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Nauwelijks ccnigc jaren geleden was het radio-amatcurismc een even ongevaarlij
ke hartstocht als het verzamelen van lucifersmerken en het opprikken van vlinders,
thans heeft het zich een positie in de samenleving veroverd, waarmede men reke
ning dient te houden.
(Willem Vogt in de Radio Luistergids van 6 januari 1925)
In 1972 zullen de primitieve jaren worden gememoreerd, toen de
Radio Luistergids slechts het orgaan was van een groepje
“blijmoedige mannen” die met wat op muziek lijkende klanken de
kostelijke ether onveilig maakten en nog niet geroken hadden aan
zoiets “vieux jeu” als televisie oftewel “draadloos zien”.
(Willem Vogt in de Radio Luistergids van 29 mei 1925)

Voor Frits Thors, die op 9 januari 1925 een abonnement nam op de
Radio Luistergids, op 23 januari 1925 luistervink van de HDO werd
en op 27 november 1928 bij de AVRO in dienst trad
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Dit bock werd in 1999 door Epsilon Printing Services te Wcesp
in 75 genummerde exemplaren voor de auteur vervaardigd.

Dc HDO moet zich tijdens de jaarwisseling 1924-1925 behagelijk gevoeld heb
ben. De radio-uitzenddienst van dc Nederlandse Scintocstcllcn Fabriek was omge
doopt in Hilvcrsumschc Draadloozc Omroep, dc tweede Circulaire was uit en dc
HDO kon zich ‘een onafhankelijke organisatie zonder ccnigc politieke of geeste
lijke richting’ noemen. Boven de aankondigingen van de programma’s stond van
januari 1925 af niet meer ‘Ncdcrlandschc Scintocstcllcn Fabriek’ maar ‘Hilvcrsumsche Draadlooze Omroep’. De NSF berekende voor het gebruik van dc zen
der en het bedienend personeel geen kosten, geld voor dc programma’s ontving
dc HDO van de Luistervinken en er kwamen succesvollc uitzendingen. Verder
stelde Philips twee krachtigere zendmasten beschikbaar. Op 8 januari 1925 ver
scheen het eerste nummer van de Radio Luistergids (’officiëcl orgaan van den Hilversumschen Draadloozcn Omroep’ met in elk nummer artikelen over artiesten
die voor de microfoon kwamen en met veel advertenties over radio-apparaten). De
HDO kon gaan streven naar een Nationale Omroep, waar het echter in dc lange
geschiedenis van dc Nederlandse omroep nooit van is gekomen. Al in 1924 begon
de verzuiling, die het bestel zou gaan kenmerken. Op 15 november was de Neder
landse Christelijke Radio-Vereniging opgericht, die met dc weinig florerende NSF
een contract afsloot: ƒ 3000 ’s jaars voor een wekelijkse avond. Haar eerste uit
zending vond plaats op 24 december 1924. Dc Radio Luistergids was bereid dc
NCRV-programma’s op woensdag te publiceren en deed dat ook wel, maar vaak
moest worden mcegcdccld dat dc programmagegevens niet waren ontvangen. In
socialistische en kcrkclijke kringen kwam vervolgens het verlangen op om zich ook
tot luisterend Nederland te richten. Dc VARA begon op 7 november 1925, dc
KRO op 24 november 1925 en dc VPRO op 30 mei 1926. De HDO was weinig
verheugd over de gang van zaken. Een vaak terugkerend onderwerp in de Radio
Luistergids is de bereidheid, ja het verlangen van dc HDO zich te transformeren
tot Nationale Omroep. 10 april: Dc HDO wil dc vernietiging van de HDO. ‘Maar
dan dc vernietiging door metamorfose. Door den H.D.O. als een Phoenix te laten
rijzen uit den asch van een voorloopigc organisatie tot dc schoonc sterke figuur
van een werkelijk Nationalcn Omroep.’ Het blad van 1 mei: ‘Dc H.D.O. wil op
vurig begeerde wijze verdwijnen. Want dit is nu eenmaal dc paradox van ons
bestaan. Wij vormen een genootschap, dat er naar streeft zo spoedig mogclijk
opgcdockt te worden.’ Teneinde dan als Nationale Omroep te herrijzen. 8 mei:
Als we het wekelijkse NCRV-programma bekijken dan is er dikwijls niets of niet
veel in dat wij niet even graag van dc HDO zouden laten uitgaan. Het is vooral
Willem Vogt, die in felle taal actie voert. Hij is in drieërlei opzicht de spil van de
HDO: secretaris, omroeper en als medewerker en van 1 mei af redacteur van dc
Radio Luistergids.

5

Van groot belang waren de uitzendingen uit het Amsterdamse Concertgebouw. De
eerste keer dat de NSF of misschien moeten wc al zeggen HDO (want dat Comité
werd ± 1 april 1924 opgericht) het Concertgebouworkest uit het Concertgebouw
in Amsterdam uitzond vond plaats op 30 maart 1924. De dirigent was Karl Muck:
de symfonie in C van Schubert, het celloconcert van Saint-Sacns en de ouverture
Tannhauser van Wagncr. Er volgden ondcrhandclingcn met het Concertgebouw
over meer uitzendingen in 1924, maar daar is het toen niet meer van gekomen. In
zijn eerste Radio Luistergids van 8 januari 1925 kan de HDO trots melden, dat
Philips in Eindhoven twee 60 m hoge zendmasten ter beschikking heeft gesteld en
dat met het Concertgebouw een overeenkomst is gesloten om de ‘Mengel berg Co neerten’ op kosten van Philips (ƒ 6518,72) elke donderdag uit te zenden. De
eerste keer was dat op 8 januari: Une Nuit sur le Mont-Chauve van Moussorgsky,
de Concertsuitc voor viool en orkest opus 28 van Tanejew en de symfonie nr. 5
van Tsjaikowsky. Er kwamen luisterrapporten binnen uit Frankrijk, Scandinavië,
Duitsland, Finland en Schotland. Twee dagen later, op 10 januari 1925, werd de
Achtste Symfonie van Gustav Mahlcr onder leiding van Mengelberg uitgezonden.
Op een microfoon! Opera, de Matthaus Passion (13 april uit Haarlem en 17 mei
onder Willem Mengelberg), het Concertgebouworkest, ze werden uitgezonden
op éen microfoon. De Radio Luistergids van 27 maart 1925: ‘De HDO bezit een
machtige spreektrompet in het kleine onaanzienlijke instrumentje dat daar rustig,
bewegingloos op zijn bedje van sponsrubber in de muziekzaal ligt te wachten op
het woord dat men er tegen gelieft te richten: de microfoon.’ Tot en met 18 juni
werden meer dan twintig concerten uitgezonden, waaronder op 10 januari de 8ste
symfonie, 22 januari de 5de symfonie en op 5 februari Das Lied von der Erdc van
Mahler. Het concert van 2 april werd zelfs overgenomen door de BBC ‘een onder
scheiding voor de HDO, die zich op gepaste wijze wat nerveus voelt’. Niet altijd
wist de HDO het precieze programma tijdig voor publikatic te ontvangen. Dank
zij Nico Steffen, de secure kronikeur van de programma’s van het Concertge
bouworkest, heb ik veel kunnen aanvullen. Het tekentje * geeft aan dat het werk
door het orkest voor het eerst werd uitgevoerd.
Er werd gesponsord. De HDO kwam er eerlijk voor uit. Philips betaalde de uit
zendingen uit het Concertgebouw. Mogclijk is er op 19 januari betaald voor:
Korte rede door den Heer Ruller, Onder-Dircctcur v/d Kon. Zeepfabriek Plcincs,
den Dolder. Onderwerp: Marcon Zeep in verband met Radio. Speelser was een
actie op 16 februari van de firma Jamin. Vogt schreef in de Radio Luistergids het
verhaal ‘Een bezoek aan Lui-lckkcrland. De Lof der Zoetheid’. Hij was in Rotter
dam rondgeleid tussen muisjes (voor de beschuiten bij de gcboortcfccstjcs), tover
ballen, fondant, rumbonen, pepermunt, chocola en zuurtjes. Op 16 februari sprak
voor de HDO de heer van Hamcrsvcldt, bcdrijfs-scheikundigc van Jamin, die op
het einde van zijn causerie vroeg: ‘schrijf ons en zet in Uw brief het aantal van de
brieven dat wij zullen ontvangen.’ Het waren er 1813 en Mevrouw J. H. Grauenkamp-Meijcr kwam daar met 1814 het dichtst bij. Zij ontving ƒ 50. Prijzen waren
er ook voor de eerste twaalf Rotterdammers die het eerst aan de fabriek aan de
Hugo de Grootstraat zouden aankomen en het wachtwoord ‘weeldebelasting’
zouden geven. Twee minuten na de uitzending meldde zich de eerste aan: H. P.
Ambaum. Na vier minuten kwamen er tachtig tegelijk.
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Mogclijk is ook onder reclame te rekenen: 9 maart: Causerie van den heer
W.Kolkman van Ant. Jurgcns’ Fabrieken te Oss. Een dag later werd een Avond
aangeboden door de Directie van de Koninkl. Weverij Van Dijk te Eindhoven.
J. H. Specnhoff en zijn Zoon traden op. Het Concert uit Artis in Amsterdam op
5 april werd aangeboden door de Glim-fabriek Rotterdam. In de Radio Luistergids
van 24 april staat een versje van J. H. Specnhoff over de Philipslamp B.406. Er zal
veel geld gemoeid geweest zijn met de vijf operettes die het weekblad Het Leven
de HDO aanbood. De eerste op 23 mei: Walsdromen. Ook nu met de prijsvraag:
hoeveel brieven van luisteraars kwamen er binnen?
In de Radio Luistergids van 23 januari werd de oprichting bekend gemaakt van het
HDO-Orkest. ‘Het is nog verre van een vast H.D.O. ensemble. Doch voor ten
minste 4 concerten zijn wij van de medewerking van dit uitnemend ensemble dat
onder auspiciën van de NcdcrI. Bond van Toonkunstenaren uit 12 beroepsmusici
is geformeerd, verzekerd.’ De dirigent is Fran^is Lupgcns uit Amsterdam. Op
zondag 25 januari trad het orkest voor het eerst op. In de Radio Luistergids van 6
februari stond een foto. Men ziet tien musici rondom de dirigent: twee violen, een
violoncel, een bas en waarschijnlijk vijf blazers. Het orkest speelt op 15 februari, 1,
15 en 22 maart en op 3 april. Dan wordt op 3 april mededeling gedaan dat het
dagelijks Namiddagconccrtcn zal geven. Maar ze dreigden te moeten ophouden
omdat ze een te zwaar beroep deden op de HDO-kas. Ze werden echter behou
den toen de NSF ze voor zijn rekening nam. Dat werd er van 4 mei ook bij ver
meld: ‘Aangeboden door de N.S.F.’ Het orkest trad nu dagelijks (zonder vrije
dagen) op, soms met twee lange programma’s. Toen van 30 mei t/m 7 juni in
Schevcningcn de Radio-salon werd gehouden, trad het HDO-orkcst er dagelijks
op. ’s Morgens per trein van Amsterdam (waar de musici woonden) naar Schevc
ningcn, optreden daar van 1.30 tot 3.30 uur en dan snel naar Hilversum voor het
Vooravondconccrt, dat om 5.30 uur begon. Er zal dus vrijwel geen tijd geweest
zijn voor repetities. Er is zelfs een keer een treinvertraging geweest. Het orkest
dreigde te laat in Hilversum aan te komen. Toen de NS-chcf in Amsterdam dat
vernam stopte hij de musici in de bagagewagen van een ovcrvollc trein. De pro
gramma’s van het orkest waren meestal stereotiep opgebouwd: 1. Mars, 2. Ouver
ture, 3. Wals, enz. Op 27 maart werd mccgcdccld, dat men op een nader te bepa
len datum de bravourestukken De Slag bij Watcrloo en De Frcmcrsbcrg zal uit
voeren, maar er wordt van het plan afgezien. Na proefnemingen was gebleken, dat
de studiomicrofoon het kanongebulder, de knallen en andere gcluidscxccsscn niet
aankon. ‘Misschien later, buiten, wèl.’
Een vaak terugkerende vraag was: moet de HDO kerkdiensten uitzenden? De
Radio Luistergids van 6 februari meldde, dat de HDO zich voorstek ‘een RG.
Kerkdienst uit te zenden op Zondag 15 Februari. Een R.K. kerkdienst volgt
medio Maart indien de besprekingen slagen.’ De eerste radiokerkdienst vond
plaats op zondag 15 februari: Kerkdienst in de Groote Kerk der N.H. Gemeente
te Hilversum. Predikant: Ds. L. J. van Leeuwen. Op dinsdag 17 februari zond
men uit: ‘Extra Koorzangavond speciaal voor den H.D.O. georganiseerd en te
geven door “Schola Cantorum” onder leiding van den R.K Koordirigent en
Componist Hubert Cuypers. Plaats der uitvoering: de zalen van de Amstcrdam-
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schc Burgerwacht te Amsterdam.’ De Rudioluistergids van 17 april: ‘Godsdienst is
een uiterst teer plantje in onze maatschappelijke samenleving en een instituut als
de H.D.O. moet er angstvallig voor waken, zelfs een schijn van partijkiezen op het
gebied der religie op zich te Iaden. Het is dan ook te begrijpen dat de eerste
gedachte van het comité na de commentaar op de kerkuitzendingen, ncerkwam op
den voorzichtigen raad: Laten we ermee ophouden. De H.D.O. meende de ker
kuitzendingen te moeten laten rusten in het vakje “problemen” op te lossen door
de toekomstige Nationale Omroep. Maar nu zijn bij ons binnengekomen een zeer
groot aantal verzoeken van Vrijzinnig Hervormde zijde om naast de Orthodox
Hervormde Kerkdienst, en straks de R.K. Kerkdienst, tenminste voor éénmaal een
vrijzinnige Kerkdienst aan te sluiten.’ Zondag 19 april: Hoogmis uit de Sint
Agneskerk in Amsterdam. Zondag 17 mei: Vrijzinnig Hervormde Kerkdienst uit
het N.H. Kerkgebouw te Hilversum. Voorganger: Prof. Dr. G. J. Hccring. Daar
na wilde de HDO de kerkdiensten laten rusten totdat de betrokkenen en ook de
Radio Omrocpmaatschappij (een idee van de Commissie Posthuma ± mei) zich
hadden beraden. De Radio Luistergids van 5 juni: Uit brieven blijkt, dat men écn
RK kerkdienst tegen écn Vrijzinnig Hervormde tegen écn Rechtzinnig Hervorm
de wel een billijke verdeling zou vinden. Maar op woensdagavond is de NCRV er
al. Andersdenken willen ook zo’n avond of een eigen zender. De HDO wil dat
separatisme niet ter hand nemen, hij streeft immers naar eenheid.
Ook opera’s en operamuziek werden weer uitgezonden. Op 23 februari ‘Don
Cesar de Bazan’ van Massenct uit het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam en op 21
maart ‘De Mascotta’ van Audran uit de schouwburg Frascati in Amsterdam. In de
studio werden opcraconcerten gegeven: op 3 mei met o.a. de complete uitvoering
van ‘Cavallcria Rusticana’ van Mascagni, op 9 mei fragmenten uit ‘De Trouba
dour’ van Verdi, op 16 mei fragmenten uit ‘Mignon’ van Thomas en op 26 mei
fragmenten uit ‘La Bohème’ van Puccini.
De Radio Luistergids van 27 februari berichtte dat er contact geweest was met de
Maatschappij tot Nut van }t Algemeen, die in maart vier uitzendingen zal verzor
gen. Het worden 6 maart: Sem Dresden over Schubcrt, 13 maart: Prof. Dr. R.
Casimir over Opvoeding tot Zelfstandigheid, 20 maart: Louis Landry, voor
drachtskunstenaar, 27 maart: Prof. Dr. E. C. van Leersum over moderne voe
dingsproblemen en 17 april: Prof. Dr. R. Casimir, lc lezing van de cyclus Hoe
begrijpen wij onze medemensen? Nog drie keer spreekt Casimir, maar dan staat er
geen Nut meer bij.
Op zondag 8 maart staat de eerste vermelding in de Radio Luistergids van ‘Vaz
Dias en Effectenbeurs op 1950 M’ uit Amsterdam. Op zondag (in code) de voet
baluitslagen om 4.30, 4.45, 5.- en 5.30. Voor de HDO ’s avonds persberichten,
weersverwachtingen en koersen.
Nieuw is in maart het Radiopolitiebericht. De commissaris van politie in Hilversum
had per radio met succes naar een Hilversumse jongen gezocht. Dat leidde tot het
oprichten van de Politie Radio-Commissie, die van de directie van de NSF toe
stemming verkreeg tweemaal daags (om 12 uur en in de vooravond) uit te zenden.
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In dc Radio Luistergids van 20 maart deelt de HDO mee een overeenkomst te
hebben gesloten met Artis in Amsterdam voor dc uitzending van zondagmiddagconccrten, die er, onder leiding van Frans van Diepenbeek in dc zalen al zestien
jaar werden gegeven. Het orkest is dc Amsterdamschc Orchcstverccniging.
Op 22 mei is er voor het eerst sprake van een grammofoonplatenprogramma.
Op initiatief van baron Tindal werd een Damesuurtje ingestcld. ‘In dat damesuurtje dat gehouden zal worden van 4.45 tot 5.20 uur namiddag, het uurtje waarop
dc meeste dames onder een kop thee cn/of een boek nederzitten in afwachting
van den heer des huizes, of te wel man en vader, zal een onderwerp op aangena
me causecrcndc wijze besproken worden, dat geacht mag worden dc belangstel
ling van dc Ncdcrlandschc vrouw des huizes te hebben.’ Op 2 juni begonnen dc
Damescauscriecn door Caroline van Lanckcr-van Dommelen: 2 juni: ‘Onze Moe
der’, 3 juni: ‘Met parasol en waaier’, 5 juni: geen onderwerp, 8 juni: ‘’n interes
sante vrouw, keizerin Eugenie’, 10 juni: ‘Baden van vroeger en nu’, 12 juni: ‘Lief
en leed achter de schermen’, 15 juni: ‘Van luiermand en wieg’, 17 juni: ‘Samen op
stap door dc Ardennen’, 19 juni: ‘’n babbeluurtje met de literaire vrouw’, 22 juni:
‘Keizerin Josephine’, 24 juni: ‘Dc ziel der oude steden’, 26 juni: ‘Geuren en kleu
ren’ en 29 juni (geen onderwerp).

Dc Radio Luistergids van 12 juni heeft een belangrijke mededeling:
de concerten van het Kurhaus in Schcvcningcn zullen door dc HDO uitgezonden
worden. Dc NSF en Philips namen dc kosten voor gezamenlijke rekening. Het
bedrag is niet bekend - Philips vereffende dc kosten rcchstrccks met dc Mij. Zee
bad Schcvcningcn. Op 19 juni werd het eerste concert uitgezonden. Er werden in
het Kurhaus permanente microfoon* aangebracht. Al eerder, van 20 juli tot 14 of
15 september 1924, was het Residentie-Orkest uit het Kurhaus al uitgezonden
door Idzcrda in Den Haag. In de zomer van 1925 zond dc HDO dc concerten 56
keer uit: 26 onder leiding van Georg Schnccvoigt, 28 onder Ignaz Neumark, 1
onder gedeeltelijke leiding van Hubert Cuypcrs en 1 onder leiding van Joh. Wagenaar.
Nieuw bij dc HDO was ‘Radio Tooneel’. Zien wc af van ‘Om zes uur eten’, een
dialoog die op 28 september 1924 opgevoerd werd door Mr. A. Kamp en Antoinette van Dijk, dan begon het hoorspel op 20 juni 1925: een Falklandjc van Herman Heijermans, dc ecnactcr ‘Dc Voet’ van J. H. Speenhoff en de ecnactcr ‘Anatoles Trouwdag’ van Arthur Schnitzlcr. In de Radio Luistergids van 15 mei had
Vogt er al over gemijmerd: ‘Wat wij tot dusverre nog niet of niet noemenswaard
voor den microfoon brachten is: het Radio tooncclspcl. Wij wenschcn met het
radio tooneclspcl cens wat verder te gaan.’

Veel fouten in dc programma-aankondigingen (Guiseppe, Cosi fan Tutti, Krcissler,
Wien, Weib und Gesang, Samson en Dalia, Kunstcrlebcn, Bocchcrino, Rosen aus
dem Suden, Früling, enz.), waarschijnlijk ontstaan door onduidelijk schrift of tclc-
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fonische opgave, zijn ook in dit bock niet verbeterd. De authentieke aankondigin
gen zijn overgenomen. Geciteerde teksten staan in cursief. De Radio Luistergids
1925 bevindt zich in de AVRO-Documcntatiedicnst en in het Omroepmuseum.
Ik bedank Egbert Pelgrim die enkele uitzcndlocaties in Hilversum wist te vinden.
Droef was de Oudejaarsdag 1996, toen ik bij toeval in de Hilversumse Jan van der
Hcydenstraat de plek passeerde waar, wat ik in deze geschiedenis van de HDO
beschrijf, allemaal gebeurd is. Een enorm puinvcld gaf aan dat de grote fabriekshal
van de oude NSF en het kantoorgebouw (de twee plekken waar de vroege HDOuitzendingen vandaan kwamen) tegen de grond gegaan waren om plaats te maken
voor een nieuwe woonwijk. Alleen de schoorsteen van de fabriek stond er nog.
Waar ik enkele maanden ervoor, schrijvend aan deze studie, nog gezworven had
als een pelgrim op een heilige plaats, daar was alles nu weg. Men mocht het ter
rein zelfs niet meer op.
Jan J. van Herpen

i
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Het eerste halfjaar van 1925
Op 6 januari 1925 verscheen het eerste nummer van het Christelijk Tijdschrift voor
Radio van de NCRV en twee dagen later het eerste nummer van de Radio Luistergids, van nummer 3 af: ‘officieel orgaan van den Hilvcrsumschcn Draadloozen
Omroep, weekblad bevattende de volledige programma’s van alle in Nederland
goedhoorbare stations. Alle stukken voor redactie en administratie te zenden aan
de uitgeefster N.V. Drukkerij Jacob van Campcn, O.Z. Voorburgwal 87-89,
Amsterdam. Abonnementsprijs: Binnenland ƒ 1.50 per 3 maanden. Buitenland
ƒ 2.00 per 3 maanden bij vooruitbetaling.’ Er wordt geen redacteur genoemd
maar Willem Vogt schrijft er veel in. Pas in het nummer van 8 mei staat: Redac
teur: W. Vogt. Hij verliet toen de NSF.
Bladzijde 2 is geheel gevuld met een enorme advertentie: twee zendmasten,
een radiolamp en een tekening van Willem Mengelberg. De tekst luidt:
De Philips-H.D. O. -Radio-dienst brengt de Mengelberg Concerten in Uw huis! Golf
lengte 1050 M.De Philips3 Gloeilampenfabrieken stelden aan den Hilversumschen Draadloozen
Omroep twee 60 M. hooge radio-torens ter beschikking, die de uitzending dermate
zullen versterken, dat een ieder zal kunnen genieten van de draadloos overgebrachte
muziek.
Met het Concertgebouw is een overeenkomstgesloten om de Mengelberg-Concerten
eiken Donderdag uit te zenden. De torens zullen zingen, ook tot in Uw woning, mits
gij er slechts voor zorgt, tijdig in het bezit te zijn van een ontvangtoestel voorzien van
Philips3 Radiolampen, die de muziek krachtig en zuiver zullen vertolken.
Donderdag 8 Januari 8 uur opening van het versterkte station te Hilversum, 8.15
uur Uitzending van het eerste Mengelberg-concert.
Het hoofdartikcl van het programmablad is ondertekend door ‘Directie en hoofdrcdactic van den Radio-Luistcrgids’, maar zonder twijfel geschreven door Willem
Vogt:
Een woord vooraf
aAfstemmarsch33
Haast ongemerkt is het gekomen, zooals soms een zomersche dageraad aan alle kan
ten op de kim kan paarlen, eer men de geboorte van den ochtend beseft.
Nauwelijks eenige jaren geleden was het radio-amateurisme een even ongevaar
lijke hartstocht als het verzamelen van lucifersmerken en het opprikken van vlinders,
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thans heeft het zich een positie in de samenleving veroverd, waarmede men rekening
dimt te honden.
Het belangwekkende in dit geval is niet zoo zeer de technische volmaking der
radio-telefonie, doch veeleer de overweldigend groote aanwas van enthousiasten, die
zich met élan op deze nieuwe sport wierpen. Het aantal der personen en gezinnen
over degeheele wereld, die zich in het bezit van een draadloos ontvangtoestel verheu
gen en hetgetal dergenen, die zich nog dagelijks daarbij scharen, is zoo groot, dat de
radio-liefhebberij een diepere beteekenis isgaan krijgen als bindmiddel tusschen lan
den en volken, ongeacht de verschillen van taal en tongval. Dit is de vredestaak van
een wetejischap, die in den grooten oorlog haar volmaking verwierf.
Inmiddels is het radio-amateurisme geleidelijk eenigszins van karakter vera?iderd. Bestond vroeger het ontvangstation van een amateur uit een wanhopigen war
winkel van draden en meest zelfgek?mtselde onderdeelen, waarbij meer op het doen
dan wel op het uiterlijk schoon gelet werd, en was het voor den amateur destijds de
hoogste voldoening om door middel van een kristal, dikwerf voor hem onverstaanbare
morse-teekens te ontvangen, thans is voor de grootste groep der bezitters van ontvanginstallaties het eigenlijke experimenteeren bijzaak en de ontvangst van zuivere telef
onie het eigenlijke doel.
Voor deze laatste en grootste groep zal dit nieuwe weekblad een gids zijn bij het
luisteren. Daarbij een tweeledig doel voor oogen houdend, n.l. te zijn een wegwijzer
temidden der vele draadlooze omroepstations, die nu reeds de keuze voor den amateur
moeilijk make?i, terwijl het toch aan te nemen is, dat binnen enkele jaren hun aan
tal verveelvuldigd zal zijn; en te zijn een communicatie-middel tusschen de groote
scharen van luistervinken en de directies dier omroepstations, opdat deze beter voeling
zullen kimnen houden met haar auditorium, welks eischen en verlangens met den
dag dringender worden.
Het is de bedoeling van deze uitgave dat gij de Radio-Luistergids naast Uw toe
stel zult leggen, zooalsgij Uw telefoongids bij Uw telefoon ophangt. Op ieder moment
van den dag zultgij kunnen zien, welke muziek of welk ?iieuws er uitgezonden wordt
door een der West-Europeesche en voor U hoorbare omroepstations.
Wat den Nederlandschen omroep betreft, hiermede zal dit weekblad zich ernstig
bezighouden. De Hilversumsche Draadlooze Omrocp, welks officieel orgaan dit
blad is, een omroep, die dank zij de steun der Philips3 Gloeilampe?ifabrieken, die Wee
60 Meter hooge radio-torens ten gebruike afstonden, thans een station geworden is,
dat zich op één lijn stellen kan met de bekende Fransche en Engelsche stations aRadiola33 en aCheUnsford33, zal een belangrijke plaats gaan innemen in de Nederlandsche
Radio-ontvangst. Het zal een omroepstation worden dat niet alleen sterk en zuiver
zal uitzenden, doch dat eveneens met de grootste zorg ervoor waken zal, dat het pro
gramma aelck wat wils33geven zal. Ook in dezen taak zal de Radio-Luistergids den
H.D.O. steunen.
Artisten en sprekers wier muziek of wier stem ge uit Uw loudspeaker zult hooren,
zal dit weekblad nader tot U brengen. Een beeltenis en korte biographie van hen zal
U de werkelijkheid van de uitgevoerde muziek ofhetgesproken woord nog sterker suggereeren dan de radiotelefonie reeds vermag. Dit is de aanvullende taak, die dit
weekblad zal vervullen bij den Hilversumschen Draadloozen Omroep.
Uit het voorgaande zal Ugebleken zijn, dat de plaats, die dit blad gaat bezetten,
tot nogtoe vacant was. Op het gebied van experimenteerend amateurisme zullen we

{

i

/

(

12

1

ons niet begeven, noch op dat van de zuivere radio-techniek. Voor lectuur over die
onderwerpen kunnen wij U verwijzen naar de voortreffelijke periodieken, die op dat
gebied reeds bestaan. Wij zullen niets anders zijn dan Uw onontbeerlijke gids bij het
luisteren aan Uw radio-apparaat.
Ook G. baron Tindal, voorzitter van dc HDO, richt zich tot dc lezers:
De uitgever heeft mij verzocht in dit eerste nummer een en ander te vertellen over de
geschiedenis der H.D.O.
Ofschoon deze “geschiedenis” nog niet erg oud is, wil ik hieraan toch gaarne vol
doen, te meer; omdat ik meen, dat er bij vele luisteraars een verkeerde meening
heerscht omtrent het wezen van onze organisatie.
Toen in de oertijd van de omroep - en deze aoertijd” is slechts ongeveer twee jaar
geleden - de Ned. Seintoestellenfabriek te Hilversum, zichzelf een kleine zeyider had
gemaakt, waren alle luisteraars blijde als ze de toonen van een viool ofgramophoonplaat in hun hoofdtelefoon konden opvangen. De N.S.F. kreeg dan ook in dien tijd
stapels enthousiaste rapporten na iedere uitzending. Men was tevreden, ja zelfs
enthousiast.
Deze periode duurde echter niet lang. Doordat in Engeland en Frankrijk zenders
werkten, die overgroote sommen konden beschikken, zoowel voor verbetering als voor
betaling van goede artisten, werden de luisteraars hoe langer hoe meer verwend en
men werd hoe langer hoe veeleischender.
Ook de N.S.F. had langzamerhand, haar zender verbeterd, waardoor de qualiteit
van de uitgezonden muziek verbeterde, en trachtte betere artiesten voor haar micro
foon te krijgen. Nog steeds waren de luisteraars enthousiast.
Niet alzoo de directie der N.S.F. Deze fabriek n.l. is een commercieele onderne
ming en moet bestaan van den verkoop harer toestellen. Zoolang nu de kosten verbon
den aan den aOmroep”, een redelijk bedrag niet overschreden, kon een en ander
geboekt worden onder het hoofd “reclame”. De hoogere eischen brachten echter einde
lijk zulke hooge onkosten mede, dat de directie besloot de uitzendingen te beëindigen.
Toen was het, dat eenige luisteraars het initiatief namen, bij hunne collega3s luis
teraars aan te kloppen, ten einde voldoende gelden beschikbaar te krijgen om de
Nederlandsche concerten voort te kunnen zetten.
In eenige vergaderingen belegd met de Directie der N.S.F., werd overeenstemming
verkregen over de volgende punten:
1. De nieuwe omroep zou heeten “Hilversumsche Draadlooze Omroep” en degenen,
die bijdragen stuurden, en dus als het ware lid werden, zouden “luistervinken”
genoemd worden.
2. De N.S.F. droeg de geheele verzorgmg en betaling der concerten over aa?i de
H.D.O.
3. De N.S.F. stelde voor de avonden der H.D.O. hare zender en het bedienend per
soneel zichzelve gratis ter beschikking.
Zoo is de toestand tot op heden. Ieder concert, dat uitgezonden wordt, wordt dus
betaald door de Luistervinken en een ieder, die niet in het fonds heeft bijgedragen,
geniet dus van iets, door anderen betaald. In het begin, waren er slechts enkelen, die
dit voldoende inzagen en het Comité heeft dan ook wel oogenblikken gehad, waarop
het het oogenblik zag komen, dat de uitzendingen zouden moeten worden gestaakt.
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Gelukkig werden door eenige artikeltjes van ondergeteekende en eenige circulaires}
die werden verzonden een menigte luisteraars abekeerd”, zoodat het aantal Luister
vinken op het o ogenblik ruim 1500 bedraagt.
Men zal het met mij eens zijn, dat dit getal nog slechts een zeer klein percentage
uitmaakt van alle Nedcrlandsche luisteraars, en zelfs nog niet de helft van de luiste
raars, die de H.D. O. -concerten apprecieeren - de Heer Speenhoff mocht na zijn ecrste optreden ruim 3800 tevredenheidsbetuigingen ontvangen - doch het Comité kan
weder voor onbepaalden tijd voort, dank zij de offervaardigheid van bovengenoemde
1500 leden.
Ik hoop door het bovenstaande duidelijk te hebben gemaakt, en hierop doelde ik in
de aanhef van dit artikeltje: H.D.O. en N.S.F. zijn niet hetzelfde. De eerste, een
geheel afzonderlijke organisatie, heeft slechts de beschikking over eenige avonden per
week, over de zender der laatste.
Op de andere avonden kan de N.S.F., als commercieele onderneming hare zender
verhuren, aan andere lichamen of organisaties, hierin hebben wij, als H.D.O.
natuurlijk niets te zeggen.
Ik hoop, hiermede de wording en het wezen der H.D.O. te hebben duidelijk
gemaakt, ik hoop verder, dat diegenen, die nog niets hebben bijgedragen tot in stand
houding van dit nationaal instituut, den wenschelijkheid zullen inzien, dit alsnog te
doen en ten slotte hoop ik, dat de uitgever van dit nieuwe blad, officieel orgaan der
H.D.O., het succes moge hebben, dat wij hem toewenschen.
Vogt, de secretaris-omroeper van de HDO, krijgt in het blad een rubriek, die hij
‘Voor den microfoon’ noemt:
De rubriek onder bovenstaand hoofd is agereserveerd voor” en atoevertrouwd aan” de
omroeper, die hiermede uit de - althans schijnbaar - veilige eenzaamheid van de
muziekkamer (studio) in het bijna blakerende kunstlicht derjournalistiek verschijnt.
Willem Vogt zal jarenlang het hoofdartikcl in achtereenvolgens de Radio Luistergids, de Aetherbode en de Radiobode schrijven. Van het eerste moment af zal hij
een ras-journalist zijn, die opgaat in zijn werk. Zijn stijl is schitterend, zijn formu
leringen helder, zijn vermogen tot citeren groot, zijn ducllccrlust boeiend en zijn
zin voor het komische verkwikkend. Het is duidelijk dat het schrijven van artike
len hem telkens weer een vreugde is. Hij schrijft veel in de Radio Luistergids. Ook
in ongesigneerde artikelen en in artikelen onder pseudoniem zal zijn stijl steeds
weer te herkennen zijn.
G. W. White, chef-ingcnicur van de NSF en technisch leider van de HDO, schrijft
een artikel over ‘De zuivere weergeving’ (’het A.B.C. van den Omroep*), de musi
cus Frans lc Coultrc bespreekt de 5de symfonie van Tsjaikovski, die op donderdag
8 januari en de 8ste symfonie van Mahlcr, die op zaterdag 10 januari uit het Con
certgebouw uitgezonden zal worden en Antoincttc van Dijk, verzorgster van het
Kindcruurtje, krijgt een wekelijks Hoekje.
Aan de redactietafel is reeds een gemakkelijke stoel voor haar bijgeschoven.
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Een met een Davidsster gesigneerd en ongetwijfeld ook door Vogt geschreven
artikel gaat over ‘Radio en Kunst’ naar aanleiding van het optreden (14 december
1924, Reien van Vondel) van Janny van Oogen voor de microfoon. Vogt wijst
erop dat juist de woordkunst zo geschikt is voor het medium radio. Men luistert
in eigen huis. Geen zaal met mensen irriteert de aandachtigc toehoorder. Hij kan
zijn fantasie vrij laten.
Geen oppervlakkige bijvalsbetuigingen leiden hier af, geen afgesleten gewoonte-ijdelheid doet de spreker op het oratorisch overwogen pauze-applausje wachten.
Er wordt mededeling van gedaan dat in de jongste HDO-vcrgadcring de Hilvcrsumsc arts B. Suermondt commissaris voor de lezingen wordt en de Hilversumsc
opticien L. J. Smit Duyzcntkunst de propaganda op zich zal nemen. Gemeld
wordt dat de uitzending van 30 november 1924 opgevangen is in Amerika. Ver
der worden de gironummers opgegeven voor bijdragen en abonnementen. En dan
beginnen op bladzijde 8 op uitgebreide schaal de radioprogramma’s uit het bui
tenland met er tussen door de programma’s van de HDO.
Donderdag 8 januari 1925
Openings-Conccrt van den versterkten “Hilvcrsumschc Draadloozc Omroep”,
aangeboden door de N.V. Philips Gloeilampenfabriek, Eindhoven.
Uitzending van het Mengelberg Abonnements-Concert uit het Concertgebouw te
Amsterdam.
Dirigent: Willem Mengelberg.
Aanvang: 7.30 n.m. Golflengte 1050 M.
Programma:
a. Openingsrede door den Voorzitter van de “Hilv. Draadloozc Omroep”, G.
baron Tindal.
b. Rede van den Directeur der N.S.F., A. Dubois.
c. Het Concertgebouworkest.
Unc Nuit sur le Mont-Chauve, M. Moussorgsky (1835-1881)
Conccrtsuitc voor viool en orkest Opus 28, S. Iw. Sanejew [Tanejew (18561915) - solist F. Hclmann].
Pauze
Symphonic No. 5 (E kl.t. Op. 64) P. Tschaikowsky (1840-1893).
Omroeper: W. Vogt.
Vogt in Spanne en Spanningen:
Anton Philips had van stonde af voor de geïmproviseerde radio-omroep grote waar
dering. Hij luisterde in Eindhoven naar de eerste zwierige pogingen van de NSFomroepploeg en later naar die van de HDO. Wat hem hinderde, was de zwakte van
de ontvangst in het zuiden, waardoor bij de geringste luchtstoring de uitzending
onbevredigend kon zijn. Daar moest verandering in komen, vond hij. Hoe deden die
knapen in Hilversum dat en welke bullen hadden zij daarvoor ? En om poolshoogte te
nemen, vaardigde hij dr. ing. N. A. Halbertsma naar Hilversum af.
Het was een gelukkige omstandigheid, dat deze afgezant en bewonderaar van de
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radio, gezegend met een laaiende en bruisende natuur; die alles wat zijn belangstel
ling had, met verkwikkende voortvarendheid aanpakte, deze opdracht ontving. Zo’n
bondgenoot was voor Hilversum goud waard; het was dan ook voor een niet gering
deel zijn werk, dat de heer Philips besloot de Marconi-mastjes van een meter of twaalf
hoogte, die tot dusver de antenne droegen, te vervangen door de twee vrijstaande vakwerktorens van ieder zestig meter hoogte. De latere azingende torens van Hilversum33.
Zij werden in oktober 1924 bij De Vries Robbé in Gorinchem besteld en tegen Kerst
mis van dat zelfde jaar torenden zij trots boven het fabrieksgebouw uit, als markant
ontmoetingspunt van de NSF en Philips in de ontluikende wereld van de elektronica.
Naar aanleiding van de diensten, die dr. Halbertsma als blijheid uitstralende
bemiddelaar had verleend, werd hem door de NSF de vraag voorgelegd, in hoeverre
hij kans zag de belangstelling van de heer Philips voor de jonge omroep op zodanige
wijze te intensiveren, dat hij begrip zou tonen voor ade waarheid dat, indien de con
certen va?i het Coticertgebouw in Amsterdam zouden moeten worden uigezonden,
daarvoor fondsen ?iodig waren, waarover de huidige omroepleiding vergeefs had
gepoogd de beschikking te krijgen33. Wel - de heer Philips was bereid hulp te verlenen
bij het wegnemen van geldelijke staketsels, maar wenste toch zijn beslissingen van
geval tot geval afhankelijk te stellen van het vooraf op te geven bedrag.
Als beoordelaar van de mate, waarin de koorden van de beurs konden worden
gevierd, verscheen een artistieke, zwierige, onberispelijk geklede jonge man met een
twinkeling van humor in de ogen, die zich bekendmaakte als lid van het secretariaat
der N.V. Philips3 Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Psychotechnische bureaus zou
den, na het onverhoeds afschieten van revolvers en het laten ontwarren van groene en
rode koordjes, waarschijnlijk va?i hem hebben gezegd: watch this young man’s
smoke!: blijf op deze veelbelovende jonge man acht slaan. En zij zouden gelijk hebben
gekregen, want deze kwieke secretaris was de latere Minister van Buitenlandse Zaken
mr. J. W. Beyen. Als directeur van de Wereldbank in Gerieve zal Zijne Excellentie wel
voor heter vuren hebben gestaan bij het beoordelen van kredietaanvragen, dan voor
dat van de NSF-omroeper; die bij hem rapport kwam uitbrengen over zijn besprekin
gen met de artistieke leiding van het Concertgebouw. Mr. Beyen gaf namens Philips
zijn zegen aan de getroffen regeling en zo kon het eerste Concertgebouw-concert, dat
per radio zou worden uitgezonden, op 8 januari 1925 plaats hebben. [Vogt vergist
zich: op 30 maart 1924 had de NSF al een concert van het Concertgebouworkest
uitgezonden].
Het was aanstonds voor de technici van de NSF een opgaaf om van te duizelen,
want de openingsweek van de versterkte Hilversumsche Draadlooze Omroep bevatte
niet minder dan twee volledige uitzendingen Concertgebouw-programma’s onder
leiding van Willem Mengelberg. Het zou een dubbelfeest worden. Een versterkte zen
der met nieuwe hoge torens, die de energie tiog eens extra tot haar recht zouden laten
komen en uitzendingen van het vermaarde Nederlandse orkest dat in het zenit van
zijn roem stond. De programma’s werden de kroonjuwelen van het eerste nummer
van de Radio Luistergids, gloednieuw programmaweekblad van de HDO. Het programma voor 8 januari was slechts een aa?iloop tot dat wat op zaterdag 10 januari
volgde. Deze dag was aangekondigd als aextra avond ter gelegenheid van de ope
ningsweek33; een muzikaal evenement van de eerste orde.
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In 1966 had ik voor dc AVRO-microfoon ccn vraaggesprek met Willem Vogt. Het
werd uitgezonden op 23 september 1966 en bevindt zich in het Historisch Archief
onder het nummer HA 008368 (25 min.). Vogt had (wat hij wel vaker deed bij
contacten met journalisten) zijn tekst van te voren al uitgetikt. Die tekst volgt hier:
vH: U weet ’t }t beste hoe het allemaal begonnen is. Hoe is }t begonnen ? Bent U op
(n goeie dag in 1925 naar 3t Concertgebouw gestapt met de vraag: amag ik uw con
certen uitzendenv?
WV: Ik kan die vraag met aja” beantwoorden; maar dan is het antwoord veel te wei
nig genunanceerd.
vH: Nuanceert U 3t dan eens wat.
WV: Als de heer Anton Philips - zuiden des lands - er niet was geweest, was het Con
certgebouw zeker veel later uitgezonden.
vH: Hoe zat dat?
WV: Het geluk wilde dat de heer Philips - hoewel hij toen nog alleen maargloeilam
pen verkocht - veel hield van ernstige muziek. Met zijn vooruitziende blik had hij een
jaar lang ons werken in Hilversum geobserveerd. De omroep - hoe primitief ook boeide hem. Als Philips door iets geboeid wordt, koopt hij ‘t. In een ommezien hoor
den we bij Eindhoven. We kregen twee hoge zendmasten cadeau, waardoor onze klan
ken in het hele land gehoord konden worden. Tevoren had hij mijgezegd: aDat orkest
je van Franfois Lupgens is heel aardig, maar je moet 3t Concertgebouw aansluiten33.
vH: En zo begon 3t dus?
WV: In zoverre, dat ik eerst antwoorden moest: aMeneer Philips, Ik heb geen cent in
kas33. Hij dacht even na en zei toen kortaf: aMorgen komt mijn secretaris bij je33.
vH: Wie was dat?
WV: Eeti zwierige jonge man - naar de laatste mode gekleed - tiré d quatre épingles
- die later Minister van Buitenlandse Zaken zou worden en ambassadeur in Parijs.
Mr. J. W. Beyen. Van hem kreeg ik hetgroene licht om te gaan onderhandelen met de
Directeur van het Concertgebouw Dr. Paul Cronheim [lid van de Raad van Bestuur
van het Concertgebouw van 1920 tot 1928]. Een brilliante, kunstzinnige figuur;
en een groot organisator.
vH: Had U veel moeite om hem te bewegen zijn toestemming te geven?
WV: Voor de eigenlijke toestemming niet. Wel om hem uit te leggen, wat ik precies
wou.
vH: Hoezo?
WV: Kijk. Als je tegenwoordig ergens aanbelt en je zegt: aIk kom van de Omroep,
zoudt U willen vergunnen Uw concert uit te zenden?33, weet iedereen waar je }t over
hebt. Kom je voor de TV, dan schikt iemand z3n dasje al recht; en in beide gevallen
wordt de loper al voor je uitgerold. Maar toen was radio nieuw en onbekend. <rWat
vertelt U me daar?33 zei Dr. Cronheim verbaasd, (Het Concertgebouw uitzenden?
Uitzenden?! Ik dacht dat dat alleen gebeurde met diners van de kok?33
vH: (is bereid een lachje op te brengen).
WV: Het is historisch. We kwamen tot overeenstemming op basis van: een kans geven
aan iets nieuws tegen een heel bescheiden symbolische remuneratie [ƒ 100 per keer].
Iemand die nu een brief opbrengt in het TV-toneel zou zo3n beloning weigeren als te
laag.
vH: Wanneerging het eerste concert uit?
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WV: Op donderdag 8januari 1925.
vH: Herinnert U zich nog iets van het programma ?
WV: Natuurlijk schud ik dat ?iiet zo uit de mouw, als de gemiddelde man, die nu
voor de radio ondervraagd wordt, dat doet. Omdat ik verwachtte dat U dat vragen
zou, heb ik 3t opgezocht. Het concert werd geleid door Willem Mengelberg. Vóór de
pauze ging “Une nuitsur le Mont Chauve30 van Moussorgsky. Na de pauze: de vijfde
van Tschaikowsky.
vH: Hoe waren de reacties?
WV: Ontroerend en aanmoedigend. Dat waren toen van die heerlijke ervaringen. Ze
waren volkomen nieuw. Ze overweldigden je als een onverwacht loon. Geen spoor van
de nuchterheid erin van een modern rapport over een opinie-onderzoek.
vH: Van wie kwam de informatie en wat hield ze in?
WV: Van uiteenlopende bronnen. Met één slag bleken we de intelligentsia te hebben
gewonnen. Als die radio - die nog niet serieusgenomen werd - de Concertgebouwcon
certen kon verbreiden, moest er toch iets meer in zitten dan “Spielerei”. Maar vooral
Mengelberg en het Concertgebouwbestuur en de orkestleden waren geïmponeerd door
de loftuitingen die ze te horen kregen van geestdriftig gestemde luisteraars. We kon
den geen kwaad meer doen. Zo3n plotseling effect is kostbaar, omdat 3t de vooruit
gang versnelt.
vH: Had U alleen te maken met Dr. Cronheim?
WV: Wel veel, maar ik had ook aanraking met het Bestuur. De voorzitter van het
Bestuur was [Mr. Dr. A.] Baron Röell de Commissaris der Koningin in Noord-Holland en de Penningmeester was de bankier G. H. de Marez Oyens. Ben charmant
patriciër, met wie ik uitstekend overweg kon. Grote hoogachting had ik ook voor Dr.
RudolfMengelberg, een fijnegeest. Gesprekken met hem waren een verkwikking. Zijn
composities droegen het merk van voornaamheid en vakmanschap. Voor de AVRO
componeerde hij - in opdracht - bij een universitaire herdenking een feestelijk klank
dicht met het Gaudeamus Igitur als hoofdthema.
vH: Kunt U nog een paar concerten noemen uit de eerste tijd, die die eerste indruk
versterkten?
WV: Noem 3t gerust overmoed, maar op 10 januari pakten we al uit met de Achtste
van Mahler. Ikgeloof dat er duizend man op het podium stond als uitvoerenden. Het
Co7icertgebouworkest was versterkt; er waren 500 zangers van Toonkunst, een Jon
genskoor van de Verenigmg tot verbetering van de Volkszang.
vH: Wie waren de solisten?
WV: Gertrud Foerstel was erbij en Mia Peltenburg, Di Moorlag, Jo Vincent, Ilona
Durigo - een grande dame - U weet wel de alt van de “Matthdus Passion33 in de Mengelbergversie. De herenploeg bestond uit Jac Urlus, Thom Denijs en Max ICloos. Wil
lem Mengelberg dirigeerde met al de brille waarover hij beschikte, verhoogd nog door
zijn verering voor Mahler. Microfoontechnisch was zo3n massaal werk een opgaaf om
van de rillen. Maar de voormalige studiochef van de AVRO R. Visser verrichtte het
bijna onmogelijke.
vH: En verder?
WV: Dan hadden we Dr. Karl Muck op 12 maart 1925 met Prederic Lamond als
solist in het Pianoconcert in Esgroot van Beethoven. Muck heeft ook - later - bij de
Wagner Vereniging “Don Giovanni33 van Mozartgedirigeerd. Een uitzending van
ons waarover men nu nog spreekt. Toen ik bij de repetities van Lamond en Muck ont18

