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Ving 1925 in majeur aan (nieuwe zendmasten, uitzendingen uit het Concertge
bouw dank zij financiële steun van Philips en NSF, eerste nummer van het pro
grammablad) het jaar 1926 begon in mineur. De HDO moest accepteren dat de
NSF na de NCRV (24 december 1924) nu ook aan de VARA (7 november 1925)
en de KRO (24 november 1925) zendtijd ter beschikking stelde. In de Radioluistergids van 8 januari 1926 uitte Willem Vogt zijn droefenis. Feller nog is zijn arti
kel ‘Een loodgrauwe lucht’ in het volgende blad, waarin hij ontstemd meedeelt dat
de NSF aan de HDO het bevel had gegeven op zondag 24 januari de zender af te
staan aan de VARA, die bovendien voortaan iedere zaterdagavond mocht uitzen
den in plaats van een zaterdag in de veertien dagen. Op 18 januari kwamen in
Utrecht vertegenwoordigers van Philips, de NSF en de HDO bijeen voor een
bespreking van het conflict. De notulen zijn bewaard gebleven en kunnen nu
gepubliceerd worden. De kern was: Er dient een nationale omroep te komen.
Voorlopig zou een tweede zender (met daarop alleen de HDO) een oplossing bie
den, maar dat was volgens Dubois van de NSF nog niet mogclijk - de minister was
van mening dat, zolang de Staatscommissie zich beraadde, hij geen wijziging
wenste te brengen in de status quo. Dubois kwam met een lijstje van de wekelijk
se zenduren. Van de HDO, zei hij sussend, werden slechts drie keer twee uur afge
nomen voor NCRV, KRO en VARA. Voorzitter Tindal van de HDO meldde dat
de HDO bereid was in het vervolg ƒ 10.000,- per jaar aan de NSF te betalen. De
zetel van de HDO diende van Hilversum te verhuizen naar Amsterdam om de
afhankelijkheid van de NSF aan te geven. De zaak had een gunstige kant: de finan
ciële steun van de luistervinken (begaan met het lot van hun omroep) nam toe en
de oplage van het programmablad werd steeds groter.
Het HDO-orkest werd uitgebreid. De Radio Luistergids van 4 december 1925:
‘De heer Lupgens springt altijd als gcëlcctrisccrd op, wanneer er sprake is van een
“paar man” er bij voor ’t orkest. “Natuurlijk een paar strijkers er bij en een extra
hobo, dat spreekt van zelf. Maar zonder een trombone en twee fagotten, doe je
eenvoudig niets; terwijl het een onuitwischbare misstap zou blijven wanneer nu
die hoornpartij uit het stuk, dat nu zoo schitterend door het versterkte orchest
gespeeld kan worden, zou moeten worden “ingcvuld”. “En dan van zelf twee kla
rinetten... M « Neen ik zou nog liever twee man minder koor hebben, dan die twee
klarinetten missen.” Dit offeren van andermans wild, doet den leider van het voca
le gedeelte met strijdlust in de arena snellen. Wat! Twee man opofferen van dat
toch al belachelijke koortje. “Twee eerste violen is meer dan genoeg en voor die
paar houtblaas passage’s hoeven wc waarachtig het halve concertgebouw niet te
cngagccrcn. 12 man koor is het minimum - en geen keel minder. Zoo gaat het.
Wanneer er dan ook ccns financieel wat ruimer adem gehaald kan worden, pleit
ieder hartstochtclijk voor eigen parochie.’
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In vrijwel elk concert van het HDO-orkcst kwam een pauze voor. Waarom? Moes
ten de musici even uitrusten (we weten dat er koffie geschonken werd)? Is er stil
te uitgezonden? Vaak werd een concert onderbroken door een lezing. Hoe ging
dat? Slopen de musici weg en kondigde Vogt dan de spreker aan en stond die voor
de microfoon? Als een andere omroep het HDO-orkcst ‘huurde’ betaalde men
dan aan de HDO? Gaf de HDO dan extra gage aan de musici? Of betaalde de
andere omroep ze direct?
Een steeds groter probleem werd de geringe ruimte in de studio van het Admini
stratiegebouw van de NSF. Met succes liet de HDO een oogje vallen op de
schouwburgzaal van Het Hof van Holland in Hilversum.
Er werd veel aandacht besteed aan de opera. Aria’s bij het HDO-orkcst of uitzen
dingen van complete opera’s. Dat zal gelegen hebben aan programmaleider Chris
de Vos, die tenor was. 9 januari: De Bruiloft van Jeannette van Victor Massé (in de
studio), 18 januari: Fidelio van Beethoven (uit de Koninklijke Schouwburg in Den
Haag), 23 januari: De Klokken van Corncvillc van Planquctte (in de studio, ge
sponsord door het weekblad Het Leven), 29 januari: Faust van Gounod (in de stu
dio), 14 februari: De Barbier van Scvilla van Rossini (in de studio), 22 februari: La
Bohème van Puccini (in de studio), 7 maart: De Toverfluit van Mozart (in de stu
dio), 22 maart: De Dochter van de Tamboer-Majoor van Offcnbach (in de studio,
weer aangeboden door Het Leven), 12 april: Cavallcria Rnsticana van Mascagni en
Paljas van Leoncavallo (‘in costuum en geschminkt* en met ‘luistervinken’ als
publiek in Het Hof van Holland), 23 april: La Croisadc des Enfants van Pierne (in
de Stadsgehoorzaal te Leiden), 25 april: De Troubadour van Verdi (in Theater
Carré te Amsterdam), 10 mei: De Bruiloft van Figaro van Mozart (‘in de speciale
Opera-Studio van de HDO’, welhaast zeker weer Het Hof van Holland) en 27
mei: Don Juan van Mozart (door de Wagncrvereniging in de Stadsschouwburg
van Amsterdam). Men krijgt opnieuw de indruk dat de opera’s steeds in vertaling
werden gezongen. In de Radio Luistergids verschenen altijd lange artikelen over
de inhoud van de opera’s en de uitvoerenden.
Wederom kwamen er vele uitzendingen uit het Concertgebouw en het Kurhaus.
’s Avonds laat werd dansmuziek uitgezonden uit Tuschinski of Mille Colonnes in
Amsterdam.
Op 23 januari begon de cursus Handclstechnick en Handelskcnnis. Naast de Engel
se les kwam er op 17 februari een Duitse les door Edgar Grün en op 24 februari een
Franse les door Charles Michc. Herman Poort hield (onder auspiciën van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen) een reeks van acht lezingen over de Neder
landse literatuur. Naast haar Kinderuurtje begon Antoinette van Dijk op 4 maart
een Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen.
Van groot belang zijn drie stukken in de Radio Luistergids van 12 maart: 1. de
overeenkomst met de Sociétc des Auteurs, Compositcurs et Editcurs de Musique in
Parijs (met een Agcncc in Amsterdam), 2. de Stichtingsactc van de HDO (‘van
losse vereniging tot rechtspersoon’) en 3. het contract tussen de HDO en de NSF.
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J.H. Gilkcns werd benoemd tot hoofd van de HDO-Propagandadienst. In de
Radio Luistergids van 19 maart werd de lijst gepubliceerd van 85 propagandisten
over het hele land. Op Hemelvaartsdag kwamen ze op een Landdag in Hilversum
bijeen. Ze schonken een Big Bcn-klok. In juni werd voor de dienst een Ford aan
geschaft.
Op 1 juni publiceerde de HDO zijn Jaarverslag over het tijdvak 1 juni 1925 tot
1 juni 1926 (‘ons budget sluit met een cijfer van rond 115.000 gulden’, ‘de opla
ge van de Radio Luistergids is rond de 30.000 exemplaren per week’).
Niet opgenomen in dit deel V over de HDO zijn: de programma’s van NCRV,
KRO en VARA, de Politieberichten, de Pers- en Nieuwsberichten, het Weerbe
richt en de Koersen van het Persbureau Vaz. Dias en tempo-aanduidingen bij
muziekwerken. Ook niet de opkomst van de V.P.RO. waarover ik een aparte stu
die wil schrijven als aanvulling op Een vrij zinnige verhouding, de VPRO en Neder
land 1926-1986 en de opkomst van de VARA waarnaar ook een onderzoek te
doen is. Programma-aankondigingen zijn authentiek weergegeven, opnieuw met
hun fouten. Toevoegingen van mij staan tussen []. De Radio Luistergids, lc half
jaar 1926, bevindt zich in het Omroepmuseum en in de Documentatiedienst van
de AVRO. Voor zijn hulp bedank ik Nico Steffen, chroniqueur van het Concert
gebouworkest.
Jan van Herpen
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1926
Het hoofdartikcl van Willem Vogt in de Radio Luistergids van 8 januari 1926 heeft
als titel ‘Elegie’. ‘Ons Instituut heeft het gevoel in 1925 in belangrijke mate “lij
dend voorwerp” te zijn geworden. De goede oude tijd, toen het zendstation Hil
versum synoniem genoemd mocht worden van “H.D.O.” heeft in 1925 opgehou
den. De eerste afscheiding [24 december 1924], waarbij het lang is gebleven, was
de organisatie van den Christclijkcn Radio-Omroep. Deze vcrccniging heeft nu
gedurende een jaar den Woensdagavond geoccupeerd en dezen avond in haren
geest georganiseerd. De H.D.O. heeft deze zusterorganisatie steeds met milde
gevoelens aan den arbeid gezien, al betreurde zij het gescheiden marchccrcn, waar
samengaan niet uitgesloten scheen. Wij doen het liever zelf, was het antwoord op
alle kicsch gelanceerde pogingen tot overleg en zoo werken wij desondanks als
vrienden verder. Vervolgens moest de H.D.O. opnieuw een avond afstaan voor
den K.RO. [24 november 1925]. Noodc zagen wij ook dit gebeuren, maar in ons
hart was slechts droefenis; geen wrok of onvriendelijke gevoelens. Toen overhan
digde de N.S.F. den zender aan de V.A.RA. [7 november 1925] Wie staan achter
den H.D.O.? Dat is de vraag, waarop wij nu in 1926 met zoo grootc belangstel
ling het antwoord verwachten.’
Feller zal Vogt zijn in de volgende Radio Luistergids. Onder de titel ‘Een lood
grauwe lucht’ deelt hij ontstemd mee, dat de directie van de NSF de HDO het
bevel heeft gegeven op zondag 24 januari de zender af te staan aan de VARA. Ver
der zal nu voortaan iedere zaterdagavond aan de VARA geschonken worden in
plaats van éen zaterdag in de veertien dagen.
In een ander artikel in het blad van 8 januari deelt hij mee, dat op 1 december
1925 Bernard Hattink mederedacteur is geworden. ‘Onze oplaag nadert snel de
20.000’.
Vrijdag 1 januari 1926
8.10 uur: Nieuwjaarsdag. Het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens.
1. Wahrhcitsmarsch, Nclson
2. “La dame blanchc” (Ouverture), Boicldicu
4. [sic] “Tausend und cinc Nacht” (Wals), Joh. Strauss
8.45 uur: De Bruiloft van Kloris en Roosje. Oud-Nedcrlandsch Gelegenheidsspel
met zang en dans met Nieuwjaarswensch door J.H. Speenhoff. Rolvcrdccling: Pietcrnel, Mevr. Mina Budermann, Thomasvaer, Alex. Hoek, Elsje, Annic Hofman.
Krelis, Herre de Vos, Kloris, de heer Von Puffclen, Roosje, Nettie Gerritsen. Afgewisscld met Boerendansen speciaal gearrangeerd voor Radiodocleindcn door het
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H.D.O.-orkest. Getrouw aan de traditie zullen eventueel binnenkomende versna
peringen die kunnen verorberd of opgerookt worden, aan de onzichtbare brui
loftstafel in het gesproken woord worden gememoreerd met vermelding van den
naam van den schenker.
10.10 uur: Sluiting door het orkest.
Volledige tekstboekjes van “De Bruiloft van Kloris en Roosje” zijn vanaf Maandag
28 Dec. verkrijgbaar bij de fa. Holdert en Co., Keizersgracht 324, A’dam. Afgehaald ƒ 0,25. Per post ƒ 0,30.
Zaterdag 2 januari 1926
8.10 uur: Uitzending van de Ver. van Arb. Radio-Amateurs. Met medewerking
van het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens.
Zondag 3 januari 1926
2.30 uur: Uitzending van het Namiddagconccrt te geven door de Haarlcmschc
Orkest-Vereeniging (H.O.V.) in de Gemeentelijke Concertzaal te Haarlem. Diri
gent: Nico Gerharz.
Programma:
1. Dramatische Symphonic (b kl.t.) Der Unvollcndete, F. Schubert
2. Zwei Symphonischc Skizzen, L. van der Pais.
I. Frühling. II. Herbst.
(Eerste uitvoering.)
3. “Rapsodie Bretonne”, C. Saint-Sacns.
(Eerste uitvoering.)
Geschenk van den heer J.W. Ruinen.
4. “Finlandia Tondichtung”, J. Sibelius.
8.10 uur: Avondconcert. Solisten: Mcj. Marccllc de Haas (Viool), Chris de Vos
(Tenor), Anton Dirks (Bariton). Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois
Lupgens.
Programma:
1. Ouverture “Ruy Bias”, F. Mcndclssohn-Bartholdy
Orkest.
2. Duo “Crucifix”, G. Faurc
Chris de Vos en Anton Dirks
3. “Aus Mozarts Rcich” (Potpourri-fantasic), Urbach
Orkest
4. Het gebed van Valentijn uit “Faust”, Gounod
Anton Dirks
5. Largo uit de 5c Symphonic Op. 95 (”Aus der ncuen Welt”), A. Dvorak
Orkest
6. Vioolconcert Op. 64, F. Mcndclssohn-Bartholdy
Marccllc de Haas met Orkest
Pauze.
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7. Ouverture “Rosamundc”, Fr. Schubcrt
Orkest
8. “Lc Cygnc”, C. Saint-Sacns
Cello-solo door Roelof Brinkman
9. Duo uit de Opera “De Paarlcnvisschcrs”, G. Bizet
Chris de Vos en Anton Dirks
10. Menuet pompeux, L. Ganne
11. Finale
Orkest
(De zangnummers met orkest)
De Radio Luistergids van 8 januari:
Het avondconcert [3 januari 1926] is begonnen en het HDO-orkest voert een
mooi mozaick uit van Mozarts werken. Plotseling een geschreven bericht dat in de
zendkamer telefonisch was opgenomen uit Den Bosch. Namens de Commissaris
der Koningin werd de steun van de omroep verzocht voor een oproep om levens
middelen en vooral boten te zenden want de wassende watervloed dreigde zelfs de
daken te ovcrspoelcn van de huizen waarheen de rampspoedige bewoners een
uiterste terugtocht hadden uitgevoerd. Het bericht werd in een zo voorzichtig
mogclijk gegoten vorm omgeroepen. Slechts 30 seconden verliepen en de tele
foontjes met aanbieding van hulp begonnen. Een weldadige uitbarsting van belan
geloze hulpdrang. Wij stelden al gauw drie telefoonlijnen in dienst. In heel Neder
land heeft de snaar der barmhartigheid, der zuivere naastenliefde getrild. De
onzichtbare vibraties van een haast massaloos draadklosjc, trillend op de lucht die
ons stemorgaan tot bewegen bracht, deed de afstanden wegvallen in een korte
tijdflits. Hoe groot is de macht en hoe mooi kan de taak zijn nietwaar van de man
‘voor de microfoon’.
Willem Vogt in Spanne en Spanningen:
Voor het eerst: nationaal radio-alarm. Het was nieuwjaarsdag 1926, toen gestage
regenval hier en bovenstrooms de grote rivieren buiten haar oevers deed treden. Aan
vankelijk ving men de watervloed op met de bekende routinemaatregelcn. De uiter
waarden overstroomden, de stuwen werden gestreken, de Beerse Overlaat kwam in
werking. Maar op zondag 3 januari 1926 steeg het water tot zorgwekkende hoogte. Er
ontstond een noodtoestand in het Land van Maas en Waal...
Tijdens de uitzending van het omroepprogramma rinkelde de telefoon. De Com
missaris der Koningin in de provincie Gelderland sprak. Hij verzocht dringend om
het uitspreken van een oproep om hulp en legde er de nadruk op, dat vóór alles behoef
te bestond aan weinig diepgang makende vaartuigen voor het redden van in hun
woningen door het water bedreigde burgers. In de tweede plaats was er behoefte aan
brood en brandstof voor petroleumtoestellen. Overigens aan stoer manvolk dat red
dingswerk kon verrichten.
Op dat moment speelde het HDO-orkest van Franfois Lupgens Eine kleine Nachtmusik voor een zich van geen bijzondere zorg bewuste natie. En toen gebeurde het:
Mozarts muzikale droom werd doorbroken door de omroeper, die met nauwelijks
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bedwongen emotie de oproep van de Gelderse Commissaris uitsprak! Binnen vijf
minuten stonden de zes telefoonlijnen van de NSF witheet. De telefoniste waarschuw
de weldra dat er achttien aanvragen op afwikkeling wachtten. De inhoud van die
mededelingen was eensluidend: men zon helpen!
De BPM liet weten, dat al haar magazijnhouders in de bedreigde streek en daar
omheen orders hadden, hun voorraden petroleum en andere brandstoffen gratis ter
beschikking te stellen van bevoegde distributeurs. Burgemeester De Vlugt van Amster
dam belde op en zei, dat hij de order had gegeven, dat een vloot zolderschuiten
onmiddellijk moest afvaren. Militaire korpsen werden op weg gezonden naar het
overstroomde gebied. Uit Bussum rukte een groep zeeverkenners het voorplein van de
NSF op, met de boodschap: aBczorg ons een vrachtauto en we gaan*; het verkrijgen
van die vrachtauto was een ablaasje werk* werk. Uit Groningen, Friesland, overal
vandaan, werd hulp toegezegd; dekens, kleding, mankracht, alles werd in overvloed
aangeboden of was reeds onderweg. De gezamenlijke bakkers boden zoveel brood aan
als nodig was. Een artsenorganisatie was in een oogwenk uit de grond gestampt.
Het was zo ontroerend en zo overweldigend, dat nog diezelfde avond de Commis
saris der Koningin in Gelderland met degrootste moeite en met de schetpste voorrang
weer tot de NSF kon doordringen, met het verzoek om een oproep uit te spreken tot
voorlopige opschorting van verdere hulpacties. Het reddingswerk dreigde te verstikken
onder de toesnellende redders. De NSF-zender had met verbluffende snelheid groot
werk van nationale betekenis ven-icht.
Maandag 4 januari 1926
5-6 uur: Kindcruurtjc door Mevr. Antoincttc van Dijk.
7.10-7.30 uur: Radiopraatje door Dr. B. v.d. Pol. Onderwerp: “Hoe groot zijn de
stroomen en spanningen in onze ontvangantennes?”
8.10 uur: Kamermuziek door HH. leden van het H.D.O.-orkest.
1. Eerste Trio Op. 63, Rob. Schumann.
Fran5ois Lupgcns, viool, R. Brinkman, Cello, Egbert Veen, Piano.
8.45-9.15: Lezing door den Heer D. Kncgt. Onderwerp: “Het photographischc
leven in Nederland”.
2. “Bagatellen” voor 2 violen, cello en Harmonium, Antonin Dvorak.
Allegretto Scherzando, Tempo dit Minuctto, Allegretto Scherzando, Canon
Andante con moto, Poco Alegro.
Fran^ois Lupgcns, lc Viool, Bouberg Wilson, 2e Viool, Roelof Brinkman,
Cello, Louis Schmidt, Harmonium.
3. Serenade No. 3 (D-moll), Op. 69, Rob. Volkmann.
Obligaat-Cello: Roelof Brinkman.
(met Strijkorkest)
Dinsdag 5 januari 1926
6.30-7.30 uur: Tweede Radio Proefles Engelsch door Frcd Fry, Directeur A.B.C.
Schools, A’dam. [Op dinsdag 29 december 1925 was er geen Engelse les].
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In dc Radio Luistergids van 31 december 1925 stond een foto van ‘Onze Engel schc lccraar, Mr. Frcd Chs. Fry, Rector van “The A.B.C. Schools “Flolland”, Kei
zersgracht 8, Amsterdam. Dc H.D.O. organiseert dc lessen, maar vragen moeten
gericht worden aan school.’ Was Fred Fry een Duitser, die in dc Eerste Wereld
oorlog in Engeland geïnterneerd was?
Woensdag 6 januari 1926
6.00 uur: Vooravondconccrt. Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens.
1. Derby Marsch, L. Sicde.
2. Hofballtanzc (Walzcr), J. Lanner.
3. Paragraph 3 (Ouverture), Suppé.
4. Frühlingsrauschcn, Sinding.
5. Pour un baiscr, Melodie, Tosti.
6. Giroflc, girofla (fantasie), Lccocq.
6.50-7.10: Lezing door den Heer Joh.H. Spoor. Inspecteur voor het Gooi der
Onderlinge Levcnsvcrz. Mij. Onderwerp: “Levensverzekering is een algemeen
volksbelang”.
7. “Der Zigcuncrprimas” (Operette potpourri), Kalman.
8. “Valse des Flcurs” (uit dc Suite “Cassc noisette”), [Tsjaikowsky].
9. “La jota Aragonèsc” (Dansc cspagnolc), C. Saint-Sacns.
10. Invocation, Fr. Schubcrt.
11. Finale.
Donderdag 7 januari 1926
6.00 uur: Vooravondconccrt. Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens.
1. Spanisch-Polnisch (Marsch), Fctras.
2. Lc barcarolc (Valse), Offcnbach-Fctras.
3. Lc domino noir (Ouverture), E. Aubcr.
4. Voikslicdchcn und Marchcn, Komzak.
5. Nocturne, Fr. Chopin.
6. La belle Flclènc (Opcrcttc-fantasic), J. Offcnbach.
6.50-7.10: “Een praatje over Accumulatoren” door Ir. G.A. ten Hoopcn, inge
nieur van “Varta”.
7. A musical jig-saw (Sclcction), A. William-Aston.
8. Marcchiarc (Chanson Napolitain), P. Tosti.
9. Babillagc, E. Gillet.
10. Berceuse, L. Schmidt.
(Viool-solo met orkest)
11. Standchcn im Mai, L. Sicde.
12. Finale.
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8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
Abonncmcnts-Conccrt. Dirigent: Pierre Monteux. Solisten: Leo Schützcndorff
(bariton), Fredcric Denayer (viola).
Programma:
Aria uit “Figaro’s Hochzcit”, W.A. Mozart.
Aria uit “Der Barbier von Bagdad”, Peter Cornclius.
Scherzo Sinfonico, Rudolf Mengelberg.
(Eerste uitvoering)
“Harold en Italië”, Hcctor Berlioz.
[De beide aria’s zijn vervangen door de Symfonie nr. 6 van Schubert]
Vrijdag 8 januari 1926
8.10 uur: Concert. Soliste: Mcj. Bosman (Sopraan), Den Heer Herman Ehrenfeldt (Fluit). Het H.D.O.-orkcst o.l.v. Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. Der Wildschütz (Ouverture), Lortzing.
2. Capriccio italicn, Tschaikowsky.
Orkest.
3. Recitatief en Aria voor Sopraan met Obligaat fluit uit “L’Allegro, il Pcnsic
roso cd il Moderato”, G.F. Handel.
Mcj. Bosman en Herm. Ehrcnfeld.
4. “Les pècheurs de pcrlcs” (Opera fantasie), Bizet.
Orkest.
8.40-9.20: Lezing door den Heer A.G. van Agtmaal uit Baarn. Onderwerp:
“Noorwegen, Land van Contrasten en Fjorden”.
5. “La Poupee de Nürembcrg”, Ouverture, A. Adam.
Orkest.
6. a) Soir Paien, Georges Hüe.
b) On entend le berger, A. Panscron.
Mcj. Bosman en Herm. Ehrcnfeld.
7. “Pilgcrchor und Lied a.d. Abendstern” uit de Opera “Tannhauscr”, R. Wagncr.
Orkest.
8. Aria van Despina uit “Cosi fan tutti”, W.A. Mozart.
Mcj. Bosman.
9. Menuctt, Moszkowsky.
10. Romanza Andaluza, Pablo de Sarasatc.
Orkest.
Zaterdag 9 januari 1926
8.10 uur: Concert door het H.D.O.-orkcst o.l.v. Fran£ois Lupgens.
1. Marsch “The Diplomat”, J.Ph. Sousa.
2. Wals “Wiener Bonbons”, Joh. Strauss.
3. Ouverture “Zampa”, Hcrold.
4. Ballet “Faust”, Ch. Gounod.
(Op verzoek.)
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5. Potpourri uit dc operette “Grafin Marizza”, E. Kolman.
± 9.00 uur: “Dc Bruiloft van Jeannette” Opera comiquc van Victor Massc. Rollen:
Jeannette, Jeanne Bacilek, Jcan, Jules Moes, Kleine Pictcr, Nctty Gerretsen, Tho
mas, Jan Jansen. Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens.
4. Ballet “Faust”
Zondag 10 januari 1926
8.10 uur: Avondconcert Met medewerking van Mevr. Bep Vricslandcr Stern
(Sopraan). Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran£ois Lupgens.
Programma:
1. Ouverture “Ruslan und Ludmilla”, Glinka.
2. Ukrainischc Suite, J. Rubinstein.
a. Fröhlichcr Einzug in die Dorfschcnke.
b. In der ukrainischcn Heide.
c. Wanja’s Tanz.
d. Erntefest.
Orkest.
3. Waanzinaria uit de opera “Lucia di Lammermoor”, Donizetti.
Mevr. Vricslandcr Stern.
4. Adagio cantabile (uit het Septet Op. 20.), L. van Beethoven.
5. 1ste Satz uit de 6de Symphonic ("Pastorale”) Allegro ma non troppo,
L. v. Beethoven.
Orkest.
6. Aria uit de opera “La Traviata”, G. Verdi.
Mevr. Vricslandcr Stern.
Toespraak door den heer G. Baron Tindal. Onderwerp: “Hoe staat de H.D.O.
er voor?”
Richard Wagner-programma, uit te voeren door het Versterkte H.D.O.-orkest.
7. Voorspel “Lohengrin”.
8. Inleiding 3de acte en bruidskoor uit “Lohengrin”.
9. “Souvenir dc Bayrcuth.” (Fantasie uit Wagner’s Werken), C. Morena.
10. “Traumc”.
11. Ouverture “Tannhauscr”.
12. Sluiting.
Maandag 11 januari 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. Antoincttc v. Dijk.
6.30-7.00 uur: Herhaling v.d. Engelsche Les voor ccrstbeginncndcn door Fred
Fry, in verband met dc overstroomingsramp, waardoor velen dc les niet hebben
kunnen volgen.
7.10-7.30 uur: Radiopraatje. Spreker: Dc Heer H. Filippo, hoofdingenieur der
N.V. Philips Radio. Onderwerp: “Een en ander over den radio-omroep in Ameri
ka”.
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8.10 uur: Concert - Lezing.
Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. Marsch “Freudcnklangc”, Blankenburg
2. Wals “A Toi”, E. Waldteufel
3. Ouverture “Die dicbische Elster”, G. Rossini
4. Mazurka russe, M. Glinka
5. Fantasie uit de Operette “Les Saltimbanqucs”, L. Ganne.
8.40-9.20: Lezing door den heer J. de Meza van den bijenstand “Mcllona” te
Santpoort. Onderwerp: “Het Leven der bijen”.
6. Potpourri uit de Operette “Das Pensionat”, Fr. v. Suppe
7. “Les fillettes au bois” (Menuet), P. Lacomc
8. “Melodie slavc variéc” (uit het ballet “Coppélia”), F. Delibes
9. “Im schonen Lenz” (Standchcn), L. Sicdc.
10. Finale.
Dinsdag 12 januari 1926
6.30-7.30 uur: De Engclschc Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
±10.15 uur: Aansluiting van Tuschinski te Amsterdam. Uitzending van Dansmuziek.
Woensdag 13 januari 1926
6.00 uur: Vooravondconccrt. Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lup
gens.
1. Marsch “Vater Rhein”, P. Lineke
2. Ouverture “Si j’ctais Roi”, Adam.
3. Wals “Phönix Schwingen”, Joh. Strauss
4. “Somewhere a voicc is calling”, Corclli Windcatt
5. Gavotte, F. Gossex
6. Fantasie uit de opera “De Barbier van Scvilla”, G. Rossini
Pauze
7. Potpourri uit de operette “Polenblut”, O. Nedbal
8. “Cupid Garden”, Intermezzo, Max Eugenc
9. “Babillagc”, E. Gillet.
10. Skandinavischc Suite, Frcdcrikscn
11. Berceuse tendre, L. Daniderf
12. Sluiting.
Donderdag 14 januari 1926
6.00 uur: Vooravondconccrt Het H.D.O.-orkest onder leiding van Frangois Lupgens.
1. Marsch “Los Bandcrilleros”, Volpatti
2. Wals “Vcrschmahtc Liebe”, P. Lineke
3. Ouverture “Norma”, Bellini
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4. Premier Bonhcur (Gavotte), Salabcrt
5. Rêverie, R. Hahn
6. Fantasie uit de opera “Troubadour”, Vcrdi
6.50-7.10: Lezing van Mevr. Dr. G. Doctcrs van Leeuwen [bestuurslid van de
Coöperatieve Verbruiksvcrccniging U.A. “Eigen Hulp” te Amsterdam], Onder
werp: “Coöperatie”.
7. “Hier Schlager - wcr dort?” Otto Lindeman
8. Texas Girls (Intermezzo charactcristiquc), L. Sicde
9. “The Rosary” (Song), Nevin
10. Sluiting.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
Abonncmcnts-Conccrt. Dirigent: Pierre Montcux. (Aangeboden door N.V. Philips
Radio en N.S.F.)
Bij het ter perse gaan van dit blad, was het programma nog niet bekend.
[Het werd: 1. Ouverture Le Carnaval Romain, Bcrlioz, 2. Haydn-variatics,
Brahms, 3. Ibcria, Dcbussy en 4. Vioolconcert van Beethoven]
De solist, de violist Jascha Hcifctz (1901-1987) weigerde voor de microfoon op te
treden. Vogt zal in de Radio Luistergids van 29 januari schrijven:
‘Wij kwamen juist in het Concertgebouw toen de beroemde violist - exwondcrkind - ’t podium afdaaldc na het rcpetitiespcl van het vioolconcert van Beethoven.
De heeren Zimmcrmann en Hcllman, de beide eerste concertmeesters, bediscus
sieerden druk de spelopvattingen van het vioolgcnic. De heer Pierre Montcux
onderhield zich met Dr. de Koos, den impressario.
Fransch klonk uit de monden van Hcifctz en Montcux, Duitsch uit die van
anderen, flitsen van Vlaamsch-Hollandsch en Engclsch werden eveneens gehoord.
De Concertgebouw directie sprak in dit talcnkruisvuur het Hollandsch, waarin
de jobstijding van de teleurstelling over Hcifctz weigeren om voor de radio te spe
len, hoffelijk maar beslist werd gestoken.
Wij dachten aan de teleurstelling, die velen onzer luisteraars dezen avond moes
ten voelen.
Velen hadden gehoopt Heifctz te mogen hooren; Hcifctz, den wonderbaren
violist, dien zij slechts kenden door zijn spel voor den gramofoon.
Er waren, zoo wisten wij, tal van luistcravondjcs georganiseerd. Velen hadden
zich de moeite van het bespreken van een Concertgebouw plaats bespaard omdat
zij de kans groot wisten op de mogelijkheid van een vroegtijdig uitverkocht huis.
En wie de lange queux voor de loketten gezien heeft op den morgen van het con
cert zal beamen dat die vrees niet ongegrond was.
Wij zeiden, dat wij aan al die luisteraars dachten en dus probeerden wij om den
virtuoos op delicate wijze te doen blijken, dat zoo het weinige binnen ons bereik
zijnde goud wellicht een wijziging van zijn fatale hardnekkigheid mocht kunnen
bewerkstelligen, dat goud daar was om door hem te worden geborgen.
Maar Dr. de Koos, de impressario, die van goeden wil was en de Radio zeer
zeker niet onwclgczind, schudde meewarig van neen!
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De B.B.C. - dc machtige, wij zouden, wanneer dit instituut niet zoo voortref
felijk ware - bijna zeggen: de radioparvenu in ons midden - had reeds vóór ons
een beroep op Hcifctz gedaan, tot het geven van cenigc concerten.
De violist had dc “offerte” in zijn zak.
De cijfers daarin genoemd deden ons eenvoudig duizelen. En toch was deze
aanbieding afgcslagcn; wat zou de H.D.O. dan vermogen in een transactie die
zelfs dc B.B.C. met haar machtige resources niet had vermogen te bewerkstelligen.
Heifctz is de man van den gramofoon.
Het is steeds weer “His Mastcrs Voice”, die dreigend en vermanend opklinkt,
wanneer dc meester wellicht voor dc verlokking van het kleine opneem instrument
weifelt.
“His Masters Voice” heeft Hcifctz gekocht.
Hij is als Faust in handen van dezen Mcphistophclcs.
Dc gouden ketenen van een rigorcus gesteld contract bieden hem exclusief aan
dc concertzaal met dc zichtbare toehoorders en aan dc gekerfde cbonictplaat van
het Amcrikaanschc gramofoon huis.
Dit feit - het weigeren van Heifctz - brengt een glimpje tot ons van den grooten strijd die zich in de Nieuwe Wereld voltrekt tusschcn dc twee producten van dc
moderne techniek Radio en Gramofoon.
Dc gramofoon voelt zich in zijn leven bedreigd door de jongere bruusk en
levenskrachtig bottende loot van den stam der techniek: dc Radio.
Tegenover dc overmoedigheid en het bandclooze van dc jeugd van het nieuwe
stelt dc bedreigde gramofoonindustrie de slimheid de rijpheid, de macht van zijn
ervaring, zijn organisatie en zijn goud.
Zij biedt den gevierden kunstenaar Amcrikaanschc vermogens in ruil voor dc
verloochening van het bestaan van den microfoon!
De tyrannie van den gramofoon!
Voor het oogenblik kan voor dezen toestand niet veel raad worden geschaft.
Toch zal men een levenskrachtig nieuw cultuur clement als dc Radio op den
duur niet door contracten kunnen einkreisen.
Door de spontaneïteit waarmede Radio dc wereld in zijn luttel tijdsverloop
heeft gepenetreerd heeft zij door verrassing meer maatschappelijk terrein veroverd
dan dc kracht van haar organisatie thans in staat blijkt te kunnen behouden.
Dc tegenpartij begint zich te herstellen en de posities die zij inneemt op eigen
grond zijn hecht en vormen uitstekende steunpunten als uitgang van contrc-attaques voor de herwinning van verloren terrein.
Het geval Hcifctz is slechts een symptoom van komend verzet. Deze stand van
zaken kan voor dc Radio een les zijn.
Op 17 november 1927 zal het weer gebeuren. Bij het Concertgebouworkest
onder leiding van Picrrc Montcux zal Elisabcth Schumann zingen, maar bij dc
aankondiging in het programmablad wordt mcegcdccld: ‘Dc soliste op dit concert
mag of wil haar stem niet voor de microfoon laten hooren. Vandaar dat op dc
oogenblikken dat Elisabcth Schumann in het Concertgebouw zingt, alsmede in dc
pauze, Mevr. Elize Menagé (sopraan) in dc studio zal optreden.’ Een derde keer
komt voor op 7 oktober 1937 uit het Concertgebouw. Dc solist in het Vioolcon
cert van Beethoven was Fritz Kreisler, maar die verleende zijn toestemming voor
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dc uitzending niet. Inplaats van zijn optreden draaide de AVRO grammofoonpla
ten.
Vrijdag 15 januari 1926
6.50-7.10 uur: “Een praatje over accumulatoren” door Ir. G.A. ten Hoopen, inge
nieur van “Varta”.
8.10 uur: Concert - Lezing Het H.D.O.-orkest onder leiding van Frangois Lupgens.
Kwartet No. 49, Op. 76, No. 4, Jos. Haydn
Dc Hccrcn: Fr. Lupgens, 1ste Viool, Bouberg Wilson, 2c Viool, K Brinkman, Cello,
Egbert Veen, Piano.
8.40-9.20: Nutslezing. Spreker: Prof. H. dc Graaf, Hooglecraar te Utrecht.
Onderwerp: “De mensch tegenover zijn mcdcmcnsch in den loop der tijden”,
daarna speelt het H.D.O.-orkest:
Fantasie uit de opera “Don Juan”, W.A. Mozart
Romance, G. Kahnt
Ouverture “Anacrcon”, L. Cherubini
Zaterdag 16 januari 1926
8.10 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
“Requiem” van Giuseppe Verdi. Met medewerking van Mia Pcltcnburg, Sopraan.
Suze Lugcr, Alt. Louis van Tuldcr, Tenor. Thom. Denijs, Bas. Het Koor van “Toon
kunst” afdccling Amsterdam en het Concertgebouworkest. [Dirigent: Pierre Monteux].
Het was eigenlijk de VARA-avond, maar dc VARA ruilde hem voor dc zondag
avond van 17 januari.
Het hoofdartikel van Vogt in dc Radio Lnistergids van 15 januari heet ‘De oogst’ en
bevat deze zinsneden: ‘Dc Omrocpvercenigingcn, die in het vorige jaar naast den
H.D.O. zijn opgericht, zijn er niet in geslaagd om voor ons aannemelijk te maken
dat zij dc belangen van den luisteraar, van welke gezindte, hij ook zij, wezenlijk die
nen, door haar bestaan te dcmonstrecrcn op en wckelijkschcn uitzendavond die
geheel door haar wordt verzorgd. Temeer waar dc dag die hun wordt toegewezen,
moet worden ontnomen aan anderen, die niet dc macht hebben om zich er daadwcrkclijk tegen te verzetten. Dc practijk heeft geleerd, dat dc inhoud van die wekelijkschc uitzendavonden voor het grootste gedeelte uit onschuldig houtwol bestaat,
waarin het kleinood van de eigen partij- of geloofsinzichten zorgvuldig is verpakt.’
Vlak eronder staat het felle ‘Een loodgrauwe lucht...’: ‘Door dc Directie der N.S.F.
is heden aan den H.D.O. het bevel gegeven, om op Zondagavond 24 dezer den
zender af te staan aan dc Arbcidcrs-Radio-Vcrccniging, niettegenstaande het Con
cert van dien avond reeds door den H.D.O. was vastgcstcld en verbintenissen daar
voor waren aangegaan. Verder is voortaan iedere Zaterdag aan de Arbeiders Radio
geschonken, inplaats van 1 Zaterdag in dc 14 dagen, gelijk tot dusver. Het H.D.O.19
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Comité, dat met stijgenden weerzin den loop van zaken in de laatste twee maanden
heeft gevolgd, kan zich hierbij niet langer neerleggen.’
Er wordt mecgedeeld dat de HDO een cursus Handclstcchniek en Handclskcnnis
zal geven. Leider: J. Pelser Jr.
Zondag 17 januari 1926
2.30 uur: Middagconcert met medewerking van Mevr. Brouwcr-Prakkc, (Sopraan)
en het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. Ouverture “Rienzi”, Rich Wagncr.
2. Brautlicd aus der Symphonic “Landlichc Hochzeit”, G. Goldmark.
3. “La Sourcc”, Balletsuite, Leo Delibes.
a. Pas des écharpcs.
b. Andante.
c. Variations.
d. Dansc circasicnnc.
Orkest.
4. a. “Jesus unscr Trost und Leben”, J.S. Bach.
b. Aria uit “Samson”, “O hör mcin Flchn”, G.F. Handel.
Mevr. Brouwcr-Prakkc.
5. Fantasie uit de Opera “Hansel und Grctcl”, E. Humperdinek.
Orkest.
Pauze.
6. Rhapsodic Norvégienne, Joh.S. Svendsen.
7. Trot de Cavallcrie, A. Rubinstein.
Orkest.
8. a. “Nocturne”, C. Franek.
b. “Invitation au Voyage”, Duparc.
c. O jubel mijn hart, Kor Kuiler.
Mevr. Brouwcr-Prakkc.
9. “Le Cygnc”, C. Saint-Saëns.
Solist: Roelof Brinkman. (Cello)
10. Norwcgischer Brautzug im Vorüberzichcn”, E. Gricg.
Orkest.
Het geschil met de NSF (Dubois) moet Vogt zo gehinderd hebben, dat hij het
welhaast zeker geweest is, die om een bespreking gevraagd moet hebben. Dat
gebeurde op 18 januari in Utrecht. Philips bemiddelde. De notulen ervan zijn
bewaard gebleven. Ze bevinden zich in de map HDO van het Omroepmuseum:
18 januari 1926: Conferentie, gehouden in de Industriële Club te Utrecht over de
verhouding tussen de NSF en de HDO.
Voorzitter: Mr. Guépin. Aanwezig de Heren: Baron Tindal, Dr. Suermondt, Smit
Duyzentkunst, Van der Woord, Vogt, Dubois, Stamer, Rees, Waterman, Dr. Balth.
van der Pol, Dr. Halbcrtsm, Wouter Hulstijn.
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Dc voorzitter opent de vergadering met een korte uiteenzetting van de beweegre
denen, die dc firma Philips, als ‘Groot-Luistcraar’, ertoe bewogen hebben, deze
conferentie te beleggen, met het doel, orde op de zaken te stellen. In dezelfde
kwaliteit dus als ‘Groot-Luistcraar’ wilde dc voorzitter deze vergadering niet ope
nen, alvorens een woord van grote erkentelijkheid te hebben gericht aan het adres
van dc NSF, die voortdurend op zo ondubbelzinnige wijze blijk heeft gegeven, dc
radio-omroep in Nederland een warm hart toe te dragen, een erkenning, die
tevens uitgaat - en zeker niet in mindere mate - naar dc HDO, die zich een plaats
in het hart van iedere Nederlandse luisteraar heeft weten te veroveren.
Spreker resumeerde dc ontwikkelingsgeschiedenis van dc officieuze Nationale
Omroep, zoals die thans in Hilversum zetelt en herinnerde eraan, dat alle groepen
het volkomen ccns erover zijn, dat er een officiële Nationale Omroep dient te
komen. Het is het doel, waarnaar gezamenlijk gestreefd moet worden en tot het
bereiken van dit doel is het nodig, dat alle groepen enige concessies doen ter wille
van dc overeenstemming.
Helaas is er een geschil gerezen tussen het Comité van dc HDO en dc directie
van dc NSF. Op zichzelf is dit niet erg, doch spreker betreurde het, dat ook het
grote publiek zich daarmee bezig bleek te houden. Een geschil kan bijgclcgd wor
den en wanneer dit binnenskamers geschiedt, zal het vertrouwen van de massa niet
aan het wankelen worden gebracht.
Dc firma Philips heeft thans het initiatief genomen, om het misverstand tussen
de NSF en dc HDO zo mogelijk tot een voor beide partijen volkomen bevredi
gende oplossing te brengen en spreker bracht dank aan de aanwezigen voor het
vertrouwen, dat zij in deze bemiddelingspoging stelden blijkens hun aanwezigheid
te dier plaatse.
Dc Heer Halbcrtsma vroeg het woord, met het doel, voor dc Heer Rees, die
als vertegenwoordiger van dc Radio Luistergids eveneens groot belang heeft bij dc
behandeling van deze zaak, toelating voor deze conferentie te verkrijgen. Hiermee
gaat dc vergadering accoord, waarop de Heer Guépin het voorstel doet, om dc
materie te behandelen volgens een door hem vooraf opgcstcldc lijst vraagpunten,
luidende als volgt:
1. Heeft dc HDO nog steeds bestaansrecht?
2. Zo ja, wat behoeft hij voor zijn voortbestaan?
3. Is het gewenst, een zeker aantal avonden aan hem de beschikking over dc zen
der te geven; welke voorwaarden dienen dan gesteld en vervuld te worden:
a) voorlopig; b) na ingebruikstelling van een tweede zender?
4. Is het gewenst en noodzakclijk, dat dc NSF haar zender gratis ter beschikking
stelt voor radio-uitzendingen?
5. Zo niet, welke maatstaf dient voor te heffen bijdragen te worden aangelegd?
6. Is het wenselijk, dc verdeling van een aantal uitzendavonden schriftclijk vast te
leggen en hiervan openlijk mededeling aan het Nederlandse publiek te doen?
1. Heeft dc HDO nog steeds bestaansrecht?
Baron Tindal geeft naar aanleiding van dit vraagpunt enige aanvulling op de his
torische inleiding van Mr. Guepin. Er wordt, aldus spreker, dc HDO verweten,
niet tijdig met zijn desiderata te zijn gekomen. Aanvankelijk was dc samenwerking
tussen dc HDO en dc NSF volkomen. Zij berustte op wederzijds vertrouwen.
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Alles ging goed, totdat het vraagstuk ter tafel kwam van de Christelijke Radio
Omroep. In den beginne werd met de HDO over dit vraagstuk geconfereerd,
waarbij het HDO-Comité zich afkerig toonde van het idee, om een religieuze uitzendavond in te lassen, gezien de mentaliteit van de Nederlandse bevolking. De
besprekingen vlotten dus niet erg.
Toen gingen de heren van de Christelijke Omroep Vereniging naar de NSF en
huurden de zender van de heer Dubois. De heer Dubois verdedigde deze geste op
commerciële gronden. Reeds toen is door het HDO-Comitc aan de heer Dubois
gezegd, dat deze geste minder aangenaam werd gevonden.
Inmiddels werd de nieuwe toestand bestendigd, totdat de katholieke groep ter
tafel kwam, ongeveer gelijktijdig met de geboorte van de Staatscommissie. Ook deze
katholieke groep verkreeg de beschikking over een zendavond, ditmaal gratis! Vol
gens de heer Dubois, omdat de HDO eveneens gratis over de zender kon beschik
ken. Op zichzelf is deze redenering logisch, doch klopt niet met de commerciële
motivering, waarmee de Christelijke uitzendavond mogclijk werd gemaakt.
Bovendien maakte de heer Dubois sindsdien het voornemen kenbaar, om, met
het oog op de Staatscommissie voortaan aan iedere groep dezer commissie de zen
der gratis af te staan. Inmiddels werden hierdoor verschillende groepen, o.a. de
socialisten, genoopt, ook een zendavond te bedingen.
Wat tenslotte vraagpunt 1 betreft, hierop moet de heer Tindal volmondig ja
antwoorden. De HDO is er nu eenmaal en laat zich niet wegcijferen. Onder de
HDO moet niet verstaan worden het Comité van de leiders, doch de grote schare
neutrale luistervinken, die zich om deze leiders geschaard hebben en die hun spe
ciale behoeften aan hen hebben opgedragen. De HDO is een neutrale omroep en
volgens mij, aldus baron Tindal, heeft de neutrale omroep zoveel meer bestaans
recht, dan die der religieuze partijgroepen, dat een geheel zendprogramma hem
toekomt.
De heer Dubois kan eveneens op vraagpunt 1 met ja antwoorden, doch acht
het gewenst, ter toelichting enkele punten te herhalen, die hij al eerder aan ver
schillende heren heeft mecgedeeld. Destijds, toen de HDO nog het monopolie
had, is het noodzakelijk geweest, de stap te doen tot de Christelijke Omroep. Dat
deze er gekomen is, of juister gezegd, dat deze er komen moest, betreurt ook
spreker, maar het was niet te ontgaan.
Inmiddels blijft de vraag, of de andere groepen ook thans niet hun omroepavond zouden bedingen, ook al ware het precedent met de Christelijke Omroep er
niet.
Volgens de heer Dubois gaat het erom: Willen wij staatssubsidie of niet? Boven
dien moeten wij ons op het ogenblik eerst afvragen, of de HDO wel zeven volle
dige programmaavonden kan financieren.
De Heer Guepin waarschuwt spreker zich bij zijn onderwerp te houden; wat hij
aanroert behoort bij vraag 2.
De heer Dubois vervolgt, met erop te wijzen, dat volgens hem de mening van
het HDO-Comitc onjuist is in zijn bewering: Nu is er alweer een avond van ons
afgenomen. Dit naar aanleiding van feiten uit de laatste tijd, die aanleiding hebben
gegeven tot dit betreurenswaardig misverstand.
De sociale groep had reeds het recht, om een avond per week uit te zenden,
doch heeft om financiële redenen voorlopig genoegen genomen met een avond in

