ........

Zenders

roep
letters:
VUB
W1XK
GSC
VK3LR
W3XAU
VK2ME
PCJ
HBL
RW96
12R03
YDB
CT1AA
LRX
CT1CT
EAQ
CSW
PMN
ORK
LSX
EAJ43
PLP
CSW
SBG
CJRX
TPA4
GSD
DJD
WIXAL
JZJ
OER2
12R04
GSN
W2XE
CT1AA
OLR
DJP
GSE
W8XK
TPA3
RNE
CT1CT
TFJ
CT1GO
SPW

kc/s
9.565
9.570
9.580
9.580
9.590
9.590
9.590
9.595
9.600
9.635
9.640
9.655
9.660
9.680
9.860
9.940
10.260
10.330
10.350
10.350
11.010
11.040
11.700
11.720
11.720
11.750
11.770
11.790
11.800
11.800
11.810
11.820
11.830
11.830
11.840
11.850

11.860
11.870
11.880
12.000
12.082
12.235
12.400
13.635
14.000

tot
LZA
RKI
DJL
HVJ
GSF
YDC
JZK
GSO
ZBW4
DJB

14.400
14.970
15.040
15.111
15.123
15.140
15.160
15.160
15.180
15.190
15.200

meters:
31.36
31.35
31.32
31.32
31.28
31.28
31.28
31.27
31.25
31.13
31.11
31.09
31.06
31.00
30.43
30.18
29.24
29.04
28.99
28.99
27.25
27.17
25.63
25.60
25.60
25.53
25.49
25.45
25.42
25.42
25.40
25.38
25.36
25.36
25.34
25.31
25.29
25.27
25.23
25.00
24.83
24.52
24.20
22.00
21.42

kw.
4.5
10
10—50
1
10
20
20
20
20
25
1
2
5
0.5
20
5
5
9
12
4
3
5
1
2
12
10—50
50
20
20
1.5
25
10—50
10
2
30
50
10—50
40
12
20
0.5
7.5
0.35
10
0.01

tot
20.84
20.04
19.95
19.85
19.84
19.82
19.80
19.80
19.76
19.75
19.74

1.5
25
50
10
10—50
3
20
10
2
50
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STATIONS:
Plttsburgh (U.S.A.) ..........................................
Huizen (Holland) .................................................
Praag (Bohemen en Moravlë) ......................
Parijs (Radio Coloniale) (Frankrijk) ----Boston (U.S.A.) ...................................................
DAVENTRY (Engeland)
..............................
Wayne (U.S.A.) ..................................................
ZEESEN (Duitsland) ......................................
Euenos Aires (Argentinië) ..............................
DAVENTRY (Engeland)
..............................
Schenectady (U.S.A.) ......................................
ZEESEN (Duitsland) ......................................
Boedapest (Hongarije) ......................................
Hongkong (China) ............................................
ZEESEN (Duitsland) ........................................
Wayne (U.S.A.) ..................................................
Huizen (Holland) ...............................................
Bound Brook (U.S.A.) .......................................
DAVENTRY (Engeland)
...............................
BANDOENG (Ned. Oost Indië) ..................
Bangkok (Siam) ...................................................
BANDOENG (Ned. Oost Indië) ..................
DAVENTRY (Engeland)
..............................
Wayne (U.S.A.) ...................................................
DAVENTRY (Engeland)
...............................
Plttsburgh (U.S.A.) ...........................................
DAVENTRY (Engeland)
...............................

Zendmachtigingen

roep
letters:
W8XK
PCJ
OLR5A
TPA2
WIXAL
GSI
W2XE
DJQ
LRU
GSP
V/2XAD
DJR
HAS3
ZBW5
DJE
W2XE
PHI
W3XAL
GSG
PLE
HS8PJ
PMA
GSH
W2XE
GSJ
W8XK
GST

kc/s
15.210
15.220
15.230
15.243
15.250
15.260
15.270
15.280
15.290
15.310
15.330
15.340
15.370
17.750
17.760
17.760
17.770
17.780
17.790
18.830
19.020
19.350
21.470
21.520
21.530
21.540
21.550

meters:
19.72
19.71
19.70
19.68
19.67
19.66
19.65
19.63
19.62
19.60
19.57
19.56
19.52
16.90
16.89
16.89
16.88
16.87
16.86
15.93
15.77
15.50
13.97
13.94
13.93
13.93
13.92

kw.
40
20
30
12
20
10—50
10
50
5
10—50
18
50
20
2
50
10
23
40
10—50
60
20
60
10—50
10
10—50
40
10—50

Bij het raadplegen dezer nieuwste lijst denke men aan de steeds voorkomende
wijzigingen.
ZENDLAMPEN, grote lampen voor het
opwekken van ongedempte trillingen. De
anode-spanning is soms zeer hoog (10.000
Volt en meer). Zie foto-paglna XL.
amateurs,
voor
ZENDMACHTIGING,
wordt alleen verleend aan hen, die zich
met succes hebben onderworpen aan een
examen, afgenomen vanwege het Hoofd
bestuur der P.T.T., en die zich houden aan
een aantal daarvoor vastgestelde bepalin
gen. Het uitzenden zonder deze vergun
ning (z.g. clandestien zenden) is streng
verboden en strafbaar. Uitzendingen van
politieke aard, in welke vorm ook, waar
onder ook begrepen het uitzenden van
nationale liederen van andere landen, zijn
verboden. Op 1 Jan. 1939 waren de vol
gende zendmachtigingen verleend:
PAoAA, Nederlandsche Vereeniging voor
Internationaal Radioamateurisme (N.V.I.
R.), Secretariaat: Postbus 150, ’s-Gravenhage; zender: Marlsplein 10, Heemstede.
PAoAB, W. Jurriëns, 3111, Ulft.
PAoAC, C. Th. van de Logt, Achterhoekse Molenweg 152, Hengelo (Ov.).
PAoAD, Ph. J. Huis, De Bazelstraat 15,