moette en een enkel woord met hen wisselde over de plaats van de microfoon, trof het
mij - men had mij hierop voorbereid - hoe Lamond op de afbeeldingen van Beethoven
leek en Karl Muck op Richard Wagner. Ik kan tientallen glorievolle concerten noemen met beroemde dirigenten en solisten met wereldnaam. Laat ik er nog één vermelden. Het was Jacques Thibaud, die onder leiding van Pierre Monteux het viool
concert van Brahms speelde. Verder stond de Symphonische Dichtung van Liszt op het
programma. De ovaties hielden niet op.
vH: Wanneer was dat?
WV: 17 december 1925.
vH: U bent later nogal eens aangepakt door a?idere omroepen over uw relatie met het
Concertgebouw. Men verweet U aexclusieve contracten*.
WV: Daar is deining over gemaakt, ja. Maar de luisteraar is niets te kort gekomen,
want alle concerten werden volledig door de AVRO uitgezonden. Er zijn uitzendin
gen waarop men trots is en er zijn verworvenheden die men niet uitleent. Het Con
certgebouw en de AVRO hadden een nieuw cultureel terrein samen bouwrijp
gemaakt. Ze voelden dat ze bij elkaar hoorden; bovendien: de omroepen waren ook
rivalen. Alsof er nu geen exclusiviteiten worden gekocht. De Amerikaanse filmprodukties bij de TV worden met exclusiviteits-clausules volgepropt. Nu is de relatie met
het Concertgebouworkestgenationaliseerd in de NRU. Een toestand die na de bevrijding is ontstaan; en die toen wel moest ontstaan.
vH: Legde U de uitzendingen van het Concertgebouworkest op de band vast?
WV: De magneetband was er nog niet. En de nict-professionele wasplaten of pastaplaten, waren pas na 1936 bruikbaar. Hiermee heeft de heer Van Overeem van de
AVRO opmerkelijke resultaten bereikt. Zo van het aechte3} levende concert af moest
hij zijn opnameyi maken. Hij moest onmerkbaar over kunnen gaan van de volle
plaat op de volgende. Hij schakelde zijn instrumentarium zodanig, dat hij erin
slaagde, de bijna volle plaat automatisch het startsein te lateti geven voor de opvol
gende lege. Deze opnamen zijn zó verrassend goed gebleken, dat Philips Phonograftsche Industrie ze in de jaren zestig herontdekte in de AVRO-kelders. Ze zijn als kost
bare oude schilderijen toen averdoektv op handelsplaten. Zodoende is een groot deel
van het herscheppend oeuvre van Willem Mengelberg voor ons behouden gebleven. Met
name de beroemde aMatthdus Passion”-uitvoeringen op Palmzondag.
vH: Hoe was uw relatie met Eduard van Beinum?
WV: Uitstekend. We beschouwden hem eigenlijk een beetje als een talent uit ons huis.
Hijgaf talloze pianorecitals in onze studio en we volgden zijn carrière met trots toen
hij dirigent in Haarlem werd. Zijn vrouw - de violiste Sepha Jansen - speelde bij ons
als vioolsoliste. Toen - als begeleider - steeds meer een exclusief contract met Eduard
van Beinum nodig bleek, vermoedden wij een romance, die goed gemikt bleek.
vH: Is er nu nog iets in uw relatie met het Concertgebouw dat U als de sterkste herinnering is bijgebleven?
WV: Er zijn zovele herinneri?igen... ik ben bang dat ik ze tekort doe, als ik ééti ervan
tot mijn liefste verklaar. Laat ik dus zeggen dat mij heel erg bijgebleven is het succes
van de overredingskracht, die ik vooral, met tactische steun van Rudolf Mengelberg,
heb mogen loslaten op Willem Mengelberg. Ik wilde dat Mengelberg naar Hilversum
kwam, om in de AVRO-studio - met het Concertgebouworkest - concerten te geven
van de in het eenvoudigegehoor liggende klassieken. Ik denk aan Mozart- en Haydnsymphonieën... kortom aan de melodieuze muziek, die de aanstaande concertgebouw-
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bezoeker over zijn drempelvrees heen helpt. Mengelberg stemde toe. Hetgevolg was een
serie van de heerlijkste concerten van ahetgebouw* ooit onder ideale microfoonco?idities uitgevoerd in ons eigen huis. aMaar wat moet dat nu, Maitre als U weer in Ame
rika bent?* aDaar heb ik voorgezorgd*, zei Mengelberg met een fij?i lachje. Hij was
onze voorspraak geweest bij Bruno Walter, Ernest Ansermet, Pierre Monteux, Carl
Schuricht, die programma’s in dezelfde geest dirigeerden als Mengelberg. Het was
werkelijk een grote tijd. De oorlog maakte er een eind aan. De AVRO heeft ook een
serie Concertgebouwconcerten georganiseerd in de provincies van Nederland. Plaat
sen die nimmer het Concertgebouw in hun concertzalen ontvingen kregen nu - dank
zij de AVRO - die onderscheiding.
vH: En hoe was }t bezoek ?
WV: Bezoek? Overstelpend. In Zwolle moest er bereden politie worden ontboden voor
de plaatsbespreking. Voor zo’n toneel kregen we dan op ons kop. Maar ik dacht maar:
liever zó’n blaam, dan tegenover Mengelberg een excuus te moeten verzinnen, dat er
anderhalve man en een paardenkop in de zaal zat.
vH: Zat U in een of ander bestuur van het Concertgebouw - zoals later de heer
Broeksz van de VARA?
WV: Neeti, nooit. Misschien had ik wel ergens honoris causa in kunnen komen; maar
als er een uitstekende relatie AVRO-Concertgebouw is - en die was er - dan voel ik
weinig behoefte, die te bederven door het Concertgebouw mee te gaan besturen. Wel
ben ik lid geweest van een Commissie, die gelden bijeen zou zien te brengen om het
pensioenfonds van de leden van het Concertgebouworkest van een tekort af te helpen.
Ik moet zeggen dat de AVRO-leden - en trouwens alle luisteraars - mij in mijn ver
wachtingen niet beschaamd hebben. Een enorm bedrag brachten zij bijeen. Het was
niet genoeg om de astronomische som die nodig was geheel vol te storten. Maar de
toenmalige voorzitter van het Concertgebouw Dr. H. P. Heineken - het bier was toen
ook best - paste edelmoedig het ontbrekende bij. Uit eigen zak. Die tijd is nu voorbij.
De vorst is heengegaan als beschermer van een orkest, de maecenas, die na hem kwam
is weggespeeld. Nu is het de gemeenschap. Soliede misschien, maar onpersoonlijk. Vele
veranderingen zijn tegen de prijs van menselijke warmte gekocht. Er is meer zeker
heid. Meer onafhankelijkheid. Minder noodzaak van gevoelens die zweven tussen
waardering en dankbaarheid... maar vaak huivert men van de kilte...
Vrijdag 9 januari 1925
8.10 uur n.m.: Spreker Dr. P. H. van Eden, Voorzitter v/d. Amstcrdamsche Red
dingsbrigade en Secretaris van de Maatschappij tot redding van drenkelingen.
Onderwerp: Het Redden van Drenkelingen.
Omroeper: Dr. B. Sucrmondt.
Men begon vaak om 8.10 uur om niet gestoord te worden door het militaire
radiostation Vosscgat in Utrecht, dat om 8 uur de weersverwachting in morse uit
zond.
Zaterdag 10 januari 1925
Extra avond ter gelegenheid van de Openingsweek.
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Opvoering van de 8e Symphonic van Mahler.
De Hilvcrsumschc Draadloozc Omroep zendt op Zaterdag 10 Januari,
’s avonds 8 uur, uit:
8c Symphonic van Mahler.
Versterkt Conccrtgcbouworchest. 500 Zangers van de Afd. Amsterdam der Mij.
tot Bevordering v.d. Toonkunst. Jongenskoor van de Vcrccniging tot Verbetering
van den Volkszang.
Solisten o.a. Hccrcn: Jac. Urlus Sr., Thom. Denijs, Max Kloos, Dames: Gertrud
Focrstel, Mia Pcltcnburg, Di Moorlag, Jo van Yzcr-Vinccnt, Ilona Durigo, Meta
Rcidcl.
Dirigent: Willem Mengelberg.
Omroeper: W. Vogt
Vogt beschrijft in de Radio Luistergids van 17 januari hoe hij naar de repetitie van
de 8ste symfonie van Mahler ging:
Met de gepaste bedeesdheid van den vreemdeling waren we het Concertgebouw bin
nengeslopen om een kijkje te nemen in de zaal en om de situatie te leeren kennen op
het podium.
Waar zouden wij de microfoon willen zetten en “waar” zou men ons toestaan het
"kunstoor33 te plaatsen. Er was orchestrepetitie zonder de kooren. De groote zaal, de
muziektempel, die pleegt te stralen in overvloedig kunstlicht, lag hol en leeg in het
zwakke schijnsel van sterk getemperd daglicht. De lange rijen met rood trijp bekleede
zetels hadden iets behouden van de deftige voornaamheid van de elite van kunstmin
nend Amsterdam, die dezelven met waardigheid pleegt de bezetten.
Het waren deftige stoelen, gewend om omstuwd te worden door de luchttrillingen
waarvan de groote Meesters der Wereld de structuur hadden gemaakt en bedacht.
Op het voor Mahlers 8e uitgebreide podium zat het versterkt Concertgebouworchest
en speelde.
De bazuinen schalden, het orgel ruischte machtige accoorden.
Plotseling een onverwachte stilte; een onvermoed afbreken. Mengelberg3s stem
kraakt vreemd in de holle zaal. De meestergeeft aanwijzingen, heft den dirigeerstaf
opnieuw en prompt zetten de bazuinen in, zingen de violen, ruischt het orgel, zwelt
het koper aan tot een magistrale jubel en ijlt het donker geroffel van de pauken naar
een machtigen tot opstaan dwingenden climax.
Weer stoppen! Mengelberg kritiseert op geestige wijze, want het orchest lacht
geamuseerd.
Wéér klinkt de jubel van het koper, die herinnert aan het statig omhoog stijgen van
machtige Wagner finales. We huiveren van ontroering en denken aan hooge cathedraalgewelven en schrijdende priesterscharen.
Hoe in }s hemelsnaam kan die harpiste dan last hebben van zooiets banaals als
"koude voetenv. Maar zij heeft er last van en deuren die open zijn worden deswege
gesloten.
Weerfluisteren de violen, en de cello3s de hoorns klagen, de harp tokkelt onzichtba
re tranen, de pauken dansen over het kalfsvel als de verwijderde waarschuwing van
een opkomend onheil.
Dan een gedecideerde wenk van den dirigent; het is genoeg, de repetitie is afge-
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loopen. Het orchcstgaat uiteen.
Maar hoe! Hoe graag zouden wijgezien hebben, dat zij heen gegaan waren met
staven in de hand, statig schrijdend naar donkere poortopeningen, zingend de zan
gen van ernstige pelgrims. Maar o nuchtere realiteit, zij spoedden zich van hunne
zetels voort tiaar hunne kaasdopjes, hun jassen en fietsen en naar de verkwikkende
geneugten van koffiekamer of “home*.
Mengelberg zit op zijn gemak in de dirigentenbox en rookt zijn virginia. Hij
merkt de radio-staf op en praat opgewekt met ons over zijn ervaringen met dit pro
duct der moderne techniek in Amerika.
Hij ruimt met een paar woorden de bezwaren uit den weg die opgestapeld zijn
onder het opschrift adat wil Mengelberg nooit hebbenv.
Zeker! Zet de microfoon daar maar neer. Een tafel links één tafel rechts.
Wij hebben aanvechting om van dezen man heen te gaan met den groet waarmee
men destijds in Rome een Marcus Aurelius verliet. Maar wij kunnen niets anders
doen dan onze miserabele hoeden oplichten, die we evenals de rest öp hadden, omdathet-zoo-tochtte.
Belangrijk is de vraag: waar zullen wc de microfoon nccrzcttcn? Voor de uitzen
ding van de symfonie met zijn enorme vocale en instrumentale bezetting gebruik
te men één microfoon!
Frits Thors noteerde in een op 1 november 1924 begonnen, bewaard gebleven,
Radio Memoriaal (radiodagbock) op 10 januari 1925 (Amsterdam): ‘Extra
H.D.O.-avond. Uitzending van de 8e symphonic van Mahlcr met orgel, koor,
solisten en orkest. Kwam niet mooi door. Veel storingen en de zang was erg schel.
Thans is de N.S.F. het hardste en mooiste station. Met 2 lampen goed op Brown.
Met 1 1. zeer goed in telefoon. Betere spoelen dan 100-150-175: 150-200-100
serie 38-17.’
Zondag 11 januari 1925
Aanvang: 8 uur n.m.
Medewerkers:
Het Draadloos Strijkkwartet.
Mej. Janny van Oogen, Declamatie.
Programma:
1. Draadloos Strijkkwartet
Kwartet Op. 18 No. 4, L. v. Beethoven.
2. Mej. Janny van Oogen, Declamatie. Falklandjcs van Herman Hcijermans.
3. Viool en Piano. De Heer en Mevr. Ie Coultrc.
a. Canzonetta, d’Ambrosio.
b. Moment musical, Schubcrt-Kreislcr.
c. Preludium en Allegro, Pugnani-Krcisler.
Korte pauze gebruikt door den Omroeper,
4. Draadloos Strijkkwartet
Einc Kleine Nachtmusik (op veler verzoek), Mozart.
5. Mej. Janny van Oogen, Declamatie. Poëzie van Adama v. Schcltcma.
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6a. Andante (2 violen en cello), Luzzato.
b. Menuet (strijkkwartet), Bocchcrini.
Vogt in Spanne en Spanningen:
De omroep bracht een volstrekt vreemd element in de fabriek, hetwelk niet naliet in
den beginne enig opzien te baren; dat half met gespannen nieuwsgierigheid en half
met milde wrevel werd begroet. Voor het personeel was het “iets anders dan anders33
om in de namiddag, wanneer het routinewerk van de dag met machinale gang wen
telde, een zwieriggekleed gezelschap te zien binnenkomen, voorzien van de foedraleyi
waarin muziekinstrumenten waren verpakt, het hoofd gedekt met de flambards der
bohémiens, of - voor zover het de dames betrof - met die lichte luidruchtigheid in kle
dij, die de artieste verraadt.
Er moest dan nog even worden gerepeteerd, waardoor flarden van pianospel,
ensemblemuziek, brokken van opera-aria3s en declamatie-uitbarstingen door de gan
gen woeien, welke door de subalternen als een verrassende verlevendiging van de trage
middag werden beschouwd, maar die groeven van onbehaaglijkheid trokken in de
voorhoofden van de chefs. Zij die litteraire of muzikale achtergronden bezaten, rezen
toch even van hun stoel op, als daar de sprankelende figuur van Carry van Bruggen
(Het huisje aan de sloot) voorbijkwam, ofde toen al wat gebogen gestalte van dr. Wil
lem Rooyaards; Rooyaards, die zich nooit zou hebben laten overhalen om voor de
microfoon te komen, als Louis Zimmermann hem daartoe niet had bewogen. Hij koos
de Toespraak tot de Hoofden van Lebak uit Multatuli3s Max Havelaar en om ruim
schoots tijd te hebben om te repeteren verscheen hij vroeg in de NSR
Hem werd de kamer van de administrateur ter beschikking gesteld en weldra
klonk daar die orgelende stem door de gesloten deur heen: aDe Grote Heer te Buiten
zorg is rechtvaardig en wil dat ieder zijn plicht doe...33
Maar het noodlot wilde, dat op die avond de heer Wackers, voor wie het omroepgedoe - dat zich natuurlijk in hoofdzaak na kantoortijd afspeelde - een nogal wezens
vreemde aangelegenheid was, iets in zijn directiekamer aan de Jan van der Heijdenstraat-zijde wenste uit te werken. Hij opende de deur en waande zich in eeti vreemd
huis, toen hem daar de liefelijke klanken tegemoet deinden van de ouverture De
Kalief van Bagdad, onttokkeld aan talloze mandolines, onder leiding van mejuf
frouw Marie Tapking, muzieklerares en costumiere te Hilversum. Het was nu een
maal een aanvaarde praktijk dat na sluitingstijd van het NSF-kantoor aals er wei
nig pannen op het dak waren33, alle lokaliteiten met eyiige representatieve allure in
gebruik werden genomen als wachtkamer of als repetitieruimte... De heer Wackers
sloot met een haastiggemompeld “pardon33 de deur en begafzich toen - als tweede keus
- naar de kamer van de administrateur. Daar hoorde hij zich toebijten: “Over mis
slagen van groveren aard... over knevelarij en onderdrukking spreek ik niet... zoiets
zal niet voorkomen, niet waar mijnheer de Adipati?33.
Toen gaf de directeur het op. Deze wonderlijke NSF, die hem al zovele zorgen had
gegeven, was nu veranderd in een dolhuis!
Doch men zag er ook veel dat het hart verkwikte of de verbeelding prikkelde. Stra
lend en joviaal koutend was daar bijvoorbeeld Louis Zimmermann, die eindeloos zijn
viool stemde alvorens hij voor de microfoon trad; of niemand minder dan de Minister-president Hendrikus Colijn.
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W. Vogt in Een Leven met Radio:
De eerste ervaringen met de omroep in de praktijk riepen enige complicaties op, ver
band houdende met het volstrekt nieuwe van de zaak. Een routine werd verstoord.
Het inpassen van een nieuwe bednjvigheid die vreemd is aan het werkpatroon van de
dag in het kantoor van een fabriek, gaat met een schok.
De omroep, die in de NSFgevestigd was, had een, aan het kantoorwerk wezens
vreemd, karakter. Het artistieke element leverde een interessante verandering in het
bezoekersassortiment, maar het werd in }t algemeen nietgewaardeerd, dat kantoor
lokalen bij het betreden, in de morgen, de sporen vertoonden van een gebruik als repe
titie- of wachtlokaal voor deelnemers aan het avondprogramma van de vorige dag.
Zelfs de directiekamer was niet veilig in de avonduren; in het licht van de opvatting:
cwat niet weet, wat niet deert\
Zo kon hetgebeuren, dat de directeur, L. H. F. Wackers, een ervaring opdeed, die
hem hetgrijze hoofd deed schudden. Hij was een vriendelijk chef, die in zijn hart wel
wat moeite had, met het aanvaarden van - wat toen ook gold - cde nieuwe tijd\ De
fabriek behoorde zich bezig te houden met het maken en verhandelen van radiozen
ders en -ontvangers', met scheepskompassen en seinmiddelen tussen brug en machine
kamer, maar niet met de frivole wereld van saltimbanques en artiesten. Hij zag de
onvermijdelijkheid in van het banen en verkennen van nieuwe wegen, die - hoe dan
ook - werk bezorgden aan de fabriek. Dat was bewezen, maar hij wilde dat het ander
werk ware. Iets, dat niet verband hield met de toepassing van een grootse uitvinding
voor doeleinden van vermaak en verstrooiing. Al gaf hij toe, dat er ook leerzame en
nuttige dingen werden omgeroepen; en dat het zijn aandacht had getrokken, dat uit
de maatschappij aanvragen binnenliepen, om van de nieuw gecreëerde bedrijvigheid
op het gebied van de publiciteit- tegen betaling - partij te mogen trekken te eigen
behoeve. In dat opzicht was die omroep toch ergensgoed voor. Daarmee kon hij immers
een deel van de kosten goed maken, die de wonderlijke escapades va?i de omroep nu
eenmaal meebrachten. Maar hij wilde dat de zaak meer allure had. Geen baritons
ontmoeten, die in de gang de stem wat los zongen, met een treffende zangregel uit
‘CarmenaIs er onder U ook soms een toreador?*
Wackers wilde op een avond wat zaken napluizen, die in de lade van zijn directiekamerbureau lagen. Dat er nog licht op was in de gangen, verwonderde hem niet;
want "Vogt was weer bezig met een van z}n uitzendavonden!* Hij opende de deur
van zijn kamer en stond aan de grond genageld van verbazing... een mandolinegezelschap onder leiding van een Hilversumse Ida de Leeuw van Rees - Marie Tapking
genaamd - (costumiere) zette met verve de ouverture cDe Kalief van Bagdad3 in.
Even de generale repetitie voor straks. Verbluft zei de directeur: "Pardon... mag ik
even een paar stukken uit mijn la nemen?* Dan maar - met de stukken - naar de
kamer van de administrateur; welke kamer aan het andere einde van de ga?ig lag.
Hij opende ook die deur - zij het wat behoedzamer dan de eerste - en hoorde zich toe
donderen: "Meneer de Adipati... er wordt hongergeleden in Lebak...*
Het was niemand minder dan Willem Rooyaards, die door de violist Louis Zimmermann - van het Concertgebouw Orkest - bewogen was (op mijn verzoek) de "Toe
spraak tot de Hoofden van Lebak’ voor te dragen uit ‘Max HavelaarJ van Multatuli.
De directeur uitte een verontschuldiging en ging weer naar huis. Zijn fabriek was
een gekkenhuisgeworden1.
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Ook dc katholieken speelden nu met de gedachte van radioprogramma’s. In dat
streven werkten aanvankelijk verschillende groeperingen naast elkaar: de Hilversumsc notaris J. B. Luykx, enkele hoogleraren van dc Katholieke Univcrsitcit in
Nijmegen, die op 28 mei 1924 de KWR (Katholiek-Wetenschappelijke Radio)
oprichtten met als doel ‘het nieuwe radiovcrkccrsmiddcl in gebruik te nemen voor
de wetenschappelijke verbreiding der RK gedachte’ en dc Warmondsc scminaricleraar J. P. Verhaar en zijn Culcmborgsc collega W. van Koeverden. Er zijn drie
enigszins geprikkelde brieven bewaard gebleven die Vogt met dc hand schreef op
postpapier met het briefhoofd: ‘Hilversumschc Draadloozc Omroep. Secretariaat
N.S.F. gebouw. Van der Heidenstraat, Hilversum’. Op 23 januari 1925 richtte hij
zich tot ‘Den Hccrc L. H. Perquin O.P., Spuistraat 12, Amsterdam. WclEd. Heer,
De Hilvcrsumschc Draadloozc Omroep heeft niets uit te staan met dc Chr. Radio
vereniging en over Uw verzoek kan alleen de Nederl. Seintoest. Fabriek beslissen. Ik
kan U echter wel den weg wijzen en U mcdcdcelen dat U zich vóór alles te wen
den hebt tot den Min. van Waterstaat om toestemming voor uitzending. Daarna
ware ccne bespreking met de Directie der N.S.F. wcnschclijk. Steeds gaarne tot
Uw dienst. Hoogachtend, W. Vogt, Sccr. v/d H.D.O.’ Van 6 februari 1925 is een
brief van Vogt aan ‘Den WclEd. ZccrGcl. Heer Prof. J. P. Verhaar, Warmond.
WclEd.Z.G. Heer. In antwoord op Uw schrijven [5 februari] deel ik U beleefd
mede dat voor dc dienstbaarmaking van den zender van dc Ncd. Seintoest.
Fabriek aan een Katholieken Omroep ondcrhandclingcn zijn geopend door pastoor
Perquin te Amsterdam. Zoodra die ondcrhandclingcn haar beslag hebben is het
dunkt mij het beste dat diverse Katholieke ondcrvcrccnigingcn zich voor dc tijdsvcrdecling met Pastoor Perquin verstaan. Met de meeste hoogachting Uw dw
Namens de N.S.F. W. Vogt, Secretaris H.D.O.’ En eveneens van 6 februari 1925
is Vogts brief aan ‘Den WclEcrw Heer E. Bosman, Seminarie, Culemborg. WclEerw. Heer. In antwoord op briefkaart bericht ik U dat door dc R.K. Overheid
pastoor Perquin te Amsterdam is aangewezen om met de N.S.F. te onderhandelen
over een R.K. Omroepavond. Voor dc eenheid in dc actie zult U het wellicht cens
zijn met dc meening, dat het het beste is dat U zich met Z.E. in verbinding stelt.
Met de meeste hoogachting, Namens dc N.S.F. W. Vogt, Omrocpsccrctaris.’
Pastoor L. H. Perquin O. P. in Amsterdam had met toestemming van de Haar
lemse bisschop A. J. Callicr op 1 februari 1925 dc KDO (Katholieke Draadloze
Omroep) in het leven geroepen. Dc KDO zou uitzenden uit Perquins pastorie in
dc Sint Dominicuskcrk, Spuistraat 12. Vogt had dus van Perquin de brief ontvan
gen met dc vraag hoe katholieken aan zendtijd konden komen. Maar hij wilde dc
komst van dc KRO verhinderen en zocht Perquin in Amsterdam op. Toen in 1950
dc KRO 25 jaar bestond haalde Vogt in dc Radiobode herinneringen aan dat
bezoek op:
Daar zat pater Perquin dan, in zijn wollig habijt van Dominicaan, en, terwijl de
huishoudster de parochianen aan de kapelaan doorgaf, betoogde ondergetekende dat
pastoor Perquin niet moest volharden in zijn voornemen om een KRO op te richten
maar dat hij beter deed zich aan te sluiten bij de HDO. Het staat voor mij vast dat
niets ter wereld pastoor Perqum had kmmen weerhouden om naast de HDO een
KRO op te richten; en, al had ondergetekende Franciscus zelfgeweest, dan had pas
toor Perquin gezegd: Eerwaarde, u hebt het mis. Met de welwillendheid van een wijs
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man die er zeker van is iemand een teleurstelling te moeten bereiden en die nog alleen
maar beducht is voor het kleed waarin hij zijn antwoord steekt, hoorde de pater mij
aan. Nog niet toegerust met de bescheiden terreinkennis van de strijd der levensbe
schouwingen, betoogde ondergetekende dat de HDO algemeen was en dat de pater er
bij een ajoined hands” niet slechter op zou worden. aHoe lang bestaan jullie?” vroeg
pater Perquin en in zijn ogen twinkelde dat half spottende, halfgeamuseerde lichtje
dat zo door zijn brilleglazen werd versterkt. aElf maanden,a zei ik niet zonder enige
nadruk. *Wel,a a?itwoordde de pastoor, awij zijn alflink in de twintigste eeuw.” Over
dit thema is nog menige sigaar in de gastvrije pastorie gerookt, maar het 25-jarig
feest van de KRO toont aan dat deze gesprekken niet hebben geleid tot een overreding
van de radiopastoor. 3t Is een mooi stuk werk geworden die KRO en de vriendschaps
banden met de AVRO zijn, bij alle verschil van inzicht, dunkt ons altijd goed
geweest.
Maandag 12 januari 1925
6-7 uur: Vcrtcluur door Antoinette van Dijk.
Donderdag 15 januari 1925
8.15 uur: Uitzending van het Abonnementsconcert uit het Concertgebouw te
Amsterdam onder leiding van Bruno Waltcr uit Weenen.
1. Ouverture Der Frcischütz, von Webcr.
2. 10de symphonie in D, Haydn.
3. Symphonie Fantastiquc, Berlioz.
Vrijdag 16 januari 1925
Lezing van Dr. M. Marsman, chef van de longafdecling van het Tcssclschadczickenhuis te Amsterdam over Tuberculose.
Het tweede nummer van de Radio Luistergids is van 17 januari. Het hoofdartikcl
van Vogt heet ‘In Vrijheid Eensgezind’. Hij deelt mee dat gebleken is dat aan een
programmablad behoefte in ruime kring bestond en dankt de nieuwe abonnees,
die bij honderden toestroomden. Veel brieven betuigden sympathie met het blad.
Alleen eensgezindheid kan van den Draadloozen Omroep in Nederland maken wat
wij ervan verlangen: een orgaan, dat de groote massa naderbrengt tot schoone, ware
en goede dingen.
De Omroep moet interessant zijn, kunstzinnig en tevens opvoedend. Goede coticerten en amusante muziek, goede literatuur, ernstig en grappig, wenschen wij afgewis
seld te zien door onderhoudende en leerzame voordrachten.
Doch voor wat hoort wat; zondergeld kunnen we nu eenmaal weinig uitrichten.
De groote industrieën gaven het voorbeeld. De Philips3 Gloeilampenfabrieken schon
ken de radio-masten waardoor Hilversum een high-power station geworden is, dat
aan de hoogste eischen kan voldoen en schonken de uitzending der Mengelberg-Concerten. De Nederlandsche Seintoestellenfabriek te Hilversum staat gratis iedere keer
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maar weer haar zendinstallatie aan den H.D.O. af alsmede haar deskundig perso
neel. Vele kunstenaars reisden tegen geen ofgeringe vergoeding naar den Hilversumschen microfoon. Heusch, het is niet te veel gevergd van de luisteraars, wanneer van
hen als kleine tegenprestatie per jaar een geringe bijdrage wordt gevraagd om dit
alles mede te helpen ?nogelijk te maken.
We zullen zeker komen tot hetgeen we allen bedoelen: een flinke Nederlandsche
omroep, die door zijn deskundige organisatie en directie zal maken, dat een radioontvangapparaat een aanwinst voor ieder gezin is. En dat... In vrijheid eensgezind!
Abonnees stromen dus toe. Maar de omroeper Vogt heeft zich in het adres van
Drukkerij Jacob van Campcn vergist en de brieven kwamen op de Oudczijds
Voorburgwal 97 binnen in plaats van 87.
Al van het tweede nummer van de Radio Luistergids af schrijft ook A. Dubois,
directeur van de NSF, erin. Om te beginnen een reeks van zes artikelen van 17
januari tot en met 20 maart. Zijn eerste beschouwing draagt als titel ‘Wat is de
bekoring van radio-omroep?’ Hij vraagt zich af wat er de reden van is, dat de radio
zo’n geweldige opgang maakt. Te simpel is de verklaring ‘modegril’ en ‘zucht naar
nieuw vermaak’. Hij vergelijkt de radio met de uitvinding van de boekdrukkunst,
toen opeens aanzienlijk meer mensen bereikt konden worden. De omroep voegt
aan het geschreven woord nu het gesproken woord toe. De invloed van sprekers,
zoals ministers, partijleiders en geleerden zal groter worden evenals hun gehoor.
Aanvoerders en volgelingen zullen veel nader tot elkaar te brengen zijn en wat bij
voorbeeld te denken van een minister, die bij een eventuele mobilisatie het hele
land in een keer bereiken kan?
Onder het kopje ‘Een voorbeeld ter navolging’ wordt een propagandist geprezen:
De afd. Dordrecht van de N.V.V.R. [Nederlandsche Vcrccniging voor Radio Tele
grafie] komt a.s. Zondag den H.D.O. zender bezichtigen. De heer A. J. Korzelius van
die afdeeling komt verre van met leege handen. Hij heeft n.l. niet minder dan 54
nieuwe Luistervinken aangeworven met een totaal aan inschrijvingen van f 140.-.
Hulde!
Zondag 18 januari 1925
8.- uur: Concert met medewerking van het Amstcrdamsch Strijkkwartet bestaan
de uit de Hecren: Louis Zimmcrmann, lc Concertmeester van het Concertge
bouworkest, le viool; Joh. Herbschleb, le Concertmeester van het Concertge
bouworkest, 2c viool; Ferd. Hclmann, 2c Concertmeester van het Concertge
bouworkest, Alt; Marix Locvcnsohn, Solo-ccllist van het Concertgebouworkest
Violoncello en Mcj. Janna Brandsma, Sopraan, den Heer Julius Hijman, Pianobe
geleiding.
Programma:
1. Kwartet Es-dur, Mozart.
2a. Aria uit Judas Maccabcus, Handel,
b. Aria uit Jozua, Handel.
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3. Violoncel-solo door den Heer Marix Locvcnsohn.
Pauze.
4. Kwartet G-dur No. 2, L. van Beethoven.
5a. Agnus Dei, Mozart
b.An Sylvia, Schubert.
c. Lied, Joh. Wagenaar.
6. Andante con moto uit kwartet op. posth., Fr. Schubert.
Maandag 19 januari 1925
6-7 uur: Kindcruurtje van Antoinctte van Dijk.
7.10 uur: Korte rede door den Heer Ruller, Ondcr-Dircctcur v/d Kon. Zeepfa
briek Pleincs, den Dolder. Onderwerp: Marcon Zeep in verband met Radio.
8.10 uur: Extra Concert door het Drcsdcncr Strijkkwartet [volgens een inleidend
artikel: Gustav Fritschc, viool; Fritz Schneidcr, viool; Hans Riphahn, altviool;
Alexander Kropholler, violoncel].
1. Quartctt A-dur op. 41, Schumann.
2. Quartctt F-moll op. 95, Beethoven.
3. Quartct op. f moll, Hindcmith.
Donderdag 22 januari 1925
8.15 uur: Abonnementsconcert uit het Concertgebouw te Amsterdam. Dirigent:
Bruno Walter.
Programma:
Jupiter-Symphonic (C gr.t.), W. A. Mozart (1756-1791).
Pauze.
Symphonic No. 5, Gustav Mahlcr (1860-1911).
Omroeper: W. Vogt.
In de Radio Luistergids van 23 januari reageert Vogt in het hoofdartikel ‘Omroep
en Industrie’ op een aanval op de HDO:
aHet zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de wespen knagen!v Gedachtig aan dit
oud-Hollandsche wijze woord, zijn wij vastbesloten niet te polemiseeren met de scri
benten van artikelen in technische radio-bladen over onderwerpen, die maar in zeer
zijdelings verband staan met de strekking van onzen Radio-Luistcrgids.
Wij achten het noodig nogmaals de positie van den Hilversumschen Draadloozen
Omroep in betrekking tot de Nederlandsche industrie scherp af te teekenen. Het insinueerend karakter van enkele nijdassige pennevruchten, die er blijkbaar op berekend
zijn onzen H.D.O. in een verdacht licht te plaatsen, noopt ons hiertoe.
De H.D.O. is een zwerm van duizenden luistervinken van diverse pluimage, die
haar vlucht reikhalzend richt naar het beloofde land: een goede Nederlandsche
Radio-Omroep.
Aan het hoofd trekken met krachtige vleugelslag de vogels uit het luistervinken-
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comité, wier zuivere bedoeling boven elke minderwaardige verdachtmaking uitgaat.
Aan mannen als G. baron Tindal en Dr. B. Suermondt c.s. zijn de belangen van
onzen representatieven nationalen omroep wél toevertrouwd. Zij hebben dit bewezen
en een oprecht woord van hulde en dank komt dezen onvermoeide werkers toe.
Aan hun ononderbroken streven is het te danken, dat de 'Nederlandschc industrie
bereid gevonden is met finantiëele steun de Omroepplannen te bevorderen. Aan hen
is het te danken dat de N.S.F. te Hilversum iederen keer maar weergratis haar zendinstallatie afstaat en haar deskundig personeel om deze te bedienen: aan deze man
nen hebben wij te mede te danken, dat de N. V. Philips* Gloeilampenfabrieken eens
ruim in de beurs getast heeft en een paar Radiotorens deed verrijzen te Hilversum,
waardoor onze omroep een eereplaats inneemt te midden der Europeesche zendsta
tions.
Aan het doelbewuste eensgezinde werk van die groote luistervinke?igemeenschap,
die door vrijwillige bijdragen toonde “hart3* te hebben voor de goede zaak is het te
danken, dat wij thans in werkelijkheid “genieten** kunnen van 07izen omroep.
Het is alweer de eensgezinde vlucht van degroote zwerm luistervinken geweest, die
de mannen van den H.D.O. een middel in de hand gaven om met een imponeerende
lijst luisteraars nogmaals bij de industrie aan te kloppen en warempel bovendien van
de N. V. Philipsgedaan te krijgen, dat zij de kosten droeg van de uitzending der Mengelberg-Concerten, sympathiek gestemd voor het idee, den luisteraars werkelijk iets
goeds te laten hooren.
Werkelijk, het gaat niet aan, om te trachten te tomc7i aan de zuive7’heid van dit
streven. Kleine groepjes in de radiowereld hebben al veel te la7ig, door onderling
getwist en kleinzielig geharrewar iets goeds, iets co7icreets, ee7i werkelijk resultaat in
den weggestaan. Bove7i ditge7nodder 7noete7i wij uit. Wij willen niet verdole7i in den
dwaaltum der 07iderlmge verdachtmakmg, waar persoo7ilijke ijdelheidjes in den
blinde trachten giftige prikjes te geven.
Met kalme doelbewuste vleugelslag, Nederlandsche luistervinken, zulle7i we ver
boven al dit pietepeuterig gemier aa7ikoerse7i op het doel dat ons allc7i samenbindt:
Eefi goede Nederla7idsche o7nroep, met cc7i o7iderhoude7id en leerzaa7n progratmna,
dat het de moeite ruimschoots waard maakt, voor alle7i om thuis ee7i ontvayig-apparaat te hebben.
A. Dubois zet zijn beschouwingen voort. De radio is een geweldige macht in de
handen van hen die haar hanteren. Het is daarom begrijpelijk dat de omroep
levendige belangstelling vindt bij degenen die zich met propaganda-arbeid bezig
houden. Het is daarom noodzakclijk dat de publieke verantwoordelijkheid een
ruime invloed op de programma’s heeft. Indien men zich dan afvraagt welke per
sonen voor beheer en toezicht in aanmerking komen, dan dient in de eerste plaats
de vraag opgclost te worden of de omroep neutraal dan wel scctarisch moet zijn.
Moet de omroep zodanig zijn dat verschillende groepen in staat gesteld worden
hun religieuze dan wel politieke inzichten aan medestanders en tegenstanders te
openbaren of moet men er zich toe beperken die invloeden al samen te smelten in
de aard en samenstelling van de programma’s zodat het uitgezondene de resul
tante is van velerlei meningen? Dubois is van mening, dat de radio zich als het
ware op de publieke straat vertoont en die zonder aanstoot, dat is neutraal, dient
te bewandelen. Hij is een voorstander van écn enkele nationale en neutrale
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omroep, beheerd door een comité van mannen, die geacht kunnen worden ver
antwoordelijke vertegenwoordigers te zijn van de verschillende geestesstromingen
van onze tijd.
Verder wordt er een belangrijke programmatische mededeling gedaan:
Het Radio-orkest van de H.D.O.
De Engelsche stations hebben hun aWireless Orchestra”, Radiola [Parijs] heeft haar
aOrchest Tzigane”, Duitschland adie Funkkapelle”! Waar blijft de H.D.O. met zijn
aRndio Orkest”?
Het is er, al voegen wij er aan toe, dat }t nog verre van een vast H.D.O.-ensemble
is. Doch voor ten minste 4 concerten zijn wij van de medewerking van dit uitnemend
ensemble dat onder auspiciën van de Nederl. Bond van Toonkunstenaren uit 12
beroepsjnusici isgeformeerd, verzekerd.
Wij beelden hierbij af den leider van het orkest, de Nederlandsche Dan Godfrey
(de 2 LO kapelmeester), zouden wij hem mogen noemen n.l. de heer Frangois Lupgens
uit Amsterdam.
Het orkest zal op verwek va?i het Comité wat men noemt alichte muziek”geven.
Lichte muziek, doch op artistieke wijze ten gehoore gebracht, daarvoor staan de
namen der medewerkers borg.
We vernemen nu ook enkele cijfers. Geschat wordt dat er 40.000 luisteraars in ons
land zijn. Ruim 2000 ervan zijn luistervink, dus lid van de HDO. Maar luistervink
zijn betekent niet tevens abonnee op de Radio Luistergids.
De redactie publiceert ook al het zondagavondprogramma van een weck later ‘op
verzoek van luisteraars die “Radio-avondjcs” arrangecrcn voor vrienden en beken
den’.
Zondag 25 januari 1925
Het eerste optreden van het HDO-Radio Orkest onder leiding van Fran^is Lup
gens:
8 uur: Concert van populaire muziek uit te voeren door het Radio-Orkcst van den
H.D.O. onder leiding van Fran^ois Lupgens. Met medewerking van Mejuffr.
Annie Ligthart, Opcra-zangeres te Amsterdam.
1. Lc régiment de Sambrc et Meusc, Marche, Planqucttc.
2. Semiramis, Ouverture, Rossini.
3. Geschichten aus dem Wiener Wald, Walzcr, Joh. Strauss.
4. Menuctt, Padcrcwski.
5. Madame Butterfly, Opera Fantasie, Puccini.
6. Pomone, Suite des valses, Waldtcufcl.
7. Extase, Ganne.
8. Die Czardasfïirstin Operctte-potpourri, Kalman.
9. Drcamy mclody, Song-waltz, Kochlcr.
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10. Say it with a Ukclclc Fox-trot, Conrad
Dc muzieknummers worden afgcwisscld door Opera-fragmenten te zingen door
Mcj. Annie Ligthart.
Omroeper: W. Vogt.
In het redactionele gedeelte staat een foto met onderschrift van Annie Ligthart.
Ook wordt mccgcdccld wat zij zal zingen: Een aria uit La Bohème van Puccini en
het lied Ogni sabato avrctc il lumc accesso van Gordigiani.
Het is nog steeds niet alleen Hilversum dat in ons land uitzendt. Dc Radio Luistergids publiceert op maandag 26 januari het volledige programma dat de firma
Boosman in Amsterdam van 9 tot 11 ’s avonds op dezelfde 1050 m uitzendt:
orgel- en pianomuziek door A. G. Kuypcrs. Andere experimentele omroepzcndcrtjes in die tijd zijn: Heussen in Den Haag, Smith en Hooghoudt in Amsterdam,
Velthuiscn in Den Haag en Gema in Groningen.
Maandag 26 januari 1925
6-7: Kinderuurtje door Mevrouw Antoincttc van Dijk.
Omroeper: W. Vogt.
Donderdag 29 januari 1925
8.15: Abonnementsconcert uit het Concertgebouw te Amsterdam. Dirigent:
Bruno Waltcr. Soliste: Harricttc van Emden, zang.
Programma:
1. Symphonic in D grootc terts [het was dc symfonie nr. 102 in Bes], Haydn.
2. Aria [Ruhc sanft, mcin holdcs Leben] uit “Zaidc” [KV 344], Mozart [Har
ricttc van Emden]
Pauze.
3. * Fragment [Voorspel en Proloog] uit dc Opera “Die Vogel”,
W. Braunfcls [Harricttc van Emden].
4. * Fantastische Erschcinungcn over een thema van Hector Berlioz
[Phantastische Erschcinungcn cines Themas von Hector Berlioz, op 25]
[W. Braunfcls].
Omroeper: W. Vogt.
Vrijdag 30 januari 1925
8.10: Lezing door den heer G. Ravelli uit Utrecht, oud vertegenwoordiger voor
de Ncdcrlandschc Spoorwegen bij dc Engelschc spoorwegen. Onderwerp: Het
reizen van een Nederlander in Engeland.
Omroeper: Dr. B. Sucrmondt.
Zaterdag 31 januari 1925
8.10: Extra uitzending. Concert te geven door Mevr. Henriëtte Ruinen-Dubois,
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viool en Prof. Dr. Paul Wcingarten a.d. vleugel.
1. Sonate in bes dur K. No., 454, Mozart.
2. Rondo, viool, Mozart-Kreislcr.
3. Capitan Fracassa, viool en piano, Castclnuovo Tcdcsco.
4. Berceuse, piano, Chopin.
5. Scherzo, cis mol piano, Chopin.
Pauze
6. Sonate voor viool en piano, César Franek.
Omroeper: W. Vogt.
Vogt moet opnieuw in verweer komen. Hij zal het in zijn lange leven nog vaak
doen. Zijn hoofdartikel in de Radio Luistergids van 30 januari heet ‘Recht door
Zee’. Hij begint met te zeggen dat velen het verschijnen van de Radio Luistergids
als programmablad van de HDO een logische en verstandige daad vonden.
Wij staan dus sterk, geschraagd als wij zijn door het onverzwakte vertrouwen en de
sympathie van duizenden en duizenden.
Er worden twee bezwaren tegen de verschijning en de organisatie van de Radio
Luistergids ingebracht:
le. Die van enkele Luistervinken die ontstemd zijn thans de H.D.O. programma’s
niet meer te vinden ter plaatse waar zij ze ieder naar zijn neiging pleegden te vin
den [in de Radio-Exprcs en de Radiowereld],
2e. Die van bestaande radiobladen [RE en RW], die verbolgen waren dat de
H.D.O. een door de tijd ontstaan, laten wij het noemen “gewoonterecht” terzijde stel
de door die bladen de programma’s van de H.D.O. verder te onthouden.
Voorop staat dat de H.D.O. met de zin voor “fair play”, die hij als een roode
draad door het weefsel zijner handelingen wenscht te scheren, nimmer zou wenschen
te knibbelen aan een overeenkomst die zij - tegen belangrijke fmancieele voordeelen bonafide met de drukkerijJac. van Campen heeft aangegaan.
Dat is het verstrekken van het auteursrecht van zijn programma’s aan genoemde
firma, die de risico’s van de Luistergids alleen en uitsluitend draagt.
Maar de H.D.O. wist op het moment, dat zij die overeenkomst sloot, dat zij niet te
doen had met juridische slimmelingen, doch met breed denkende en voelende practijkmenschen, die tot soepele uitlegging van de overeenkomst-bewoordingen bereid
waren indien het H.D.O.-belang dit wenschelijk maakte.
Het was de uitgever zelve die op de ontvangst van brieven van luistervinken die
bezwaren maakten om gedwongen abonnee op de Luistergids te zijn, spontaan het
voorstel bracht van hetgratis verstrekken van de H.D.O.-programma’s aan die luis
tervinken, die om financiëele of principiëele redenen de Luistergids niet wenschten
aan te schaffen.
Indien er dus inderdaad Luistervinken zijn en hiermede bedoelen we alleen de
“ras-echte”, d.w.z. zij die in het bezit zijn van een luistervinkenkaart van den
H.D.O. en wier naam en adres in hetgroote luistervinkenstamboekgeschreven staan
- die het bezwaarlijk vinden zich bij hun contributie aan de H.D.O. nog te abonneeren op de Luistergids, dan is hijgaarne bereid dezulken op aanvrage gratis een over-