22

dc veertien dagen. Spreker meent, dat de heren van het HDO-Comitc hun grie
ven wat overdrijven. Zij hebben toch eigenlijk dc beschikking over dc gehele
week, met uitzondering van 3x2 uren, die noodzakclijk moeten worden afgestaan,
ter wille van dc totstandkoming van een officiële Nationale Omroep. Bovendien
kan op dc avonden, dat deze partijgroepen uitzenden, dc HDO niettemin gebruik
blijven maken van dc vóór- en na-avonden.
Dc verschillende groepen zien grote culturele belangen voor haar partij in dc
omroep. Persoonlijk acht spreker dit enigszins overdreven, maar hij is van mening,
dat men haar dc proef moet laten nemen.
Mr. van der Dcurc heeft spreker ook namens dc katholieken mccgcdccld, dat
beide groepen geen belang zien in twee zenders. Gezien dc ervaring, willen zij
gaarne mccwcrkcn tot een continu neutraal programma. Men moet echter oppas
sen, dat men deze groepen dc mogelijkheid niet ontneemt, zich terug te trekken.
Zij hebben haar faux pas ingezien, laten wij haar dc retraite gemakkelijk maken!
Spreker kan vervolgens meedelen, dat hem bij het hoofdbestuur van dc PTT
een tweede golflengte is geweigerd. Dc minister neemt het standpunt in, dat,
zolang dc Staatscommissie zitting heeft, hij geen wijziging wenst te brengen in dc
status quo.
Volgens spreker heeft de HDO zeer zeker bestaansrecht, mits hij beseft, hoe hij
dc belangen van dc neutrale luisteraar ook in dc toekomst moet verdedigen.
De voorzitter stelt hierop de vraag, of dc bestaande toestand voor dc HDO wel
bevredigend is, d.w.z. wanneer het risico blijft, dat hem steeds meer avonden wor
den afgenomen. Wij moeten, aldus spreker, wel degelijk rekening houden met het
feit, dat dc zaak publiek is geworden. Het publiek heeft recht, om zeker te weten,
dat van het neutrale HDO-programma niet meer avonden worden afgenomen en
spreker zou gaarne een definitieve toezegging van dc heer Dubois willen hebben
betreffende deze kwestie.
Dc heer Dubois doet niet alleen toezegging, dat er niet meer avonden zullen
worden onttrokken, doch met man en macht zal hij werken, om bovendien een
tweede zender alsnog in werking te krijgen.
Dc voorzitter stelt vast, dat vraagpunt 1 door partijen bevestigend is beant
woord en gaat over tot vraagpunt 2.
2. Zo ja, wat behoeft hij voor zijn voortbestaan?
Dc heer Halbcrtsma vraagt het woord voor enige opmerkingen van een halver
wege buitenstaander, die niettemin enig licht over dc zaak wil laten schijnen.
Wat dc HDO het allereerste nodig heeft voor zijn voortbestaan is zclfvcrtrouwen. Hij moet niet het gevoel hebben van op apegapen te liggen. Dc HDO is
doordrongen van het besef, dat hij is een overgangsorgaan naar dc officiële Natio
nale Omroep, maar zijn werk moet zich kenmerken door een zekere climax, door
een waardige introductie tot deze Nationale Omroep. Dc HDO moet, wanneer
dit tijdstip aangebroken zal zijn, met vliegende vaandels begraven worden. Voor
zijn werk heeft dc HDO vertrouwen en geld nodig. Juist dc twijfelaars moeten
behouden blijven of gewonnen worden en niets is noodlottigcr voor het werk van
dc HDO, dan dc indruk, die hij op dc twijfelaars zou kunnen maken, van een
zekere afbouw. Dit gevoel van afbouwen wordt gesuggereerd bij dc massa door dc
herhaalde vermindering van het aantal omroepavonden, dat hem door de NSF ter
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beschikking wordt gesteld. Men dient wel te beseffen, dat hierdoor het hoogno
dige vertrouwen heengaat.
Spreker acht het een juiste tactiek van de heer Dubois om de religieuze en partijgroepen haar zelfoverschatting te laten voelen. Het is goed ingezien, wanneer
men haar door de praktijk het ónmogelijke laat voelen, maar daarbij moeten de
financiën niet uit het oog worden verloren. Wij moeten het grote publiek achter
ons houden.
Spreker acht het van het grootste belang, dat er op dit ogenblik gepubliceerd
zal kunnen worden, dat de programma-avonden niet verder zullen worden beknot
en dat de omroep kwalitatief niet zal lijden. Het is jammer, dat na de mededeling
van de heer Dubois, betreffende zijn onderhoud met het hoofdbestuur van PTT,
er niet in publiek met de tweede zender kan worden geschermd.
Spreker zou tenslotte vraagpunt 2 willen beantwoorden met het advies: geef de
HDO een vaste basis, waarmee hij tegenover zijn luistervinken kan treden.
De heer Waterman merkt op, dat hij geheel cens is met de mening van de heer
Halbertsma en dat z.i. het vertrouwen van de luistervinken alleen behouden kan
worden, wanneer dergclijke publikatics als de laatste in de Luistergids niet voor
komen.
Spreker adviseert, een besluit te nemen, waarbij een herhaling van dcrgclijk
geschrijf voorkomen wordt, tenzij geen ander middel meer mogclijk zou zijn.
Spreker acht het zeer ongewenst, de vuile was in het publiek te behandelen en
dringt er met klem op aan, een besluit te nemen in dezen geest, dat genotuleerd
wordt.
De voorzitter, die met de spreker mee kan gaan, verzoekt deze opmerkingen
niet te beschouwen als een critick op het werk van enkele mensen, doch als een
ernstige raadgeving. Derhalve zal spreker gaarne de besprekingen daaromtrent
beperken.
De heer Vogt dankt Dr. Halbertsma voor zijn bemoedigende woorden. Hij is
hiervoor zeer erkentelijk, doch wil erop wijzen, dat, zo deze woorden ingegeven
mochten zijn door de veronderstelling, dat het bij hem aan goede moed zou
beginnen te mangelen, deze gedachte onjuist is, omdat, niettegenstaande de ge
beurtenissen van recente datum, zowel spreker persoonlijk, als het gehele HDOComité, vol goeden moed is.
Ook uit de woorden van de heer Waterman wilde spreker de goede bedoeling
horen, al trof het hem enigszins onaangenaam, dat de heer Waterman schijnbaar
van de veronderstelling uitging, dat niet het uiterste geprobeerd zou zijn, om bij
onderling overleg publikatic te voorkomen. Dat in dit geval de kwestie tot het
publiek is gebracht, wijst erop, dat alle andere pogingen gefaald hebben. Het is
dus onbillijk, de redactie van de Luistergids van hccthoofdighcid te betichten.
Baron Tindal merkte op, dat met volle appreciatie voor de bemiddelingspoging
van Philips, er generlei wetenschap van deze poging bestond bij het HDOComité, toen het overging te besluiten, het communiqué in de Luistergids af te
drukken, zoals het er thans staat.
Spreker wil de heer Waterman verzekeren, dat op dat ogenblik de toestand
geschapen was, die de heer Waterman zelf als ‘het uiterste geval’ moet aannemen.
De heer Dubois wijst erop, dat volgens de schriftclijkc overeenkomst met de
HDO, daterende van 1 mei 1925, uitingen naar buiten, van de aard als het
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gewraakte communiqué, slechts bij onderling overleg tussen het HDO-Comité en
de directie der NSF zou plaats vinden en dit is niet gebeurd.
Voorzitter: Op het onderhavige geschil is dit contract m.i. niet van toepassing.
De heer Dubois verzekerde, niet geweten te hebben, dat het geschil op dit
dode punt was gearriveerd.
De heer Waterman wil zijn opmerking aanvullen en de wenselijkheid naar voren
brengen, dat onder geen enkele omstandigheid de vuile was in het publiek mag
worden behandeld, wanneer daarmee de positie van de HDO wordt verzwakt.
Volgens spreker zal de penningmeester al zeer spoedig de nadelige gevolgen
ondervinden van deze gebeurtenis.
Dr. Sucrmondt wenst even in herinnering te brengen, dat het verlangen naar
partij- of religieuze omroepen niet is voortgekomen uit de luisteraars, doch
gecreëerd door enkele partijleiders. Wanneer de heer Dubois maar wilde meewer
ken, zou thans de retraite voor de Christelijke heren heel gemakkelijk zijn, vooral
nu de tweede golflengte voor een eventueel in gebruik te nemen zender geweigerd
is geworden. Angst voor een tweede vreemde zender is ongemotiveerd.
Spreker eindigt met de wens: geef ons onze zeven avonden terug, waarop wij,
krachtens ons werk en de grote menigte luisteraars, die zich met ons homogeen
verklaren, recht hebben; maak de religieuze heren hun retraite mogclijk en bevor
der daarmee de Nationale Omroep.
De voorzitter wijst op de tactiek, in verband met de binnenkamerse uitingen
van de Staatscommissie.
De heer Dubois merkt naar aanleiding hiervan op, dat niets de minister belet,
dezelfde golflengte van de NSF aan een andere zender voor proefnemingen af te
staan.
Baron Tindal hoort nu voor het eerst van de heer Dubois, dat de regering een
tweede golflengte zou weigeren. Dit bevreemdt hem en stelt hem voor nieuwe
moeilijkheden, gezien recente mededelingen van de heer Dubois, waarbij op de
mogelijkheid van een tweede zender werd gerekend. De berekeningen en de
gedragslijn van het HDO-Comitc zijn dan ook uitsluitend gebaseerd op de moge
lijkheid van een tweede zender, althans een zender, die hun geheel ter beschikking
wordt gesteld.
In dit verband wenst spreker een telegram van Tclcfunkcn te memoreren, gete
kend “van Dugteren”, waarbij een zender zonder meer wordt aangeboden. Niet
temin wenst de heer Tindal zijn vroeger gedaan aanbod aan de NSF te bestendi
gen, nl. om de zender te huren tegen een bedrag van ƒ 10.000,- per jaar.
Baron Tindal wijst vervolgens op zijn voorstel, om het HDO-orkest aan de partijgroepen te verhuren. Z.i. is langs andere weg uitkomst mogclijk, alleen de naam
Hilversumse Draadloze Omroep zal veranderd moeten worden in Hollandse
Draadloze Omroep.
De voorzitter wijst er met nadruk op, dat deze conferentie is uitgegaan van de
bedoeling, om een bevredigende oplossing te vinden. De laatste mededelingen
van de heer Tindal verscherpen z.i. de toestand. Dit kan bij partijen, naar hij wil
aannemen, niet de bedoeling zijn.
Het komt spreker voor, dat dit voorstel is ingegeven door de wens, om bin
nenkort een tweede zender te hebben. Doch laten wij wel ernstig overleggen, of
de HDO in staat is, zeven volledige dagen van de weck, kwalitatief op hoog peil,
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tc vullen.
Spreker sluit zich aan bij de woorden van Dr. Halbcrtsma.
Ook bij de sectarischc omroepen bestaat wellicht met uitzondering van een, de
wens om tot een Neutrale Omroep te komen.
Volgens spreker slaat de HDO zijn vleugels tc wijd uit.
Volgens Dr. v.d. Pol zou de HDO, wanneer hij maar de zekerheid bezat van
vier vaste uitzendavonden, al een heel stuk geholpen zijn.
Mr. Guepin: Dus de vaste basis!
Baron Tindal: Die wordt ons onmogelijk gemaakt omdat de heer Dubois niet
bereid is, die contractueel vast te leggen.
De heer Dubois: Ik betreur het, dat al deze besluiten niet gevallen zijn in een
volledige HDO-vcrgadcring. Hierbij toch moet, volgens het oude contract, de
NSF vertegenwoordigd zijn. Gij vraagt een concreet antwoord. Ik kan u slechts dit
erop antwoorden: Wanneer de HDO een contract met een firma buiten de NSF
zal afsluiten, zullen wij ons tot het uiterste verzetten.
Mijn antwoord op de waag om zeven avonden, weet ge. Dit is praktisch ónmo
gelijk, gezien de verhoudingen in de Staatscommissie en mijn politiek ten opzich
te van de Nationale Omroep; en tenslotte, op de vraag om vier vaste avonden kan
ik geen garantie geven, doch uitsluitend toezegging doen.
De voorzitter: Ik veronderstel toch, dat de NSF, die een zelfstandige Naamlo
ze Vennootschap is, volledig kan doen, wat haar goeddunkt en wat zij wil. De
HDO vraagt m.i. geen ander recht, dan dat, hetwelk u de sectarischc verenigingen
heeft gegeven.
De heer Dubois: Ik kan geen contract op lange duur geven.
De heer Guepin: Dan zeker toch voor de duur van de voorlopige regeling?
De heer Dubois: Ja.
De voorzitter resumeert daarop de besprekingen waarbij hij vasdegt, dat de
heer Dubois zich dus bereid verklaard heeft, om contractueel voor de duur van de
voorlopige regeling, d.w.z. tot het ogenblik, dat de officiële Nationale Omroep in
werking zal worden gesteld, de HDO vier vaste avonden af te staan.
Spreker brengt de mogelijkheid naar voren, om een arbitragecommissie in tc
stellen, ter beslechting van de eventueel later opkomende geschillen.
De heer Dubois: Ik ga accoord met uw resumé, maar moet een voorbehoud
maken betreffende mijn besprekingen met de groep van Mej. Bruining. Ook met
haar groep [V.P.R.O.] wens ik tot een overeenkomst tc komen [de eerste uitzen
ding zal op 30 mei 1926 zijn].
De voorzitter: Nee, meneer Dubois; dat moet u in dit verband liever endosse
ren aan de prudentie van de HDO.
De heer Dubois: Accoord.
De heer Guépin: U overvalt ons thans met deze kwestie. U heeft Mej. Bruin
ing en haar groep bij de voorbesprekingen niet gememoreerd.
De heer Vogt: Deze kwestie, nu toevallig handelend over de groep van Mej.
Bruining, demonstreert ten duidelijkste het punt, dat voor de HDO verderfelijk is.
Er worden ons toezeggingen gedaan voor een vast aantal avonden, maar tenslotte
behoudt de directie der NSF zich de vrijheid voor, om ons zoveel uren af tc
nemen, als haar goeddunkt. Wij kunnen over het punt betreffende het aantal der
avonden, die wij nodig denken tc hebben ter bevrediging van onze luistervinken,
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niet beslissen, zonder met het Comité daarover te beraadslagen. Er wordt hier te
veel gesproken over onweegbare dingen, zoals het publieke vertrouwen, enz.,
doch wij hebben concrete en tastbare bewijzen van het grote vertrouwen der luis
teraars, die achter ons staan.
Wij hebben voorts de zekerheid, krachtens onze ervaringen, om zeven dagen
goed te vullen. Wij zijn praktisch zeker van de binnenkomst der nodige financiën.
Wij vragen dus de zender weer geheel zoals in de goede oude tijd. Wij zien daar
bij de morele claimen niet over het hoofd van onze religieuze en partijdige zus
terverenigingen, doch wij houden ook rekening met de zucht van al die vereni
gingen, om zich een eervolle retraite te verzekeren. De HDO is bereid, om op
uiterst delicate wijze deze taak op zich te nemen, in de stellig overtuiging, daar
mee behalve zichzelf ook de NSF een goede dienst te bewijzen.
De voorzitter wijst erop, dat de heer Vogt ermee rekening heeft te houden, dat
de bestaande toestand niet meer gelijk is aan die van de aanvang. Wanneer de
HDO thans alle macht in handen kreeg, zou dat niet juist zijn. Dat zou te ver
gaan. Daarmee zou geen juist inzicht betoond worden betreffende een status quo.
De heer Vogt: Maar u houdt geen rekening met het verlangen van de scctarischc groepen, om zich terug te trekken.
De heer Tindal: Desnoods zouden wij genoegen nemen met de zes weekdagen
en zouden dan de zondag willen bestemmen voor kerkuitzendingen. Doch beter
is het, dat wij de volle zeven dagen hebben, met het oog op de populaire zondagmiddaguitzendingen.
Het is verkeerd, wanneer de heren uitgaan van de gedachte dat de HDO vijan
dig is, of naijverig, ten opzichte van de andere groepen. Integendeel, wij wensen
haar het beste. Hadden zij maar een eigen station. Nu de tweede zender niet
mogclijk is, volgens de heer Dubois, zou het mogclijk zijn, zelfs bij een vrijwillige
retraite van de anderen, dat de indruk gevestigd zou worden, dat wij ze eruit druk
ken en dat is onjuist.
De heer Dubois merkt op, dat, wanneer wij scherp tegenover elkaar gaan staan,
de mogelijkheid tot overeenstemming is buitengesloten. Van de zijde der NSF is
geen enkele uiting gehoord, die niet getuigt van de wil tot overleg. Hoe denkt de
HDO over een gehele verhuring aan de HDO van de zender? Destijds is een soort
van super-HDO mislukt, omdat het HDO-Comité de censuur opcistc over de
programma’s. Wanneer de zender geheel verhuurd was aan de HDO, wat zouden
wij dan met de anderen moeten doen? Die zouden geen genoegen nemen zelfs
met de ‘delicate oplossing’, die de heer Vogt ons heeft toegezegd. Die gaan waar
schijnlijk zelf zenden en wij derailleren met de Rijks-Omroep.
Dr. v.d. Pol merkt op, dat de heer Dubois de subpunten a en b door elkaar haalt
en daarmee de debatten verwart.
De voorzitter vraagt nogmaals, nu sub b door de mededelingen van de heer
Dubois van de baan is, wat de voorstellen van de HDO zijn.
De heer Dubois: Laten de groepen het zelf regelen. De NSF wil totaal gedes
interesseerd zijn bij de zender.
De voorzitter: Meneer Tindal, kunt u voorstellen doen?
De heer Tindal: Wij hebben steeds op twee zenders gerekend. Hoe lang zou de
voorloopigc regeling volgens punt a duren? Wij zijn geneigd, de bestaande rege
ling nog enige tijd te doen voortbestaan, mits het voor zeer korte duur zij, maar
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wij vrezen, dat het kleine beetje, dat ons nog rest, voortdurend verder zal afbrok
kelen.
Wij hebben zelf uit de mond van de heer Dubois gehoord, dat wij vrij zeker
kunnen rekenen op de komst van Mcj. Bruining en haar groep en dan staat ook
nog... [?] te wachten in de partij van Mr. v.d. Deurc, waardoor wij een tweede
Christelijke uitzendavond mogen verwachten.
Wij hebben uitsluitend zekerheid nodig van de zijde van de heer Dubois, wil
len wij verder kunnen gaan.
De heer Dubois: Ik geef gaarne zekerheid. Ik heb u al zekerheid gegeven. Die
heb ik u toch al een uur eerder aangeboden! Het HDO-Comité wil voortdurend
de indruk wekken, alsof het aan onze kant aan goede wil ontbreekt. Het komt tel
kens met nieuwe vondsten, die ik al lang eerder ter overweging heb aanbevolen.
Thans is de HDO overtuigd van de noodzakelijkheid van een tweede zender.
Daarvan waren wij al veel eerder overtuigd. Op dat aambeeld hebben wij al veel
eerder gehamerd. Nog sterker, wij zijn er reeds mee begonnen, om de mogelijk
heid te scheppen, dat de HDO kan bereiken, wat hij zich thans eerst heeft voorgestcld!
Dr. Suermondt: Wij merken nu juist niet, dat er met alle krachten aan die twee
de zender wordt gewerkt. Integendeel is het ons opgevallen, dat de werkzaamhe
den daaraan maar langzaam vorderen. Het technisch personeel, dat ermee belast
is, werkt tegenwoordig op onderzeeboten, instede van aan het tweede zendsta
tion. Wij hebben de koe bij de horens gevat en wij willen thans met alle kracht
doorzetten.
Daarbij komt nog, dat de toevloed van geld eerder gunstiger, dan minder is.
De voorzitter maakt de heer Suermondt erop attent, dat het overweging ver
dient, om uitsluitend met de praktische mogelijkheden rekening te houden. Het
kan toch niet de bedoeling zijn van het HDO-Comitc, om, zij het ook slechts
voorlopig, door te gaan zonder zender en zonder masten.
Dr. Suermondt: U vergist zich, de mensen staan achter ons. Wij krijgen van alle
kanten nu juist de steun van luisteraars, die totnutoe achterbleven, omdat zij zei
den: De HDO is eigenlijk hetzelfde als de NSF.
De heer Vogt: Wij mogen verwachten, dat de twee belanghebbende partijen
volledig overleg plegen. De gebeurtenissen van de laatste dagen hebben ons
geleerd, dat onze andere partij dit overleg niet wenst. Wanneer wij geen vaste basis
hebben, hoe kunnen wij dan onze persberichten zenden, hoe kunnen wij voorts
ons volledig orkest houden, enz.?
De heer Dubois: Het gaat slechts om 3x2 uur!
Dr. Halbcrtsma: Er wordt hier hcrhaaldclijk over hetzelfde onderwerp gespro
ken op een tendentieuze manier, die in de pers wellicht een bepaald effect sorteert,
doch die op een bepaalde conferentie misplaatst is. Het HDO-Comitc noemt het
verlies aan zendtijd drie avonden, terwijl hetzelfde tijdsbestek door de heer Dubois
slechts 3x2 uur genoemd wordt. Ik verzoek de heer Dubois, om ccns te precise
ren, welke uren thans het HDO-Comité ter beschikking staan?
De heer Dubois:
Maandagavond van 6-11 en later,
Dinsdagavond van 6-8 en van 10 tot later,
Woensdagavond van 6-8 en van 10 tot later,
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Donderdagavond van 6-11 cn later,
Vrijdagavond van 6-11 cn later,
Zaterdagavond van 6-8 cn van 10 tot later,
Zondagmiddag van 2-5,
Zondagavond van 6-8 cn van 10 tot later.
Daartegenover hebben de Katholieken 2 uur, de Christclijkcn 2 uur cn de SDAP
2 uur.
De heer Guépin resumeert de eisen van de HDO, zoals zij tot uiting zijn
gebracht door de heren Tindal, Sucrmond en Vogt cn merkt naar aanleiding daar
van op, dat de HDO alle erkenning toekomt voor zijn pioniersarbeid. Pioniers
hebben ten doel, de weg te bereiden voor hen, die na hen komen en moeten het
als een voldoening achten, dat eventuele nakomers een deel van het verkende ter
rein opciscn.
Het is voor ons, als vertegenwoordigers van de firma Philips, van minder
belang, wie de definitieve opdracht voor de zender krijgt. Het is in de eerste plaats
nodig om te weten, wat het HDO-Comité wil. Het is hier thans volledig bijeen en
ik nodig de heren uit, om zich even af te zonderen, terwijl wij de conferentie enige
tijd zullen schorsen, om daarna, op grond van de mededelingen cn de gevoerde
besprekingen, tot definitieve besluiten te kunnen komen.
Hierna wordt gepauzeerd.
Hierna opent de voorzitter de vergadering.
De heer Tindal, die als woordvoerder optreedt voor het HDO-Comité, betuigt de
grote erkentelijkheid van het gehele Comité voor de firma Philips, die ook nu
weer, nu Nationale Radiobclangcn in het gedrang dreigen te komen, zo welwil
lend is om als intermediair op te treden.
Maar bij alle appreciatie moet geconstateerd worden, dat de firma Philips de
toestand tracht te continueren, die door het HDO-Comité absoluut ongewenst
wordt geacht.
Het HDO-Comité heeft met grote voldoening kennis genomen van de bereid
willigheid der NSF, om een tweede zender gereed te maken, waarmee dus aan de
principiële bestaansvoorwaarde van de HDO, nl. om een volledig wcckprogramma te kunnen verzorgen, tegemoet zal worden gekomen.
Spreker zou gaarne schriftelijk zien vastgclcgd een uiterste termijn betreffende
dit gereedkomen.
Het HDO-Comité houdt zich inmiddels volkomen vrij, om naar een andere
zender om te zien, wanneer de door de heer Dubois toegezegde tweede zender
niet vlug genoeg in gebruik kan worden genomen.
Tenslotte stelt het HDO-Comité als cis, dat de scctarischc uitzendingen niet
buiten de vastgestcldc uren zullen vallen, omdat hierdoor de regelingen van de
HDO in het gedrang komen, o.a. de uitzending van de persberichten.
De voorzitter, de eisen van het HDO-Comité resumerende, komt tot de con
clusie, dat het HDO-Comité dus in principe bereid is, de samenwerking met de
NSF te continueren, op voorwaardc, dat de NSF de uitzendmogelijkheid zoveel
mogclijk zal bevorderen, o.a. door in gebruikstelling van een tweede zender, terwijl
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het Comité de vrijheid heeft, om bij te lang wachten op deze tweede zender, naar
een andere gelegenheid om te zien, terwijl tenslotte de HDO erop staat, dat de sectarische groepen zich punctueel zullen houden aan de voor haar afgebakende uren.
De heer Dubois antwoordt hierop, dat het noemen van een termijn hem thans
onmogelijk is. Daarover moet hij eerst zijn technische raadgevers om advies vragen.
Spreker vindt het ook wat onbillijk, om deze cis te stellen. Er moet bedacht
worden, dat de zender gratis afgestaan wordt en dat daartegenover wel iets gesteld
mag worden. Volgens zijn persoonlijke taxatie zou de genoemde termijn te stellen
zijn op een maand of vier.
De heer Tindal wijst erop, dat hij zijn bod van ƒ 10.000,- huur per jaar blijft
handhaven.
De heer Halbcrtsma bepleit de instelling van een permanente arbitragecom
missie, die na sluiting van het definitieve contract tussen de HDO en de NSF, zal
kunnen optreden wanneer eventueel later opkomende geschillen dit nodig maken.
Spreker acht dit zeer gewenst, om ongewenste publikatics te voorkomen.
Dr. Sucrmondt wenst, in nadere aanvulling op hetgeen de heer Tindal als cis
namens het HDO-Comitc gesteld heeft, nog een eis te stellen, die eveneens volle
dige adhesie van alle Comitcledcn heeft, d.i. de verplaatsing der domicilie van de
HDO naar Amsterdam.
Het is voorgekomen, dat brieven, die aan de HDO waren geadresseerd, door
de heer Dubois werden beantwoord en ondertekend.
Het moet in den lande groot misverstand wekken, wanneer het secretariaat van
de HDO gevestigd blijft bij de NSF.
Ook het geldclijk beheer mag niet langer toevertrouwd blijven aan de zorg van
de NSF, doch dient te worden ondergebracht bij de verantwoordelijke penning
meester van de HDO.
Wanneer de domicilicwisscling publiek zal zijn gemaakt, zal zij van grote
invloed zijn op het binnenkomen der gelden. Nog veel te veel wordt er onder de
luisteraars gefluisterd, dat de HDO eigenlijk een onderdeel van de NSF is en dit is
voor de arbeid van de HDO van onberekenbaar nadeel.
(Algemene bijval).
Dr. v.d. Pol vindt bij deze domicilicwisscling de naam een bezwaar.
De heer Dubois behoudt zich alle vrijheid voor betreffende de amendering van
het bestaande contract.
De heer Smit Duyzentkunst betoogt, dat de geruchten in zoverre grond heb
ben, dat volgens hem de HDO inderdaad volkomen onderhorig is aan de NSF. Er
kan niets gedaan worden zonder toestemming van de NSF, of de heer Dubois. Op
alle punten is het HDO-Comitc aan handen en voeten gebonden. Deze toestand
wenst hij niet langer bestendigd te zien.
Dr. Sucrmondt verklaart nogmaals, dat, wanneer de NSF op de ingcslagcn weg
voortgaat, het HDO-Comitc zich zonder twijfel zal onttrekken aan haar invloed
en andere middelen zal beramen.
De heer Guepin resumeert nog ccns de voorwaarden, die door het HDOComitc gesteld zijn als basis voor de voortzetting van de samenwerking met de
NSF, totdat de officiële Nationale Omroep in werking zal treden, t.w.:
Het HDO-Comitc blijft bij zijn cis, om een volledig weckprogramma te moe
ten vullen, terwille van de grote schare luisteraars, die dit eisen.