Hilversum.
PAoAE, D. J. van Drunen, Arnhemseweg
A 270, Zevenaar.
PAoAF, Dr. K. Beintema, Radesingel 19,
Groningen.
PAoAG, R. H. Brouwer, Enterweg, RUssen.
PAoAH, A. Husslage, Westzijde 105, Zaan
dam.
PAoAI, W. F. Andréa, Sparenbergstraat
8, Haarlem.
PAoAJ, Th. J. Struijs, Schuttersgracht
40, Gorinchem.
PAoAK, H. Krips, Jokweg, Noordwolde
(Fr.).
PAoAL, J. F. W. Stelnhorst, Rivieren
laan 238II, Amsterdam-Z.
PAoALO, C. Valkhof, Grunsfoortseweg
5, Renkum.
PAoAM, G. H. van Vliet, Ridderstraat
40 A, Rotterdam-C.
PAoAN, D. C. Janssen, Waldecklaan 3,
Bussum.
PAoANI, H. A. de Reiger, Van Heutszsingel 52 D, Coevorden.
PAoANT, C. M. A. Insje, v. Halewijnlaan
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51, Voorburg (Z.H.).
PAoAP, A. E. J. H. D. van Dokcum, le
Middellandstraat 53a; zender: le Mlddellandstraat 53b, Rotterdam-C.
PAoAPX, G. Werkema, Torenstraat 58,
Hulzum.
PAoAQ, S. J. Quast, Anemoonstraat 143,
’s-Gravenhage.
PAoAR, Vereniging van Arbeiders Radio
Amateurs (V.A.R.A.), Heuvellaan 33, Hil
versum.
PAoASD, W. F. Jacot, Roemer Vlsscherstraat 50, Amsterdam-W.; zender: Marnixstraat 212, Amsterdam-C.
PAoAU, P. Aubroeck, Oost Kousdljk 12,
Rotterdam-W.
PAoAV, A. Visser, Verkuyl Quakkelaarstraat 85, Vlisslngen.
PAoAW, P. H. den Hartog Gz., B 43,
Willige Langerak.
PAoAZ, H. E. Jacobs, Graaf Florlslaan
44, Hilversum.
PAoBA, W. A. van den Berg, Mooleweg
L 191, Elden.
PAoBB, W. Baumgarten, Jan Steenstraat
3, Zaandam; zender: Saxen Weimarlaan
20, Amsterdam-Z.
PAoBC, P. Hartman, Loosduinseweg 925a,
’s-Gravenhage.
PAoBD, B. Dijk, Beersterstraat 32, Win
schoten.
PAoBE, H. J. Beenen, Wassenberghstr.
34, Groningen.
PAoBF, F. Boelens, Zuiderstraat 30, Hoogezand.
PAoBGS, H. J. A. Bagchus, Curagaostr.
58III, Amsterdam-W.
PAoBH, H. C. Blngen, Mathias Wljnandstraat 6, Maastricht.
PAoBJ, J. R. Bodewes, Verlengde Hoofd
straat 80, Hoogezand.
PAoBK, A. Moerman, Rauwenhoffpleln
4, Rotterdam-W.
PAoBM, W. M. van Oorschot, Prins Hen
drikkade 37B, Eindhoven.
PAoBN, J. Lourens, Ploegseweg 25, Oosterbeek.
PAoBP, P. L. H. Beek, Hamburgerslngel
19, Venlo.
PAoBQ, A. Ruijl, Majubastraat 471, Amsterdam-O.
PAoBR, J. L. Baartman, Hendrik de Keyzerpleln 54, Eindhoven.
PAoBS, C. J. van Bodegom Smith, Prins
Hendrikstraat 190, ’s-Gravenhage.
PAoBT, H. Bruijn, Wilhelmlnalaan 11,
Den Burg (Texel).
PAoBU, M. J. Burgerhoff, Vughterdljk
39, ’s-Hertogenbosch.

Zendmachtigingen

PAoBW, J. N. Beuk, Poortlaan 1, Was
senaar.
PAoBY, K. Bosman, Veluvlaweg 7, Wagenlngen.
PAoBZ, F. Brouwer, Beeklaan 222, ’s-Gravenhage.
PAoCA, Ir. W. H. Moorrees, Gevaertsweg
17. Dordrecht.
PAoCC, M. Peekei, Mathenesserl. 392C,
Rotterdam-W.
PAoCD, C. J. P. Drlnkenburg, Van der
Veerelaan 4, Amstelveen.
PAoCE, A. A. Vergouw, Plet Gijzenbrugstraat 13, Amsterdam-W.
PAoCH, P. H. A. Hoffmann, Jacob Glllesstraat 19, ’s-Gravenhage.
PAoCJ, J. C. Janssen, Prins Hendrik
straat 9a, Eindhoven.
PAoCK, C. P. A. Kanters, Mauvestraat
1, Dordrecht.
PAoCM, S. Kaplan, St. Gerarduslaan 9,
Eindhoven.
PAoCN, E. L. Baaij, Verhulstlaan 8, Bussum.
PAoCOR, J. J. Demeyer, Hoefkade 1344,
’s-Gravenhage.
PAoCP, E. K. de Haan, Achter de Hoven
257, Leeuwarden.
PAoCS, C. S. Stapensea, 17 A, Menaldum.
PAoCU, M. B. Caarels, Cornelis Mertensstraat llbls, Zullen (postbest. Ut.).
PAoCV, R. Y. Drost, Hllvertsweg 239,
Hilversum.
PAoCX, J. H. Koen, Wooldstraat 28,
Winterswijk.
PAoCZ, J. A. Verhoef, Oostsingel 54,
Delft.
PAoDA, A. N. Dekker, Appelstraat 20,
’s-Gravenhage.
PAoDC, H. J. Tuin, Voormeulenweg 91,
Bussum.
PAoDD, Ir. W. J. L. Dalmijn, Van Pallandstraat 63, Arnhem.
PAoDE, J. Draljer, Slochterstraat 117,
Sappemeer.
PAoDF, H. Sleeboom Jr., Amsterdamseweg 405, Amstelveen.
PAoDG, D. de Groot, Schoolhuis T 24,
Trlcht (Gld.).
PAoDJ, J. Deutekom, A 83, Noord-Scharwoude.
PAoDJA, D. J. Aeilkema, Noorderstraat
117, Sappemeer.
PAoDK, M. Ph. de Koster, Bolwerk Noord
49, Bergen op Zoom.
PAoDL, J. Boekestljn, Dorpsstraat D 4,
De Lier.
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PAoTH, Th. A. van Keulen, F 55. Hamersveld bij Amersfoort.
PAoTI, H. Thie, Oude Ebbingestraat 38,
Groningen.
PAoTK, J. ten Hoopen, Warnsveldseweg
29, Zutphen.
PAoTM, P. J. Schaffels, Vechtstr. 181II,
Amsterdam-Z.
PAoTSK, F. E. A. A. Koopmans, Ama
zonenstraat 29huis, Amsterdam-Z.
PAoTT, S. H. van Hulst, Van Montfoortlaan 14, ’s-Gravenhage.
PAoTY, Ch. J. Tijdgat, Museumstraat 6a,
Groningen.
PAoTZH, A. P. Tulleners, Frans Halslaan
66, Hilversum.
PAoUB, H. M. E. Linse, Dultsestraat