32

druk te zenden van het volledige programma van den H.D.O.
Overbodig te vermelden, dat die gratis-overdruk geen andere programma’s bevat
dan het Hilversumsche en dat de nadruk daarvan evenmin geoorloofd is.
Nu het 2e bezwaar!
Wij erkennen met dankbaarheid de goede gezindheid en de waardeerende apers”
die de bestaande radiobladcn de H.D.O. hebben verleend. Maar de importante rol
van een eigen blad - een officieel orgaan - hebben wij nimmer voor ons kunnen ver
vullen en het belang van den H.D.O. wees dringend in de richting van een lijfor
gaan.
Bovendien, het is reeds herhaaldelijk gezegd, de Luistergids neemt op een stoel
plaats, die tot dusver onbezet was en ontrooft niemand, zal dat niet doen, van een
plaats die de zijne was.
De belangen van ons orgaati brengen mede, dat de uitgever zonder voorbehoud
alle auteursrechten op de inhoud moet voorbehouden. Zonder eenige verplichting zij
nerzijds, alleen uit journalistieke collegialiteit is hij bereid geheel vrijblijvend andere
bladen een verkort programyna te verstrekken. Hiermede meent hij zoo ver te zijn
gegaan als redelijkerwijze van hem verwacht kan worden.
Wij gelooven nu hiermede onze goede wil, luisterend Nederland - zelf de vrijkaartjesbezitters - in de gelegenheid te stellen om te weten te komen, wat er bij den
H.D.O. omgaat, volop te hebben getoond, zelfs op een wijze die voor een deel tegen een
zuiver zakelijk exploitatie standpunt ingaat.
De uitgevers brengen dit offer gaarne, wanneer dit bij kan dragen tot de opbouw
van een unanieme sympathie jegens het instituut dat ons lief is: den H.D.O.
Wij vragen U met nadruk - de enkelen die dit aangaat - weest niet onze vijand
vóór het uiterste gefaald heeft, dat U veroorlooft onze vriend te zijn. Naast het devies
onzer circulaire aEendracht maakt macht”, is er een ander dat steeds onze handelin
gen keurt. Dat is Recht door Zee.
In zijn derde artikel stelt A. Dubois een belangrijk punt aan de orde:
Wanneer men zich afvraagt, hoe men nu de Radio-Omroep voor ons land zou moe
ten regelen, dan dient in de eerste plaats de vraag beantwoord te worden: Moet de
Omroep van Staatswege da?i wel door particulieren geschieden?
Naast deze dringt zich een tweede vraag naar voren en wel de volgende: Is het mis
schien mogelijk, dat een splitsing wordt gemaakt tusschen het eigenlijke programma
en het technisch gedeelte? Deze mogelijkheden geven alsdan de volgende vier verschil
lende combinaties:
Een Overheids-ondememing, werkende met een Regeeringszender;
Een Overheids-ondememing, werkende met een particulieren zender;
Een particuliere onderneming, werkende met een Overheidszender;
Een particuliere onderneming, werkende met een particulieren zender.
Wanneer wij deze viergegevens eens op hun verdiensten onderzoeken, dan kunnen
wij ze toetsen aan enkele algemeene eischen, waaraan een Omroep-bedrijf moet vol
doen. Het Omroep-bedrijf nu moet, voor zoover het zijn programma betreft, trachten,
aElck wat wils9 tegeven. Het kan welgeen twijfel lijden, ofaElck wat wils” zal bloot
gesteld zijn aan kritieken van hen, die nu juist niet de neutraliteit in dezen vorm
wenschen te ontvangen. Er zal dus te verwachten zijn, dat men door loopend dan uit
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deze, dan uit gene richting kritiek krijgt op de gegeven stof. Wil men nu tegenover
deze kritiek het publiek toch het gevoelen laten behouden, dat voor de richtige en
onpartijdige uitvoering van de programma’s wordt gewaakt, dan dient men te
bedenken dat de Regeering zelf die garantie moeilijk kan geven. In onzen tijd
immers is een Regeering vóór alles partijregeering, met een bepaald program. Dit
program zal dus ook zijn invloed doen gelden op de gestie van een door de Regeering
beheerde Omroepmaatschappij. Als zoodanig beschouwd, zal de Regeering dus niet als
neutraal kunnen gelden.
Aan den anderen kant is het in het algemeen gewenscht, dat bij de moeilijkheden,
welke een Radio-Omroep kan brengen, bijv. door redevoeringen, welke een bepaalde
tendenz mochten hebben, dat niet dadelijk hetgeheele regeeringsprestige in hetgeding
komt, doch dat de Regeering de mogelijkheid heeft, doordat zij min of meer vrij staat
tegenover een omroepbedrijf, bij algemeen gebleken ontstemming, in tegrijpen en cor
rigeerend op te treden, m.a.w. heeft een particulier bedrijf voor de Regeering het voor
deel, dat zij niet steeds de stemming in den lande van te voren behoeft te taxeeren,
doch zich bij haar houding kan laten leiden, wanneer het publiek zijn meeninggeuit
heeft.
Behalve deze algemeene overweging mag het met recht twijfelachtig genoemd wor
den, of de Regeering de capaciteiten bezit, een amusementsprogramma in elkaar te
zetten, m.a.w. of zij in staat zal zijn, om op goedkoope en snelle wijze onderhandelingen te voeren en contracten af te sluiten met concertzalen, concertbureaux, artisten,
sprekers, e?iz. Veel bestrijding zal het wel niet ontmoeten, wanneer deze bekwaamheid
de Regeering niet wordt toegeschat.
Naast deze overwegingen, die het Omroepbedrijf betreffen, komen nog de eigenlij
ke technische overwegingen. Een Radio-Omroep-Station is in zijn tegenwoordig sta
dium nog allerminst te beschouwen als een technisch volmaakt instrument. In geenen
deele moet gedacht worden, dat de radiozender, waarover men voor een maand zijn
concerten kreeg, dezelfde is als die, waarover dit morgen zal geschieden. In tegendeel,
in een maand tijds wordt weer zóó veelgeprobeerd, vera?iderd en verbeterd, dat men
vaak den oorspronkelijken toestand niet meer herkent. Hiermede zij natuurlijk niet
gezegd, dat alle apparaten veranderen en men zich bij het betreden van het statio?i in
een andere omgeving waant, doch hiermede is bedoeld, dat de electrische verbindin
gen der onderdeelen, de schakeling dus, zeer ingrijpend veranderd kunnen worden.
Het zal een ieder wel duidelijk zijn, dat een dergelijke omroepzendergeen geschikt
object vormt om verkocht te worden. Gaat men tot aankoop van een dergelijk instru
ment over, dan legt men ook meteen voor zekeren tijd vast, dat men de moderne ver
beteringen niet yneer op den voet volgt, doch zich tevreden stelt met den stand op het
oogenblik van bestelling.
In hetzelfde nummer filosofeert R. E. Layman (ook weer Vogt?) over de ontwik
keling van het jonge fenomeen radio. Hij wijst op het aantal golflengten dat uit
gebreid kan worden, op mogelijke uitzendingen die 24 uur per dag duren (’dan
mag de lezer van de Radio-Luistergids zich wel aan een nog kleiner lettertype
wennen’) en op de mogelijkheid van zien op een afstand - radiovisic.
Er zijn rapporten over de ontvangst van het concert onder leiding van Willem
Mengelberg op 8 januari binnengekomen uit Frankrijk, België, Scandinavië,
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Duitsland, Finland cn Schodand. Het blijkt dat dc HDO of dc NSF in een adver
tentie in het Svenska Dagbladet om reacties gevraagd heeft.
Zondag 1 februari 1925
8.00 uur: Solisten Mcj. Di Moorlag (sopraan), Frans le Coultrc (viool), Johan
Lammen (bariton), Pianobegeleiding Mej. Annic Rappangc. Medewerking van dc
Bussumschc Orkcstvcrecniging. Dirigent de heer W. van Erp.
1. Egmont Ouverture (orkest), L. v. Beethoven
2. Vioolconcert, L. v. Beethoven
3. Aria “Ah Pcrfïdo!”, L. v. Beethoven
Pauze
4. Andante u. d. 4c Symphonic (orkest), Mendclssohn
5a. Aria uit de Hcrodiadc (J. Lammen, A. Rappangc), Masscnct
b.Scnta Ballade (Aria uit “der Flicgcndc Hollander”) (Di Moorlag) Wagncr
c. Duet uit “die Schöpfimg” (Di Moorlag, J. Lammen) begeleiding A. Rappangc,
Haydn
6. Wiener Blut Walzcr (orkest), Joh. Strauss
7. Wilhelmus van Nassauwen (door het orkest).
Tussen de programma’s door staat de mededeling:
Tal van nieuwe abontié’s vragen ons alsnog om toezending van de reeds verschenen
nummers. Door de enorme vraag naar ons blad zijn van de Ns 1 en 2geen exempla
ren meer voorradig, zoodat wij deze abonnees helaas niet meer aan de gevraagde
nummers kunnen helpen.
Maandag 2 februari 1925
6-7: Kindcruurtjc door Mevrouw Antoincttc van Dijk.
Omroeper: W. Vogt.
Donderdag 5 februari 1925
8.15: Abonnementsconcert uit het Concertgebouw te Amsterdam. Dirigent;
Bruno Waltcr.
1. Symphonic van W. F. Bach.
2. Nog niet bekend, (wordt vanuit Flilversum tijdig omgeroepen.)
Pauze.
3. “Das Lied von der Erde” van Gustav Mahlcr. Solisten: Louisc Willcr, Alt
Münchcn, Jac. Urlus, Tenor Amsterdam.
[Noot:] Dc Concertgebouw Directie beschikte op het oogenblik van afdrukken
van ons blad nog niet over het volledige programma. Wij zijn derhalve genood
zaakt dc aanvulling om te roepen.
[Voor de pauze werd alleen uitgevoerd dc Symfonie nr. 7 in b, ‘Unvollcndetc’, van
F. Schubert]
Omroeper: W. Vogt.
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Vrijdag 6 februari 1925
8.10 uur: Optreden van den acteur Hein Harms met een Dcclamatic-Programma.
1. Guido Gczellc. ’t Er viel ‘nc keer... Het schrijvcrkc. O gulden hoofd.
2. Willem Gyssels. Een lied van het leven!
3. Hubert Melis. Zonnelied. Klompckcn-klcp. De smid.
4. Pol de Mont. Zeer ouderwctsch.
5. Herman Heyermans. Van een tot over de ooren verliefde.
6. Multatuli. Klankmoraal. De vlinder (Omlaag-Omhoog).
7. J. Kuipers. Kokadorus.
In de Radio Luistergids van 6 februari worden belangrijke mededelingen gedaan
in het hoofdartikcl ‘De Torens die dagelijks zingen’. Vogt annonceert het eerste
voorproefje van een dagelijkse omroep.
Op lederen dag van deze komende week zullen de Hilversumsche torens “zingen”; de
Woensdagavo7idzang alleen is niet va?i den H.D.O. maar van de Ned. Chr. Vereen,
voor Radio Telegrafie.
Hij deelt verder mee, dat er sinds 1 januari 800 nieuwe leden bijgekomen zijn en
dat het totaalbedrag dat door de nu ruim 2250 luistervinken sinds half december
1924 ter beschikking van de HDO werd gesteld rond ƒ 8000 bedraagt ongere
kend de ongeveer ƒ 1000 die de NSF in de kas stortte (die voor een groot deel
worden besteed aan de artistieke stoffering van de muziekzaal) en de graag aan
vaarde vorstelijke schenking van Philips in Eindhoven voor de bekostiging van de
Conccrtgebouwconcertcn. Het artikel eindigt met de zinnen:
Het Comité zal er voor waken dat de wijn van het succes niet de breinen gaat ver
hitten tot de aspiraties van den onsoliede gevleugelde?i Icarus. Zij zal niet met wasschen vleugelen trachten te vliegen, naar de zon van de B.B.C. Maar het Comité zal
tegenover Uwe daden stellen de zijne:
Meer programma’s betere programma’s.
Na het afdrukken van dit hoofdartikel komt de tijdmg: Geen Concertgebouw op
Donderdag. Never mmd! De strekking van het artikel verandert niet.
Enkele luisteraars hebben gevraagd of in de Radio Luistergids ook niet de pro
gramma’s opgenomen kunnen worden van het Christelijk programma van Woens
dagavond. Het antwoord luidt:
Wij zouden dit gaarne opnemen, doch de programma’s worden tot dusver eerst door
de N.C. Kil. /sic] vastgesteld na het ter perse gaan van ons blad.
Wanneer het tijdig verschijnt, nemen wij hetgaarne op.
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Verder is er het volgende bericht:
Tijdens de pauze van het Concertgebouworkest, gaan zij die zich in de muziektem
pel in de Van Baerlestraat bevinden, even ter recreatie naar de koffiekamer, of zij
zetten zich neder ter discussie van hetgehoorde met vrie?id en buur. Maar de Radio
luisteraars? Wat doen zij?
Zeker, aan den gezelligen huislijke haard is ook plaats voor kout en verfrissing na
gespannen luisteren; maar die zwijgende loudspeaker is tochgeen vertrouwden waker
voor de aankondiging van het hervattingstijdstip van het concert.
De H.D.O. zou a.s. Donderdag beslag op de pauze leggen en op welk een wijze!
Mevrouw Rother-Urlus, de dochter van den beroemden Jac. Urlus, die we ons nog
ain de ooren33 hebben als solist uit aDas Lied von der Erde33 zou in de H.D.O. muziek
zaal eenige liederen zuigen.
Maar helaas!
Op 3t laatste moment hoorden wij dat het concertgebouw orchest a'uitstedig33 was en
Donderdag niet zou spelen.
Geen nood! De H.D.O. zit niet terstond in zak en asch. Eenegelegenheid als deze
mocht ons niet ontglippen. Snel op Zaterdag een extra concert gearrangeerd met
Mevr. Rother als soliste en zie hier het resultaat.
Bij de programma’s van zondag staat de volgende mededeling:
De H.D.O. stelt zich voor een RG. Kerkdienst uit te zenden op Zondag 15 Februari
a.s..
Een R.K. kerkdienst volgt medio Maart indien de besprekingen slagen.
Ook in de Radio Luistergids van 6 februari staat bij een foto:
Het H.D.O. Radio-orkest redivivus.
Het eerste concert van het H.D.O. Radio-orkest op 25 januari j.l. is een groot succes
geweest. Over het algemeen zijn de vele rapporten, die naar aanleiding daarvan van
heinde en verre binnenkwamen, zeer, zeer gunstig. Het programma vond veel bijval
en de welverzorgde uitvoering door de goede musici onder leiding van Frangois Lupgens, werd ten zeerste geprezen.
Aangemoedigd door dit succes heeft de H.D.O. het orkest geëngageerd voor een
extra-concert op Drnsdag den lOen Februari e.k. Het programma is evenals het vori
ge, populair gehouden en bewaarheidt de Oud-Hollandschc spreuk: “Elck wat wils33.
De H.D.O. beveelt ook dit concert aan in een aandachtiggehoor aller luisteraars.
Moge het aanleiding zijn, dat tal dezer zich oynvleugelen tot luistervinken33.
Bovenstaande foto toont het H.D.O. orkest in de N.S.F. hall.
In 3t midden de dirigent Franfois Lupgens. De dame naast hem is Annie Ligthart.
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Zondag 8 februari 1925
8.10 uur: Concert te geven door Mej. H[illcgonda] Abeleven, zang, Mevr. H. Leopold-Drapcr, piano, Mevr. Bruin [-de Vries], viool, Mevr. [J.] v.d. Wal
[-Wind], viool, Dr. H. M. Lcopold, Altviool, B. Rohde, cello. Allen uit Hilversum.
Programma:
1. Trio, Niels Gade voor Viool (Mevr. v.d. Wal), cello en piano.
2. Zang.
a. Moeders Liedje, L. Schnitzlcr.
b. Mijn lieveken, zeg herinnert ge ’t U? W. Andricsscn.
c. Wiegelied, C. v. Rennes.
d. Mijn kcrclkc. H. v. Tusschenbrock.
3. Oud-Hollandsche hoerenliedjes, J. Röntgen. (Viool) (Mevr. Bruin). [O,
ongelukkige Tijt, De Spaenschc Boerendans, Jan Ulrich Christiacn sallcn te
gaer keuyercn gaan, Ouwe wijven, Philida van Utrcgt, Malle Kits, Soct roos
je root, lek gac mijn soctcn Engel, Colterom].
4. Thema “Er komt een vogel gevlogen” met variaties in den stijl van verschil
lende componisten, Sicgfr. Ochs.
5. Sonate, Marcello. Cello.
6a. Souvenir de Campagne; b. Abandon; c. Serenade, B. Godard. 2 violen en
piano.
7. Zang.
Wees stil en zacht, F. Kloek.
Verbeidend, L. F. Brandts Buijs.
Meiwcclde, J. F. Tieric.
Om een bruid en bruidegom, Pijzcl.
8. Andante Con Variazioni uit het “Kaiscr Kwartet”, J. Haydn. 2 violen alt
cello.
9. Adagio, Bargicl. Cello.
10. Maria Wiegenlied, Max Reger. Zang, alt en piano.
11. Wilhelmus van Nassau wen.
Maandag 9 februari 1925
6-7 uur: Kinderuurtjc door Mevrouw Antoinette van Dijk.
Omroeper: W. Vogt.
Dinsdag 10 februari 1925
8.10-10 uur: Extra Concert te geven door het Radio-Orkcst van den H.D.O.
onder leiding van Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. Marchc des folies bergères, Linckc.
2. Ungarischc Lustspiel Ouverture, Kèlcr-Bcla.
3. Gold und Silbcr, Walzcr, Léhar.
4. 1’Arlésienne, Suite, Bizct.
5. Ungarischer Tans No. 5, Brahms.
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6.
7.
8.
9.
10.

Faust, fantaisie dc 1’opéra, Gounod.
Wicn, Weib und Gcsang, Walzcr, Joh. Strauss.
Serenade voor viool, cello en piano, Widor.
Die lustige Witwe. Operette-potpourri, Lchar.
There’s Ycs! Ycs! in your cycs!, fox-trot, Santen.

Donderdag 12 februari 1925
Wegens uitstedigheid van het Concertgebouw-Orkest Donderdag geen uitzen
ding van het Concertgcbouw-programma.
[Het was geen uitstedigheid. Het orkest speelde Der Roscnkavalicr van R.
Strauss onder leiding van Erich Klcibcr en Max von Schillings in dc Amsterdamse
Stadsschouwburg].
Vrijdag 13 februari 1925
8.10 uur: Spreker: Prof. Mr. J. H. van Hamel, Chef van dc Juridische afdccling
van het Secretariaat van den Volkenbond in Gcnèvc. Onderwerp: De Vcrccnigdc
Staten van Europa?
Zaterdag 14 februari 1925
8.10 uur: Extra concert te geven door het trio “Drukker” (de Hccrcn: Willem
Drukker, Otto Hendriks en Jacob Bril).
1. Trio, opus 99. B dur, Franz Peter Schubcrt (1797-1828).
2. Mevr. Rothcr-Urlus Zang.
a. Aria uit dc lc acte van dc opera “Samson en Dalia” (”Dcr Frühling
Erwacht”), St. Sacns.
b.Aria uit dc 2c acte van “Samson en Dalila” (”Sich mcin Herz crschlicssct
sich”).
c. “Vrijheid”, woorden van H. J. Schimmel, muziek Rich. Hol.
3. Trio, opus 50. A moll. Peter Iljitsch Tschaikowsky (gcb. 7 Mei 1840 te Wolkinsk, gest. 6 Nov. 1893 te Petersburg). Het trio draagt den titel: “A la mémoirc d’un grand artistc”. (Door den componist werd hiermede bedoeld zijn
beroemden tijd- en landgenoot Nicolai Rubinstein (1835-1881). I. Pezzo clcgiaco, II. a. Tema con variazioni. b. Variazioni finale c coda.
Vogts hoofdartikcl in dc Radio Luistergidsvzn 13 februari heeft tot titel ‘Radio als
vredesbode’ en gaat over dc verbetering van dc communicatiemiddelen en over dc
radio die geen grenzen meer kent.
Zondag 15 februari 1925
9.50 uur v.m.: Kerkdienst in de Grootc Kerk der N.H. Gemeente te Hilversum
[op dc Kerkbrink]. Predikant: Ds. L. J. van Leeuwen. [Dc eerste radiokerkdienst.
Vogt schrijft in Spanne en Spanningen, dat Van Leeuwen later ondervoorzitter van
dc NCRV werd].
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8-10 uur: Concert te geven door het Radio-Orkest van den H.D.O. onder leiding
van Fran^ois Lupgens.
1. Der Matador, Marsch, Siede.
2. Die schone Galathé, Ouverture, Suppé.
3. Wener Blut, Walzer, Joh. Strauss.
4. Salut d’amour, Elgar.
De auteur Karei Wasch leest o.a. fragmenten uit “Opvoeders”.
5. Rigoletto, fantasie, Verdi.
6. Donausagen, Walzer, Fucik.
7. Chant sans paroles, Tschaikowski.
8. The Geisha, Opercttc-potpourri, Jones.
9. Rivicra Rosé, Valzc, Horatio Nichols.
10. Horscy (Keep your Tail Up), Bert Kaplan.
Maandag 16 februari 1925
6-7 uur: Kinderuurtje door Mevrouw Antoinette van Dijk.
Er vindt die avond ook een mooi voorbeeld van vroege etherreclame plaats. Er
staat aangekondigd:
8.10 uur: Extra H.D.O.-uitzending. “Een bezoek aan de fabrieken van de firma
C. Jamin te Rotterdam”. Causerie door den heer van Hamcrsvcldt, bcdrijfs-scheikundigc van de firma Jamin. Opgeluisterd door het mandoline orchcst “Ars et
Labor” onder leiding van den [sic\ muziek-lecrares Maric Tapking te Hilversum.
Programma
1. Peuplc Chantc, Vercolicr.
2. Bal d’Enfants, Ugo Pirri.
3. L’ile Enchantcc, Joh. Kok.
4. Au qui lc Neuf, Olga Dclys.
5. Angc Eploirc, M. Maciocchi.
6. Calif de Bagdad, Boieldieu.
7. Milena, M. Maciocchi
In het redactionele gedeelte van het blad staat een ongesigneerd maar ongetwijfeld
weer door Vogt geschreven lang artikel met als kop: ‘Een bezoek aan Lui-lckkerland. De Lof der Zoetheid’. Hij beschrijft hoe hij in Rotterdam rondgeleid is tussen muisjes (voor de beschuiten bij de geboortcfccstjcs), toverballen, fondant,
rumbonen, pepermunt, chocola, koekjes en zuurtjes en langs kneus-, schud-, pers-,
kook-, meng- en inpakmachincs. Het artikel eindigt als een soort verdediging van
de sponsoring:
De Radio Omroep als een landelijke volksuniversiteit, heeft voor een deel tot taak,
kennis te verspreiden over den arbeid onzer medemenschen. Dit leidt tot wederkeerige waardeering.
Wij hopen dat de radiorede van den heer v. Hamersveldt de eerste moge zijn van
een serie getiteld: aDe Nederlander in zijn bedrijf0.
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Dc Radio Luistergids van 27 februari zal melden:
De Radio Marathon.
(Op de korte baan!)
Men herinnert zich de rede met wedstrijdopgave van den heer van Hamcrsveldt op
Maandag 16 Februari voor den N.S.F.-zendergehouden.
Wij vinden daarover in het Rott. Nieuwsblad het volgende verslag:
Het Radiostation Hilversum heeft gisteravond een causerie uitgezonden over het
bedrijf der Firma Jamin, waarbij tot slot, prijzen werden uitgeloofd van f 50, ƒ 25,
f 15 en f 10 voor de beste opgave van het aantal luistervinken en bovendien prijzen,
bestaande uit bonbons en chocolade, voor de eerste twaalf Rotterdammers, die het
eerst aan de fabriek aan de Hugo de Grootstraat zouden aankomen en het wacht
woord Weeldebelastingv zouden geven. De laatste opgave had tengevolge, dat er een
ware stormloop werd ondernomen door loopers, fietsers en automobielen naar de
Hugo de Grootstraat.
In het geheel werden er 192 awedloopers”genoteerd. Twee minuten na de uitzen
ding meldde zich de eerste aan. Het was de Heer H. P. Ambaum, die de eerste prijs
won. Na 4 minuten kwamen er 80 tegelijk.
En de brievenwedstrijd. Van Hamersvcldt had in dc uitzending gevraagd: ‘schrijf
ons en zet in Uw brief het aantal van dc brieven dat wij zullen ontvangen’. Er kwa
men 1813 inzendingen binnen, waaronder zes uit België. Dc eerste prijs van ƒ 50
ging naar Mevr. J. H. Grauenkamp-Mcijcr die 1814 opgaf. Dc uitslag (met ook dc
namen van dc 44 extra-prijswinnaars) wordt paginagroot in dc Radio Luistergids
van 27 februari afgedrukt. Hoeveel Hilversum van dc stunt financieel wijzer
geworden is weten wc niet.
Vogt in Spanne en Spanningen'.
Ook de firma Jamin te Rotterdam schakelde eenmaal de NSF-zender in voor recla
medoeleinden door het houden van een boeiende lezing over het vervaardigen van
suikerwerken onder de Erasmiaanse titel Lof der Zoetheid. Aan het slot maakte zij
bekend, dat er voor de eerste vijf luisteraars, die zich aan haar fabriek in Rotterdam
zouden melden, een versnaperinggereed lag. Zij wist niet wat zij ontketende. In een
ommezien kwam een enorme menigte op de been, die terstond in wedstrijd-spirit ont
stak en een wedloop begon met een grimmigheid, waarbij de bestorming van de Bastille tot een statig schrijden verbleekte.
Dinsdag 17 februari 1925
8.10-10 uur: Extra Koorzangavond speciaal voor den H.D.O. georganiseerd en te
geven door “Schola Cantorum” onder leiding van den R.K. Koordirigent en
Componist Hubcrt Cuypcrs. Plaats der uitvoering: dc zalen van dc Amstcrdamsche Burgerwacht te Amsterdam [Singel].
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Programma:
la. Credo, 6-stemmig (Missa Papac Marcclli), G. P. da Palcstrina.
b. Nouste Damo (cantique béarnais), Jacqucs Pillois.
2a. Rosa Vernans (Gregoriaans).
b.Er was ccn maegdetje (17c eeuw).
c. Sintc Cecilia.
d. Het waren twee Conincskindcrcn.
a t/m d. Knapenkoor.
3a. ViUancUa alla Napolitana, Baldassare Donati.
b. Jesus und die Nonnen, Hubert Cuypcrs.
Pauze.
4. Super flumina Babylonis, Hubert Cuypcrs.
5a. Van Jesus en Sint Jannekc.
b. Maria Magdalena.
c. Het wijf die spon.
d. De Slijper.
a t/m d. Knapenkoor.
6a. La bataillc de Marignan, Clement Janequin.
b.L’Eco, Orlando Lasso.
Donderdag 19 februari 1925
8.10 uur: Abonnementsconcert uit het Concertgebouw te Amsterdam. Door de
wisseling van Dirigent is op het moment van afdrukken van ons blad, het Concertgebouwbcstuur niet in staat het programma van het Abonnementsconcert op
19 Febr. te verstrekken.
Zondag 15 Febr. 9 uur ’s avonds en op den avond van het Concert zelve zal de
H.D.O. het programma Omroepen.
[Het werd: 1. Symfonie nr. 96 in D van J. Haydn, 2. Glockcnlicdcr, op. 22 van
M. von Schillings, Barbara Kemp, sopraan en 3. Salome’s Tanz en Slotscène uit
Salomc van R. Strauss, Barbara Kemp, sopraan. Dirigent: M. von Schillings].
Vrijdag 20 februari 1925
8.10 uur: Lezing van Dr. B. Suermondt, Comitélid van den H.D.O. Onderwerp:
Een dokterspraatje.
Daarna (± 9 uur)
Uitvoering van een Dansmuziek programma door I. Snocck’s Jazzband uit
Amsterdam.
Programma:
1. Mandalay, Burtnett.
2. Y a pas Bcaucoup d’hommes Qui Résistent a 9a! Penso.
3. Hoera! Wij Dansen, I. Snoeck Hzn.
4. Red hot Mamma, Wells.
5. Sleep, Lebieg.
6. There’s ycs! yes! in Your Eyes, Santly.
7. Bye and Bye, Henry Plasc.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pasadena, Harry Warren.
Lazy, Irving Bcrlin.
The Waltz of long ago, Irving Bcrlin.
Say it With a Ukulclc, Conrad.
June Night, Abel Bacr.
In the Evening, Donaldson.
Chili Bom Bom, Donaldson.
If a Can’t get the swectic I want, J. Schwartz.
Littlc Butterfly, Irving Bcrlin.