30

Het HDO-Comité neemt genoegen met een voorlopige regeling waarbij hun
de volledige week wordt afgestaan, behoudens 3x2 uur die bestemd blijven voor
de Katholieken, de Christclijkcn en de Arbeidersgroep en eventueel behoudens
1 uur, nog nader te bestemmen en toe te wijzen aan de groep van Mcj. Bruining.
Deze voorlopige regeling aanvaardt het Comité slechts op grond van de toezeg
ging van de heer Dubois, om zo spoedig mogclijk een tweede zender in gereedheid
te brengen, die dan in volledig gebruik aan de HDO kan worden afgestaan.
Het Comité stelt vervolgens de cis, dat de scctarischc omroepuren tot de vastgcstelde tijd beperkt zullen blijven.
Vervolgens, dat het domicilie van de HDO verplaatst wordt en dat het beheer
over de gelden eveneens niet meer ondergebracht zal blijven bij de administratie
van de NSF, doch toegewezen zal worden aan een verantwoordelijke penning
meester uit het HDO-Comitc.
Dr. Sucrmondt bevestigt de juistheid van de formulering dezer punten, doch
wenst eraan toe te voegen, dat het HDO-Comitc er prijs op stelt te verklaren, dat
de NSF bij deze regeling en de daaruit voortvloeiende regelingen, steeds beschouwd
en behandeld zal worden als de meest begunstigde natie [?].
De heer Guepin stelt hierop punt 4 aan de orde, nl. de vraag, of het gewenst en
noodzakclijk is, dat de NSF haar zender gratis ter beschikking stelt voor radio-uitzending en herinnert hierbij aan het gehandhaafde aanbod van de heer Tindal.
De heer Tindal wil niets liever dan geld voor zijn zender, doch meent, dat dit
niet in het belang van de HDO zou zijn, omdat hij vreest, hierdoor de kwaliteit
van de programma’s te verminderen.
De voorzitter: Dat wil dus zeggen, dat u een lage huurprijs zult berekenen.
De heer Dubois: Nee; wanneer ik een huurprijs bereken, wil ik dat zuiver com
mercieel bepaald zien.
Baron Tindal: De heer Dubois is zo angstig, dat de kwaliteit van de program
ma’s zal dalen bij de betaling van de aangeboden 10 mille. Hiertegenover wens ik,
krachtens mijn ervaring gedurende twee jaren, naar voren te brengen, dat naar
redelijke verwachting de kwaliteit van de programma’s integendeel bijzonder zal
stijgen, zodra wij de volledige en noodzakclijkc formele vrijheid hebben.
De heer Dubois heeft nog nimmer het argument gehoord, dat hier ter tafel is
gebracht, nl. dat de inkomsten van de HDO zouden lijden onder de mening van
het publiek, dat dit instituut onderhorig is aan de NSF.
De voorzitter wenst punt 5 tegelijkertijd met punt 4 te behandelen, omdat de
maatstaf, die aan de bijdragen dient te worden aangelegd, inherent is aan de moti
vering, die een eventuele betaling zou rechtvaardigen.
Hij adviseert de heer Dubois bij deze gelegenheid niet een steriel commercieel
standpunt in te nemen. Immers, men dient niet uit het oog te verliezen, dat het
werken en streven van de HDO op zichzelf reeds een vergoeding vormt voor het
afstaan van de zender.
De heer Dubois wijst erop, dat, wanneer hij de zender geheel gratis afstaat, dit
impliceert een buitengewoon hoge cis aan de werklust en de opofferingsgezind
heid van een klein personeel, als waarover de NSF beschikt. Alleen een bepaalde
invloed in het HDO-werk kan voor hem een vergoeding betekenen voor al het
geen hij en zijn personeel daarvoor opofferen. Trouwens, aldus spreker, waarop
gronden de HDO-heren toch hun cis naar vrijheid?
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Dr. Sucrmondt: Meneer de voorzitter! De luisteraars, zoals zij zich thans om
ons hebben heengeschaard, hebben niets te maken met de Staatscommissie. Zij
willen alleen goede programma’s horen en verschoond blijven van alle scctarische
propaganda. Zij hebben getoond, gaarne met ons te willen mccwcrkcn, mits de
HDO zich vrijmaakt van de NSF. Wij hebben een grote verplichting op ons geno
men, als beheerders van het geld en vertrouwen der luistervinken. Wij zijn ons
deze verplichting ten volle bewust. Wij wensen de voogdijschap van de NSF geen
moment langer.
Dr. Halbcrtsma: bij het bespreken van de maatstaf waarop een eventuele be
taling zou moeten worden gebaseerd, is van mening, dat het onbillijk is van de
HDO dezelfde financicclc basis der betaling te eisen, die van een propagandisti
sche vereniging gevergd wordt. Spreker acht een zuivere retributie van onkosten
op accountantsadvies de enige juiste maatstaf.
De heer Dubois betoogt, dat zijn calculatie zeer matig is, in verhouding tot de
kosten, die de BBC in rekening brengt voor zijn zendstations.
Dr. Sucrmondt vestigt er de aandacht op, dat de heer Dubois van verkeerde
vergelijkingen uitgaat. Het kan de HDO niets interesseren, wat andere mensen
betalen of moeten betalen. De HDO heeft er uitsluitend rekening mee te hou
den, dat andere maatschappijen veel voordeliger aanbiedingen doen en de HDO
houdt er rekening mee, dat de NSF tenslotte een streepje voor heeft. Doch dit is
een vrijwillige zienswijze van het Comité, waartegenover de NSF ook wel iets
mag stellen.
De voorzitter is eveneens van mening, dat de neutrale Omroep een andere
positie inneemt, dan de propagandistische radioverenigingen.
Dr. Halbcrtsma bepleit een verschuiving van de 3x2 zenduren, aan scctarische
omroepverenigingen afgestaan, naar een juister moment. Hij zou deze omroeptijden verschoven willen zien tussen 7 en 9 uur, of 7.30 en 9.30, waarbij dan maar
gepauzeerd moet worden gedurende de 10 minuten, dat het Meteorologisch
Instituut zijn weerberichten uitzendt.
Wat de kwestie betreft van de groep Bruining, dit is een novum, doch men
dient te verhinderen, dat deze groep eveneens een vaste avond belegt.
Tenslotte stelt de voorzitter punt 6 aan de orde, de vraag, of het wenselijk is een
publikatic te doen uitgaan betreffende het resultaat van deze conferentie.
De vergadering is unaniem van oordeel, dat er iets gepubliceerd moet worden
en verenigt zich na enige discussie met het volgende communiqué
“De ondcrhandclingen tussen de HDO en de NSF hebben de basis gelegd tot
een overeenkomst. De NSF heeft aan de HDO een ruim aantal zenduren gewaar
borgd, verdeeld over de gehele weck, waarbij rekening is gehouden met de wensen van de religieuze omroepverenigingen en die der vereniging voor arbeidersradio-amateurs. Verder heeft de directie van de NSF haar toestemming bevestigd
om - indien hiervoor toezegging van de autoriteiten verleend kan worden - door
een tweede zender de HDO in de gelegenheid te stellen, een volledig wcekprogramma te vullen.”
De heer Hulstijn maakt naar aanleiding hiervan de opmerking, dat z.i. dit com
muniqué te weinigzeggend is, om de redacteuren van de verschillende dagbladen
de geruststelling te geven, dat inderdaad partijen tot een overeenkomst zijn geko
men. Hij adviseert, meer détails aan de pers te verstrekken, doch verenigt zich er
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tenslotte mee, de publikatic van deze nadere détails uit te stellen, totdat een defini
tieve regeling tussen de HDO en de NSF schriftclijk zal zijn vastgclcgd.
De voorzitter, in zijn slotwoord, brengt als zijn mening naar voren, dat deze
vergadering inderdaad, zoals het communiqué meldt, de basis heeft gelegd tot
volkomen overeenstemming.
Hij rekent op de grootste conciliantic van partijen, om op deze basis te kunnen
doorwerken en hij wekt de heer Vogt op, om in het volgende nummer van de
Radio Luistergids, door een optimistische toon het vertrouwen bij de luistervin
ken te herstellen en nieuw enthousiasme te wekken voor de omroepzaak.
Hij brengt dank aan de heer Hulstijn, voor diens vrijwillige notulcringsarbcid
en roept diens medewerking in, om de notulen zo spoedig mogclijk ter beschik
king te stellen van de leden dezer conferentie, waarna een nieuwe vergadering bij
eengeroepen zal worden, teneinde het oude contract te amenderen en aan te vul
len met de punten, waarover thans overeenstemming is verkregen.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
Aanwezig van Philips: Mr. A.J. Guépin, directiesecretaris, W.J. Waterman, procu
ratiehouder, Dr. Balthasar van der Pol, leider van het wetenschappelijk radioonderzoek, Dr. N.A. Halbertsma, ingenieur. Aanwezig van de HDO: G. baron
Tindal, Dr. Sucrmond, Smit Duyzcntkunst, van der Woord, Vogt. Aanwezig van
de NSF: Dubois, Stamcr, Rees. Notulist: Wouter Hulstijn.
Het zijn waardcvolle notulen, die gelukkig jarenlang bewaard zijn door Vogt en
tenslotte aan het Omroepmuseum geschonken werden. De kern ervan luidt: Er
dient een nationale omroep te komen. Voorlopig zou een tweede zender (met
daarop alleen de HDO) een oplossing bieden, maar dat is volgens Dubois nog niet
mogclijk - de minister is van mening dat, zolang de Staatscommissie zich beraadt,
hij geen wijziging wenst te brengen in de status quo. Dubois komt met een dui
delijk lijstje van de wekelijkse zenduren. Van de HDO wordt slechts drie keer twee
uur afgenomen voor NCRV, KRO en VARA. Tindal zegt dat de HDO bereid is in
het vervolg ƒ 10.000,- per jaar aan de NSF te betalen. De zetel van de HDO dient
van Hilversum te verhuizen naar Amsterdam om de onafhankelijkheid van de NSF
aan te geven.
Maandag 18 januari 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. Antoincttc v. Dijk.
6.05-7.00 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens.
1. “Blazc Away” (Marsch).
2. Ouverture der Opera “Faust”, C. Gounod.
3. “Bei Uns Z’Haus”, Walzer, Joh. Strauss.
4. Slavischer Tanz no. 6, Dvorak.
5. Fantasie uit “La Fillc du Tambour Major”, Opera Comique, Offcnbach.
6. Die Funkprinzessin crzahlt! Charaktcrstück, Walt. Pfeuffer.
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7. Burlaki: Lied der Barkcnschlcppcr an der Wolga, Eiuchnjcni.
8. “Tintin” Sclcction, Jos. Szulc.
7.00-7.30 uur: Radiopraatje. Spreker de heer R. Swierstra. Onderwerp: “Trillin
gen en geluidsgolven”.
8.10 uur: Aansluiting van den Koninklijken Schouwburg te ’s Gravenhage, waar
door de Co-OPERA-tic [opgericht in 1924], Directeuren Albert van Raaltc en
Alex Poolman, een Voorstelling wordt gegeven van: “Fidelio” Opera in 2 dcclcn
en 3 Tafereclcn, van L. van Beethoven.
Rolvcrdecling: Leonore, cchtgcnootc van Florcstan onder den naam Fidelio, Licsbeth Poolman-Mcissncr, Florcstan, een gevangene, Chris de Vos, Rocco, Gevan
genbewaarder, Hendrik Kubbinga, Pizarro, Gouverneur, Rich. v. Hclvoirt Pel,
Marzclinc, Rocco’s dochter, Lea Fuldaucr, Jaquino, Portier, Joh. Schulzc, Don
Fernando, Minister, J[oh]. Isckc. Koor, enz. Dirigent Alb. van Raaltc. Regie: Alex
Poolman.
Tekstboekjes verkrijgbaar bij Drukk. Holdcrt 8c Co. Keizersgracht 324, A’dam.
Afgchaald 25 et. en per post 30 cent.
In het redactioneel gedeelte van de Radio Luisterjids staat uitgebreid de wor
dingsgeschiedenis en de inhoud van de opera en foto’s van de zangers. Weer geldt:
de luisteraars zagen de vermomming van Leonore tot Fidelio niet. Er staat ook
een foto bij van Albert van Raalte (1890-1952), die op 1 januari 1928 als dirigent
in dienst van de AVRO zal treden en die in 1945 het Radio Philharmonisch Orkest
oprichtte.
Dinsdag 19 januari 1926
5.40-6.20 uur: Herhaling v.d. Engclschc Les voor ccrstbeginncndcn door Fred Fry.
6.30-7.30 uur: De Engelsche Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
Woensdag 20 januari 1926
6.00 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran£ois Lupgens.
1. Altc Kameraden. Marsch, Teike.
2. Accclerationcn. Walzer, Joh. Strauss.
3. Der Opernball. Ouverture, R. Heuberger.
4. Fantaisie uit de Opera Si J’Etais Roi, Adam.
5. Potpouri uit de Operette De Bajadère, E. Kalman.
6. Aragonesa, Piècc Espagnolc de Manuel de Falla.
7. Wir gehen ins Theater (Tanzlicd) (aus der Operette Paganini), F. Léhar.
8. Sluiting
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Donderdag 21 januari 1926
6.00 uur: Vooravondconccrt Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran£ois Lupgens. De Heer W.J. Snoeks (Tenor). Ter herdenking van Lortzing’s 75sten sterf
dag speelt het H.D.O.-orkest voor de pauze eenige zijner composities.
1. Ouverture Der Wildschütz.
2. Ballctmusik aus “Undine”.
3. Fant. uit de Opera “Der Waffenschmicd”.
4. Ouv. “Zar und Zimmermann”.
Pauze.
6. [sic] Potpouri uit de Operette “Eva”, Fr. Léhar.
7. “Agnus Dei”, Georges Bizet.
De Heer Snoeks.
8. Schwcdischc Skizzen, Peter Forsten.
9. “Panis Angclicus”, C. Franek.
De Heer Snoeks.
10. Scktgcistcr. Walzer, E. Urbach.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
Abonnements-Concert. Dirigent: Pierre Monteux. (Aangeboden door N.V. Phi
lips Radio en N.S.F.)
Soliste: Vera Janacopoulos (Zang).
Programma
Symphonic g gr.t. No.13, Jos. Haydn.
“Exultatc Jubilate” (motet), W.A. Mozart.
(Vera Janacopulos)
In de pauze spreekt de Heer Gilkens namens de propagandadienst van den H.D.O.
Lc Chef d’Armcc, Moussorgski.
Lc Hopak, Moussorgski.
(Vera Janacopulos)
Schchérazadc, Rimsky Korsakow.
Vrijdag 22 januari 1926
8.10 uur: Concert - Lezing Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. Stadion-Marsch, L. Siede.
2. Kaiscr Walzer, Joh. Strauss.
3. Ouverture “Mignon”, F. Thomas.
4. Ein Plaudcrstündchcn mit Delibes, Urbach.
8.40-9.20: Nutslezing. Spreker: Prof. H. de Graaf, Hooglecraar te Utrecht.
Onderwerp: “De mcnsch tegenover zijn medcmcnsch in den loop der tijden”.
5. Potpouri “Alles Da”, C. Morena.
6. Penséc d’Amour, A. Scassola.
7. Niemand liebt Dich so wie ich. (Duet uit de Operette “Paganini”), Fr. Léhar.
8. “Carmen”. Marsch, G. Bizet.
Daarna: Aansluiting van Tuschinski te A’dam. Uitzending van Dansmuziek.
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Zaterdag 23 januari 1926
6.30-7.30 uur: Proefles in Handclstcchnick en Handclskcnnis door den Heer
J. Pelser Jr. Accountant te Adam.
8.10 uur: Opvoering van De Klokken v.h. Kasteel Corncville. Operette in 3 bedrij
ven en 4 Tafcrcclcn, naar het Fransch van Clairvillc en Cabet. Muziek van Rob.
Planqucttc.
Rolvcrdeeling: Germainc, Greta Santhagens, Scrpolcttc, Mina Buderman, Gaspard,
Jan Grootvcld, Crénicheux, Jules Moes, De Markies, M. van Reen, De Baljuw,
Herre de Vos, Manette, Nctty Gerretsen, Geertruida, Annic Hofman, Bruinvisch,
L. Roberts [die ook als regisseur genoemd wordt]. H.D.O. Koor en H.D.O.-orkest.
Algemeene Leiding: Chr. de Vos.
Aangeboden door het Gcdl. Wcckbl. “Het Leven”.
Tekstboekjes verkrijgbaar bij de Drukkerij Holdcrt en Co. Keizersgracht 324,
Amsterdam, a 25 ets, per stuk afgchaald en 30 cent voor buiten Amsterdam.
In het redactionele gedeelte van de Radio Luistergids staat de korte inhoud van de
operette. Dit is de vierde door Het Leven gesponsorde radio-opcrcttc. Door alle
commotie in Hilversum (HDO-NSF) is er blijkbaar te weinig tamtam voor het
blad gemaakt. In de Radio Luistergids van 22 januari is te lezen: ‘Wij vestigen er
nog de aandacht op, dat de aardige operette “De Klokken van Corncville”, welke
Zaterdagavond in de H.D.O. Studio gegeven wordt, aan de Radio Luisteraars is
aangeboden door de directie van het populaire, al-om-tcgcnwoordige weekblad
“Het Leven”. Ook nu weer wil het zijn duizenden lezers, die natuurlijk allen
radioluisteraars zijn een prettigen avond bezorgen, en wij geloovcn, dat zij daarin
voortreffelijk is geslaagd.’
Op een foto in Het Leven staan Chris de Vos (algemeen leider), Fran^ois Lupgens (dirigent) en de solisten M. van Reen, Mevrouw Santhagen-Manders, Jules
Moes, Willy Bcrlcc, Annic Hofman, Mcj. van Wermeskerken, Herre de Vos en Jan
Grootvcld. (Mevrouw Buderman-van Dijk was door ziekte verhinderd).
Voor de uitzending kwam bij de HDO een telegrafisch ultimatum binnen, dat
de opvoering van de operette wegens onbetaalde auteursrechten verbood. Het
bestuur van de HDO besloot de uitzending toch door te laten gaan, maar begon
wel de ondcrhandclingcn, die leidden tot het sluiten van een contract met de in
Parijs gevestigde Société des Auteurs, Compositcurs et Editcurs de Musique
(Agencc d’Amsterdam: Pedro Clignctt), waarin aan de HDO het recht werd ver
leend tegen een vaste maandelijkse vergoeding werken van bij de Société aange
sloten auteurs uit te zenden.
Uiteraard komt Vogt in de Radio Luistergids van 22 januari terug op het conflict
met de NSF:
Men zal hier op deze plaats een woord verwachten over de positie van de lood
grauwe lucht, die verleden week den omrocphcmcl van den H.D.O. verduisterde.
Voorop staat dat die loodgrauwe lucht is uiteengewaaid en dat die hemel, hoewel
niet volkomen wolkeloos weer zóóveel is verhelderd, dat de verklaring namens het
H.D.O.-Comité kan worden afgelegd, dat er in ieder geval voor den H.D.O.-win36

kcl ccn met vette letters gedrukte aanwijzing is opgehangen “Business as usual”.
De zaak wordt onder dcnzclfdcn firmanaam op geheel denzclfdcn voet voortge
zet. De crisis, die thans verzacht is heeft in twee opzichten winst opgclevcrd. In de
eerste plaats, weten de luisteraars uit de gcpubliccrdc inzichten wat zij thans aan
den H.D.O. hebben. Als tweede winstpunt is de zekerheid gebracht, dat weer
gestreefd kan worden naar opbouw. Ons is de beschikking over een tweeden zen
der in het vooruitzicht gesteld, die uitsluitend voor den Eenheids-Omroep zal
worden gebezigd. Terwijl verdere afbrokkeling van onze bestaande omroepuren is
stopgezet. Al konden wij den Zaterdag helaas niet meer redden. En nu Dames en
Heeren: het volgende nummer is: Hurrah! Wir leben noch! En wij leven met
krachtige hartklop. Wij gaan weer omroepen. Hier is de Hilvcrsumschc Draadloozc Omroep. Waar zijtgij! Gironummer 20854.
Voor het eerst staat er in het blad ccn door Bernard Hattink (mederedacteur)
geschreven artikel. Hij heeft ccn gesprek gehad met Dr. De Blocmc, gcnceshccrdircctcur van het Sanatorium Hoog-Laren over de gunstige invloed van radio op
zieken. Favoriet is Antoincttc van Dijk naar wie jong en oud graag luistert.
Zondag 24 januari 1926
2.40-4.45 uur: Middagconcert. Mcj. Annic Lieman (Sopraan). Het H.D.O.-orkcst
onder leiding v. Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. Ouverture “Lconorc 3”, L. v. Beethoven.
2. La jota aragonèse, C. Saint-Sacns.
3. Twee dcclen uit de 5e Symphonic (E-mol), P. Tschaikowsky.
Orkest.
4. Ree. en Aria voor Sopraan, G.F. Handel.
(Met begeleiding van Fluit en Piano).
Annic Lieman.
5. Dansc macabrc (op verzoek), C. Saint-Sacns.
Pauze.
6. Ouverture “Mignon”, A. Thomas.
7. Melodie slavc varicc (Uit het Ballet “Coppélia”), L. Delibes.
8. a. Das hcimlichc Lied (Met Clarinct en Piano), L. Spohr.
b. Serenade (Met Viool en Piano), Ch. Gounod.
Annic Lieman.
9. Mélodie, Rachmaninoff.
10. Potpourri uit “Grafin Mariza”, E. Kalman.
Orkest.
Maandag 25 januari 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtje door Mevr. Antoincttc v. Dijk.
7.00 uur: Radio Praatje. Spreker: De Heer A. v. Sluiters. Onderwerp: “Verschillende
gebruikelijke bouwschema’s voor radiotoestellen. De voor en nadcclcn daarvan.”
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8.10 uur: Dc dans in den loop der tijden. Concert door Het H.D.O.-orkest onder
leiding v. Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. Suite “Archaique”, Gabricl Marie.
a. Rigaudon.
b. Sarabande.
c. Forlanc.
d. Gavotte quasi-tristc.
e. Tambourin.
2. a. Giguc, J.S. Bach.
b. Courante, Handel.
3. Menuet uit de Es-dur Symphonie, WA. Mozart.
4. Passc-picd, Delibes.
5. Polonaise, Chopin.
6. a. Mazurka, Glinka.
b. Polka, Waldteufcl.
7. Pesther Walzer, Lanner.
8. An der schónen blaucn Donau, Joh. Strauss.
Daarna: Moderne Dansmuziek Het H.D.O. Dansorkest o.l.v. Fran$ois Lupgens.
1. Paddlin’s Made in Home. Fox-tr., Harry Woods.
2. The King isn’t King any more. Foxtrot, Edg. Lcslic and Monaco.
3. Sally’s Come Back. Foxtrot, Harry Carlton.
4. Alabamy Bound. Foxtrot, Bud Green, Bud dc Sylva and Ray Henderson.
5. Ain’t my baby grand?, Foxtrot, Robert King and Henderson.
6. Madeira. Foxtrot, Kalmar, Ruby and Jeromc.
7. My Sugar. Foxtrot, Addy Britt and Jack Littlc.
8. Araby. Foxtrot, Horatio Nicholls.
9. At the end of the road. Foxtrot, James F. Hanley.
10. Steppin’ in Society. Foxtrot, Harry Akst.
11. Ukulclc Baby. Foxtrot, Jack Mcskill, Ed. Rosé, Al, Sherman and Marty Bloom.
12. Savoy Medley of Medleyes. (As broadcastcd nightly by the Savoy Orpheans
Band), Debroy Somers (Musical Director Savoy Orpheans.)
13. Faust (Rhytmic Paraphrasc of cxccrpts from the Opera), Arthur Lange.
14. The Toy Drum Major.
Dinsdag 26 januari 1926
6.30-7.30 uur: Dc Engclsche Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
Woensdag 27 januari 1926
6.00-8.00 uur: Vooravondconccrt Het H.D.O.-orkest onder leiding v. Fran^ois
Lupgens.
Programma.
Verdi (Gestorven 27 Januari 1901).
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Programma.
1. Ouverture “Nabuccodonosar”.
2. Fantasie uit “La Traviata”.
3. Fragment uit “Un Ballo in Maschcra”.
4. Fantasie uit “Rigoletto”.
7.00-7.30 uur: Lezing door Dr. B. Prcmscla. Onderwerp: “Geneeskundig onder
zoek vóór het huwelijk”.
5. Balkanklangc. Potpouri über oricntalischc Originalmclodicn, F. Hans-Rincsch.
6. Türkischc Scharwachc, Th. Michacls.
7. Gern hab’ ich die Frau’n gcküsst (Lied aus der Operette Paganini), Fr. Lchar.
Donderdag 28 januari 1926
6.00-8.00 uur: Vooravondconccrt Flet H.D.O.-orkest onder leiding van Frangois
Lupgens.
1. “In treue fest”, Marsch, Tcikc.
2. Ouverture “Flans Helling”, Marschncr.
3. “KrolPs Ballklangc” (Wals), H.E. Lumbyc.
4. Elegie (Paraphrase), Masscnct.
5. “La Fillc du Tambour Major”, Opera Comique, Offcnbach.
Pauze.
6. Potpouri “Aus der Zeit der jungen Liebe”, K. Komzak.
7. FFymnc D’Amour (Melodie), J. Masscnct.
7.10-7.30 “Een praatje over belastingen” door den Heer Pelser, ace. te A’dam.
8. Farbenspiele (Intermezzo), Sicdc.
9. Andante pour Flutc [KV 315] (W.A. Klein), W.A. Mozart.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
Abonncmcnts-Conccrt. Dirigent: Willem Mengelberg. (Aangeboden door N.V.
Philips Radio en N.S.F.)
Onder alle voorbehoud ten aanzien van verzet door solisten tegen aanwezigheid
van onzen microfoon.
Solist: Joan Manèn (Viool)
Programma:
Ouverture “Anacróon”, Cherubini.
Symphonie No. 5, L. v. Beethoven.
Pauze.
Concert cspagnolc, Joan Manen.(Joan Manen)
3 dcclcn uit “La damnation de Faust”, H. Berlioz.
[Het werd: 1. Ouverture Der Flicgcndc Hollander, Wagncr, 2. Concerto espagnol, Manen en 3. Symfonie nr. 5, Beethoven]
Vrijdag 29 januari 1926
8.10 uur: Opvoering van “Faust” Opera in 5 actcn van Ch. Gounod.
Personen: Margarctha, Greta Santhagens, Siebcl, Wilh. v.d. Hoeck, Martha,
Gusta Scheepmaker, Faust, Jules Moes, Mcfistophclcs, Paul Pul [Was verhinderd.
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Het werd Gcrard Leenders], Valcntijn, Rich. v. Helvoirt-Pcl, Wagner,
J. Jansen.
Het H.D.O.-orkest en H.D.O.-koor. Muzikale leiding Fran$. Lupgcns.
Ie Acte: Kamer van Dokter Faust.
2c Acte: Marktplein.
3e Acte: Tuinacte.
4e Acte: Dood van Valentijn.
5e Acte: Gevangenis.
Volledige Tekstboekjes verkrijgbaar bij de Drukkerij J. Holdert en Co. Keizers
gracht 324 Amsterdam. Afgehaald 25 cent, per post 30 cent.
Zaterdag 30 januari 1926
4.00-6.00 uur: Vooravondconccrt Het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgcns.
Programma.
1. The Whisdcr and his Dog (Marsch), Arthur Pryor.
2. Ouverture “Raymond”, Thomas.
3. Rcve du Printcmps (Wals), Joh. Strauss.
4. Ernst und Schcrz flirs Wiener Herz, K. Komzak.
5. Grossmütterchcn (Op verzoek), Gustav Lange.
6. Les Dragons de Villars (Opera Comiquc), A. Maillart.
Pauze.
7. Dollarprinzessin (Opcrctte-potpouri), Leo Fall.
8. Rcve d’Amour, G. Bccce.
9. Gavotte, Fr. Gossex.
10. Valse Poudrée, Fr. Popy.
11. I want to bc Happy (Foxtrot), V. Youmans.
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handclstcchniek en Handclskcnnis door den heer J. Pelser
Jr., Accountant te A’dam.
De Radio Luistergids van 29 januari meldt dat er naast de Engelse les ook een cur
sus Frans en Duits zal komen.
Zondag 31 januari 1926
2.40-4.45 uur: Middagconcert. Soliste: Mcj. [Djzobs] Ising (Sopraan). Het Ver
sterkt H.D.O.-orkest o.l.v. Fran£ois Lupgcns.
Vóór de pauze speelt het H.D.O.-orkest muziek van Franz Schubcrt (geboren
31 Jan. 1797). Na de pauze van Fclix Mcndelssohn-Bartholdy (geboren 3 Fcbr.
1809).
Programma:
1. Marche Militaire
2. Ouverture “Rosamundc”
3. a. Am Meer
b. Standchcn