I

Zendmachtigingen

347

95b, Rotterdam-W.
PAoUD, C. van Draanen, Vlietlaan 23c,
Rotterdam-O.
PAoUN, D. Zaaijer, Benschopperweg 22,
IJsselsteln.
PAoUP, J. F. Gerdes, Hoendiepstraat
42 I, Amsterdam-Z.
PAoUT, Nederlandsche Vereenlging voor
Radiotelegrafie (N.V.V.R.), afd. „Utrecht",
Secr. Corn. Drebbelstraat 5; zender: Vredenburg 4, Utrecht.
PAoUV, J. G. Matzinger, Slngelweg 142,
Vllsslngen.
PAoUW, F. Dimpenfeld, Admiralengracht
291, Amsterdam-W.
PAoVA, J. M. van Essen, Haarlemmerdijk
132, Amsterdam-C.
PAoVB, P. van den Berg, Keizerstraat
52—54, Gouda.
PAoVD, G. K. van den Pol, Jan Haringstraat 27, Haarlem.
PAoVH, A. van Heulen, Leeuwenstraat
15, Hilversum.
PAoVI, P. Visser, Davisstraat 39 HZ, Amsterdam-W.
PAoVK, H. F. W. van Kerkhoven, Van
Oldenbarneveltstraat 146b, Rotterdam-W.
PAoVM, Frater Martlnus, Pensionaat
Huize „St. Radboud", Medemblik.
PAoVP, P. de Vlaam Hzn., v. Oldenbar
neveltstraat 37, Rotterdam-C.
PAoVR, G. van Rhijn Jaczn., Lange
Nieuwstraat 67, Schiedam.
PAoVS, A. van Strijen, Hooldrift 90b n,
Rotterdam-W.
PAoVT, L. Foreman, St. Vitusholt 46,
Winschoten.
PAoW, P. Versteeg, Hovendaal 74, Rotterdam-Z.
PAoVW, J. J. van den Wijngaard, Van
Noremborghstraat 26, ’s-Hertogenbosch.
PAoVZ, J. C. Houthuis, Zwederstraat 17b,
Rotterdam-Z.
PAoWA, G. den Boon, Opperduit 35,
Lekkerkerk.
PAoWB, W. Ch. Bödeker, De Wittenkade
136 II, Amsterdam-W.
PAoWD, W. S. F. Draisma, Stationstraat
53, Amersfoort.
PAoWE, W. A. Steenweg, Rozenboomlaan
39, Voorburg (Z.H.).
PAoWEA, A. A. Bliek, Boddenkampsingel
86, Enschedé.
PAoWF, J. J. Walrecht, Star Numanstr.
44, Groningen.
PAoWG, Jhr. P. J. H. Roëll, Bergstraat
41, Amersfoort.
PAoWH, H. W. Wilting, Groenestraat
203, Nijmegen.
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PAoWHS, G. B. Wezenaar, Bredalaan 116,
Eindhoven.
PAoWI, UL Wltjens, Vredenburg 4,
Utrecht.
PAoWIM, W. H. Nowee, Esdoornstraat 88,
’s-.Gravenhage.
PAoWK, W. Kluun, Nassaukade 310 Hl,
Amsterdam-W.
PAoWL, H. H. Welling, Honthorststraat
24, Hulzum.
PAoWM, A. Watermulder Jr., Oudegoedstraat 48, Deventer.
PAoWO, W. H. Welgraven, Station Laag,
Oosterbeek.
PAoWQ, A. Wijkhuizen, Essenburgslngel
25a, Rotterdam-C.
PAoWR, H. M. Akkerman, Everh. v.
Reijdstraat 30, Deventer.
PAoWS, W. SloeserwiJ, Copernicusstraat
ölboven, Amsterdam-O.
PAoWT, J. M. F. A. van Dijk, Van Lim
burg Stlrumlaan 20, Amersfoort.
PAoWU, J. J. de Ruiter, Westerkade 1,
Utrecht.
PAoWW, C. van den Wijngaard, Prinses
Julianaweg
152, Jutphaas
(postbest.
Utrecht).
PAoXA, J. A. de Ruig, Benschopperweg
22, LJsselstein.
PAoXB, E. M. Gits, Hovendaal 76, Rotterdam-Z.
PAoXD, N. J. Sandbergen, Beukenlaan
89, Schiebroek.
PAoXF, E. Kerker, Wlpperplein 20,
Heemstede.
PAoXG, P. L. Krever, Tamarlndestraat
51, ’s-Gravenhage.
PAoXH, P. G. L. Hegener, tijdelijk adres:
K.N.I.L.M., Andir-Java.
PAoXI, C. L. J. van Lent Jr., Heem
steedse Dreef 105, Heemstede.
PAoXJ, A. Chr. Jansen, Julianalaan 10,
Delft.
PAoXK, A. A. van Mansum, Hertog Govertkade 6, Delft; zender: Terrasweg 80,
Santpoort (dorp).
PAoXL, J. Klingen, Bronsteeweg 12,
Heemstede.
PAoXM, P. F. van Cleemputte, Hendr.
v. Deventerstraat 101, ’s-Gravenhage.
PAoXN, A. F. van Aggelen, Judlth Leysterstr. 9, Haarlem.
PAoXO, J. A. M. Burger, Kleine Hout
straat 37, Haarlem.
PAoXP, A. G. Stoll, Delftlaan 63; zen
der: Tempelierstraat 12, Haarlem.
PAoXQ, J. H. L. M. Sormani, Overtonstraat 16, Haarlem.
PAoXR, W. N. van Vliet, Transvaalkade