Het hoofdartikel van Vogt in de Radio Luistergids van 20 februari is idealistisch
van toon: ‘Propageer het amateurisme’. Het luisteren naar de radio is een bron van
nieuw geluk geworden. Het bevordert de huiselijkheid en houdt mannen uit de
kroeg. Men kan mooie muziek en interessante lezingen horen en zijn talenkennis
verruimen door naar buitenlandse stations te luisteren. De radio verjaagt alle knor
rige stemmingen die in radioloze gezinnen zo zeurig onder de lamp kunnen han
gen.
In zijn vierde artikel somt A. Dubois nog cens de vier mogelijkheden op, die hij in
zijn derde artikel aangaf. Hij komt tot de conclusie dat voor de omroep in ons
land de vierde vorm het verkieslijkst is: een particuliere onderneming met een
ovcrhcidszcndcr.
In de rubriek ‘Voor de microfoon’ vertelt Vogt over zijn ervaringen bij aansluitin
gen. Het is duidelijk dat hij erbij is als tijdens repetities de technische apparatuur
opgestcld wordt. Hij beschrijft de merkwaardige ervaring, dat hij uit een achter de
coulissen aanwezig ontvangtoestel in zijn hoofdtclcfoon een aria hoort zingen en
de zangeres ziet. Hij legt uit dat ethergolven 300.000 km/s afleggen en geluid
333 m/s.
Wanneer wij aannemen dat we 10 Meter van het tooneel verwijderd zijn duurt het
toch nog 1/30 seconde voor Margueritesgekweel ons oor bereikt; in dien tijd reizen de
aethergolven van Holland naar Indië en weer terug.
Er wordt in het blad mccgcdccld dat zowel dominee Van Leeuwen als de HDO
vele brieven hebben ontvangen over de kerkdienst van zondag 15 februari. Verder
is er het bericht, dat ook de aandacht van de BBC op de HDO is gevallen. Er wor
den plannen uitgewerkt voor de overname van een deel van een Conccrtgcbouwprogramma. Naar schatting zullen er dan zeker 5 miljoen luisteraars het concert
volgen. Het zal gebeuren op 2 april.
Zondag 22 februari 1925
8.00 uur: De Rottcrdamschc Kamcrmuzickvcrceniging bestaande uit de hecrcn J.
v. Vliet, fluit; J. C. van Ameyden, hobo; P. Langendoen, klarinet; Bern. de Wolf,
hoorn; J. de Hartog, fagot en J. C. Klinge, piano.
Verder:
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Mevr. Antoinctte van Dijk, Zang, Causerie. Aan den vleugel: Robrecht van der
Spurt.
Programma:
1. Quintett in Es (452) voor hobo, klarinet, hoorn, fagot en piano, W. A. Mozart.
2. Nocturne voor klarinet en piano, F. Chopin.
3. Mevrouw Antoinctte van Dijk. Oud Ncd. liederen.
a. Heer Jezus heeft een hofken,
b. De Lazcrussche Belle, XVIe eeuw,
c. In Ncdcrlandt (Gebr. A. Bredcro 1585-1618).
d. O, Angenictje (J. J. Starter, 1593-1626),
c. Rondedans (XVTIe eeuw).
a. is voor piano bewerkt door Fl. van Duysc. b.c.c. door Julius Röntgen, d.
door Dan. de Lange.
4. Andante uit het Konzertantes Quartett voor hobo, klarinet, hoorn en fagot met
pianobegeleiding, W. A. Mozart.
5. Serenade voor fluit en hoorn, A. E. Titl.
6. Polonaise (op 40 No. 1), F. Chopin.
7. Mevrouw Antoinette van Dijk.
Iepcrsche Oude liederen uit de Kantscholcn, verzameld door Dr. Alb. Blijau
bewerkt door Alb. Sarly.
a. Maria Egyptina,
b. Van Machrictje,
c. Het Schcrrewerkje,
d. Klein Sakermentdag.
a tot d toegelicht door een causerie. De zangnummer worden a/d vleugel
begeleid door Robrecht van der Spurt.
8. Adagio uit het concert voor fagot (op 75) met pianobegeleiding, C. M. v.
Weber.
9. Sextett (op 6) voor fluit, hobo, klarinet, hoorn, fagot en piano, L. Thuillc.
Maandag 23 februari 1925
6-7 uur: Kinderuurtje door Mevrouw Antoinette van Dijk.
8.10 uur: Extra Uitzending van “Don Ccsar de Bazan”, een heldenfiguur als “de
Roode Pimpernel” van Baronesse d’Orczy. Opera Comique in vier bedrijven, door
A. d’Ennery en J. Chantepie. Muziek van J. Masscnct. Plaats der Uitvoering: Het
Paleis voor Volksvlijt Amsterdam. Schouwburg Directie Louis Bouwmeester Jr.
“De Haghezangers”. Solisten o.a.: Mevrouw Greta Santhagens-Manders, Sophie
Köhler-van Dijk, Emile van Bosch en de heer G. Leenders. Volledig Orchest. Koor
van 40 stemmen. [In het redactionele gedeelte staat een lange beschrijving van de
opera. In de Radio Luistergids van 6 maart zal gemeld worden, dat er een lawaai
erige kraak op de telefoonlijn in het eerste bedrijf optrad].
Donderdag 26 februari 1925
8.15 uur: Abonnementsconcert uit het Concertgebouw te Amsterdam. Door de
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wisseling van Dirigent is op het moment van afdrukken van ons blad, het Conccrtgcbouwbestuur niet in staat het programma van het Abonnementsconcert op
26 Febr. te verstrekken. Zondag 22 Febr. 9 uur ’s avonds en op den avond van het
Concert zelve zal de H.D.O. het programma Omroepen.
[Het werd:
1. Brandenburgs Concert nr. 3, J. S. Bach,
2. Vioolconcert, L. v. Beethoven, soliste Alma Moodic en
3. Symfonie in d van C. Franek. Dirigent: Dirk Fock].
Vrijdag 27 februari 1925
8.10 uur: Voordracht- en Zangavond te geven door: Truus Hooyer, Voordrachtskunstenares, Gcr Lccointre, Tenorzanger, J. Rozcndaal, Begeleiding.
Programma:
1. Donkere kamer, voordracht, S. Falkland.
2a. Het Gcuzclvendcl op den thuismarsch, zang, F. v. Duysc.
b. Hemelhuis, zang, E. Hullcbrocck.
3. Een Lied van de Zee, voordracht, Hclène Swarth.
4a. Rommel den trommel, zang, J. Wierts.
b. Hollands kracht, zang, J. Wierts.
5a. De Bruid, voordracht, Jan Prins.
b. ’t Hia van m’n czclkc, voordracht, Pol de Mont.
6a. Voor ’t Kantkussen, zang, E. Hullcbrocck.
b. Van ’t Kosterken, zang, E. Hullcbrocck.
7. De Haan, voordracht, S. Falkland.
8. Lapper Krispijn, E. Hullcbrocck.
Karlijntje, E. Hullcbrocck.
Het hoofdartikcl in de Radio Luistergids van 27 februari 1925 heeft als kop ‘Luis
ter ongestoord en stoor niemand’. De antennes groeien tegenwoordig boven de
dakenstad uit als pluimgras op een lcntcwcidc. Het is noodzakclijk, dat iedere
amateur zijn uiterste best doet om te voorkomen, dat zijn ontvangapparaat gene
reert, d.w.z. als kleine zender werkt, waardoor de omliggende ontvangapparaten
een geluid reproduceren dat veel overeenkomst vertoond met het zwiepen van een
nat touw. Men kan ook gehinderd worden door luchtstoringen, trams, motoren,
stofzuigers, lichtlcidingen, enz. Het nieuwe neon-rcclamclicht van Philips is
onschuldig!
A. Dubois schrijft zijn vijfde artikel over de omroep in Nederland:
Wil de Radio-Omroep niet ontaarden in een bron van gewin voor lieden, die zich
niet ontzien op de slechtere instincten van het volk te specnleeren} teneindegeld te ver
dienen, of wil men voorkomen, dat door tendeyitieuse redevoeringen propaganda
gemaakt wordt voor bepaalde denkbeelden, die andersdenkenden kunnen kwetsen,
dan dient de Regeering zeergoed toe te zien, aan wat voor onderneming zij een zoo
uitgebreide toestemming als een Radio-Omroep vergunning verleent, m.a.w. kan
men ook zeggen, dat, wil een groep van personen een omroepvergunning van de
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Regccring deelachtig worden, dan zal zijgaranties moeten kunnen geven van hooge
moreele onaantastbaarheid, van absolute bezadigdheid en neutraliteit en van een
juist inzicht in datgene, wat het belang van de ontwikkeling en uitspanning van een
volk eischt.
De leidendefactor in een radio-omroepbedrijf moetgevormd moeten worden door
vertegenwoordigers van het volk als geheel. Men zal dus bij het samenstellen van het
beheerende lichaam te rade moeten gaan met in verschillende politieke en ethische
richtingen vooraanstaande Nederlanders teneinde de Regeering een college te kun
nen aanwijzen, dat de garantie van een juist beheer der Omroep-Maatschappij kan
aannemelijk maken. Het spreekt nu wel vanzelf, dat in dit college ook zitting hebben
vertegenwoordigers vati den Radio-Handel en -Industrie, alsmede vertegenwoordi
gers van Radio-organisaties, welke beidegroepen een groot belang in de ontwikkeling
van den Radio-Omroep hebben. Deze beide groepen kunnen echter naar mijn meening zonder bezwaar in de minderheid zijn.
Dc penningmeester van de HDO, F. C. W. van der Woord, deelt mee dat er nu
2700 leden zijn en dat er ƒ 14.000 in kas is. Hij geeft: een nauwgezette grafiek van
wat de HDO maandelijks ontving in 1924: maart ƒ 1100, april ƒ 1200, mei
ƒ 1150, juni ƒ 550, juli ƒ 600, augustus ƒ 50, september ƒ 300, oktober ƒ 350,
november ƒ 950, december ƒ 3200. Begin 1925 ging het opeens heel hard. Een
tweede oplage van luistcrvink-diploma’s moest worden besteld.
In ‘Voor de microfoon’ moet Vogt er niet aan denken dat een soliste tijdens een
concert in het Concertgebouw in dc microfoon roept: ‘Dag Vader, dag Moeder,
dag Jopie en dag Hans! Zullen jullie goed luisteren? Ik neem straks lijn 8! Daa&g!’
Hij vertelt:
Ik herinner me de ergernis die zich van ons allen meester maakte toen na de aan
grijpende sterfscène van Marguerite in “Traviata* een der strijkers uit het orchest
zich naar den microfoon overboog en daarin riep: "Dag Jopie*
Er is contact geweest van de HDO met de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,
die in maart vier uitzendingen zal verzorgen.
Zondag 1 maart 1925
2.30 uur: Extra Namiddag-conccrt te geven door dc Amsterdamsche Orchcstvcreeniging, onder leiding van den Kapelmeester Frans van Diepenbeek. Plaats der
Uitvoering: De zalen van het Genootschap “Natura Artis Magistra”, Plantage
Middellaan, Amsterdam.
Programma:
1. Ouverture “Figaro’s Hochzeit”, W. A. Mozart.
2. Andante uit de le Symphonie, L. v.. Beethoven.
3. Melodie “Religicusc”, J. A. L. Kwast.
4. Fantasie “La Traviata”, G. Vcrdi.
Pauze.
5. Ouverture “Dichter und Baucr”, F. v. Suppé.
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6. L’Arlcsicnnc 2c Suite, G. Bizet.
7. Ave Maria, F. Schubert.
8. Fantasie “De Hugenoten”, G. Meyerbeer.
8.00 uur: Het H.D.O.-orkest onder leiding van den dirigent Fran^ois Lupgens
optreden van den Vlaamschen Zanger Edmond Verlini uit Mechclcn.
Programma:
1. Mein Regiment, Marsch, Blankenburg.
2. Der Freischütz, Ouverture, v. Weber.
3. Edmond Verlini
a. “Caro mio ben”, Giordano.
b. Air d’Orphée, Gluck.
4. Kunstcrlcbcn, Wals, Straus.
5. Der Roscnkavalicr, Fragment, Straus.
6. Cavallcria Rusticana, Opera Fantasie, Mascagni.
7. Edmond Verlini
a. Verborgene Liefde, Antheunis.
b. Mijn Moederspraat, P. Benoist.
c. Ik ken een Lied, W. de Mol.
8. Lc Mariagc des Vents, Vale Hall.
9. Rhapsodie Hongroisc II, Liszt.
10. Melodie F. dur, Rubinstcin.
11. Edmond Verlini
a. La Procession, Cesar Franek.
b. Carmen (Air de Fleur), Bizet.
12. Die Czardasfïirstin, Potpourri (op verzoek), Kalman.
13. Ich Hab ein Stübchcn in Fünften stock (Foxtrodied), Kollo.
14. Wilhelmus.
Aan den vleugel (bij de zang) de heer Van Aclst, lecraar aan het Conservatorium
te Mcchelcn.
Maandag 2 maart 1925
6-7 uur: Kinderuurtje door Mevrouw Antoincttc van Dijk.
8.10 uur: Extra uitzending. Optreden van Mevr. Esther de Boer-van Rijk.
Programma:
1. Een vraaggesprek voor den Microfoon [dit is nieuw].
2. “Het Pannetje”, Poolsch-Joodschc Schets van “Sjoloum Alcichcm”.
3. Entrc-actc door het Ensemble [Alex] de Wind [piano, viool en cello],
a. Serenade napolctana, Rivclli.
b. Mcnuctto, Bocchcrino.
4. Mevrouw de Bocr-van Rijk: Tooncelhcrinncringcn: Een vraaggesprek.
5. Het getralied venster, Jo van Ammers-Köllcr. Voor te dragen door Mevr. E. de
Boer-van Rijk.
6. Als No. 3.
a. Méditation de Thais, Massenct.
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b. Jc pcnsc, Tosti.
7. Herinneringen aan Herman Heijermans en de opvoeringen van “Op Hoop van
Zegen” [waarin zij al van de première in 1900 af de rol van de vissersweduwe
Kniertje speelde].
8. Populair programma door het ensemble Alex de Wind:
a. Eli’ s’était feit couper les cheveux, Mercicr.
b. Passione, Valse, lente, Ranzato.
c. Samson et Dalila, fentaisic, Saint-Sacns.
d. Was Blumen traumen, Walzer-Intcrmezzo, Translatcur.
e. Cc n’est pas la même chosc, Morctti.
f. Les clochcs de Cornevillc, Planqucttc.
Donderdag 5 maart 1925
8.15 uur: Abonncmentsonccrt uit het Concertgebouw te Amsterdam. Dirigent
Dirk Fock. Voorspel Parsifel, Wagncr, 7e Symphonic, Bruckncr. (Verandering is
voorbehouden).
[Het werd: 1. Symfonie nr. 7, A. Bruckncr, 2. Sicgfricd Idyll, R Wagncr en 3.
Voorspel van Die Meistersingcr von Nürnberg, R. Wagncr. Dirigent: Karl Muck].
Vrijdag 6 maart 1925
8.10 uur: Spreekbeurt georganiseerd door de Maatschappij tot Nut van het Alge
meen.
Medewerkers:
Sem Dresdcn Toonkunstenaar Amsterdam. Mevrouw Drcsdcn-Dhont.
Onderwerp Het leven van Schubcrt. Muzikale illustraties van het onderwerp door
Mevrouw Dresdcn-Dhont aan den vleugel.
± 9.20 uur: Populair Concert te geven door het strijkje [viool, violoncel en piano]
uit Hotel Café- en Restaurant “De Oude Graaf’ Kalvcrstraat Amsterdam onder
leiding van Max Kinsbcrgen.
Programma
1. Hoch Hcidecksburg March, R Hcrzcr.
2. Pasadena foxtrot, Harry Warren.
3. Sweet heart Land Waltz, Pcroy Moore.
4. Les nuits du Bois, Harold de Rozi.
5. Balletmusik “Faust”, Gounod-Paepke.
6. Maggie! Ycs Ma fox trot, Johny Tuckcr.
7. Russische potpourri, B. Bernards.
8. When I Gct You Alonc to Night two step, Fred Fisschcr.
9. Les Saltimbanques, Louis Gannc.
10. The Great Dividc Marchc, Louis Maurice.
Het hoofdartikel in de Radio Luistergids van 6 maart heet ‘Het geheim van den
ether”. Vogt heeft genoten van een lezingencyclus van de fysicus Sir Oliver Lodgc
voor de BBC.
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Er is ccn foto van Esthcr dc Bocr-van Rijk, in ccn rieten leunstoel voor de micro
foon zittend met ccn bock in haar handen, voorlezend. Haar stem heeft, dank zij
dc radio, tot in de verste delen des lands geklonken.
Antoincttc van Dijk deelt mee dat zij een maand met vakantie gaat. Anna Wins zal
haar op de maandagen vervangen.
Een lang artikel gaat over dc zender van de NSF. Dc zender bevindt zich in ccn
voortdurend stadium van evolutie naar ccn hoger plan. Met dc voortgang van dc
nimmer stilstaande ontwikkeling van de lampcntcchnick wordt gelijke tred gehou
den. Dc NSF is ook in dit opzicht in voortdurend nauw contact met Philips in
Eindhoven. Dc hele uitzcndinrichting bestaat uit niet minder dan vijf gedeelten,
allemaal op verschillende punten in of buiten het NSF-gebouw opgcstcld: dc
machinekamer met dc grote accumulatorcnbattcrijcn, de zender, de controleka
mer, dc muziekkamer met microfoon, dc antenne en het aardsystccm.
Zondag 8 maart 1925
Op zondag 8 maart staat dc eerste vermelding in dc Radio Luistergids van ‘Vaz.
Dias en Effectenbeurs op 1950 M’ uit Amsterdam. Uitzending van Voetbaluitsla
gen om 4.30, 4.45, 5.-, 5.30 (in Code). Zondags gaf men voetbaluitslagen in
code. Voor de HDO ’s avonds persberichten, weerberichten en koersen.
8.10 uur: Uitzendavond met medewerking van Mcj. Janny van Oogen, declama
tie; Frans le Coultrc, viool; dc Heer Louis ten Katc, zang; Piet van der Hurk, fluit;
Jan Monissen, hoorn; aan den vleugel bij dc zang Mevr. E. van der Poll.
Programma:
1. Frans le Coultrc.
Sonate in G. moll, G. Tartini.
2. Louis ten Katc.
a. Aria uit “Herodiade”, Masscnct.
b. Aria uit “Carmen”, G. Bizet.
3. Trio van der Hurk [Piet van der Hurk, fluit, Jan Monissen, piano en R. Men
senkamp, hoorn, drie jonge musici van het Utrcchtsch Stedelijk Orchest].
a. Concert, C. Dur., Fluit en Piano, W. A. Mozart.
b. Troisième Piècc. Fluit en Piano, E. Pessard.
4. Janny van Oogen.
Hoe warm het was. Hoe aardig het was (Camera Obscura), Hildebrand.
5. Trio v. d. Hurk
Serenade, Fluit, Hoorn, Piano, A. E. Titl.
6. Fr. Ie Coultrc
a. Cavatinc (op verzoek), Rass [Raff].
b. Chanson Polonaise, H. Wieniawsky.
7. Louis ten Katc.
a. Aria uit “Paillasse” [Paljas], Lconcavallo.
b. “Bonjour Suzon” Chansonctte, P. Tosti.
8. Janny van Oogen.
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“Hoe voortreffelijk zij was” (Camera Obscura), Hildebrand.
9. Trio v. d. Hurk
Fantasie Pastorale Hongroisc, Fluit en Piano, Fr. Doppler.
10. Frans le Coultre.
a. Wiegenlied, M. Reger.
b. Capriccio, M. Reger.
c. Ungarische Tanz No. 1, Brahms Joachim.
11. Louis ten Katc.
“Meadowswect, M. H. Brahe.
“Because” Song (op verzoek), G. d’Hardclot.
De voorzitter van den H.D.O. G. Baron Tindal vervult de functie van “Omroe
per” en houdt een korte causerie over den H.D.O.
Maandag 9 maart 1925
6-7 uur: Kindcruurtje. Wegens vacantic van Mevr. Antoincttc van Dijk, door
Mevrouw Anna Wins uit Den Haag.
± 7.10-7.40: Causerie van den heer W. Kolkman van Ant. Jurgens’ Fabrieken te
Oss.
Dinsdag 10 maart 1925
8.10 uur: Extra Uitzendavond aangeboden aan den H.D.O. door de Directie van
de Koninkl. Weverij Van Dijk te Eindhoven. J. H. Speenhoff en Zoon. Een pro
gramma van oude en nieuwe liedjes [Mevrouw Cees Speenhoff kon er niet bij zijn.
Ze was gestruikeld op de trappen van Theater Tuschinsky en had een enkel gebro
ken]. Afgcwisscld door Muziek, te geven door het trio [Alex] De Wind, (viool,
cello, piano).
Programma:
1. June Night, Fox-trot, Cliff Friend.
2. J’ai vu danser, tango, René Dcmarct.
3. Wcnt’s Night Time in Italy, James Kendes.
4. Idylle Passionnelle, Intermezzo, Razigadc.
5. Tannhauser, Fantasie de 1’Opcra, Wagner-Adlcr.
6. Mein Vetter Nick, Tom Burns.
7. Romanze, Viool-Solo, Svendsen.
8. Les deux Java’s, André Julliemes.
9. Thru the Night, Knight Logan.
10. Grossmutterchen, Landler, Lange.
11. Balade au Crépusculc, Valse hésitation, Kahn.
12. Say it with a Ukulcle, Conrad.
Donderdag 12 maart 1925
8.15 uur: Uitzending van het Abonnements-Concert in het Concertgebouw te
A’dam. Dirigent: Dr. Karl Muck.
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Programma:
1. Ouverture King Lear, Berlioz.
2. Ciaconna Gothica, Corn. Dopper.
Pauze.
3. Piano Concert, Es gr. T. [5e], L. v. Beethoven.
Solist: Frederic Lamond.
Vrijdag 13 maart 1925
8.10 uur: Voordracht aangeboden aan den H.D.O. door de Mij. tot Nut van het
Algemeen.
Spreker: Prof. Dr. R. Casimir. Hooglecraar te Leiden. Onderwerp: “Over Opvoe
ding tot Zelfstandigheid”.
±9.00 uur: Een kwartiertje Esperanto door den Hr. Dreves Uitterdijk.
Daarna: Muziekprogramma uit te voeren door het Mandolinegezclschap “Ars et
Labor” te Hilversum. Dirigentc: Mej. Maric Tapking.
Programma:
“La Nazionalc”, Marsch, M. Volpari.
Myrthalia, Ouverture, Machiochi.
Milena, Czardas.
Lc Califc de Bagdad, Boieldicu.
Angc Eplorc, Eligic, Machiochi.
Grande Fantasie, Schubcrt-arr. Machiochi.
Faust, C. Gounod arr. v. Billc.
Het hoofdartikcl ‘Radio op de Jaarbeurs’ in de Radio Luistergids van 13 maart
beschrijft hoe Philips en de NSF op de Jaarbeurs in Utrecht een gecombineerde
stand hebben met als thema ‘de radio’. De NSF toont een fraaie collectie ont
vangapparaten en luidsprekers.
Er staan twee andere artikelen van K E. Layman en W. Vogt in het nummer. Het
ene wat filosofisch over de radio die de wereld aan het veroveren is en het andere
over de omroeper en de technici, die tegen achten soms in angst zitten, omdat de
solisten maar niet komen opdagen.
Esther de Bocr-van Rijk dankt al haar luisteraars voor de vele brieven: ‘Die brief
jes en die attenties vond ik nou ccns echt het “fijnste” applaus dat ik ooit gehad
heb!’
Bij de NSF is ccn bericht binnengekomen van iemand uit Mclbournc met de
mededeling dat radioscinen uitgezonden met de kortegolfzender van de fabriek
op 19 januari in Australië zijn ontvangen.
Deze prestatie toont weer eens aan welk een enorm doordringingsvermogen de kor
tere radiogolven bezitten. Dit opent vele mogelijkheden voor het radiotelegraafverkeer
van de toekomst. De golflengte was 90 M. De reikwijdte is met een geringe energie
gehaald. De opzet van de N.S.R-proeven was uit te maken in hoeverre een kortegolfverbinding Nederland-Oostindië tot stand kan wordengebracht. Het is een mooi suc-
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ccs voor de Nedcrlandsche Seintoestellenfahriek en een nieuwe lauwer voor de watergekoelde triodelamp van Philips\
Een luisteraar uit Limburg schrijft dat hij tot zijn verbazing zeer goede ontvangst
verkreeg, toen hij de antennedraad van zijn toestel aan de dakgoot vastmaakte. Is
dat iets bijzonders? Nee, antwoordt de Radio Luistergids, de dakgoot is voor het
ontvangtoestel hetzelfde wat de koperen of ijzeren antennedraad is. Een ontvangcapaciteit. De dakgoot is al een bekend en vertrouwd opvangmedium in de radio
wereld.
Zondag 15 maart 1925
8.00 uur: De wereld rond in muziek! Het H.D.O.-orchcst onder leiding van
Frangois Lupgens.
Intern, programma.
1. Holland.
2 Oud-Nederlandsche liederen.
a. Merck toch hoe sterek.
b. Wilt heden nu treden, Valcrius.
2. België.
a. Vlaamsche Leeuw.
b. La Brabanconne.
c. Le Regiment de Sambre et Mcuse, Furlct.
3. Frankrijk.
a. La Marscillaise.
b. Si j’ctais roi. Ouverture. Adam.
4. Oostenrijk.
Rosen aus dem Sudcn, Joh. Strauss.
5. Duitschland.
“Deutschland, Dcutschland über Alles.”
Balletmusik aus “Rosamunde”, Schubcrt [Oostenrijk!].
6. Italië.
a. Marda realc Italiana, Gabetti.
b. Napoli. Tarantella. Volpatti.
7. Spanje.
a. Hymne.
b. Carmen. Fantaisic. Bizct.
8. Polen.
a. Polnischcs lied.
b. Polacca. A-dur. Chopin.
9. Hongarije.
a. Volkslied.
b. Ungarischer Tanz, Brahms.
10. Rusland.
a. Der rote Sarafan, Volkslied.
b. Troika.
11. Noorwegen.
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a. Hymne.
b. Solvcgjs lied. Grieg.
12. Engeland.
a. God save the King.
b. Salut d’amour. Elgar.
13. Amerika.
a. Star spanglcd banner.
b. American fox-trot.
14. Terug in Nederland.
Wilhelmus.
Maandag 16 maart 1925
6-7 uur: Kindcruurtje door Mevrouw Anna Wins uit Den Haag.
8.10 uur: Extra Concert. “Wiener Abend”.
Programma:
Hovyd Krauss-Adcma, zang. Francis E. Aranyi, viool. Dr. Wilhelm Grosz, piano.
1. Sonatine voor riool en piano, Frans Schubert.
2. Freudc der Kinderjahrc (zang)
a. Du bist die Ruh
b. Frühlingsglauze
c. Grctchen am Spinncradc
d. An die Musik, Franz Schubert.
3. Erstc Tanz-Suitc, piano, Wilhelm Grosz.
4. Caprice Vicnnois, riool en piano, Krcisler.
Pauze.
In deze pauze spreekt de architect Paul Bromberg over de “Kunst in het Interi
eur”.
5. Liebeslcid
Liebcsfrcud (riool en piano), Krcisler.
6. Aria uit “Flcdcrmaus” (zang), Johann Straus.
7. Acccllcrationen-Walzer
Nacht in Vcncdig
Künstlerlcbcn-Walzcr (riool en piano), Johann Strauss.
Dinsdag 17 maart 1925
8.10 uur: Een debatavond voor den microfoon. Moet de zomertijd worden afge
schaft:? Pro: de Heer A. Braat, Lid van de Tweede Kamer van de Staten Generaal.
Voorzitter van den Plattclandsbond. Contra: Dr. Van der Mijlc medicus te Hcczc.
Lid van het Comité tot behoud van den Zomertijd.
Ieder spreker krijgt 1/2 uur spreektijd.
Daarna krijgen beiden een kwartier voor repliek.
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± 9.40 uur: Populair concert te geven door het Astra-strijkje onder leiding van
L. F. E. Ie Leau.
1. Chilibombom.
2.1 was a fooi.
3. Sahara.
4. It had to bc you.
5. There is yes ycs in your eyes.
6. Easy mclody.
7. Any way the windblows.
8. Back where the daffodils grow.
9. Somebody’s wrong.
10. June Night.
11. Dream daddy.
12. Take oh takc those lips away.
Donderdag 19 maart 1925
8.10 uur: Uitzending van het zg. Caecilia-conccrt [De maatschappij Caccilia is een
instelling ten behoeve van de nagelaten betrekkingen van noodlijdende kunste
naars] uit de Stadsschouwburg te Amsterdam. Orkest: Het Concertgcbouworchest, onder leiding van Dr. Karl Muck. Solisten: Paul Huf, declamatie, Di Moorlag, zang.
Programma:
1. Ouverture Lconorc III, L. v. Beethoven.
2. Egmont Muziek, L. v. Beethoven [Clarchen’s Lieder, Di Moorlag, sopraan en
Paul Huf, declamatie].
Pauze.
3. 7c Symphonic, L. v. Beethoven.
Vrijdag 20 maart 1925
8.10 uur: Voordrachtavond aangeboden aan den H.D.O. door de Maatschappij
tot Nut van het Algemeen, te geven door Louis Landry, voordrachtkunstenaar
Den Haag.
Programma:
1. De verleider, Louis Couperus.
2. Schecpspract ten overlijden van Prins Maurits van Oranje, Const. Huygcns.
3. Aan hen.
4. de man met den schoffel.
5. Het geluk, C. S. Adama van Scheltcma.
6. De Bruid, Jan Prins.
7. Oipheus’ vaart langs de Sirenen, P. N. van Eyck.
8. De afgod, Bilderdijk.
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±9.15 uur: Weder optreden van den Hawaian Band Insulindc, onder leiding van
den heer von Lutzow. Een programma van Hawaian Guitaar en Banjo-muzick.
Zaterdag 21 maart 1925
8.10 uur: Extra uitzending van “De Mascotta”. Een Spaanschc Legende. Operet
te in drie bedrijven van [Alfred] Duru en [Henri] Chivot. Muziek van Edmond
Audran. Plaats der uitvoering de Schouwburg “Frascati”. Dir. Is. Simons. Planta
ge Middcnlaan, Amsterdam. Regie: J. J. Rentmeester.
Bettina (de Mascotta), Mcj. Corry Pinksen.
Pipo, de herder, Willy Kcyzcr.
Fratcllini, [Nol] Nabarro.
de Vorst, Aug. Kichl.
Roco de pachter, J. J. Rentmeester.
In de Radio Luistergids van 20 maart staat geen hoofdartikcl van Vogt, maar het
zesde artikel van A. Dubois. Het is een belangwekkende beschouwing:
Wat leert de practijk van de omroep?
Uit alle teekenen blijkt, dat, wat de Amerikanen de aboom* noemen op hetgebied der
radio-telefonie ook in Holland begonnen is. De publieke opinie houdt zich met de
radio-omroep bezig.
Aan alle zijden springen handelaren in radio-apparaten uit den grond. Comité*s
vormen zich tot het organiseeren va?i tallooze tentoonstellingen. Aanvragen om
inlichtingen over radio-apparaten, over de organisatie en het lidmaatschap van den
H.D.O. nemen geweldig toe en niet het minste de uitgever van de Radio Luistergids
zal kunnen getuigen, hoe levendig de belangstelling van de luisteraars blijkt door het
groote aantal abonnementen dat zijn blad in korten tijd mocht inschrijven.
Niet alleen echter\ dat het publiek zich kenbaar maakt als koopers en gebruikers
van ontvangapparaten, ook het gezondene begint meer en meer de aandacht te vra
gen. Was de H.D.O. tot voor korte tijd een blijmoedig voortwerkendgroepje mannen,
dat met de vriendelijke welwillendheid beschouwd werden, waarmede wij de eerste
stappen van een klein kind plegen gade te slaan, thans ondervindt hij meer en meer
dat de bewijzen van goedkeuring, die zijn handelingen vermogen uit te lokken, steeds
meer gekruid worden met opmerkingen, welke blijk geven dat de bewondering tevens
aanleidinggeeft tot opmerkingen en het meer en meer uiten van bepaalde wensen.
In het algemeen kan men nu constatecren, dat de politiek nog weinig invloed op de
radio wenscht uit te oefenen, doch dat het religieuze sentiment des te sterkergaat sprejken. Hevig wordt gedebatteerd en geschreven in de verschillende kampen over omroe
pen, die bepaalde religieuze tendenzen op den voorgrond moeten brengen. Eensdeels is
men van meening, dat vóór alles een speciale katholieke, gereformeerde, vrijzinnige,
etc. omroep tot stand gebracht moet worden, anderzijds meefit men, dat deze omroep
slechts dan tot stand moet komen, indien de algemeene neutrale omroep verzekerd is,
terwijl tenslotte weer anderen meenen, dat voor hun religieuze ideeën de radiopropaganda ongewenst is en men uitsluitend moet streven nar een neutraal omroepbedrijf.
In deze strijd worden nu meermalen pogingen aangewend om door het lanceeren van
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persberichte de zender van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek mede te betrek
ke. Nu eens hoort men dat de N.S.F. met deze religieuze groep, da7i weer met gene
contracten zou afgesloten hebben voor uitzendavonden. Het lijkt daarom niet
ondietistig nog eens duidelijk uiteen te zetten hoe de N.S.F. tegenover dergelijke bewe
ringen staat. In het kort komt deze uiteenzetting hierop neer\ dat de N.S.F. meent dat
de draadlooze omroep door zijn aard gelijk te stellen is aan handelingen, welke op
den publieken weg plaats vinden. Opgrond hiervan meent zij nu, dat het niet juist
is om mededeelingen of lezingen uit te zenden, welke beslist strijdig zijn met de over
tuiging van anderen. Ieder burger toch, heeft het recht om ongehinderd over de
publieke straat te loopen en het gaat niet aan van hem te eischen dat hij bepaalde
hoofdstraten zal mijden, omdat daar vertooningen ten beste gegeven worden die
tegen zijn gevoelens strijden. Men eischt dan ook zeer terecht, dat dergelijke vertoo
ningen, toespraken, lezingen, e.d. gehouden worden in besloten ruimten, welke alleen
betreden kunnen worden door hen, die het opzet hebben de betrokken bijeenkomst te
bezoeken.
Ditzelfde nu geldt va?i de draadlooze. De gemiddelde Nederlatider toch, die, het
zij niet over de middelen beschikt om zich kostbare ontvangtoestellen aan te schaffen,
dan wel niet voldoende de vreemde talen machtig is om de buitenlandsche stations te
volgen is practisch aangewezen op den nationalen zender.
Hij mag dus met reden verwachten, dat dit nationaal instrument alleen datgene
ten gehoore zal brengen, wat hij zonder hiertegen redelijke grieven te kunnen aanvoeren, ka?i beluisteren.
Het is in het licht van deze zienswijze dan ook niet meer dan begrijpelijk, dat de
Nederlandsche Seintoestellen Fabriek nu de golven van het separatisme in den radioomroep zoo hoog dreigen te gaan, zich strikt zal onthouden van iedere daad die dit
separatisme voet zou kunnen geven vóór en aleer de zaak van den nationale?i neu
tralen omroep definitief beslecht is, het moge dan zijn in positieven of negatieven zin.
Men zal zich nu afvragen, waarom de N.S.F. aan de hand van bovenstaande
zienswijze gemeend heeft, haren zender voor een enkele groep ter beschikking te moe
ten stellen. Het antwoord hierop is, dat men in de eerste plaats moet doen, wat de
Fransman noemt ajager lesfaits d3après leur date33, d.w.z. men moet de overeenkomst
met de Christelijke Radio Vereeniging beschouwen met inachtneming van het feit,
dat de overeenkomst hiertoe reeds gentimen tijd geleden gesloten is en dat het radioprobleem in dien tijd een geheel ander (veel meer onschuldig) aspect had.
Zooals ik in de aanvang betoogde, was de indruk, dat het publiek zich niet zoo met
hart en ziel in de principieeljp kwesties van radio-omroep verdiepte, als dit thans het
geval blijkt te zijn. Toen - ook door de Christelijke Radio Vereeniging, het verzoek
geuit is, een christelijke omroep over den zender te mogen uitzenden, heeft de Directie
ofschooti persoonlijk tegenstander van een dergelijk soort omroep, gemeend dit nieuwe
instituut een kans te moeten geven. Niets toch werkt meer overtuigejid omtrent de
mogelijkheid van een bepaalde toepassing dan het experiment. Naar mijn persoonlij
ke meening nu heeft het experiment aangetoond, dat ook de godsdienst nietgeschikt is
voor een omroep. Wanneer men een van mijn eerste artikeltjes in dit weekblad nog
eens naslaat, dan zal men zien, dat ik de radio-omroep wel een groote verbetermg
noemde in de gedachtenwisseling tusschen de menschen, doch dat ik uiteenzette, dat
ten opzichte van het gesproken woord, direct van spreker tot toehoorder, de radioomroep nog achterstaat doordat zij mist de mogelijkheid om de mimiek van de spre-
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ker en de sfeer waarin het gesprokene tot uiting komt, over te brengen, m.a.w. bij een
godsdienstoefening is de radio niet in staat, om de mimiek van den prediker over te
brengen en nog minder in staat, om die eigenaardige sfeer, welke een kerkgebouw met
een daarin gehouden kerkdienst op ons uitoefenen, weer te geven. Men zal dus in het
weergeven van een dergelijke godsdienstige ha7ideling slechts een betrekkelijk oyivolmaakt hulpmiddel zien ten opzichte van de werkelijkheid. Het karakter van het
gesprokene zal dan ook fiaar ons gevoele7i aan stichting bela7igrijk inboeten en voor
het overgroote gedeelte va7i de luisteraars zal hetgesproke7ie weinig verder komen dan
andere redevoermgen op wetenschappelijk of ethisch gebied. Ten opzichte van deze
laatste heeft de ervaring 7iu geleerd, dat 7nen met het toedienen dezer redevoeringen
zeer spaarzaam te werk moet gaan en op gr07id hiervan mee7i ik, dat een religieuze
omroep, welke bijv. wekelijksgehouden wordt, haar eigefi zaak meer kwaad da7i goed
doet, aa7igezien zij nooit vergeten moet, dat zij niet de godsdienstoefenmg in de
woning van de me7ische7i brengt, doch slechts een surrogaat, dat alleen 7ioodgedwongen aanvaard dient te worden door zieke7i e.d. Alles bijee7i7ie77ie7id blijft dus deze
co7iclusie naar mijn gevoelen over: De Omroep moet overwegend neutraal zijn. Juist
zooals dit voor andere wetenschappelijke onderwe7‘pe7igeschiedt, kan van tijd tot tijd
plaats ingeruimd worden voor bespreking van religieuze onderwerpen, juist zooals dit
7net algemeen ethische onderwerpen gebruikelijk is. De godsdienstoefe7iing moet niet
uit haar specialen sfeer afdalen om een soort van dagelijksche verschijning in de
omroep te worden, doch het uitzenden vati godsdienstoefenmgen op Zo7idage7i, ten
behoeve van diege7ien, welke in de omnogelijkheid zijn, kerken te bezoeke?i, moet worden aanbevolen.
Een ander artikel is:
Een teleurstelling!
De aMatthdus Passion33, het schoonegewijde meesterwerk va7i Bach, kennen de radio
luisteraars van verleden jaar uit de zoo geslaagde Smt-Bavo uitzending uit Haarlem. Ook ditfnaal trachtte het Comité een Matthdus Passion-uitvoering te organiseeren, 7naar dan op den dag die zoo de sfeergeeft voor deze religieuze paaschboodschap:
den Goeden Vrijdag.
Helaas. Om voor ons 7iog steeds duistere redenen, weigerden zij, die zeggmgsmacht
hebben over de uitze7idtoestem7ning, om op Goeden Vrijdag de beroe7itde uitvoering hi
de Naardensche Kerk door Hilversum [de lange reeks uitvoeringen in de Grote
Kerk in Naarden begon op 14 april 1922] te laten aansluiten. Van de7i dirigc7it de
heer Johan Schoonderbeek te Naardeyi ontvingen wij op ons verzoek een afwijzend
antwoord, zoyider dat zulks met redcne7i - die wij a7idersgaar?ie zouden eerbiedigeyi
- was omkleed.
Een teleurstelling! Zeker!
Maargeen afstel!
De Matthdus Passioyi komt!
Zoo ofize lezers ons geen aanwijzmgen kunnen geven voor vroeger plaatshebbeyide
uitzetidingen vindt de opvoering van dit oyitroerende oratorium toch zeker plaats op
16 Mei 07ider leiding van den Maestro Wille7n Mengelberg.
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Verder is er het bericht dat de HDO een overeenkomst gesloten heeft met het
Genootschap Natura Artis Magistra voor de uitzending van de zondagnamiddagconccrtcn, in de zalen van het genootschap in Amsterdam te geven voor zover die
plaats hebben in de maanden maart en april. Onder leiding van Frans van Diepen
beek worden de concerten er al zestien jaar gegeven. Het artikel eindigt met de
woorden:
Deze middagconcerten lijken ons uitstekend passend in de meditatieve stemming van
den Zondagnamiddag, waar de voorlaatste generatie thuis blijft in de rustige huiskamerj zich rond de luidspreker weldadig arbeidsloos neerzet en onder Diepenbeeks
muziek doelloos peinst over de tijd toen zij vormden een geslacht wier bruischend
gerucht nu tijdelijk naar de verkwikkende sportvelden is verplaatst.
Zondag 22 maart 1925
2.30-4.30 uur. Programma van het concert te geven in de zalen van “Artis” te
Amsterdam.
Uitvoerenden:
De Amsterdamsche Orchcst Verccniging, onder leiding van den Kapelmeester
Frans van Diepenbeek.
1. Ouverture du Nouveau Seigneur de Villagc, Boïcldicu.
2. Elegische Mclodicn, E. Gricg.
a. Herzwunden
c. Letzter Fruhling
3. Fantasie “Rigoletto”, G. Vcrdi.
4. Vioolconcert, G. Tartini.
solist: C. J. Lingeman
Pauze van ongeveer 20 minuten
5. Ouverture “Willem Teil”, G. Rossini.
6. Kol Nidrci, Max Bruch.
Cello Solo voor te dragen door M. van ’t Woud.
7. La Barcarollc Walzcr, J. Offenbach.
8. Fantasie “Faust”, Ch. Gounod.
8 uur: Groot Concert met medewerking van de bekende opcrasolistcn, Greta
Santhagens-Mandcrs, Sopraan, Chris de Vos, Heldentenor, Louis van Tuldcr,
Lyrisch tenor, Richard van Helvoirt Pel, Bariton, Wilh.: van der Hocck, Soubret
te, Gusta Scheepmaker, Mezzo-Sopraan.
Orchest:
Het versterkte H.D.O.orchcst onder leiding van Fran^ois Lupgcns.
Programma
1. Orchest.
Marsch uit Carmen, G. Bizet.
2. Louis van Tuldcr.
aria uit de opera “Mignon” met Orchcst, Thomas.
3. Greta van Santhagcn-Manders.
“Zigeunerwals” met Orchcst, Lcikowski.
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4. Chris de Vos.
“Sancta Maria” met Orchcst, Faure.
5. Rich. v. Hclvoirt Pel.
Proloog uit de opera “Paljas”, met Orchcst, Lconcavallo.
6. Orchcst.
Ouverture “Willem Teil”, Rossini.
7. Chris de Vos en R. v. Hclvoirt Pel.
Duo “Crucifix”, met Orchcst, Faure.
8. Gusta Scheepmaker.
Aria uit de opera “Orpheus”, Gluck.
9. Greta Santhagens, Chris de Vos, Rich. v. H. Pel,
Trio uit de opera “Jeruzalem”, Verdi.
10. Orchcst
Ballet uit Faust, Gounod.
Pauze.
11. Opvoering van de Tuinactc uit de opera “Faust” van Gounod.
Margarctha, Greta Santhagens Manders
Faust, Louis van Tuldcr
Mephistophelcs, Richard v. Hclvoirt Pel
Martha, Gusta Scheepmaker
Siebcl, Wilh. v. d. Hoeck
Regie: Chris de Vos,
Orchcst Fran^ois Lupgens.
Maandag 23 maart 1925
6-7 uur: Kindcruurtjc door Mevrouw Anna Wins uit Den Haag.
Dinsdag 24 maart 1925
8.10 uur: Extra H.D.O. uitzending. Concert door de Hilvcrsumschc Licdcrtafcl
“Zang en Vriendschap”. Direct.: L. C. Kccrcwecr. Solisten:
L. C. Kccrcwecr (Violoncel) Amsterdam;
Mej. [Jo] Immink (Sopraan);
L. W. D. Kccrcwecr, a.d. Vleugel.
Programma:
1. Koor.
a. Kerstlied, Bert Diamant.
b. Waldeinsamkeit, L. Scndel.
2a. Mej. Immink, Aria uit “die Zcrstörung Jeruzalem”, A. Lughart. b. Mej.
Immink en L. C. Kccrcwecr
“Berceuse” [voor zang, violoncel en piano], A. Dicpcnbrock.
3. L. C. Kccrcwecr
a. Romance, F. Schubcrt.
b. Ungarischc Rhapsodic, D. Popper.
4. Koor.
Factus est Dominus, Isr. J. Olman.
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Pauze.
5. Koor.
a. Bruidsvaart in Hardangcr. H. Kjerulf.
b. In ’t Woud, L. C. Keereweer.
6. Mcj. Immink.
a. Zonnestralen, Ph. Loots.
b. Naar Droomeland toe, H. Zagwijn.
7. L. C. Keereweer.
a. Pricrc, W. H. Squirc.
b. Wegenlied, M. Kcgcr.
c. Gavotte, D. Poppcr.
8. Koor.
De Gravers, Isr. J. Olman.
Plaats der uitvoering: De Concertzaal “Trianon”, Hilversum.
Donderdag 26 maart 1925
8.15 uur: Uitzending uit het Concertgebouw te Amsterdam van het Conccrtgcbouw-Concert onder leiding van Dr. Karl Muck. (Aangeboden door de N.V. Phi
lips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven).
Programma:
1. Ouverture Lconore III [het werd de Ouverture Egmont], L. van Beethoven.
2. 2c Symphonie, L. van Beethoven.
Pauze.
3. Werken van [Jan] Van Gilsc (nader per radio bekend te maken) met als soliste
Mevr. A. Noordcwicr-Reddingius, Sopraan. [Het werden: *Dric zangen uit
‘Der Gartner’ en de Symfonische Wals uit de Symfonie nr. 3 ‘Erhcbung’].
Vrijdag 27 maart 1925
8.10 uur: 4de Nutsavond, aangeboden door de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen.
Spreker: Prof. Dr. E. C. van Leersum, Hooglceraar te Amsterdam.
Onderwerp: “Over moderne voedingsproblemen”.
±9.10 uur: Populair Muziekprogramma uit te voeren door het ensemble uit CaféRestaurant “de Oude Graaf”, Kalvcrstraat, Amsterdam. Invitatic-conccrt op uitnoodiging van talrijke Luistervinken.
Programma:
1. Marche Hawaiênnc, H. Ackcrmans.
2. June Night, Foxtrot, ClifFFriend & Bacr.
3. Whatt ‘111 do, Valse, Irving Berlin.
4. Therc’s Yes! Ycs! in your cycs, Foxtrot, Jos. H. Santily.
5. Warte, Wartc nur ein Weilschcn, Shimmy, Walter Kollo.
6. Mooi Volendam, Serenade, Hugo de Groot.
7. Horsey! Keep your tail up, Foxtrot, Walter Hirsch.
8. Suite Ballet, Francis Popy.
60

9.
10.
11.
12.
13.

Gigolettc, Foxtrot, Franz Lchar.
O Marianka, Shimmy, Ernö Gcigcr.
In the Sahara, Foxtrot, Louis Noirct.
In Hawaï, March, Arthur M. Wcrau.
Wilhelmus.

Zaterdag 28 maart 1925
2.30-4.30 uur: Extra Zaterdagmiddag-Concert, te geven door het Amstcrdamsch
Harmonie-Orchest onder leiding van W. Hcuwekcmeycr.
Programma:
Marchc Militaire, Schubcrt.
Ouverture Romantique, Kelar Bcla.
Les dernière Gouttes, Suïte de valse, Kratsl.
Erinnerung an Richard Wagncr’s Tannhauscr, Hamm.
Ouverture Banditcnstrcichc, Suppé.
Polonaise (Ballet Coppelia), Delibes.
Serenade de Pierrot, Heuwekemeyer.
Fantasie Lohengrin, Wagncr-Schrcincr.
8.10 uur: Programma van het Extra H.D.O. Concert te geven door het Hollandsch Strijkkwartet.
Uitvoerenden:
Herman Leydcnsdorff, lc viool;
Julius Röntgen Jr., 2c viool;
Bram Mendes, altviool;
Thomas Canivez, violoncel.
1. Kwartet D. gr.t., Haydn.
2a. Andante,
b. Mcnuctto, W. A. Mozart.
3. Thema con Variazioni, Opus 18 no. 5, L. van Beethoven.
4a. Andantino,
b. Scherzo, Debussy.
5a. Largo,
b. Polacca, Smetana.
Het hoofdartikel van de Radio Luistergids van 27 maart 1925 gaat opnieuw over
de Matthaus Passion. Het begint met de woorden:
De H.D.O. bezit een machtige spreektrompet in het kleine onaanzienlijke instru
mentje dat daar rustig, bewegingloos op zijn bedje van sponsrubber in de muziekzaal
te wachten ligt op het woord dat men er tegen gelieft te richten: de microfoon.
Vogt herinnert eraan, dat hij op zondag j.l. er voor de microfoon zijn spijt over
uitsprak dat de Naardense Bach-vcrcniging geen toestemming gaf voor uitzending
van de Matthaus Passion en dat hij vroeg te willen opgeven waar elders opvoerin
gen plaats vonden. Hij ontving uit tal van plaatsen aanwijzingen. Hij heeft nooit
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geweten dat er in zoveel plaatsen opvoeringen gegeven werden. Besloten is de
Tweede Paasdag (13 april) te nemen en dan weer de Sint Bavo in Haarlem.
De oudere Radio-liefhebbers herinneren zich nog de zoo geslaagde aMatthdus Passion»-opvoering op den 2cn Paaschdag van 1924, eveneens uit de Sint-Bavo. In den
tijd dat de H.D.O. nog een klein, om zijn bestaan strijdend instituutje was, zonder
noemenswaardige geldmiddelen, heeft de Haarlemsche Bach-Vereeniging ons de
vriendenhand gereikt. Alle medewerking hebben wij toen van bestuur en kerkopzichter ontvangen en het is mede deze dankbare herinnering die onze schreden richt naar
de stad der Damiaatjes.
Er wordt verder melding gemaakt van het eerste Nederlandse radiopolitiebericht.
De commissaris van politie in Hilversum heeft met succes naar een Hilvcrsumsc
jongen gezocht. In Nederland was een dcrgclijkc oproep - een ‘cq’ - een novum.
In het buitenland was de methode al herhaaldelijk toegepast. Bij wijze van voorlo
pige maatregel is door de directie van de NSF toegestaan dat door de politiechef
in Hilversum tweemaal daags radiopolitienieuws wordt uitgezonden. De tijdstip
pen zijn 12 uur ’s middags op werkdagen en voor de aanvang van ieder HDOconcert uitgezonderd zondags.
Uit ‘Voor den microfoon’ door W. Vogt:
Er is een abevoegde zijde», die met een weldadige regelmatigheid in de pers lanceert
dat de H.D.O. wordt opgeheven. De H.D.O. heeft zich - zij het zonder waameeembare trekken van bezorgdheid op de Comitégezichten - tot zijn gastvrouw de N.S.F.
gewend met de vraag of de opheffing d.w.z. ade opdoeking* van dit instituut een punt
van overweging bij de Directie uitmaakte. Het antwoord was ten zeerste geruststel
lend. Er is geen sprake van en zoo de H.D.O. ooit opgeheven wordt, dan is het uit
sluitend om plaats te maken voor den Nationalen Draadloozen Omroep.
De H.D.O. is dus - om een term uitfilmland tegebruiken - voor onbepaalden tijd,
wegens nog steeds niet bedaard succes geprolongeerd.
Wij moeten derhalve weer met frissche moed, het vuur van de geestdrift branden
de houden; hetgekwetter in de Luistervmkenvolière moet nog intenser worden.
Het opcraprogramma van zondag was erg kostbaar. Maar de financiële offers over
troffen dinsdag al het uitgegeven bedrag. Vogt zal voor de microfoon dus weer
om geld gevraagd hebben.
Naar aanleiding van dit verheugende feit, werd terstond met den H.D.O.-dirigent,
den heer Franfois Lupgens, afgesproken dat op een nader te bepalen datum in de
H.D.O. muziekkamer zal worden tengehooregebracht hetgroote Orchest-bravourestttk aDe Slag bij Waterloo” en het niet veel minder realistische aDe Fremersberg».
In de Radio Luistergids van 17 april moet Vogt meedelen, dat na proefnemingen
gebleken is, dat de microfoon het kanongebulder, de knallen en andere gcluidscxcessen in de studio niet aan kan. misschien later, buiten, wel.
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Zondag 29 maart 1925
2.30-4.45 uur: Programma van het Concert op Zondag 29 Maart a.s. te geven in
de zalen van “Artis” te Amsterdam.
Uitvoerenden:
De Amstcrdamsche Orchcst Vcrccniging, onder leiding van den Kapelmeester
Frans van Diepenbeek.
1. Ouverture “Preziose”, C. M. v. Weber,
2. Andante uit de 5c Symphonie, L. van Beethoven.
3. Pax in Terra, H. L. Kenner.
4. Fantasie “Le Trouvèrc”, G. Verdi.
Pauze.
5. Ouverture “Ein Morgen, cin Mittag cin Abend in Wien”, Fr. v. Suppe.
6. Serenade, J. Haydn.
7. Sirenenzauber, Walzer, E. Waldtcufcl.
8. Fantasie uit de Dochter van den Tamboer Majoor, J. Offcnbacht.
8.00 uur: Uitzendavond met medewerking van: Mevrouw Truus de Wilde, Hui
zen, alt-mezzo, Nico J. van der Stad, Nijmegen, violonccllo, Jac. P. Caro, Utrecht,
bas-bariton, Frans le Coultrc, Bussum, viool. Mevr. To le Coultre Bussum,
Mevrouw Anna Lambrechts Vos, Rotterdam, Kees Andricssen, Hilversum en
Gcorge Hamel, Amsterdam piano.
Programma
1. Concert in Besdur, Luigi Boccherini (cello v.d. Stad, ace. G. Hamel)
2. a. Treue Liebe, b. Madchcnlicd, c. Trennung, d. Dort in den Weiden,
J. Brahms. (zang, mevrouw de Wilde, ace. mevrouw Le Coultre)
3. Trio opus I no. 3, L. van Beethoven, (viool F. le Coultrc, cello v.d. Stad, piano,
G. Hamel)
4. a. Tafelberg, b. Hou moed, c. Die ou handc van mij moeder, d. Danklied, c.
Groot Zuid-Afrika, Mevrouw Lambrechts Vos. (zang, Caro, ace. Mevrouw
Lambrechts Vos)
5. Aria uit de Matthaus Passion, Joh. Seb. Bach. “Erbarmc dich mein Gott”.
(zang, Mevr. de Wilde, viool F. Ie C., ace. Mevr. Le C.)
Pauze 5 minuten
6. aJVndante, Gottfried Mann, b. menuet, G. Valensin. (cello, v.d. Stad, ace.
G. Hamel)
7. a.Tcrwe, b. Molcnaarsdochterken, c. ’t ranke riet, d. van een dichter, Kees
Andriessen. (zang, Caro, ace. Kees Andricssen)
8. a. Indiaansch Klaaglied, Dvorak-Kreisler, b. Mazurka, Wieniawski. (viool F. Le
C. ace. Mevrouw F. Le Coultrc)
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Maandag 30 maart 1925
6-7 uur: Kindcruurtjc. door Mevrouw Anna Wins uit Den Haag.
Dinsdag 31 maart 1925
Geen uitzendingen.
Donderdag 2 april 1925
8.15 uur: Uitzending uit het Concertgebouw te Amsterdam van het Conccrtgcbouw-concert onder leiding van Dr. Karl Muck. (Aangeboden door de N.V. Phi
lips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven).
Programma
Symphonic [nr. 40] in G. Kl.t. [KV 550], Mozart.
2 Aria’s, door Hona Durigo, Handel [’Son stanco ingiusti Numi...’ uit ‘Siroc’ en
‘Furibondo spira il vento’ uit ‘Partenope’]
Pauze
Tragische Ouverture, Brahms.
[Rapsodie voor alt, mannenkoor en orkest, Brahms].
Het Concertgebouw orchcst de Kon. iicdcrtafcl “Apollo” [dirigent: Fred. Rocskc] Soliste Ilona Durigo.
Chclmsford zendt dit concert eveneens uit.
De BBC nam het concert dus over, ‘een onderscheiding voor de HDO, die zich
op gepaste wijze wat nerveus voelt.’ Onder Chclmsford staat inderdaad: 8.2010.20: Wedcruitzcnding van het Concertgebouw-Orkest uit Amsterdam. De
Rjidio Luistergids van 15 mei zal een brief publiceren van G. A. Ferrigs:
Dear Sir}
I am writing with reference to your transmission given on the April 2nd 1925 as
I think it may be of interest to you} and to congratulate you on this very excellent
transmission.
After I had heard ottr high power station at Chelmsford announce that they were
unable to receive you owing to interference I re-adjusted my instrument to your wavelength and I am very glad that I did as I heard the entire programme perfectly and
withgreat clarity and freedom from interference, this is indeed very strange. I heard
your announcer [Vogt of White?] say in English that our station at Chehnsford was
unable toget the speech through and that there would be an interval offtfteen minutes and after that the entire programme. This was received with a set consisting of
three valves} the strength of the signals were moderate loudspeaker strength but on the
headphones it could not have been betten I may add that I have listened to your transmissions for some tune now and on each occasion it has been extremelygood. I should
very much like your opinion of this.
I trust that your station will continue their transmissions a?id wish it every succes.
Van eenige Hollandsche inzenders ontvangen wij gelijkluidende mededeelingen
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zoodat de Chelmsford ontvanger wellicht in een soort z.g. ablind spotv is opgesteld
geweest.

Vrijdag 3 april 1925
8.10 uur: Lezing van den heer Th. Potma lccraar gymnastiek M.O.
Onderwerp: Een praatje over heilgymnastiek.
± 9.00 uur: Populair Muziek Programma van het H.D.O. Klein orchcst.
Alinc, B. Hcnnion.
Carillons les roscs (Vals lente), Ed. Mathé.
Menuet, G. Bolzini.
Just likc a bcautifiil Story (fox-trot), Burtmctt.
Rigolctto (Fantasie), Vcrdi.
Licbeslcid (Viool-Solo S. Tromp), F. Kreislcr.
Chanson Tristc, P. Tschaikowsky.
Jcalous (fox-trot), Little.
Fur cin bisschen Licbc, W. Kollo.
Serenade, Ch. Widor.
Fleur d’amour (chanson fox-trot), Padilla.
An der Früling, Grieg.
I’m a long long way from home (fox-trot), Bcath.
Noramah Melodie Habancra, Demarct.
Thcr’s ycs ycs in your cycs, Santlcy
Zaterdag 4 april 1925
8.10 uur: Frieschc Radio-Avond.
1. Iepcnjcn.
2. Sang fen “’t Gcaltsjc” undcr lieding fen ‘c hacr N. J. Knapper, a. Frysk Folkslict, b. Simmcrjoun op it wetter, Wolkom yn ’t Wald.
3. Rede fen ’c hear B. S. Hylkcma, Foarsittcr fen ’e Boun fen Fryske Selskippcn
buten Fryslan: “In wird oan ‘c Friezen”.
4. Foardrachtcn troch de hear G. Grondsma: a. Opwckkinge fen Jan fen ’c Gaestmar, b. Fryslan fen Dr. E. Halbcrtsma, c. Lickcblommcn fen Dr. E. Halbertsma.
5. Sang fen “’t Gcaltsjc”, te Hilversum: a. It Aldershüs, b. Yn ’e iere Moarn, c.
Krusj assen.
6. Foardrachtcn fen ‘c hear W. Duim: a. Oan Fryslan, b. Do en Nou, c. It aldc
Wyfkc.
Lytsc Pauze.
7. Stikken troch de hear G. Grondsma: a. Psalm 19 fen Pictcr Jclles, b. De Tcrhernster melkers, fen Pictcr Jellcs, c. Oan de ncitcam fen Pietcr Jclles.
8. Sjongcn fen “’Gcaltsjc”: a. Skamje dy net, b. Op ’t klokhüs, c. Eala fria Frcscma.
9. Stikken troch de hear W. Duim: a. Twiskcn Sweins en Frjcntsjcr, b. Ealse, c. Ik
wit net.
10. Slutcn.
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In dc Radio Luistergids van 3 april 1925 is het hoofdartikel voor het eerst onder
tekend met W.V., wat Vogt nog vele jaren daarna zal blijven doen. Het artikel is
getiteld ‘De Internationale Omroep Conferentie’. Vogt deelt mee dat dc radio
binnen korte tijd geworden is tot een internationale aangelegenheid. De nieuwe
stand van zaken maakt het ethervraagstuk van internationale betekenis. Er moet
menige orde op zaken gesteld worden. Dc landen voelden dat zij de hoofden bij
elkaar moesten steken om eens te praten over de vraag hoe dc radio internationaal
het meest practisch en effectief kan worden geregeld. Op initiatief van de BBC was
er een weck eerder in Londen een conferentie met vertegenwoordigers uit Enge
land, Duitsland, België, Noorwegen, Tsjechoslowakije, Frankrijk en Nederland.
Voor ons land waren aanwezig: A. Dubois voor de NSF, Th. P. van den Bcrgh
voor Radio-Holland en G. baron Tindal voor de HDO. Dc conferentie was dc
eerste van zijn soort. Men wil komen tot een internationale regeling van de golf
lengten en tot dc oprichting van een internationaal bureau. Besloten werd een
comité te benoemen tot het afdoen van de lopende zaken. Nederland heeft er zit
ting in. Dc zetel van het bureau zal Gcncvc worden. Het congres duurde twee
dagen. De BBC inviteerde dc congresleden tot een bezoek aan het station 5XX in
Chelmsford. Nederland is ook opgenomen in het dagelijks bestuur.
In dezelfde Radio Luistergids beschrijft de arts B. Suermondt een merkwaardig
experiment. In het Diaconessenzickcnhuis te Hilversum moest een 14-jarige jon
gen een operatie ondergaan. Hij zou plaatsclijk verdoofd worden maar mogelijk
toch nog wel pijn hebben. Tijdens dc behandeling zou men hem een hoofdtele
foon opzetten met radiomuziek erop. Maar dc operatic vond in dc ochtend plaats.
Suermondt heeft toen aan Dubois van de NSF gevraagd dc zender in werking te
stellen en grammofoonplaten te draaien. Dubois was er wel toe bereid maar het
zelfde effect van kalmerende werking door muziek kon ook worden bereikt door
de grammofoon met een microfoon en een versterker in het ziekenhuis op te stel
len. Het was dan wel niet draadloos in de strikte zin, maar dc jongen had er even
veel aan. Natuurlijk had men de grammofoon ook best in dc operatiekamer kun
nen laten spelen, maar dat lieten de eisen van kiemvrijheid niet toe en het geluid
zou chirurgen en opcraticzusters afleiden. Suermondt deelt mee dat alles goed
ging, al duurde de operatie 2l/z uur. In het laatste deel kreeg de jongen toch nog
een lichte narcose.
Er wordt mcegedccld, dat de HDO dagelijks Namiddagconccrtcn van het HDOorkest gaat geven.
J. H. Speenhoff heeft een versje gezonden:
Per radio
Welk een wondervolle vinding
Is het Radio-geluid
Zoo gewoon en zoo eenvoudig
Komt het onze trechter uit.
Met wat goede Philipslampen
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En een N.S.F.-machien
Hooren we de heele aarde...
Naderhand... de maan misschien
Door de sterk-bewogen ether
Golft de klankgang op ons aan...
Iti een duizendste secunde
Kunnen we het lied verstaan.
Zoo gespeeld of zoo gezongen
Opgenomen ongehoord...
Doorgeen muren, deuren, vloeren
Doorgeen storm of sneeuw gestoord
}t Is om even neer te zitten
Even rustig nagedacht
Wel te hooren, niet te vatten
Deze ongekende kracht.
En we zullen nóg meer vinden
Zien... gaan we wat er gebeurt
Vrouwtje-lief ziet hoe haar ventje
In Parijs wel om haar treurt.
En we zullen vergaan proeven
Allemaal per radio
Hoe in New York iemand peuzelt
Van een fijne ris-de-veau.
Vogt filosofeert over zijn werk als omroeper:
Het ambt van omroeper blijft meer en meer te zijn een mooi en schoon ambt. Het is
een ambt waarbij men zonder de weldadige terugtraprem der zelfkennis, gevaar
loopt de neus in ijdele zelfbewustheid in den aether te steken en die streken te bevaren
waarbinnen geen behoorlijk land der bescheidenheid meer is te bezeilen.
Hij beschrijft een teken van zijn populariteit. Toen bij een zakelijke bespreking
ook de vrouw des huizes binnenkwam riep ze uit: ‘Wc hebben u al zo dikwijls
“goeden nacht” teruggewenst via de loudspeaker en nu zit u hier inlevenden lijve
voor ons.’
Figaro in moeilijkheden
Wij ontvingen van een onzer luistervinken, die het ambt van barbier bekleedt, de
mededeeling dat hij de H.D.O. concerten in zijn Salon de Coiffure, hoorbaar maakt
in een luidspreker.
Speciaal het Zaterdagmiddagconcert viel zeer in den smaak.
Te veel zelfs, want ook nadat de cliënten van de ongewenschte ruigten des aangezichts waren ontlast bleven zij zitten. Ze waren eenvoudig niet weg te krijgen.
Nog nimmer zijn er in een scheersalon zooveel beleefde aNa U}s”gesproken.
Zoo brengt de radio geduld en verdraagzaamheid in de menschenharten, daar
waar deze zelden plegen te kiemen, n.l. in de scheersalon.
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Zondag 5 april 1925
2.30-4.40 uur: Programma van het Concert op Zondag 5 April a.s. te geven in de
zalen van “Artis” te Amsterdam. - Aangeboden door de “Glim” Fabriek, Rotter
dam.
Uitvoerenden:
De Amstcrdamschc Orchcst Vereeniging, onder leiding van den Kapelmeester
Frans van Diepenbeek.
Programma
1. Ouverture “Richard III”, P. Gilson.
2. Chant Russc, E. Lalo.
3. Ballet Egyptien, A. Luigini.
4. Fantasie “Carmen”, G. Bizet.
Pauze.
5. Ouverture van het Zangspel “Mijntje van Volendam”.
6. Intermezzo, onder leiding van den Componist M. Ph. Mönch.
7. Armenia Rhapsodic, I. Snoeck.
8. Joodschc Fantasie, M. Samethini.
8-10 uur. Radio Concert te geven door, “Het Klein Orkest” onder leiding van
Anton van der Horst.
Programma:
1. Canzone, Gabricli.
2. Concert voor twee violen met orkestbegeleiding, Joh. Scb. Bach, Solo: Mej. S.
J. Elhorst en de Heer Leo Blom.
3. Symphonic in g-moll, Joseph Haydn.
4. Eine kleine Nachtmusik, W. A. Mozart.
5. Romance, Jcan Sibelius.
6. St. Paulsuitc, Gustav Holst.
7. Molly on the shore, Percy Grainger.
Maandag 6 april 1925
6-7 uur: Kinderuurtje door Mevrouw Antoinette van Dijk.
7-9 uur: Programma van het H.D.O. Voor-avondconccrt door het H.D.O.
Orchcst onder Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. La Madclon de la Victoire (Marsch), Borcl-Clcrc.
2. Die Fledermaus (Ouverture), Strauss.
3. Mon Reve (Wals), Waldtcufcl.
4. La Fille de Madme. Angot, (Fantasie), Lecocq.
5. Meinc Vetter Nick, Burns.
Pauze.
6. Der Zigcunerbaron (Potpourri), Strauss.
7. Spanischcr Tanz No. 8, Sarasata.
8. Plaiser D’Amour, Martini.
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9. Lazy, Bcrlin.
10. Marsch finale.
Dinsdag 7 april 1925
6-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-avondconccrt door het H.D.O.
Orchest onder Fran^ois Lupgcns.
Programma.
1. The Flag of Friendship (Marsch), Blon.
2. Martha (Ouverture), Flotow.
3. Hofball-Tanze (Wals), Lanner.
4. Mignon (Fantasie), Thomas.
5. It Had To bc You, Joncs.
Pauze.
6. The Bell of New-York, Kerker.
7. Der Lenz, Hildacht.
8. June Night, Wood.
9. The Waltz of Long Ago (Wals),
10. Marsch Finale.
8.10 uur: Handharmonica en Xylophoonavond te geven door het Utrcchtsch
Accordeon Gezelschap “Kunst en Genoegen”.
Xylophoon: de heer L. Bauwman
Programma
1. a. Altc Kameraden. Marsch (door het Ensemble), b. Wals, idem.
2. a. Hcinzelmanchcn Wachtparadc, Rosen Wals, Kwartet.
3. a. “Troubadour” (fragmenten), Ensemble, b. Juttertje.
4. a. Polophone, b. Potpourri, de Directeur als Solist.
5. De Xylophoon bespeeld door den heer L. Bauwman.
6. a. Herderinnendroom, wals, b. Marsch, De heer Dekker als Solist. 7. a. Donau
Wellen, Marsch, b. Défilé du Regiment id. Marsch, De heer Verwey als Solist.
8. De xylophoon (de heer L. Bauwman).
9. Marchc Militaire, het Ensemble.
10. Wilhelmus.
Woensdag 8 april 1925
6-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-Avond concert, door het H.D.O.
Orchest onder Fran^is Lupgcns.
Programma.
1. Marschc Lorraine, Ganne.
2. Stradclla (Ouverture), Flotow.
3. Vcrschmate Lieve (Wals), Lineke.
4. Troubadour Opera (Fantasie), Verdi.
5. La Belotc, Yvain.
Pauze.
6. Der Bettclstudent (potpourri), Milöckcr.