40

Orkest
4. Aria uit de Opera “Samson et Dalia”, C. Saint-Saëns.
Mej. Ising (met orkestbegeleiding)
5. Onvoltooide Symph. in b kl.t.
Orkest.
Pauze.
6. Suite “Een Midzomcrnachtsdroom”
Orkest.
7. a. “Eros”, Edv. Gricg.
b. “Chanson tristc”, H. Duparc.
c. “Canto d’Aprilc”, Enrico Bossi.
Mej. Ising (met pianobegeleiding)
8. 2 dcelen uit Symphonic No. 4 (’Ttaliaanschc”) op. 90.
9. “Kricgsmarsch der Priester” uit “Athalia”.
Orkest.
Maandag 1 februari 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtje door Mevr. Ajitoincttc v. Dijk.
7.00-7.30 uur: Radiopraatje. Spreker: de Heer R. Swierstra. “Eenvoudige Radiothcoric”. I. “Electrischc ladingen en clcctrische stroomingen”.
8.10 uur: Gemengd Avondprogramma. Mevr. Francisca Fischcr, (Sopraan), Chris
de Vos, (Tenor). “Nccrlandia Kwartet”, A’dam. Directeur S.H. Englandcr.
Bestaande uit de Hecrcn: J. Koopman (le Tenor), M. Aardewerk (2e Tenor), H. v.
Schouten (Bariton), S. Fontcyn (Bas). Het H.D.O.-orkcst o.l.v. Fran?ois Lupgens.
Programma.
1. Marsch “Frisch gewagt”, F. von Blon.
2. Ouverture “Le chcval de bronze”, D.F.E. Auber.
Orkest.
3. a. Pour 1’amour de Carmen, arr. S.H. Englandcr.
b. La Danse, L. du Bois.
c. Van A tot Z, Müllcr.
Kwartet.
4. “Ncu Wien” (Wals), J. Strauss.
5. Bruidsactc uit de Opera “Lohengrin”, K Wagner.
Francisca Fischer, Chris de Vos en Orkest.
Pauze.
6. Potpourri uit de Operette “De Dollarprinscs”, Leo Fall.
Orkest.
7. a. Wolgalicd.
b. Italicnischc Salat, R Gcncc.
Kwartet.
8. “Liebe, Du Himmcl auf Erden:, Walzcrlicd, Fr. Lchar.
9. “Tanz-Suitc” uit de Opera “Die Verkaufte Braut”, Smetana.
10. Regina Marsch, Urbach.
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Dinsdag 2 februari 1926
6.30-7.30 uur: De Engclschc Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
Woensdag 3 februari 1926
6.00 uur: Vooravondconccrt. Het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens.
1. Marsch “America”, C. Komzak.
2. “Weeping Willow Lanc” (Wals), F.H. Klighman.
3. Ouverture “Indra”, F. v. Flotow.
4. “Esquisscs provcn^alcs” (suite), Fr. Popy.
a. Fete champêtre,
b. Au bord du ruisscau (idylle),
c. Rêverie aux ctoilcs,
d. Farandole aux Flambcaux.
5. Sérenade, R. Lconcavallo.
6. Nocturne uit de Opera “Na Navarraisc”, J. Massenct.
7.00-7.30: Lezing door den Heer H. v.d. Molen. (Tandarts te A’dam). Onder
werp: “Over tandheelkundige behandeling van schoolkinderen en tandverzorging”7. Flirtatdon (Petite Valse), P.A. Steek.
8. Spanischcr Tanz, Moszkowski.
Donderdag 4 februari 1926
6.00 uur: Vooravondconccrt. Het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens.
1. Florentiner Marsch, J. Fucik.
2. Fantasic-Bildcr, Joh. Strauss.
3. “Ungarischcr Lustspicl” (Ouvert), Kcler Bcla.
4. “Der Lenz”, E. Hildach.
5. Hobomoko (Indian Romance), E. Reevers.
6. Fantasie uit de Opera “Mignon”, A. Thomas.
7.00-7.30: Lezing door den Heer A[rie]. v. Wijnen, uit Gouda. Een Landbouw
belang. Namens den Bond van Kaasproduccntcn.
7. Der Wanderer, Fr. Schubcrt.
8. Romanza Andaluza, Pablo de Sarasata.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Abonnements-Conccrt. Solisten: Jacqucs Urlus en Ilona Durigo. Dirigent: Willem Mengelberg.
(Aangeboden door N.V. Philips Radio en N.S.F.)
Programma:
“Das Lied van der Erdc”, Gustav Mahlcr.
Symphonic, W.A. Mozart.
[Mozart werd vervangen door de Suite in b kl.t. van Bach met medewerking van
de fluitisten Karei Willckc en Nic. Klaasen]
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Vrijdag 5 februari 1926
8.10 uur: Avondprogramma. Dc H.H.G[hco]. Brcttani (Voordrachtskunstenaar),
Jan Odé (Pianist-Componist). Het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^is Lupgens.
Programma.
Manhattan bcach, Marsch, Sousa.
Lotos Blumcn, Walzcr, E. Ohlscn.
(Op verzoek.)
Idomcncus, Ouverture, Mozart.
8.25: “Dc zelfzuchtige Reus”, van Oscar Wilde. Vertaling van en voor te dragen
door Ghco Brcttani.
“Sjcmang Jisrocil” (Hoor Israél), Francois Pauvvcls. (Muziek van Jan Odé). Ghco
Brittanic en Jan Odé.
8.40: Rede van Mr. W.P.F. van Deventer. Directeur der A.N.V.V. Onderwerp: “Dc
bctcckcnis van het vreemdelingenverkeer”.
9.20: “Paljas”, Opcra-Fantasic, Lconcavallo.
Au moulin, Gillet.
Orkest.
9.40: “Zondares”, Franc. Pauwcls.
“De Bruid”, Jan Prins.
Voor te dragen door Gco Brcttanic.
10.10: Lied ohne Wortc, Mcndclssohn.
Finale.
Orkest.
Zaterdag 6 februari 1926
4.00-6.00 uur: Vooravondconcert Het H.D.O.-orkest o.l.v. Francois Lupgens.
Programma.
1. “Sous les Drapcaux” (Marsch), Schmcling.
2. “Bicn Aimés”, Wals, E. Waldtcufcl.
3. Ouverture “Dichter und Baucr” (Op verzoek.), Fr. v. Suppé.
4. Menuet uit dc Suite L’Arlésiennc Nr. II, G. Bizct.
5. Mattinata (Lied), Lconcavallo.
6. Fantaisic uit dc Opera ‘La Tosca’, Puccini.
Pauze.
7. “Mclodicnparadc”, Potpourri, Osc. Fétras.
8. Wiegenlied. (Op verzoek), Joh. Brahms.
9. Kol Nidrci, Max Bruch.
(Ccllo-solo: Roelof Brinkman)
10. “Rosé Mousse” (Wals), Aug Bosc.
11. Suite Carnavalcsquc, Gabriel Maric.
a. La Garde Francaisc.
b. Prélude et Rêverie dc Colombinc.
c. Sabotièrc.
d. Final Valse.
12. Sluiting.
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6.30-7.30 uur: Cursus in Handclskcnnis cn Handclstechnick door den Heer
J. Pelser Jr. Accountant te A’dam.
10.00 uur: Aansluiting van Tuschinski te A’dam. Uitzending van Dansmuziek.
In het hoofdartikel van de Radio Luistergids van 5 febrari, getiteld ‘De vlotte
Radioredenaar’ gispt Willem Vogt de sprekers die hun lezing besluiten met de zo
innig bete groeten aan luisterende familieleden, zoals ‘Ik heb gezegd. Heb je het
goed gehoord Marietje? Ben je daar vrouw? Ik kom 10.43 aan de Muiderpoort
hoor! Tot straks. Dag oom Jaap in Waddinxveen cn de familie van Kncppclcn in
Jourc!’
Zondag 7 februari 1926
8.10 uur: Avondconcert. Mies van Hasclcn (Sopraan). Frans le Coultrc (Viool).
Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. Triumphmarsch (bij het treurspel “Tarpeja.”), L. v. Beethoven.
2. Ouverture “Die Hochzcit des Gamacho”, F. Mcndclssohn-Bartholdy. Orkest.
3. Solozang door Mies van Hasclen.
4. Melodie, S. Rachmaninoff.
Orkest.
5. Vioolconcert op. 61. van L. v. Beethoven.
Frans le Coultre cn Orkest.
Pauze.
6. Ouverture “Lodolska”, L. Cherubini.
7. Hochzcitstag auf Troldhaugen, E. Gricg.
Orkest.
8. Solozang door Mies van Hasclcn.
9. Ave Maria, P.B. Kahn.
10. Marcia trionfale (uit de Opera “Aida”), G. Verdi.
Orkest.
Maandag 8 februari 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtje door Mevr. Antoincttc v. Dijk.
6.05 uur: Vooravondconccrt Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran£ois Lup
gens.
Programma:
1. Pour le Drapcau (Marsch), Georges Kricr.
2. Ouverture “Albin”, F. v. Flotow.
3. O Frühling wie bist du so schön (Wals), P. Linckc.
4. Ave Maria (Op verzoek), Bach - Ch. Gounod.
5. Czardas, Monti.
6. Menuett, Boccherini.
7. Legende No. 4, Ant. Dvorak.
8. Fantasie uit de Opera “Werther”, J. Massenct.
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7.00-7.30 uur: Radiopraatje. Spreker: De Heer R. Swierstra. Onderwerp: De con
densator.
8.10 uur: Kamermuziek. Het Mcredyll Kwartet bestaande uit: Margueritc Meredyll, Piano, Desire Defauw, Viool, Raymond Jeremy, Altviool, Emile Dochacrd,
Cello. (Aangeboden door N.V. Philips Radio en N.S.F.) Anton Dirks, (Bariton).
Programma.
1. Kwartet in C-moll Op. 60, Joh. Brahms.
Kwartet.
2. a. “Warjagen” lied uit de Opera “Sadko”, Rimsky-Korsakoff.
b. “Lied der Bootslcepcrs aan de Wolga”, Russ. Volkslied.
Anton Dirks.
3. Trio voor Strijkinstrumenten, Es-dur. Divertimento. W.A. Mozart.
4. “Geuzenvendel op de thuismarsch”, J.F. Duysc.
Anton Dirks.
5. Kwartet Es-dur Op.47, Rob. Schumann.
Kwartet.
De Radio Luistergids meldde over het Londense Mcredyll kwartet: ‘De leider,
Monsieur Defauw, een Belg, is tevens leider van het Brussclsch Strijkkwartet. Hij
is onlangs benoemd tot conccrt-dircctcur van het Conservatorium te Brussel. Miss
Margueritc Mcredyll (thans Mevrouw Dochacrd) is Engclschc van geboorte en
stichtte het kwartet in 1919. De heer Dochacrd, eveneens Belg, was jaren lang
violist in het Brussclschc kwartet en is dit nog in het pas opgerichte kwartet van
dien naam. Hij huwde in februari van het vorige jaar met Miss Mcredyll. De altist,
Mr. Jeremy is een Welshman, hij is een der beste alt-solisten te Londen.
Dinsdag 9 februari 1926
6.30-7.30 uur: De Engclschc Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
Woensdag 10 februari 1926
6.00 uur: Vooravondconccrt Het H.D.O.-orkest onder leiding van Franfois Lupgens.
1. Marchc Hongroisc (Rakoezy), G. Michicls.
2. Ouverture “Fra Diavolo”, Auber.
3. “Just a Girl diat Men Forget”, J. Garren.
4. Grizzly Bear (Twostcp), Botsford.
5. “L’cnfant prodiguc” (Scène lyrique), Cl. Debussy.
(Op verzoek).
6. Scrcnata d’Amalil, Guiseppe Beccc.
7. “Die verkaufte Braut” (Comischc Opera), Fr. Smetana.
7.00-7.30: Lezing door den heer J. de Meza v.d. Bijenstand “Mcllona” te Sant
poort. Onderwerp: “Iets over cultuur der bijen”.
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Donderdag 11 februari 1926
6.00-7.00 uur: Vooravondconccrt Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois
Lupgens.
Programma:
1. Friedensglockcn (Marsch), E. Urbach.
2. Ouverture uit de Opera “Medca”, L. Cherubini.
3. Pomone (Valse), E. Waldtcufcl.
4. Plaisir d’Amour, Martini.
5. Potpourri “Der Fidele Baucr”, Leo Fal.
6. “Chanson de Printemps”, F. Mcndclssohn-Bartholdy.
7. Hochzeitstag a.d. Oper “Fcramors”, A. Rubinstcin.
8. Reve d’Amour, G. Bccce.
9. Babillagc, E. Gillet.
10. Finale.
7.00 uur: Lezing door den Heer Bart Peizcl. Onderwerp: “Het wezen der Schil
derkunst”.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
Abonnemcnts-Conccrt. Dirigent: Willem Mengelberg. (Aangeboden door N.V.
Philips Radio em N.S.F.)
Symphonie Es gr.t. [Nr. 39, KV 543], W.A. Mozart.
Pauze.
lste Symphonie, Gustav Mahlcr.
Vrijdag 12 februari 1926
8.10 uur: Fryske Radio-Joun. Mei oplustcring fen it H.D.O.-orkest.
Wirklist.
1. Iepening troch de hr. B.S. Hylkcma.
2. “It Gcaltsjc” to Hilversum, liedcr de hr. N.J. Knapper.
a. “Frysk Folkslict”.
b. “Foarsang op in Sangjoun”.
3. Taspreak fen de hr. J.H. Riemersma, Foarsitter “Bond van Gcm. Zangkoren in
Friesland”: “De Folkssang yn Fryslan”.
4. Foardrachten fen ’c hcar G. Grondsma:
a. “Taspreak fen Brutus ut Julius Caesar”, oerset fen O.H. Sytstra,
b. “Sé” en “Pax Vobiscum” fen F. Schurcr.
e. “Snjeontsjoun” fen Picter Jcllcs.
d. “Fryske humor” fen H.S. Sytstra.
e. No. 2 üt “Oan it jonge Fryslan” fen Jan fen ’e Gacstmar.
5. “It Gealtsjc”:
a. “Sang”.
b. “De Fryske Tacl”.
6. Sang fen Mcj. Annic Veenenbos:
a. “Silen en Jarren”.
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b. “Lissankjc”.
c. “Widzcsang”.
7. Sang fcn Mcj. Vccncnbos cn dc Heer Hannema:
“Wachter, hwet seit dc Nacht?” üt it Ingclsk oerset.
8. Sang fcn dc hr. Lucas Hannema:
a. “It Hcitclan”.
b. “Dc Noulncrsdochtcr”.
c. “Hjerstklanken”.
9. Foardxachtcn fcn Mefrou G. Bijl-dc Jong [dit is niet doorgegaan, haar moeder
overleed]:
a. “De parrebeam” cn “De boerinne fcn Surch” fcn Dr. O. Postma.
b. “Skimerjoun”, fcn Riks.
c. “Dc Libbcnspüp”, fen Pictcr Jcllcs.
d. “Us jonge yn ’e broek” en “Snypsnaren”.
10. “It Gcalstjc”:
a. “Hidde ófskic”.
b. “Flaggcliet”.
Sluting.
Fcn 9.50-10 ure skoft.
Zaterdag 13 februari 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt Het H.D.O.-orkest onder leiding van Frangois
Lupgens.
Programma:
1. San Lorenzo, Marsch, G.A. Silva.
2. Zigcuncrtraum, Valse, S. Arriga.
3. Ouverture “Das Nachtlagcr in Granada”, K. Kreutzer.
4. Serenade, R. Leoncavallo.
5. Wir geben ins Theater (Tanzlied aus der Operette Paganini), Fr. Lchar.
6. Fantaisic “Les Clochcs dc Corncville” (Op verzoek), Robert Planqucttc.
Pauze.
7. Opcrcttcn Revue, Osc. Fetras.
8. Entinccllcs, E. Waldtcufcl.
9. Berceuse Tendre, L. Daniderff.
10. Somcvvhcrc a voicc is calling, Corcll Windeatt.
11. Sally’s comc back. Foxtrot, Harry Carlton.
12. Araby Foxtrot, Horatio Nicholls.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handelskennis en Handelstechnick door den Heer
J. Pelser Jr. Ace. te Amsterdam.
10.00 uur: Aansluiting van Tuschinski te A’dam. Uitzending van Dansmuziek.
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In dc Radio Luistcrgids van 12 februari staat:
Officicclc Mcdedcclingcn van den H.D.O.
Het Comité heeft in zijn laatste vergadering den omrocptocstand besproken
zooals die zich den laatsten tijd mede tengevolge van artikelen in dc Pers heeft
ontwikkeld.
Geconstateerd werd dat dc positie van den H.D.O. financieel en moreel krach
tig is versterkt.
Het Comité was van gevoelen dat ccnigc nog niet volledig geregelde kwesties
niet van zoo’n omvang zijn dat zij een eensgezind krachtig voortarbeiden aan den
opbouw van den H.D.O. in den weg behoeven te staan.
Het Comité verklaart dat er in zijn boezem volkomen eenheid hccrscht o.m.
blijkende uit het feit, dat het Comitélid Dr. B. Sucrmondt is uitgenoodigd gewor
den, zijn ingediende ontslag aanvrage in te trekken, aan welk verzoek Dr. Suermondt heeft voldaan.
Dit besluit is door het H.D.O.-Comité met vreugde begroet.
Het gchecle Comité zal voortgaan te pogen den H.D.O. tot steeds grootcr
bloei te brengen en het roept daartoe ieders medewerking in.
Dc Secretaris
W. Vogt.
Naar aanleiding van verschillende artikelen in de Radiopers en in de dagbladen,
waarin dc beschuldiging wordt uitgesproken aan het adres van den heer W. Vogt,
Secretaris van den H.D.O. dat hij eigenmachtig is opgetreden in zaken waar het
H.D.O.-Comité een beslissing had te nemen of althans te verstaan gegeven is als
zouden de persoonlijke inzichten in het H.D.O. beleid zooals dat door den Secre
taris wordt gezien bij de Comité-bcslissingcn den doorslag geven leggen o.g. er
den nadruk op dat alle beslissingen betreffende den gang van zaken in den
H.D.O. zijn genomen in vergaderingen waarin tenminste alle H.D.O.-Comitéleden, niet verbonden aan dc N.S.F. aanwezig waren.
Waar dc besluiten van het H.D.O.-Comité af en toe indruischtcn tegen de
belangen van personen of groepen kunnen deze zich dus nimmer benadeeld
beschouwen door het optreden van den heer Vogt, die per saldo dc besluiten van
zijn Comité als Secretaris uitvoerde.
Namens het Comité:
G. Tindal
B. Sucrmondt
L.J. Smit Duyzcntkunst
Er wordt verder aangekondigd dat dc literator Herman Poort van vrijdag 19 febru
ari af acht letterkundige lezingen zal houden onder de auspiciën van de Maat
schappij tot Nut van ’t Algemeen.
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Zondag 14 februari 1926
8.10 uur: Opera-avond. “De Barbier van Scvilla”. Opera Comique in 4 bedrijven.
Muziek van G. Rossini.
Rolvcrdccling: Rosine, Elsa Hcinrich, Marcclinc, Annic Hofman, De Graaf Alma
viva, Louis v. Tuldcr, Bartholo, M. van Reen, Figaro, John de Nockcr, Basilio,
Gcrard Lenders, Een Alcade, Hr. Hendiks, Pcdrillo, J. Jansen, Een officier, J. Verwcy. Muzikanten en soldaten. Het stuk speelt te Scvilla.
Het H.D.O. Koor en H.D.O.-orkest. Onder leiding van den dirigent van de voor
malige N.V. de Opera, De Heer J.J. van Amcrom.
Volledige tekstboekjes verkrijgbaar bij Drukkerij Holdcrt en Co., Keizersgracht
324, Amsterdam.
De toelichting in de Radio Luistergids begint met: ‘Zooals de omroeper [Vogt]
reeds voor het microfoon aan de luisteraars heeft medegedeeld, is er, dank zij de
offervaardigheid der luisteraars - “Is U reeds luistervink” - weder geld in de ber
ooide schatkist van den H.D.O. gevloeid, zoodat het bestuur ijlings pogingen in
het werk stelde den luisteraars weder een bijzondcrcn avond van muzikaal genot
te bieden.
15 februari 1926
5.00-6.00 uur: Kinderuurtje door Mevr. Antoincttc v. Dijk.
7.00 uur: Radio Praatje. “Eenvoudige Radio Theorie”. Spreker: De Heer R. Swicrstra. Onderwerp: “Elcctromagnctdschc inductie”.
8.15 uur: Uitvoering in de Grote Kerk te ’s-Gravenhage ter ecre van het 25-jarig
Huwelijksfeest van H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Hendrik. Solisten:
Mevrouw A. Noordewier-Reddingius, Sopraan, Mevrouw Suze Lugcr-van Beuge,
Alt, de Heer Louis van Tuldcr, Tenor, de Heer Thom Denijs, Bas. Koor: Afdccling ’s-Gravenhage van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Orkest:
het Rcsidcntic-Orkcst [er wordt geen dirigent genoemd]. Orgel: de Heer Joh. de
Zwaan. Klein Orgel (opgcstcld bij het koor): de Heer G. v.d. Burg.
8.15-8.30: Orgelspel door den Heer Joh. de Zwaan, gevolgd te 8.30 door de uit
voering.
Volgorde van de Uitvoering:
1. Koor uit Judas Makkabaus, G.F. Handel.
Woorden van Bernard Cantcr.
2. Wilhelmus van Nassauc, Marnix van St. Aldcgondc.
Eerste vers. Gezongen door alle aanwezigen.
3. Cantate: “Gott, der Herr ist Sonn, und Schild”, Johann Sebastian Bach.
Koor en soli met orkest en orgel.
4. “Gcluckig is het land”.
“Waar dat men sich al kcerd of wend”
Uit Valcrius’ “Gcdcnck-Clanck”
Gezongen door Thom. Denijs met Orkestbegeleiding.
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5. ttO Heer die dacr des Hemels tente spreyt”.
“Kom nu met sang en soetc tonen”.
Uit Valcrius’ “Gcdcnck-Clanck”
Gezongen door Mevrouw Noordewier-Reddingius met Orgel begeleiding.
6. Koraalvariatie: “Onze Vader, die in de Hemelen zijt”, Johann Sebastian Bach.
Orgel.
7. Tc Dcum Laudamus, Dr. Alphons Dicpcnbrock.
Koor en Soli met Orkest.
Er staat een foto in Het Leven van 20 februari met als onderschrift: ‘Heel het
vaderland, en talloozc Nederlanders buiten de landsgrenzen (dank zij den
H.D.O.!), hebben mccgelcefd met de plechtige, picuzc herdenking van het 25jarig Huwelijksfeest onzer Koningin, dat naar Haren aard en wcnsch een familie
feest geweest is, in het openbaar alleen gevierd met een wijdingsvolle plechtigheid
in de Haagsche Grootc Kerk.’ In de Radio Luistergids van 26 februari wordt mccgedccld dat de NH Gemeente in Rijswijk de uitzending in zijn kerk heeft laten
horen voor 700 mensen. De uitzending werd overgenomen door radiostastions in
Denemarken en Wcstfalcn.
Dinsdag 16 februari 1926
6.30-7.30 uur: de Engclsche Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
Woensdag 17 februari 1926
5.00-6.00 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest o.I.v. Fran^ois Lupgens.
1. Washington-Post (Marsch.), Sousa.
2. “Donauweibehen” (Wals), Joh. Strauss.
3. Ouverture “Semiramis”, C.M. v. Weber.
4. “Simplc Aveu” (Romance sans Parolcs), Francis Thomé.
5. Walzer, J. Brahms.
6. “La Fillc du Régiment”, Fantasie, Donizetti.
7. “Die Fledermaus” (Opercttc-Potpourri), Joh. Strauss.
8. “Humoreske”, Ant. Dvorak.
9. “La patrouille turque”, Th. Michacls.
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: 1ste Duitschc proefles vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O.
Leider: Fred Fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün uit Berlin, Wïlmersdorff.
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Donderdag 18 februari 1926
6.00-8.00 uur: Vooravondconccrt.
Programma.
1. “Schwedischer Honneur”, Marsch, Max Heinccke.
2. “Puppen Walzer”, J. Baycr.
3. Ouverture “Der Zigcuncrbaron”, Strauss.
4. Melodie, P. Tschaikowsky.
5. Standchcn (Serenade), Johnny Hcykcns.
6.30-7.00: Exposé van den leider der H.D.O. taalcursussen, Fred Fry, over de
voornemens betreffende de Fransche en Duitschc Taallessen.
6. “Blütcnkranz” (Fantaisic naar motieven van C.M. v. Weber).
Pauze.
7. Menuet uit het Oratorium “Samson”, Handel.
8. Serenade, Braga.
9. “Wiener Blut” (Wals), Joh. Strauss.
10. Sextet uit de opera “Lucia di Lammermoor”, G. Donizetti.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Abonnements-Con
cert. Dirigent: Willem Mengelberg. (Aangeboden door N.V. Philips-Radio). Solis
te: Mcj. Judith Bokor (Cello.)
2de Symphonic, Brückncr.
Celloconcert, Haydn.
Drie dcclcn uit “Damnation de Faust”, Berlioz.
Vrijdag 19 februari 1926
7.00-7.30 uur: De Voordrachtskunstcnarcs Mevr. M. Stegcr-van Erven Dorens. In
een Vlaamsch Programma.
I. Fragmenten uit “De Mcnschwording”, een middcnccuwsch [!] mysteriespel
uit 1686, door den Minister v. Schoone Kunsten, Camillc Huysmans, destyds
als manuscript ontdekt en thans, na lange en vele onderzoekingen, tocgcschrcvcn aan den VI. Dichter Michael de Swacn.
II. a. Verdoemde Steden, Jan van Holdcr (Vlaming uit Gent).
b. Matten vlechten, A. v. Collcm.
c. Klacht, Dop Bles.
d. Maison Dubois (Slaapliedje), Dop Bles.
c. Ik zie ik zie..., Dop Bles.
8.10 uur: Nutslezing. Spr.: De Heer Herman Poort. Onderwerp: “Een overzicht
der Ncderlandschc literatuur van de middeleeuwen tot heden.” I. Onze Middclccuwschc literatuur. (Godsdienstige en wercldschc liederen. “Van den Vos Rcinaerde, volksboeken, mystiek”).
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9.10-10.30 uur: Concert door het H.D.O.-orkcst o.l.v. Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. “Grillcnbanner” (Marsch), K. Komzak.
2. Mcin Lcbcnslauf is Lieb und Lust (Wals), Jos. Strauss.
3. Ouverture “Der Calif von Bagdad”, Boicldieu.
4. “Glühwürmchcn-Idyll” uit de Operette “Lysistrata”, P. Lineke.
5. “Serenade napolctana”, F. Rivclli.
6. Menuet uit “Einc kleine Nachtmusik”, W.A. Mozart.
7. Ungarischcr Tanz No. III, Joh. Brahms.
8. Spanischc Tanze (Op verzoek), Moszkowski.
9. Traumerci, R. Schumann.
10. Fantaisie uit de Opera “Thais”, J. Massenct.
Zaterdag 20 februari 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. Pour lc Drapcau (Marsch), Georges Kricr.
2. “Traumidcalcn” (Wals), Jul Fucik.
3. Ouverture “Banditcnstreichc”, Fr. Suppc.
4. Pastorale, G. Bizct.
5. Largo (Op verzoek), G.F. Handel.
6. Im Roscngartcn Mcndelssohns, E. Urbach.
Pauze.
7. Offcnbachiana (Potpourri), Conradi.
8. Chant sans Paroles, P. Tschaikowsky.
9. Hawaiian memories, José Armandola.
10. Balletmuziek uit de Opera “La Juive”, J.F. Halcvy.
11. Serenade, Gabricl Parcs.
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handelskcnnis en Handclstcchnick. Spreker: de Heer
J. Allebrandi, gcadmiteerd convooilopcr te Amsterdam.
10.00 uur: Aansluiting van Tuschinski te A’dam. Uitzending van Dansmuziek.
Het hoofdartikcl van Vogt in de Radio Luistergids van 19 februari gaat over Radio
Dynamica. ‘De wetenschap van het besturen van werktuigen op afstand, zonder
electrischc of mechanische verbinding tusschcn den bestuurder en het werktuig.
Het is de overbrenging van energie impulsen, door middel waarvan een zeker
werktuig op afstand kan worden bediend.’
Er wordt mecgcdceld dat Antoincttc van Dijk naast haar Kindcruurtje op maandag, nu elke donderdag een Uurtje voor ziekenhuizen, weeshuizen en thuiszitten
den zal gaan verzorgen.

52

Zondag 21 februari 1926
8.10 uur: Avondconcert. Soliste: Mevr. A. Savclli (Sopraan). Het H.D.O.-orkest
o.l.v. Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. “Eriksgang u. Krönungsmarsch” uit de opera “Die Folkungcr”, C. Krctschmar.
2. Ouverture “Oberon”, Weber.
3. Wals “Du und Du”, J. Strauss.
4. “Barcarolc” uit het ballet “Sylvia”, Leo Delibes.
Orkest.
5. Klokkcnaria uit “Lakmc”, Leo Delibes.
Andrinc Savelli.
(met orkest).
6. Ballet uit de Opera “Gioconda”, Ponciclli.
Orkest.
Pauze.
7. “Aus südlichcn Spharen”, J. Fresco.
a. Walzer.
b. Intermezzo.
c. Kleiner Marsch.
8. “Lichtcrtanz der Brautc von Kaschmir”, A. Rubinstcin.
9. Voorspel “Tristan und Isoldc”, Richard Wagncr.
Orkest.
10. Wals uit de Opera “Mireille”, Ch. Gounod.
Andrinc Savelli.
(met Orkest).
11. “Preislied” uit de Opera “Die Meistersinger” (Op verzoek), Richard Wagncr.
12. Fcstmarsch ueber den Marsch Pcter’s des Groszen und cin russischcs Volks
lied, Ed. Napravnik.
Orkest.
In de Radio Ltiistergids van 26 februari zal worden meegedeeld dat
er een proef genomen is met het inschakclcn van twee microfoons gedurende het
gehele concert: de Rciss Marmerblok microfoon en de gewone Magnctofoon.
Maandag 22 februari 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtje door Mevr. Antoincttc v. Dijk.
7.00-7.30 uur: Radiopraatje. “Eenvoudige Radiotheorie”. Spreker: de Heer R. Swicrstra. “De clcctrischc trillingskringcn en het ontstaan van clcctrischc golven”.
8.10 uur: Opera Avond. “La Bohème”. Grootc Opera in 4 bedrijven van G. Giacosa en L. Illica, naar de beroemde roman “La Vie de Bohème” van Murger.
Muziek van Giacomo Puccini.
Rolvcrdccling: Mimi, Lotti Muskens-Slcurs, Musette, Jeanne Bacilek, Rodolphe,
Louis van Tuldcr, Marcel, Paul Pul, Colline, Gerard Leenders, Schaunard, M. v. Reen,
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Bcnoit (Huisheer), Iw[an]. Monasch, Saint Phar, J. Verwey, Parpignol, A. Verwey.
H.D.O. Koor en H.D.O.-orkest. Dirigent: J.J. van Amcrom.
Artistieke leiding: Chris de Vos.
Tekstboekjes zijn verkrijgbaar bij de Fa. Holdcrt en Co., Keizersgracht 324,
Amsterdam.
In de Radio Luistergids van 26 februari zal Vogt schrijven:
In de studio mochten wij eenige oogenblikken nederzitten op het hemelsblauwe
fluweel dat den absoluut kraakvrijen stoel bekleedt.
La Bohème is aan den gang.
Mevr. Lotti Muskens zingt haar laatste verlangen als Mimi om... een mof, om
haar ijskoude handjes in te bergen.
“Wat zijn je handjes koud” [‘Chc gclida manina’ - de opera werd dus in vert
aling gezongen] zingt Louis van Tuldcr, wiens jas over een stoel hangt, omdat de
centrale verwarming in de studio, helaas weinig overeenstemming schept met de
temperatuur van het bezongen zolderkamertje in het Parijschc Montmartre.
Het orkest zit in een grooten boog om de solisten heen, die in het midden van
de studio opeenkluiten.
Iwan Monasch krijgt een hoogst beschaafden stomp in den rug van Chris de
Vos, opdat hij zijn “huisheren” passage: “Hier is de kwitantie” niet te ver van den
microfoon zingt.
Met een verbluffend entrain, dat haast alleen uit persoonlijke ervaring kan wor
den geput, zingen Pul, v. Tulder en van Reen den huisbaas de trappen af.
Leenders daalt af in de huiveringwekkende diepten van zijn stemregister waar
bij de contrabas eenvoudig tot een zooveelste harmonische wordt gedegradeerd.
Maar de meest merkwaardige figuur is van Amcrom, de muzikale leider.
Hij schijnt alle uitvoerenden aan een touwtje te hebben. Eèn trek aan dat touw
tje en solisten zoowel als orchcst rcagcercn als bruispoeder in water.
In de rechterhand zwaait hij den dirigccrstaf; die hand heeft emplooi genoeg.
Maar de linker - hij schijnt meerdere linkerhanden te hebben, zonder dat wij het
gevaar van deze beeldspraak onderschatten.
Die hand is opgeheven als bij den Romcinschcn groet, wanneer machtige tutti
de wandstoffccring doen golven, maar zij wijst sussend naar ongeziene diepten
wanneer zoete fluisterpassages naar den microfoon moeten golven. Zijn oogen
smeeken, bestraffen, waarschuwen het koor; zijn lippen spitsen zich; op die lippen
legt hij vervolgens nog met een berispende langzaamheid zijn vinger, zoodat men
wel een bruut en een dwaas moet zijn, om niet te begrijpen dat hier op de uiter
ste tipjes der muzikale teenen gcloopcn moet worden.
Bruuske gebaren als zweepslagen knetteren accoordcn uit het orchcst.
Jeanne Bacilek zingt de Musettepartij. Zij heeft een lieve stem voor dit werk,
die zelfs den kapelmeester een aanmoedigende glimlach om den mond toovert.
Onbegrijpelijk zooals zij de koloratuurtjes uit haar keel laat ópkwinkclccrcn.
Steeds hoogcr gaan des dirigents armen, hoogcr hooger gaat de maatstok, totdat
hij ergens aan een denkbeeldige zoldering een spijker schijnt te willen slaan. Hij
houdt nog even vast... nog even! Goeie hemel als Jeanne er maar niet in blijft ste
ken. Hoe kan zoo’n man haar nu op die duizelingwekkende hoogte laten staan.
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Men krijgt het gevoel dat den bezoeker in een circus besluipt bij het zien van
een toren van zes athlctcn staande op eikaars schouders, waarvan de onderste
moet niezen.
Gelukkig...! De arm zakt langzaam.
Met zekere stapjes daalt de zangeres de vele trapjes van haar stemregister af naar
omlaag.
Als zij veilig beneden is, viert van Amcrom haar terugkeer op den beganen
grond met een orgie van klanken, waaraan v. Reen en Leenderts en Pul plus het
koor hartstochtclijk deelnemen.
De linkerhand van den kapelmeester is tot in het onzinnige belast met werk.
Zij zegent het orkest, zij lokt het, zij tempert met gespreide vingers en geleidt
het daarna weer ongeziene trappen op.
De vuist balt zich toornend boven een volledige linnen manchet en een oogenblik daarna hapt een quintet naar slechts een uitgestoken vinger.
Den eenigen vrije tijd dien de hand rest moet zij besteden om telkens weer den
woedenden haardos uit de oogen van zijn meester te strijken.
Wij moeten de studio verlaten om aan den greep van een ontzettenden impuls
te ontkomen, die ons denken fascineert met de psychose dat hier een barbier moet
verschijnen om de vlijmc schaarlcmmcrs te zetten in dat wapperende haar...
Dan nadert het slottafereel.
Mimi is stervende!
Als de avondschemering over het zomerlandschap, daalt de rust in het orchcst.
Zoet vloeien de melodieën, weemoedig gebaren de armen van den orchcstlcidcr.
Zelfs in de studio, met al den nuchtcrcn schijn door het alleen letten op wat het
oor hoort en het volkomen vcrwaarloozcn van wat het oog ziet, komt het aanvoelen van het schrijnende artistcnlccd op de koude vcrvcloozc mansarde. Mimi
sterft.
Musette weent en bidt.
Dan een laatste smartkreet van Rodolphe en het is voorbij.
Van Tuldcr trekt zijn jas aan!
Zoo is een Radio-opcra in de studio.
Ook van mederedacteur Bernard Hattink is er een verslag:
Als wc kort voor den aanvang van de radio-opcra de Studio binnentreden is daar
de artistieke leider van het geheel, onze populaire Chris de Vos, pas van zijn Parijsche reis teruggekeerd, die ijverig met zijn helpers in de weer is om de opstelling
van de artisten - d.w.z. van hun zitplaatsen - te regelen. Het harmonium wat meer
naar achteren, de blazers daar, hier het strijk; “effe me kop gebruiken”. De solis
ten in het midden, “effe wachtc”, iets meer naar voren die bank...
En als alles naar wcnsch van den wakkeren regisseur geregeld is, worden de
medewerkenden, die zich in hall en gangen van het N.S.F. gebouw hebben ver
spreid bijccngetrommcld om in de Studio, waar de orkestleden, plichtsgetrouw,
reeds hunne zetels hebben ingenomen, hun plaatsen te bezetten.
“Jij kunt nog wel blijven Jcannc,“ zegt De Vos gcmocdclijk tot Jcanne Bacilck,
die ons straks gaat verrukken als Musette. Maar Jcanne blijft niet zitten, zij is zelfs
het eerst van allen in de Studio.
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Wij begrijpen het, want; heeft ze ons daareven volmondig bekend; zij zingt
graag voor den microfoon. Zij voelt een band tusschcn haar en heur onzichtbaar,
maar talrijk auditorium. Dat die band er is, daarvan heeft ze de bewijzen. Als ze in
de provincie zingt, komen de mcnschen met haar contcrfcitscl, geknipt uit de
Radio Luisterjjids, dat ze bewaren als een rcliquic. Ze hebben haar immers
gehoord? En... dat doet een kunstenares warm aan het hart.
Allen hebben hun plaatsen ingenomen. Jeanne Bacilck vindt een stoel achter de
andere solisten, die vóór haar zullen zingen. Stil is het nog niet in de Studio. De
vocalisten zijn het er n.1. nog niet geheel eens over, hoe zij zich zullen opstellen.
En zelfs, terwijl de omroeper, de heer Vogt, met zijn passielooze rustbrengendc
stem zijn duizendkoppig auditorium op de komende muzikale genietingen voor
bereidt blijft het rumoerig, totdat de heer De Vos zijn autoriteit als verantwoor
delijk leider doet gelden.
En dan heeft de heer Van Amcrom het heft in handen. Nauwelijks heeft de heer
Vogt hem het sein “Vooruit” gegeven, of “La Bohème” wordt op de golven van
den acthcr naar de luistervinken uitgedragen.
Ziet men op het toonccl niets van de machine, die het spclradcrwcrk in bewe
ging houdt, hier ziet men den regisseur staande achter de solisten, deze een duw
gevend, gene bij den arm verder wegtrekkend van den microfoon, dan weer snel
wegrennend naar den luidspreker in de hall of in het laboratorium om te controleeren of de stemmen goed “Doorkomen”.
Terug in de Studio strijkt de Vos mevrouw Muskcns-Slcurs onder de kin. Maar
men vatte dit vooral niet op als een “Bonne marqué”. De zaak is n.1. dat het scher
pe oor van den zanger in den luidspreker gehoord heeft, dat mevrouw Muskens te
veel naar den grond zingt, waardoor haar stem niet genoeg in den microfoon dringt.
In het laboratorium troonen de HH White en Visser, die daar het hunne doen
om de geluidstroomen in den zender te verwerken, te temperen of te versterken.
Zoo is iedere zenuw gespannen en allen doen hun best om de uitvoering te
doen slagen.
Natuurlijk ontbreekt - dank zij Van Tuldcr - ook de notegaie niet en als in de
pauze de koristen vertrokken zijn en de artisten bij de koffie uitblazcn heerscht er
in de gangen een prettige, harmonicuse stemming.
De laatste acte is dan “een peulschilletje” en als de laatste accoordcn door den
microfoon zijn verzwolgen en de heer Vogt zijn getrouwen een “goeden nacht”
heeft gcwcnscht, weten wij, dat de opcra-uitzcnding in alle opzichten is geslaagd.
Dinsdag 23 februari 1926
6.30-7.30 uur: De Engclsche Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
Woensdag 24 februari 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. “Strauss”-Marsch, Mezzacano.
2. Ouverture “Die weisze Dame”, Boiëldicu.
3. “Amabilis”, Wals, A. Scassola.
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4. Down South, Myddlcton.
5. Screnata Florcntina, F.D. Marchetti.
6. Fantasie uit dc Opera “Manon”, J. Masscnct.
Pauze.
7. Potpourri uit de Operette “Die Flcdcrmaus”, Joh. Strauss.
8. “Les derniers couttcs” (Wals), Kratzl.
9. Albumblatt, L. v. Beethoven.
10. Licbesland, Joan Fresco.
11. Intermezzo uit “Paljas”, R. Lconcavallo.
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Duitschc les vanwege dc afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Frcd Fry. Dc les te geven door den Heer Edgar Grün, uit Bcrlin, Wilmcrsdorff.
Donderdag 25 februari 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^is Lupgcns.
Programma.
1. “Mit Standartcn und Flaggcn” (Marsch), Blon.
2. Ouverture “Dc Bruiloft van Figaro”, W.A. Mozart.
3. “Nachtschwermcr”, Wals, Zichrcr.
4. “Stcphanic Gavotte”, A. Czibulka.
5. “AschcnbrödcPs Brautzug”, S. Dickcr.
6. Fantasie uit dc Opera “Hcnry VIII”, C. Saint-Sacns.
Pauze.
7. Potpourri uit dc Operette “Die Lustige Witwc”, Fr. Lchar.
8. “Si tu m’aimais” (Melodie), L. Dcnza.
9. Wals uit dc Opera “Faust”, Ch. Gounod.
10. “Si mes vers avaient des ailcs”, R. Hahn.
11. Standchcn, L. Siedc.
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: 1ste Franschc Proefles vanwege de afd. Taalcursus van den H.D.O.
Leider: Frcd Fry. Dc les te geven door den Heer Ch. Michc uit Lausannc. In ’t
bezit van den Ncdcrlandsche acte M.O. Fransch.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
Abonncmcnts-Conccrt. Dirigent: Willem Mengelberg. Solist: Igor Strawinsky,
Piano. (Aangeboden door dc N.V. Philips’ Radio).
Programma:
“L’oiscau dc feu”, Strawinsky.
Orkest.
Pianoconcert, Strawinsky.
Igor Strawinsky en Orkest.
Symphonic No. V. P. Tschaikowsky.
Orkest.
Wijzigingen van het programma door het Concertgebouw voorbehouden.
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[Ook werden uitgevoerd van Strawinsky ‘Huit Pièccs enfantincs’, twee suites voor
klein orkest, door de componist gedirigeerd. L’oiscau de feu en het Pianoconcert
werden voor Mengelberg gedirigeerd]
Vrijdag 26 februari 1926
8.10-9.10 uur: Nutslezing. Spr.: De Heer Herman Poort. Onderwerp: “Een over
zicht der Ncderlandsche literatuur van de middeleeuwen tot heden.” II. Iets over
de Renaissance: Hooft, Brcdcrode, Geuzenliederen (het “Wilhelmus”).
9.10-10.30 uur: Concert door het versterkte H.D.O.-orkcst o.l.v. Frangois Lupgens. Met medewerking van Mej. Jos. Schctzer (Sopraan).
Programma.
1. Ouverture “Zaubcrflötc”, W.A. Mozart.
2. Valse des blondcs, L. Ganne.
3. Voorspel “Lohcngrin”, R. Wagncr.
Orkest.
4. Aria uit de Opera “La Tosca”, G. Puccini.
Mej. Jos. Schctzer (met Orkest)
5. Menuet blanc, Filippucci.
6. Fantasie uit de Opera “Thais”, J. Massenct.
Orkest.
7. Aria uit de opera “Samson et Dalila”, C. Saint-Sacns.
Mej. Jos. Schctzer (met Orkest).
8. Serenade, Jos. Haydn.
9. Voorspel 2de acte “Kunihild”, C. Kistlcr.
10. “La Féria”, Spaansch ballet, Lacomc.
Orkest.
Zaterdag 27 februari 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkcst o.l.v. Frangois Lupgcns.
Programma.
1. Marsch “Flicgermarsch”, E. Urbach.
2. Ouverture “Die Fclsenmühle”, Rcissiger.
3. Wals “O schoner Mai”, Strauss.
4. “Happy Days in Dixie”, Kcrry Mills.
5. “Tarantella”, Meycr-Hclmund.
6. Fantasie uit de Opcra-comiquc “Les Clochcs de Comcvillc”, Robcrt Planquette.
Pauze.
7. Potpourri uit de Operette “Die Kinokönigin”, J. Gilbert.
8. Traumcrei, Schumann.
9. Wals “Wcin, Weib und Gcsang”, Joh. Strauss.
10. Sercnata, Moszkowski.
11. Fox trot.
12. Sluiting.
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6.30-7.30 uur: Cursus in Handclskcnnis cn Handclstcchnick door den Heer
J. Pelser Jr. Accountant te A’dam.
In de Radio Luistergids van 26 februari klaagt Vogt over de ‘veel te kleine Studio’.
‘Voor massazang cn massa orchcstcn is de beschikbare ruimte te klein. Dit
bezwaar doet zich reeds gevoelen wanneer koperblazers het H.D.O.-orchest ver
sterken. Bij opcra-uitvocringcn is het een ware haring-in-ton situatie, terwijl bij het
drijven in de studio van een gematigd sterk gemengd koor men bij wijze van spre
ken de vensters moet openen om den dirigent het dirigcercn niet te belemmeren.
Op de klankvorming heeft een dergelijke stand van zaken natuurlijk geen gunstigen invloed.
Aangezien de solisten door gebrek aan ruimte dichter bij den microfoon moe
ten staan dan ten opzichte van hun positie tegenover het koor wenscheiijk is, krijgt
men den indruk dat zij met den mond voor den microfoon zingen, terwijl het
koor den indruk maakt eenige straten verder in de richting van Bussum te staan.
Gegeven de lengte van de studio, staan wij voor het feit dat cén of twee stap
pen vóór of achterwaarts van de zangers op het klankvolume een te grooten
invloed heeft.
Het is als bij het fotografccren op korten afstand van het voorwerp. Er is veel
aandacht noodig bij de schcrpstclling anders krijgt men een onscherp beeld op de
gevoelige plaat. Stelt men bij het fototoestel de lens op “oneindig” dan maken een
paar pas vóór- of achteruit van het te fotografccren doel niets uit.
Wij peinzen er nu over hoe onze microfoon op oneindig kan worden gesteld.
Door een grootcrc studio te nemen.
Maar waar?
Dit is nu een zaak die wij overwegen op een aantrekkelijke wijze op te lossen.
Ook op een originccle wijze.
Maar hoe kunnen wij nog niet zeggen, want er moet toch ook nog een beetje
nieuwsgierigheid in den Omroep blijven, anders wordt het zoo gauw taai cn “toujours perdrix” lust zelfs een radioluisteraar niet.’
Een bericht: Wij vernemen, dat de energieke directie van het Weekblad “Het
Leven” het initiatief heeft: genomen tot het aanbieden van een radio-installatie
voor de Leeuwarder Strafgevangenis. Een schitterend geschenk, der Levcndircctic
waardig!
Zondag 28 februari 1926
2.30-4.30 uur: Middagconcert Het H.D.O.-orkest onder leiding van den gastdirigent Willem van Warmclo cn met medewerking van Mej. To van der Sluys
(Sopraan).
Programma:
1. Sonata X D-dur, Henry Purccll.
Orkest.
2. “Airs et Danscs”, A.E.M. Grétry.
Mej. To van der Sluys cn orkest.
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3. “Kleine Nachtmusik”, W.A. Mozart.
Orkest.
Pauze.
4. Romanze in C op. 42, Jean Sibelius.
Orkest.
5. Liederen, Gustav Mahler.
Mcj. To van der Sluys.
6. St. Paul’s Suite, Gustav Holst.
7. An der schonen blaucn Donau, Joh. Strauss.
Orkest.
8.10 uur: Buitengewoon Concert Met medewerking van Mcj. Betsy van Praag
(Piano), den Heer Boris Lensky (Viool), Mcj. Greta van Bers (Alt), den Heer Vin
cent van Bers (Tenor) en het A Capclla Koor “Bel Canto”. Dirigent: Alphons
Vranken.
Programma:
1. a. Prélude, S. RachmaninofF
b. Scherzo op. 31, F. Chopin
Betsy van Praag.
2. a. Psalm 1389, J.P. Sweclinck
b. Alla riva del Tebro (Madrigaal), G.P. da Palestrina
c. Motet uit ’t Hooglied, G.P. da Palestrina
Koor.
3. a. Chant Hindou, Rimsky-Korsakow-Kreisler
b. Mattinata, Lconcavallo-Lensky
c. La Prcticuse, Couperin-Krcisler
Boris Lensky.
4. Aria uit het oratorium “Samson”, G.F. Handel
Vincent van Bers.
5. a. Nocturne Fis, F. Chopin
b. Wals uit “Naila”, E. von Dohanyi
Betsy van Praag.
6. a. Candidc perlc c care (Madrigaal), Corns. Schuijt
b. Chanson, J.P. Sweclinck
c. O Ycs (Madrigaal), Th. Tomkins
d. Vilanella a la napolitana, B. Donati
Koor.
7. a. Ave Maria, Schubcrt-Wilhelmy
b. Czardas, Monti
Boris Lensky.
8. a. “Lc mariagc des Roses”, C. Franek
b. “Es war ein alter König”, Alph. Dicpcnbrock
Mej. Greta van Bers.
9. “Den uil”, Alph. Dicpcnbrock
Koor.
Een foto toont het koor Bel Canto - 45 mannen en vrouwen. In de te kleine studio!