90boven, Amsterdam-O.
PAoXS, J. C. Rijkeboer, Torrlcelllstraat
1, Eindhoven; zender; Deckerstraat 39,
Haarlem.
PAoXT, H. de Vries, Zljlweg 68, Haar
lem.
PAoXU, H. Dekkers, Rletwljkerstraat
89 H, Amsterdam-W.
PAoXV, A. F. Dalman, Trompstraat 48,

Haarlem.
PAoXW, F. W. de Vrijer, Heussensstraat
26, Haarlem.
PAoXX, J. Boonstra, Dr. Cuyperspleln
43 n, Hilversum.
PAoXY, W. M. J. Wories, Fred. van
Prulsenweg 28, Eindhoven.
PAoXYZ, M. C. Mattern, Beyert 1,
Naarden.
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PAoXZ, C. Swart, Zinneveltlaan 35, Santpoort-station.
PAoYB, M. C. M. Graauwmans, Kerk
straat 29a, Ginneken.
PAoYK, Nederlandsche Vereeniglng voor
Radlotelegrafie (N.V.V.R.) IJkbureau, 2e
Oosterparkstraat 263, Amsterdam-O.
PAoYM, A. M. E. Th. Engers, Amsteldijk 25, Amsterdam-Z.
PAoYQ, A. de Jongh, Groenteweg 119,
’s-Gravenhage.
PAoYY, J. S. Maul, Prins Hendrikstraat
60, Eindhoven.
PAoZA, Ned. Ver. voor Internationaal
Radloamateurlsme N.V.I.R., afd. Eindho
ven, Secretariaat: Vondellaan 1; zender:
clubgebouw a. d. Oirschotschedljk, Eind
hoven.
PAoZB, H. A. Touw, Bredascheweg 34,
Prlncenhage.
PAoZC, A. H. v. d. Werff, Gaaspstraat
49 II, Amsterdam-Z.
PAoZJ, J. G. Zuiderwljk, Dr. Weltjenslaan 7, Poeldijk.
PAoZK, W. Keeman, Joh. Geradtsweg
36, Hilversum.
PAoZM, C. M. Zoetmulder, Perzlklaan
14, ’s-Gravenhage.
PAoZN, Ir. S. Gratama, Rlouwstraat 70,
's-Gravenhage.
PAoZO, J. S. Kanters, Henegouwerpleln
12a, Rotterdam-C.
PAoZP, C. van der Hucht, Dennendaal
66; zender: Dordtsestraatweg 73, Rotterdam-Z.
PAoZZ, B. A. Lubbers, Grlmburgwal 10,
Amsterdam-C.; zender: Blnnendljksche
Buitenveldertsche Polder, Nieuwer Amstel.
ZENDTIJDENBESLUIT (Mln. Beschik
king van 15 Mei 1930) verdeelde de be
schikbare zendtijd op de twee zenders te
Hilversum en Hulzen gelijkelijk tussen
A.V.R.O. en V.A.R.A. (Hilversum) en
N.C.R.V. en K.R.O. (Hulzen). 5% van de
zendtijd der belde zenders werd gereser
veerd voor kleine omroep-organlsatles,
waaronder de V.P.R.O. Twee dagen wer
den bestemd voor het *Algemeen Pro
gramma.
ZESDE SYMPHONIE, van Ludwlg van
•Beethoven, geschreven ln 1808, bekend
als *Pastorale. Een compositie met een
landelijke Idyllische stemming. Delen: 1.
Aangename gevoelens, die ontwaken bij de
komst op het land; 2. Scène bij een beek;
3. Vrolijk samenzijn der landlieden; 4.
Herderslied, uiting gevend aan dankbare
gevoelens na de storm. Gram.pl. Col. L.
1893—1897; Odeon O 6907—6912.