69

7. The Troubadours Serenade, Powell.
8. Down South, MiddJeton.
9. Say It With A Ukulcle, Conrad.
10. Marsch Finale.
Donderdag 9 april 1925
6-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-Avond Concert door het H.D.O.
Orchcst onder Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. The Juggler (Marsch), Roscy.
2. Banditcnstrciche (Ouverture), Suppe.
3. Traumidcalcn (Wals), Fucik.
4. La Bohème (Opera Fantaisic), Puccini.
5. Maytimc, Roso.
Pauze.
6. Waldteufelein (potpourri), Ling.
7. Intermezzo Bajazzo, Lconcavallo.
8. Rivicra Rosa (Wals), Nigholls.
9. Ogo-Pogo, Strong.
10. Marsch Finale.
8.10 uur: Extra Concert te geven door “het Hollandsch Strijkkwartet” bestaande
uit de hecren Herman LeijdensdorfF, viool. Bram Mendes, altviool. J. Röntgen Jr.,
2e viool. Thomas Canivez, cello.
Programma.
1. Kwartet (C. gr. terts), Mozart.
2. Andante, Schubert.
3. Thema con variazioni, Glière.
4. Larghetto, César Franek.
5. Ital. Serenade, Hugo Wolf.
Pauze.
6. Kwartet op. 18 No. 4 (C. kl.t.), L. v. Beethoven.
Vrijdag 10 april 1925
Vanwege den Goeden Vrijdag geen uitzending.
Zaterdag 11 april 1925
6-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-Avond concert door het H.D.O.
Orchcst onder Fran^is Lupgens.
Programma
1. The Liberty Bell (Marsch), Sousa.
2. Dichter und Baucr (Ouverture), Suppe.
3. Espana (Wals), Waldteufel.
4. La Fille du Regiment (Fantaisic), Donizetti.
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5. Ballade Au Crcpuscullc, Kahn.
Pauze.
6. Die Kino Konigin (potpourri), Gilbert.
7. Serenade Les millions d’Arlcquin, Drigo.
8. Moment Musical, Schubert.
9. What ’ll I do, Bcrlin.
10. Marsch Finale.
In een ongewoon fel hoofdartikcl ‘De Ncdcrlandschc eensgezindheid’ in de
Radio Luistergids van 10 april schrijft Vogt dat het er in onze Nederlandse radio
wereld bont uitzict.
Alle vooruitstrevende en vooraanstaande radiopioniers hebben de mond vol van eens
gezindheid. Zij willen allen het goede, zij bedoelen allen het grootse, zij streven allen
naar één doel, d.i. de representatieve Nederlandsche Radio Omroep, doch... ieder van
hen wil de eerste viool spelen. De eenheid van onze verbeide Nederlandsche Radio
Omroep wordt op passieve wijze gesaboteerd door dezelfde menschen die er het hardst
op aandringen. [...] En door dit moeras moet de jo?ige wankele Nederlandsche
Omroep waden alvorens de berg te kunnen bestijgen, waarop zijn voet een waardiger
steun zal vinden en van welker hoogte zijn stem in wijdere kringgehoord zal kunnen
worden. Waren het eerst de persorganen van verschillende groepen en groepjes, zelf
onderling weer heftig verdeelde amateurs, die de strijd naar hartelust ten koste van
de Nederlandsche eensgezinde omroep uitbakkeleiden, thans wordt aan een moderner
strijdmiddel de voorkeur gegeven: de tentoonstelling. Zoolang nu de Nederlandsche
radiohandel en -industrie maarflink meedoen aan deze tentoonstellingen, zullen zij
haar eigen bloei voortreffelijk in den weg staan. Immers hoe meer voedsel wij de splijt
zwam bieden, hoe geringer de kans wordt op het eenige en onmisbare waarop het
geheele Nederlandsche radiowezen wacht: de representatieve Nationale Omroep. We
weten het, het is een oud liedje dat wc ook ditmaal weer zingen. De toestand zooals hij
thans is, is onhoudbaar. Het is een overgangsstadium dat hoe eerder hoe liever in vaste
vorm moet worden gegoten. De magazijnen der radiohandelaren zijn overladen met
het mooiste en voortreffelijkste goed. De amateurs thuis, zitten met hun dure toestel
len te wachten op een omroep, die niet meer zooals thans met jeugdigen overmoed en
bekoorlijke vitaliteit het leven houdt door de giften en gaven van een paar duizend
medewerkers, terwijl tienduizenden laksen hem het bloed ajzuigen en op hem parasiteeren. Er moet een einde komen aan het bleekzuchtige getreuzel van zg. voorstanders
van een Nationale Nederlandsche Omroep, wier geharrewar tenslotte het schoonc
werk saboteert, alleen uit een gekrenkte ijdelheid, voortspruitend uit het besef dat zij
wellicht daarin geen baasje zullen kunnen spelen. Inmiddels heeft een sterke figuur
die wel voor heeter vuren heeft gestaan zijn aandacht en werkkracht aan deze zaak
geschonken. Wij hebben ons oor te luisteren gelegd en vernomen dat Dr. Posthuma de
geestelijke overheden der verschillende kerkgenootschappen, de leiders der politieke
partijen, de besturen der Volksuniversiteiten en de vertegenwoordigers van het amu
sementsbedrijf heeft uitgenoodigd tot een bespreking om te komen tot een neutralen
omroep. Het is onze oud-minister, die welgrootere kloven heeft overbrugd, wel toever
trouwd, deze schijnbaar zoo heterogene groepen te bezielen met een bindende geest
drift voor een zoo schoon doel als het onze. Laten wij Luistervinkenzwerm, tin daar
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een glimpje licht begint te gloren, Dr. Posthuma de bewijzen van onze adhesie niet
onthouden. Laten we toonen} dat wij althans het ernstig nemen met onzen Nationalen Omroep.
Er was ccn officieuze staatscommissie onder voorzitterschap van oud-ministcr
F. E. Posthuma, die zou adviseren tot stichting van een particuliere, gemonopoli
seerde omrocpmaatschappij wier programma’s zouden moeten worden gefinan
cierd uit luistergelden, ccn plan dat niet door het parlement in behandeling is
genomen. In de Radio Luistergids van 8 mei zal Vogt het rapport van de commis
sie samenvatten.
Belangrijk in deze Radio Luistergids is ook ccn door de HDO ontvangen brief uit
Gouda en het antwoord erop:
Met mijn schrijven dat 23 Maart j.l. verzocht ik XJ Uwe medewerking om te komen
tot oprichting van een Vereeniging tot steun en bevordering van den Draadloozen
Omroep in Nederland, doch tot mijn leedwezen heb ik tot op heden, noch per radio,
noch per correspondentie, iets aangaande genoemd schrijven van U vernomen.
Uit Uw zwijgen meen ik te mogen opmaken, dat U de gevraagde medewerking
liever niet verleent, doch als deze veronderstelling juist is, zoudt U dan zoogoed wil
len zijn mij even te berichten waarom U Uwe medewerkmg niet wenscht te verleenen en of Ugekant is tegen de oprichting van een dergelijke vereeniging?
Voor de goede orde deel ik U alsnog mede, dat mijn streven in deze alleen is om
gezamenlijk den draadloozen omroep financieel te steunen. Stel dat b.v. 75% der
bezitters van een radio-ontvangtoestel lid zouden worden van een vereeniging als
door mij bedoeld, dan zouden reeds tonnen-gouds verzameld worden. De contributie
behoeft niet eens hoog gesteld te worden, en zou b.v. ƒ 2 of ƒ 2.50 kunnen bedragen
(per jaar).
De Vereeniging zou dan jaarlijks een groot bedrag kunnen toekennen aan het
instituut dat zich op waardige wijze bezig houdt met den Omroep. Door dezen steun
zal het instituut dan steeds een keuze kunnen doen uit de beste solisten die er zijn.
Vertrouwende, dat U in mijn streven tevens een appreciatie zult zien voor hetgeen
de H.D.O. voor ons doet, verblijf ik,
Hoogachtend
H. A. K.
Vogt antwoordt:
Wij danken den inzender voor zijn uitnemende bedoelingen en wij danken ook de
H.D.O. vrienden, die in gelijke geest schreven, hiermede tegelijkertijd.
Het antwoord kan kort en duidelijk zijn.
Wij wenschen steeds onze medewerking te verleenen daar waar hetgeldt te komen
tot een goed gefundeerden Nationale Radio Omroep.
Maar moeten wij daarvoor nog een nieuwe vereeniging oprichten?
De Nederlandsche luisteraars kunnen zich organiseeren in twee vereenigingen: de
Ned. Vereen, voor Radiotelegrafie en de Nederlandsche Radio Unie.
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De eerstgenoemde vereeniging is den H.D.O. welwillend vijandiggezind, de twee
de, de Radio Unie, voor zoover zij achter haar orgaan de aRadio Wereld” staat,
wenscht hem niets dan slechts.
Dat zijn zonderlinge toestanden, wanneer men bedenkt dat al wat een OmroepInstituut behoort te doen, is iets te geven, dat de moeite waard is om naar te kliste
ren.
Dat doet de H.D.O.
Wanneer hetgebodene qualitatief en quantitatief niet naar de smaak is van wie
ook, dan weet men de middelen om die uitzendingen op hooger peil te brengen.
Men doet dit door te steunen; maar niet door alleen maar te critiseeren en door
academische bespiegelingen te houden, hoe een omroep er uit zou zien wanneer men
deze volgens de inzichten van de bestrijders zou opbouwen.
Deze inzichten zijn dikwijls juist en ieder weldenkend mensch is het er mee eens,
maar zij zijn altijd gefundeerd op een basis die financieelgesproken: moerasgrond is.
De inzender weet dus waar hij zijn stem kan laten hooren om ons Omroep-Instituutgeorganiseerden steun te bezorgen. Het is bij de bestaande Radio Vereenigingen
- die, voor zoover zij haar organen althans niet desavoueeren, toezien en - zie het
bericht van een Amsterdamschen localen zender - splijtzwam culturen fokken.
De H.D.O. is, als het ware een nevelvlek.
Zij hoopt dat zij zich eenmaal zal mogen verdichten tot de behoorlijke planeet van
den Nationalen Radio-Omroep; maar wil men dit Instituut liever met den wind
van den Nationalen Radio-tweedracht tot verspreide atoompjes uiteen blazen...
Bien! Het zesmanschap van het Omroep Comité zal als een groep trotsche aMohren” afmarcheeren bewust aihre Schuldigkeit” te hebben gedaan, die redelijkerwijze
kan worden bewezen.
De H.D.O. wenscht, nu een man als oud-minister Rosthuma zal trachten de
remonte te verzorgen van de breidellooze mustangs, geen nieuwe vereenigingscomplicaties te scheppen. Zij wenscht dezen energieken oud-bewindsman te steunen bij zijn
pogingen om orde, regelmaat en organisatie te scheppen in de Nederlandsche Radio
wereld.
Zij wenscht dat hij met welslagen moge arbeiden aan... de vernietiging van den
H.D.O.
Maar dan de vernietiging door metamorfose. Door den H.D.O. als een Phoenix te
laten rijzen uit den asch van een voorloopige organisatie tot de schoone sterke figuur
van een werkelijk Nationalen Omroep.
Zondag 12 april 1925 (Eerste Paasdag)
8 uur: Concert van gewijde muziek met medewerking van Cor Igcsz, Sopraan;
Chris de Vos, Tenor; Johan Nclissen, Bariton; Jac. Bonset, Organist; Het Klein A
Capellakoor “Mozart”, (Direct. Theo van Zutphcn) en het Strijkkwartet Fran^ois
Lupgcns, lc Viool Fr. Lupgcns, Alt W. Boubcrg Wilson, 2c Viool Louisc Wijn
gaarden, cel. R. Brinkman.
Programma:
1. Mcditation, Hubcrt Cuypcrs, Orgel.
2a. Avondschemering, Th. van Zutphcn, b. Stilte, H. Andricsscn, A Cappclla
Koor.
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3. Lcrchcnkwartct Nr. 2 Ddur, Jos. Haydn, Strijkkwartet.
4. Paaschlied, W. P. H. Jansen, Bariton.
5. Recitatief en Aria uit “Die Schöpfung”, Haydn, Sopraan.
6. Sanctus, Chr. Gounod, Tenor.
7. Adagio uit het Keizerkwartet, Haydn, Strijkkwartet.
8. Aufl Aufl mcin Herz mit Freuden, Bach, Sopraan.
9. Moeders slaaplied, Kools, A Cappella Koor.
10. Duo Ecce Panis, Rich. Hol, Tenor en Bariton.
11. Quartet op. 96 F dur, Ant. Dvorzak.
12. Psalm 46, Theo van Zutphen, A Capclla Koor.
13. Trio Schöpfung, Haydn, Sopraan, Tenor en Bariton.
14. Oude Wilhelmus, Strijkkwartet en Orgel.
Maandag 13 april 1925 (Tweede Paasdag)
2-±5 uur: Uitzending van de Matthaus Passion Joh. Scb. Bach uit de Grootc of
Sint-Bavo Kerk te Haarlem, onder leiding van Evert Cornclis, uit Utrecht. Voor
naamste solisten: Mevr. A. Noordewier-Reddingius, Sopraan; Mevr. Suze Lugcr,
Alt; de Heeren Carl. Erb, Tenor; Max Kloos, Bas; Jac. Ph. Caro, Bas; Francis
Koene, Viool; Gcorgc Robert, Orgel. Koor van Toonkunst, afd. Haarlem. Orkest:
Het Utrechtsch Stedelijk Orkest.
Dinsdag 14 april 1925
6-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-avondconccrt door het H.D.O.
Orchest onder Francis Lupgens.
Programma.
1. Mit Standarten (Marsch), Blon.
2. Der Calif von Bagdad (Ouverture), Boicldicu).
3. Morgenblatter (Wals), Strauss.
4. Madame Butterfly (Opera Fantaisic), Puccini.
5. An Orangc Grove in California (Foxtrot), Bcrlin.
Pauze.
6. Die Dollarprinzcssin (Opcrcttc-potpouric), Leo Fall.
7. Schön Rosmarin, Krcislcr.
8. Spanische Rapsodie, Richardy.
9. Chilli Bom-Bom (Foxtrot), Donaldson.
10. Marsch finale.
8.10-10 uur: Een Avond voor en over Vlaanderen met medewerking van
Mevrouw W. L. Boldingh-Goemans, Letterkundige en Voordrachtskunstcnarcs, te
Haarlem; Mevr. Lotti Muskens, uit Den Haag. Vlaamschc liederen. Robrecht van
der Spurt, Pianist en Compon., Den Haag; Het H.D.O. orkest onder Fr. Lupgens.
Programma:
1. Het H.D.O. Orchest: Marche Saintc d’Herodiadc, Massenet.
2. Mevrouw W. L. Boldingh-Goemans, Letterkundige. Over Vlaamschc kunst.
Inleiding. Guido Gezcllc. Gedichten uit den eersten tijd. I De Vlaamschc talc.
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II Als dc ziele luistert... III O, ’t ruischcn van het ranke riet. IV ’t Schrijvcrkcn. V Gij beidt [badt] op ccncn berg alleen. VI Mijn hert is als cem blomgcwas. VII O lied, o lied.
3. Lotti Muskens. a. Mijn Vlaanderen, ik heb U lief, G. Antheunissen. b. Stoet,
Aug. dc Bocck.
4. Robr. v.d. Spurt (piano), a. Allegretto, Edgard Tinei. b. Schcrzino, Edgard
Tinei. c. Albumblad, J. Brocksc. d. Menuet, A. Waclput, c. Wals in Des, Jcf
van Hoof.
5. Mevr. Boldingh-Gocmans. Rene dc Clcrcq. Korte Inleiding. Gedichten (uit
Land). I Als ’t bruine Veld. II Een Vinkske. III Het Vlas staat in dc blom. IV
Ring king (uit “Dc Huiskring”).
6. Lotti Muskens. a. Ik heb getracht U te vergeten, Hindertael. b. Meilied,
Huberti. c. Lenteavond, Arth. Mculcman.
7. Het H.D.O. Orkest, a. Kermesse Flamandc, Suite Dans lc style Ancien. 1. Pracludium, 2. Aria, 3. Sicilicnne. 4. Gavotte Amusette, J. Blockx. b. Serenade dc
Milenka, J. Blockx.
8. Mevr. L. Boldingh-Goemans. Fclix Timmermans. Korte Inleiding. Fragment
uit “Boudewijn”. Fragment uit “Het Kccrsckcn in dc Lantcern”. Het Verkskcn.
9. Robr. v.d. Spurt. a. Vlaamschc Dans, Op. 26 no. 5, Jan Blockx. b. “Mijn
Vlaanderen heb ik hartelijk lief’, G. Antheunis. Voor piano bewerkt door
Cecilia Callcbert. c. Vlammcnspcling, Robr. v.d. Spurt.
10. Lotti Muskens. a. Gondcllicd, Edgar... b. Lentelied, P. dc Mol. c. Mcczcken,
Jos. Atclct.
11. Het H.D.O. Orchcst. Suite Poctique (Souvenir - Cavotte * Berceuse - Marchc), J. Blockx.
12. Slot.
Woensdag 15 april 1925
6-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-avond Concert door het H.D.O.
Orchest onder Fran£ois Lupgens.
Programma.
1. Ordrc de bataillc (Marsch), Lchnhardt.
2. Lcichtc Cavallcric (Ouverture), Suppé.
3. Les Dernieres Gouttes (Wals), Kratzl.
4. I Lovc You, Archer.
5. Traviata (Opera Fantaisic), Verdi.
Pauze.
6. Ein Mclodicn Traum (Potpourri), Urbach.
7. Preislicd uit dc Opéra Mcistersingcr, Wagncr.
8. Dreamy Melody, Waltz.
9. Lingcr A whilc, Rosé.
10. Marsch finale.
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Donderdag 16 april 1925
6-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-avond Concert door het H.D.O.
Orchcst onder Frangois Lupgens.
Programma.
1. Marsch Russc, Ganne.
2. Flotte Burschc (Ouverture), Suppe.
3. Wals uit de Roscnkavalicr, Strauss.
4. Marsch of the Mannikins, Onivas.
5. Rigoletto (Opera Fantaisie), Verdi.
Pauze.
6. Das Pensionat (Potpourri), Suppe.
7. Lichtertanz der Brautc von Kaschmir, Rubinstein.
8. Redt Hot Mamma Foxtrot, Rosé.
9. Un peu, un tout p’tit peu (Step), Moon.
10. Marsch finale.
8.10-9 uur: Padvindersavond. Spreker: Z.E. de oud-Minister van Marine, ViccAdmiraal b.d., J. J. Rambonnet. Onderwerp: Over Padvinderij.
Programma:
1. Het H.D.O. Orchest. Padvindcrs-Marsch, Paul A. Rubens.
2. Padvinderslied, Arnold de Vita.
3. Rede van Z.Ex. J. J. Rambonnet.
4. Het H.D.O. Orchcst. Padvindersliederen, a. Padvinder, b. Reveille, c. Marschlicd, d. Kamplied, e. Herfst, f. De roodc vlam, Charles Heynen.
5. Scouts of all the World, The International scout song-March, Arthur Poyscr.
± 9.10 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van
een gedeelte van het “Requiem” van Mozart, voor gemengd Koor en Orkest
onder leiding Bruno Walter uit te voeren door het Toonkunstkoor-Conccrtg.orkest. Solisten: Lotte Leonard, Sopraan, Theodora Vcrstcegh, Alt, Gcorgc A.
Walter, Tenor en Leo Schützendorff, Bas.

Vrijdag 17 april 1925
6-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-avondconccrt door het H.D.O.
Orchest onder Fran5ois Lupgens.
Programma.
1. Marche Lorrainc, Ganne.
2. Die Schone Galathc (Ouverture), Suppe.
3. La Bacarolle (Wals), Fictras.
4. Horscy, Kaplan.
5. Carmen (Opera Fantaisie), Bizet.
Pauze.
6. Die Czardasfurstin (Potpourrie), Kalman.
7. Melodie, Rubinstein.
8. Wonderful One (Wals), Neilan.
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9. Cclèbre Sarabande, Bach.
10. Marsch finale.
8.10 uur: Uitzendavond aangeboden door de Maatschappij tot Nut van het Alge
meen. Lezing door Prof. Dr. R Casimir, Hooglccraar aan de Univcrsitcit te Lei
den. Ie Lezing van den Cyclus: Hoe begrijpen wij onze medcmcnschen?
Zaterdag 18 april 1925
6-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-avondconccrt door het H.D.O.
Orchcst onder Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. Heil Europa (Marsch), Blon.
2. Ein Morgen cin Mittag, cin Abend in Wien (Ouverture), Suppe.
3. Pomone (Wals), Waldteufcl.
4. Scrcnata, Braga.
5. Si J’Etais Roi (Opcra-Fantaisic), Adam.
Pauze.
6. Offenbachiana (Potpourri), Offcnbach.
7. Matinata (Lied), Lconcavallo.
8. Russische Volksmuziek (Potpourri), Bernards.
9. Cclèbre Valse Lente, Chopin.
10. Marsch finale.
8.10-10 uur: Extra Dansavond-programma te geven door The Queens Mclodists
onder leiding van den Heer Vic. Gonsalvcs, aangeboden door “Radio Hofstad”,
Den Haag.
Programma:
1. Shanghai Lullaby
2. Maytimc.
3. Susquehannc home.
4.1 don’t know.
5. Say it with a Ukclclc.
6. Savoy American Medley.
7. Hula Lou.
8. Any way the wind blows.
9. Sweet littlc you.
10. Pleasurc mad.
11. Broken Arms (piano-novclty solo... Th[co] Uden Masman).
12. Sally Lou.
13. Sleep.
14. Out of a million you are the only onc.
15. Bagdad.
16. So tliis is Venicc.
17. Afther the Storm.
18. Runnin Wild.
Eventueel met ccnige extra’s aangevuld.
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Vrijwel elke avond vindt nu het Vooravond-concert door het HDO-orkest plaats.
Op de woensdag heeft de HDO zich zelfs vóór de NCRV genesteld.
In zijn hoofdartikcl in de Radio Luistergids van 17 april schrijft Vogt:
Waar het harte vol van is, daar loopt de mond van over! Een mensch kan degal nu een
maal wel eens overloopen. Dat is ook de reden geweest, dat ons vorige hoofdartikel een
tikje onvriendelijker van toon was da?i we wel bedoelden. Gezien in het ruime kader
van loyale verzoeningsgezindheid, stellen wij er prijs op nog eens uitdrukkelijk uiteen te
zetten, dat de in ons vorig nummer geslaakte verzuchting, hoofdzakelijk een zeer algetneen karakter had. Wie den schoe?i past, trekke haar intusschen vrijelijk aan. Doch
men doet verkeerd er een attaque in te lezen op bepaalde personen. Het zijn de awan
toestanden* waartegen wij ons keeren en late een ieder de hand in eigen boezem steken
en zich afpragen inhoeverre hij debet is aan deze verkeerde situaties, waarin de kiem
van den Nationalen Omroep telkenmale weer dreigt te verstikken. Kom laten wij uit
de weggaan en de volle lentezon laten schijnen over dit fragiele kiempje; opdat het kan
uitschieten tot een zwierigen krachtigen stengel, gereed om de prachtige bloesem te torsen!
De NCRV was er al. Oprichting 15 november 1924. Eerste uitzending 24 decem
ber 1924. Sinds 14 januari 1925 op woensdagavond na achten uitgezonden door de
NSF. Intussen overwogen andere kerkgenootschappen (vooral de Katholieke Kerk):
‘nu wij ook!’ De HDO vreesde nieuwe concurrentie en zond op 19 april 1925 een
Hoogmis uit.
Van groot belang is wat de Radio Luistergids van 17 april 1925 meldde onder de
kop ‘Kerk-uitzendingen’:
Zondag zal er een R.K. Kerkdienst uitgezonden worden uit de Sint Agnes ParochieKerk te Amsterdam.
Deze kerkdienst was reeds georganiseerd gelijktijdig met de uitzending uit de
N.H. kerk in Hilversum [15 februari 1925].
Laten wij ntt maar ronduit bekennen, dat wij aan deze kerkuitzendingen - hetzij
achter den rug, hetzij in het verschiet, niet zoo heel veelgenoegen beleefd hebben.
Zeker! De betuigingen van instemming van hen die tot de kerkgenootschappen der
aangesloten bedehuizen behoorden waren talrijk en vol waardeering voor de gekoes
terde voornemens of den gepresteerden arbeid; maar andersdenkenden maakten
bezwaren. Kerkuitzendingen ? Prachtig zei bijkans een ieder der inzenders, inaar
dan bij voorkeur... Op de plaats der stippeltjes is dan in te vullen de speciale belijde
nis - o, er zijn er velen! - van den rapporteur.
Nu is Godsdienst een uiterst teer plantje in onze maatschappelijke samenleving en
een instituut als de H.D.O. moet er angstvallig voor waken, zelfs een schijn van par
tijkiezen op hetgebied der religie op zich te laden. Het is dan ook te begrijpen dat de
eerste gedachte van het comité na de commentaar op de kerkuitzendinge?i, neerkwam
op den voorzichtigen raad: Laten we ermee ophouden. Hetgeeft onaangenaamheden!
Daarbij komt nog dat een groot deel der luisteraars nog steeds voortgaat aan den
H.D.O. hardnekkig de verantwoording voor de Woensdagavond uitzendingen in de
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schoenen te schuiven.
Ware dit juist, d.w.z. organiseerde de H.D.O. de Woensdagavonden, ja, dan zou
den wij volop den blaam der partijdigheid verdienen. Maar het is niet zool Het zij
nog eens met klem herhaald: de H.D.O. heeft niets met de Woensdagavond transmis
sie te maken.
Die zijn immers van de Ned. Christ. Radio Vereeniging.
Hoe het ook zij! De H.D.O. meende de kerkuitzendingen te moeten laten rusten in
het vakje “problemen33 op te lossen door de toekomstige Nationale Omroep.
Maar nu zijn bij ons binnengekomen een zeergroot aantal verzieken van Vrij
zinnig Hervormde zijde om naast de Orthodox Hervormde Kerkdienst, en straks de
R.K. Kerkdienst, tenminste voor éénmaal een vrijzinnige Kerkdienst aan te sluiten.
Wij kunnen voor zóóveel verzoeken de oogen niet sluiten. Wij merken op, dat het
geheel toevallig is dat de N.H. Kerk te Hilversum, orthodox Hervormd is. Voor het
gemak hebben wij de Hilversumsche Kerk genomen, omdat die dicht bij huis is en de
technische dienst met een korte lijnverbinding zeer is gediend. Ware die Hilversum
sche Kerk toevallig “Vrijzinnig*geweest dan ware de uitzending evenzoogoed door
gegaan.
Wij stippeyi dit even aan om vast te stellen dat wij in de ware zin aneutraal33
geweest zijn en willen blijven.
Nu wij met handen vol met adhaesie betuigingen zitten van Vrijzinnige zijde
willen wij ons besluit herroepen.
In antwoord op die verzoeken deelen wij collectief mee: Wij zullen een Vrijzinnige
Kerkdienst voor éénmaal organiseeren [Er was op 31 oktober 1924, ter gelegenheid
van Hervormingsdag, al eens een vrijzinnig protestantse uitzending door de HDO
verzorgd].
Bijzonderheden daarover zal men aantreffen in een der volgende nummers van
de Radio Luistergids.[Dc Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO) werd
opgcricht op 29 mei 1926 en zond voor het eerst uit op 30 mei 1926]
Over de uitzending van de Hoogmis op 19 april schrijft Vogt in zijn Een Leven
met Radio:
Hoe de eenvoudige radio-omroep-uitoefenmg op, bijna humoristische wijze, een door
luchtig instituut als het Episcopaat verraste met een nieuwe dimensie der kunst van
het verkondigen, toont de eerste R.K. uitzending uit de Agnes Kerk aan de Amstelveenseweg, Amsterdam. Het koor dier kerk telde onder zijn zingende leden niemand
minder dan de welluidende tenor R. C. A. Kroes - een oud-collega uit mijn genietijd
- die door bekwaamheid en ijver opgeklommen was tot hoofdinspecteur bij 'Radio
Holland3, dat schepen van radiotoestellen (van de NSF!) en van marconisten voor

zag.
Als radioman wendde hij zich in de HDO-periode tot mij, nadat de protestantse
dienst in Hilversum was uitgezonden [15 februari 1925]. Hij ried mij aan de Agnes
kerk te nemen voor de uitzending van een H. Mis. Als koorlid en als vooraanstaand
radioman zou hij pastoor Snelders wel voor de gedachte winnen. De pastoor wist op
geen stukken na waarover het ging. Hij vertrouwde alles toe aan de erkende radioautoriteit uit zijn eigen koor. Niemand kon hem dit vertrouwen kwalijk nemen,
want de koorzanger verzekerde dat er niets in de kerk - zelfsgeen schilfertje kalk aan

79

het plafond -gedeerd zou worden. De koster was ‘in\ hij putte zich uit in het aan
wijzen van mogelijke vertrekken geschikt voor de opstelling van de apparatuur.
De kerkdienst was een volledig succes. Het koor zong de Mis met verve en met devo
tie; de preek van de pastoor had een goed thema. De katholieke wereld was verrukt.
Ontroerende brieven van aan het ziekbed gekluisterde parochianen; niet alleen van
de Agnes-parochie. Ook het episcopaat werd gelukgewenst met deze schaaluitbreiding
van de verkondiging. Maar het episcopaat bekampte aanvankelijk een gevoel van ver
legenheid, omdat de kerktucht een andere aanpak van deze nieuwe mogelijkheid had
verwacht dan de overrompeling in argeloosheid. Er zaten aan deze uitzending kerktuchtelijke vragen vast. Vragen ook of de toekenning van ongemeenschappelijke bele
ving van een ritueel wellicht pauselijk licht en fiat behoefden.
Er is ccn bericht dat de Vooravondconccrten zullen ophouden. Luisteraars schre
ven dat het uur (6-8) toch te vroeg was, Een van hen (zonder luidspreker in huis)
schreef zelfs: ‘Ik eet niet met ccn hoofdtelefoon op.’ Bovendien deden de concer
ten een zwaar beroep op de HDO-kas.
Zondag 19 april 1925
10 uur: Uitzending van de Hoogmis uit de Sint Agncskcrk, Amstclvecnschcwcg te
Amsterdam. Predikatie door den Z. Ecrw. Heer Snclders, Pastoor. Koor onder lei
ding van Hubert Cuypers. [Dit was de eerste uitzending van een Mis. Het koor
zong de Alphonsus-Mis van Hubert Cuypers].
8.00-10.30 uur: Het H.D.O.-orkest onder leiding van den dirigent Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. Nibelungcn Marsch, Sontag.
2. Ouverture Guillaume Teil, Rossini.
3. Flot durch’s Leben (Wals), Translatcur.
4. Scènes Pittoresqucs, Masscnet.
5. Aïda (Opera Fantasie), Verdi.
Pauze.
6. Das Drcimaderlhaus (Opèrette potpourri), Schubert.
7. L’Arlésiènne (Suite) No. II, Bizct.
8. Spanische Tanzc, Moszkowski.
9. Piet Heinrhapsodie, Dr. Peter v. Anrooy.
10. Marsch finale.
Maandag 20 april 1925
6-7 uur: Kinderuurtjc door Mevrouw Antoincttc van Dijk.
7-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-avondconcert door het H.D.O.
Orchest onder Frangois Lupgens.
Programma.
1. Der Matador (Marsch), Siede.
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2.
3.
4.
5.

Maritana (Ouverture), Wallacc.
Les Patincurs (Wals), Waldtcufcl.
Je veux mourir, Tosti.
Lc petit Duc (Opera Fantasie), Leqoq.

8.10 uur: Drcsdcncr Strijkkwartet. Gustav Fritzschc, lc viool, Fritz Schneidcr, 2c
viool, Hans Riphahn, alt, Alex Kropholler, violonc.
1. Strijkkwartet op 76V B gr.t., Haydn.
2. Strijkkwartet op 29A, Schubcrt.
Pauze.
3. Strijkkwartet E kl.t., Smetana.
Dinsdag 21 april 1925
6-8 uur: Programma van het H. D. O. Vooravond-conccrt door het H.D.O.
Orchcst onder Fran$ois Lupgens.
Programma.
1. Heil Europa (Marsch), Blon.
2. Raymond (Ouverture), Thomas.
3. Wienerblut (Wals), Strauss.
4. Adagio Cantabile, Beethoven.
5. Der Bajazzo (Opera Fantaisic), Lconcavallo.
Pauze.
6. Bohemian Girl (Operette potpourri), Balfe.
7. Malgrc toi (Wals), Rico.
8. Mcnuctt, Padcrcwski.
9. Slavische Tanze I en III, Dvorak.
10. Marsch finale.
8.10 uur: Concert te geven door Mej. Di Moorlag, Sopraan, begeleiding Mcj.
Annie Rappangc, Herman LcydensdorfF, viool, begeleiding Max v. Gooi.
Programma:
1. Zang. Aria uit de Opera “Butterfly” (op verzoek der luisteraars), Puccini.
2. Viool. Vioolconcert (g.kl.t.), Max Bruch.
3. Zang. Aria uit de Opera “Der Frcischütz (Und ob die Wolkc Sic verhüllc”), M.
von Weber.
4. Viool. Romanze (f.gr.t.), L. v. Beethoven. Sarabande et Tambourin, J. H.
Ledair.
5. Zang. Aria uit de Opera “Figaro’s Hochzcit” (Nur zu flüchtig bist du vcrschwunden), W. A. Mozart.
6. Viool. Faust fantasie, Gounod-Wieniawsky.
7. Zang. a. “La Captive” (rêverie), W. Berlioz. b. LTle Inconnue, W. Beriioz.
8. Viool. 2 Hongaarschc Dansen (D moll en G. Moll), Brahms-Joachim.
Woensdag 22 april 1925
6-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-avond concert door het H.D.O.
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Orchcst onder Frangois Lupgens.
Programma.
1. Unscre Garde (Marsch), Forster.
2. Zauberflöte (Ouverture), Mozart.
3. Du und Du (Wals), Strauss.
4. Sylvia Ballet, Dclibcs.
5. Guillaume Teil (Opera Fantaisic), Rossini.
Paeze.
6. Die Rosé von Stambul (Operette potpourri), Fall.
7. Monte Christo (Valse tziganc), Kotlar.
8. Dansc Macabre. Saint-Saëns.
9. Ideale, Rosti.
10. Marsch finale.
Donderdag 23 april 1925
6-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-avond concert door het H.D.O.
Orchest onder Frangois Lupgens.
Programma.
1. Alte Kameraden, Teike.
2. Orphcus in der Untcrwclt (Ouverture), Offcnbach.
3. Trés jolie (Wals), Waldteufcl.
4. Extase, Ganne.
5. Martha (Opera Fantaisic), Flotow.
Pauze.
6. Die Geschicdcnc Frau (Operette potpourri), Fall.
7. Pas des Flcurs (Wals), Delibcs.
8. Der Geist des Woywoden (Czardas), Grossman.
9. Salut d’Amour (Serenade), Elgar.
10. Marsch finale.
8.10 uur: Programma van het Concert, uit te voeren door de Amstcrdamschc
Orkestvereeniging. Kapelmeester: Frans van Diepenbeek.
1. Ouverture “Oberon”, C. M. v. Wcber.
2. La Deluge, C. Saent Saens.
3. Onvoltooide Symphonie, F. Schubcrt.
4. Vlool-Concert D Gr. tertz, W. A. Mozart.
Pauze.
5. Ouverture “Fingalshöhle”, F. Mcndelssohn.
6. Larghetto uit het Clarinet Quintet (solist: P. Swagcr), W. A. Mozart.
7. Andante Cantabile, P. Tschaikowski.
8. Konzertwalzcr, Cello Solo, K Ebner.
9. Fantaisie “Die Perlenfisschcr”, G. Bizct.

Vrijdag 24 april 1925
6-7 uur: Programma van het Voor-avondconccrt door het H.D.O. Orchcst onder
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Fran^ois Lupgcns.
Programma.
1. Die verkaufte Braut (Marsch), Fetras.
2. Les Dragons de Villars (Ouverture), Maillart.
3. Souvenir de Badc (Wals), Komzak.
4. Peer Gynt Suite, Gricg.
5. La Tosca (Opera Fantaisic), Puccini.
7 uur: Lezing van Prof. [Dr. &] Casimir. Hooglceraar te Leiden. No. 2 van den
cyclus: Onderwerp: Hoe begrijpen wij onze mcdcmcnschcn.
8.10 uur: Uitzending uit het Concertgebouw te Amsterdam van een deel van de
Beethoven cyclus. 8c Symphonic van Beethoven daarna 9c Symphonic van Beet
hoven met slotkoor. Solisten o.a.: Di Moorlag, Sopraan [Theodora Vcrstccgh, alt],
Jac. Urlus, Tenor, H[cndrik] Koning, Bas. Koor: Het Toonkunstkoor Amsterdam.
Dirigent: Dr. Max Ficdlcr.
Zaterdag 25 april 1925
6-8 uur: Programma van het H.D.O. Voor-avondconccrt door het H.D.O.
Orchest onder Fran^ois Lupgcns.
Programma.
1. Salvc Imperator (Marsch), Fucik.
2. Grigri (Operette Ouverture), Linckc.
3. Gcschichten aus dem Wienerwald (Wals), Strauss.
4. Hochzeitstag auf Troldhaugcn, Gricg.
5. Cavallcria Rusticana (Opera Fantaisie), Mascagni.
Pauze.
6. Der Graf von Luxemburg (Operette potpourri), Lèhar.
7. Rosé Mousse (Wals), Bosc.
8. Tempo di Menuetto, Beethoven.
9. Good Bye (Lied), Tosti.
10. Marsch finale.
8.10 uur: Programma van het Concert te geven door het Strijkorkest “Amsterda”.
Directeur de Heer H. Hogeman, met medewerking van den Heer B. G. Koerts,
Tenor en Mejuffrouw Mien Meycr, Begeleiding. ["Amsterda” is een vereniging ter
behartiging van de geestelijke en de stoffelijke belangen van de beambten van de
Amstcrdamsche Bank in Amsterdam].
1. Der Barbier van Scvilla, Ouverture, G. Rossini.
2. Valse triste, J. Sibelius.
3. Chant Sans Parolcs, P. Tschaikowsky.
4a.Morgcnstimmung, b. Ases Tod uit de Pccr-Gynt-suitc, Gricg.
5a.An Rosé, Fr. Foerster, b. Ave Maria, Henri Panofka. Tc zingen door den Heer
Koerts.
6. Menuet aus der Es-Dur Symphonic, W. A. Mozart.
7. Czardas, Viool-solo met orkestbegeleiding, uit te voeren door den Heer
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Hogeman, V. Monti.
8. Haydn’s Himmelgruesse, Ernst Urbach.
Pauze.
9. Kocnig Midas, Ouverture, R. Eilenberg.
10. Balletmuziek der Opera Faust, Ch. Gounod.
11. a. Les deux Serenades, R. Leoncavallo, b. Hosanna, Jules Granicr te zingen
door den Heer Koerts.
12. Wedding of the Winds, Wals, John T. Hall.
13. Populaire muziek.
14. Alte Kameraden, Marsch, C. Teike.

Het hoofdartikel in de Radio Lnistergids van 24 april 1925 heet ‘Het kouter in
nog woesten grond’. Het geeft opnieuw blijk van Vogts grote belangstelling voor
de overweldigende vlucht van de techniek (hij zal in 1946 het boek De Atoombom
schrijven). ‘Spreekt men thans niet dagelijks van de vrijmaking van de in het atoom
sluimerende energie?’ Hij heeft geluisterd naar fysici die voor de BBC spraken en
die vertelden hoe ze doordringen in de structuur van de stof. ‘Op de December
vergadering te Livcrpool waar de grootste natuurkundigen der wereld onder voor
zitterschap van Ruthcrford bijeen waren, heeft deze geleerde, kenner van zoveel
uit den mikrokosmos, twijfel uitgesproken aan de macht van den mensch om dit
ontzaglijke probleem van de atoomenergie - althans voor de naaste eeuw - belang
rijk nader tot zijn oplossing te brengen.’
H. G. Wells zei: ‘Ik geloof niet, dat zulke zaken als de atoomenergie binnen de
mcnschelijke bevattingssfeer zullen komen voordat namen als Curie, Einstcin,
Soddy enz. even verwijderd zullen zijn voor een toekomstig geslacht, als die van
Archimcdes, Hero e.d. het voor het tegenwoordige zijn.’ Wells verwacht ‘een
revolutie, mogelijk nog diepgaander dan die op natuurkundig gebied - en dat is de
psycho-analysc. De mensch zal tenslotte eens aandacht gaan schenken aan zijn
merkwaardige veel verwaarloosde en slecht begrepen zelf. De namen van Freud en
Jung zullen eenmaal van een klank zijn als die van Newton, Gilbert of Faraday.’ De
komende eeuw zal volgens Wells ‘niet zijn een voortgezette hoogtij der techniek,
doch een arbeiden op de onbetreden paden der psychologie. De exploratie van de
mensch door de mensch.’
Er wordt in het blad geciteerd uit het weekblad Radio waarin onder de kop ‘Ver
snippering’ vermeld wordt dat in Amsterdam een radio-omroep is opgericht met
een zendertje van 200 watt. ‘Er is al onenigheid genoeg in de radiowereld die in
ons land dreigt aan een overmaat te gronde te gaan.’ De omroep noemt zich ROA
(Radio-omroep Amsterdam). ‘Straks komt Rotterdam met de ROR en volgt Den
Haag met de ROH en zullen wij zoo langzamerhand ons land overstroomd zien
door een aantal RO’s of DO’s waarmee we geen raad zullen weten. Waarom dit
alles? Laten wij blij zijn dat wij in ons land één zeer goede omroep bezitten en
daaraan onze krachten wijden tot een definitieve regeling verkregen is.’ De Radio
Luistergids vat samen ‘Wel heeft de schrijver ook zijn bezwaren tegen de leiding
van de H.D.O.’ maar betreurt de versnippering eveneens.
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In een ander artikel wordt mccgcdccld dat de Vooravondconccrten behouden
zijn, namelijk (belangrijke mededeling!) voor rekening van de NSF. ‘Een groots
gebaar want de Dincrconccrtcn worden met graagte aangchoord.’ Het wordt nu
5.30-7.30 uur. ‘Om 7.30 begint De Bilt met telefonische nachtvorstbcrichtcn die
om 7.45 door Vossegat worden herhaald. Deze uitzending geschiedt op 1100 M.
Teneinde deze uitzendingen niet te storen zal derhalve de H.D.O.-zender tusschcn 7.30 en 8.07 moeten zwijgen. Open de loudspeakers voor de N.S.F.-dincrconccrtcn. Luistervinken die een bepaald nummer door het H.D.O.-orkest gaar
ne gespeeld hooren gelieven dit op te geven aan de Radio Luistergids.’
J. H. Speenhoff schrijft weer een versje in het blad:
B. 406.
Ongelooflijke versterking
Geeft de B. vier honderd zes.
Deze Miniwatt van Philips
Is een Radio-sncces!
Deze lamp geeft zoo natuurlijk
Elk geluid en nootje weer...
Dat de luistervink moet roepen,
aBeter kan het toch niet meer!33
3t Is zoo geen radau-versterking...
Maar verinniging van toon
Met zoo3n B vierhonderdzeske
Klinkt het alles diep en schoo?i
Neemt de proef maar aethersnoepers
Nietsgaat boven de praktijk
Zet die B eens in Uw toestel
en Ugeeft me groot gelijk.
Ik heb ook de proefgenomen...
Beter hoor ik nu Parijs
Beter Brussel, Hamburg, Leipzig
Hoort de lamp geeft het bewijs
Als we ooit met Marsgaan praten
Hebben we alleen succes
Als we hetgeluid versterken
Met de B vierhonderdzes.
Zondag 26 april 1925
8.15 uur: Uitzending uit het Concertgebouw te Amsterdam van het Requiem van
Guiseppc Vcrdi door de Koninklijke Oratorium vcrccniging. Directeur: Anton H.
Tieric. Solisten: Mia Pcltcnburg, (Sopraan), Suzc Lugcr, (Alt), Louis van Tulder,
(Tenor), Max Kloos, (Bas). Het Concertgebouworkest.
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Maandag 27 april 1925
5.30-6 cn 7-7.30 uur: Voor-avondconccrt door het H.D.O. Orchcst onder
Franfois Lupgens.
1. Der Matador (Spanischer Marsch), Siede.
2. Don Juan (Ouverture), Mozart.
3. Hofball-Tanze (Wals), Lanner.
4. Good Bye (Lied), Tosti.
5. La Tosca (Opéra Fantaisie), Puccini.
6-7 uur: Kindcruurtje door Mevrouw Antoinette van Dijk. [In het redactionele
gedeelte staan tekst cn muziek van het liedje ‘Prinses Juliaantjc IccvT van Antoi
nette van Dijk].
8-10.30 uur: Programma van het Concert te geven door: Marix Loevcnsohn,
solocellist Conccrtgebouw-orkest. Alfrcd Indig, violist Conccrtgcbouw-orkcst.
Cissy Kalker, concertzangeres, Amsterdam. Fic Tabakspindcr-Roeper, begeleiding.
1. Sonate A. gr. voor cello en piano, L. Bochcrini.
2. Aria’s Orphéc a. Chcr trésor d’amour. b. J’ai perdu mon Eurydicc, Glück.
3. Folies d’Espagnc, Viool cn Piano. Thema con Variaizoni. Cello, [?], Corclli.
4. a. Elegie, Gabriel Faurc, b. Menuet, J. S. Bach, c. From a Wigam, Cecil Burlcigh, d. Spinlied, Poppcr.
5. Zang. a. Vcrborgcnheit, H. Wolf, b. Standchcn, R. Strauss, c. Wiegenlied, J.
Brahms.
6. a. Caprice Vicnnois, Kreisler, b. La Gitana, Krcislcr, c. Zigcuncrwciscn, Sarasate. Voor viool en piano.
7. Zang. a. Les roses d’Ispahan, G. Faurc, b. La Proccssion, Franck, c. Paysage, R
Hahn.
8. a. Air tendre, Bcrtran-Locvensohn, b. Pocmc Elégiquc, Rhcné- Baton, 1ste uit
voering in Nederland. Voor cello cn piano.
9. Adagio uit Bcs-dur Trio, Schubert. Voor viool, cello en piano.
In de Radio Luistergids van 12 juni zullen wc vernemen, dat Cissy Kalker door
ongesteldheid helaas niet kon optreden en dat de Russichc zangeres mevrouw
Pokitanova haar verving. Cissy Kalker zal optreden op 16 juni.
Dinsdag 28 april 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avondconccrt door het H.D.O. Orchcst onder Fran5ois Lup
gens.
1. Salut a Vienne, Marsch, Gannc.
2. Cosi fan Tutti, Ouverture, Mozart.
3. Wein, Wcib und Gesang, Wals, Strauss.
4. Nur wer die Sehnsucht komt, Tschaikowsky.
5. Girofle-Girofla, opéra Fantaisie, Lcqoqe.
Pauze.
6. Schlager Echo, potpourri, Lindsay-Theimcr.
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7.
8.
9.
10.

Les Patineurs, Wals, Waldteufcl.
Aria uit Der Rosenkavalicr, Strauss.
Valse tristc, Sibclius.
Finale.