60

Maandag 1 maart 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. Antoincttc v. Dijk.
6.00-7.00 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. March “The Diplomat”, J.Ph. Sousa.
2. Wals “Hofballtanzc”, J. Strauss.
3. Ouverture “Don Juan”, W.A. Mozart.
4. Chant d’amour, Padcrewski.
5. Extase, L. Ganne.
6. Fantasie “Hofïmann’s vertellingen”, J. Offcnbach.
7. Sérénade, Gabricl Parès.
8. Potpourri uit de Operette “Das Pensionat”, F. von Suppe.
7.00-7.30 uur: Radio Praatje. Spreker: De Heer Swierstra. Onderwerp: “Hoe wor
den morscteckens overgebracht?”
8.10 uur: Kamermuziek Het Haagschc Strijkkwartet bestaande uit de hccrcn Sam
Swaap (1ste viool), Adolphe Poth (2de viool), Jcan Devert (Altviool), Charles van
Istcrdacl (Violoncello). (Aangeboden door de N.V. Philips Radio). Met medewer
king van Mej. Annic Lieman (Sopraan).
Programma:
1. Quartett VIII (Peters), Jos. Haydn.
Kwartet.
2. a. “Les clochcs du Soir”, César Franek.
b. Nocturne, E. Chausson.
c. Pastorale, G. Bizet.
d. Ancien Menuet (18c eeuw).
Mej. Annic Lieman.
3. a. Adagio, G. Bizet.
b. Menuet, L. Bocchcrini.
4. a. Scrcnata, Ed. Chavarri.
b. Scherzo, I. Cherubini.
Kwartet.
5. Zigcunermclodiccn, Antonin Dvorak.
Mej. Annic Lieman.
6. Quartetto op. 11, P. Tschkowski.
Kwartet.
Dinsdag 2 maart 1926
6.30-7.00 uur: De Engelschc Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
Woensdag 3 maart 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^nis Lupgens.
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Programma:
1. Marchc “Salut dc Vicnnc”, L. Gannc.
2. Wals “Idyllen”, Joh. Strauss.
3. Ouverture “Der Wassertrager”, L. Cherubini.
4. Ecossaies, L. v. Beethoven.
5. Nut wer die Sehnsucht kennt, P. Tschaikowsky.
6. Fantasie uit dc opera “La Mucttc de Portici”, D.F.E. Auber.
Pauze.
7. Potpourri uit de operette “Die Czardasfurstin”, Kalman.
8. “Prelude et Clair dc Lunc” uit “Wcrthcr”, J. Masscnct.
9. Matinata (Lied), Lconcavallo.
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Duitschc Les vanwege dc afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Frcd Fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün uit Bcrlin, Wilmcrsdorf.
Donderdag 4 maart 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Ziekenhuizen en Weeshuizen door Mevr. Antoincttc
van Dijk. [Eerste keer].
5.00-6.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran£ois Lupgcns.
1. Marsch “Heil Europa”, F. v. Blon.
2. Wals “Schatzwalzcr”, Strauss.
3. Ouverture “Banditenstrcichc”, F. v. Suppé.
4. By the Swance River, Myddlcton.
5. Canzonetta, Pirani.
6. Fantasie uit de opera “Tiefland”, E. d’Albcrt.
Pauze.
7. “Im 7tcn Himmel”, potpourri, O. Fctras.
8. Chaconne, Aug. Durand.
9. “Zu Strassburg auf der Schanz” uit de opera “Die Kuhreigcn”, W. Kicnzl.
10. Sluiting.
Fransche les vanwege dc afd. Taalcursus van den H.D.O. Leider: Frcd Fry. Dc les
te geven door den Heer Ch. Michc uit Lausannc. In ’t bezit van dc Ncdcrlandschc
acte M.O. Fransch.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
Abonncments-Concert. Dirigent: Willem Mengelberg. Ottorino Rcspighi (Com
ponist en pianist). Alcxandcr Schmullcr (Viool). Composities van Rcspighi. (Aan
geboden door dc N.V. Philips Radio.)
Programma:
Antiche danze.
Orkest.
Pianoconcert.
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Solist: Ottorino Rcspighi (Piano) cn Orkest.
Pauze.
Poem Autunnalc.
Alexander Schmullcr (Viool) cn Orkest.
Fontanc di Roma.
Orkest.
[Het werd: 1. Concerto in modo misolydico voor piano cn orkest, o.l.v. W.Mcngelbcrg, solist de componist; 2. Pini di Roma o.l.v. de componist; 3. Antichc
danze cd aric, Suite nr. 2, o.l.v. W. Mengelberg; 4. Poema autunnalc voor viool en
orkest, o.l.v. W. Mengelberg, solist A. Schmullcr. Het waren vier eerste uitvoerin
gen door het Concertgebouworkest. Fontana di Roma werd na het Pianoconcert
uitgevoerd. Na Poema Autunnatalc volgde Pimi di Roma].
Vrijdag 5 maart 1926
6.30-7.30 uur: Herhaling van de 1ste cn 2de Duitschc les door den Heer Edgar
Grün.
8.10 uur: Nutslezing. Spr.: De Heer Herman Poort. Onderwerp: “Een overzicht
der Ncdcrlandschc literatuur van de middeleeuwen tot heden.” III. Joost van den
Vondel, als lyricus cn als dramadichtcr.
9.10-10.30 uur: Concert door het Versterkte H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens. Solist: Nico Treep (Viool).
Programma:
1. Marche “Solcncllc”, P. Tschaikowsky
2. Ouverture “Euryanthe”, C.M. v. Weber
3. Vioolconcert, C. Saint-Sacns
Nico Treep en Orkest.
4. Largo, G.F. Handel
5. Ouverture “Die lustigen Weiber von Windsor”, O. Nicolai
6. Ukrainischc Suite, Rubinstcin
a. Fröhlichcr Einzug in die Dorfschenkc.
b. In der Ukranischcn Heide.
c. Wamja’s Tanz.
d. Erntefest.
7. Andante uit de 2de Symphonic, L. v. Beethoven
8. “Marche Hérioque”, C. Saint-Sacns
Zaterdag 6 maart 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. Marsch “Stars and Stripes”, J.Ph. Sousa
2. Rosen aus dem Süden (Wals), Joh. Strauss
3. Ouverture “Marinarclla”, J. Fucik
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4. Indiancnstandchcn, Morct
5. a. Erotik,
b. Ich licbc dich, Edward Gricg
6. Fantasie uit de opera “La Juive”, Halévy
Pauze.
7. Potpourri uit “Die Rosé von Stambul”, Leo Fall
8. Melodie, RachmaninofF
9. Aubade, d’Ambrosio
10. Wals “Amorcttcnrcigcn”, J. Fucik
11. Fox trot.
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handclskcnnis en Handclstcchniek door den Heer
J. Pelser Jr. Accountant te A’dam.
Vogt heeft de BBC in Londen bezocht en doet daar verslag van in de Radio Luistergidsvzn 5 maart. Behangers in de studio op Savoy Hill waren bezig met het slo
pen van de matrasdikke capitonncring van de wanden. Zij sloopten daarmee tevens
het overwonnen standpunt van de oude studiostoffeur. Vroeger gold: alle kaatsing
van geluid weren. Alleen directe geluidstrillingcn mochten de microfoon treffen
en geen enkele mocht ‘over de band’ om in biljarttaal te spreken. Dat idee heeft
men nu laten varen. Het is nu juist de kunst om een juiste akoestiek te vinden. De
BBC-technici voegen aan iedere uitzending een scheutje echo uit een cchokamcr
toe. Vogt heeft ook de kamer voor hoorspclgcluiden gezien (‘raritekenkamer’) en
hoorde hoe men het vertrek van een trein, een kabbelende golfslag, het gieren van
de stormwind en brand nabootste. Hij was ook bij de uitzending van het Kindcruurtje.
Zondag 7 maart 1926
8.10 uur: Opcra-avond. “De Tooverfluit”. Opera in drie bedrijven en 15 tafcrcclen van W.A. Mozart.
Rolvcrdceling: Pamina, Lotti Muskens-Slcurs, Koningin der Nacht, Jeanne Bacilek, Papagena, Annie Hofman, lc Dame en le Knaap, Annic Lieman, 2e Dame en
2c Knaap, Marie Hendriks, 3c Dame en 3e Knaap, A. Cup, Tamino, Louis van
Tulder, Sarastro, Gerard Leenders, Papageno, M. van Reen, Spreker, B. Leeuwin,
Monostates, Iw. Monasch, lc Priester, J. Jansen, 2e Priester, J. Hattink, le Gehar
naste, J. van Rijn, 2e Geharnaste, R van Zanten.
Koor, samengesteld uit 28 dames en hccrcn van de Amcrsfoortsche Opera-Vcrccniging. Directeur de Heer Tiggers.
Het Versterkte H.D.O.-orkest.
Dirigent: J.J. van Amcrom.
AJgemeenc leiding: Chris de Vos.
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Maandag 8 maart 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. van Dijk.
6.00-7.00 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran£ois Lupgens.
Programma:
1. Marchc Lorrainc, L. Ganne.
2. Ouverture van het oratorium “Paulus”, Mcndclssohn.
3. Valse papillonne, Friml.
4. Polonaise, Chopin.
5. Elegie, Massenet.
Ccllo-solos: Roelof Brinkman, (met Orkest.)
6. Ouverture “Carmen”, G. Bizet.
7. Fantasie uit de opera “La Traviata”, G. Verdi.
8. Sluiting.
7.00-7.30 uur: Radiopraatje door den Heer R. Swierstra. Onderwerp: “Hoe
wordt muziek overgebracht”.
8.10 uur: Kamermuziek Aangeboden door de N.V. Philips’ Radio.
Het Dresdener Strijkkwartet bestaande uit de Hccren: Fritschc; Schncidcr;
Ryphahn en Kropholler. Met medewerking van Mevr. Sophic Haas (Sopraan).
Programma:
1. Kwartet A moll op. 132, Beethoven.
Strijkkwartet.
2. Kirchen Aric, Stradclla.
Sophic Haas.
3. Kwartet op. 41, III, Schumann
Strijkkwartet.
4. Aria uit “Elias”, Mcndclssohn.
Sophic Haas.
5. Kwartet van Debussy.
Strijkkwartet.
Dinsdag 9 maart 1926
6.30-7.30 uur: De Engclsche Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
Woensdag 10 maart 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. “Stars and Stripes”, Marsch, J.Ph. Sousa.
2. Ouverture “Fils du Mandarin”, C. Cui.
3. Spanischcr Walzer, Morena.
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4. Berceuse Rêverie, Sgambatti.
5. Stephanic Gavotte, A. Czibulka.
6. Fantasie uit de Operette “Boccaccio”, Fr. v. Suppé.
Pauze.
7. Fantasie uit de opera “Troubadour”, Verdi.
8. Mélodie (op verzoek), RachmaninofF.
9. Sérenade, Gabricl Pares.
10. “Der lctztc BrieP, Wals, W. Reggov.
11. “Der Gcist des Woywodcn”, Czardas, Em. Grossmann.
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Duitsche Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün, uit Berlin, Wilmcrsdorf.
Het is mogclijk dat de HDO op deze 10de maart of op 11 maart de vergadering
van de Volkenbond in Geneve (Duitslands toetreden) heeft uitgezonden. Er wordt
op gezinspeeld in het redactioneel gedeelte van de Radio Luistergids. Zie 17 maart.
Donderdag 11 maart 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Frangois Lupgens.
1. “El Capitan”, Marsch, Sousa
2. Wals “Trés jolie”, E. Waldteufel
3. Ouverture “Martha”, F. v. Flotow
4. Nur wcr die Sehmsucht kennt, P. Tchaikowsky
5. Fantasie uit de opera “Halka”, Stanislaw Moniuszko, (arr. Osc. Fetras.)
Pauze.
6. Potpourri uit de operette “Die Puppenfee”, Baycr
7. Menuet Louis XV, E. Gillet
8. Invocation, Fr. Schubcrt
9. Mazurka, Fr. Chopin
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Fransche Les vanwege de afd. Taalcursussen van den H.D.O. Lei
der: Fred Fry. De les te geven door den Heer Ch. Michc uit Lausanne. In ’t bezit
van de Nedcrlandschc acte M.O. Fransch.
8.15 uur: Aansluiting van de Stadsschouwburg te Amsterdam. Maatschappij “Caccilia”. Beschermvrouwe H.M. de Koningin. Uitzending van het Hondcrdachtcnveertigste Concert. (Aangeboden door de N.V. Philips’ Radio). Orkcst-dircctcur:
Willem Mengelberg. Soliste: Di Moorlag (Sopraan).

66

Programma:
1. Symphonic No. 4 Bes gr.t. (op. 60.), L. v. Beethoven.
2. Symphonic No. 4 G. gr.t., G. Mahlcr.
Sopraansolo: Di Moorlag.
[Tussen beide symfonieën werd uitgevoerd Concerto Gregoriano van Respighi
onder leiding van de componist en met medewerking van Alexander Schmuller,
viool].
Vrijdag 12 maart 1926
8.10-9.10 uur: Nutslezing. Spr.: De Heer Herman Poort. Onderwerp: “Een over
zicht der Ncdcrlandschc literatuur van de middeleeuwen tot heden.” IV. “De
groei der godsdienstige tendenz na Vondel; Revius, Dullacrt, Luykcn, Bilderdijk,
Da Costa.”
9.10-10.30 uur: Concert en Radio-Toonccl Het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^is Lupgens. Mevr. Ric Elking en de Heer Jul. Brongers.
Programma:
1. a. Adlonmarsch, Max Heineke
b. “Die Werber”, Wals, J. Lanner
Orkest.
2. Voordracht door den Heer Jul. Brongers.
3. Fantasie uit de opera “Troubadour”, G. Verdi
Orkest.
4. Voordracht door mevr. Ric Elking.
5. “Vóór het diner”, Familic-scènc in 1 bedrijf door Mevr. J.A. Simons-Mccs.
Personen: Henk Verhoef, Jul. Brongers, Suze, z’n vrouw, Ric Elking, Keetje,
dienstbode, Gr. Jansen
6. Sluiting.
10.45-12.00 uur: Dansmuziek Uitgezonden vanuit Mille Colonnes te Amsterdam.
Zaterdag 13 maart 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. “Carmen”, Marsch, Fétras
2. “Künstlerlcbcn”, Wals, Joh. Strauss
3. Ouverture “Prigri”, Paul Lineke
4. “Anona”, Intermezzo, V. Grey
5. Serenade “Les Millions d’Arlcquin”, Drigo.
6. “La Tosca”, Opera Fantasie, Puccini.
Pauze.
7. “Musikalischc Seifenblascn” (Potpourri), E. Urbach
8. Der Lenz (op verzoek), Hildach
9. “Incanto”, Wals, J. Rousscau
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10. Foxtrot.
11. Toréador ct Andalouse, Ant. Rubinstcin
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handclskcnnis cn Handclstcchnick door den Heer
J. Pelser Jr. Accountant te A’dam.
De Radio Luistergids van 12 maart publiceert drie belangrijke stukken: de over
eenkomst met het Bureau voor Auteursrechten, de Stichtingsakte van de HDO cn
het contract gesloten tussen HDO cn NSF. Vogt leidt ze in. Zijn hoofdartikel
draagt als titel ‘De Vrije cn Onafhankelijke H.D.O.’
‘Het was voor insiders geen geheim meer, dat den laatstcn tijd de zandweg,
waarover het H.D.O.-karretjc zich nu cens vlot cn vlug, dan weer moeizaam zeu
lend had voortbewogen, gekerfd raakte met breede diepe voren van andere spoorwijdte dan de eigen, met hier en daar diepe inzinkingen, die alle tezamen den rustigen voortgang in hoogc mate belemmerden.
Totdat de zaak tenslotte op een zekeren dag onder het bekende “loodgrauwe
uitspansel” vasdiep.
De moeilijkheden waarop wij zinspelen betroffen zoo een ieder thans wel weet
de moeilijkheden met de N.S.F.
Om de ontwikkeling van die moeilijkheden goed te begrijpen, moet de onbe
vooroordeelde lezer goed inzien hoe de Hilvcrsumschc Draadloozc Omroep,
zooals wij die thans kennen is gegroeid uit de N.S.F.
Aanvankelijk was hetgeen met den Hilvcrsumschcn zender werd uitgezonden
de N.S.F. omroep. De verzorging der programma’s zoowel als de technische lei
ding berustte in handen van N.S.F.-cmployé’s, die met hun arbeid weliswaar de
belangen van hun firma in het oog hielden, maar ook daarenboven bevrediging
vonden voor hun zuiver persoonlijke liefde voor het aantrekkelijke omroepbedrijf
Een liefde waarvoor zij den tijd die anders gereserveerd bleef voor het gezin cn de
persoonlijke ontspanning belangeloos offerden.
In het zich geven voor den Omroep zat de bekoring van het pogen om een
kiemwillig maar door gebrek aan levenssappen kwijnend plantje door energie cn
volharding aan een bestaansmogelijkheid te helpen, ja tot bloei te brengen.
Men onderschatte den arbeid niet, die verricht moest worden om het Hilversumschc uitzendstation zoover in de aandacht van de openbare belangstelling te
plaatsen, dat het luisterend publiek een zekere genegenheid voor dat station ging
koesteren zóó groot, dat het bereid bleek om de leiders van den gcïmprovisccrdcn
omroep financieel te steunen, opdat zij meerdere cn betere programma’s konden
organisceren cn aldus het radiogenoegen van de luisteraars verhoogen.
Zoodra de luisteraars financicclcn steun verleenden, gelden ter beheer toever
trouwden aan den N.S.F. omroep, besloten de oprichters om dan ook uit die luis
teraars er ccnigcn aan te zoeken om met de oprichters die gelden te besteden,
althans toe te zien waaraan cn hoe die gelden besteed werden.
Zoo ontstond het comité van den Hilvcrsumschcn Draadloozcn Omroep. In
dat comité hadden drie cmployé’s van de N.S.F. zitting. N.1. de oprichters, waar
onder de heer v.d. Woord, die zich belangeloos met de administratie der gelden
zou belasten.
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Hiertegen is meermalen bedenking gcuit. De Hilvcrsumschc Draadloozc
Omroep is op deze manier slechts een gecamoufleerde N.S.F.-Omrocp werd
gezegd, of wel, zooals het cens bloemrijk werd uitgedrukt: “de H.D.O. is een was
sen neus voor het aangezicht der N.S.F. genomen om haar commcrcicclc oog
merken te verbergen.”
In meer dan een opzicht kon een dergelijke meening worden begrepen; de voor
de hand liggende mogelijkheid dat men N.S.F.-cmployc kan zijn en toch daarnaast
als privé persoon een toegewijd belangeloos ijveraar voor wat men ziet als een
mooi en aantrekkelijk doel, waard om voor te werken, is te simpel van constructie
om door chronisch-achtcrdochtigcn voor waarheid te worden aanvaard.
De H.D.O. ging nochtans voort met zijnen arbeid en zijn bctcekcnis in ’t
Omrocplcvcn van Nederland nam toe met den omvang van zijne organisatie.
Door de stijgende verantwoording die wij kregen, moesten onze samenkomsten
talrijkcr worden en onze beslissingen moesten steeds meer worden zelfstandige
decisies zonder aanzien des persoons genomen; ook al was die persoon de N.S.F.
Bij die decisies stonden de radio- en financieel technische hccrcn der N.S.F. uit
den aard hunner betrekking doorgaans buiten interne moeilijkheden. Maar de
functie van den Secretaris in wien een soort uitvoerend belichaamd was, stond
meer dan cens in het schuim van de branding die kolkte tengevolge van de botsing
der inzichten tusschcn den leider van het commcrcicclc bedrijf der N.S.F. en die
van de comitclcdcn, die buiten het N.S.F. verband stonden. Deze toestand ein
digde nochtans op 1 Mei 1925, toen de Secretaris uit het N.S.F. verband trad om
zich te wijden aan de Redactie van de “Radio Luistergids”.
Wij zien thans nu alles ten goede geregeld is het nut en de noodzaak niet in van
het ontzalvcn van oude schrijnende plekken, zoodat wij volstaan met als onze
inzichten neer te schrijven dat wij het betreuren dat wat in zoovele gezinnen
wordt over het hoofd gezien bij het meerderjarig en zelfstandig worden der kin
deren, ook in het vaderhuis van den H.D.O. werd misverstaan. En dit misverstaan
wordt voor de kinderen doorgaans pijnlijk, omdat het geschiedt onder de klacht
der verwijten, dat de drang naar zelfstandigheid in staat blijkt de herinnering aan
de genoten weldaden in het vaderhuis uit te wisschcn.
Zoomin nochtans het hulsel van den knop des kastanjebooms den druk der zwel
ling van het daarbinnen kiemende blad kan weerstaan, zoomin was het mogclijk om
een levenskrachtige jonge organisatie als de H.D.O. op den duur in banden te knellen.
En zoo schreed de toestand in de richting van een conflict, waarbij het tempo
van voortbeweging geremd werd door tact, tentoongespreid uit een zucht tot
vreedzame afwikkeling van zaken tot het uiterste en ook door een verstandig
inzien van de oude waarheid, dat nimmer ter wereld ooit een vuist gemaakt is zon
der de onmisbare hand.
Want wij konden wel met fier opgeheven hoofden zijn wcggctrcdcn, bij het
falen van onze pogingen om onzen zin te krijgen, maar zouden onze luisteraars
daarmee gebaat geweest zijn? “Beter bloóic Jan dan dooie Jan” scheen voor het
oogenblik een, zij het dan niet bijster hcroischc, toch een uitermate practischc
houding. En wij namen die aan, zoolang althans de vitale kcrnbclangen van den
H.D.O. niet werden aangevallen.
Dit geschiedde door het wcgschcnkcn door de N.S.F. aan vreemden, van den
grond die de onze was krachtens geboorterecht.

69

Dit verhaal behoeven wij niet opnieuw te doen; men leze het op bladz. 3 van
Radio Luistergids No. 12 van dit jaar.
Dat verhaal eindigde met de volgende passage:
“En de bouwmeesters besloten uit te vinden, wie de omstanders waren en of zij
waren talrijk en bereid om te bevorderen dat hunne inzichten opnieuw werden
gevolgd zonder die van de anderen overdreven te verdrukken; want er vertoonden
zich nog meer architecten voor het venster en de tcckcntafcls waren alle bezet.”
Het was de “loodgrauwe lucht”.
En wat deden die omstanders?
In twee maanden tijds - n.1. van Januari tot Maart 1926 - stelden zij aan ons
ter beschikking een bedrag van 30.000 gulden.
Dat was de tastbare en stoffelijke steun, die, hoewel onmisbaar, toch in belang
rijkheid nochtans achterstond bij de betcckcnis van het grootc vertrouwen en de
instemming met onze daden, die onmiskenbaar uit die prachtige geste sprak.
Uit dat vertrouwen putten wij de kracht en het gezag om namens onze luiste
raars te pogen om met de eigenaars van den zender tot een duidelijke niet op
overwegingen van sentiment, maar op commcrcieclc gronden berustend contract
te komen, waarin waarborgen werden verstrekt voor de onafhankelijkheid van den
H.D.O. en waarin zijn levenskansen, ruimte voor ontplooiing, werden gegaran
deerd. De uitslag van dat pogen vindt men thans nccrgelcgd in het in dit nummer
gepubliceerde contract tusschen den H.D.O. en de N.S.F.
Onze omroepvereeniging zal nu voortaan uitsluitend drijven op eigen verdien
ste. En naar wij mogen aannemen zal aan geen andere Vcrccniging dan de onze
een andere maatstaf worden aangelegd dan waarmee wij thans zijn gemeten.
De luisteraars kunnen van den H.D.O. precies zooveel maken als zij zelf willen.
Wanneer die luisteraars het Bestuur de middelen verschaffen, zal dat Bestuur den
weg vinden, om die middelen zoo doelmatig mogelijk, ten bate van den Omroep
te besteden.
Wij zullen thans met groote belangstelling gadeslaan wat zij zullen doen, die
tot dusver zich van ons afwendden omdat wij niet geheel onszelf konden zijn.
Wij hebben hetgeen wij nu hebben bereikt, steeds - maar bedachtzaam - nagcstreefd. Wellicht hadden wij het doel eerder bereikt, wanneer de steun, die uitblccf
ons was toegevallen.
Die zoo handelden, deden als de omstanders die iemand voor zijn leven zagen
vechten in een wak in het ijs.
“Zoodra gij Uzelf behouden op den wal gewerkt hebt, zullen wij U roem en
aanzien verschaffen," riepen zij hem toe.
Welaan, de H.D.O. heeft zich thans op den wal gewerkt.
Zij die nog vol argwaan en achterdocht waren, moeten thans overtuigd zijn.
Een nieuwe periode van ons bestaan is aangevangen.
In onze Vadcrlandschc Geschiedenis is er een pracht parallel te vinden voor
onze tegenwoordige situatie.
De Vrede van Munster.
Maar dan hebben wc ook de Gouden Eeuw voor den boeg! En de Goc-JanVcrwcllc-Sluis is nog ver af.’
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Op 1 maart 1926 werd bij notaris Luijkx in Hilversum de Stichtingsakte van de
HDO verleden. Het Comité van luisteraars naar de HDO werd Stichting HDO.
Van losse vereniging werd de HDO rechtspersoon. De Radio Luistergids van 12
maart neemt de volledige tekst van de Acte op en ook de volledige tekst van Het
Contract HDO-NSF, gesloten op 5 maart.
De Stichtingsactc van den H.D.O. van losse Vcrccniging tot Rechtspersoon. De
volledige tekst der Acte.
Den eersten Maart 1926 negentienhonderd zes en twintig verschenen voor mij,
Meester Jan Barend Luijkx, notaris te Hilversum, de Hccrcn: Georges August
Baron Tindal, zonder beroep, wonende te Laren; Willem Vogt, journalist, wonen
de te Blaricum; Barthold Sucrmondt, arts, wonende te Hilversum; Lubertus
Johannes Smit Duyzcntkunst, opticien, wonende te Hilversum; Fijko Christiaan
Willem van der Woord, boekhouder wonende te Hilversum. Gcorgc William
White, ingenieur, wonende te Hilversum.
De comparanten verklaarden te hebben afgezonderd een kapitaal van zeshon
derd gulden, en daarmede in het leven te roepen eene Stichting, welke zal worden
geregeerd door de volgende Statuten:
Artikel 1. De Stichting draagt den naam van “Hilvcrsumschc Draadlooze
Omroep” en is gevestigd te Hilversum.
Artikel 2. De Stichting is eene onafhankelijke instelling, zonder ccnigc politie
ke of geestelijke richting en heeft ten doel de bevordering van de uitzending van
draadlooze telefonie en al hetgeen daarmee in verband staat.
Artikel 3. Het Bestuur der Stichting bestaat uit een bij Bestuursbesluit vast te
stellen aantal leden, doch tenminste uit vijf personen. De leden van het Bestuur
worden bij Bestuursbesluit benoemd.
Artikel 4. Het lidmaatschap van het Bestuur gaat verloren:
1. door den dood; 2. door bedanken; 3. door verlies van de bekwaamheid om
zelfstandig verbintenissen aan te gaan; 4. door het metterwoon verlaten van
Nederland. Een Bestuurslid, dat heeft bedankt, verliest het lidmaatschap eerst
wanneer in de door zijn bedanken ontstane vacature is voorzien of nadat mocht
zijn besloten om het aantal bestuursleden te verminderen en zijn vacature niet aan
te vullen, ofwel wanneer hij inmiddels in een der overige gevallen van verlies van
lidmaatschap mocht geraken.
Artikel 5. Bij het ontstaan van een vacature in het Bestuur, zal daarin binnen
twee maanden bij Bestuursbesluit worden voorzien, tenzij het Bestuur binnen
dicnzclfdcn termijn mocht besluiten, het aantal Bestuursleden te verminderen en
de vacature niet aan te vullen, met inachtneming der bepaling van het vorig arti
kel omtrent het kleinst tocgclaten aantal leden van het Bestuur.
Artikel 6. De leden van het Bestuur kiezen uit hun midden een Voorzitter, een
vicc-Voorzittcr, een Secretaris, een Penningmeester en een vice-Sccrctaris-Penningmccstcr.
Artikel 7. De Voorzitter en Secretaris van het Bestuur vertegenwoordigen de
Stichting in en buiten rechte. Alle van de Stichting uitgaande stukken worden
door den Voorzitter en den Secretaris van het Bestuur of degenen, die hen ver
vangen, gctcckcnd.