Zigeunerbaron

ZEVENDE SYMPHONIE, van Ludwlg
van *Beethoven, geschreven ln 1812, door
•Wagner de Apothéose van de dans ge
noemd. Delen: 1. Introductie, vredig en
blij; 2. Treurmars; 3. Presto; 4. Finale,
gebaseerd op Oostenrijkse boeredansen.
Gram.pl. Col. LX 484—488; Odeon O 6775—
6779; Pol. 67162—67166.
ZIEKENTELEFOON. Voor de Zieken
telefoon in Kerken ls een soortgelijke In
stallatie nodig als omschreven bij Doven
telefoon. Alleen behoeft de geluidssterkte
niet te worden opgevoerd, aangezien zie
ken bij voorkeur gebruik maken van een
matige of zwakke weergave. De Zieken
telefoon stelt alle zieke, gebrekkige en
oude leden der kerkelijke gemeente ln de
gelegenheid des Zondags de prediking van
den eigen predikant te beluisteren. Het
meeleven met de eigen kerkelijke gemeen
te staat daarbij op de voorgrond, waardoor
het contact bij het huls- en ziekenbezoek
belangrijk wordt ondersteund. De Kerkinstallatle Is verbonden aan een z.g.
draadnct. Van de Kerk uit lopen daartoe
twee draden (kabel of luchtHJn) naar den
verst wonende zieke en onderweg takken
weer zijlijnen van de hoofddraad af naar
andere zieken. Meestal zijn er meer hoofdlljnen (groepen). Dit dradenstelsel wordt
aangelegd door de P.T.T. Het kan ook met
toestemming van den Minister en het
Gemeentebestuur door de Kerk zelf (vla
een Installatle-Bureau) worden aangelegd.
In uitgestrekte gemeenten wordt de zie
kentelefoon vooral bij een klein aantal
aangeslotenen te kostbaar. Daarentegen
ls de ziekentelefoon in de bebouwde kom
goed uitvoerbaar en behoeft de exploitatie
van het kerkelijk budget geen offers te
vergen. Bij keuze tussen aanleg door
P.T.T. en eigen uitvoering dient men o.m.
er aandacht aan te schenken, dat de ge
luidssterkte bij eigen aanleg zonder be
perking ls, zodat men ook met luidspre
kers kan werken, maar dat op de P.T.T.lijnen alleen hoofdtelefoons mogen wor
den aangesloten, met toepassing van een
beperkte energie.
ZIGEUNERBARON, Der, van Johann
Strauss, operette ln 3 bedrijven, tekst van
J. Schnltzer. Eerste opvoering Wenen, 1885.
Speelt in het midden der 18e eeuw in het
banaat van Temesvar en te Wenen.
Een moerassige streek voor het huls van
den rijken varkensfokker Zsupan. Op de
achtergrond, half ln het water, een ver
vallen slot. Als laatste Turkse stadhou
der had de Pascha van Temesvar het
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Hongaarse land verlaten. De vlucht voor
het leger der Christenen had zo overhaast
plaats, dat de flink gevulde krUgskas
moest worden achtergelaten. Maar nie
mand wist, waar hU verborgen was. In de
verwarring van de oorlog hadden de ge
beurtenissen plaats, die als voorspel der
eigenlUke handeling dienen. De Pascha liet
een kleine dochter achter, die door een
oude Zigeunerin werd opgevoed. Graaf
Carnero verloor zUn vrouw en zUn zoontje,
die door de Turken werden weggevoerd.
De oude rUke Barlnkay moest vluchten,
zUn goederen werden geconflskeerd en lig
gen nu verwaarloosd. De rUke varkensfokker Zsupan is op het landgoed gaan wo
nen, rooft wat hU maar kan, in de hoop,
dat de oude eigenaar Barlnkay ln het ver
re land te gronde gegaan Is, en nooit meer
zal terugkeren. De goederen zUn n.1. door
de Staat teruggegeven en zUn ter beschik
king gesteld van de wettige erfgenamen.
De keizerlUke regering te Wenen heeft
weer orde ln het land gebracht, en zendt
nu zowaar den graaf Carnero als zedecommissarls, om ook de verwaarloosde
moraal te herstellen. Dan begint de elgenlUke handeling van het stuk.
Met den graaf Carnero is ook de Jonge
Barlnkay aangekomen. Zsupan heeft door
bemiddeling van Ottokar, den zoon van
Mirabella, die hU als opvoedster van zUn
dochter Arsena in zUn huls heeft opge
nomen, alles laten doorzoeken, om de ver
borgen schat te vinden, maar tot nu toe
vergeefs. De domme, maar sluwe zwUnenfokker, wiens Idealen niet verder gaan
dan varkens en spek, maar die lezen noch
schrUven kan, is weinig verheugd over de
terugkeer van Barlnkay. HU doet echter
zeer verheugd, wanneer Barlnkay een
voorstel doet. Zsupan moet hem zUn eni
ge dochter en erfgename Arsena tot vrouw
geven, dan zal men niet meer spreken
over de roof van het landgoed.
Maar Arsena houdt van Ottokar, en
houdt Barlnkay voor den gek, door schUnbaar in een huwelUk toe te stemmen, maar
de voorwaarde te stellen, dat Barlnkay
tevoren Baron moet worden. Barlnkay
voelt de spot en maakt een afspraak met
de oude Zigeunerin Czipra, die hem als
een teruggekeerden Woiwode herkent en
hem aan de Zigeuners vertoont, waarop
dezen hem verzoeken nu ook hun Woiwo
de, hun Zlgeunerbaron te worden. Onder
de Zigeuners bevindt zich Czlpra’s pleeg
dochter Saffi, een beeldschoon meisje, dat
op het eerste gezicht op Barlnkay ver-
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llefd wordt en die ook hem niet onver
schillig laat. Onder het gejubel van de
Zigeuners neemt Barlnkay de verkiezing
aan. men jaagt Zsupan en zijn lieden
weg, en Barlnkay herhaalt zijn aanzoek,
daar hij nu Baron ls geworden. „Een
Zlgeunerbaron!” roept Arsena uit. Maar
Barlnkay verklaart nu, af te 'zien van
Zsupans dochter en Saffi tot zijn vrouw
te kiezen. Carnero heeft Intussen ln Mlrabella en Ottokar zijn voor 24 jaren ge
roofde familieleden herkend.
Tweede bedrijf. Bij het half vervallen
slot zijner voorvaderen heeft Barlnkay met
Saffi bruiloft gevierd. Czipra verlangt,
dat hij de oude muren zal doorzoeken en
Barlnkay vindt daar de verborgen schat.
Door een ongeluk met een wagen komen
Zsupan, Arsena, Carnero, Mirabella en
Ottokar in het Zigeunerkamp. De zedecommissaris wijdt zijn aandacht aan de
jonggehuwden, Zsupan is woedend op
zichzelf, als hij de gevonden schat ont
dekt, want hij heeft overal gezocht, be
halve op de goede plaats. Er ontstaat
ruzie, maar de aankomst van Graaf Homonay met zijn huzaren bewaart de
vrede. Homonay komt om soldaten te wer
ven voor een oorlog, die in Spanje ls uit
gebroken. Hij zingt het werf-lied en laat
wijn. uitdelen. Wie echter van de wUn
drinkt, moet werfgeld aannemen en ls
soldaat. Zsupan en Ottokar laten zich
beetnemen en ontdekken, dat ze soldaat
zUn geworden. Carnero maakt een eind
aan het werven, door Barlnkay en Saffi
te verwUten, dat ze niet wettig getrouwd
zUn en Saffi uit te schelden. Dan kan de
oude Czipra zich niet langer stil houden,
ze haalt een document te voorschUn en
toont daarmee aan, dat Saffi van vorstelijken bloede ls, n.1. de dochter van den
laatsten Pascha van HongarUe. Barlnkay
gelooft nu, dat hU niet langer zeker kan
zUn van Saffi, omdat de keizerin Maria
Theresia haar naar Wenen zal laten ko
men, en ondanks haar beloften van eeuwi
ge trouw en liefde, geeft hij de schat aan
Homonay voor de Staat en laat zich aan
werven voor de oorlog in Spanje.
Het derde bedrUf speelt voor het K&rtnerthor-theater te Wenen. De oorlog ln
Spanje is met een overwinning geëindigd,
en men bereidt zich voor, de troepen te
ontvangen. Zsupan ls het leger vooruitge
sneld en vertelt zUn mensen van zUn.
heldendaden. HU heeft zich echter inder
daad verre gehouden van het slagveld,
en zich meer bekommerd om sieraden,
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horloges, zilveren lepels, enzovoort, dan
om de overwinning. Destemeer echter
heeft Barinkay zich in de strijd onder
scheiden. Hem is de overwinning der Hon
garen te danken. Daarvoor wordt hij nu
beloond. Nadat de Intocht der troepen
geëindigd is, brengt graaf Homonay hem
de overdrachtsbewijzen van zijn goederen,
de titel van adeldom en de hand van
Saffi; want het meisje is ook tijdens haar
verblijf bij de keizerin haar geliefde
trouw gebleven. De gelukkige Barinkay
heeft nu ook geen wrok meer tegen Arsena. Ottokar is tijdens de veldtocht zijn
vriend geworden. Zsupan stemt toe in de
verloving van zijn dochter met Ottokar.
Met een opgewekt slotkoor, waarin allen
meezingen, eindigt het stuk.
Gram.pl. (Ouverture) Telef. E 1491;
(Potpourri) Telef. E 1673.
ZIGEUNERLIEBE, van Franz Léhar,
operette in 3 bedrijven, op tekst van Wlllner en Bodanzky. Eerste opvoering te
Wenen, 1909. De schone Zorika, dochter
van den rijken Bojaar Dragotln, zal gaan
trouwen met den jongen Bojaar Jonel
Bolesku. Maar zij heeft andere verlangens.
De knappe Zigeuner Jozsi, een viool
speler, komt op haar pad. En zij gaat van
den vurigen Jongen man houden. Zijn
vader was de oude Bolesku. De bruidegom
van Zorika is dus de natuurlijke broer
van Jozsi, zonder het te weten. De Jonge
Zigeuner bemint Zorika en is vervuld van
haat tegen zijn medeminnaar. Hij is nu
gekomen, om op de bruiloft viool te spe
len, maar boeit de bruid zozeer, dat zij
er liever vandoor zou gaan met Jozsi. Over
eenkomstig een oud volksgeloof drinkt zij
uit de langs haar woning stromende
Czerna. Men beweert namelijk, dat men
dan een profetische blik in de toekomst
krijgt. Zij slaapt in in het park aan de
oever van de rivier, en heeft een Idylli
sche droom. Zorlka’s vader, de oude
Bojaar, is nogal verliefd van aard. In
Parijs heeft hij een vriendin, maar thuis
is hij onder de bekoring van de schone
landeigenares Hona, die op haar beurt
echter op Jozsi verliefd is. Dragotlns vijf
tienjarige nicht heeft ook al een licht
ontvlambaar hart, en tracht den schuchteren zoon van den burgemeester, Kajetan,
te veroveren, waarbij ze geholpen wordt
door Ilona. Zorika droomt nu het vol
gende: Er zijn twee Jaren vervlogen, met
Jozsi ls ze door de wereld getrokken,
maar de zozeer verlangde vrijheid heeft
haar geen bevrediging geschonken. Zij is