8.10 uur: Kindcropcrcttc. Programma van het muzikale Sprookje “Asschepocstcr”
op te voeren onder leiding van Mevrouw en den Heer Hopman Kwast, in de
H.D .O .muziekzaal.
Rolvcrdceling:
Papa, Jo Hillcr, Mama, Jansje Jongkind, Zachtmoedigheid, Zuster van Asschcpoester, Tootje Doon, Lieftalligheid, Zuster van Asschepocstcr, Bctsy Duys,
Asschepoestcr, Joh. Stccnacker, De Prins, Gonny Eerbeek, Kamerheer, Corry
Mulder, Page v.d. Prins, Willy Stom, Lady Pcngcl, N. de Lccuwc, Pcctcmoci,
Miss. Kothsik, Koningin der fccen. Prinsen, Kamcrhecren. Edellieden, Pages.
(Dansen) Menucttc en Gavotte. Het stuk speelt in den goeden ouden Sprookjestrijd.
Woensdag 29 april 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avondconcert door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois Lupgens.
1. Mein Regiment (Marsch), Blankenburg.
2. Rosamundc (Ouverture), Schubert.
3. Soirée D’Eté (Wals), Waldteufcl.
4. Nocturne, Chopin.
5. Samson et Dalila (Opera Fantaisic), Saint-Sacns.
Pauze
6. Der Zigcuncrbaron (potpourri) Strauss.
7. Capriccio Italicn, Tschaikowsky.
8. Gold und Silbcr (Wals), Lch&r.
9. Thcrc’s Ycs! Ycs! in your cycs! (Fox-trot), Santen.
10. Finale.
In april werd op paleis Het Loo voor de jarige prinses Juliana een radio-ontvangtocstcl geïnstalleerd. De aanbieding geschiedde namens de NSF en Philips. Vogt
schrijft in Spanne en Spanningen:
Het bezoek aan de NSF van Z.K.H. Prins Hendrik in het begin van 1925 had dui
delijk gemaakt, dat de Prins goed op de hoogte was met de uitzendingen van de
HDO. Met ongeveinsde belangstelling bekeek Z.K.H de geïmproviseerde studio en de
zender. Het doen en laten van de omroep bleek hij uit tal van anekdotische bijzon
derheden te kennen.
Daardoor aangemoedigd, vroeg de directie aan H.M. de Koningin toestemming
om Prinses Juliana op haar zestiende verjaardag, dat was dus op 30 april 1925, een
ontvangtoestel te mogen aanbieden ter plaatsing in haar kamer op Het Loo. Het toe
stel, dat men daarvoor op het oog had, behoorde niet meer tot de 0-serie met honingraatspoelen. Er was een nieuw en fraaier apparaat in wording dat geen losse, doch
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ingebouwde spoelen had, die met asteker en gaatje” op de verlangde golflengte werden
afgestemd. De toestemming werd verkregen en in de fabriek bouwde men nu verder
aan het nieuwe produkt: het Koninginnetoestel.
Dit moest er natuurlijk koninklijk uitzien, vond men, zodat een kabinet met een
exclusieve toestelkast werd ontworpen, volgens aanwijzingen van niemand minder
dan Hilversums stadsbouwmeester W M. Dudok. Het was een verrukking voor het
oog, de combinatie van de edelste houtsoorten met de strakke lijnen van dofzwart,
rustend op felrood gekleurde, stuiter-grote bollen. De toestelkast was van licht gecireerd satijnnotenhout met ivoorkleurige lijnajzetting. Het kabinet was donkerder
van kleur met een bovenblad van dik ebbenhout. In dat kabinet bevond zich de Philips-gelijkrichter voor het periodiek opladen van de accu, die in een met bladlood
bekleed zijcompartiment was ondergebracht.
In tegenwoordigheid van haar ouders zou het nieuwe pronkstuk van de NSF aan
de jarige Prinses wordeti aangeboden door de heren B. van der Pol, A. Dubois en W.
Vogt. Het tijdstip van de aanbieding zou omstreeks een uur }s middags zijn. Met klop
pend hart werd dat ogenblik afgewacht, want hier mocht niets mislopen. Deswege was
aan de leider van het HDO-orkest, de heer Frangois Lupgens, opgedragen, om van
12.45 tot 1.15 uur 3s middags non-stop leuke vaderlandse liederen te spelen. Men
moest wel even denken aan de passage uit Shakespeare's Henry IV: And those musicians that shall play to you hang in the air a thousand leagues from hence and
straight they shall be here Sit and attend. De muzikanten die voor U spelen zullen,
zweven thans op duizend mijlen afstands in de lucht, doch zullen daad’lijk hier zijn.
Zit en luister.
De Koninklijke Familie luisterde met aandacht naar de korte uiteenzetting, die
de heer Duboisgaf over de mogelijkheden van het de avond tevoren geïnstalleerde toe
stel. Toen Prins Hendrik daarop vroeg hoe men het nu in werking stelde, zette de heer
Dubois de schakelaar om en daar klonk stralend en blij het a0 schitterende kleure?i
van Nederlands vlag”. Het was voor de eerste maal dat Koningin Wilhelmina radiomuziek hoorde en zij vond het mysterieus. En de Prinses toonde zich zeer verblijd met
het geschenk, waarvoor zij de afvaardiging enthousiast bedankte.
Donderdag 30 april 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avondconccrt door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois Lup
gens.
1. Stars and Stripcs, Marsch, Sousa.
2. Euryanthe, Ouverture, Wcber.
3. Lotosblumen, Wals, Ohlsen.
4. An Orange Grove in California, Foxtrot, Bcrlin.
5. Werther, Opéra Fantaisic, Masscnct.
Pauze.
6. Gasparone, Potpourri, Milöckcr.
7. Idylle Passionnellen, Wals, Razigadc.
8. Andante Cantabile, Beethoven.
9. I Love You, Archer.
10. Finale.
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8.10 uur: Solisten-concert met medewerking van Mevr. Francisca Fischer,
Sopraan, Mevr. Annic Hofman, Mezzo sopraan, Den Heer Jules Moes, Tenor, M.
v. Reen, Bariton en het H.D.O.-Orkest onder leiding van Fran9. Lupgens.
Programma
Opening: Ter ccrc van de jarige Prinses Juliana, Wilhelmus van Nasssauwc door de
solisten en het orkest.
1. Vatcr Rhein (Marsch), Orkest. Dir. Fran$. Lupgens.
2. Lied van den vogelvanger. Opera Tooverfluit, M. v. Reen (met orkest),
Mozart.
3. Aria uit de Opera Frcischutz, Francisca Fischer (met orkest), Weber.
4. Aria uit de Opera de Hugenoten, Jules Moes (met orkest), Mcycrbccr.
5. Martha (Opera Fantaisic), Orkest, Flotow.
6. Aria uit de Opera Frcischutz, Annic Hofman (met orkest), Weber.
7. Duo uit de Opera Carmen (Fran^. Fischer en Jul. Moes (met orkest), Bizet.
8. Aria (Serenade), M. v. Reen, Tossclli.
9. Paljas (Opéra fantaisic), Orkest, Lconcavallo.
10. Wohin? Annic Hofman, Hainc.
11. Duo Tooverfluit, Fran^. Fischer en M. v. Reen (met orkest), Mozart.
12. Aria Tosca, Jul. Moes (met orkest), Puccini.
13. Nccrlandia fantasie over de meest bekende Holl. Volksliederen, Bruske.
Vrijdag 1 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avondconcert door het H.D.O. Orchcst onder Fran^is Lup
gens.
1. The Scorchcr (March), Roscy.
2. Piqué Dame (Ouverture), Suppe.
3. Tout-Paris (Wals), Waldtcufel.
4. Japanischcr Laternentanz, Yoshitomo.
5. Manon (Opera Fantaisic), Masscnct.
Pauze
6. Die Faschingsfcc (Operette potpourri), Kalman.
7. Solvegs lied, Gricg.
8. Redt Hot Mamma (Foxtrot), Rosé.
9. Rosen du Midi (Wals), Strauss.
10. Finale
8.00 uur: Lezing van Prof. [Dr. R] Casimir, Hooglccraar te Leiden, No.3 van den
cyclus: Onderwerp: Hoe begrijpen wij onze mcdcmenschcn.
9.00 uur: Programma van het Concert, te geven door J. Snoeck’s Jazz-Band van
Amsterdam.
1. Why ded You Creep in to Heart, Carlton en Carter.
2. Evidemment, Harold de Bozi.
3. Lovers Waltz Yellen, Kortlandcr and de Martinc.
5. [Er is geen 4] At the end of the Road, Hanlcy.
6. Sahara, Nichols.
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7. Dancing tca, I. Snocck Hzn.
8. It’s a man cv’ry time it’s a man, Waltz, Dubcn, Hugh and Dash.
9. Plcas, Lcwis and Young.
10. Down whcrc the South bcgins, Robinson.
11. Ma Dziri, dc Bozi.
12. Good Night, Potpourri, Foxtrot, arrang. I. Snoeck Hzn.
Zaterdag 2 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avondconcert door het H.D.O. Orchest onder Fran^ois Lupgens.
1. Florentine, Marsch, Fucik.
2. Kaiser Walzer, Strauss.
3. Der Freischütz, Ouverture, Wcbcr.
4. Abendlicd, uit Tannhausscr, Wagncr.
5. Traviata, Opéra Fantaisie, Verdi.
Pauze.
6. Boccaccio, Potpouri, Suppé.
7. Elégie, Grieg.
8. Skandinavischc Suite, Frederikscn.
9. Horscy, Foxtrot, Kaplan.
10. Finale.
Het hoofdartikel van Vogt in de Radio Luistergids van 1 mei 1925 heet ‘Vrijwilli
gers... voor!’ en pleit voor propagandisten.
Het Comité van den H.D.O. heeft in zijn jongste bijeenkomst onder voorzitterschap
van Baron Tindalgehouden, de vraag onder oogengezien: wat moet de H.D.O. doen
voor zijn voortbestaan na 1 Juli? Men moet de voorgeschiedenis van dit Instituutgoed
verstaan. In Maart 1924 werd een oproep om bijdragen gedaan voor hetfinancieeren
van de concerten gedurende het nog resteerende gedeelte van het toen loopende jaar.
Voor langer was zeker niet noodig, zoo redeneerde iedereen, want de totstandko
ming van de Radio Omroep Maatschappij is nog slechts een quaestie van een paar
maanden... hoogstens!
1924 ging voorbij! Doch wat de jaarwisseling bracht, was geen Nationale
Omroep, doch de meest desolate toestand die zich denken laat van de H.D.O. schat
kist.
Eenige - zij het tamme beertjes -jegens de N.S.F. waren het eenige negatieve bezit
van de toch nooit welgedane H.D.O. destijds. Er verscheelt een nieuwe circulaire, die
mede dank zij de nieuwe hooge radiotorens en het geschenk der Concertgebouw-concerten een uittiemend succes was. De bijdragen van de luisteraars vloeiden zeer
bemoedigend toe en het resultaat daarvan kon worden getoond in méér en betere pro
gramma’s.
Op de Luistervinken Diploma’s werd afgedrukt: abijdrage voor het eerste halfjaar
van 1925* want - zoo meende iedereen: Nu komt de Radio omroep toch zeker binnen
een maand of wat. Helaas! Maanden wentelden als de tanden in het rad des tijds.
Nog steeds vertoonde zich niets op den weg van Badoer naar den Ketapan! De
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Nationale Omroep bleef in de lucht hangen. Als een veelbelovende zomersche regen
bui, naar welker lavende zegening het onder zomerzon geschroeide landschap snakte,
verscheen dit Fata-morgana-achtige instituut af en toe in den vorm van persberich
ten aan de horizon. Alleen echter om in de nacht der officiëele stilzwijgendheid weer
geruischloos af te trekken.
En voortdurend liep het H.D.O. Comité - om deze gevaarlijke meteorologische
beeldspraak even vol te houden - met “tuingieters” rond om het van droogte verkor
ven omrocplandschap voor totale oogstmislukking te behoeden. Dezegietpartij vormen
de daden van den H.D.O. De Nationale Omroep werd een hersenschimmig instituut
van het soort uitnemende affaires, die de optimistische heer Micawber uit Dickens)
David Copperfield steeds opnieuw weer voor het ras der goedgeloovige Jorissen als
aanlokkelijke beleggingen schetste. Zoo is de situatie op het oogenblik nog!
Dr Posthuma is weliswaar op het tooneel verschenen en aller oogen zijn op Z.E.
gevestigd nu hij het ros bestegen heeft om als een moderne Gulden Vlies reflectant, den
taaien draak van den tegenstand tegen den N.O. te bekampen, maar wie zegt ons,
dat de wapenspreuk op het schabrak niet luidt:
aEen krijgsman wint al veel, al wint hij niets dan tijd?”
Om kort te gaan! De H.D.O. heeft zich moeten afvragen: “Is het niet beter om de
campagne voor het 2de halfjaar 1925 maar veiligheidshalve als noodzakelijk te
beschouwen?”
“Ja” is daarop geantwoord.
Wij zullen ons dan ook binnenkort tot de Luistervinken wenden om hun steun
voor het tweede halfjaar van 1925 voor den Hilversumschen Omroep. Wij zullen die
oproep vergezeld doen gaan van een jaarverslag van de “Handelingen” van den
H.D.O. gedurende het tijdvak maart 1924-april 1925. Wij zullen daarin rekenschap
geven van ons financieel organisatorisch en artistiek beheer.
Het Comité zal bovendien de vraag overwegen, op welke wijze zij van de Luister
vinken een officieel mandaat voor de vervulling van zijn functie kan krijgen.
Kortom, de H.D.O. zal aan zijn bestaan een meer blijvend karakter moeten
geven. En hij heefi daartoe overleg met zijn gastheer, de N.S.F., gepleegd. Wellicht is
dit de eenige manier om op de vurig begeerde wijze te verdwijnen. Want dit is nu
eenmaal de paradox van ons H.D.O. bestaan. Wij vormen een genootschap, dat
ernaar streeft zoo spoedig mogelijk opgedoekt te worden.
Nu we het eens zijn voor de 2de halfjaar campagne wenschen wij te roepen: “Vrij
willigers voor!” Wij vragen in iedere plaats van Nederland H.D.O. propagandisten
die de nog niet aangeslotenen opwekken luistervink te worden.
Wij hebben gezien, hoe velen reeds met geringe moeite, door overreding uitnemen
de resultaten verkregen.
Wij hebben afdeelingen van radioverenigingen die zich voor hetgoede doel span
den. Wij hebben den heer W. E. Duyff te Amsterdam (Bremstraat) als energiek pro
pagandist, wij hebben den heer de Roy van Zuidewijn, Amersfoort, die eereluistervink behoorde te worden. Wij zijn er zeker van, dat er meer van dezulken van tijd tot
tijd hun hoofd tusschen hoofdtelefoons klemmen.
Vooruit dan die adspirant propagandisten.
Geeft Uw naam op aan het Secretariaat te Hilversum.
Vrijwilligers voor!
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Er is verder een berichtje dat Willem Mengelberg terug is uit Amerika waar hij veel
succes had. Hij zal op 17 mei in Amsterdam de Matthaus Passion leiden. De HDO
neemt zich voor die uit te zenden [hetgeen ook gebeuren zal].
In zijn rubriek ‘Voor de microfoon’ vertelt Vogt dat hij behalve omroeper ook
secretaris van de HDO is. Het secretariaat stelt niet veel voor: Soms een schrijf
machine en dank zij de vriendelijkheid van de N.S.F. bij tijden een vlotte typiste.
Helaas kan de inkomende post - vaak 600 stukken per dag - niet beantwoord wor
den. Het zijn luisterrapportcn uit binnen- en buitenland en talloozc aanbiedingen
voor optreden voor de microfoon.
Voor het eerst wordt de naam vermeld van een man die populair zal worden als lei
der van radiokinderzang: Jacob Hamel, dirigent van het dubbclmanncnkwartct
Ars Musica, dat dinsdag zal optreden.
Pastoor Sneldcrs bedankt voor de meer dan tweehonderd brieven die hij ontving
na de uitzending van de Hoogmis op 19 april.
Antoinette van Dijk stelt aan de orde of het noemen van de namen van kinderen in
het laatste kwartier van haar Kindcruurtjc al of niet moet doorgaan. De mecstcn zeg
gen: ja. Het gaat om antwoorden op brieven. Zij kondigt aan: de verrassing van het
Kinderuur van 4 mei zal zijn het zingen door een jonge zangeres Jeanne Bacilck.
Nu wordt ook Hotel Santbergen in Hilversum als studio gebruikt - of is het de
uitzending van een uitvoering, die er met publiek gegeven wordt?
Zondag 3 mei 1925
2.30 uur: Uitzending van:
No. 1. Harmonie Messe (B.Dur), Jos. Haydn.
No. 2. 95a. Psalm van Felix Mendclssohn-Bartholdy.
Soli, Heeren- en Dameskoor. Orchest.
Uitvoerenden:
De R.K Gemengde Zangverceniging “Arti et Amicitiac”, Apeldoorn, Directeur:
L[amb.]. B. Mentink.
Solisten:
Mej. Joh. Sollcveld, Den Haag, Sopraan.
Mevr. Tiene Bredius-Heskes[r?], Zutphcn, Alt.
De Heer Ben Wamelink, Zutphen, Tenor.
De Heer Willem Bredius, Zutphen, Bas.
Plaats der uitzending: Hotel Santbergen, Hilversum.
8.00 uur: Groot operaconcert met medewerking van Greta Santhagens, Jeugd.
Dram. Sopraan, Gust. Scheepmaker, Mezzo Sopr., Ccline Alberts, Soubrette, Jules
Moes, Tenor, Paul Pul, Bariton.
Programma
1. Orkest.
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2. Aria uit dc Opera Samson en Dalila, Saint Sacns, Gust. Scheepmaker.
3. Aria uit dc Opera dc Jodin. v. Halcvij, Jul. Moes.
4. Aria uit de Opera Paljas, v. Lconcavallo, Cel. Alberts.
5. Toreadorcouplettcn Opera Carmen, Bizet. Paul Pul en koor.
6. Aria uit dc Opera de Tooverfluit, Mozart. Greta Santhagens.
Daarna gchcclc opvoering van Cavallcria Rusticana van Pictro Mascagni.
Rolverdccling:
Santuzza, verloofde van Turiddu, Gr. Santhagens.
Lola, vrouw Alfio, Cel. Alberts.
Turiddu, Jul. Moes.
Alfio, Paul Pul.
Lucia, moeder v. Turiddu, Gust. Scheepmaker.
Dames en Hccrcn Opera Koorleden.
Het vocale gedeelte staat onder leiding van Chris dc Vos. Het orkestrale gedeelte
onder leiding van Fran£ois Lupgens.
Maandag 4 mei 1925
5.30-6 en 7.-7.30 uur: Voor avond concert door het H.D.O. Orchcst onder
Fran£ois Lupgens.
Aangeboden door dc N.S.F.
1. The Motor March, Rosy.
2. Oberon (ouverture), Weber.
3. Traumidealcn (Wals), Fucik.
4. Scrcnada, Haydn.
5. Les Huguenots (Opéra Fantaisic), Mcycrbecr.
6-7 uur: Kindcruurtje door Mevrouw Antoincttc van Dijk.
8.10 uur: Concert met medewerking van Mcjufïr. Lea [Lcontine] Zweers,
Sopraan en het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran5ois Lupgens.
Programma
1. Altc Kameraden, Marsch, Tcickc.
2. Trés jolies, Wals v. Waldtcufcl. Orkest.
3. Aria uit de Opera La Bohème v. Puccini. Lea Zweers.
4. Die weisze Dame, Ouverture, Boildicu. Orkest.
5. Lasciati Amar v. Lconcalvallo. Lea Zweers.
6. The Mikado (potpouri), Sullivan. Orkest.
7. Ta Lèvre ment, Gust. Goublicr. Lea Zweers.
8. Les Saltimbanqucs, Opera Fantaisic, L. Ganne. Orkest.
9. Pour 1’amour de Carmen v. Borcl Clcrcq. Ia:z Zweers.
10. Marsch finale Orkest.
Dinsdag 5 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond Concert door het H.D.O.Orchest onder Fran^is
Lupgens.
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Aangeboden door de N.S.F.
1. Strauss March, Mezzacapo.
2. Anakreon (Ouverture), Cherubini.
3. Rêvc de Printcmps (Wals), Strauss.
4. Elégi, RachmaninofF.
5. Les Contes d’Hoffinann, Opera Fantaisic, Offcnbach.
Pauze.
6. Musikalischc Scifenblasen (potpouri), Urbach.
7. Czardas du Ballet Coppelia, Delibcs.
8. La Bclote, Wals, Yvain.
9. It had to bc You, Foxtrot, Wood.
10. Finale.
8.10 uur: Concert met medewerking van Chris de Vos Sr., Tenor, Chris Vos Jr.,
Piano (accompagnateur), het Dubbclmanncnkwartct “Ars Musica” (Directeur
Jacob Hamel), het Hawaiiankwartct Chris de Vos Jr., Jan de Vos, Eug. Scholten,
Daan Voerman, het H.D.O.Orkest onder leiding van Fran^ois Lupgcns.
Programma.
I. Spanisch Polnisch Marsch, Fetras. Orkest.
2a. Morgenzang, N. Hoogewerf, b. Dametje, Kees v.d. Linden. Dubbclmanncnkwartet.
3a. One, two, threc, four, b. Hawaiian Rainbow. Hawaiiankwartct.
4. liederen van P. Tosti. a. Ici Bas, b. Ideale. Chris de Vos.
5. Ouverture, Flotow. Orkest.
6. Bede met Baritonsolo van den Heer J. Hartman, A. Heinze.
7a. Mellow Moon, b. Hawaiian Mclody. Hawaiiankwartct.
8. Aria uit Elias (Dann werden die Gcrcchtenlcuchten), Mendclssohn. Chris de
Vos.
9. Sur les Rempart, A. Saintcs. Dubbclmanncnkwartct.
10. Deamy. Hawaiiankwartct.
II. An der schonen grünen Narenta, Wals, Komzak. Orkest.
12a. Die Vesper, Beethoven, b. O, Pcpita, Muller.
13. Walzertraum (Operette potpouri), Strauss. Orkest.
Lutgard Mutsaers schrijft in Haring & Hawaii, Hawaiianmuziek in Nederland
1925-1992: ‘Op 5 mei 1925 zond de HDO van 8.10 tot 10.00 uur een gevarieerd
amusementsprogramma uit, waarin het eerste radio-optreden plaatsvond van het
Hawaiian Kwartet. Afwisselend met het Dubbclmanncnkwartct Ars Musica (met
het eerste radio-optreden van Jacob Hamel) en het HDO-orkcst vond niet het
eerste hawaiianconcert, maar wel het debuut van het eerste Hollandse (blanke)
hawaiianensemble plaats. Het Hawaiian Kwartet stond onder leiding van Chris de
Vos Jr., die ook actief was als pianobcgcleidcr van zijn vader, de tenor en grote
Wagnervertolkcr Chris de Vos Sr. De Vos Sr. had goede contacten bij de HDO (hij
zou een paar jaar later programmaleider worden bij de ANRO) en had het hawaiiankwartet van zijn zoon de HDO binncngcloodst. Het Hawaiian Kwartet
bestond behalve Chris de Vos Jr. uit Jan de Vos, Eug. Scholten en Daan Voerman.
Een verbleekte foto in de Radio Luistergids is alles wat van hen rest.’
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Woensdag 6 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O.Orchcst onder Fran^ois Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Manhattan Marsch, Sousa.
2. Die Fclsenmühlc (Ouverture), Rcissiger.
3. Pesther Walzcr, Jos. Lanner.
4. Plaisir d’Amour (Lied), Martini.
5. Die Pcrlcnfischcr (Opera fantasie), Bizet.
Pauze
6. Das Dreimadcrlhaus (Operette potpouri), Schubert.
7. Malgrc Toi (Wals), J. Rico.
8. Schaukellicd, Canzonnetta.
9. Ogo Pogo (Foxtrot), Strong.
10. Finale.
Donderdag 7 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Florentincr Marsch, Fucik.
2. Idomcus (Ouverture), Mozart.
3. Soirée d’Eté, Walz, Waldtcufcl.
4. Prelude, Rachmaninoff.
5. Traviata (Opera fantasie), Verdi.
Pauze.
6. Die Puppenfee (potpouri), Bayer.
7. Der lctzte Brief (Wals), Reggov.
8. Legende No.4, Dvórak.
9. Maytime (Foxtrot), Boose.
10. Finale.
8.15 uur: Uitzending uit het Concertgebouw te Amsterdam van het Volksconcert
te geven onder leiding van Willem Mengelberg. (Eerste concert na diens terugkeer
uit Amerika). Aangeboden door N.V. Philips Glocilamp-Fabrickcn.
Soliste Anna Chccs.
Ie Symphonic, Beethoven.
Aria, Mozart [’E Susanna non vien!’ uit Lc Nozze di Figaro, Anna Case, sopraan].
Pauze.
Romeo et Juliette, Tschaikowsky.
Oiscau de feu, Stravinsky.
(Onder voorbehoud).
[Het werd na de pauze: Suite uit L’oiscau de feu, I. Stravinsky en Don Juan, R.
Strauss].
Intussen experimenteerde de NSF met een kortcgolfzcndcr. Vogt schrijft in Spern-
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ne en Spanningen:
Er werd een experimentele kortegoljzender voor ongeveer honderd metergebouwd, die
werd ondergebracht in een houten laadkist, omdat men zogauw niets anders bij de
hand had. Hetgeval stond als een soort huisje voor een waker op het voorterrein van
de NSF, aan de zijde van de Radiostraat. De man, die dagelijks met deze zender
omging, was R. W. C. baron van Boetzelaer. In het voorjaar van 1925 bespraken
White en Van Boetzelaer de situatie op kortegolfgebied. De beide heren kwamen tot de
conclusie dat het de moeite waard zou zijn om er eens een proef mee te nemen. De
opgaaf voor Van Boetzelaer\ om de honderdmeterzender om te bouwen tot een van
dertig meter of daaromtrent, was niet gering. Op 23 april koos het stoomschip Prins
der Nederlanden uit Amsterdam zee naar Batavia. Het schip had een moderne ontvanginstallatie - ook voor korte golven - aan boord. De marconist zou dagelijks naar
de NSF luisteren. Men zou dan eens zien hoever men kwam. Toen (Boetz} op een nacht
zijn portie seintekens ten behoeve van de Prins’ had afgegeven, waagde hij het om het
Indische radiostation Malabar aan te roepen, met het verzoek om, indien het de
tekens ontving, hiervan aan de NSF mededeling te doen. Nog voor de Prins’ in Priok
aankwam, werd de NSF op 7 mei op Malabar ontvangen! Met een knal was de kortegolfverbinding Nederland-Indië opeens een feit. Er was iets tot standgebracht, dat in
de gehele wereld aandacht trok. Een aftand van 12.000 km was in éen ruk over
brugd met behulp va?i eeti energie, die nietgroter was dan die, welke in de huiskamer
wordt opgenomen door een elektrisch kacheltje.
Vrijdag 8 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O.Orchest onder Fran^ois Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Los Bandcrillcros (Marsch), Volpatti.
2. Die lustige Wciber (Ouverture), Nicolai.
3. Kunstlerlebcn (Waltz), Strauss.
4. Nocturno (Viool-solo), Chopin.
5. Laagland (Opera fantasie), d’Albert.
Pauze.
6. Walzertraum (Operette), Strauss.
7. Ave Maria, Gounod.
8. Pas des Fleurs (Walz), Dclibcs.
9. Lazy (Foxtrot), Berlin.
10. Finale.
8.00 uur: Lezing van Prof. [Dr. R.] Casimir, Hoogleeraar te Leiden. No. 4 van
den cyclus (slot). Onderwerp: Hoe begrijpen wij onze medemenschen.
9.00 uur: Kwartetmuziek door het H.D.O. quartet.
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Zaterdag 9 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O.-Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Marche Russc, Ganne.
2. Egmont (Ouverture), Beethoven.
3. Les Sirenes (Walz), Waldteufcl.
4. Spanischcr Tanz No. 8, Sarcsatc.
5. Faust (Opera Fantasie), Gounod.
Pauze.
6. The Belle of New-York (Potpouri), Kerker.
7. Dutch Fishcrgirls, Fresco.
8. Potocko Mazurka, Chopin.
9. There’s Ycs, Ycs in your eyes (Foxtrot), Sandy.
10. Finale.
8.00-10.30 uur: Fragmenten uit de Opera De Troubadour van G. Verdi. Lconorc, Greta Santhagens, Azucena, Nclly Vertregt, Manrico, Phil Terke, Graaf Luna,
Rich. v. Hclvoort Pel.
Het vocale gedeelte staat onder leiding van Chris de Vos. Het Orkestrale gedeelte
onder leidng van Fr. Lupgens.
Programma.
Ie Acte, 2c gedeelte tot slot lc Acte.
2e Acte, Coupletten van Azuccma, daarna duo met haar zoon Manrico.
3e Acte Scène IV Aria van Graaf Luna. Daarna Balletmuziek.
4c Acte lc deel Aria van Manrico.
Daarna: Scène 21. Duo. Trio. Quartet. Gevangenisactc. Lconorc, Azuccma, Man
rico, Graaf Luna.
Het hoofdartikel in het blad van 8 mei 1925 is ‘Een mijlpaal in het leven van den
Radio-Luistergids’ genoemd:
Zonder overgroot optimisme durven wij te beweren, dat er wel geen blad in Neder
land zoo snel een zoo forschen vlucht genomen heeft als onze Luistergids. Het aantal
vaste abonnê’s komt thans overeen met die van een dagblad van middelbare grootte.
De radio-amateur\ de luistervink kan hem niet missen. En dit alles, deze machtige
invloed, is tot stand gekomen in nauwelijks vier maanden.
Er wordt mcegedceld dat Vogt het redactiewerk in zijn vrije tijd moest doen. Wij
luistervinken zijn veel verschuldigd aan de toewijding, aan het enthousiasme en
aan het ijzeren doorzettingsvermogen van den Heer W. Vogt. Hij heeft overal
daarvoor de waardccring gevonden die hem toekomt, hij vraagt er ook niet om,
hij doet dit werk omdat het hem lief geworden is gedurende de vele jaren dat hij
zijn leven gewijd heeft aan de radio. Een mijlpaal in zijn leven: met ingang van
1 mei kan hij zich geheel wijden aan de redactie. Op die datum heeft de NSF hem
eervol ontslag verleend als employé van de fabriek. Vogts jaarsalaris als redacteur
van de sinds 8 januari bij uitgeverij Jacob van Campen te Amsterdam verschijncn97

dc Radio Luistergids werd ƒ 7500 [Het bedrag wordt genoemd door Huub Wijf
jes in zijn artikel ‘De ballade van de bolhoed’ in het Jaarboek Media Geschiedenis
I\. Met ingang van aflevering 18 van 8 mei wordt hij (hoewel hij er al vanaf het
begin in schrijft) redacteur genoemd.
Dit maakt ook met één slag een einde aan alle insinueerende achterklap, die in de
persoon van Vogt een ongewenscht verband zocht tnsschen de neutrale H.D.O. en zijn
officieel orgaan de Luistergids eenerzijds en de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek
als belanghebbende industrie anderzijds. Waarde heer Vogt, boven alle groepjesgemodder uit zullen we aankoersen op het doel dat wij nimmer uit het oog verloren, de
volmaakte en representatieve officiëele Nederlandsche Draadlooze Omroep! De luistervinkenzwerm offerde zijn penninkske. Philipsgafzijn palen en de Mengelbergconcerten, de N.S.F. stond zijn zendinstallatie af en wij, de uitgeefster van de Luistergids,
zullen niets nalaten wat de band tusschen deze allen zal kunnen versterken. Bij ons is
plaats voor ieder. Thans voort naar het volgend mijlpaaltje. Met volle kracht.
Het artikel wordt gevolgd door een intreerede van Vogt zelf. Hij heeft met veel
aarzeling de banden met de NSF losgestrikt.
Mijn directeur, de heer Dubois, heeft ongeveer gezegd: “Wees niet bang de soliede Mac
Adamwegen der N.S.F. te verlaten voor de wat onzekere boschpaadjes der Luistergids,
want wanneer de weg dood mocht loopen, keer je slechts op je schreden terug en we zul
lenje weer met open armen ontvangen.3
J. H. Spccnhoff vertelt een verhaal in de redactionele kolommen. In de trein ont
moette hij een heer uit Gouda die meedeelde dat hij na een ruzie met zijn vrouw
naar Londen was vertrokken en wilde scheiden. Hij had het er moeilijk. In zijn
hotel werd dc radio aangezet. Hij ving ook Hilversum op: het programma van
Speenhoff. Dc man vertelde dat dc gedachte dat ook zijn vrouw en kinderen naar
dat programma zouden luisteren hem vertederde. Speenhoff zong o.a. over het
meisje dat men nooit vergeet. Hij nam het besluit naar huis terug te keren. Op dc
dag vóór zijn vertrek zou hij eigenlijk met kennissen gaat ‘tuffen’ in Zuid-Engcland. De auto, de kennissen en de chauffeur kregen een ongeluk. Twee der inzit
tenden waren op slag dood en de drie anderen zwaar gewond. ‘Aan al die ellende
ontsnapte ik door de HDO. Die redde mijn leven.’ Thuisgekomen verzoende ik
mij met mijn vrouw die ook geluisterd had en aan hetzelfde gedacht had.
Natuurlijk reageert Vogt op het rapport van de Commissic-Posthuma:
Met een variant op het bekende “La vérité est en marche et rien ne Parrêtera33 kun
nen wij spreken van: De Radio Omroep is op weg naar zijn constitutie - en wanneer
alles meeloopt! - zal niets dezelve tegenhouden. Deze voorzichtige restrictie is noodig,
zoo uit het ondervolgende moge blijken. Het rapport van de Omroep-Comtnissie
[Posthuma] - zoo zullen wij dit college maar kortheidshalve noemen - aan den
Minister van Waterstaat, is verschenen.
De Commissie komt in haar rapport tot de volgende conclusies:
“1. De radio-omroepdienst (broadcasting) behoort in Nederland aan het particu-
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lier initiatief te worden overgelaten; het Rijk betrekke dien diëtist slechts in zijn werkingsfeer voor zoover dit met het oog op de belangen van het overige telegraaf- en tele
foonverkeer, hetzij per draad, hetzij draadloos noodzakelijk is te achten.
2. Wil de Radio-omroepdienst aan hooge eischen voldoen, dan is het een eerste vereischte, dat hij bezorgd wordt door een op gezonde basis opgezette maatschappij, die
zooveel mogelijk omvat de op het gebied der radio-techniek werkende personen en
organisaties in Nederland; zulk een maatschappij meent de commissie gevonden te
hebben in de nieuwe op te richten maatschappij tot exploitatie van een Nederlandsche
Radio-omroep, waarin de drie belanghebbende groepen, t.w. de handelaren, de amateurs en de ethische groep Bruins-Tamson zijn opgenomen.
3. Aan de onder 2 bedoelde “Nederlandsche Omroep-Maatscheppij33 ware een
machtiging tegeven voor den aanleg van een of meer radiotelegrafcn en/of-telefonen
(zendstations) tot het rondzenden van mededeelingen van woord- en tooninhoud van
ontspannenden, leerzamen, politieken, ethischen en religieuzen aard.
4. Het aantal uren, waarop door de Maatschappij gewerkt kan worden, behoort
zoo groot mogelijk te zijn, nadat de noodige maatregelen genomen zijn om te voorko
men, dat het Rijksradioverkeer op eenigerlei wijze kan worden gestoord.
5. De zendinrichting behoort, vóór het in werking stellen door de directeur-generaal der R en T. te zijn goedgekeurd.
6. Als vergoeding van de Rijksbemoeiingen wegens administratie, keuring en con
trole is de machtiginghoudcr een bedrag van f 100 per weekuur per jaar aan het
Rijk verschuldigd. Dit recht ware volgens een vastgestelde schaal te verminderen naar
gelang de machtiginghouder over meer uren beschikken kan.
7. De golflengte, alsmede de energie, behooren te worden vastgesteld in verband
met de ruimte, welke de internationale regelingen in dit opzicht bieden.
Wat de energie betreft, zal deze een zoodanig maximum moeten bereiken, dat de
omroep in het geheele land voldoende kan worden gehoord. Overigens behoort de
machtiginggever de bevoegdheid te hebben om een andere golflengte voor te schrijven,
indien zulks in het belang van het radioverkeer noodig is.
8. Door het P.TT-bedrijf wordt van elk ontvangstation geheven een jaarlijks recht
van b.v. f 10. Van dit bedrag komt f 7.50 ten goede van de Omroepmaatschappij.
9. Indien de door de Radio-Omroep-Maatschappij behaalde winst een zeker per
centage (b.v. 6 d 7pCt.) overschrijdt, zoodat aan het einde van het exploitatiejaar,
na behoorlijke afschrijving en reserve, een overschot aanwezig is, moet dit overschot in
de Staatskas terugvloeien. In verband hiermede zal het noodig zijn, dat de boekhouditig der Maatschappij jaarlijks door Rijksaccountants wordt gecontroleerd.
10. Behalve aan de Radio-Omroep-Maatschappij kunnen ook aan anderen zend
machtigingen gegeven worden; deze machtiginghouders genieten evenwel geen aan
deel in het bovengenoemde licentierecht van f 10, terwijl de voorwaarden, aan de
machtiging te verbinden zoodanig moeten zijn, dat de dienst der Radio-OmroepMaatschappij van de werking der nietgesubsidieerde broadcasting-stationsgeen sto
ring ondervindt en dat ook door deze machtiginghouders het sub 6 bedoelde recht ver
schuldigd is.
11. Er wordt ingesteld een Permanente Commissie, samengesteld uit vooraatistaande personen uit alle kringen der bevolking, aan wie de keuring van de uit te
zende?i programma’s wordt opgedragen.33
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In 3t algemeen mogen we dus zeggen, dat de Commissie aanbeveelt het zg. Engelsche
systeem. Een systeem, dat o.i. in de practijk bewezen heeft, het best en soepelst werken
de te zijn. Alleen punt 10 wijkt principieel af van de Engelsche regeling. Er is geen
monopolie. Er kunnen ook naast de Nationale Omroep organisatie andere aOmroepen* bestaan, maar deze zullen op eigen financieele wieken ynoeten drijven, want zij
krijgen geen subsidie uit de Staatskas.
Nu schijnen in Nederland de Staatscommissies er veelal te zijn om de uitgebrach
te adviezen niet op te volgen.
Men zie de Zomertijd-commissie, de Bezuinigings-commissie e.t.q.
Zulk een negatief resultaat bedreigt ook het advies van de Otnroep-commissie.
Mr. v. d. Deure, de voorzitter van de Ned. Chr. Radio Vereeniging is er trotsch op,
ten deze een soliede spaak in het moeizaam tot loom wentelen gebrachte Omroeprad
te hebben gestoken.
Wij lezen althans in het Orgaan No. 18 van die Vereeniging:
aNatuurlijk komt er van deze voorstellen der Commissie niets. In radio-aangele
genheden leven we snel. En de feiten hebben de voorstellen reeds lang achterhaald.
De oprichting onzer vereeniging was de eerste spaak in het wiel bij dit mooi opge
zette plan. De mededeeling der Regeering dat de belasting en de omroep niet zouden
dóórgaan, voordat met onzegroep overeenstemming was verkregen, maakte het onmo
gelijk ons voorbij te gaan. Het vertrek van Prof. Bruins naar het buitenland bracht
vertraging. En de plannen van Dr. Posthuma, die de taak van Prof. Bruins heeft
overgenomen, zijn heel anders dan de oorspronkelijke opzet.
Zooals algemeen bekend is, zal de hayidel en de Nederlandsche Vereenigmg voor
Radiotelegrafie in de nieuwe omroepmaatschappij niet meer ieder eeyiderde van den
invloed krijgen, doch zullen beiden slechts door één lid in de te vormen commissie zijn
vertegenwoordigd. Verder zullen daarin worden opgenomen de verschillende richtin
gen in ons volksleven en zullen waarborgen worden getroffen dat ook onze uitingen
behoorlijk tot haar recht kunnen komen.
Uit de aard der zaak kan nog niet worden gepubliceerd welke voorwaarden onze
vereeniging voor haar medewerking heeft gesteld, voorwaarden waarvan in geen
geval zal kunnen worden afgeweken. We geven onze leden echter de verzekering, dat
vertrouwen kan worden gesteld in de onpartijdige medewerkbig van Dr. Posthuma
en dat verder ons Bestuur aan deze aangelegenheid zijn grootste aandacht wijdt en
voortdurend in de weer is om te zorgen dat ook de belangen van onze volksgroep
behoorlijk zullen worden verzorgd.*
Nu geven wegaarne toe dat de volksgroep namens dewelke Mr. v. d. Deure het woord
voert, zeker zoo goed een recht heeft op een plaatsje onder de Omroepzoyi als welke
anderegroep van dezelfdegetalsterkte ook. Maar wij vragen ons af, was er nu werke
lijk voor deze volksgroep redeti om aan te nemen dat de programma Commissie
bedoeld in punt 11 van het advies, niet met de belangen van Mr. v. d. Deure en de
zijnen, rekening zou houden.
Was het noodig om door de oprichting van een aeigen Woensdagavond Omroep33 de
delicate omroepkwestie zoodanig te compliceeren, dat de tot standkoming van de
Nationale Omroep reeds vóór de uitbrenging van het advies opnieuw onzeker was en
op losse schroeven kwam te staan!
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dagavond programma’s bekijken, dan is daar dikwijls niets of niet veel in, dat wij
niet even gaarne van den Hilversumsche Draadlooze Omroep zouden laten uitgaan.
Wij zonderen dan de voordrachten door enkele Predikanten uit. Maar Mr. v. d. D.
is het er mede eens, dat deze zaken wel zoo goed van den kansel kunnen worden
gezegd.
Welnu, de Hilversumsche Draadlooze Omroep mijdt de kerkgebouwen geenszins
met zijn microfoon. De in wijde kringen gewaardeerde uitzendingen uit de Groote
Kerk in Hilversum, de Sint Agneskerk te Amsterdam en straks de Vrijz. Herv. Kerk
uitzending, eveneens uit Hilversum zijn daar om te bewijzen, dat een versnippering
van krachten ten deze niet noodig en dus te betreuren is.
De “Radiostrijd33 kan niet worden vergeleken met den schoolstrijd. De grootheden
zijn daarvoor te ongelijksoortig.
Om te beginnen is er in de Radiowereld niet de antithese van Dr. Kuyper en de
apacificatie33 die de Wet van Kappeyne verving, toegepast op radiogebied, zou een niet
te overziene verwarring stichten die wel niemand begeert. Éénheid isgewenscht!
Daarvoor is overleg, verdraagzaamheid, een geest van wederzijds begrijpen
noodig. De Hilversumsche Draadlooze Omroep is bereid deze factoren in te brengen.
Zijn de andere partijen daarvoor ook te vinden ?
Er is nog een bericht:
De “Groene33 Jubileert.
Tergelegenheid van de verschijning van het 2500ste nummer van de Groene is er
een feest-7iamiddagthee in Maison Couturier op hede?i Zaterdag [9 mei]. De N.S.F.
[dus niet de HDO] zal de te houden toespraken per Radio verspreiden. Aanvang der
uitzending heden (Zaterdag) middag 3.45.
De bovenstaande mededeeling bereikte ons te laat voor opname in ons vorig nummer; wij vertrouwen, dat vele luisteraars de “Gids33 zoo tijdig ontvangen dat deze
mededeeling haar waarde nog houdt.
Zondag 10 mei 1925
8.00 uur: H.D.O.Concert met medewerking van: Mevr. Suze Luger-van Bcugc,
Alt, Frans lc Coultre, viool, Dirigent Fran^ois Lupgcns, Mcj. Rick Dicpcrink, Mcj.
Olga Elias.
Programma.
1. Egmont Ouverture, L. van Beethoven (Orkest).
2. Viool Concert (G. Moll), Max Bruch (Viool Frans lc Coultre - Orkest onder
Fran£. Lupgcns).
3. Recitatief en Aria uit “Rinaldo”, G. Handel. Recitatief en Aria uit “Xcrxcs”, G.
Handel (Alt. Suze Lugcr - piano Olga Elias).
4. Le Barbier de Sévillc, Rossini (Orkest).
Pauze.
5. Aria “Kcin Arzt ist auszer Dir zu finden” uit kantatc nr. 103, Joh. Scb. Bach
(Alt Suze Lugcr - Viool F. Lee. en piano Olga Elias).
6. Souvenir d’un licu chcr nl. a. Méditation, b. Scherzo, c. Melodie, Tschaikowsky (viool F. Lee. en piano Rick Dicpcrink).
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7. a. Les bcrccaux, Gabricl Fauré, b. Chanson tristc, Henri Duparc, c. Berceuse,
Rhené Baton, d. Les fïlles de Cadix, Gabriël Pierne (Alt Suze Luger - Piano
Olga Elias).
8. Fantasie uit Samson en Dalila, St.Saëns (Orkest).
Maandag 11 mei 1925
5.30-6 en 7-7.30 uur: H.D.O. Orkest onder leiding van Fran£. Lupgens. Aange
boden door de N.S.F.
1. Tambour Marsch, Ehrke.
2. Der Kalif von Bagdad, Boicldicu.
3. Transactionen Walz, Strauss.
4. Elegie Canto elegiaco, Tschaikowsky.
5. Werther (Opera Fantasie), Masscnct.
6-7 uur: Kindcruurtjc door Mevrouw Antoincttc van Dijk.
De BBC in Londen zendt van 7.00 tot 7.20 uur uit: Mr. Thomassen a Thucssink
van der Hoop, leider van den Holland-Indic vliegtocht, spreekt over: “Our Flight
to Java”. De aankondiging is vertaald en in een vettere letter gezet, dus het is
redacteur Vogt niet ontgaan. Hij zal Thomassen op 15 juni voor de HDO-micro
foon halen.
Dinsdag 12 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchcst onder Fran5ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. The Diplomat (Marsch), Sousa.
2. Ruy Bias (Ouverture), Mendelsohn.
3. Spanische Walzer, Morena.
4. Andante cantabile aus der Fantasie Franccsca da Rimini, Tschaikowsky.
5. Herodiade (Opera Fantasie), Masscnct.
Pauze.
6. WaJdteufelein (Potpouri), Kling.
7. Sérénadc Mélancholique, Tschaikowksy.
8. Passione Walz, Ranzato.
9. Pi Ouit (Tweed Tweed Foxtrot), Alstync.
10. Finale.
8.10 uur: Concert te geven door het Wagcningsch studenten orkest onder leiding
van Prof. M. J. van Uven.
Programma:
1. Ouverture “Die Fingalshöhlc (Die Hebriden)”; Op. 26, Mendelssohn-Bartholdy.
2. Twee melodieën (bewerkingen van eigen liederen voor strijkorkest); Op. 53,
Grieg.
3. Zorahayda; Legende. Op.11, Svendsen.
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4. Voorspel cn tusschcnspclcn van dc Opera “Carmcn”, a. Tusschcnspcl 1 (voor
spel 2e acte), b. Tusschcnspcl 2 (voorspel 3c acte), c. Tusschcnspcl 3 (voorspel
4c acte), d. Voorspel lc acte, Bizct.
5. Danza picmontcsc sopra tcmi popolari; Op. 31 No. 1, Sinigaglia.
6. Ouverture van de Opera “Martha”, von Flotow.
7. Rosen aus dem Südcn, Wals, Johann Strauss Jr.
De Radio Luistergids deelt mee:
Het eerste Studenten -orchest, dat voor den H.D.O. microfoon optreedt. De primeur
van een eerste studenten orchest, dat zich voor de Radio laat hoorengeniet 'Wapenin
gen niet. Die bezit het Leidsche Studenten orchest, dat verleden jaar bij de herdenking
van de Eerste Vredesconferentie in dc Ridderzaal te Den Haag voor de muzikale
opluistering zorgde. Deze plechtigheid werd door Scheveningen Haven per Radio ver
spreid.
Woensdag 13 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchest onder Fran5ois
Lupgcns. Aangeboden door dc N.S.F.
1. The Liberty Bell (Marsch), Sousa.
2. Lc Barbier dc Scvillc (Ouverture), Rossini.
3. Puppcn Walzer, Bayer.
4. Spanischc Tanze, Moskowski.
5. Troubadour (Opera Fantasie), Vcrdi.
Pauze
6. Die Rosé von Stambul (Operette Potpouri), Fall.
7. Mattinata (Lied), Lconcavallo.
8. Rosse Mousse (Walz), Rosé.
9. Conté d’Amour (Foxtrot), Bosc.
10. Finale.
Donderdag 14 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchest onder Fran^ois
Lupgcns. Aangeboden door dc N.S.F.
1. Mit Parade flaggcn (Marsch), Blankenburg.
2. Nebucodonoser (Ouverture), Vcrdi.
3. Wiener Bonbons (Walz), Strauss.
4. Slavische Tanze, Dvorak.
5. Der Barbier von Scvilla (Opera Fantasie), Rossini.
Pauze.
6. Das Pensionat (Potpouri), Suppé.
7. Donausagcn (Walz), Fucik.
8. Der Lcnz, Hildach.
9. Say it With a Ukulclc (Fox), Wood.
10. Finale.
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8.10 uur: Solistcn-conccrt met tevens H.D.O.-Orchcst onder leiding van Fran^ois
Lupgens.
Mej. Willy Ruschc, Sopraan, De Heer D. Ingen Soct, Baryton, Mcj. Jo Sajet,
Piano.
Programma:
1. Oberon Ouverture, Weber. Orchcst.
2. a. Lentevaart, D. Ingen Soet, b. Every day, English Song. Sopraan.
3. a. Novembre, Tremisot, b. De Musch, D. Ingen Soct. Baryton.
4. Aufschwung, Schumann. Piano.
5. a. Aria van Aenchen uit “Der Frcischütz”, Weber, b. Chanson de 1’adicu,
Tosto. Sopraan.
6. Ballet Sylvia, Delibes. Orchcst.
7. a. b en c. Drie Smidsliedjes, Henri Zagwijn. Baryton.
8. a. Der Frühling, Gricg, b. Wiegeliedje, C. v. Rennes, c. Zijn eerste liefde, D.
Ingen Soet. Sopraan.
9. a. Ueber Nacht, Hugo Wolf, b. Nicht mchr zu dir zu gchen, Brahms. Orkest.
10. Thais opéra Fantaisic, Massenet. Orkest.
11. Scherzo, Chopin. Piano.
12. a. Crucifix, Fauré, b. Zaubcrflötc, Mozart. Sopraan en baryton.
Vrijdag 15 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O.Orchest onder Fran£ois Lup
gens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Marsch Lorraine, Ganne.
2. Der Freischutz (ouverture), Weber.
3. Mon Rêve (Wals), Waldteufel.
4. Andante Ve Symph., Beethoven.
5. Aus Mozart’s Reich, Urbach.
Pauze.
6. Schwarzwaldmadcl (potpouri), Jesscl.
7. Idylle (Lied), Tosti.
8. Ecossaise, Beethoven.
9. Dreamy Melody Wals, Wood.
10. Finale.
8.10 uur: Concert van de Vcrceniging tot Verbetering van den Volkszang uit te
zenden uit het gebouw “Harmonie” [nu City-bioscoop in de Herenstraat] te Hil
versum.
Programma:
1. a. Wie met ons wil naar buiten gaan, Cath. v. Rennes, b. Mei, Bern. Zweers,
c. Voorjaar, W. Kooiman. Koor.
2. a. Andantino, Martini-Kreisler, b. Air, Mattheson (1681-1764), c. Gavotte,
Gossce (1734-1829). Viool en Piano.
3. a. Zonnelied, Cath. v. Rennes, b. Naar ’t Duinland, Hendr. v. Tusschenbroek,
c. Jongenslied, P. Kallenbach. Koor.
4. a. Der Spielman, Eugen Hildach, b. Zwicgesang, Carl Reincckc, c. Einc klei104