71

Artikel 8. Bij afwezigheid of verhindering wordt de Voorzitter van het Bestuur
voor alle handelingen, vervangen door den vicc-Voorzitter, de Secretaris door den
vicc-Sccrctaris-Pcnningmccstcr.
Artikel 9. Behoudens het bepaalde bij artikel 12 worden alle besluiten van het
Bestuur genomen met meerderheid van stemmen. Een Bestuursbesluit is alleen
van kracht, wanneer minstens drie leden ter vergadering, waarop het besluit geno
men is, aanwezig waren. Mochten er tengevolge van vacature niet meer dan twee
bestuurleden overgebleven zijn, dan kunnen zij tezamen bindende bestuursbeslui
ten nemen.
Artikel 10. De geldmiddelen der Stichting bestaan uit:
1. Giften, legaten, erfstellingen, vrijwillige bijdragen en inkomsten uit het ver
mogen der Stichting; 2. Bijdragen, subsidien en uitkeeringen, haar krachtens ccnigc wettelijke bepaling of verordening, toegekend of tengevolge van overeenkomst
aan haar verschuldigd.
Artikel 11. Het aantal en de orde der door het Bestuur te houden vergaderin
gen, de wijze van stemmen, de nadere regeling der aan de bcstuursfiincticn ver
bonden werkzaamheden, de bepaling van het boekjaar, de wijze van boekhouden
en het voeren der administratie, de wijze van belegging der gelden en alles wat
verder voor een goed bestuur noodig is, zullen door het bestuur bij Huishoudelij
ke Reglementen of Instructicn worden geregeld, die niets zullen mogen bevatten
wat in strijd is met deze Statuten.
Artikel 12. Wijziging dezer Statuten kan slechts geschieden bij een Bestuursbe
sluit, genomen met minstens tweederden van het aantal stemmen der ter vergade
ring aanwezige bestuursleden. Opheffing der Stichting slechts met algcmccnc
stemmen. De oproeping voor ccnc vergadering, waarop tot wijziging der Statuten
of opheffing der Stichting wordt besloten moet schriftelijk zijn geschied met ver
melding van het voorstel, terwijl die oproeping, wanneer het een voorstel tot
opheffing betreft, minstens cenc maand tevoren in het bezit der bestuursleden
moet wezen.
Artikel 13. Bij opheffing der Stichting zal haar zuiver vermogen door het
Bestuur voor een weldadig doel, liefst verband houdend met de radio (zooals de
installatie van radiotoestellen in ziekenhuizen) worden bestemd.
De comparanten verklaarden, dat in afwijking van het bepaalde in de artikelen
3 en 6, wat de wijze van benoeming betreft, het Bestuur voor de eerste maal zal
bestaan uit de zes oprichters en dat zijn aangewezen: de Heer G.A. baron Tindal,
als Voorzitter; de Heer B. Sucrmondt, als vicc-Voorzitter; de Heer W. Vogt, als
Secretaris; de Heer F.C.W. van der Woord, als penningmeester, en de Heer Smit
Duijzentkunst, als vicc-Sccrctaris-Pcnningmcestcr. De comparanten zij mij, nota
ris, bekend.
Waarvan acte
Opgemaakt in minuut
Verleden te Hilversum op datum in het hoofd dezer acte vermeld in tegen
woordigheid der hccrcn Petrus Frcdcricus Lambcrtus Andrcas Maria Koten, candidaat-notaris en Adrianus Alphonsus de Groot, notarisklerk, beiden wonende te
Hilversum, als getuigen.
Onmiddellijk na voorlezing is deze minuutacte door de comparanten, de getui
gen en mij, notaris, ondertcckend. (Gcteekcnd)
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G. Tindal; W. Vogt; F.C.W. van der Woord; G.W. White; B. Sucrmondt; L.J. Smit
Duijzentkunst; P. Koten; A.A. de Groot J.B. Luijkx.
Voor afschrift J.B. Luijkx.
Is bij het noemen van de zes eerste bestuursleden White vergeten?
Verlieten White en Van der Woord de NSF?
De Radio Luistergids meldt:
De H.D.O. treedt hiermede voor zijn Luistervinken in het officicclc gewaad van
erkend rechtspersoon. Een gewaad waarvan bij voorkomende gelegenheden, den
laatstcn tijd steeds meer het gemis is gevoeld.
Een klccdij overigens, die het Instituut voor zijn dagelijkschcn arbeid niet
behoefde, omdat immers niet de glans en de kleur van zijn mantel, waardccring en
aanhang uitlokken, maar de uitkomsten van den arbeid van zijn bestuur wanneer
deze via den microfoon voor den toetssteen van de publieke opinie worden
geplaatst.
De stichtingsactc consolideert den bestaanden toestand.
De oprichters van den H.D.O. die tot dusver in de nederige colbertjes rondlie
pen van een niet door het gezag der Staatswetten gedecoreerd onofficieel
bestuurslichaam, hebben thans de geborduurde gewaden aan den kapstok hangen
teneinde zich met dczclvcn te tooien, wanneer een toekomstig etiquette-protocol
dit mocht cischcn dan wel wanneer de luister hunner omgeving hen - indien op
schamele wijze uitgedost - zou wraken als vertegenwoordigers ccncr omroep
organisatie die op dit terrein een redelijken staat van dienst kan toonen.
Ten aanzien van de stichtingsactc kan de opmerking gemaakt worden; waarom
hier niet de vereenigingsvorm gekozen is.
Het antwoord daarop luidt, dat bij ccnc vcrccniging, de rechtspersoonlijkheid
niet zoo snel verkregen wordt als wij dit in de gegeven omstandigheden wcnschten terwijl als tweede argument, de ongcwenschthcid van een contributie clausule
bij een Instituut als de H.D.O. kan worden aangevoerd.
Wanneer wij ccnc vcrccniging stichten moet er bepaald worden hoe groot de
jaarlijksche contributie zal zijn.
Die contributie kan slechts worden vastgcstcld op een redelijk bedrag van b.v.
ten hoogste ƒ 5,- per halfjaar.
Stellen wij de contributie op dit bedrag, dan is het een psychologisch verschijn
sel, dat men dan ook als regel dat bedrag betaalt en niet meer en wij gespeend blij
ven van de zooveel grootcr “schenkingen”. Schenkingen die dikwijls meer dan
ƒ 100,- ja zelfs een enkele maal ƒ 250,- bedroegen.
Zoo is dan de stichting gekozen.
Wij vestigen de aandacht op art. 10 van het contract.
Daarin wordt gesproken van legaten en erfstellingen.
Ieder wien zulks aangaat weet thans derhalve, dat het volkomen tocgclaten is
om een ton of zoo in zijn uiterste wilsbeschikking toe te wijzen aan den H.D.O.
Art. 13 behelst de liquidatie clausule.
Wij meenen - behalve het voldoen aan wettelijke vormen - in den geest van
onze luisteraars gehandeld te hebben door het financieel surplus hetwelk de balans
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van den H.D.O. eventueel mocht aanwijzen op een oogenblik, dat dit Instituut
door maatregelen van de regcering met betrekking tot een Officieelcn Nationalcn
Omroep tot vrijwillige liquidatie mocht worden gebracht, reeds bij voorbaat ccne
bestemming te geven. N.1. eene bestemming voor liefdadige doeleinden; waarbij
in de eerste plaats gedacht is, aan financicclc medewerking voor het installccren
van radio-ontvang-apparaten in ziekenhuizen.
Wij hopen dat deze Stichtingsacte nog geruime tijd de officicclc basis moge
vormen voor ons bestaan.
En wanneer hij vroeg of laat moet verdwijnen in de archieven der RadioOmroep-historie in Nederland, dan hopen wij dat dit verdwijnen eervol zal zijn en
alleen omdat er iets beters voor in de plaats kwam en dat men zal zeggen: het was
een nobele Stichting, die eerlijk en in vol licht beheerd werd met stichters vol goe
den wil.
In dezelfde Radio Luistergids staat het op 5 maart 1926 gesloten contract HDONSF:
Ondergetekenden: 1) de N.V. Ncdcrlandschc Scintocstcllen Fabriek, gevestigd te
Hilversum, hierna te noemen “N.S.F.” en 2) de Hilvcrsumschc Draadloozc
Omroep, gevestigd te Hilversum hierna te noemen H.D.O.: in aanmerking
nemende: dat op of omstreeks 1 mei 1925 tusschcn partijen een overeenkomst is
gesloten betreffende uitzending door den H.D.O. te organisccren en uit te zen
den door tusschcnkomst van de NSF, dat partijen in onderling overleg van mecning zijn, dat het wcnschclijk is deze overeenkomst te beëindigen en een nieuwe
te sluiten: verklaren aldus te zijn overeengekomen:
Artikel 1. De N.S.F. stelt aan den H.D.O. met ingang van heden tot het tijd
stip in artikel 2 genoemd, wekelijks ter beschikking de volgende zenduren:
Maandagavond van 5 tot 11 uur.
Dinsdagavond van 6 tot 8 en van 10 tot 11 uur.
Woensdagavond van 6 tot 8 en van 10 tot 11 uur.
Donderdagavond van 6 tot 11 uur.
Vrijdagavond van 6 tot 11 uur.
Zaterdagavond van 6 tot 8 en van 10 tot 11 uur.
Zondagmiddag van 2 tot 5 uur.
Zondagavond van 8 tot 11 uur.
De N.S.F. verplicht zich de overblijvende zenduren - voor zooverre zij niet
thans reeds aan anderen zijn afgestaan - op zijn verlangen ter beschikking te stel
len van den H.D.O. en ze niet aan anderen af te staan dan na den H.D.O. te heb
ben gevraagd of hij op deze zenduren wcnscht te rcflectcercn, alles behoudens
technische bezwaren aan den dienst verbonden.
Artikel 2. Zoodra de rcgecring toestemming heeft verleend tot het in gebruik
nemen en zenden op den tweeden zender, of althans de H.D.O. aan de N.S.F. op
goede gronden aannemelijk maakt dat die toestemming door de regcering zal
worden verleend, zal de N.S.F. zorgdragen, dat twee maanden daarna deze twee
de zender gereed staat om door den H.D.O. in gebruik te worden genomen, ech
ter niet eerder dan 1 Juni 1926, op de uren genoemd in art. 1 benevens Dinsdags,
Woensdags en Zaterdags van 8-10 en Zondags van 5-8 uur namiddags. De optie
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genoemd in art. 1 geldt ook voor het gebruik van de nieuwe zender. Deze nieuwe
zender, in gebruik te nemen door den H.D.O. zal zenden op de thans bij den
ouden tegenwoordigen zender in gebruik zijnde golflengte van 1050 M. en met
tenminste hetzelfde vermogen als de bestaande zender althans met hetzelfde prak
tische resultaat.
Indien door weigering of anderszins van de zijde der regccring om de zendvergun
ning voor den nieuwen zender te verstrekken, deze niet in gebruik kan worden
genomen, dan verplicht de H.D.O. zich om het aantal zenduren, als omschreven in
artikel 1 te handhaven tot tijd en wijle de regccring alsnog een tweede zendver
gunning verleent. De H.D.O. verplicht zich den tweeden zender van de N.S.F. bij
goede functionccring in gebruik te zullen nemen en te blijven houden en zoolang
de termijn, in de vorige alinea genoemd, nog niet verstreken is, bij geen andere
constructeur een zender te zullen bestellen, dan wel een te aanvaarden.
Artikel 3. De H.D.O. garandeert voor den tegenwoordig in gebruik zijnden
ouden zender een minimum aantal zenduren van 31 per week zooals omschreven
in artikel 1.
Artikel 4. De N.S.F. wendt alle redelijk te eischcn zorg aan, dat de oude zowel
als de nieuwe zender blijvend functioneert en tot uitzending in staat is, waaronder
begrepen het beschikbaar stellen van het noodigc materiaal en het aanwezig doen
zijn van voldoende personeel ter bediening van den zender, voor het tijdig plaat
sen van de microfoons, voor het tijdig tot stand brengen van de verbinding tusschen de microfoons en den zender.
Artikel 5. De N.S.F. stelt den H.D.O op zijn wcnsch gedurende de uren, waar
op hij de beschikking over den zender heeft, een door de N.S.F. in haar gebouwen
te Hilversum aan te wijzen localitcit ter beschikking, dienende als muziekzaal voor
de uitzending der programma’s enz.
Artikel 6. De H.D.O. verplicht zich door middel van den te harcr beschikking
gestclden zender geen reclame te maken op het gebied der Radiotelefonie en tele
grafie ten behoeve of voor rekening van met de N.S.F. concurrccrcndc vennoot
schappen of personen. Overigens zal de H.D.O. met inachtneming van artikel 7
geheel vrij zijn.
Artikel 7. De H.D.O. verplicht zich zooveel mogclijk de N.S.F. 14 dagen van
tevoren haar wcckprogramma in te zenden. Op den 25stcn van iedere maand zal
door de N.S.F. den dcsbctrcffcndcn autoriteiten zendvergunning voor de daarop
volgende maand worden aangevraagd, n.1. voor die uren, zooals gestipuleerd in
artikel 1. De H.D.O. verplicht zich geen programma’s uit te zenden, welke in
strijd zijn met de zendvergunning van de N.S.F. De H.D.O. verplicht zich de
N.S.F. te vrijwaren voor alle moeilijkheden, welke voor haar kunnen voortvloeien
uit de uitzending der programma’s.
Artikel 8. Als rcnumcratic voor het gebruik van de ouden, zoowel als van den
nieuwen zender en het daarvoor door de N.S.F. ter beschikking gestelde perso
neel, materiaal, zendvergunning, localitcit en een maximum van twee linc-shows
per 31 zenduren op den ouden zender en 40 zenduren op den nieuwen verplicht
de H.D.O. zich de N.S.F. een bedrag te betalen van ƒ 20,- (twintig gulden) per
zenduur, met het gegarandeerde aantal zenduren, zooals omschreven in artikel 3.
De betaling zal gcchicdcn per maand. Bij een eventueel vast te stellen contract met
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ccn in het leven te roepen Nationalcn Omroep zal men zich op dit contract niet
kunnen beroepen als precedent.
Artikel 9. Deze overeenkomst ingaandc per 1 Maart 1926 is aangegaan voor
een periode eindigende per den datum dat door de rcgccring of met hare mede
werking ccn Nationalcn Omroep in het leven zal worden geroepen, echter met
een maximum van twee jaren, waarna zij telkens voor ccn periode van 1 jaar stil
zwijgend wordt verlengd, een en ander met ccn opzeggingstermijn van 3 maan
den van weerskanten.
Hilversum, 5 maart 1926.
Ned. Scintoestcllcn Fabriek (gct.) Dubois.
Hilversum, 5 maart 1926.
Hilvcrs. Draadloozc Omroep. (gct.) G. Tindal. (gct.) W. Vogt.
Stichtingsacte van de HDO, contract met de NSF, er was nog ccn derde belang
rijke verbintenis, ook besproken in de Radio Luistergids van 12 maart: het Au
teursrecht.
Men herinnert zich de quacstic die onlangs terzake van auteursrechten met
betrekking tot in de Hilversumsche Muziekkamer van den H.D.O. opgevoerde
muziek- en tooncelwerkcn.
Een telegrafisch ultimatum verbood de opvoering van “Les Clochcs de Corncvillc” [23 januari].
Na rijp beraad besloot het H.D.O.-Bestuur de uitzending toch te laten door
gaan, omdat het Bestuur van meening was, dat het nooit de bedoeling van ccn
auteur of zijn rechtverkrijgenden kan zijn de opvoering van zijn werken te belet
ten wanneer de executanten willig zijn de financicclc vorderingen van dien auteur
te erkennen.
Wij voegen daar nochtans aan toe, dat wij niet kunnen betwisten het recht van
den auteur om de uitvoering van zijn werken kortweg zonder opgaaf van redenen
te weigeren. Omdat de auteur over zijn geestelijk bezit evenzeer kan beschikken
naar eigen inzichten als dit het geval is met stoffelijke eigendommen.
De H.D.O. had zich van den beginne af aan op het standpunt gesteld dat de
radio-uitvocringcn in zijn muziekkamer onderworpen waren aan het auteursrecht.
Het Bestuur ontkende niet, dat de auteur wiens werken per Radio werden ver
breid ccn moreel recht had op ccnc vergoeding. Of Radio-uitvocringcn volgens
den letter van de wet op het Auteursrecht wel voor belasting in aanmerking komen
is ccn nog niet zoo glashelder uitgemaakte zaak, maar ons Bestuur wcnschte zich
daarin niet eens te verdiepen.
Het doet ons daarom genoegen, dat thans ook de kwestie van het Auteursrecht
voor Radio-uitvocringcn, voor zoover de H.D.O. daarbij betrokken is op loyale
wijze is geregeld geworden.
Een contract is gesloten met de Socictc des Auteurs, Compositcurs et Editcurs
de Musique, gezeteld in Parijs, in welk contract is vastgclcgd dat tegen een vaste
maandclijksche vergoeding [het bedrag wordt niet genoemd] aan den H.D.O. het
recht wordt verleend voor het laten maken van muziek, het laten houden van
voordrachten en het laten zingen van werken van bij de Socicté aangesloten
auteurs.
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Onder deze omstandigheden, mogen wij vertrouwen, dat zich in de toekomst
geene moeilijkheden meer zullen voordoen.
Wij vleien ons zelfs met de hoop, dat het H.D.O.-Bestuur, althans zijn voor
zitter en secretaris niet in het beklaagdenbankje behoeven plaats te nemen, zitten
de telkens aan hunne linker- resp. rechterzijde een veldwachter.
Vermeld mag worden dat het Agcncc d’Amstcrdam der Socictc, de heer Pedro
Clignctt, behalve een waakzaam behartiger der belangen zijner auteurs, een aima
bel en hoffelijk man bleek te zijn, die niets ongedaan heeft gelaten om de ondcrhandclingcn tot een oplossing te brengen die met de instemming van beide geïn
teresseerde partijen werd bekroond.
Zoo is ook deze aangelegenheid weer in orde gebracht. De luisteraars zien, dat
de H.D.O. zich steeds solicdcr organiseert. Naast het contract met de N.S.F. en
de Stichtingsactc van den H.D.O., bergen wij dit Auteurscontract met voldoening
in ons archief als vrucht van den algcmccnen arbeid, die wij met toewijding en
opgewektheid zullen voortzetten, totdat de luisteraars zich met hun vertrouwen
van ons zullen afwenden. Maar daarnaar ziet het niet uit.
Zondag 14 maart 1926
2.30-4.30 uur: Matinee Met medewerking van Mevr. Mia v.d. Eynden (Sopr.),
Renc Hendriks (Cello). Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. Ouverture “Alccstc”, C.W. v. Gluck.
2. Courante, G.F. Handel.
Orkest.
3. Ballade en Juwcelcn Aria uit de Opera “Faust”, Gounod.
Mia v.d. Eynden en orkest.
4. Scènes Pittoresques, Masscnct.
a) Marchc, b) Air de Ballet, c) Angelus, d) Fete bohème.
Orkest.
5. a. Largo, Handel.
b. Contre Tanz, L. v. Beethoven.
René Hendriks.
6. Sérenade, Gabricl Parès.
7. Aria op de G snaar (uit de Suite in D-dur), J.S. Bach.
Orkest.
8. Aria van Santuzza uit de Opera “Cavallcria Rusticana”, P. Mascagni.
Mia v.d. Eynden en orkest.
9. Petite Suite, Cl. Debussy.
a) En bateau, b) Cortègc, c) Menuet, d) Ballet.
Orkest.
10. a. Elegie, Faurc.
b. Chanson Villagcoisc, Popper.
Renc Hendriks.
11. Wals “Morgcnblattcr”, Joh. Strauss.
12. Spanischcr Tanz (Bolero), Moszkowsky.
Orkest.

77

Het is een volle radiozondag. 8.30 uur: KRO: Morgenwijding. 10.25-12.00 uur:
KRO: Kerkdienst uit de Amsterdamse St. Dominicuskcrk. 2.30-4.30 uur: HDO. ±
5.15 uur: NCRV: Kerkdienst in de Gereformeerde Kerk in Bussum. 8.10 uur: Vrij
zinnig Protcstantschc Radio Omroep, de V.P.RO. dus. Op 6 oktober 1923 was de
Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme opgericht. In de uitzen
ding van deze 14de maart traden op: Mcj. Dr. Nicolettc A. Bruining, Prof. Dr.
G.J. Hccring, Ds. W. Mackcnzie, Ds. E.D. Spelberg, de altzangercs jonkvrouwe
Jacoba Repelaer van Driel en aan de vleugel Mevr. L. Spclberg-Stockmans. De
Radio Luistergids deelt mee ‘een uitzending, die een eenigszins propagandistisch
karakter zal dragen”. Een vijfde omroep trad aan.
Maandag 15 maart 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. van Dijk.
6.00-7.00 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Frangois Lupgens. Een Uur in Scandinavië.
1. Schwcdischcr Honneur Marsch, Hcincckc.
2. “Valse romantique”, Hcincckc.
(Erinnerung aus Schwedcn)
3. Ouverture: “ElvcrhoP* (Der Erlcnhügel), Kuhlau.
4. Frühlingsrauschcn, Sinding.
5. Solvcgjs Lied, Edv. Gricg.
6. Rhapsodie Norvégienne, Svendsen.
7. Norwegian Danccs, Edv. Gricg.
8. Schwedischc Skizzen, Peter Forsten.
7.00-7.30 uur: Radio Praatje door den Heer R Swierstra. Onderwerp: “De wer
king van het cenlampstoestcl”.
8.10 uur: Kamermuziekavond Het muzikale gedeelte Aangeboden door de N.V.
Philips* Radio. Het Hollandsch Strijkkwartet: bestaande uit de Hccrcn: Herman
Leydensdorf (le Viool), Jul. Röntgen (2de Viool), Bram Mendes (Altviool),
Thomas Canivez (Cello). Dr. Willem Royaards als declamator.
Programma:
1. Kwartet op. 18, No. 2 G gr.t., L. v. Beethoven.
Kwartet.
2. Toespraak van Max Havclaar tot de Hoofden van Lebak uit “Max Havclaar”
van Multatuli.
Dr. Willem Royaards.
3. Thema met Variaties “Der Tod und das Madchcn”, Fr. Schubcrt.
Strijkkwartet.
4. “Ontwaking”. De laatste zang van “de Tors”, C.S. Adema van Scheltcma.
Dr. Willem Royaards.
5. Kwartet (E. kl.t.) (Aus “mcinem Leben”), Smetana.
Strijkkwartet.
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Dinsdag 16 maart 1926
6.30-7.30 uur: Dc Engclschc Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
Woensdag 17 maart 1926
9.30 uur: [niet gepubliceerd] Hier is dc vergadering van dc Volkenbond in Gcncvc (over Duitslands toetreden) uitgezonden. Dc sprekers waren Sir Austin Chambcrlain, A. Briand en vertegenwoordigers van Japan, Spanje, Paraguay, Duitsland,
Zwitserland en Nederland. Dc telefoonlijn van Geneve naar Parijs werd eerst
benut. In Parijs werden dc redevoeringen ontvangen door dc Eiffeltorcn en van
daar uitgcstraald. In Londen werden ze opgevangen en door Londen en Daventry gcrclayeerd. Hilversum zorgde voor een heruitzending van Daventry.
5.00-6.00 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran$:ois Lupgens. Strauss - Millöckcr - Suppe.
1. Ouverture “Paragraph III”, Suppé.
2. “Traum Walzer”, Millöckcr.
3. “Humoristische Variaties”, Suppe.
4. “Flcdcrmaus-potpourri”, Joh. Strauss.
5. “Accclcrationcn Walzer”, Joh. Strauss.
6. “Gasparonc”, Opcrcttc-potpourri, Millöckcr.
Pauze.
7. Ouverture: “Dichter und Baucr”, Suppe.
8. Potpourri naar fragmenten uit dc gezamenlijke operettes van J. Strauss.
9. “Heb’ ich nur Dcine Liebe”, Lied, Suppé.
10. Finale.
Donderdag 18 maart 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Zickcnhuzcn door Mevr. Ant. van Dijk
met medewerking van leden van het H.D.O.-orkest.
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^is Lupgens.
Italiaansch Programma
1. Marcia rcale Italiana, Gabetti.
2. Tesoro mio, Valse, Bccussi.
3. Ouverture: “La gazza ladra”, Rossini.
4. Marcchiarc (chanson napolitainc), Tosti.
5. Intermezzo uit dc Opera “Paljas”, Lconcavallo.
6. Fantasie uit dc Opera “Aida”, Verdi.
Pauze.
7. Ouverture: “Don Pasqualc”, Donizettd.
8. Canto amoroso, Sammartini.
9. Deux chansons Italicnncs, Volpatti.
10. Lc duc gcmcllc, Ballet, Ponchiclli.
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11. Pavane, d’Ambrosio.
12. Finale.
6.30-7.30 uur: Franschc Les vanwege de afd. Taalcursus van den H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Ch. Michc.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
Abonnements-Concert. Dirigent: Willem Mengelberg. Rosa Ader (Zang). (Aan
geboden door de N.V. Philips’ Radio.)
Programma:
1. Preghiera [voor orkest en orgel], Emil van Bruckcn Fock.
2. “Visionc” [Visionen op. 12], Herman Hans Wctzlcr.
[Gedirigeerd door de componist].
3. Italiaanschc Aria door Rosa Ader.
4. Ouverture “Tannhauscr”, R Wagncr.
(Wijzigingen van het programma door het Concertgebouw voorbehouden).
[Voor de pauze werd uitgevoerd Bccthovens 1ste Symponic. Na de pauze de
werken van Van Bruckcn Fock en Wetzler. De Italiaanse Aria en de Ouverture
Tannhauscr vervielen].
Vrijdag 19 maart 1926
8.10-9.10 uur: Nutslezing. Spr.: De Heer Herman Poort. Onderwerp: “Een over
zicht der Ncderlandschc literatuur van de middeleeuwen tot heden.” V. “De Gids”
en de radicale tendenzen, Potgieter, Multatuli.
9.10-10.30 uur: Concert Mej. W.M. Rüsschc (Sopraan) Het versterkte H.D.O.orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens.
1. Adagio-Allegro appasionato uit het: Octet voor Strijkinstrumenten Op 15a,
Woldemar Bargiël.
2. Aria uit de Opera “Fra Diavolo”, Auber.
Mej. Willy Rüsschc.
3. Saskia’s visioen uit de illustratieve muziek bij het tooneclspcl: “Danac”, of het
“Mysterie des vallenden gouds, Louis Schmidt.
Onder leiding van den componist.
4. Andantino quasi Allegretto uit het Octet voor strijkinstrumenten Op. 17,
Niels W.Gadc.
5. a. Standchen, Rich. Strauss.
b. Morgen, Rich Strauss.
c. Nieuw Leven, Cath. v. Rennes.
Mej. Willy Rüsschc.
6. Novclettc Op. 99, Rob. Schumann (arrang. L. Schmidt).
7. Türkischer Marsch, Mozart.
10.45-12.00 uur: Dansmuziek Uitgezonden vanuit Mille Colonnes te Amsterdam.
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Op deze vrijdag kwam de Radio Rcgcrings Commissie bijeen voor haar eindrap
port aan de Minister van Waterstaat.
Zaterdag 20 maart 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgcns. Solist: de Heer B. Leeuwin (Bas).
Van Vrijen en trouwen.
1. Marchc des amoureux, Gannc.
2. Licbesliedcr, Walzcr, Joh. Strauss.
3. Die Entfïihrung aus dem Serail, Ouverture, Mozart.
4. Berceuse uit de Opera “Mignon”, A. Thomas,
de Heer B. Leeuwin
5. Salut d’Amour, Elgar.
Orkest.
6. Coupletten uit de opera “Het gouden Kruis”, Brüll.
De Heer Leeuwin.
7. Samson et Dalia, Opera-fantasic, Saint-Sacns.
Pauze.
8. Hochzcits-Sccnen Ballet, Fr. Smetana
a. Der Hochzcitszug.
b. Das Brautpaar.
c. Das Hochzcitsfcst.
9. “Een schoone dag”, C. Jacobs.
De Heer Leeuwin.
10. Hochzcitstag auf Troldhaugcn, Gricg.
11. In a lovcr’s garden, Suite, Kctclbcy.
a. A song of lovc
b. The golden wedding
c. A garden fctc.
12. Treue um Treue, Marsch, Blankenburg.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handclskcnnis en Handelstechniek. Spreker: Mr. P.J. van
Dam. Onderwerp: “De juridische organisatie der Naamloozc Vennootschap”.
In de Radio Litistergids van 19 maart geeft de lijst met namen en adressen van de
85 propagandisten over het hele land, die met J.H. Gilkens, hoofd van de HDOPropagandadienst, samenwerken. Hij doet een oproep voor meer.
Zondag 21 maart 1926
8.10 uur: Avondconcert. Solist: De Heer Sam Swaap (Viool.) Het H.D.O.-orkest
o.l.v. Fran^is Lupgcns. Voordracht door den Heer Noto Soeroto.
Programma:
1. Ouverture “Lodoiska”, Cherubini
2. Valse tristc, J. Sibelius
Orkest.
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3. Concert, Pietro Nardini
Sam Swaap.
4. a) Clair dc lunc cn b) Passcpicd uit dc “Suite Bcrgamasque”, Cl. Debussy
Orkest.
5. Elegie, Filippucci
Hobosolo door den Heer Rijnders.
6. Voordracht door den Heer Noto Soeroto. Onderwerp: “Oost is Oost cn West
is West”, (duur ± 30 minuten.)
7. 5 dcutschc Tanzc, Schubcrt
Orkest.
8. a. Chanson et pavane en style Louis XIII, Coupcrin-Krcisler
b. Etude, Fiorillo
c. Danse espagnolc, E. Granados Krcislcr
d. Zigcuncrwcise, P. de Sarasatc
Sam Swaap.
9. Suite “Cassc Noiscttc”, P. Tschaikowsky
10. Huldigingsmarsch uit “Sigurd Jorsalfar”, Gricg
Orkest.
Maandag 22 maart 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. van Dijk.
7.00-7.30 uur: Radio Praatje door den Heer R. Swicrstra. Onderwerp: “Over
genereeren, zwevingsontvangst, en hoog- en laag-frcqucntic-vcrstcrking”.
8.10 uur: Dc dochter van den Tambocr-Majoor. Operette in 3 bedrijven van Jacques Offcnbach. Aangeboden door “Het Leven”.
Rolverdeeling: Montabor, tambocr-majoor, Jan Grootveld, Luitenant Robcrt,
Anton Dirks, Hertog della Volta, Herrc dc Vos, Griolct (tamboer), Jules Moes,
Bambini, Markies, I. Monasch, Clampas (Herbergier), L. Roberts, Grcgorius
(tuinman), G. Jansen, Morin (Sergeant), B. Hattink, Stclla, Grctha dc Hoog,
Claudine (Marketenster), Jcanne Bacilck, Hertogin della Volta, Willy Bicrlcc,
Moeder Overste, B. Mathyse.
Het H.D.O. Koor cn versterkt H.D.O.-orkest o.l.v. J.J. van Amcrom. Algcmccnc
Voorbereiding: Chris de Vos.
Dit is de vijfde operette gesponsord door het weekblad Het Leve?i. Foto’s in Het
Leven tonen Willem Vogt, de technicus White, dc solisten, dc regisseur Roberts,
Chris dc Vos en dc dirigent J.J. van Amcrom.
Dinsdag 23 maart 1926
6.30-7.30 uur: De Engelsche Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Frcd Fry.
Woensdag 24 maart 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest onder leiding van
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Fran<;ois Lupgcns.
1. “Rcgina” (Marsch), E. Urbach
2. “Premier Soir d’Amour” (Valse), Fr. Popy
3. Ouverture “Piqué Dame”, Fr. Suppe
4. “Temina”, Intermezzo, J. Fresco
5. Ave Maria (Ccllo-solo met bcgcl. van Orgel), L. van Cromvoirt
Roelof Brinkman - Louis Schmidt.
6. “La belle Hclènc”, Fantasie, Offcnbach
Pauze.
7. “Pas Sur La Bouchc” (Sclcction), Mauricc Yvain
8. “Valencia”, Dansc d’Espagnc (Step), J. Padilla-Salabcrt
9. Madonna, du bist schoner als der Sonncnschcin, Lied (Serenade), Robert
Katschcr arr. Uhl
10. Glühwürmchcn-Idyll (uit de operette “Lysistrata”), P. Lineke
11. Hoera! wij Dansen (Step), I. Snoek
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Duitschc Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Fred Fry.
Donderdag 25 maart 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
1. “Hoop”-Marsch, I. Snocck
2. Kaiscr-Walzcr, Joh. Strauss
3. Ouverture “Zauberflötc”, W.A. Mozart
4. Bye and Bye (Fox), Harry Pcasc, Ed. Ncslon, Larry Vincent
5. L’Enfant prodiguc (Scène lyrique) (op verzoek), Claudc Debussy
6. “Rip [van Winklc]”, Opéra Comique, R Planqucttc
Pauze.
7. Dedé (Sclcction), H. Christinc
8. Menuet (op verzoek), Bocchcrini
9. Oh! how I lovc My darling (Fox), Harry Wood
10. Andante Cantabile uit het Quartet Op. 11, P. Tschaikowsky
11. Czardas du Ballet Coppelia, L. Delibes
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Franschc Les vanwege de afd. Taalcursus van den H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Ch. Michc.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
Abonncmcnts-Conccrt. Dirigent: Willem Mengelberg. Solist: Zoltan Szckcly.
(Aangeboden door de N.V. Philips’ Radio.)

83

Programma:
Voorspel en fragmenten uit “Parsifal”, R. Wagncr.
Vioolconcert, A. Dvorak.
(Wijzigingen van het programma door het Concertgebouw voorbehouden).
[Wagncr werd vervangen door de Ouverture Obcron van Wcbcr. Na een pauze
werd de 6de Symponic van Tsjaikowsky uitgevoerd].
Vrijdag 26 maart 1926
8.10-9.10 uur: Nutslezing. Spr.: De Heer Herman Poort. Onderwerp: “Een over
zicht der Nedcrlandschc literatuur van de middeleeuwen tot heden.” VI. “De
Nieuwe Gids” en vooral de drie grootste dichters, die er uit voortkwamen: Gorter,
Boutens en mevr. Roland Holst.
9.10-9.25 uur: Harmonika-muzick door den Heer E. Zwanenburg uit Vclscroord.
9.25 uur: Bccthovcn-Concert naar aanleiding van diens sterfdag [26 maart 1827].
Het H.D.O.-orkest o.l.v. Franfois Lupgens.
Programma:
1. Ouverture “Egmont.”
2. Andante uit de 1ste Symphonic.
3. a. Ecossaisc.
b. Mcnuctto.
4. Adelaide.
5. Ouverture “Coriolan”.
6. Adagio Cantabile uit het Septett op. 20.
7. Scherzo uit de 3de Symphonic “Eroica”.
8. Albumblatt.
9. Menuet in G-dur.
10. Türkischcr Marsch.
10.45-12.00 uur: Dansmuziek Aansluiting van “Mille Colonnes”, te Amsterdam.
Zaterdag 27 maart 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Frangois Lupgens. Soliste: Mevr. Martha v. Werven-Nip (Sopraan).
Programma:
1. Nibelungen Marsch, Sontag
2. “Gold und Silber” (Walzer), Fr. Lehar
3. Ouverture “Die Italicnerin in Algier”, G. Rossini
4. 2 liederen van G. Faurc
Mevr. v. Werven-Nip.
5. Hymne d’Amour (Mélodie), J. Massent
6. Fantasie uit de Opera “Les Pcchcurs de perlcs” (op verzoek), G. Bizet arr. Fetras
Pauze.
7. Potpourri uit de Operette “Schwartzwaldmadcl”, L. Jcssel
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8. Bam Bam Bamy S’horc (Fox), Ray Hcndcrson
9. 2 liederen van Edv. Gricg
a. Eros.
b. Solveigs Wiegenlied.
Mevr. Van Wcrvcn-Nip.
10. Licbc, du Himmcl auf Erden (Walzcrlicd) aus der Operette Paganini, Lehar
11. Pocmc, Franz Drdla arr. L. Windspcrgcr
6.30-7.30 uur: Cursus in Handelskcnnis en Handelstcchnick. Spreker: Mr. P.J. v. Dam.
Onderwerp: “De juridische organisatie der naamlooze vennootschap” II.
10.00-12.00 uur: Aansluiting van het Clublokaal (Gebouw I.O.O.F.) Keizers
gracht te A’dam, van de Amsterdamschc Radio Sociëteit. Uitzending van het
Tweede Jaarfeest. Met medewerking van: den Heer P. Geervliet Jr., Liedjes, den
Heer Albcrt Th.M. Jcnscn, Tenor, terwijl het Strijkorkest onder leiding staat van
Madame Isa Ravclli.
Programma.
1. Per aspera ad astra (afstcmmarsch), Urbach.
2. Largo, Handel.
Solo voor Viool en Cello.
3. Feestrede, uit te spreken door den Heer P.A. Verhoeven Voorzitter der
Amstcrdamsche Radio Sociëteit.
4. La Bohème, Opcra-fantasic, Puccini.
Orkest.
5. a. Rood, wit en blauw, Adr. v. Tetterode,
b. Ik ben de zanger, Jos Reekers.
de Heer A.Th.M. Jcnscn.
6. Ave Maria, Gounod.
Solo voor Viool.
7. a. “Addio”, Paolo Tosti,
b. “Partcd”, Paolo Tosti,
de Heer Th.M. Jcnscn.
8. “Ideale”, Tosti.
9. Eenige liedjes, door den Heer P. Geervliet Jr.
10. Brokcn Mclody, Van Bicnc.
Solo voor Cello.
11. Eenige Liedjes door den heer P. Geervliet Jr.
12. Passionc, Ranzato.
De Amstcrdamsche Radio-Socictcit was opgcricht op 11 februari 1924 met als
doel: de bevordering van het radio-amateurisme en van kunst via de radio.
De Radio Luistergids van 26 maart kondigt televisie per radio aan. ‘Al wat men
[Donderdagavond] te doen heeft is een sigarenkistje van 100 aan de geopende
zijde te beplakken met wit doorschijnend papier. In den achterwand van de kist
boort men een gat ter grootte van een cent en plaatst voor de opening een kaars
vlam. Tegenover het papier plaatst men een baksteen op zijn kleinste zijvlak nadat
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men aan de beide grootste vlakken een dunne koperdraad met kaarsvet heeft
bevestigd. De einden dezer koperdraden worden resp. verbonden aan het rooster
en den lekweerstand bij de dctcctorlamp.’ Het beeld van de HDO-pcnningmccstcr Van der Woord zal getoond worden.
Er wordt ook ingegaan op een consequentie van het HDO-NSF-contract. De
HDO heeft de beschikking over 31 zenduren per weck. Als al die uren worden
bezet heeft de HDO per jaar aan de NSF te betalen: 52x31x/20= ƒ 32.240,-.
Maar de kosten van lijnverbindignen worden door de NSF betaald. Zeg
ƒ 12.000,- per jaar. Dan moeten de luistervinken ƒ 20.000,- offeren op het radioaltaar. ‘Men beseffe dus terdege, dat het op-cigcn-becncn-loopcn van den H.D.O.
ten koste van groote fïnanticele offers is verkregen.’
Zondag 28 maart 1926
2.30 uur: Aansluiting van de Gemeentelijke Concertzaal te Haarlem. Uitzending
van het Symphonic Namiddagconccrt. De Haarlcmschc Orkcst-Vcrccniging o.l.v.
Nico Gerharz.
Programma:
1. Symphonic No. 5 (E. kl.t.), P. Tschaikowsky
Pauze.
2. “Vyschrad” (Symphonischc Dichtung), Fr. Smctana
3. Ungarischc Rhapsodic No. 2, Fr. Liszt.
8.00 uur: Voorbereiding tot de Paaschwcck. Soliste: Mevr. Annic van Beck-Ristjouw (Sopraan). Louis de Vries (Voordrachtskunstenaar.) Het versterkte H.D.O.orkest onder leiding van Fnm^ois Lupgens.
Programma:
Orkest.
1. Ouverture van het Oratorium “Samson”, G.G. Handel
Annie van Beck-Ristjouw met Orkest.
2. a. Recitatief 27 en Aria 28 uit het Oratorium “De Messias”, G.F. Handel
b. Recitatief 29 en Aria 30 uit het Oratorium “De Messias”, G.F. Handel
Orkest.
3. Menuet uit het Oratorium “Samson”, G.F. Handel
Declamatie door Louis de Vries.
4. a. “Aclons Dormir”, Pol. de Mont
b. “Met z’n achten”, Nic. Bccts
c. Fragment uit “Afscheid”, W. Bilderdijk
d. “Sic Transit”, De Schoolmeester
Orkest.
5. “Aus Mozart’s Rcich”, W. Urbach
6. Pavane, d’Ambrosio
Annie van Bcek-Ristjouw met Orkest.
7. Aria uit het Oratorium “Paulus”, F. Mendclssohn-Bartholdy
Declamatie door Louis de Vries.
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8. a. Chantcclcr’s Ode aan de Zon (uit “Chan teder”), Edmon de Rostand
b. “Het verhaal van den Bode” uit “Gijsbrccht van Acmstel”, J. v.d. Vondel
9. Novelettcn Op. 53 voor Strijkorkest [geen componist]
Orkest.
10. Triomfmarsch uit het Treurspel “Tarpeja”, L. v. Beethoven
Maandag 29 maart 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. van Dijk.
7.00-7.30 uur: Radio Praatje. Spreker: De heer R Swierstra. Onderwerp: “De
laagfrcqucnticvcrstcrking”.
8.10 uur: Aansluiting van “De Industricclc Club” A’dam, ter uitzending van de
Rede te houden door Dr. F.E. Posthuma, Oud-Ministcr van Landbouw over het
onderwerp: “Verstandige Staatsbemoeienis” uit te spreken voor het departement
Amsterdam van de Ncdcrlandschc Maatschappij voor Nijverheid en Handel”.
± 9.15 uur: Een Avond van Kamermuziek en Zang. Medewerking van: Het Hollandschc Trio: Mevr. Betsy van Brccmcn-Schrik (Viool), Mevr. Fic Tabakspinder
[-Roeper] (Piano), Henk van Wezel (Violoncel), Mevr. Francisca Fischcr (Sopraan)
Mevr. Fischcr.
1. “Ridonami la calma!”, P. Tosti
Het Trio.
2. Trio No. 5, D. gr.t. Op. 70 No. 1, L. v. Beethoven
Mevr. Fischcr.
3. a. Agnus Dei, G. Bizet
b. Solvcgjs Lied, E. Gricg
Het Trio.
4. Trio in F. gr.t. Op. 120, G. Faurc
Dinsdag 30 maart 1926
6.30-7.30 uur: De Engclsche Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
10.00-11.00 uur: Een greep uit de programma’s van Berlijn, Londen en Parijs (Radio).
Woensdag 31 maart 1926
5.00- 6.30 uur: Orkestmuziek Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder
leiding van Fran^ois Lupgens.
1. Nibelungen Marsch, Sonntag
2. Acclamations (Wals), Waldtcufcl
3. Ouverture “Turandot”, C.M. v. Weber
4. Sous la fcuilléc, Thomé
5. Lc rouet de grand’maman, E. Gillet
6. Fantasie uit de opera “La Favoritc”, Donizetti
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7.
8.
9.
10.

Potpourri uit dc operette “Der Vogclhandlcr”, Zeiler
Pastorale, Bizet
Fox-trot.
Finale.