Zïmmermann
van Jozsi blijven houden, maar de Zi
geuner heeft genoeg van haar. Zlgeunerliefde ls heftig, maar vergankelijk. HIJ
keert naar zijn vaderland met het meisje
terug. Half door haar gedwongen, stemt
hij toe, een Zlgeunerbruiloft met haar te
houden, maar zij is daarmee niet tevre
den, zij wil Inderdaad zijn vrouw worden.
Zij laat den herbergier Mlahly voor een
dominee zorgen. Intussen echter is Jozsi
verliefd geworden op de verleidelijke
Ilona. Jolan ls met den schuchteren Ka
jetan getrouwd en komt met hem van
de huwelijksreis terug in gezelschap van
twee kinderen, die Kajetan moet verzor
gen. Ilona heeft het gehele gezelschap
uitgenodigd op de bruiloft. Zorika ziet
daar haar vader weer, die echter niets
meer van haar wil weten. Wanneer de
dominee komt, wijst Jozsi hem toornig
af, en dwingt Zorika op Zlgeunermanler
voor het gezelschap te zingen en te dan
sen. De ongelukkige gehoorzaamt, maar
kan de schande niet verdragen en rent
weg vol vertwijfeling.
Tot zover de droom. Terwijl Zorika nog
ligt te slapen en te dromen, vermaakt zich
het gezelschap. Jolan krijgt Kajetan zover,
dat hij haar een zoen geeft, en zegt dan
tot haar oom, dat zij alleen met hem wil
trouwen. Ilona drinkt enige glazen cham
pagne en flapt er dan tegen den ouden
Dragotln uit, dat ze niets om hem geeft,
en valt in aller bijzijn Jozsi om de hals.
Op dit ogenblik verschijnt de ontwaakte
Zorika, ziet wat er gebeurt en begrijpt,
dat haar droom waarheid zou worden,
wanneer ze met den Zigeuner de wereld
inging. Ilona wil Jozsi behouden, maar
deze wil zich niet binden, en als hij
Inziet, dat Zorika voor hem verloren is,
vlucht hij weg, wetend dat een Zigeuner
nimmer en nergens rust vindt.
Gram.pl. (Ouverture) Odeon O 25055;
(Wals Zigeunerliefde) Odeon O 25489.
ZIGEUNER-MUZIEK, zie Tziganenmuziek.
ZÏMMERMANN, LOUIS,
geb. 1873, le concert
meester van het Conte
certgebouw-orkest
Studeerde
Amsterdam.
te Groningen, Lelpzig en
Brussel, was professor
aan de Royal Academy
of Music te Londen, en
later concertmeester te
Darmstadt. Componeer
de o.a. Vioolconcert in D-mineur; strijk-
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kwartet ln bes; introductie en rondo voor
viool en orkest; verschillende liederen; 3.
•cadenzen voor het vioolconcert van Beet
hoven en 1 cadenz voor het vioolconcert
van Brahms.
ZONDAG, onderdeel van de *Heldelbergse Catechismus. De verdeling ln 52
Zondagen vindt haar oorsprong ln de be
doeling der opstellers, dat iedere Zondag
in de Kerk over een dezer onderdelen zal
worden gepreekt, en wel in de tweede
godsdienstoefening. Dit vindt Inderdaad
in veel kerken plaats.
ZRD, roepletters van de u.k.g.-zender
Durban (Zuid-Afrika), golflengte 48.8 in
zendt dagelijks van 6.05—22.20 u.
ZRH, roepletters van de u.k.g.-zender
Pretoria (Zuid-Afrlka), golflengte 31.5 in
zendt dagelijks van 6.05—13.50 u.; op golf
lengte 50 m., dagelijks van 16.20—22.20 u.
ZRJ, roepletters van de u.k.g.-zender
Johannesburg (Zuld-Afrika), golflengte
49.2 m.; zendt dagelijks van 6.05—17.50 u.
ZRK, roepletters van de u.k.g.-zender
Kaapstad (Zuld-Afrika), golflengte 31.25
m., zendt dagelijks van 6.05—18.05 u.; en
op golfl. 49.2 m. dagelijks van 18.20—22.20
uur.
ZUID-AFRIKA, Organisatie van de om
roep. Reeds in 1924 werd in de Unie van
Zuld-Afrika uitgezonden door particuliere
zenders te Kaapstad, Durban en Johan-