nc Gcigc mocht ich habcn, Carl Reincckc, d. Ein Scrcnadchcn, Carl Rcineckc.
Mezzo sopraan, viool cn piano.
5. a. Wees gegroet, volschoone Lentetijd, C. van Rennes, b. Zomer, Corn. Dop
per, c. Koppig, Ph. Loots. Koor.
Pauze.
6. De Schoonste feestdag, Cath. van Rennes. Koor.
7. a. Mcnuctt, Ph. E. Bach (1714-1788), b. Berceuse, G. Dumoulin, c. Mazur,
E. Mlynarski. Viool en piano.
8. a. Lc captif, A. Grctchaninov, b. Chanson d’avril, G. Bizet, e. Nu hebb’ ie u al
gegheven, Arnold Spoel, d. Lentezang, C. van Erven Dorens. Liederen voor
Mezzo-sopraan.
9. De Wilgen, Corn. Dopper.
10. Wilhelmus. Koor.
Zaterdag 16 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Marsch Roumainc, Ganne.
2. II Guarany (ouverture), Comès.
3. Le Mariagc des Vents (wals), Hall.
4. Fackeltanz, Meycrbccr.
5. La Bohème (Opéra Fantasie), Puccini.
Pauze.
6. Nibelungen Marsch, Sontag.
7. Walzertraum (Opérette potpouri), Strauss.
8. Lc Ondc del Danubio (Donauwcllen) Shimmy Fox, Cortopassi Bcrlin.
9. The Waltz of long ago.
10. Finale.
8.10-10.30 uur: Opera fragmentenavond van Mignon. Muziek van Ambroisc
Thomas. Medewerkenden: Louis van Tulder, Wilhelm Meister. Else Hcinrich, PhiIine. Wilh. van der Hocck, Mignon. Rich. van Helvoirt Pel, Lothario. Herre de
Vos, Laerte:
lc Acte.
1. Trio Philinc, Wilhelm Meister cn Laerte.
2. Romance van Mignon.
3. Duo Mignon Lothario.
4. Trio Wilhelm Meister, Mignon cn Lothario.
2c Acte.
1. Entr’acte Muziek.
2. Trio Philinc, Mignon cn Wilhelm Meister.
3. Styrienne van Mignon.
4. Aria, Wilhelm Meister.
3c Acte.
Polanaise van Philinc.
4e Acte.
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Vanaf dc Berceuse van Lothario tot het einde der Opera.
In dc Radio Luistergids van 15 mei 1925 (’Dc hamerslag op het aambeeld’) ver
dedigt Vogt dat de Radio Expres sinds de oprichting van het eigen HDO-blad nog
slechts verkorte HDO-programma-aankondigingcn ontvangt, dat dc mededeling
op dc luistervinkenkaart ‘Bijdrage voor het eerste halfjaar’ geen ‘afzetterij’ is, maar
een gevolg van de gedachte dat dc Nationale Omroep er nu snel aan lijkt te komen
en dat het geld voor de programma’s toch ‘ergens vandaan moet komen’: Philips
schonk de hogere zendmasten en betaalt dc ‘Mengclbcrgconcertcn’ en dc NSF
levert de zender en ‘heeft U ooit vanuit dien zender vernomen cenc mcdcdceling
betreffende de voortreffelijkheid van dc N.S.F. voor radio-ontvangst of een botte
opwekking Philips lampen te koopen.’ Zo wil Vogt ook niet verheimelijken dat het
weekblad Het Leven op 23 mei dc operette Ein Walzertraum zal bekostigen.
In zijn rubriek ‘Voor den microfoon’ stelt hij aan dc orde ‘dat het wel ccns lastig
wordt om bij het uitdenken van de programma’s steeds voor dc noodigc afwisse
ling te zorgen. Wat wij tot dusverre nog niet of niet noemenswaard voor den
microfoon brachten is: het Radio tooneelspcl.’ Dc HDO zal ermee gaan experi
menteren.
Een derde artikel is ‘De derde kerkuitzending’. ‘Uit Vrijzinnig Hervormde krin
gen ontvingen wij tal van verzoeken om na dc Orthodox Hervormde [15 febru
ari] en de Roomsch Katholieke Kerk [19 april] uitzendingen ook een Zondag te
bestemmen voor dc rondspreiding van een Vrijzinnig Hervormde Kerkdienst.’
Dat zal 17 mei gebeuren, maar daarna wil dc HDO dc kerkdiensten ‘laten rusten
totdat dc betrokkenen en ook de Radio Omrocpmaatschappij zich hebben bera
den.’
Zondag 17 mei 1925
10.30 uur: Uitzending uit het N.H. Kerkgebouw te Hilversum van dc Vrijzinnig
Hervormde Kerkdienst. Voorganger: Prof. Dr. G. J. Hcering, Hooglccraar te Lei
den. [Hij had op 31 oktober 1924 ook al voor dc HDO gesproken over Hervor
mingsdag]
Gezangen:
Bundel Ncd. Prot. Bond no. 84:1-2 (Evang. Gezang. 11:1-2).
Bundel Ned. Prot. Bond no. 311:2 (Evang. Gezang 50:4).
Tekst: Exodus 111:5. “De plaats waarop gij staat is heilige grond”.
7.30 uur: Uitzending op verzoek van vele luisteraars van dc Matthaus Passion van
Joh. Scb. Bach uit het Concertgebouw te A’dam onder leiding van Willem Men
gelberg. Solisten: Mevr. A. Noordewier-Reddingius, Mevr. Wanda Landowska,
Karl Erb, Thom Denijs, Hendrik C. van Oort. Koor: het Toonkunstkoor Knapen
koor onder: A. M. den Hertog. Orchcst: Het Concertgebouw orchcst.
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Maandag 18 mei 1925
5.30-6 en 7-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchest onder
Fran^ois Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Glück im Spiel, Marsch, Ncdbal.
2. Ruy Bias, Ouverture, Mcndclssohn.
3. Donausagcn (Wals), Fucik.
4. Serenade, Braga.
5. Tannhauscr (Opera Fantasie), Wagncr.
6-7 uur: Kindcruurtjc door Mevrouw Antoinctte van Dijk.
8.10 uur: Het H.D.O. orkest. Dirigent: Fr. Lupgens en Optreden van Henri de
Vries.
Programma
1. The Diplomat, Marsch, Sousa. Orkest.
10 min. over “den Moederdag”.
2. Spanischc Walzcr, Morena. Orkest.
3. Waldtcufclein potpouri, Waldtcufcl. Orkest.
4. De Nachtwacht van Rcmbrandt, Justus van Maurik. Voorgedragen door Henri
de Vries. Voordracht hoe verschillende typen zich bij het bezichtigen van het
beroemde schilderij in het Rijksmuseum uiten.
5. Troubadour (Opera Fantasie), Vcrdi.
6. Angc D’Amour, Wals, Waldtcufcl. Orkest.
7. De Broek, J. Stedenburg. Voorgedragen door Henri de Vries.
8. Mcnuctt, Bocchcrini. Orkest.
9. Tuidle. Orkest.
Dinsdag 19 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchcst onder Fran^is
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Quand Madelon, Marsch, Halct.
2. Coriolan Ouverture, Beethoven.
3. Künsdcrlcben, wals, Strauss.
4. May time, Foxtrot, Bcrlin.
5. Don Juan (Opera Fantasie), Mozart.
Pauze.
6. Hort Hort potpouri, Morena.
7. Sérénadc, Widor.
8. Mcnuctt, Padercwski.
9. Sleep, Wals, Wood.
10. Finale.
8.10 uur: Solisten-avond met medewerking van Henricttc Sala, Sopraan, Ferdinand Helmann, Viool, Henk van Wezel, Cellist, Fic Tabakspinder, Piano.
1. a. Siciliano, Loccatelli, b. Aria, Max Rcgcr. H. van Wezel.
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2. a. Care Sclvc, Handel, b. A incarnatus est, W. A. Mozart. H. Sala.
Rede (duur ±30 min.) van Z. Exc. den Oud Minister van Binncnl. Zaken P.
Rink vanuit zijn woning Bczuidcnhout Den Haag. Onderwerp: “Nationale
Veiligheid”.
3. Vioolconcert D-gr.t., W. A. Mozart. Hclmann.
4. a. Ich Schwebc, R Strauss, b. Lied, J. Wagcnaar. H. Sala.
5. a. Allegro Appassionato, Saint Sacns, b. Romance, Lcon Sinigaglia. H. van Wezel.
6. a. Tartini-Krcisler Variaties over een thema van Corclli, b. Serenade (eerste uit
voering), Rud. Mengelberg, c. Hongaarschc dans No. 1, Brahms Joachim. F.
Hclmann.
7. La Damnation de Faust, Bcrlioz, L’cnfant Prodiquc, Debussy. H. Sala.
8. Largo uit het Concert D dur, Tartini, La Cinquantainc, Gabricl- Maric. H. van
Wezel.
9. Trio (2e) Opus 100, Franz Schubert. Fie Tabakspinder, F. Hclmann en Henk
van Wezel.
Woensdag 20 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchcst onder Fran£ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Tambour Marsch, Ehrkc.
2. Fra Diavolo Ouverture, Aubcr.
3. Pesthcr Walzer, Lanner.
4. Chili, bom bom (Foxtrot), Wood.
5. Mignon (Opera Fantasie), Thomas.
Pauze.
6. Die Kino Königin, Potpouri, Gilbert.
7. Ogo-Pogo Foxtrot, Strong.
8. What ‘iil I do, Wals, Bcrlin.
9. Schaukcllied, Canzonnctta.
10. Finale.
Donderdag 21 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Salut a Viennc, Marsch, Gannc.
2. Tancred (Ouverture), Rossini.
3. Dorfkindcr, Wals, Kalman.
4. Legende No 4, Dvora.
5. La Mucttc de Portici (Opera Fantasie), Auber.
Pauze.
6. Schubert Album, Zimmer.
7. Spanischc Tanze, Moszkowski.
8. Conté d’Amour (Foxtrot), Rosé.
9. La Belotc, Wals, Yvani.
10. Finale.
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8.10 uur: Trio Rosa Spier. Medewerkenden: Rosa Spier, Harp. S. van Leeuwen,
Viool. Jan Prins, Fluit.
1. Sonate Concertante voor fluit en harp, J. A. Amon (1763-1825).
2. a) Passacaillc, J. F. Hacndel (1615 1759), b) L’Egypticnnc, J. P. Rameau
(1683-1764). Harp solo.
3. Sonate, Viool en harp, L. Spohr (1784).
4. Fantasie, Harp solo, C. Saint Saëns.
Pauze
5. Fantasie, Viool en harp. C. Saint Sacns.
6. a) Sarabande, Phil Gaubert, b) Variations pastorales sur un vieux Noël, Marcel
Samuel Rousscau. Harp solo.
7. Suite (a) Impromptu, b) Serenade, c) Divertissement), Eugene Goosens. Fluit,
viool en harp.
Vrijdag 22 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchcst onder Frangois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Strauss Marsch, Mczzacapo.
2. Souvenir de Badc, Wals, Komzak.
3. Der Zigcuncrbaron (Ouverture), Strauss.
4. Slavische Tanze, Dvorak.
5. La Tosca (Opera Fantasie), Puccini.
Pauze
6. Die Rosé von Stambul (potpouri), Fall.
7. Gold und Silber, Wals, Ixhar.
8. Potocko Mazurka, Chopin.
9. Célèbre Sarabande, Salabcrt.
10. Finale.
8.10 uur: Lezing van Ir. G. J. Duyfjcs. Onderwerp: De Staatsmijnen in Limburg.
9.00 uur: Een uitzending van een collectie gramafoonplatcn muziek. [Hier is voor
het eerst sprake van een aangekondigd grammofoonplatcnprogramma].
Zaterdag 23 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchcst onder Fran^is
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Star and Stripes, Marsch, Sousa.
2. A Toi, Wals, Waldtcufel.
3. Kalif v. Bagdad (Ouverture), Boicldicu.
4. Czardas du Ballet “Coppélia”, Leo Delibes.
5. Lucia, Opera Fantasie, Verdi.
Pauze
6. Schwarzwaldmadel (potpouri), Jesscl.
7. Natascha, Loied, May.
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8. Dankgebed, Valcrius.
9. Der gcist des Woywoden (Czardas), Grassman.
10. Finale.
8.10 uur: Eerste opcrcttcavond aangeboden door “Het Leven”. “Walsdroomcn”
(Ein Walzertraum). Operette in 3 Bedrijven. Muziek van Oscar Straus.
Rolverdeeling: Joachim XIII, Jan Grootveld. Prinses Hclcnc, Else Hcinrich. Graaf
Lothar, C. v. Acrschot. Luitenant Niki, Jules Moes. Luitenant Monischi, Herre de
Vos. Franzi, Willy Bicrlce. Frederikc, Fientje Heilbron. Wendolin, J. Jansen. Sigismund, A. Alexandcrs. De grootc trom, Mevr. Courdes.
H.D.O. Orkest onder leiding van Fr. Lupgens.
Regie: Jan Grootveld.
Het geheel staat onder leiding van Chris de Vos.
Het Leven was een populair weekblad dat bestaan heeft van 1906 tot 1941. Het
was een sensatieblad dat wekelijks wilde stunten. Het blad heeft tussen 1925 en
1927 door gcldclijke steun de HDO en later de ANRO vijfmaal in staat gesteld
om operettes uit te zenden: 23 mei 1925 Ein Walzertraum, 12 december 1925
Die Doilarprinzessin, 23 januari 1926 Les Clochcs de Corncvillc, 22 maart 1926
La fillc du tambour-major en 12 juli 1927 opnieuw Ein Walzertraum. Alle operet
tes werden met een Nederlandse naam aangekondigd. Men mag aannemen dat ze
ook in vertaling gezongen zijn. De Radio Luistergids van 15 mei besteedde veel
aandacht aan de uitzending. ‘Walsdroomcn. Een Operette Opvoering in de
Muziekzaal georganiseerd door Het Leven, Geïllustreerd Weekblad te Amster
dam.’ Bij de voorbeschouwing staan negen foto’s van de zangers, over wie bio
grafische gegevens verstrekt worden.
‘Het Leven*, de Directie van het bekendegeïllustreerd tijdschrift heeft den H.D.O. de
bekostiging van een concert aangeboden en Het Leven*, nimmergewend om ahalf°
voor den dag te komen, heeft in overleg met den H.D.O. niets meer of tuinder gear
rangeerd dan de opvoering van een complete operette van beproefde aSchloger*kwaliteiten. Het Leven* zal aan die opvoering eenige radioattracties verbinden die, wil
len het attracties blijven, niet vollediggeopenbaard zullen worden vóór den uitzendavond zelven! Reclame Omroep! Zeker! Reclame voor Het Leven.!*
Het wordt heelemaal niet onder stoelen en banken gestoken.
Men was zich er van bewust dat er ongemakken kleefden aan de uitzending van
een operette. De luisteraar zag immers niets, bijvoorbeeld niet dat in de operette
een orkestje speelde, dat alleen uit dames bestond onder leiding van dirigente
Franzi. ‘Van de rol van mevrouw Cocrdcs, “de grootc trom”, moet wel veel door
het gemis van zichtbaar spel verloren gaan, maar daar is nu eenmaal niets aan te
doen.’ Het artikel geeft tenslotte de korte inhoud van de operette weer (’vrij kor
relig van substantie, wij geven dat graag toe’). Er werkte ook een koor mee en het
HDO-orkest was voor de gelegenheid versterkt. In Het Leven van 30 mei staat het
artikel ‘De Eerste Lcven-Radio-opercttc in Nederland. Achter de schermen van de
“draadloozc” bij “Walsdroomen”. Het blad is verheugd om de radio-avond ‘aan
de tien- of zooveelmaal tien-duizenden luisteraars in den lande en daarbuiten’ te
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kunnen aanbieden. °t Was een hcclc tocr om in het natuurlijk beknopte, met
geluiddempende tapijten bcklcedc zaaltje waar het geheimzinnige, curieuze toestel
staat dat alle geluiden opvangt en dan doorzendt, de hcclc wereld in... ’t was een
hccle toer om dit zoo om en om veertig man sterke gezelschap op te stellen.’ Wil
lem Vogt kondigde de operette, zittend voor die microfoon, aan. Het was een dag
met onweer en Vogt zinspeelde op mogclijkc storing. De artiesten konden hun rol
natuurlijk met de partij in handen zingen. Gccostumccrd hoefden ze uiteraard niet
te zijn. De controlekamer wordt beschreven met Roel Visser achter de knoppen.
‘Beurt om beurt, als ze “af’ zijn, kwamen de artiesten luisteren rond de luidspre
ker.’ De uitzending duurde tot 11 uur. De pauze was gewijd aan een prijsvraag van
Het Leven. Het moet gegaan zijn om een schatting door de luisteraars van het aan
tal reacties en om een oordeel over de avond. Een dag later (zondag!) kwamen er
op de redactie in Amsterdam al antwoorden binnen. In het blad van 6 juni staat de
uitslag. ‘Verreweg de meeste ingekomen kaarten vermeldden: Uitstekend, ook al
deed het onwecrachtigc weder storingen optreden. Toch was b.v. in Luik, Nieuwpoort, Antwerpen, Groningen en Maastricht de operette prachtig te volgen
geweest. In totaal kwamen 1939 kaarten binnen. Dat aantal was door niemand
geschat, maar het dichtst erbij kwam H. den Boer uit Rotterdam, die 1936 opgaf
en die ‘de grootc Sterling Audivox-Luidspreker’ ter waarde van ƒ 70 ontving. Ook
zeventien andere inzenders kregen prijzen: gclijkrichtcrs, luidsprekers, hoofd tele
foons en Philips ontvanglampcn. ‘De N.S.F. is bereid, eventueel de prijzen voor
gelijkwaardige artikelen te ruilen.’
Het hoofdartikcl in de Radio Luistergids van 22 mei heet ‘Niet aan dovemansoorcn geklopt’. De campagne voor het tweede halfjaar 1925 tot instandhouding van
de HDO is begonnen. Er is helaas nog een bedroevende tegenstelling tussen luis
teraars en luistervinken: 40.000 luisteraars, 4100 luistervinken. De HDO verzoekt
nogmaals propagandisten zich op te willen geven.
Er is een bedankbrief van Vrijzinnig Hervormde zijde binnengekomen voor de
kerkdienst. De brief adviseert ‘op de beurt af een R.K, Rcchtz. en Vrijz. dienst,
voorloopig om de 2 il 3 weken bijvoorbeeld, later sneller. U wint aldus een groot
aantal vrienden voor de H.D.O., die zich steeds meer tot een volledig nationale
instelling ontwikkelt. Wij vrijzinnigen richten zeker bij zulk een regeling geen
Vrijz. Radio Ver. op, steken dus ook geen spaak in plannen voor een Nat. Omroep
zooals Mr. v.d. Dcure.’ Vogt verklaart: ‘De H.D.O. heeft reden aan te nemen, dat
hij met zijn gastvrouw de: N.S.F. tot een accomodcmcnt kan komen voor den
Zondagmorgen-Kerk-Omroep. Het woord is nu aan Mr. v.d. Dcure en onze
kolommen staan voor hem open. Ons opneeminstrument behoeven wij niet aan te
bieden, want de zijnen staan iederen Woensdagavond dcsgewcnscht voor den
microfoon.’
Er komen bij de HDO brieven binnen die zich tegen jazz keren. De Radio Luistergids citeert met genoegen Robert Pccrcboom, de Londense correspondent van
De Telegraaf^ die meedeelt dat het einde van de jazz gelukkig in zicht is.
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Zondag 24 mei 1925
8.00 uur: Concert met medewerking van Willem Hcspc’s Kinderkoor (Amster
dam) en het H.D.O. Orkest. Dirigent: Fr. Lupgens. Pianobegeleiding (Kinder
koor): Rie Hespe.
Programma.
1. Banditenstrcichc, Ouverture, Suppé. Orkest.
2. a. Sneeuw, G. A. Heinze, b. Herders (Hoe ontwaakt gij niet?), bewerkt door
Willem Hespe, c. Rozenmei, J. Wierts, d. ’t Muizeken, Daan de Lange, c. In de
Mei, H. v. Oort.
3. Ballet Faust, Gounod. Orkest.
4. a. Barcarolc (Gondcllied), G. Beyerlcc, b. Zomeravond, W. Hespe, c. Mis poes,
J. Wierts, d. ’t Vroolijkc geitje, N. v.d. Linden, c. In den regen, J. Wierts.
5. Traviata, Opera Fantasie, Verdi. Orkest.
6. a. Zoo’n guit, W. Wierts, b. Mijn moeder bakt haar pannekock, H. v. Oort, c.
Toen onze mop een mopje was, bcw. door W. Hespe, d. Ik heb mijn wagen vol
geladen, bew. door W. Hespe, c. Naar den Dam, Ph. Loots.
7. Ballet La Feria, La Comblc. Orkest.
Maandag 25 mei 1925
5.30-6 en 7-7.30 uur: Voor-avond-concert door het H.D.O. Orchcst onder
Fran^ois Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Marche Russe, Ganne.
2. Die Fledcrmaus, Ouverture, Strauss.
3. Mon Rêve, Valse, Waldteufcl.
4. La Fille de Madame Angot, Lecocq.
5. Adelaide, Op verzoek, Beethoven.
6-7 uur: Kinderuurtje door Mevrouw Antoinette van Dijk.
Dinsdag 26 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchcst onder Fran^is
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. The Flag of Friendship, Marche, Blon.
2. Hofbal-Tanzc, Lanner.
3. Ave Maria (Cello-solo, op verzoek), Gounod.
4. Ouverture Martha, Flotow.
5. Mignon Opera Fantaisic, Thomas.
Pauze
6. Ein Melodicn Traum, Potpouri op verzoek, Urbach.
7. Der Lenz, Hildacht.
8. To-Night Fox-trott, Wood.
9. Trauermarsch op verzoek, Chopin.
10. Finale.
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8.10 uur: Laatste opcra-avond in dit Seizoen
La Bohème van G. Puccini medewerking van Greta Santhagens, Mimi. Else Heinrich, Musette. Louis v. Tulder, Rodolphc. Paul Pul, Marcel. Iwam Monasch,
Benoit Huiseigenaar. A. Alexanders, Schaunard. B. Leeuwin, Collinc. Versterkt
orkest onder leiding van Frangois Lupgens. Vocaal gedeelte onder leiding van
Chris de Vos.
Programma.
Ie Acte. Greta Santhagens, L. v. Tulder, Paul Pul, Iw. Monasch, A. Alexanders, B.
Leeuwin.
2c Acte. Wals te zingen door Else Hcinrich.
3c Acte. Dames Santhagcns-Hcinrich. Hceren Tulder en Pul.
4c Acte. Greta Santhagens, E. Hcinrich, L. Tulder, Paul Pul, A. Alexanders, B.
Leeuwin.
Woensdag 27 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchest onder Frangois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Lc regiment du Meuse et du Sambre, Fulbot.
2. Lcichtc Cavallcric (Ouverture), Suppé.
3. Waltz aus “Roscnkavalicr”, Strauss. Op verzoek.
4. March of the Mannekins, Onivas.
5. Rigolctto Fantaisic, Verdi.
Pauze.
6. Das Pensionat (Potpouri), Suppe.
7. Intermezzo “Cavallcria Rusticana”, Mascagni.
8. Largo (Op verzoek), Handel.
9. Un peu un tout p’tit peu (Step), Moon.
10. Finale.
Donderdag 28 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchest onder Frangois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Marche Lorrainc, Ganne.
2. Ouverture “Die schone Galatc”, Suppe.
3. La Barcarollc (Wals), Waldtcufcl.
4. Horsey keep your tail up, Kaplan.
5. Carmen (opera Fantaisic), Bizet.
Pauze.
6. Die Czardasfurstin (Potpouri), Kalman.
7. Kleine Nachtmusik (Op verzoek), Mozart.
8. Say it with a Ukclclc.
9. A Toi, Waldtcufcl.
10. Finale.
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8.10 uur: Uitzending uit het Concertgebouw. Aangeboden door Philips Gloei
lampen fabrieken. Dirigent Cornclis Dopper. Soliste Yolanthe Lang.
Programma
“Einc kleine Nachtmusik”, W. A. Mozart.
Canzone en Aria uit “Figaro’s Hochzeit”, W. A. Mozart.
Ouverture van de Opera “Der Freischütz”, C. M. von Weber.
Aria van Agathe uit “Der Freischütz”, C. M. von Weber.
Pauze.
“Aus der Neuen Welt”, Dvorak.
Vrijdag 29 mei 1925
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchest onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. La Madclon de la Victoirc, Borel-Cleve.
2. Ouverture “Stradclla”, Flotow.
3. Vcrschmahtc Liebe (Waltz), Linckc.
4. La Belote, Yvain.
5. Cavaleria Rusticana, Mascagni.
Pauze.
6. Der Bettelstudcnt (Potpouri), Millöckcr.
7. Intermezzo “Paljas”, Leoncavallo.
8. Riviera Rosa, Nichols.
9. Ogo-Pogo, Strong.
10. Marsch Finale.
8.10 uur: Lezing van den Heer Ir. R. A. Gorter, Directeur van het Vciligheidsmuscum, te Amsterdam. Onderwerp: Over veiligheid.
9.00 uur: Een selectie gramafoonplaten.
Zaterdag 30 mei 1925
Op vrijdag 29 mei opende de minister van Waterstaat (van Marine?) in het Kurhaus in Schevcningcn een Radio-Salon, een tiendaagse tentoonstelling met stands
van firma’s uit de radio-industrie, ook een van Philips-NSF. De tentoonstelling
was georganiseerd door de afdeling Den Haag van de Nederlandse Vereniging
voor Radio-Telegrafie. In de Radio Luistergids van 29 mei beveelt Vogt een
bezoek warm aan - ‘pijnlijk is het echter te moeten aanvullen, dat de Radio Luistergids niet binnen de tentoonstellingszaal mag verschijnen’. Van zaterdag 30 mei
tot en met zondag 7 juni speelde er dagelijks het HDO-orkest onder leiding van
Franfois Lupgens. De concerten werden uitgezonden door de HDO. ’s Morgens
reisden de musici dus naar Schevcningcn om daar van 1.30 tot 3.30 uur op te tre
den, daarna moesten ze ijlings naar Hilversum voor het Vooravondconccrt, dat om
5.30 uur begon. In de Radio Luistergids van 5 juni staat een verslag, geschreven
door Vogt van de ‘gedistinguccrde’ opening van het evenement. ‘De bloem der
radiowereld was aanwezig’. Vogt wees ook op iets nieuws:
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Dc voorzitter, dc heer Veenstra, sprak rustig, prettig en kort; en steunend op
zijne ervaring opgedaan als Vcrecnigings-Omrocpcr van het oude P.C.G.G. liet hij
zich niet van de wijs brengen door dc zwijgende aanwezigheid, van dc microfoon
van dc Western Electric Company daar vóór hem op tafel. Zijn rede, evenals die
van den Minister van Marine werd via de versterkers, die in een zijvertrek waren
waren opgcstcld, in dc zaal en buiten op het terras weergegeven door Ioudspcakers. Volgens het affiche geschiedde dit met milliocn-voudige versterking. De
Radio Luistergids van 12 juni toont een foto van dc stand van dc HDO met als
onderschrift: ‘Men ziet op onze foto dc grafieken, die aangeven den stand van het
aantal luistervinken, dc inkomsten per maand en dc angstige wedloop tusschcn
ontvangsten en uitgaven, waarbij dc ontvangsten tot dusver nog met een neus
lengte leiden.’
Er is een brief ontvangen van Paleis Het Loo: ‘H.K.H. dc Prinses wcnscht zich
vanaf heden te abonnecrcn op dc Radio Lnistergids.’
Er wordt een lang artikel gewijd aan dc ‘muziekkamer’ van dc NSF. Hij is overda
dig gestoffeerd om alle echo- en kaatscffcctcn te vermijden. We zien het woord
‘studio’ gebruiken: ‘Laat ons de “studio” zooals dc Engclschcn deze ruimte noe
men - eens verder binnengaan.’ Het artikel is overigens alleen maar uitvoerig
gewijd aan dc microfoon en wat er tussen microfoon, zender en ontvanger alle
maal gebeurt.
De Vooravondconccrtcn, aangeboden door de NSF, zullen behalve op woensdag
in het vervolg plaats vinden van 6.30-8.30 uur inplaats van 5.30-7.30. Op don
derdag eindigt men om 8 uur vanwege het Concertgebouw.
In ‘Voor dc microfoon’ vertelt Vogt hoe hij op zaterdag 9 mei aanwezig was bij dc
door dc HDO uitgezonden ‘tea’ bij dc 2500ste Gromt Amsterdammer. Hij filo
sofeert: 2500 bij dc Groene, 21 afleveringen van dc Radio Lnistergids. Wij zullen
dc 2500 pas bereiken over 47 jaar. Dan is het 1972. ‘Dc primitieve jaren zullen
worden gememoreerd, toen het blad nog slechts het orgaan was van een groepje
“blijmoedige mannen” die met wat op muziek lijkende klanken de kostelijke
aether onveilig maakten en nog niet geroken hadden aan zooicts “vieux jeu” als
televisie oftewel “draadloos zien” in 1972.’ Wat het feest van De Groetie betreft:
‘Prof. [G. W.] Kernkamp [hoofdredacteur van De Groene] opende de rij der spre
kers. Hij zendt een radiogroct aan zijn kinderen te Utrecht, een gewoonte die wij
niet aanmoedigen.’ Vervolgens sprak Top Nacff en daarna Charivarius die een
actueel Ruize-Rijm voorlas Op de radioprcck. [Niet opgenomen in zijn bundel
Ruize-rijmen].
Zaterdag 30 mei 1925:
1.30-3.30 uur: Tcntoonstellingsconcert. Radio-Salon, Schcvcningcn. Aangeboden
door dc N.S.F. en den H.D.O. Het H.D.O. Orkest onder leiding van Fr. Lupgens.
1. Marchc Roumaine, L. Ganne.
2. Die lustigen Weiber von Windsor (Ouverture), Nicolai.
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3. Donauwcibchcn (Walzcr), Strausz.
4. Anona (Intermezzo), Grey.
5. “Paljas”. Opera Fantaisie, Leoncavallo.
Pauze.
6. Melodicnparade (Potpourri), Fétras.
7. Acclamations (Valse), Waldteufcl.
8. Kirschblütc (Intermezzo), L’Albcrt.
9. Mcnuctt, Bocchcrini.
10. Finale.
5.30-7.30 uur: Voor-avond concert door het H.D.O. Orchcst onder Franfois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Einzug der Gladiatoren, Blankenburg.
2. Espana Waltz, Waldteufcl.
3. Semiramis (Ouverture), Rossini.
4. Mein Vetter Nick, Burns.
5. Fantaisie “Tannhauscr”, Wagner.
Pauze.
6. Die Kino Königin (Potpouri), Fall.
7. Solveigs Lied en Ases Tod, Gricg.
8. Boercnvisschcrs Dans, Fresco.
9. Fantaisie “Tosca”, Puccini.
10. Finale.
Zondag 31 mei 1925
1.30-3.30 uur: Tentoonstellingsconcert. Radio-Salon, Schcveningcn. Aangeboden
door de N.S.F. en den H.D.O. Het H.D.O. Orkest onder leiding van Fr. Lupgens.
1. The Liberty Bell, Sousa.
2. Souvenir de Badc (Valse), Komzak.
3. Grigri (Ouverture), Linckc.
4. Intermezzo “Paljas”, Leoncavallo.
5. La Bohème (Opera Fantaisie), Puccini.
Pauze.
6. Marchc Tartarc, Gannc.
7. Wiener Blut (Walzer), Strausz.
8. Serenade, Wïdor.
9. Die Czardasfurstin, Kalman.
10. Finale.
6.30-8.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Glück im Spicl (Marsch), Ncdbal.
2. Figaro’s Hochzeit (Ouverture), Mozart.
3. Valse des Blondcs, Gannc.
4. Madrigal, Simonnette.
5. Tosca (Opera Fantaisie), Puccini.
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Pauze.
6. Mcin Regiment (Marsch), Blankenburg.
7. A Toi (Valse), Waldtcufcl.
8. Das Drcimaderlhaus (Potpourri), Schubert.
9. American Patrol, Meacham.
10. Finale.
Gedurende de Pinksterdagen GEEN H.D.O. Avond-Programma’s.
Maandag 1 juni 1925
1.30-3.30 uur: Tcntoonstellingsconccrt. Radio-Salon, Schcvcningcn. Aangeboden
door de N.S.F. en den H.D.O. Het H.D.O. Orkest onder leiding van Fr. Lupgens.
1. Unclc Sammy (Marsch), Holzmann.
2. Schatz Walzcr, Strausz.
3. Barbier von Scvilla (Ouverture), Rossini.
4. Salomo (Römischcs Intermezzo), W. Lorrainc.
5. Carmcn (Opera Fantaisic), Bizct.
Pauze.
6. Du und Du (Waltz), Strausz.
7. Extase, Gannc.
8. Tempo di Menuctto, L. v. Beethoven.
9. Von Bühne zu Bühne (Ouvcrt.), Fétras.
10. Finale.
6-7 uur: Geen Kindcruurtjc.
6.30-8.30 uur: Voor-avond-concert door het H.D.O. Orchcst onder Fran^is
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. La Madclon de la Victoirc, Borcl-Clerc.
2. Rosamundc (Ouverture), Schubert.
3. Tout Paris (Valse), Waldtcufcl.
4. Siamcsischc Wachtparade, Lincke.
5. Populaire Opera Fantaisic, Sammathini.
Pauze.
6. Untcr den Siegcsbanner (Marsch), Blon.
7. Bei uns zu Hausc (Walzer), Strausz.
8. Dansc Russc, Tschaikowski.
9. Elegie, Rachmaninoff.
10. Finale.
Dinsdag 2 juni 1925
1.30-3.30 uur: Tcntoonstellingsconccrt. Radio-Salon, Schcvcningcn. Aangeboden
door de N.S.F. en den H.D.O. Het H.D.O. Orkest, onder lcding van Fr. Lup
gens.
1. Cadetten Marsch, Sousa.
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2. Romantiquc Valse, Hcincckc.
3. Ballet “la Fcria”, P. Lacomc.
4. Si j’ctais Roi (Ouverture), Adam.
5. Madame Butterfly (Opera Fantasie), Puccini.
Pauze.
6. Wahrhcitsmarsch, Nclson.
7. Geschichten aus dem Wiener Wald, Strausz.
8. Salut d’Amour, Elgar.
9. A.B.C. (Potpourri), Komzak.
10. Finale.
4.45-5.20 uur: Damescauseric door Mevr. Caroline van Lancker-van Dommelen.
Onderwerp: Onze Moeder.
6.30-8.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchest onder Frangois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Radetzki Marsch, Strausz.
2. Piqué Dame Ouverture, Suppé.
3. Traumidealcn, Fucik.
4. Siamcsischc Wachtparadc, Lincke.
5. Bizct Wunderklangc, Urbach.
Pauze.
6. Offenbachiania, OfFcnbach.
7. Chinesischc Straszcnscrenadc, L. Siede.
8. Czardas (Vioolsolo), Monti.
9. Moments Musicaux, Schubert.
10. Finale.
8.30 uur: Solistcn-concert met medewerking van Louis van Tuldcr, Tenor. Paul
Pul, Bariton. Franc. Lupgens, Viool. R. Brinkman, Cello. F. Tabakspindcr-Rocpcr,
en Nico Hoogcvccn, Pianobegeleiding. Programma:
1. Strijktrio van Max Reger.
a. Sostenuto
b. Allegro agitato
c. Larghetto
d. Scherzo Vivace
e. Allegro con moto

Strijktrio
2. Aria uit “Joscph”, Mchul.
Louis van Tulder
3. Le Credo du Paysan, Goudlier.
Paul Pul
4. a. Romance uit het Concert Op. 20 van Ed. Lalo.
b. Melodie van Glück Krcisler.
c. Chant Hindoe Rinsky Korsakow Krcisler.
Franc. Lupgens
5. Aria uit “Rigolctto”, Verdi.
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6. Torma Surscnto, Pinto.
Paul Pul
7. Adagio uit het concert van R Schubert.
F. Lupgcns, R Brinkman, Fie Tabakspindcr
8. Ie Acte uit de Opera “Faust”.
Louis van Tuldcr en Paul Pul.
9. Sonate Op. 2 No. 8, G. Handel.
a. Andante.
b. Allegro cncrgico.
c. Largo.
d. Allegro.
Fr. Lupgcns (Viool), R Brinkman (Cello), Fie Tabakspindcr (Piano).
Woensdag 3 juni 1925
1.30-3.30 uur: Tcntoonstcllingsconcert. Radio-Salon, Schcveningcn. Aangeboden
door de N.S.F. en den H.D.O. Het H.D.O.-orkest, onder leiding van Fr. Lup
gcns.
1. Untcr den Sicgesbanner, Marsch.
2. Valse la Housardc, Ganne.
3. Martha (Ouverture), Flotovv.
4. The Troubadour (Serenade), Powell.
5. Troubadour (Opera Fantaisic), Verdi.
Pauze.
6. March America, Komzak.
7. Estudiantina Waltzer, Waldtcufcl.
8. Afïenlicbc, F. Morse.
9. Russische Volksmuziek, (Potp.), Bernards.
10. Finale.
4.45-5.20 uur: Damcscauscric door Mevr. Caroline van Lanckcr-van Dommelen.
Onderwerp: Met Parasol en Waaier.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchest onder Fran^ois
Lupgcns. Aangeboden door de N.S.F.
1. Ordrc de Bataillc, Lchnhardt.
2. Paragraph 3, Suppe.
3. Perlcn der liebe (Walzer), Jos. Strausz.
4. Samson, Handel.
5. Le Villi (Opera Fantaisie), Puccini.
Pauze.
6. Dur und Moll (Potpourri), Schreincr.
7. Türkischer Marsch, Beethoven.
8. Valse des Blondes, L. Ganne.
9. Schön Rosmarin, Krcissler.
10. Finale.
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Donderdag 4 juni 1925
1.30-3.30 uur: Tcntoonstcllingsconccrt. Radio-Salon, Schcvcningen. Aangenboden door de N.S.F. en den H.D.O. Het H.D.O. orkest onder leiding van Fr. Lupgens.
1. Tambour Marsch, Ehrkc.
2. An der schonen Blauen Donau, Strausz.
3. Der Zigcuncrbaron (Ouverture), Strausz.
4. Mohnblumen (Japanische Romanze), Ncil Morct.
5. Risi-Bisi (Potpourri), Morena.
Pauze.
6. Florentiner Marsch, Fucik.
7. Hofball Tanze, Lanner.
8. Der Barbier von Sevilla (Fantaisie), Rossini.
9. Liebesland (Lied), Joan Fresco.
10. Finale.
6.30-8.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchcst onder Frangois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. lm Zigcuncrlager, M. Oschcit.
2. Maritana (Ouverture), Wallaca.
3. Lotusblumcn (Op verzoek), E. Ohlscn.
4. Mattinata, Leoncavallo.
5. Die Perlenfischcr (Opera Fantaisie), Bizet.
Pauze.
6. Der Vogelhandler, Zeiler.
7. Lied Ohne Wortc, Mendelssohn.
8. Kol Nidrei, Max Bruch.
9. Navajo, Alsyne.
10. Finale.
8.15 uur: Uitzending uit het Concertgebouw. Dirigent: Cornclis Dopper. Aange
boden door Philips Gloeilampenfabrieken.
Programma o.a.:
Ouverture “lm Hcrbst”, Gricg.
Ballade [Ballade auf eine norwegischc Volkswcise], Röntgen.
[Lied van de Zee, Röntgen].
4e Symphonic, Brahms.
Vrijdag 5 juni 1925
1.30-3.30 uur: Tentoonstellingsconcert. Radio-Salon, Schcvcningen. Aangeboden
door de N.S.F. en den H.D.O. Het H.D.O. orkest onder leiding van Fr. Lupgens.
1. Schneidige Truppc, Lehnhardt.
2. Perlen der Liebe (Waltz), Strausz.
3. Ouverture Die Diebische Elstcr, Rossini.
4. Red Wing, Kerry Mills.
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5. Lohcngrin (Opera Fantaisic), Wagncr.
Pauze.
6. Unter der Fricndcnsflaggc, Marsch, Nowourcski.
7. Rosé Mousse, Bosc.
8. Hobemoko (Indian Romance), E. Reevers.

9. Wenn Schön, denn Schön, Morena.
10. Finale.
4.45-5.20 uur: Damcs-causcrie door Mevr. Caroline van Lanckcr-van Dommelen.
Onderwerp: De Schoonheid in het alledaagschc.
6.30-8.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchest onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Carmen, Marsch, Bizet.
2. Norma (Ouverture), Bcllini.
3. Morgcnblattcr (Walzer), Strausz.
4. Melodie, Rubinstcin.
5. Aida (Opera Fantasie), Verdi.
Pauze.
6. Opcrettcn Revue, Fetras.
7. Vorspiel “Lohcngrin”, Wagncr.
8. Steuermannslied und Matroscnchor aus “Flicgcnde Hollander”, Wagncr.
9. Dankgebed. Valcrius.
10. Finale.
8.30-9.30 uur: Lezing door den Heer G. H. Ravclli. Onderwerp: Een vacantic aan
de Italiaanschc mceren.
9.30-10.30 uur: Een collectie Gramophoonplatcn.
Zaterdag 6 juni 1925
1.30-3.30 uur: Tcntoonstellingsconccrt. Radio-Salon, Schcvcningcn. Aangeboden
door de N.S.F. en den H.D.O. Het H.D.O. orkest onder leiding van Fr. Lupgens.
1. Strausz Marsch, Mezzacapo.
2. Trés Jolie, Valse, Waldtcufcl.
3. Orpheus in der Untcrwclt (Ouverture), Offcnbach.
4. Si vous 1’aviez compris, Denza.
5. Martha (Opera Fantaisic), F. v. Flotow.
Pauze.
6. March Lorrainc, Ganne.
7. Puppen Walzer, J. Baycr.
8. Kabarettischc (Potpourri), C. Morena.
9. Fox-Trotts.
10. Finale.
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6.30-8.30 uur: Vöor-avond-concert door het H.D.O. Orchest onder Frangois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Spanisch-Polnisch (Marsch), Fétras.
2. Der Erlenhügcl (Ouverture), Fr. Kuhlau.
3. Onégin Klange, Tschaikowsky.
4. Vorrei Melodie (Waltz), Tosti.
5. Contes d’Hoffinann (Opera Fantaisic), Offcnbach.
Pauze.
6. Boccacrio (Potpourri), Suppé.
7. Happy Days in Dixic, Kerry Mills.
8. Chant sans Parolcs, Tschaikowski.
9. Radotage, Gabricl Maric.
10. Finale.
In de Radio Luistergids van 5 juni staat opnieuw een lang artikel van Vogt over
kerkuitzendingen. Hij constateert dat ze op prijs worden en zelfs vurig begeerd
worden. Ook is men het erover cens dat een Roomskatholickc kerkdienst tegen
éen Vrijzinnig Hervormde tegen écn Rechtzinnig Hervormde een verdeling is die
het overgrote deel der godsdienstige Nederlanders als juist en billijk willen aan
vaarden. De HDO zou dus nu naar de NSF kunnen gaan en vragen om haar toe
stemming om de zender op de zondagmorgens voor kerkuitzendingen volgens dat
rooster te gebruiken. Maar zo eenvoudig is de zaak niet. De moeilijkheid zit hem
in de woensdagavonden waarop de NCRV van de NSF-zender gebruik maakt.
Zolang dat het geval is zal er onder de andersdenkenden een zucht tot reactie
geprikkeld blijven die niet zal gaan liggen vóór die partijen ook over een avond
beschikken volgens het woensdagavondpatroon of voor zij een eigen radiozender
kunnen exploiteren. Met die mogelijkheid van uitbreidend separatisme steeds voor
ogen mag de HDO, die ernstig en oprecht naar eenheid streeft, de verzorging van
kerkdiensten niet ter hand nemen. De HDO zag zich niets liever dan als ‘trustee’
beschouwd der drie religieuze groepen, die dan ieder voor zichzelf mogen uitma
ken wat zij graag op de door hun bedeelde dagen zagen uitgezonden. Wanneer de
woensdagavondprogramma’s zouden worden ontdaan van sommige spreekbeur
ten is er niets in, dat de HDO niet onder zijn naam zou kunnen uitzenden. Laten
we trachten in gezamenlijk overleg datgene wat woensdagavond gezegd wordt te
laten uitspreken op een zondagmorgen in een kerkgebouw. De HDO wil door
gaan met kerkuitzendingen, maar wil dat niet doen met een radio-omroep naast
zich die exclusief optreedt voor een kerkelijke groep, die hij in zijn schema niet
mag of wil uitsluiten, maar die de uitvoering van zijn schema ónmogelijk maakt,
omdat hij hen daarin niet kan betrekken zolang zij al beschikken over een avond
per week die gewijd is aan de verbreiding van hun beginselen. Vogt citeert ‘met de
noodige verbazing en verheugenis’ uit een artikel van Mr. v. d. Deurc, voorzitter
van de NCRV: ‘Voor de leden onzer vcrceniging zijn de kerkdiensten van buiten
gewoon groot gewicht. Even belangrijk als de woensdagavonden. En als met de
H.D.O. en met de N.S.F. overeenstemming kan worden verkregen over de regel
matige uitzending daarvan, dan zal men onze vereeniging te allen tijde gaarne tot
overleg bereid vinden. Natuurlijk zal een evcntucelc regeling slechts voorloopig
kunnen zijn en haar kracht verliezen bij de totstandkoming van de Nationale