6.30-7.30 uur: Duitschc Les vanwege dc afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Fred Fry. dc les te geven door den Heer Edgar Grün.
10.00-11.00 uur: Een greep uit dc programma’s van Berlijn, Londen en Parijs (Radio).
Donderdag 1 april 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
6.30-7.30 uur: Franschc Les vanwege dc afd. Taalcursus van den H.D.O. Leider:
Fred Fry. Dc les te geven door den Heer Ch. Miche.
8.10 uur: Muziek en Zang Soliste: Mevr. Sonja ten Katc-Kovalcfska Het H.D.O.orkest onder leiding van Fran£ois Lupgens.
Orkest.
1. Die Gcschöpfc des Prometheus, L. v. Beethoven
2. Panis Angclicus, Ccsar Franek
3. Charfreitagszauber uit Parsifal, R Wagncr
Mevr. Sonja ten Kate Kovalefska.
4. a. Invitation au voyagc.
b. Air dc Lia uit “L’Enfant prodiguc”, Cl. Debussy
5. Lezing door den Heer P.F.J.A. Julicn. Onderwerp: ‘Tets over de theorie van
de fotografische plaat”
(Duur 30 minuten).
Strijkkwartet uit het H.D.O.-orkest.
6. Andante Cantabile uit het Strijkkwartet Op. 11, [geen componist] Mevr. Sonja
ten Kate Kovalefska.
7. a. Morgenhymne, Henschel
b. Air de Lia uit “L’Enfant prodiguc”, P. Tschaikowsky
Orkest
8. Romance uit dc Symphonic “La Reine”, J. Haydn
9. Marchc fimèbrc uit de 3e Symphonic (”Erocia”), L. v. Beethoven
10.00-11.00 uur: Een greep uit dc programma’s van Berlijn, Londen en Parijs
(Radio).
Vrijdag 2 april 1926
8.10 uur: Goede Vrijdag Programma Een avond van gewijde muziek en zang.
Solisten: Ankc Schicrbeek (Alt), Herman Dijkstra (Tenor), Anton Dirks (Bariton),
Willem Hespe’s “A Capclla” koor. Het versterkte H.D.O.-orkest onder leiding
van Franfois Lupgens.
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Orkest.
1. Traucrsymphonic in E-mol, Jos. Haydn.
Het koor onder W. Hespe.
2. a. Koraal “O Haupt voll Blut und Wündcn”, uit de “Matthaus Passion”, J.S. Bach.
b. “O, Bonc Jesu”, P. Palcstrina.
c. Trauergesang, E. Blumcr.
Anton Dirks.
3. “Dies Irac”, J.H. Verhuist.
Orkest.
4. Bcncdictus uit de Missae Solcmnis, gearrangeerd voor viool, hobo, altviool,
ccllo-Solo met Orkest door F. Busoni, L. v. Beethoven.
Ankc Schicrbcek.
5. a. “Am Kreuz auf Golgotha”, J.S. Bach.
b. Gebet, J.S. Bach.
Orkest.
6. Koraal variaties: “Wachct auf! Ruft uns die Stimme”, J.S. Bach.
Koor.
7. a. Koraal: “Aan ’t Kruis”, Cato Hespe-du Méc.
b. Eccc Quomodo, J. Gallius.
Solisten, koor en orkest.
8. Cantate No. 60 “O, Ewigkeit du Donnerwort” (voor Alt, Tenor en Bassolo,
Koor en orkest), [J.S. Bach].
Onder leiding van L. Schmidt.
Orkest.
9. Aria naar het Koraal voorspel: O Mcnsch bewein dein Sündcn gross”,
J.S. Bach-Rcgcr.
Koor met orkest.
10. a. Ave Verum, W.A. Mozart.
b. Du Hirtc Isracls, G. Bortniansky.
c. Onze Vader, A. Pompcr.
N.B. Tijdens deze uitzending worden ccnigc nieuwe studio-idcccn toegepast.
Werd er weer met twee microfoons gewerkt?
Zaterdag 3 april 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens. Met medewerking van den heer Henri Messink (Voordrachts
kunstenaar)
Programma:
1. “Kroningsmarsch” uit de Opera “De Propheet”, Mcycrbccr.
2. Si j’étais roi, Ouverture, Adam.
3. Gavotte, Gosscc.
4. Gricg-Erinncrungcn, Fantasie, Urbach.
5. In de verkiezingstijd (Voordracht door den heer Henri Messink), Justus van
Maurik.
6. Melodie slave varicc, Délibes.
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7. Aria op dc G.-Snaar, Bach.
8. ’t Is erg met dc meiden, Dr. LauriUard.
Henri Messink.
9. Introduction en koor uit der “Friedensboten” uit dc opera “Rienzi”, Wagncr.
10. Menuet G-dur, Boccherini.
11. Finale.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handclskcnnis en Handclstcchniek door den heer J. Pel
ser Jr., Accountant te A’dam.
In de Radio Luistergids van 2 april staat een belangrijk initiatief:
Een nieuwigheid!
“Paljas” en “Cavallcria” “gaan” in costuum...
Dc H.D.O. heeft een nieuw idee uitgebroed, waarmee op 12 April de eerste proef
zal worden genomen. Op dien datum is dc schouwburg van het Hotel “Het Hof
van Holland” te Hilversum afgehuurd voor dc opvoering van het Siamccschc
tweelingpaar op Opera-gebied: n.1. “Cavallcria Rusticana” en “Paljas”.
Bij dc opvoering van dc opera’s zal “zichtbaar” publiek aanwezig zijn en het
traditionecle “Lach dan Paljasso” of het “Besmeer U met poeder” zal geen ijdele
klank zijn want dc medewerkenden zullen maar al te zichtbaar op de planken moe
ten verschijnen.
Dit plan heeft een drievoudige aanleiding.
Ten eerste is de muziekkamer in haar tegenwoordigen vorm te klein van afme
tingen om solisten, koor, orchest, omroeper, regisseur en dc doodc have als vleu
gel, stoelen, orgel, lezenaars, microfoon en al hetgeen meer als sta-in-den-weg te
voorschijn komt, te herbergen.
Wanneer al deze zaken zwijgen, met inbegrip van het legertje nog immer kra
kende stoelen, dan is het er wel gezellig. Maar zoodra dc in beperkt aantal kubie
ke meters studiolucht, door “een koor van zoete kelen” tezamen en in vcrccniging
met de Gideons-bende van Lupgens of v. Amcrom in woeste deining worden
gebracht, dan snakt men wel een tikje naar adem.
Punt 2 is het verlangen naar de romantische sfeer, die bij een opcra-uitzcnding
in dc Studio ten ccncnmalc wordt gemist.
Dit moet terugwerken op dc verve., waarmede dc diverse scènes worden gespeeld.
Of dacht U het mogelijk dat b.v. Carmen een greintje vuur pookt uit een Don
José die achteloos naar dc strikken van zijn wclgczooldc molières kijkt, inplaats
van zich onledig te houden met het zwaaien van een wèlgcwctten dolk?
Of is het bestaanbaar om in het Zigeunerkamp cenigc inspiratie te vinden, wanneer Frasquita en Mcrcédcs, inplaats van sinister kaartspel te bedrijven in het dans
ende licht van een vlammend kampvuur, naarstig een frivolitetje haken tot haar
beurt van zingen komt.
Neen immers!
Dan is er ten derde nog dit:
Een opera-opvocring kost heel wat!
Wat is tegen om naast dc duizenden [on]zichtbarc toehoorders cenigc honder
den tegen een matige entree uit te noodigen om behalve het genoegen te smaken
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van ccn cchtc opera te zien, onbewust deel te nemen aan de Radio-uitzending
door het leveren van applaus en het bijdragen in de kosten van opvoering?
Is ccn radio-opera mooi, dan zit ccn luisterend gezin soms leclijk in de knel met
zijn geestdrift.
Dat bewijzen de Gooische telefoontjes die wij in de cntrc-actcs incassccrcn met
opdrachten om Mevr. X. te complimcntccrcn voor haar zang of den heer Y. voor
zijn dialoog.
Maar wanneer men zijn mcdcmcnschcn hoort applaudissccrcn vloeit het enthusiasme op regelmatige wijze als lading langs ccn bliksemafleider af.
Voor de plaats van de eerste proef is Hilversum gekozen.
Wij zijn dan dicht bij huis ais er iets misloopt met de lijn. Maar wanneer die
proef een succes is, zal er geen bezwaar zijn om die later in verschillende provin
cie hoofdplaatscn te herhalen.
Daarbij zal de H.D.O. gelegenheid hebben, persoonlijk contact met de Luis
tervinken aan te knoopen.
Slaagt deze opzet voldoende, dan is het bestaanbaar om ook volgens dit nieu
we plan ccn conccrttourncc te ondernemen.
De Luistervinken hebben voorkeur van plaatsbespreking!
’t Zal ons benieuwen of er tenminste zóóveel uitgaande luistervinken in het
Gooi zijn als noodig is om “Hof van Holland” tot aan den nok te vullen.
En bij de bespreking zullen wij niet te streng zijn.
De “Vink” mag gerust tevens bespreken voor zijn vrouw of zijn meisje - of
moeten wc hier spreken van “wijfje”? - en desnoods voor de chaperonnerende
tante of mama.
Wij zouden niet willen afsnijden de zoete mogelijkheid dat later ccn gelukkig
echtpaar hand in hand bladert in de dan vergeelde jaargangen van de “Radio Luistergids” zeggende, terwijl zij malkander in de oogen blikken: “Weet je ’t nog
wel...? Dit H.D.O.-programma was...”
Ik hoop van harte dat die betrokken programmapagina nergens zal zijn uitgeschcurd...
Belangrijk Voorloopig H.D.O. Programma. Schouburgzaal. “Hof van Holland”
Hilversum. Buitengewone Uitzendavond georganiseerd door den Hilvcrsumschc
Draadloozc Omroep op Maandag 12 April a.s. des avonds 8.10 uur. Opvoering
van de Opera’s Cav. Rusticana gevolgd door Paljas. Optreden van: Greta Santhagens, Mien Bouwmeester, Gust Scheepmaker, Annic Hopman, Jules Moes,
J.R. Schulzc, Rich. v. Hclvoirt Pel, Anton Dirks, A. Steinmetz, M. van Reen,
H.D.O. Koor en het versterkte H.D.O.-orkest onder leiding van J.J. van Amcrom.
Algcmccnc Voorbereiding Chr. de Vos.
Prijzen der plaatsen: Balcon ƒ 2,-, Eerste acht rijen Fauteuils ƒ 1,50, overige rijen
ƒ 1-. Belasting is hierin inbegrepen. Plaatsbespreking uitsluitend voor houders
van de Paarse Luistervinkenkaart op Vrijdag 9 en Zaterdag 10 April van 10-3 uur
en Zondag 11 en Maandag 12 April (indien niet uitverkocht) voor niet Luister
vinken. Luistervinken, onverschillig uit welke plaats genieten dus de voorkeur. Op
één luistervinkenkaart mogen ten hoogste vijf gezins- of familicplaatscn worden
besproken. Einde der Voorstelling ±11 uur. De voorstelling wordt geheel in opcravorm uitgevoerd, dus de artisten in Costuum en geschminkt.
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Zondag 4 april 1926
7.30 uur: Aansluiting van het Koninklijk Paleis op den Dam te Amsterdam. Met toe
stemming van H.M. de Koningin. Paaschklokkcn. Carilloncur: De heer J. Vincent.
Programma:
1. Fanfare voor bazuinen, M.C. v.d. Rovaart.
2. Koraal: Christen juicht, hij leeft (voor bazuinen en klokkenspel).
3. Laat ons loven, laat ons juichen.
4. Koraal: De steen die door de tempelbouwers.
5. Die Allmacht Gottes (voor koperkwartet), B.E. Müllcr.
6. Lof zij den Heer (voor bazuinen en klokkenspel).
7. Daar juicht een toon.
8. Paaschstemming (voor koperkwartet), M.C. v.d.Roovaart.
9. Paaschidyllc (Bazuinen, hobo, klokkenspel), J. Vincent.
a. Zacht verdwijnt het geluid der doodsklok;
b. de nacht;
c. Bij het eerste morgenglorcn bespeelt de herder de schalmei;
d. Een morgcnklokjc luidt;
e. Op weg naar het graf;
f. Halleluja;
g. De Paaschklokken luiden.
10. Ik zeg het allen dat Hij leeft, J. Cruger (melodie 1598).
11. Ich grüsse dich (voor koperkwartet), J. Hertel.
12. Ja Amen! Jezus is in ’t leven (voor bazuinen en klokkenspel).
13. Komt nu allen vreugdevol (Voor Bazuinen).
14. O Wanneer.
15. Fanfare voor bazuinen.
8.10 uur: Paaschprogramma. Solisten: Mcj. A. Dudok van Heel (Sopraan), Mevr. Ina
Santhagens-Wallcr. Het versterkte H.D.O.-orkest. Dirigent: Willem van Warmclo.
Programma:
1. Trauersymphonie, Pietro Locatclli (1693-1764)
2. La Conversionc di Sant’ Agostino, Joh. Ad. Hassc (1699-1783)
Aria: “Piangeró, ma figlio amato”, te zingen door Mcj. A. Dudok van Heel
(Sopraan).
3. Concerto grosso Op. 6 No. XII, Arcangclo Corclli (1653-1713)
Pauze.
4. Brandenburgsch Concert No. 4 in G-dur, Joh.Scb. Bach (1685-1750)
5. Stabat Mater, Giovanni Battista Pergolcsi (1710-1736) te zingen door
Mej. Dudok van Heel (Sopraan) en Mevr. Ina Santhagens-Wallcr (Alt).
Maandag 5 april 1926
2.00 uur: Aansluiting van de grootc St. Bavo-kerk te Haarlem ter uitzending van
de “Matthaus-Passion” van J.S. Bach. Solisten: Mevr. A. Noordcwicr-Rcddingius
(Sopraan), Mevr. Suze Luger-van Beugc (Alt), Carl Erb (Tenor), Max Kloos (Bas),
Jac. Caro (Bas) (Kleine partij), Francis Koene (Viool), Cor Kwant en P. v.d. Hurk
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(Fluit), Joh. Vink cn Pels (Hobo), Gcorgc Robert (Orgel), Phons Dusch (Clavccimbcl). Koor: Zangvcrccniging der Haarlcmschc afd. v.d. Mij. tot Bevordering
der Toonkunst. Orkest: Utrcchtsch Stcdclijk Orkest. Knapenkoor o.l.v. Henri
Pielagc. Het geheel onder leiding van Evert Cornclis.
In de Radio Luistergids van 19 maart was mccgedceld:
‘De radio-uitzending van Bach’s prachtige meesterwerk de “Matthaus Passion”
wordt terecht door velen in den lande vurig begeerd.
De H.D.O. heeft natuurlijk stappen gedaan om dit voor zijn luisteraars gedaan
te krijgen.
Geheel zonder moeite gaat dat natuurlijk nooit. De Radio komt steeds meer te
staan voor mociclijkhcdcn van het soort als indertijd zich voordeden bij het Viool
concert in het Concertgebouw te geven door den violist Heifetz.
Dat deze mociclijkhcdcn er zijn is fcitclijk een compliment aan diezelfde Radio.
Want het beteckcnt, dat het surrogaat dat zij geeft, de werkelijkheid zoozeer
benadert, dat conccrtdircctics beducht zijn voor het financieel succes der eigenlij
ke uitvoering wanneer radio-aansluiting wordt toegestaan.
Zij het dan ook steeds dat voor die toestemming een niet onbelangrijke gcldclijkc compensatie wordt gevorderd en door ons toegekend.
Men herinnert zich hoe wij verleden jaar ccnc weigering ontvingen van de
Naardcnschc Bach Vcrccniging voor de uitzending op Goeden Vrijdag.
Ditmaal waagden wij ons daaraan niet.
Ook de Concertgebouw uitvoering bleek reeds bij voorbaat “taboe”.
Gelukkig slaagden wij ook ditmaal wederom in Haarlem, waar de Haarlcmschc
Bach-Vcrccniging bereid bleek onzen microfoon te huisvesten.
Op den 2dcn Paaschdag des middags ongeveer 2 uur zal de grijze St. Bavo-kerk
met den Hilvcrsumschcn zender worden verbonden om de aangrijpende muziek
en de gewijde gezangen waarin Bach op verheven wijze de lijdensweg en het ster
ven van den Christus heeft gctoondicht, te brengen naar alle mcnschcn van goe
den wil.’
De uitvoeringen op 27 cn 28 maart in het Concertgebouw stonden onder leiding
van Willem Mengelberg.
7.00-7.30 uur: Radio Praatje. Spreker: De heer R. Swierstra. Onderwerp: “Over
hoog-frequentie versterking”.
8.10 uur: Speciaal Programma. Het verst. H.D.O.-orkest. Dirigent: Willem van
Warmei o.
Programma:
1. The Gordian Knot untied (Incidcntal Music), Henry Purccll (1658-1695)
Ouverture, Air, Rondo Menuet, Air, Jig.
2. a. Dido and Acncas (an Opera), Henry Purccll.
Song: “Ah! Bclinda, I am prest with torment, Ree. and Song: “When I am
laid in carth”.
b. Ree c Aria” “Seguita a Piangcre”, Giov. Batt. Bassani (1657-1716).
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3. Les Tetes d’Hcbc (airs de ballet), J.Ph. Ramcau (1680-1764).
Entree, Lourc, Menuet, Bourréc, Ier Passepied, 2me Passepied, Contredanse.
4. A Fugal Concerto (voor Fluit en hobo.), G. Holst (1874).
5. Liederen met begeleiding van Fluit en piano.
a. Soir paien, G. Hüc (1858).
b. La Flutc cnchantée, Mauricc Ravcl (1875).
c. A la Rosé, Mauricc Emmanuel (1862).
Mevr. T. Bcrkhout-Schecpers (Zang). De Heer Paul Loewer (Fluit). De Heer
C. Berkhout (Piano).
6. Serenade, E. Wolf-Fcrrari (1876).
Dinsdag 6 april 1926
6.30-7.30 uur: De Engclsche Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
Woensdag 7 april 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^is Lupgens. Fransch Programma.
1. Marchc tiréc du Ballet: Calcndal, Maréchal.
2. Valse des cigales, A. Messagen
3. Ouverture: La princcssc jaune, C. Saint-Sacns.
4. Mazurka de Salon, A. Choudens.
5. Adagictto de la Suite ‘TArlésienne”, G. Bizet.
6. Ballet de 1’opcra “Romeo et Juliette”, Ch. Gounod.
a. Introduction - Entree des joaillicrs.
b. La fianccc et les flcurs.
c. Valse des flcurs.
d. Dansc de la fiancéc.
e. La jeune fille au voile.
f. Dansc bohémienne.
Pauze.
7. Négris-négros - Cake walk, C. Deransart.
8. La fctc du Hamcau, E. Gillet.
9. Valse au clair de lune, B. Godard.
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Duitsche Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Fred Fry. de les te geven door den Heer Edgar Grün.
Donderdag 8 april 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Frangois Lupgens.
Engelsch Programma
1. The soldicrs in the park, Marsch, L. Monekton.
2. Mimosa Waltz (The Geisha), S. Joncs.
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3. The Bohemian Girl (Ouverture from the Opera), Balfc.
4. The Troubadours - Serenade, W.C. Powcll.
5. The heart you lovc is calling (Song), Eric Coates.
6. The Mikadc (Selcction), A. Sullivan.
Pauze.
7. The wedding of the winds (Waltz), J.F. Hall.
8. Salut d’Amour, Edw. Elgar.
9. The broken mclody, van Bicnc.
(Solo for Cello).
10. Ukulclc lady, fox-trot, Whiting.
11. Just a Girl, that men forget (waltz), J. Garren.
12. The motor march, G. Roscy.
6.30-7.30 uur: Franschc Les vanwege de afd. Taalcursus van den H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Charles Michc.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
Abonncmcnts-Conccrt. Dirigent: Willem Mengelberg. (Aangeboden door de
N.V. Philips Radio.)
Programma:
Symphonie D. gr.t., [KV 504] Mozart.
Ciaconna Gothica, Corn. Dopper.
Pauze.
Symphonie No. IV, Joh. Brahms.
(Wijzigingen van het programma door het Concertgebouw voorbehouden).
10.00-11.00 uur: Een greep uit de programma’s van Berlijn, Londen en Parijs
(Radio).
Vrijdag 9 april 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
8.10-9.10 uur: Nutslezing. Spr.: De Heer Herman Poort. Onderwerp: “Een over
zicht der Ncdcrlandschc literatuur van de middeleeuwen tot heden”. VIL Het
proza na 1880; Bloei van het realisme (v. Looy, De Meester, Querido; Nieuwe
geestelijke waarden onzer allerjongste literatuur.)
9.10 uur: Klassiek-Romantisch Concert door het versterkte H.D.O.-orkest, onder lei
ding van Fran^ois Lupgens. Met medewerking van: Mevr. [Jeanne] Rits (Sopraan).
1. Serenade (voor Strijkorkest) Op. 48, P. Tschaikowsky.
Orkest.
2. a. La Proccssion, C. Franek.
b. Les fillcs de Cadix, G. Pierné.
Mevr. Rits.
3. Novclette, R. Schumann.
Orkest.
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Causerie door den heer G. Baron Tindal. “De jongste bijeenkomst van het Office
International de Radiophonic en de verrichte arbeid.” [Hij is benoemd in de
Internationale Commissie voor programma-aangclcgcnhcdcn].
4. Andantino con moto uit “Novcletten” op. 53 (voor strijkorkest), Niels W.
Gade.
5. Zigcuncrlieder, A. Dvorak.
Mevr. Rits.
6. Hcimkchr aus der Fremde. Ouverture, F. Mcndclssohn-Bartholdy.
Orkest.
Zaterdag 10 april 1926
6.30-7.30 uur: Cursus in Handclskcnnis en Handclstcchnick, door den heer
J. Pelser Jr., Accountant te A’dam.
8.10 uur: Populair Programma Het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens. Het
Hawaiian Ensemble: Chris de Vos Jr., Jan de Vos, Eug. Scholten, Chr. Sccgcr. Paul
Pul (Bariton).
Programma:
1. “Hand in Hand”, Marsch, Blon.
2. “Lagunen Walzer” uit de Operette “Einc Nacht in Venedig”, Joh. Strauss.
3. Ouverture “Grigri”, Paul Linckc.
Orkest.
4. Aria uit de Opera “Un Ballo in Maschcra”, G. Verdi.
Paul Pul. (Met Orkest).
5. a. Honolulu Chimes.
b. Limehousc blues.
c. When the Sun gocs down.
Hawaiian - Kwartet.
6. Lezing door den heer [A.] Plesman [directeur] van de K.L.M. “De toekomst
van ’t vliegwezen in Holland”. (Duur ± 30 minuten).
7. “Un dernier baiscr” Melodie avec solo de violonccllc, A. Choudens.
Solist: Roelof Brinkman.
8. Coupletten van Escamillo uit de Opera “Carmen”, Bizet.
Paul Pul met Orkest.
9. a. Isle of Paradisc.
b. Swingm’ Along.
c. Kilima,
Hawaiian Kwartet.
10. Scherzo pastorale, B. Godard.
11. Berceuse rêverie, G. Sgambatti.
12. Finale.
Orkest.
10.45-12.00 uur: Dansmuziek Aansluiting van “Mille Colonnes” te Amsterdam.
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Zondag 11 april 1926
8.10 uur: Buitengewoon Jubileum Concert ter cerc van den componist
J.P.J. Wierts [1866-1944, hij werd dus 60 jaar], aangeboden door “Het Algemeen
Ncderlandsch Verbond”. Uitgevoerd te zamen met den “Hilvcrsumschc Draadl.
Omroep”. Aan dit concert zullen medewerken: Het “A Capcila- en het Kinder
koor” van den Heer Willem Hespe. Mevr. Greta Santhagens (Sopraan). Het
H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^is Lupgens.
Programma:
1. Feest-Ouverture, Leutner.
Orkest.
2. a. Holland’s vlag.
b. Van ’t wiegske naar het graf.
c. Maart. J.P.J. Wierts.
Kinderkoor.
3. a. Zomer.
b. ’t Meezeken.
c. Hoort.
d. Gierzwaluwen. J.P.J. Wierts.
Mevr. Greta Santhagens.
4. Middernacht, J.P.J. Wierts.
A Capcila Koor.
5. Een kunstcnaarsfccst, Wals, J. Klein.
Orkest.
6. a. Het geitenweitje.
b. De hei.
c. De sneeuwman.
d. Rozenmei. J.P.J. Wierts
(Eerste uitvoering).
Kinderkoor.
Van 9.10-9.40 Lezing door Prof. [Dr. P.J.] Blok. Onderwerp: “Het nationale
streven van het A.N.V.”
7. Mater dolorosa, J.P.J. Wierts.
A Capcila Koor.
8. a. Ik heb ’n klein huikc.
b. Moederke alleen.
c. Het duiveken der zonne. J.P.J. Wierts.
Mevr. Santhagens.
9. a. Aan de haven.
b. Mis poes!
c. Zoo’n guit.
d. Moedcr’s parapluic. J.P.J. Wierts.
(Eerste uitvoering).
Kinderkoor.
10. Jubilcums-klanken, Fccstmarsch, Blankenburg.
Orkest.
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Maandag 12 april 1926
5.00-6.00 uur: Kinderuurtje door Mevr. Ant. v. Dijk.
7.00-7.30 uur: Radio Praatje door den heer W. Spruit. Onderwerp: Kan Uw ont
vangst nog verbeterd worden?
8.10 uur: Aansluiting van den Schouwburg “Het Hof van Holland” te Hilversum.
Het H.D.O. Opera Gezelschap. Directie: Chris de Vos. Opvoering in costuum, op
het tooncel van de Opera’s “Cavallcria Rusticana” Pictro Mascagni en “Paljas” R.
Lconcavallo. Groot Orkest onder leiding van J.J. v. Amcrom.
Rolvcrdccling in “Cavalleria Rusticana”: Mevr. Greta Santhagens, Santuzza, Mevr.
Gusta Scheepmaker, Lucia, Mevr. Annic Hofman, Lola, De Heer Jules Moes,
Turiddu, De Heer Anton Dirks, Alfio.
Rolvcrdccling in “Paljas”: Mevr. Mien Bouwmeester, Nedda, De Heer J.R. Schulze, Canio (Paljas), De Heer Rich. v. Hclvoirt Pel, Tonio, De Heer A. Steinmetz,
Beppo, De Heer M. v. Reen, Silfio.
Koor: in beide Opera’s: Het H.D.O. Koor.
Kapwerk van de firma D.H. Michcls te Amsterdam.
Costumes van de firma André Helsloot, A’dam.
De Opera-uitvocring is toegankelijk voor publiek, zoover de ruimte toclaat.
Plaatsbespreking heeft plaats op Vrijdag en Zaterdag 9 en 10 April. Voor zoover
nog plaatsen beschikbaar, kan bespreking plaats hebben Zondag en Maandag van
10-3 uur. Luistervinken hebben voorkeur.
Einde der voorstelling pl.m. 11 uur.
Gedurende de pauze speelt de heer Fran^ois Lupgens in de Studio een “Adagio”
van Mozart met begeleiding van Piano (de heer E. Veen).
De Radio Luistergids meldt: het ligt in de bedoeling om - zo deze opcraproef
slaagt, op soortgelijke wijze een “openbaar”, d.w.z. in het publiek een H.D.O.
Symphonie Concert te organiseren.
Dinsdag 13 april 1926
6.30-7.30 uur: De Engclsche Les v.d. H.D.O. onder leiding van den Heer Fred Fry.
Die avond speelt het HDO-orkest o.l.v. Franfois Lupgens in de uitzending van de
Woensdag 14 april 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
lstc Gedeelte van het programma gewijd aan: Gcorg Fricdrich Handel (ter her
denking van zijn sterfdag, 14 April 1759).
1. Heil dem Königc! Uit de 4de Kronings-hymne.
2. Sonate voor twee violen en piano.
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3. Sarabande uit het concert voor Hobo.
(Hobo: de Hr. Rijnders, Piano: de Hr. E. Veen.)
4. Largo.
Pauze.
5. Marchc Solenncllc, Kricr.
6. Wiener Bonbons, Wals, Joh. Strauss.
7. Ouverture de comédic fran^aisc, Kclcr-Bcla.
8. Die Blanka, ja, die Blanka, Jara Bcncs. Lied en Fox-trot.
9. La dcmoiscllc élue, Prelude, Cl. Debussy.
10. Fantaisic de 1’opcrcttc: “SurcouP’, R. Planqucttc.
11. Finale.
6.30-7.30 uur: Duitschc Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün.
Donderdag 15 april 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^is Lupgens.
Wecnsch Programma
1. “Schncidig vor”, Marsch, J. Fucik.
2. “An der schonen grünen Narenta”, Wals, K. Komzak.
3. Ouverture der Operette “Prinz Mcthusalcm”, Joh. Strauss.
4. Caprice viennois, Fr. Krcislcr.
5. “Einmal im Mai”, Walzcrlicd, Rob. Stolz.
6. “Wiener Spaziergang”, Potp.K Komzak.
Pauze.
7. “Das Pensionat”, Potpourri, Suppé.
8. Vorspiel zur Opcr: “Der Evangclimann”, W. Kicnzl.
9. Moment musical, Fr. Schubcrt.
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Fransche Les vanwege de afd. Taalcursus van den H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Charles Miche.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
Abonnemcnts-Conccrt. Dirigent: Willem Mengelberg. (Aangeboden door de
N.V. Philips Radio.) Soliste: Cecilia Hansen (Viool).
Programma:
Sinfonictta.
Vioolconcert, Saint-Sacns.
Cecilia Hansen en Orkest.
Pauze.
Symphonic No. III, “Eroica”, L. v. Beethoven.
(Wijzigingen van het programma door het Concertgebouw voorbehouden).
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[Dc Sinfonictta werd vervangen door de 2de Symfonie van Saint-Sacns. Het
Vioolconcert was het 3de in b kl.t., opus 61]
Vrijdag 16 april 1926
8.10-9.10 uur: Nutslezing. Spr.: dc Heer Herman Poort. Onderwerp: “Een over
zicht der Ncdcrlandschc literatuur van dc middeleeuwen tot heden”. VIII.
Moderne Vlaamsche letterkunde: “Guido Gczclle, Karei van dc Woestync, Wies
Moens, Vermeylen, Strcuvcls, Teirlinck, Timmermans”.
9.10-10.30 uur: Kamcrmuzickavond door leden van het H.D.O.-orkest. Soliste:
Mcj. Greta ter Haar (Sopraan).
Programma:
1. Aria uit het Oratorium “Elias”, “Hörc Israël, Mcndclssohn-Bartholdy.
Mcj. Gretha ter Haar.
2. Divertimento in Es-dur (voor strijkinstrumenten), W.A. Mozart.
Dc Heeren: Fran^ois Lupgens (Viool), Bouberg Wilson (Altviool), Roelof
Brinkman (Cello).
3. a. O, heerlijk Handgedaad, (woorden van Guido Gczclle, muziek van W. v.
Thienen).
b. Zonnelied, (woorden van A. Fles, muziek van Catharina v. Rennes).
c. De gefopte vogelaar, (woorden van Frcia, muziek van Catharina v. Rennes).
Mcj. Gretha ter Haar.
4. Forellen Quintet Op. 114. (Op verzoek) Fr. Schubert.
De Heeren: Fran^is Lupgens (1ste Viool), Bouberg Wilson (Altviool),
Roelof Brinkman (Cello), M. Meyer (Contrabas), Egb. Veen (Piano).
Zaterdag 17 april 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. Vogelhochzcits-Licdcr, Marsch, Lindemann.
2. Hofballtanzc, Wals, J. Strauss.
3. Ouverture der operette: “Lysistrata”, P. Lineke.
4. Bajadertanz uit dc Opera “Feramos”, A. Rubinstcin.
5. California (Here I come) Foxtrot, Jolson-de Sylva.
6. Fantaisic dc Popéra comiquc: “Le postillon dc Lonjumcau”, Adam.
Pauze.
7. Operette-potpourri: “Der Zigeunerprimas”, Kalman.
8. Les automats a musique et valse du ballet: “Coppelia”, Délibes.
9. Was machst Du mit dem Knie, lieber Hans?, R. Fall.
10. Ballet Indien dc l’opcra “Lakmc”. Délibes.
11. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Cursus Handclskennis en Handelstcchniek. Spreker: dc heer J.C.
v.d. Meer, Oud-Inspecteur der Directe Belastingen. Onderwerp: “Dc voornaam100