Zweden

draagt ongeveer 1 pond sterling voor par
ticuliere ontvangers, en 1 & 5 pond voor
publieke inrichtingen. Deze belasting is
enigszins afhankelijk van de afstand van
de zender. Er zijn acht zenders, en wel:
Kaapstad 10 kW., Grahamstown 10 kW.,
Johannesburg 10 kW., Pieter Maritzburg
10 kW., Durban 0.75 kW., Bloemfontein
0.5 kW., Pretoria 0.05 kW., en op de u.k.g.
Johannesburg ZTJ 5 kW. Er waren ln
Zuid-Afrlka op 1 Jan. 1938 180.227 luiste
raars, d.1. 0.9 % der bevolking.
ZUID-AFRIKA, Volkslied. Die Stem, op
31 Mei 1918 gedicht door C. J. Langen
hoven, enige malen ln onderdelen gewij
zigd, en in 1931 in zijn huidige vorm ge
publiceerd met muziek van Ds. M. L. de
Villiers.
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nesburg. In 1927 werd de South African
Broadcasting Company (Suld-Afrikaanse
Ultsaaikorporasle) opgericht door een
schouwburgdirecteur, die successievelijk
de verschillende noodlijdende zenders op
kocht. Deze kreeg monopolie tot 1932. In
dat Jaar werd dit verlengd, maar onder
Staatstoezicht gebracht. De belasting, die
de exploitatiekosten moet dekken, be-

ZWANEZANG, volgens de legende de
zang van een zwaan, vóór hij sterft; van
daar laatste gedicht of compositie van een
kunstenaar. Hierop werd o.a. geïnspireerd
de bekende dans De Stervende Zwaan.
ZWEDEN. Organisatie van de omroep.
Zweden is op radio-gebied een der eerste
landen van de wereld. Het land is over
dekt met een uitgebreid net van zenders.