i

(
122

i
ê

Omroep. Maar gezien de onzekerheid omtrent het tijdstip, waarop dit staat te
gebeuren, is er alle reden voor deze zaken nog ccns onder de oogen te zien.’ Vogt
eindigt: ‘Maar dan zijn wij immers al een heel eind op weg. Wij zullen de toege
stoken hand zeer zeker niet voorbijzien. De lezers hooren er meer van.’
Max Tak wordt in de Radio Luistergids geïntroduceerd als de populaire dirigent
van het Tuschinsky-orkcst en als zodanig vooral als filmillustrator, die ‘zich ook op
de gladde vlakte der journalistiek met succes beweegt.’ Op 11 juni sluit de HDO
zijn luistervinken aan met bioscooptheater Tuschinsky in Amsterdam voor de uit
zending van de muzikale illustratie gegeven bij de film HofFmanns Vertellingen.
‘Er is eerst een proloog, een voorspel van zang, koor en muziek en daarna draait
een film af die een extract geeft van de opera.’ [Het Tuschinski-thcatcr werd op 28
oktober 1921 geopend. Max Tak dirigeerde het bioscooporkest]
Zondag 7 juni 1925
1.30-3.30 uur: Tcntoonstcllingsconcert.Radio-Salon, Schcvcningen. Aangeboden
door de N.S.F. en den H.D.O. Het H.D.O. orkest onder leiding van Fr. Lupgens.
1. Flicgermarsch, Urbach.
2. Dclirien Walzer, Strausz.
3. Ilka Ouverture, Dopper.
4. Mattinata, Lconcavallo.
5. Laagland (Opera Fantaisie), d’Albcrt.
Pauze.
6. Radctzky Marsch, Strausz.
7. Dammerstunde, Walz, Granz.
8. Sous la fcuillc, Thomc.
9. Die Puppenfee (Potpourri), Bayer.
10. Finale.
8.00 uur: Concert. Het versterkte H.D.O. Orkest onder leiding van Frangois
Lupgens. Solisten. Chris de Vos, tenor, Lodi Laguna, violist [in het redactionele
gedeelte staan gegevens over hem].
1. a. Ouverture (Fidclio) Lconore III, Beethoven,
b. Wals uit de Opera “Roscnkavalicr”, R. Strausz.
Orkest.
2. Addio, P. Tosti.
Chris de Vos.
(Met Orkestbegeleiding)
3. Suite Peer Gynt, Gricg.
Orkest.
4. Vioolconcert, Paganini.
Lodi Laguna (met Orkest).
5. Voorspel uit de Opera “Lohengrin”, Rich. Wagncr.
Chris de Vos.
7. Hans en Grietje (Opera Fantaisie), Humperdinek.
Orkest.
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8. Arlésicnne Suite, Bizet.
Orkest.
9. Smartlied uit de Opera “Paljas”, Leoncavallo.
Chris de Vos.
10. Tannhauscr Fantasie, Rich. Wagncr.
Orkest.
Maandag 8 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
Dit is de eerste maal dat de Radio Luistergids het Politiebericht publiceert. In
maart 1925 lanceerde de Hilversumsc politiecommissaris A. L. van Bcusckom het
idee politieberichten over opsporingen per radio uit te zenden, zoals de Kriminalfunk het in Duitsland en Scotland Yard het in Engeland deed. A. Dubois, direc
teur van de NSF steunde het idee. Van 10 tot 19 maart vond op de Utrechtse Jaar
beurs een beurs van de nieuwste radiosnufjes plaats. Philips Radio/NSF Radio
hadden er een stand. Daarvandaan zou de HDO uitzendingen verzorgd hebben,
niet aangekondigd evenwel in de Radio Luistergids. Een van die programma’s is
toen onderbroken door een bericht van Van Beusekom over de vermissing van de
minderjarige E.J. te Hilversum. Op 1 april werden 76 politiefunctionarissen uit het
hele land rondgeleid in de NSF. Die avond was er een discussie in Hotel Gooiland
in Hilversum. Dubois hield een lezing over ‘radio ten dienste van justitie’. Als
goed zakenman bood hij zijn gehoor ccnlampstocstellcn van de NSF aan door
ƒ 78.50 per stuk bij een afname van honderd toestellen. Er werd een Commissie
voor den Politie-Radiodienst samengesteld. De radiopoliticbcrichtcn kwamen er.
Met ingang van welke datum precies is niet meer na te gaan. Op 8 juni werden ze
dus voor het eerst vrijwel dagelijks (soms twee keer per dag) aangekondigd. De
uitzending ervan vond niet plaats op het Hilversumsc politiebureau of in de
HDO-studio. Hoofdinspecteur G. D. J. Vrijdag belde per telefoon uit zijn huis op
de Hilversumsc Van der Helstlaan 62. Hij verstrekte nauwkeurige signalementen
van verdwenen damestasjes, fietsen, honden en ciminclen en spelde namen op dik
teersnelheid (Herman - Dirk - Otto). Op 10 juli liet de HDO A. L. van Bcusc
kom, hoofdinspecteur van politie te Hilversum spreken over ‘Radio en de Politie’.
De Radiopolitieberichtcn zijn tot 1940 en zelfs nog even na de oorlog uitgezon
den.
4.45-5.20 uur: Damescauserie door Mevr. Caroline van Lancker-van Dommelen.
Onderwerp: ’n Interessante Vrouw. Keizerin Eugenic.
6-7 uur: Kinderuurtje door Mevrouw Antoinette van Dijk.
7.00-9.00 uur: Voor-avond-concert door het H.D.O. Orchest onder Fran5ois
Lupgcns. Aangeboden door de N.S.F.
1. Cadetten Marsch, Sousa.
2. De Vier Heimonskindcr (Ouverture), Balfc.
3. La Barcarolle (Walzer), Offcnbach.
4. Liebcsland (Lied), Fresco.
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5. Aus Mozarts Reich, Urbach.
Pauze.
Raadsclprogramma. Den luisteraars wordt verzocht de te spelen muzieknummers
met de namen der componisten op te geven aan den H.D.O.
Onder de inzenders van goede programma’s wordt een Loudspeaker “Sterling
Dinkic” verloot.
In het redactionele gedeelte wordt het Raadsclprogramma uitgclcgd. ‘De deelne
ming is alleen open voor luistervinken, en voor degenen, die zich gelijk met de
inzending als luistervink laten inschrijven.’
De Radio Luistergids van 19 juni zal melden dat het Raadsclconccrt te moeilijk
geweest is. Gespeeld werden: An der schonen blaucn Donau van Strauss (door
iedereen wel herkend), Das Wundcr van Humpcrdinck, Doo Wacka Doo van
Gaskill, de Slavische Rhapsodic van C. Fricdcmann en Why did you call me wondcrful onc van Hcrbert. De Sterling Dinkic is niet uitgereikt. ‘Een volgende raadsclconcert, maar dan wat makkelijker is in voorbereiding.’
Dinsdag 9 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchest onder Frangois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Unserc Marine (Marsch), Thiclc.
2. Iphigcnia in Aulis (Ouverture), Gluck.
3. Soiréc d’cté (Walzcr), Waldtcufcl.
4. Radotage, Gabriel Maric.
5. Iolanthc (Opera Fantaisic), Tschaikowsky.
Pauze.
6. Suite Oriëntale (Ballet), Popy.
7. Valse Scptcmbre, Godin.
8. Andante uit de 1ste Symphonic, Beethoven.
9. Der Roscnkavalicr (Walzer) (Op verzoek), Strausz.
10. Finale.
7.30 uur: Politiebericht.
8.10 uur: Solisten Concert. Jcannc E. Bacilck, Sopraan. Jules Moes, Tenor. Het
H.D.O. orkest onder leiding van Frangois Lupgens.
1. Marsch.
Orkest.
2. a) Mijn Kindje Willem Meijer.
b) Wiegcnlicdjc
c) Mijn Ventje
d) Verlangen
Jules Moes (met Piano, Viool en Cello).
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3. Fidclio Ouverture, Beethoven.
Orkest.
4. Grand Air uit de Opera “Si j’ctais roi”, A. Adam. Jeanne Bacilck.
5. Suite, Poppy.
Orkest.
6. Aria uit de Opera ‘Maskenball’, G. Verdi.
Jules Moes
7. Trés Jolie (Valse), Waldtcufcl.
Orkest.
8. Nymphes et Sylvains, H. Hemberg.
Jeanne Bacilck.
9. Faust (Opera Fantasie), Gounod.
Orkest.
10. Aria uit de Opera “Die Weisze Dame”, Boieldicu.
Jules Moes
11. Lohengrin (Opera Fantasie), Wagncr.
Orkest.
12. Klokkenaria uit de Opera “Lakmé”, Leo Dclibes.
Jeanne Bacilck.
13. Finale.
Orkest.
Woensdag 10 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
4.45-5.20 uur: Damcs-causerie door Mevr. Caroline van Laneker-van Dommelen.
Onderwerp: Baden van vroeger en nu.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchest onder Fran£ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Salvc Imperator (Marsch), Fucik.
2. Andiche (Walzer), Waldtcufcl.
3. Die Felsenmühlc (Ouverture), Reissigcr.
4. Liebesfeier (Lied), Weingartner.
5. Bal Masqué (Opera Fantaisie), Verdi.
Pauze.
6. Im Amerikanischen Tingcl-Tangcl (Potpouri), Debesh.
7. O schoner Mai (Walzer), Strausz.
8. Dankgebed, Valerius.
9. Danse Macabrc, St. Sacns.
10. Finale.
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7.30 uur: Politiebericht.
Donderdag 11 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Littlc Fich (Marsch), Ganne.
2. Prins Mcthusalcm (Ouverture), Strausz.
3. Frauen, Liebe und Leben (Walzcr), Blon.
4. Ungarischc Wcisc, Laszlo.
5. Aus Schuberts Skizzcnbuch (Fantasie), Urbach.
Pauze.
6. Pikante Blattcr (Potpouri), Komzak.
7. Adagio Cantabile, Beethoven.
8. Musette, Offcnbach.
9. Marchc Heroique, St. Saëns.
10. Finale.
7.30 uur: Politiebericht.
7.30-9.30 uur: Aansluiting van het Theater Tuschinski, Rcguliersbrccstraat
A’dam. Uitzending van de muzikale illustratie gegeven bij de film “Hoffmanns
Vertellingen” voorafgegaan door Tuschinski-Proloog “Hoffmanns Vertellingen”.
Tekst van Otto Zecgers - Muziek van Offenbachs gelijknamige opera, samenge
steld door Max Tak. Ballet [alsof men dat kon zien] van Hansi Goctze en Luigi Di
Fracn in samenwerking met het Tuschinski-Ballet, Mannenkoor Dir. Hille, Groot
dameskoor, Altsolo mevrouw Scheepmakers, Sopraansolo Mevrouw Stenneken.
Rolvcrdccling: De Nar - Mcycr Hamel. Hoffmann - Willem van der Veer.
Ferdinand, zijn vriend - Willem Faasen. Hitzig - Ovcrbccke. Ludwig de vriend Ad. Vcrzijl. Chammisso - Jack Hamel.
In het redactionele gedeelte staan twee artikelen. In het ene wordt Max Tak, diri
gent van het Tuschinski-orkest voorgcstcld, in het tweede wordt uitgclcgd hoe
zo’n bioscooporkest de stomme film muzikaal illustreert. De inhoud van
Hoffmanns Vertellingen wordt uitgebreid verteld.
Vrijdag 12 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
4.45-5.20 uur: Damcscauscrie door Mevr. Caroline van Laneker-van Dommelen.
Onderwerp: Lief en leed achter de schermen.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
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1. Unsere Garde (Marsch), Förstcr.
2. Jubel Ouverture, Weber.
3. Les FJeurs (Valse), Waldtcufcl.
4. Slavische Tanze, Dvorak.
5. Hans en Grietje (Opera Fant.), Humperdinek.
Pauze.
6. Von Glück bis Richard Wagncr (Potpouri), Schrciner.
7. Modcstic, Baynes.
8. Polonaise A-Dur, Chopin.
9. Nur wcr die Schnsucht kennt, Tschaikowsky.
10. Finale.
7.30 uur: Politiebericht.
8.10-9.00 uur: Lezing door Kapitein ter Zee L. J. Quant, Commandant van
H. M. Kruiser “Java”. Onderwerp: Bijzonderheden over de “Java”.
9.00-10.00 uur: Een collectie gramophoonplaten.
Zaterdag 13 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Venezia Marsch, Fabiant.
2. Don Juan (Ouverture), Mozart.
3. Angc d’Amour (Valse), Waldtcufcl.
4. Je veux mourir, Tosti.
5. Lohengrin (Opera Fantasie), Wagner.
Pauze.
6. Die Fledermaus (Potp.), Strausz.
7. Mcin Traum (Walzer), Waldtcufcl.
8. Rokoko Liebeslied, Meyer-Hclmund.
9. Navajo (Indian Charakterstück), Alstyne.
10. Finale.
8.30-9.30 uur: Uitzending van het Carillonspcl van den Domtoren te Utrecht.
Carillonneur: J. A. H. Wagenaar.
1. Beiaardlied (Rubens Cantate), Peter Benoit.
2. Klokkcnspelsuitc, Jul. Röntgen.
a) Het Sncckcr klokspcl.
b) Advocaten en Procureuren.
c) Ik voer laetst uit Holland.
d) De lustige Boer.
c) Rondo.
3. Fantasie over twee oude kermisliederen, J. A. Wagenaar.
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4. Oud-Nedcrlandsche Danswijzen.
a) Nobelman. b) Bredaas Biertje, c) De Boufon. d) O mijn Engclcyn, O, mijn
Tcubclijn.
5. Carillon Suite, Joh. Wagcnaar.
Inleiding, Hollandschc Marsch, Menuet, Uittocht van David v. Bourgondië,
Utrechts Jolijt.
6. Van een herderin Bekeerd, E. D. Pijzel.
7. Carillon, Joh. Wagcnaar.
8. Liederen van Cath. van Rcnncs.
a) Klokkcdcuntjc.
b) Zomeravond.
c) Rondedans.
d) Slotkoor Oranje Nassau Cantate.
In het redactionele gedeelte wordt J. A. H. Wagcnaar met een foto voorgcstcld:
‘Hij is reeds 30 jaar klokkenist van den Domtoren en organist van de Pieterskerk.
Behalve van zijn vader heeft hij zijn muzikale opleiding genoten van Dr. Joh.
Wagenaar (Directeur Konink. Conservatorium Den Haag). Dr. Joh. Wagcnaar is
geen familie van den klokkenist, wel de pianist Jan Wagcnaar, deze is zijn zoon.’
De Radio Luistergids van 19 juni moet melden: ‘Ter wegneming der nieuwsgie
righeid over de oorzaak van storende geluiden bij de uitzending van het carillonspcl zij medegedeeld, dat de wind, die na het eerste gedeelte opstak, de microfoonspocl deed bewegen. De microfoon was opgcsteld bij de wijzerplaat en de
hooge regionen van den Dom zijn verre van “tochtvrij”. Een volgende maal zal de
wind ons geen parten spelen.’
Het hoofdartikel in de Radio Luistergids van 12 juni heet ‘Aladdins lamp’. Het
gaat over de radiolamp. Er is verder een inleidend artikel ‘De vliegtocht Ncdcrland-Indic’ door J. J. Thomassen a Thucssink van der Hoop, die vooral ingaat op
het nut van radio aan boord. Dan is er groot nieuws: een aantal concerten te geven
in het seizoen 1925 van het Kurhaus te Schcveningcn zullen door de HDO wor
den uitgezonden. De NSF en Philips nemen de kosten voor gczamclijkc rekening
en er worden in het Kurhaus permanente microfoons aangebracht. Tenslotte is er
een verhaal over The Savoy Orphcans die elke zaterdagavond uit Engeland te
horen zijn.
Zondag 14 juni 1925
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw. Concertgebouworkest onder lei
ding van [W.] Siebcn.
Programma:
Ouverture “Frcischütz”, Wcber.
3c Symphonie, Schumann.
Pauze.
Symphonie fantastique, Bcrlioz.
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Maandag 15 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
4.45-5.20 uur: Damescauseric door Mevr. Caroline van Lanckcr-van Dommelen.
Onderwerp: Van luiermand en wieg.
6-7 uur: Kindcruurtje door Mevrouw Antoinettc van Dijk.
7.00-8.00 uur: Voor-avond-concert door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Marchc Follies Bergère, Lincke.
2. Ouverture Phèdre, Massenet.
3. Transaktioncn Walzcr, Strausz.
4. Caprice Vlennois, Kreissler.
5. Strijkkwartet, Haydn.
(Fr. Lupgens - Nico Trcep (Viool) - B. Boubergwilson (Alt) - Juffr. de Groot
(Cello)).
Vlicgeniersmarsch “Holland-Indic”, Louis Mctz te spelen door het H.D.O
Orkest.
8.10 uur: Lezing door den Heer J. J. Thomassen & Thucssink van der Hoop.
Onderwerp: De vliegtocht Nederland-Indië.
Op 1 oktober 1924 begon de eerste KLM-vlucht van Amsterdam naar Indic.
Bemanning: Van der Hoop, Van Weerden Poelman en Van den Brocke. Het toe
stel kwam op 24 november in Batavia aan.
8.30 uur: Inwijdingsavond van de vervangers van “De krakende stoel” door den
staf van het H.D.O. Omroepstation.
In Spanning en Spanningen vertelt Vogt:
Een van de beminnelijkste ervaringen met de doeltreffendheid van de radio als in
strument van werving ontstond uit een vermakelijke opmerking van het comitélid B.
Su ermondt, arts te Hilversum. Het is een voorval, waarover de aouden van dagen°
in de Omroep het nog steeds metglinsterende oge?i hebben. Op een letiteavond in 1924
[1925?] zei hij tot de luisteraars, zo langs zijn neus weg: aDat kraken wat U hoort,
ligt niet aan Uw toestel, maar aan de stoel waarop ik zit; ik verklap heus geen
geheim, wanneer ik zeg dat wij er hier vrij armoedig bij zittem.3> De luisteraars
brachten in een ommezien 700gulden bijeen, welk bedrag Suermondt de naam gaf
van Krakendestoelfonds. Op 14 juni 1924 [1925] was voor datgeld, aangevuld met
een schenking van de NSF, een nieuwe stoel gekocht en de gehele omroepstudio - de
voormalige tekenkamer -gestoffeerd volgens ontwerp en op aanwijzingen van Hilversums stadsarchitect W. M. Dudok. In de Radio Luistergids van 19 juni staat een
foto van de krakende stoel. De niet meer krake?ide stoelen zijn gestoffeerd met zacht
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blauwe pluchette, afgezet met een smaakvolle oranje koordversiering. Antoinette van
Dijk schreef een liedje: (Heb je wel gehoord van die krakende stoelV met als refrein
*Wel aan! Wel aan! Die stoel moet daar vandaan3.
Dinsdag 16 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-concert door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgcns. Aangeboden door de N.S.F.
1. Prinz Eitel Fricdrich-Marsch, Blankenburg.
2. Je t’aimc (Valse), Waldtcufcl.
3. Das Nachtlagcr von Granada (Ouverture), Kreutzcr.
4. Liebesfreud, Krcisslcr.
5. Dem Andcnkcn Bccthovens, Urbach.
Pauze.
6. Oud-Hollandschc Boerendansen, Sicp.
la) Dans der bruidmeisjes.
b) Dans der bruidjonkers.
c) Dans der bruidegom.
2a) Klompendans.
b) Zecuwschc Boerendans.
c) Dans van den vroolijken boer.
3a) Dans der oudjes.
b) Rondedans der gasten.
c) Hcrhalingsdans van bruid en bruidegom.
Slot. Serenade.
7. Spaanschc dans, Sarasatc.
8. Walzcr, Dvorak.
9. Vorspiel “Hanscl und Gretcl”.
10. Finale.
7.30 uur: Politiebericht.
8.10 uur: Solisten-Conccrt. Alcx Moszkowsky, Viool. Cissy Kalkcr, Alt. Cor de
Wilde, Cellist. Mcj. Olga Elias en Mevr. Tabakspindcr-Rocpcr, Pianobegeleiding.
Programma:
1. Symphonie Espagnolc, Ed. Lalo
a) Allegro non troppo.
b) Andante.
c) Allegro non troppo.
Alcx. Moszkowsky en Mcj. Olga Elias.
2. a) Aria uit Weihnachtsoratorium, J. S. Bach.
b) In quacsta tomba oscura, L. v. Beethoven.
Gissy Kalkcr.
3. Variations Symphonique, Boëlmann.
Cor de Wilde, en Mevr. Tabakspindcr.
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4. a) Allcrscclcn, Rich Strausz.
b) Morgen.
(Met Vïoolbcgeleiding).
c) Standchen.
Cissy Kalker en Mevr. Tabakspindcr (Begeleiding).
5. a) Sicilicnne, Bach.
b) Rondino, Beethoven-Krcisslcr.
c) Pocmc, Fibisch.
d) Tambourin Chinois, Kreisslcr.
Alcx Moszkowsky en Olga Elias.
6. a) L’eau qui court, Alcx Gcorges.
b) Paysagc, R- Hahn.
c) Mijn Moederspraak, P. Benoit.
Cissy Kalker en Mevr. Tabakspinder.
7. a) Elégie, Jos. Schravesande.
b) Lc Cygnc, Saint Sacns.
c) Menuet, Valensin.
Cor de Wilde, en Mevr. Tabakspinder.
8. Trio, Mendclssohn.
a) Allegro Energico c con froco.
b) Andante Exprcssivo.
c) Allegro Appasionatc.
Alex. Moszkowsky, Cor de Wilde en Olga Elias.
Woensdag 17 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
4.45-5.20 uur: Damcs-causcrie door Mevr. Caroline van Lancker-van Dommelen.
Onderwerp: Samen op stap door de Ardennen.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-concert door het H.D.O. Orchest onder Fran^ois
Lupgcns. Aangeboden door de N.S.F.
1. Kriegsmarsch aus “Athalla”, Mcndelssohn.
2. Fra Diavolo (Ouverture), Auber.
3. Neu Wien (Walzer), Strausz.
4. Preislicd aus Meistersinger von Nürnbcrg, Wagncr.
5. Fausts Verdammung, Berlioz.
Pauze.
6. Sonate voor twee violen en piano, Handel.
De hccren: Fr. Lupgens, Baubergwilson en Hoogcvecn.
7. Adelaidc, Beethoven.
8. Pilgerchor, Lied a.d. Abcndstern, Wagncr.
9. Vorspiel “Hansel und Gretel”, Humpcrdinck.
10. Finale.
7.30 uur: Politiebericht.
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Donderdag 18 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-concert door het H.D.O. Orchcst onder Frangois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Nibelungen Marsch, Sonntag.
2. Der Bauer cin Schelm (Ouverture), Dvorak.
3. Andich (Valse), Waldtcufcl.
4. Minncsold (Suite), Fresco.
5. Die teten [toten] Augen (Opera Fantasie), d’Albert.
Pauze.
6. Dur und Moll (Potpouri), Schrcincr.
7. Sous la fcuillc, Thomé.
8. Samson (Menuet), Handel.
9. Grizley Bear (Twostcp), Botsford.
10. Finale.
8.15 uur: Uitzending uit het Concertgebouw te Amsterdam van het Concertgcbouw-Conccrt onder leiding van Theo v.d. Bijl. Soliste: Mcj. Elsa Nolthenius.
Programma o.a.
Symphonic [Nr. 5], Schubcrt.
[Nuages en Fetes uit Trois Nocturnes, Debussy].
Piano Concert [Nr. 2], RachmaninofF.
[Ouverture solcnncllc 1812, Tsjaikowsky].
Vrijdag 19 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
4.45-5.20 uur: Damescauscric door Mevr. Caroline van Lanckcr-van Dommelen.
Onderwerp: ’n Babbeluurtje met de literaire vrouw.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-concert door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Mit Eichcnlaub und Schwcrtcn, Marsch, Blon.
2. Das goldene Kreuz (Ouverture), Brull.
3. Dolores (Valse), Waldtcufcl.
4. Je veux mourir (Lied), Tosti.
5. Suite “Caucasienne”, M. Ippolitow-Iwanow.
Pauze.
6. Rhapsodie No. 2, Liszt.
7. Ungarischcr Tanze 5 en 6, Brahms.
8. Albumblatt, Beethoven.
9. Vorspiel und Isoldcs Liebestod (Tristan und Isoldc), Wagncr.
10. Finale.
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7.30 uur: Politiebericht.
8.15 uur: Uitzending van het Openingsconcert te geven door het Residentie
Orkest in het Kurhaus te Schevcningcn onder leiding van Prof. Georg Schnccvoigt
uit Stockholm.
Prof. Schnéevoigt arriveert eerst den 15dcn Juni te Schevcningcn, zoodat het pro
gramma nog niet kan worden gepubliceerd.
Zaterdag 20 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Die Verkauftc Braut (Marsch)
2. Der Freischütz (Ouverture), Weber.
3. Le Pas des Flcurs (Valze), Delibes.
4. Brautglockcn, Jcssel.
5. Eugen Onegin (Opera fantaisie), Tschaikowski.
Pauze.
6. Streifzug durch Strausz Opcr, Strausz.
7. Nocturne No. 3, Liszt.
8. Narcissus, J. Ofïenbach.
9. Suite de Ballet, Poppy.
10. Finale.
7.30 uur: Politiebericht.
8.10 uur: Muziek en Radio Tooneel. De Heer en Mevr. Erfmann-Sasbach. De
Heer Monnikendam. Het H.D.O. orkest onder leiding van Frangois Lupgens.
Muziek en Radio Tooneel. De Heer [Eberhard] en Mevr. [Mien] ErfmannSasbach. De Heer [les] Monnikendam.
Het H.D.O.-orkcst onder leiding van Fr. Lupgens.
1. Marche Russc, L. Ganne.
2. Traumidealen (Walzer), Fucik.
3. De Voet, Woordenspel in 1 bedrijf van J. H. Speenhoff.
De Heer en Mevr. Erfmann-Sasbach en de Heer Monnikendam.
4. Ouverture “Flotte Burschen”, Suppe.
5. Anatole’s Trouwdag, ecnactcr, [Arthur] Schnitzlcr.
De Heer en Mevr. Erfmann-Sasbach en de Heer Monnikendam.
6. Unvollendete Symphonie, Schubcrt.
7. Huishouden, Samuel Falkland.
de heer Erfman.
8. Finale.
De HDO gebruikt voor het eerst de benaming Radiotoncel. Ziet men af van de
dialoog ‘Om zes uur eten’ op 28 september 1924 opgevoerd door Mr. A. Kamp
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en Antoinctte van Dijk, dan is dc opvoering van Spccnhoffs ‘De Voet’ te beschou
wen als het eerste hoorspel dat door de HDO uitgezonden werd. Dc drie acteurs
worden in het redactioneel gedeelte van de Radio Luistergids voorgcstcld in een
artikel, dat als volgt begint:
Deze week is min of meer te beschouwen als de afsluitingsweek van 3t aradioseizoen33.
De aStudio33 programmal zullen in aantal afnemen, afgezien dan van de uit
voeringen van het H.D.O. orchest en de aansluitingen van buitenshuis coticerten zul
len veelvuldiger plaats hebben.
Wij hebben die aStudio33 uitzendingen niet willen afsluiten zonder nog eenmaal
het aradiotooneel33 voor den microfoon te brengen. Over de moeilijkheden van aradiotooneel33 hebben wij het al eens meer gehad.
Zoolang er nog geen speciaal radio scenario bestaat, moeten grepen gedaan wor
den uit het omvangrijke repertoire van het a'plankentooneeldeze selecties moeten
door haar karakter, door 3t veelvuldig voorkomen daarin van pittige dialogen, waar
in de acteurs de gelegenheid hebben, de kwaliteiten van hun stemmateriaal te toonen,
geschikt zijn tot het grijpen van de aandacht van een blind gehoor.
Hier in het programmagedccltc niet maar in het redactionele gedeelte van dc
Radio Luistergids van 19 juni wel staat dat (waarschijnlijk na het programma met
muziek en radiotonccl) hier (zaterdag 20 juni) dc eerste van een reeks verkiczingstoespraken gehouden werd door Mr. H. P. Marchant, leider van de Vrijzin
nig Democratische Partij.
Het hoofdartikcl in de Radio Luistergids van 19 juni is getiteld ‘Radio als beroeps
keuze’. Dc alomtegenwoordigheid van radio en zijn fascinerende aantrekkelijkheid
heeft tal van ouders ertoe gebracht te denken dat radio wonderlijke mogelijkheden
opent als loopbaan voor hun zoon. Maar - vindt Vogt - men moet niet vergeten
dat er toch een goede technische vooropleiding voor gewenst is.
In het artikel ‘Het radioconcert dat niet doorging’ wordt gerept over een treinvertraging. Dirigent en leden van het HDO-orkest zijn grotendeels forensen
Amstcrdam-Hilvcrsum. Ze dreigden door de vertraging te laat voor dc uitzending
te komen. Als dc chef in Amsterdam dat verneemt stopt hij ze in dc bagagewagen
van een ovcrvollc trein.
Op 1 juli zullen er Tweede Kamer-vcrkiezingcn plaats vinden. Dc HDO kondigt aan
dat woordvoerders van dc betrokken partijen voor de microfoon zullen komen.
Voor het eerst neemt het blad een Radio-Vraagbaak op.
Op 8 juni brachten acht heren van dc technische en administratieve staf van het
Parijsc radiostation PTT een bezoek aan dc HDO. Ze kwamen om half 9 ’s avonds
aan en werden toegesproken door Tindal. Daarna werden ze binnengeleid in dc
studio waar het HDO-orkcst juist bezig was aan het Raadselconccrt. Het orkest
speelde dc Marscillaisc. Antoinctte van Dijk onderhield zich lange tijd met haar
Franse collega.
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In het artikel ‘De microfoon in de concertzaal’ speelt G. W. White met de gedach
te in concertzalen meer dan een microfoon te plaatsen. ‘Voor wij daaraan kunnen
denken valt er nog heel wat te cxpcrimcnteercn mét en te verbeteren aan onze
eenvoudige microfoon en zender. Wij staan aan de vooravond van interessante
weergevingen uit grootc concertzalen. Te beginnen met deze weck zal het Kurhaus in Schevcningcn ons de komende maanden een uitstekend oefenterrein
bezorgen.’
Zondag 21 juni 1925
8.15 uur: Aansluiting met het Kurhaus te Schevcningcn. Groot Solistcn-Conccrt.
Aangeboden door Philips Radio en de N.S.F. Johann Strauss-Avond onder leiding
van Prof. Georg Schnécvoigt. Soliste: Birgit Engcll (Zang).
1. Persischer Marsch.
2. Morgcnblatter (Wals).
3. Czardas uit de Operette “Die Flcdermaus”.
Birgit Engcll.
4. Ouverture “Zigeunerbaron”.
Pauze.
5. Ouverture “Flcdermaus”.
6. a. Frühlingsstimmen.
b. An der schonen blauen Donau
Birgit Engell.
7. Pizzicate8. Perpetuum Mobile.
Maandag 22 juni 1925
Dit is de dag dat Philips de aandelen NSF van de Verenigde Nederlandse Scheep
vaartmaatschappijen overneemt.
12.00 uur: Politiebericht.
4.45-5.20 uur: Damescauscrie door Mevr. Caroline van Lanckcr-van Dommelen.
Onderwerp: Keizerin Joséphine.
6-7 uur: Kinderuurtje door Mevrouw Antoincttc van Dijk.
7.00-8.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchcst onder Fran^is
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Marche Hérioque, St. Sacns.
2. Lc Carnaval Romain (Ouverture), Berlioz.
3. Accllerationen (Walzer), Strausz.
4. Ave Maria, P. Kahn.
5. Kleine Nachtmusik, Mozart.
Pauze.
6. Im Treue fest (Marsch), Telkc.
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7.
8.
9.
10.

An den Frühling, Grieg.
Traviata (Opera Fantaisic), G. Verdi.
2me Valse, B. Godard.
Finale.

8.30 uur: Aansluiting van het Kurhaus te Schcvcningcn. Aangeboden door Philips
Radio en N.S.F. Eerste Volksconcert onder leiding van Ignaz Ncumark. Solist:
Charles van Istcrdacl, Cello.
Programma:
1. Overture “Carnaval”. Dvorak.
2. Symphonic h-moll (Unvollcndctc). Schubcrt.
Pauze.
3. Saint Sacns. Concert voor Violonccllc en Orkest in la mineur.
Charles van Istcrdacl.
4. A. Arensky. Variationen ueber cin Thema von Tschaikowsky.
(Voor Strijkorkest).
5. H. Berlioz. Marchc hongroisc de la “Damnation de Faust”.
Dinsdag 23 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Soldatcnlcbcn, Marsch, Smeling.
2. Fra Diavolo (Ouverture), Auber.
3. Mondnacht auf der Alstcr (Walzcr), Fetras.
4. Erotik, Grieg.
5. Fedora (Opera Fantaisic), U. Giordano.
Pauze.
6. Kriegsmarsch der Priester aus “Athalia”. Mcndclssohn.
7. Kol Nidrei, Max Bruch.
8. Caprice Viennois, Krcissler.
9. Madi, mein süsscs Madi, R. Stolz.
10. Finale.
8.10 uur: Beschouwingen over het Ontwapcningsproblccm. Rede van Prof. Dr.
D. van Embden: Onderwerp: Vrede door ontwapening.
9.00 uur: Rede door den Heer A. J. Maas, Kapitein bij de Lucht-Artillcric te
Utrecht. Onderwerp: Nationale ontwapening in strijd met nationaal belang en
internationalen plicht.
Woensdag 24 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
4.45-5.20 uur: Damcs-causcric door Mevr. Caroline van Laneker-van Dommelen.
137

Onderwerp: De ziel der oude steden.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Die verkauftc Braut (Marsch), Smetana.
2. Egmont Ouverture, Beethoven.
3. Tauscnd und eine Nacht (Walzer), Strausz.
4. Humorcsque, Dvorak.
5. Mozart Mosaik, Rich. Raff.
Pauze.
6. Fantaisie sur “La Bohème”, Puccini.
7. Pour un baiser, Tosti.
8. Araganesa (Pièce Espagnolc), Manuel de Falla.
9. Chacone, Aug. Durand.
10. Finale.
Donderdag 25 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
5.30-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchest onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Im Heidcnkampf (Marsch), Blankenburg.
2. Coriolan Ouverture, Beethoven.
3. Aufforderung zum Tanz (Op verzoek), C. M. v. Wcber.
5. [Er is geen 4] Vorspiel zu “Tristan und Isoldc”, Wagncr.
Pauze.
6. “Faust” (Opera Fantaisie), Gounod.
7. Andante Cantabile a. d. Quartctt Op. 11, P. Tschaikowsky.
8. Mabel (Fox trott), Kahn-Fioroto.
9. Licbesfrcud, Krcisslcr.
10. Finale.
7.30 uur: Politiebericht.
9.00-11.00 uur: Aansluiting van het Kurhaus te Scheveningen. Dansmuziek door
het Jazz-Band-Orkest Frank Guarcntc and his world famous Gcorgians.
Aangeboden door Philips Radio en de N.S.F.
Vrijdag 26 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
4.45-5.20 uur: Damescauserie door Mevr. Caroline van Lanckcr-van Dommelen.
Onderwerp: Geuren en kleuren.
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5.30-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchcst onder Fran^ois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Los Bandcrillos (Marsch), Volpatti.
2. La Princcssc jaunc (Ouverture), St. Sacns.
3. Wein, Weib und Gesang (Walzer), Strausz.
4. Canto Amoreso (Vioolsolo: Fr. Lupgens met Orkestbegeleiding).
5. Im Rosengarten Mcndclssohns, Urbach.
Pauze.
6. Andante uit de 3de Symphonie “Eroica”, L. v. Beethoven.
7. Méditation, Rich. Thicle.
8. Danse Macabrc, St. Saëns.
9. Andante de la Symphonie Espagnole, Ed. Lalo.
10. Finale.
8.15 uur: Aansluiting van het Kurhaus te Schcveningcn. Gala-Concert ter cere van
de 96ste Algemeene Vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Toon
kunst. Aangeboden door Philips Radio en N.S.F. onder leiding van Dr. Johan
Wagenaar. Jupitcr Amans van Joh. Wagenaar. Solisten: Mcj. Martinc Dhont,
Sopraan, de Hr. Jac. van Kempen, Tenor, de Hr. Jan Dekker, Bas. Mcj. Nclly
Wagenaar, Piano. Koor: Het Koor der Afdccling ‘s-Gravenhagc. Orkest: Het Residentic-Orkcst.
In Het Leven van 27 juni staat het lange artikel ‘Een praatje over ’t Kinderuurtje
van den H.D.O. Door Antoincttc van Dijk’:
Zoo’n uurtje wordt geprepareerd! Ik heb mijn boek met aanteekeningen! Maar ik
wijd niet over alle onderwerpen lang uit. Alles voor de microfoon wint, als het
beknopt, duidelijk en geestig is; vooral voor de kinderen. De aanteekening luidt
gewoonlijk: aiets over”: eigen tuintjes, dieren, het in bescherming nemen van dieren
(de Vereeniging voor dierenbescherming stuurt mij menigmaal lectuur toe)... Ik sla
mijn boek maar eens op, en vindt zoo van allerlei: over Pier Pander, na een bezoek
aan zijn atempeltje* in Leeuwarden; over zwemmen (en voorzichtig zijn!); over uit
stapjes; over liefhebberijen voor jongens en meisjes; over bloemen; over actueele voor
vallen, want waarom zouden degrooteren (en ook jongens en meisjes van boven de 14
luisteren) niet mede herdenken onze gestorven kunstenaars, Heijermans [overleden
22 november 1924] en Bouwmeester [overleden 28 april 1925]! Ofik lees en draag
voor gedichtjes van bekende dichters, of lees en vertel kleine verhaaltjes en sprookjes.
Maar de liedjes!
Dat is geloof ik degroote aantrekkelijkheid! Want, doe ik juist met opzet mijn best
om aandacht te vestigen op de mooiste liedjes onzer componisten voor kinderen (en hoe
rijk zijn wij in dit opzicht in Holland voorzien), de liedjes met de kleine refreintjes
om samen te zingen, (en waarvan ik al een aardige collectie gemaakt heb).
Dat kinderuurtje is een heerlijke vondstgeweest van den H.D.O.
Zaterdag 27 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
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5.30-7.30 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchcst onder Frangois
Lupgens. Aangeboden door de N.S.F.
1. Marsch Amcricana, Komzak.
2. Athalia (Ouverture), Mcndclssohn.
3. Kaizer Walzer, Strausz.
4. Children’s Corner 2e. Suite. Berceuse de 1’Elcphant. la Ncigc Dansc. Doctor
Gradus ad Parnassum, Debussy.
5. Thais (Opera Fantaisic), Massenct.
Pauze.
6. Sextett aus “Lucia di Lammermoor”, Donizetti.
7. Alt-Wiener Tanzweisc, Krcisslcr.
8. Valse des fleurs uit de Suite “Cassc Noisette”, Tschaikowsky.
9. Ungarischc Tanz No. 3, J. Brahms.
10. Finale.
7.30 uur: Politiebericht.
8.15-8.45 uur: Verkiezingsredevoering door Prof. Mr. Heeres van de Democrati
sche Partij.
Daarna: aansluiting met het Kurhaus voor dansmuziek.
Het hoofdartikel van de Radio Luistergids van 26 juni heet ‘De Verkiezingen’:
Voor de eerste maal in Nederla?id zal de Draadlooze Telefonie in dienst worden
gesteld van het verbreiden van meeningen over de inrichting van ons staatsbestel.
Daaraan bij te dragen is een mooie, is een sociale taak van de omroep.
Op het einde van het artikel komt Vogt nog ccns terug op de nationale omroep:
Een instituut dat er moet komen met overheidshulp... vlug en goed... door hun stem.
En dan liefst te rijzen uit de as van de H.D.O.... waar immers het Vestaalsche vuur
dergeestdrift nog imtner brandende wordt gehouden door de luistervinken.
In ‘Voor de microfoon’ schrijft Vogt over de oproep voor bijdragen 2de halfjaar
1925. Er wordt wel steeds weer over de nationale omroep gesproken maar de
HDO is er nog en heeft maar weer te zorgen dat er iets is te doen voor de micro
foon.
Op 1 juli wordt de radiozender van het KNMI in De Bilt in gebruik genomen.
Dagelijks worden er weerberichten uitgezonden met uitzondering van zon- en
feestdagen en wel om 10.45 uur v.m., 12.55 uur n.m. en 8.35 uur n.m. Golfleng
te: 1100 m. Het station Vosscgat zal nog doorgaan dezelfde weerberichten in
morse uit te zenden om 4 uur n.m. en 8 uur n.m.
Op 1 juli vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats en de HDO besluit
sprekers van de politieke partijen aan het woord te laten en heeft het volgende
schema voor de ‘gouden radio-vcrkiezings-redcnaarsplocg’ opgcstcld: 20 juni: Mr.
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H. P. Marchant, Vrijzinnig Democratische Partij, 27 juni: Prof. Mr. Hccres,
Democratische Partij, 29 juni: A. Braat, Plattelandcrsbond en Mr. J. C. Schürmann, Het Vaderlands Verbond en op 30 juni zes sprekers: F. M. Wibaut, Sociaal
Democratische Arbeiderspartij, H. Colijn, Anti Revolutionaire Partij, Jhr. Mr. D.
J. de Geer, Christclijk-Historische Unie, Mr. H. C. Dresselhuys, De Vrijheids
bond, Mr. A. I. M. J. baron van Wijnbergen, Rooms-Katholickc Staatspartij en Dr.
A. v.d. Mijlc, Nationale Bond voor Bezuiniging. De laatste zes sprekers voerden
met korte pauzes het woord van 7.25 tot 10.45 uur ’s avonds. Voor de rede van
Mr. Dresselhuys sloot men de luistervinken aan met een vcrkiczingslokaal in
Gouda.
In de Radio Luistergids van 3 juli staat een lang verslag (met foto’s) over ‘De Par
tijleiders voor den Microfoon - Een overzicht van den Radio Verkiezingsavond op
30 Juni j.1.’:
Na de voorhoede gevechten op Zaterdag 18 [20 juni] dezer, waarin Mr. Marchant het
Radio Verkiezingstaar opende, verscheen op Zaterdag 26 [27] Juni, om eens een
sportterm te bezigen, Prof. Heeres aaan den start31.
Maandag d.a.v. kwam Mr. J. G. Schürman, vooraJgegaa?i door den heer A. Braat,
maar Dmsdag was de groote dag. Uitgebreide voorzorgsmaatregelen waren zoowel
van organisatorischen als van technischen aardgetroffen.
De zender was duchtig nagezien, want hij zou dezen avond moeten worden
beproefd in den along run33. Van 5 uur 3s middags tot 11 uur 3s avonds zou onafge
broken moeten worden gearbeid. Een belangstellende menigte had voor het
N.S.Rgebouw postgevat en luisterde naar de door de open vensters klinkende controle
loudspeakers. Een aparte perskamer was ingericht, voor de verslaggevers der dagbla
den. Natuurlijk werd ook hier den spreker beluisterd via een luidsprekende telefoon.
De heer Wibaut arriveerde het eerst. De Amsterdamsche Wethouder had nauwe
lijks tijd gehad, zich van zijn jas en hoed te ontdoen ofhij zat reeds avoor den micro
foon33 om door een batterij persfotograven te worden aonder vuurgenomen33.
Na een korte instructie ahoe te handelen33 begon de heer Wibaut zijn verkiezingsrede. “Waarom Colijn niet?33 riepen de loudspeakersgelijktijdig uit.
“Ja, waarom niet33, dacht Zijne Excellentie den Minister van Financiën stellig,
toen wij hem na aankomst de wachtkamer binnen leidden, waar de onverstoorbare
loudspeaker juist met stentorstem deze woorden uitriep. aZou hij boos zijn?33 dachten
wij, toen zijn naam onbarmhartig de lucht in geslingerd werd. Maar Z.E. lachte
geamuseerd en liet zich gewillig in het schijnsel van het magnesium licht plaatsen,
dat de fotomannen voor hem otitstaken. Met eenigen schroom leidden wij Z.E. in de
muziekkamer op een oogenblik, dat de Heer Wibaut juist opstond om zijn zetel voor
zijn opvolger in te ruimen. De beide politieke rivalen, toonden echter niet de minste
rancune en bewezen door het wisselen van een handdruk, dat zij goede bekenden
waren en dat uiteefiloopend politiek standpunt geen beletsel behofde te zijn voor uit
gesproken wederzijdsche hoogachtmg.
aHet is een vreemde gewaarwording33, zei de heer Wibaut; ahet is voor de eerste
maal in mijn loopbaan, dat ik een rede op schriftgesteld heb en ik ben blij hetgedaan
te hebben: U is daar natuurlijk aangewend!”
aKom, kom,a riposteerde de Minister lachende, ahet is eerst de tweede keer dat ik
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hier kom!” aHet is tijd, Excellentie33, waarschuwden wij.33 orWel, ik ben gereed!33
De anti-revolntionnire leider nam het woord en de heer Wibant luisterde met
aandacht het gesprokene in de wachtkamer af.
Daar verscheen Jhr. de Geer; de leider van de Christ. Hist. Unie.
Het gebruikelijke kiekproces, een oogenblikje in de wachtkamer, een hartelijke
begroeting van Minister Colijn en daar ging reeds het Christ. Historisch standpunt
letterlijk ade lucht in33. Na een kwartier sprekens van dezen oud-bewindsman, meld
de de N.S.F. technische dienst zich uit het verkiezingslokaal te Gouda. De lijn werd
geprobeerd, alles was in orde. Wij hoorden het geroezemoes uit het Goudasche lokaal
als muziek in de ooren, want er is zoo weinig noodig om een d la minute show als die
van Dinsdag in den war te zien loopen. “Precies 9.15 komt Uw microfoon op den zen
der33 zoo berichtten wij Mevrouw Boon van den Vrijheidsbond. Mr. Dresselhuys stond
met het horloge in de hand en wij hoorden hem fluisteren anog een halve minuut33 en
vele aandachtige luisteraars zullen gemerkt hebben dat deze ontboezeming reeds aan
den ether werd prijsgegeven. Om 9.15 asharp33 klonk het: Dames en Heer en, ik breng
U een radio boodschap... Juist klonken de strophen van het Vrijheidslied gezongen
door Mej. Ribbius, toen baron v. Wijnbergen met den Heer Teulings, het
N.S.F.gebouw binnentrad. “Wordt hier gezongen?33 informeerde de leider van de
R.K. Staatspartij verontrust over de mogelijkheid dat dit hier eisch was. aHet is
slechts in Gouda33 zeiden wij op een toon waarop misschien Granvelle [Bcrlaymont]
moet hebben gezegd: “Ce ne sont que des Gueux33. Met een zichtbare verlichting zette
hij zich in de fotografische stoel. Om 9.50 nam de Katholieke leider voor het opneeminstrument plaats. Zijn stem is rijk voorzien van bastonen. Een orgaan dat zich uit
nemend voor radio-overbrenging leent. De heer Teulings is de eenige toehoorder in de
muziekkamer. 10.15 hijgt Mr. van Wijnbergen het carton vóór zich: NOG 5
MINUTEN.
De spreker knikt lachend van “begrepen33 en sluit zijn rede stipt op tijd af.
Nu nog Dr. v.d. Mijle en daarna kan de technische dienst niet nalaten den
“Spreek-avond33 af te sluiten met een klaterende rnarsch. Het is een succes geweest
voor den H.D.O. Onze eerste radio verkiezingsavonden. Op tal van plaatsen in
Nederland zijn groote gezelschappen bij een geweest onm de verschillende sprekers te
hooren. En blijkens de ingekomen berichten is alles uitnemend verstaan.
De “Telegraaf3 van 1 Juli ochtendblad bevatte een uitgebreid verslag van de zes
radioredes; een verslag dat uit den mond van den grooten luidspreker op het IJsclubterrein te Amsterdam was opgeteekejid. Ook het “Alg. Handelsblad33 verklaarde dat
alles duidelijk te verstaan was.
De “Provinciale Noord-Brabantse en 3s Hertogenbossche Courant33 steekt den
H.D.O. een pluim op den hoed.
Het schrijft aan het slot van zijn beschouwing over de radioredes:
“De strijd is gestreden. Op den inhoud van de redevoeringen behoeven we niet
meer terug te komen, maar wat we hebben willen vastleggeti, is 3t feit, dat de radioomroep als middel om te trachten z3n gedachten bij tienduizendeyi tegelijk ingang te
doen vinden, als zeer belangrijk door hen, die over ons regeeren willen, is erkend.
Mogen de sprekers als zij straks op hun zetels op het Binnenhofhebben plaatsgeno
men, zich dat halfuurtje voor de microfoon herinneren, de waarde van een goeden
radio-omroep ook dan erkennen en mede helpe?i tot stichting van een prima Nationalen Omroep, op detizelfden leestgeschoeid als de British Broadcasting Company.
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De Hilversumsche Draadlooze Omroep verdient lof voor de zeer onpartijdige wijze
waarop zij ook thans weer getracht heeft een ieder het zijne te geven, waardoor de
radio aan populariteit heeftgewonnen*
Wij besluiten:
Moge het resultaat bij de kiezers bijgedragen hebben aan }s lands belang!
Vogt schrijft in Spanne en Spanningen:
De omroep van de NSF kwam bij radio-luisterend Nederland onweerstaanbaar in
het middelpunt van de belangstelling te staan. Hij bracht een nieuw element in de
conversatie, als gevolg van het feit, dat vele duizenden - op grote afstanden van
elkaar -gelijktijdig iets hadden gehoord - neen: hetzelfde hadden gehoord. Dit maak
te een levendiger debat mogelijk over inhoud en betekenis van het gehoorde, met het
voorrecht dat bij iedere discussie zo welkom is, namelijk eigen, veelzijdige, zintuige
lijke waarneming.
Zondag 28 juni 1925
3.00-4.00 uur: Uitzending van dc redevoeringen te houden op den R.K. Landdag
te Rotterdam. [Er staat niet H.D.O. maar Nederlandse Seintoestcllcn Fabriek
boven].
8.15 uur: Aansluiting van het Kurhaus te Scheveningn. Solistcnconccrt. Het Res.
Orkest onder leiding van Prof. Gcorg Schnccvoigt. Solist: Alcxander Schmuller.
Aangeboden door Philips Radio en dc N.S.F.
Programma:
1. Ouverture “Lc Roi dTs”, E. Lalo.
2. Deux Nocturnes a. Nuagcs b. Fctcs, Cl. Dcbussy.
3. Tasso (Lamcnto e trionfo), F. Liszt.
Pauze.
4. Ouverture “Sommcrnachtstraum”, F, Mcndclssohn.
5. Vioolconcert c moll Op. 64, F. Mendclssohn.
a. Allegro, molto appassionato
b. Andante
c. Allegro, molto vivace
Alcxander Schmuller
Maandag 29 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
4.45-5.20: Laatste Damcscauscrie door Mevr. Caroline van Lanckcr-van Domme
len.
6-7 uur: Kindcruurtjc door Antoincttc van Dijk.
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7.00-8.00 uur: Voor-avond-conccrt door het H.D.O. Orchcst onder Frangois
Lupgens.
1. Marchc Tartarc, L. Ganne.
2. Rêve de Printemps (Valse), J. Strausz.
3. Ouverture Euryanthe, C. M. v. Weber.
4. Ave Maria, P. Kahn.
5. Henry Vin, Ballet, C. Saint-Sacns.
7.30 uur: Politiebericht.
Vcrkiezingsredcvocringcn
8.15-8.45 uur: De Plattelandcrspartij Spreker: A. Braat.
8.50-9.20 uur: Het Vadcrlandsch Verbond. Spreker: Mr. J. G. Schürmann.
Dinsdag 30 juni 1925
12.00 uur: Politiebericht.
5.30-7.20 uur: Voor-avond-concert door het H.D.O. Orchcst onder Frangois
Lupgens.
1. The Liberty Bell (Marsch), Sousa.
2. Künstlcrlebcn (Walzer), J. Strausz.
3. Ouvertüre Phèdre, Massenet.
4. Humoresque, Dvorak.
5. Der Fliegcndc Hollander (Opera Fantasie), Wagncr.
Pauze.
6. Slavische Tanz No. 6, Dvorak.
7. Drei Lieder, J. Brahms.
8. Ungarischcr Tanz No. 4, J. Brahms.
9. Melodie, Rubinstcin.
10. Finale.
7.20 uur: Politiebericht.
Vcrkiezingsredcvocringcn.
7.25-7.55 uur: S.DA.P. Spreker: F. M. Wibaut.
8.05-8.35 uur: Ant. Rev. Partij. Spreker: H. Colijn.
8.40-9.10 uur: Christ. Hist. Partij. Spreker: Jhr. Mr. J. de Geer.
9.15-9.45 uur: De Vrijheidsbond. Spreker: Mr. H. C. Dresselhuys. Aansluiting
van het verkiczingslokaal te Gouda, waar Mr. Dresselhuys spreekt.
9.50-10.20 uur: R. K. Staatspartij. Spreker: Mr. A. I. M. J. Baron van Wijnbergen.
10.25-10.45: Nat. Bond (voor Bezuiniging). Spreker: Dr. v. d. Mijle.
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