Zweden

353

Reeds ln 1924 bezat het drie rijkszenders
te Stockholm, Göteborg en Malmö, en een
particuliere te Falun. Het aantal breidde
zich snel uit: ln 1927 waren er reeds 23.
Te Motala werd een krachtige centrale
zender opgericht, welks uitzendingen door
een groot aantal plaatselijke stations wor
den gerelayeerd. De Maatschappij Radlotjknst zorgt voor de programma’s, de Di
rectie van de Telegrafie voor de techni
sche verzorging. Er wordt een belasting
betaald van 10 kronen per ontvanglnrlchtlng, waarvan 65 % van de eerste 600.000
luisteraars en 87.5 % van de volgende
wordt bestemd voor de technische dienst

Zwitserland

kW., 2. Stockholm 55 kW., 3. Göteborg 10
kW., 4. Sundsvall 10 kW., 5. Hörby 60 kW..
6. Malmö 2.5 kW., 7. Umea 1 kW., 8. Hudiksvall 1 kW., 9. Lulea 10 kW., 10. Oestersund 0.6 kW., 11. Oemsköldsvik 0.5 kW.,
12. Norrköping 0.25 kW., 13. Karlstad 0.25
kW., 14. Trollhattan 0.25 kW. Op de u.k.g.
zenden uit: Motala SBO 0.75 kW., Motala
SBP 0.75 kW., en Stockholm SM5SX 0.3
kW. Het aantal luisteraars bedroeg 1 Oct.
1938 1.174.069, d.l. 18.7% der bevolking.
ZWEDEN. Volkslied. Du gamla, du fris
ka, op een Oud-Zweedse melodie, de woor-

Du gam-la. du fris - ka. du fjell - Kö-ga Nord. Du

É
ly-sta.du glad-je -n'-ka skö-iva/ Jag Kei-sar diq.

van- sla land up - pa jord. Dm sol dm Kim-mei

- na ang-der grö-na/
den lulden, vrij vertaald, aldus:
GU, mijn oud, schoon rotshoge Noorse
land, zo stil en vrolijk en schoon; GIJ.
beste land, dat lk op aarde vond, heil uw
zon, uw hemel, uw groene landouwen I
Gram.pl. Pari. O 26033.
ZWEERS, BERNARD (1845—1924). bekend
componist en muzlekpaedagoog; vele nieuwere componisten behoorden tot zijn leerlingen,
Schreef 3 Symphonleën,
een Ode aan de Schoon- fcp
heid, muziek bij Gljs- Rp
brecht van Aemstel, 11ederen met begeleiding
van plano, orgel of or- *
kest enz.
ZWITSERLAND, Organisatie van de Om
roep. Ongetwijfeld ten gevolge van de vele
moeilijkheden, die zich door de gesteld
heid van het land en de drie verschillen
de door het volk gesproken talen voorde
den, heeft de radio zich ln Zwitserland ln
den beginne slechts langzaam ontwikkeld.
In 1930 waren er nog slechts ruim 100.000
luisteraars. Het volgend Jaar kwam een
volledige reorganisatie tot stand. Men
bouwde twee krachtige zenders te Bero-

a

i

en de rest voor de kosten van program
ma's en studio’s. Er zijn ln Zweden thans
34 zenders, waarvan 14 nationale en 20
particuliere. Deze laatste zijn zwak en
zenden slechts uit door relais. De natio
nale zenders zijn (zie de cijfers op het
kaartje): 1. Motala (op de lange golf) 150
R 23

Zwitserland
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münster en te Sottens, de eerste voor
Duits-sprekend, de tweede voor Frans
sprekend Zwitserland. Op de Monte Ceneri
werd een derde voor bet Italiaans-sprekenZWIT5ERLAND

Ligging dtrunders.

Zwitserland kent ook de radio-dlstributie
met ± 70.000 aangeslotenen. Er waren 1
Nov. 1938 533.798 luisteraars, d.i. 12.5%
der bevolking.
Zie ook foto-pagina XXVIII.
ZWITSERLAND. Volkslied. Dem Vaterland! Muziek van Carrey, woorden van J.
R. Wijss (Duits) en H. Röhrich (Frans).
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»de volksdeel opgericht. De exploitatie is
opgedragen aan de Société Suisse de
Radiodiffusion, die onderverdeeld is in
zeven gewestelijke maatschappijen. Stu
dio’s zijn gevestigd te Zürich, Bern en
Bazel voor de zender Beromünster, te
Lausanne en Genève voor Sottens; te
Lugano voor Monte Ceneri. Alle kosten
worden bestreden uit de opbrengst der
belasting van 15 Zw. fr. per Jaar. Er zijn
drie nationale zenders: Beromünster 100
kW., Sottens 100 kW., Monte Ceneri 15
kW., en drie voor de relayering: Genève
1.3 kW., Bazel 0.5 kW., Bern 0.5 kW.,

AU dir qe • welhl/
dir/-UeJ • ve-ti'-a, bad noch der
Nw li-bres chants. A toi pa-tri - e SA-sedte'

ÉÈ
SöK-ne da. wie sie SanÜ Ja-kob sab, freudvoll zum StreiL
ri - e. Le song. la vi • e De tas er\-fants
De vertaling van de inboud van de Duit
se tekst luidt als volgt:
Roept gij, mijn Vaderland? Zie ons met
bart en band, geheel aan U gewijd. Heil U,
Helvetia! Gij hebt nog zonen, die vreugde
vol ten strijde trekken, zoals Sint Jacob ze
zag. — De vertaling van de Franse versie
luidt: O, onafhankelijke bergen, Herhaalt
onze klanken, Onze vrije zangen. Aan u,
ons dierbare Zwitserse vaderland, Het
bloed, het leven, van uw kinderen.
Gram.pl. Pari. O 26034.

Rectificatie.
Blz. 30, 2e kolom, regel 20 van boven leze men in plaats van Bach: Beethoven.
Blz. 192, 2e kolom, regel 7 van onder leze men: Zie pag. 190 en 191 (en niet 9U
en 91).

Hoewel wij ons alle moeite hebben gegeven, dit boek met de grootste
nauwkeurigheid te bewerken, zullen er ongetwijfeld door onze lezers
hiaten in worden ontdekt en onjuistheden geconstateerd. Wij zullen
het zeer op prijs stellen, indien men het daarbij niet zou willen laten,
maar ons aan ons adres: Postbus 7, Baam, zijn opmerkingen zou
willen doen toekomen, opdat wij er bij het gereedmaken van een
eventuele tweede druk rekening mee kunnen houden. Bij voorbaat
vriendelijk dank.
DE UITGEVERS.
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