stc bepalingen van de wet op de inkomstenbelasting 1914”.
10.45-12.00 uur: Dansmuziek Aansluiting van “Mille Colonnes” te Amsterdam.
Natuurlijk komt de Radio Luistergids van 16 april terug op de beide opera’s in
Het Hof van Holland.
Hallo, dat was een geslaagde opcra-avond in de knusse schouwburgzaal van het “Hotel
Het Hof van Holland te Hilversum” (Voor iemand uit Enkhuizen, die wat overhoop
ligt met de H’s uit het Ncdcrlandsch is dit een pracht van phonctischc examenzin!).
Het organiscercn van een hcuschcn schouwburgavond, een net echten; dus
zooals in het programma vermeld stond: “in costuum en zelfs geschminkt”, is
voor leiders van een instituut, dat nooit hoeft te letten op het oude gezegde, dat
vermeldt, “dat het oog ook wat wil” een huiveringwekkende bezigheid.
In de prille jeugd van het onrijpe plan is er aan alle kanten geestdrift om de
proef te nemen. De argumenten vóór, dringen zich bij bosjes op. Er is meer ruim
te, de artisten geven zich meer, wanneer er voor publiek gespeeld wordt, de
accoustick is stukken beter. Enz., enz.
Kortom! Geen goud zoo goed als een opera in een hcuschcn schouwburg.
Dan wordt er besloten: “Wc doen ’t.”
Maar als dan alles gearrangeerd is en niemand meer terug kan krabbelen, heeft
er één van de organisators de flauwe hebbelijkheid om uit te spreken, wat ze alle
maal stiekum vrcczcnd denken: “Nou moet er cens geen kip komen!”
Maar dat er heel wat kippen - of beter gezegd: vinken - present zouden zijn,
dat bewezen reeds Donderdag te voren het grootc aantal blauwe bcsprcckkruisjcs,
die op den schouwburgplattcgrond waren geturfd.
Van een mislukking was dan ook, voor zoover de aanwezigheid van publiek
betrof, van den eersten dag af, geen sprake meer.
Er viel overigens nog heel wat te verhapstukken aan de mist en scène in het
schouwburgzaaltje, dat nu éénmaal, wat zijn toonecl betreft niet bepaaldelijk voor
opera opvoeringen is ontworpen.
In dit opzicht zijn door den H.D.O. staf wonderen verricht.
Een van de roemrijkste tochten, die de leiders van den avond ooit in hun veel
bewogen leven hebben ondernomen, was de spcurcxcursic naar een gcschiktcn
candidaat voor den rol, die slechts door een langoorigen viervoeter kon worden
vervuld.
“Drie man op zoek naar een ezel” zou, hadden wc Jcromc K. Jcromc tijdig
kunnen waarschuwen, ongetwijfeld een waardig pendant geworden zijn van het
onsterfelijke “Three men in a boat”.
Voor het trekken van Canio’s wagentje in “Paljas” is zoo de rasechte operalief
hebber weet, een ezel, een hcuschc ezel noodig.
Welnu, niemand van de toeschouwers kan redelijkerwijze ontkennen, dat wc er
in geslaagd zijn een pracht specimen van dit ietwat dwarse dicrenras ten tooncelc
te voeren.
Wc hebben zelden zoo’n kalmen beschaafden ezel gezien. En wat een prachtooren had hij! Met zulke ooren had zelfs een koning Midas zich niet hoeven te
schamen.
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Toen de zaal zich met den bloem van Hilvcrsum’s burgerij begon te vullen en
wij die lange rijen dames en hccrcn zagen plaats nemen in de rustige, maar daar
om niet minder stellige verwachting, dat zij iets te zien zouden krijgen, wat de
moeite waard was, bekroop ons soms, de op dat moment, ietwat onprettige
gedachte, dat een opera uitzending in de Studio per saldo toch ook zijn voordcclcn had. De idee van een schouwburg uitzending leek ons bij iedere bijkomende
rij publiek minder voor de hand liggend dat ten tijde van de voorbereiding toch
ongetwijfeld het geval was.
Maar de zaak éénmaal zoover gevorderd zijnde, liet geen anderen uitweg, dan
dat “wc had to go through it”, zoals Mr. Fry pleegt op te merken.
Chris de Vos, onze ijverige opcralcidcr, liep echter met een dermate opgewekt
gezicht rond, dat men wel een doodziek pessimist moest zijn om niet het beste
van de voorstelling te verwachten.
En het ging dan ook best.
Ons orkest onder de beproefde leiding van v. Amcrom overtrof zich zelf, ter
wijl solist en koor met zoo’n entrain zongen, dat wij den toonccl microfoon moes
ten uitschakelen en het reserve instrument, dat in de zaal boven een der ingangen
hing, in dienst stellen.
Het is een uitnemende, want vooruitziende gedachte geweest van den Technischen Dienst van den H.D.O. om dien tweeden microfoon daar bij voorbaat op te
stellen.
Met kloppend hart verbeidden wij het optreden van grauwtje.
“You never can teil!”
Met geen duizend dienaren van Commissaris van Beusekom, die de voorstel
ling bijwoondc, was het dier de Bühne op te sleuren; het volgde slechts zijn mees
ter gewillig, toen dezelve zeer listig als reizend comcdiant vermomd, langoor bij
den teugel leidde.
Maar toen was ook letterlijk niets hem te erg.
Blasé keek hij de zaal in en het daverende forto van het kermisklantenkoor ver
ontrustte hem geenszins, geboeid als hij blijkbaar was door de energieke dirigccrgebaren van den orkcsdcidcr.
Later heeft men nog ccnige moeite gehad om grauwtje op de straatstccnen
terug te leiden, doch deze tegenspoed speelde zich af achter de coulissen en kan
dus, omdat hij onze waardigheid niet bedreigde onbesproken blijven.
Het publiek zorgde gul voor applaus, hetwelk de microfoon prompt over
Nederland deed verspreiden.
Alles bij elkaar genomen zien wij met voldoening op deze opera buitenshuis
terug.
Het experiment moedigt aan tot herhaling.
Wait and... hcar!
Radio zal blijven; en ik ben er zeker van dat de luistervinken nog heel wat zul
len hooren. Op een avond in Mei b.v. arrangeerden wij iets, dat “bcsjlisst” “noch
nie dagewesen” is, zelfs niet “voor den microfoon”.
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Zondag 18 april 1926
De Radio Luistergids van 9 april bevat het berichtje ‘De voetbalwedstrijd Duitschland-Holland’.
‘Van den “Wcstdcutschcn Sportfunkdicnst” te Münchcn ontvingen wij het verzoek
het op 18 April te Düsscldorp te houden “Landcs Fussballspicl” tusschcn Duitschland en Holland in origineel op zijn drie zenders (Münchcn, Dortmund en Elbcrfcld) uit te zenden voor de Ncdcrlandschc voetballiefhebbers, door den H.D.O.
weder te doen uitstralen. Ook de stations Casscl en Frankfiirt zullen den wedstrijd
heruitzenden. Het H.D.O. bestuur heeft aan den “Wcst-dcutschen Sportfunk
dicnst” doen weten, dat het om technische redenen onmogelijk is ditmaal voor een
heruitzending zorg te dragen. Onze voetbal- en radiovrienden kunnen dus, indien
zijn toch het verloop van den wedstrijd willen volgen, uit een van bovengenoemde
stations kiezen. De uitzending begint Zondag 18 April ten 2.35 n.m.’
Pas op zondag 11 maart 1928 zal door de AVRO voor het eerst een verslag gege
ven worden van een internationale voetbalwedstrijd. Het betrof Ncdcrland-Bclgië
in het Olympisch Stadion te Amsterdam. De verslaggever was Han Hollander. Die
eerste uitzending had dus ook al eerder plaats kunnen vinden.
8.10 uur: Avondconcert door het versterkte H.D.O.-orkest onder leiding van Wil
lem van Warmclo. Soliste: Mevr. Joh. Bcnjaminse (Altzangercs).
Programma:
1. Ouverture “Le Tableau parlant”, A.E.M. Grétry (1742-1813)
2. Fragmenten uit “Orphcus”, Chr.W. von Gluck (1714-1787)
1. Rccit - Lasciatc mi. 2. Ritornel. 3. Aria - Chiamo il mio ben cosi. 4. Redt Euridice, ombra cara. 5. Aria - Ccrco ii mio ben cosi. 6, 7, 8. Ballwct. 9. Aria
- Che faró senzza Euridice.
Altsolo door Mevr. Joh. Bcnjaminse.
3. Sinfonic C-dur, Op. 16, No. 3, L. Bocchcrini (1743-1805).
Pauze.
4. Pastorale d’ctc, poèmc symphonique, Arthur Honcggcr
5. Mcin Hcrz versagt, M. Karlowicz
Mit dem Abcndstcrn, M. Karlowicz
Wiegenlied, E. Humpcrdinck
Altsolo door Mevr. Joh. Bcnjaminse.
6. Serenade “In the Far-Wcst”, Granvillc Bantock
(voor Strijkorkest).
Maandag 19 april 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. Ant. v. Dijk.
7.00-7.30 uur: Radiopraatje door Ir. Vcrff. Onderwerp: “Het fluiten van ont
vangtoestellen”.
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8.20 uur: Eerste offideclc Hcr-Uitzendavond Hilversum-Davcntry Aansluiting der
Engclsche stations vanaf 8.20 ’s avonds. Omroeper: de H.D.O.-taallccraar Fred Fry.
Programma:
8.10 Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens.
1. Oud-Hollandsche Boerendansen, W.F. Sicp
2. “In naam van Oranje doe open de Poort.”
3. Violonccllo-soli door Charles van Istcrdacl.
a. Grave, G. Tartini
b. Menuet, J. Matthcson
8.30 Het Haagschc Strijkkwartet, bestaande uit de Hccrcn: Sam Swaap, lc Viool.
Adolphe Poth, 2de Viool. Jcan Dcvcrt, Alt. Ch. v. Istcrdacl, Cello.
4. 2c en 4c deel uit het Strijkkwartet, Op. 14, Jos. Haydn.
8.45 Zang door Chris de Vos (Tenor).
5. Sanctus, Gounod
Met begeleiding door het Haagschc Strijkkwartet en orgel. (Organist de heer
Louis Schmidt).
8.53 Vioolsolo door den heer Sam Swaap.
6. Introductie en Rondo Capricciosi, Saint-Sacns
9.00 Toespraak door den heer W.P.F. v. Deventer.
7. Causerie in de Engelschc Taal over “Mooi Holland”.
9.10 Het Haagschc Strijkkwartet.
8. Thema m. Variaties (Op. post), F. Schubcrt
9.22 Het H.D.O.-orkest.
9. a. De Rottcrdamschc Vlag, Bart Vcrhallen
b. “O, schitterende kleuren van Nedcrl. vlag”.
(Afsluiting der wedcruitzending)
9.26 Het Haagsche Strijkkwartet.
10. Kwartet “En Espagne”, Ed. Chavarri.
Na afloop telegrafeerde de BBC: British listeners greatly appreciatcd relay; especially quartette, tenor, talk; many thanks excellent programme; hope first regular
intcrchange music incrcasing English Dutch friendship.
10.10 uur: Dansmuziek “The Indian Jazz-band”. Leider: Hans Mossel, Laren.
Programma: 1. How do you do? 2. Ukelclc Lady. 3. One smilc. 4. Let me lingcr
longer in your arms. 5. Just a littlc drink. 6. Mary. 7. Way down in Congoland. 8.
Indian dancing. 9. Haut pie poupe (pianosolo). 10. Lady bc good. 11. Alabama
bound. 12. I are your sorrow. 13. Pango, pango, Maid. 14. Farcwcll blues. 15.
Show me the way to go home. 16. Sjanghai Lullaby. 17. By the waters of the Minnatonka. 18. By the Lakc.
Een foto toont: H. Meijer, 2e viool; K. van Beek, xylophoon, trompet, saxophoon; A. Bakker, Steh-Gcigcr; C. de Graaff, Banjo, attacquc, 2e viool; H. Mos
sel, Bandmaster, le saxophoon, drums, clarinet, piano; H. Ringclbcrg, 2c saxophoon.
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Dinsdag 20 april 1926
6.30-7.30 uur: De Engelsche Les v.d. H.D.O. de les te geven door den Heer Frcd Fry.
Woensdag 21 april 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkcst onder leiding van
Fran^ois Lupgcns.
Programma.
1. Per aspera ad astra, Marsch, E. Urbach.
2. Angc d’amour, Valse, E. Waldteufel.
3. Ouverture van de opera “Le Jeune Hcnry”, Méhul.
4. An das Meer, E.D. Powcll.
5. Chanson Gcorgicnnc, Rachmaninoff.
6. Boccaccio, Operette fantasie, Fr. von Suppé.
Pauze.
7. “Pas sur la bouchc”, Sclcction, M. Yvain.
8. Babillagc, E. Gillet.
9. Pensee d’automnc, Melodie, J. Masscnct.
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Duitschc Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Frcd Fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün.
Donderdag 22 april 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
5.00-6.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkcst, o.l.v. Fran£ois Lup
gcns.
Programma.
1. Monopolc Marsch, Kov&cs Lajos.
2. Mon reve, Valse, Em. Waldteufel.
3. Die Wcihc des Hauses, Ouverture, Beethoven.
4. La fête de Cendrillon, S. Dickcr.
5. La femme du soldat, Melodie, S. Rachmaninoff.
6. Les pcchcurs de pcrlcs (Suite uit de Opera), G. Bizct.
a) Prelude, b) Cavatine. c) Prièrc. d) Chocur dansc.
Pauze.
7. Der Vogclhandlcr (Potpourri uit de Operette), C. Zeiler.
(Herhaling op verzoek).
8. Duo et air de 1’opéra: “Carmcn”, G. Bizct.
9. Rcgrcts, Mélodie, L. Délibcs.
10. Sluiting.
Hier verschijnt voor het eerst de naam Kovacs Lajos, pseudoniem van Louis
Schmidt (Kovacs = smid).
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6.30-7.30 uur: Franschc Les vanwege de afd. Taalcursus van den H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Charles Michc.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Uitzending van het
Abonncmcnts-Conccrt. Dirigent: Willem Mengelberg. (Aangeboden door de
N.V. Philips Radio.)
Programma:
Suite “Bürger und Edelmann”, [R.] Strauss.
[Tussenspel en Walsscène uit] Intermezzo, [R.] Strauss.
Pauze.
5de Symphonic, Gustav Mahlcr.
(Wijzigingen van het programma door het Concertgebouw voorbehouden).
10.00-11.00 uur: Een greep uit de programma’s van Berlijn, Londen en Parijs
(Radio).
Vrijdag 23 april 1926
6.00-7.00 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens.
1. Blazc of glory, Marsch, A. Holzmann.
2. Der Roscnkavalier (Wals naar motieven uit de Opera), R. Strauss.
3. Die Matrosen, Ouverture van de Opera), Fr. v. Flotow.
4. Canzonetta, A. d’Ambrosio.
5. Crcpusculc, Melodie, J. Massenct.
6. Robert le diable (Opcra-fantasie), G. Mcycrbccr.
7. Die Wut über den verlorenen Groschcn (Rondo a capriccio), Beethoven.
8. En chcmin, Mélodie, A. Holmes.
9. Fox trot.
10. Sluiting.
7.00-7.30 uur: Lezing door den heer F.A. Boterweg. Onderwerp: “Is de Volken
bond een “Fata Morgana””?
8.10 uur: Aansluiting van de Stadsgehoorzaal te Leiden. Uitzending van “La
Croisadc des Enfants” (Legende musicale) in 4 dcelcn naar het gedicht van Mar
cel Schwob. Muziek van Gabricl Picrnc. Solisten: Mia Pcltcnburg (Sopraan). Joy
Mac-Arden (Sopraan). Louis van Tuldcr (Tenor). De Heer Ravelli (Bas-Bariton).
Koor van de Mij. tot Bevordering der Toonkunst, afd. Leiden. Orkest: Het Resi
dentie Orkest. Het geheel onder leiding van: Anton H. Ticric.
Na het 3e deel: Pauze.
Zaterdag 24 april 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens. Soliste: Mej. T. Schlcijncr.
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Programma.
1. Frisch gcwagt! Marsch, Fr. v. Blon.
2. Wccping willow lanc, Wals, Kligkmann.
3. Maritana, Ouverture, Wallacc.
4. Aria van Gilde uit de Opera “Rigoletto”, G. Verdi.
Mcj. T. Schlcycr.
5. Pilo, S. Rachmaninoff.
6. Faust-Suitc, Ch. Gounod.
a) Introduction du 1. Acte. b) Valse, c) Ballade, d) Marchc.
Pauze.
7. Ballet russc, A. Luigini.
a) Czardas. b) Valse lente, c) Scène, d) Marchc.
8. a. Auf Flügcln des Gesanges, Mcndelssohn.
b. Solvcjgs Lied, E. Gricg.
Mcj. T. Schlcijcr.
9. Abendlicd (Op verzoek), Rob. Schumann.
10. Dans van den Vroolijken Boer (Origineel Hollandschc dans).
11. Bye and bye, Fox-trot, Harry Pcasc.
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handclskcnnis en Handclstcchnick. Spreker: De Heer
J.C. Vermeer. Oud-Hoofdinspcctcur der Dir. Belastingen. Onderwerp: a) De
berekening van het inkomen van den landbouwer, voor de inkomstenbelasting, b)
Iets over de forenscnbclasting.
10.15-12.00 uur: Dansmuziek Aansluiting van “Mille Colonnes” te Amsterdam.
Vogt in de Radio Luistergids van 23 april:
Nu de nieuwe zender der N.S.F. op bevredigende wijze heeft proefgedraaid en
aangetoond is, dat het apparaat wat de algemccnc opstelling der ondcrdcclcn en
hunne schakelingen in het algemccnc zcndcircuit betreft, practisch aan de theore
tisch gestelde verwachtingen zal beantwoorden, komt het oogenblik in ’t zicht,
waarop de - nog altijd geïmproviseerde - Ncdcrlandschc Omroep in het bezit zal
komen van een technisch uitzendinstrument, dat aan de hoogste radiotcchnischc
cischcn zan dezen tijd zal voldoen.
Er wordt in het blad vaak geschreven over de Mexicaanse Hond: het hinderen van
de buren met het laten gillen (gcncrccrwcc) van het radiotoestel. Zo ook nu:
Klachtcnbock. De bewoners van de Willcmstraat en omgeving te Den Haag
ondervinden veel last van een radio-amateur, die des avonds (zondagavond van 811 uur onafgebroken) het genoegen der overige luisteraars vergalt. Te Tilburg
hebben de radioliefhebbers in de omgeving der Brockhovcnsc kerk veel last van
een tweetal amateurs, die geen begrip van afstemmen hebben. Voorts bereiken ons
klachten uit Apeldoorn, waar bewoners in de omstreken van Socrcnscweg en Bandalaan elke avond door een tcrugkoppclaar worden gestoord. Moge deze publica
tie er toe medewerken de spelbrekers tot inkccr te brengen.
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Een oproep vraagt om zangers en zangeressen uit Hilversum voor het HDO-koor.
Voorts wordt gemeld: Aangemoedigd door het succes, behaald met de Opera
‘buitenshuis’ (Cavallcria Paljas) heeft de HDO besloten, om nog eenmaal een
zaalopvocring van een Opera te geven. Ditmaal ‘gaat’ Troubadour in het theater
Carré te Amsterdam, op zondag 25 april. Volgen de prijzen van de te bespreken
plaatsen.
Zondag 25 april 1926
2.30 uur: Matinée door de Amstcrdamschc Orkcstverccniging in Artis. Dirigent:
Frans v. Diepenbeek.
Programma geheel op verzoek.
1. Ouverture “Die lustigen Weiber von Windsor”, O. Nicolaï.
2. Andante uit de 5c Symphonic, L. v. Beethoven.
3. Traumerei aus den Kindcrsccncn, R. Schumann.
4. Ave Maria, F. Schubert.
5. Fantasie uit de Opera “Rigolctto”, G. Verdi.
Pauze.
1. Ouverture “Der Calif von Bagdad”, A. Boicldicu.
2. Fantasie “La Fillc du Tambour Major”, J. Offcnbach.
3. “The Clock is playing” Imitatie van een Speelklok, P. Blaauw.
4. La Housarde, Valse, L. Ganne.
5. Fantasie “Lc Petit Duc”, Ch. Lccocq.
8.10 uur: Aansluiting van het Theater Carré te Amsterdam. Het H.D.O. Opera
gezelschap. Directie: Chris de Vos. Opvoering in costuum van de Opera in 4 actes
“De Troubadour” (Guiseppe Verdi). Rolvcrdceling: Lconorc, Greta SanthagensManders, Azucena, Nclly Vertregt, Incs, Kitty Florcl, Manrico, Philippe Terke,
Graaf Luna, Tilkin Servais 1ste Bariton van de grootc Opera te Brussel (Als gast),
Fernando, Henri Bloemgartcn [het werd Gcrard Leenders], Ruiz, J. Bogaerden.
Het H.D.O. Koor en het zeer versterkte H.D.O.-orkest.
Dirigent: J.J. van Amcrom.
Algemeene leiding: Chris de Vos.
De Opera-uitvocring is toegankelijk voor publiek, zoover de ruimte toelaat.
Plaatsbespreking heeft plaats op: Vrijdag, Zaterdag en Zondag, 23,24 en 25 April.
Luistervinken hebben voorkeur. Einde der voorstelling ±11 uur.
In de Radio Luistergids van 30 april zal mcegcdeeld worden, dat het een groot
succes geweest is. Carré was tot de nok toe gevuld. Voor de HDO was de avond
er een waarop de stille propaganda met volle lepels werd toegediend. De atmosfe
rische condities waren helaas zeer ongunstig. Al in de middag was het in Amster
dam drukkend warm en tegen 8 uur was het weerlicht nauwelijks van de lucht,
met als gevolg storingen in de radio-ontvangst.
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Maandag 26 april 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. Ant. v. Dijk.
7.00-7.30 uur: Radiopraatje door den Heer: Ir. [Albert] van Sluiters [radio-ingcnicur van Philips]. Onderwerp: “Eenigc grepen uit de geluidsleer”.
8.10 uur: Gemengd Avondprogramma. Medewerkenden: Het bekende duo Tholcn en Van Lier, The Snoeck’s Jazz Band [o.l.v. I. Snocck Hzn.], Amsterdamsch
Mandolinc-orkcst “Con Amorc”, Dirigent: G. van Wijk. Het 1ste Hilvers. Mondaccordeongezclschap, Directeur: O. Keizer.
Programma:
1. a. High Street Africa (Fox trot)
b. Brown Eyes Why Are You Blue? (Fox trot)
2. a. Smilc a littlc bit (Fox trot)
b. Bam Bam Bamby Shorc (Fox trot)
Snoeck’s Jazz Band.
3. a. Lustspicl Ouverture, Op. 73, Kclcr Bcla
b. Suite cspagnolc, G. Goldberg
Mandoline-Orkest.
4. a. Marsch der mannen in ’t vcldgrijs. Vincent Schot
b. Moeder, Chic. Story
Mondaccordcon-gczclschap
5. a. Lachlicdjc.
b. Het Heden.
c. Just a littlc paradisc.
d. Zeg jij het maar, want ik stotter.
Duo Tholcn en Van Lier.
6. a. Pal of My Cradlc Day (Waltz)
b. Barcclona (One-step)
7. a. Naila (Fox trot)
b. Collcgiatc (Fox trot)
8. a. Speak (Waltz)
b. Valencia (One step)
Snoeck’s Jazz Band.
9. a. Gilly-Flowcr, Boston, Op. 84, Joh.B. Kok
b. Armor, Grande Fantaisie de Concert, Henri Bert
Een morgen in Bretagne - Barcarollc - De diligence - Idylle - Het Onweer
(Finale)
Mandoline Gezelschap
10. a. Panama Twilight, Fisher Thompson
b. Avanti Coraggio, Marsch, E. Dellwcgcr
Mondaccordcon-gezelschap
11. a. Colorado (Tango)
b. La Mantilla (Tango)
12. a. Oh How I’vc Waited for You (Fox trot)
b. Van A tot Z
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13. a. When I Think of You (Fox trot)
b. Hoera, wij dansen (One-step).
Van alle medewerkers staan foto’s in de Radio Luistergids. Tellen we ze op dan
komen we tot 57. In de krappe studio.
Dinsdag 27 april 1926
6.30-7.30 uur: De Engelschc Les v.d. H.D.O. De les te geven door den Heer Fred
Fry.
Woensdag 28 april 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. Salvc! Marchc, Jac. Grit
2. Premier soir d’amour, Valse, Fr. Popy
3. Ouverture der Opera “Tancred”, G. Rossini
4. Serenade, Jos. Haydn
(Voor Strijkorkest).
5. Fantasie uit de Opera “Lakmc”, L. Dclibes
Pauze.
6. Potpourri uit de Operette “Grafin Mariza”, E. Kalman
(Op verzoek).
7. Standchcn, Fr. Schubcrt
8. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Duitsche Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün.
Donderdag 29 april 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
6.30-7.30 uur: Fransche Les vanwege de afd. Taalcursus van den H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Charles Michc.
8.10 uur: Populair Concert door het versterkte H.D.O.-orkest onder leiding van
Frangois Lupgens. Solisten: Mej. Beatrix Noljora (Zang), de Heer Egbert Veen
(Piano).
1. Rakoczy-Marsch (Hongaarschc nationaal-marsch).
2. Ouverture der Opera: “Wilhelm Teil (Op verzoek), G. Rossini.
3. Wals naar motieven der Opera “Der Rosenkavalicr”, R Strauss.
Orkest.
8.30-9.00: Lezing door den Heer Mr. Frowein. Onderwerp: “Amateur-Photographic en haar cultureele belangen”.
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4. a. Ave Maria, P. Tosti.
b. Chant Hindou, Bcmbcrg.
c. La Clochc, St. Sacns.
Mcj. Beatrix Noljora.
5. Concert in D. gr.t. voor piano met orkestbegeleiding (Kroningsconccrt),
W.A. Mozart
Solist: Egbert Veen.
6. Fantasie uit de Opera “Lohengrin”, Rich. Wagncr.
Orkest.
7. a. Moeders liedje, Schnitzlcr.
b. Gefopte Vogelaar, Cath. v. Rennes.
Mcj. Beatrix Noljora.
8. Ballet russc, A. Luigini.
a) Czardas. b) Valse lente, c) Scène, d) Marchc.
9. Rhapsodie “Espana”, Em. Chabricr.
Orkest.
10. Finale.
10.00-11.00 uur: Een greep uit de programma’s van Berlijn, Londen en Parijs
(Radio).

Vrijdag 30 april 1926
6.00-6.30 uur: Nationaal Programma ter gelegenheid van den geboortedag van
H.K.H. Prinses Juliana. H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens. Soliste: Lca
Zweers (Sopraan).
1. Wilhelmus.
2. Marsch op nationale motieven, Schmidt.
3. Eenige Oud-Ncdcrlandschc liederen uit “Valcrius-Gcdcnck-klanck”.
4. Nccrlandia-Potpourri, Bruske.
Pauze.
6.40-7.30 Populair-Programma.
1. In Treue fest (Marsch), Teike
2. Amorcttcnrcigcn, Wals, J. Fucik
3. La poupee de Nuremberg, Ouverture, A. Adam
(Op verzoek).
4. Aria uit de Opera: “La fillc du regiment”, G. Donizetti
Lca Zweers.
5. Menuet, M. Moszkowski
6. Legende d’amour (Scrénadc), G. Bcccc
7. a. Aria van Musette uit de opera: “La Bohème”, G. Puccini
b. Serenade (Viens), Jcan de Smetsky
Lca Zweers.
8. Polonaise, Fr. Chopin.
7.30 uur: Groot Fecstconcert ter gelegenheid der viering van den verjaardag van
H.K.H. Prinses Juliana, te geven door de afdecling Zutphcn, der Maatschappij tot
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bevordering der Toonkunst met het volledig orkest van de Arnhcmsche Orkest
vcrccniging, onder leiding van den heer Eduard van Beinum, in de grootc zaal der
Buiten-Socictcit te Zutphcn.
Programma:
1. Wilhelmus van Nassauwc.
2. L’Enfancc du Christ (Kindeke Jezus), H. Berlioz.
3. Le Dclugc (De Zondvloed), C. Saint-Sacns.
Voor gemengd koor, Solostemmen en Orkest.
Solisten:
Mcj. Di Moorlag, Sopraan. Mevr. T. Bredius-Heskes, Alt. Prof. M[auricc]. Weynand (Brussel), Tenor. Jac.Ph. Caro, Bas-Bariton. Willem Bredius, Bas. A[nton].
Hooft, Bas. Mej. C. Samuel, Harp. De Hccrcn: Gcorg Wagncr, Viool. Z. Hulleman, Fluit. W.T. Amersfoort, Fluit.
In de pauze van het Concert: 1ste Rcislczing van den H.D.O. “Naar Folkestone,
de Zuidkust van Engeland”, door J.H. Speenhoff.
In het redactionele gedeelte van de Radio Luistergids staat een lang artikel van
Eduard van Beinum over L’Enfance du Christ.
Zaterdag 1 mei 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens. Met medewerking van: Den Heer Willy v. Herpen Jr. (Harmonica-Vir
tuoos).
’t Was in de Mei... Voorjaarsprogramma.
1. En hei ’t was in de Mei, Marsch.
2. Frühlingsstimmcn, Wals, Joh. Strauss.
3. Der Lenz, Hildach.
Orkest.
4. Willy van Herpen (Harmonica) in zijn repertoire.
5. Aubade printanière, Lacombe.
6. a. Den boogerd bloeit, A. Lijsen.
b. ’t Regent bobbels, A. Lijsen.
(twee Zeeuwsche liedjes).
7. Suite printanière, E. Wesly.
a. Aubade.
b. Impromptu.
c. Fleurs et papillons.
d. Nocturne.
e. Ronde villagcoisc.
8. Frühlingslied, Mendclssohn.
9. Valse des fleurs (uit de Suite: “Casse noisette”), P. Tschaikowsky.
Orkest.
10. Willy van Herpen in zijn repertoire.
11. Als eens in Mei (Wie einst im Mai), Opcrcttc-Potpourri, W. Kollo.
12. De Vogclbruiloft, Marsch, Lindemann.
Orkest.
112

6.30-7.30 uur: Cursus in Handclskcnnis en Handclstcchnick. Spreker: De Heer
J.C. Vermeer, Oud-Hoofdinspecteur der Dir. Belastingen. Onderwerp: “De voor
naamste bepalingen van de Wet op de vermogensbelasting.”
10.15-12.00 uur: Dansmuziek Aansluiting van “Mille Colonnes” te Amsterdam.
In de Radio Lnistergids van 30 april filosofeert Vogt over onopgeloste mysteries in
de natuur, zoals dieren zich met elkaar verstaan. Vrouwclijkc insecten zouden
mannetjes lokken (ze ‘roept om’) door een parfum dat niet door de mens kan
worden waargenomen [feromoon].
In ‘Uit de oude Radiodoos’ (V) vertelt Korporaal Krabshuis (b.d.) over een expe
ditie in maart 1905 naar Ermclo voor experimenten met draadloze telegrafie.
Zondag 2 mei 1926
2.30 uur: Uitzending van de Matinee te geven door de “Amstcrdamschc Orkest
vereniging” in “Artis” te Amsterdam. Kapelmeester: Frans van Diepenbeek.
Programma:
Eerste deel:
1. Danza dcllc Ore “La Gioconda”, A. Ponchiclli
2. Fantasie “La Traviata”, G. Verdi
3. Aric aus der D-Dur Suite, J.S. Bach
4. Vioolconcert, Max Bruch
Solist: G.J. Lingeman.
Tweede deel:
1. Ouverture zur Opcr “Der Barbier von Sevilla”, G. Rossini
2. a. Albumblatt, W. Klcincckc
b. Chant des Sephardim, Kirmann-Dushkin
c. Wiegelied, Schubcrt-Elman
Viool: G.J. Lingeman, Piano: A. Trijtcl.
3. Armenia “Rhapsodic”, I. Snocck
4. Fantasie “Les Clochcs de Corncvillc”, R. Planquette.
8.10 uur: Aansluiting van het Gebouw “Concordia” te Bussum. Uitzending van
het Symphonic-Conccrt te geven door het H.D.O. Symphonic-Orkcst. Soliste:
Mevr. Grondijs-Gontjarenko (Piano). Dirigent: Willem van Warmclo.
Programma:
1. Symphonie G-dur (met den paukenslag), Joseph Haydn (1732-1809).
2. Klavicrconccrt G-moll, Op. 25, Fclix Mendclssohn-Bartholdy (1809-1847).
Pauze.
3. Symphonie C-dur [lc], Op. 21, Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Dit concert is toegankelijk voor publiek. Prijs der plaatsen: ƒ 0,50 plus belasting.
Toegangsbewijzen des avonds aan de zaal verkrijgbaar.
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Dc Radio Luistergids-. Na onze succesrijke experimenten met de opera in een
schouwburg te Hilversum en Amsterdam komt thans Bussum aan dc beurt voor
een concertproef. [Het is geen succes geworden].
Maandag 3 mei 1926
5.00-6.00 uur: Kinderuurtjc door Mevr. Ant. v. Dijk.
7.00-7.30 uur: Radiopraatje door den Heer W. Spruit. Onderwerp: “Het zoeken
en verhelpen van fouten in ontvangtoestellen”.
8.10 uur: Gemengd Avondprogramma door het versterkte H.D.O.-orkest onder
leiding van Fran^ois Lupgens. Solisten: Mcj. Annic Craamcr (Sopraan), de Heer
Evcrhard Beverwijk [blind] (Piano).
1. Twee stukken voor Strijkorkest, John Francis Barnctt
No. 1. Pensee Mélodiquc. No. 2. Gavotte (G. kl.t.).
Orkest.
2. Scherzo Op. 31, Fr. Chopin
(Pianosolo: Evcrhard Beverwijk)
8.30-9.00: Lezing door Prof. Dr. D. Cohen. Onderwerp: Zionisme.
3. Ungarischc Lustspicl Ouverture, Kélcr Béla
4. Suite No. 2: ‘TArlcsiennc”, G. Bizct
a) Pastorale, b) Intermezzo, c) Menuet, d) Farandolc.
(Op verzoek)
Orkest.
5. Aria uit het Oratorium “Josua”, G.F. Handel
Mej. Annie Craamcr. Aan den vleugel: Evcrhard Beverwijk.
6. a) Poèmc Lyriquc. b) Dansc des Sylphcs. c) Etude dc Concert. Evcrhard
Beverwijk
Evcrhard Beverwijk.
7. a. Illusie, Evcrhard Beverwijk
b. Dc crocusjcs, Jacoba Craamcr
Mcj. Annic Craamcr. Aan den vleugel: Evcrhard Beverwijk.
8. Die Zauberflöte, Opcra-fantasic, W.A. Mozart, arr. Mühlhoff.
Orkest.
9. a. Chanson bohémienne, J.B. Boldi
b. Plaisir d’amour, Martini
(Op verzoek)
10. Potpourri uit dc Operette “Ein Walzcrtraum”, O. Strauss
Dinsdag 4 mei 1926
6.30-7.25 uur: Dc Engclschc Les v.d. H.D.O. De les te geven door den Heer Frcd Fry.
8.10 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te A’dam. Bccthovcn-Cyclus.
Dirigent: Dr. Willem Mengelberg.
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Programma:
Ouverture “Lconorc” I
Symphonic No. II
Mis in C gr.t.
Solisten: Mia Pcltenburg (Sopraan). Meta Rcidcl (Mezzo-Sopraan). Louis van
Tuldcr (Tenor). Thom Denijs (Bas). Koor: Koor van de Maatschappij tot bevor
dering der toonkunst te A’dam. Orkest: Concertgebouw Orkest.
(Wijzigingen van het programma door het Concertgebouw voorbehouden.)
[De Ouverture en de 2de Symfonie werden vervangen door de 1ste Symfonie].
Woensdag 5 mei 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
1. Florcntincr Marsch, J. Fucik
2. Vcrschmahtc Liebe, Walzer, P. Lineke
3. Ouv. der Operette “Die Flcdermaus” (Op verzoek), Joh. Strauss
4. Idéale, Melodie, P. Tosti
5. Salonstuk (voor twee violen, cello en piano). (Op verzoek).
H. van Hartingsvclt
6. Fantasie naar motieven der Opera “Mireille”, Ch. Gounod
Pauze.
7. Potpourri uit de Operette “Polcnblut”, O. Nedbal
8. 2c Croquis Symphonique, J. de Smetsky
9. Patrouille Fox-trottantc, Morccau de genre, J. de Smetsky
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Duitschc Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün.
Donderdag 6 mei 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^is Lupgens.
Programma:
1. “Hochzcitsmarsch” uit de muziek bij Shakespeare’s “Een Midzomcrnachtsdroom”, F. Mcndelssohn-Bartholdy.
(Op verzoek).
2. Idyllen, Walzer, Joh. Strauss.
3. Ouverture der Opera “Lc Barbier de Sevillc”, G. Rossini
4. Madonna, du bist schoner als der Sonncnschcin, (Iicd-Serenade), Rob Kratschcr
5. Secmann’s Los (Lied), A. Martcll
6. Nachruf an Fr. Schubcrt (Potpourri), O. Fetras.
Pauze.
7. Fantasie naar motieven der opera “Lohengrin”, (Op verzoek), K Wagner
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8. Spring-timc-flirt (Intermezzo), J. de Smetsky
9. Wals naar motieven der Operette “Die Czardasfiirstin”, E. Kalman
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Franschc Les vanwege de afd. Taalcursussen van den H.D.O. De
les te geven door den Heer Charles Michc.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Bccthovcn-Cyclus.
Dirigent: Dr. Willem Mengelberg. Solist: Louis Zimmermann (Viool). (Aangebo
den door de N.V. Philips Radio.)
Programma:
Ouverture “Coriolan”.
Concert voor viool en orkest in D gr.t.
Symphonic No. IV.
(Wijzigingen van het programma door het Concertgebouw voorbehouden).
Vrijdag 7 mei 1926
8.10 uur: Populair Conneert door het versterkte H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens. Solisten: Mej. Jo Meeuwse (Viool), Mevr. Bssc. van Palland
[Baronesse Van Pallandt-Van Randwijck] (Altzangcrcs).
Programma:
1. Ouverture der Opera “Mignon”, Ambr. Thomas
2. Die Schönbrunncr, Walzer, los. Lanner
3. Ballet uit de Opera “Faust”, Ch. Gounod
Orkest.
4. a. Aria uit “Samson et Dalila”, Saint-Sacns
(Mon coeur s’oeuvrc a ta voix)
b. Aria van Azuccna uit “Troubadour”, Verdi
Mevr. Bsse Van Palland.
5. Fantasie naar motieven der Opera “Don Juan”, Mozart (arr. Mühlhofï)
Orkest.
6. Concert voor viool met orkestbegeleiding in D-dur [KV 218], W.A. Mozart
Jo Meeuwse en Orkest.
Pauze.
7. Menuet Louis XV, E. Gillet
Orkest.
8. a. Liebestreu, Brahms
b. Mcinc Lieb’ ist grün, Brahms
e. Lied, Bernard Zweers
Mevr. Bssc. Van Palland.
9. Elegie, RachmaninofF
10. Potpourri uit de Operette “Grigri”, P. Lineke
Orkest.
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Zaterdag 8 mei 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens. Met medewerking van: Herre de Vos (Liederen bij de luit).
Programma:
1. Mcin Regiment, Marsch, H.L. Blankenburg
2. Les patineurs, Valse, Em. Waldtcufcl
3. Ouverture der Opera: “Anakreon”, L. Cherubini
4. a) De Woonschuit, b) ’t Kindje, c) Enfant terrible, d) Zeep en water.
Herre de Vos.
5. Summer-afternoon, J. de Smetsky
6. Chanson lointainc, A. Holmes
7. Fantasie naar motieven der opcra-comiquc “La fille de Madame Angot”,
Lccocq
Pauze.
8. Offcnbachiana (Potpourri), Offcnbach-Conradi
9. a) Babbcl-kousjc. b) De ouë zanger, c) Bon Appetit. d) Mcnsch, maak je niet
te sappel!
Herre de Vos.
11. Berceuse tendre, L. Daniderff
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handclskennis en Handclstcchnick. Onder leiding van
den Heer J. Pelser Jr. Accountant te A’dam.
10.15-12.00 uur: Dansmuziek Aansluiting van “Tuschinsky” te Amsterdam.
De Radio Lnistergids van 7 mei meldt een Landdag voor de HDO- propagandisten
op Hemelvaartsdag 13 mei in Hilversum. 1. Te 1 uur bijeenkomst op het terrein
van de Ncdcrlandschc Scintocnstcllen Fabriek. 2. Aldaar welkomstgroet, uit te
spreken door den Heer G. Baron Tindal, voorzitter van den H.D.O. 3. Opname
van een foto van alle deelnemers. 4. Groepsgewijze bezichtiging van den ouden en
nieuwen zender en muziekkamer. 5. Gezamenlijk vertrek naar “Hof van Holland”.
Aankomst aldaar ca 5 uur. 6. Aanbieding van een Tea. 7. Toespraken door de Hccren G. baron Tindal en W. Vogt, voorzitter en secretaris van den H.D.O. 7. Diner.
8. Sluiting der bijeenkomst. Dames en Hccrcn, die niet meer naar hun woonplaats
terug kunnen worden per auto gebracht naar het Badhotel te Baarn.
In de Radio Luistergids van 21 mei zullen verslagen staan. Er waren ongeveer
tachtig propagandisten aanwezig. Na de ontvangst werd een foto gemaakt. Daar
na waren er rondleidingen, o.a. langs de nieuwe zender, waarbij Ir. White inlich
tingen verstrekte [in het blad staat een lang artikel van hem]. In Het Hof van Hol
land spraken Tindal en Vogt. De propagandisten boden een Big Bcn-klok aan, die
voortaan de juiste tijd op de radio zou geven, ’s Avonds was men aanwezig bij de
uitzending van een H.D.O.-concert in Het Hof van Holland. Hier lezen we dus
dat de HDO na Cavalleria Rusticana en Paljas de Schouwburg van Het Hof als
(hulp)studio gebruikte. Misschien al wel eerder.
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Zondag 9 mei 1926
3.00 uur: Klassiek Concert door het versterkte H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran5ois Lupgens. Soliste: Mej. Annic Veenenbos (Alt-zangcrcs).
1. Ouverture der Opera “Cosi fan tutte”, W.A. Mozart
Orkest.
2. a. Aria uit de Opera “Alcina”, G.F. Handel
b. In questa tomba, L. van Beethoven
Mej. Annie Veenenbos met begeleiding van het Orkest.
3. Symphonic No. 40, G. kl.tcrts, W.A. Mozart
Pauze.
4. Zwischcnakts- und Ballctmusik aus “Rosamundc”, Fr. Schubcrt
a) Andantino, b) Andantino con moto.
5. a. Arioso, G.F. Handel
b. Ave Maria, Pcrcy B. Kahn
Mej. Annie Veenenbos.
a. met vioolsolo en orgelbegeleiding.
b. met vioolsolo en pianobegeleiding.
6. Onvoltooide Symphonic in b kl.t., Fr. Schubcrt.
Maandag 10 mei 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. Ant. v. Dijk.
6.30-7.30 uur: Duitsche Conversatieles door den Heer Edgar Grün.
7.30-8.00 uur: Radiopraatje door Ir. J.M. Verff. Onderwerp: “Kristal- of Lampontvangst?”
8.10 uur: De Bruiloft van Figaro Grootc Opera in 4 bedrijven van Mozart.
Personen: Susanna, Kamenier van de Gravin, Annic v. Bcek-Ristjouw, Cherubine,
Page v.d. Graaf, Jcanne Bacilek, De Gravin Almaviva, Franc. Fischer, Marccllina,
Huishoudster van Dr. Bartolo, Annic Hofman, Barberina, dochter v.d. tuinman,
Maric Huisman, Figaro, Kamerdienaar v.d. Graaf, Ed. v.d. Ploeg, Graaf Almaviva,
Anton Dirks, Basilio, Muziekonderwijzer v.d. Gravin, Jules Moes, Don Curzio,
rechter, J. Jansen, Bartolo, dokter, G. Leenders, Antonio, de tuinman v.d. Graaf,
J. Hendriks.
H.D.O. Koor en versterkte H.D.O.-orkest onder leiding van J.J. van Amcrom.
Algemccnc leiding: Chris de Vos.
Bij gunstige omstandigheden na de 1ste acte: heruitzending van het laatste gedeel
te der 2de acte (Septet) van de gelijknamige opera uitgezonden door Daventry.
Die avond zendt Daventry/Londen uit: Openingsavond van het Covent Garden
Opera-Seizoen. “De Bruiloft van Figaro”. De 2de acte van Mozart’s opera, uitge
zonden vanuit Royal Opera House Covent Garden.
In de Radio Luistergids van 14 mei komt Vogt terug op de uitzending:
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Na “Dc Bruiloft”. Opera en andere bespiegelingen.
De opcra-uitvocring “de Bruiloft van Figaro” is een mooi slot geworden van het
H.D.O.-operascizocn. De opera werd geheel in conccrtvorm gegeven en dc uit
voering vond plaats in dc speciale Opcra-Studio van den H.D.O. [Welhaast zeker
weer Het Hof van Holland]
Het is niet onze wcnsch en onze gewoonte om hard op de loftrompet te bla
zen ter verheerlijking van eigen arbeid.
Maar die arbeid is nu eenmaal uit zijn aard voorbeschikt om achter dc schermen
te geschieden. Verborgen te blijven voor het oog en dus ook voor dc appreciatie
van den luisteraar.
Maar het mag toch wel ccns gezegd worden, dat wanneer de dirigent van
Amcrom zijn maatstok op den lessenaar nccrlcgt, op het oogenblik dat dc slotaccoordcn van de muzikale illustratie der laatste acte verklinken, er heel wat arbeid is
gepresteerd zoowel door executanten, als door dc administratieve organisators en
dc technici.
Wanneer alles vlot verloopt, krijgt men zoo licht den indruk, dat het inccntimmeren van een opera-uitzending een blaasje werk is.
Niets is minder waar dat dat.
Het is heel gemakkelijk om als omroepman zijn kaartje af te geven bij een of
andere Opcra-Dircctic, die een geregeld artisten corps heeft, een vast tableau de la
troupe, met weloverwogen en zorgvuldig uitgcstippcld repertoire; en dezen dan
te vragen of hij er iets voor voelt om een microfoon in zijn souffleurshokje of
ergens in dc orkestruimte te hebben a raison van zooveel vergoeding.
Wanneer dc Opera-dircctic dan geen parti pris heeft of geen principiëclc bezwa
ren, dan beperkt zich het onderhoud tot een zeker loven en bieden aan beide kan
ten, mitsgaders een zekere dosis welsprekendheid aan dc zijde van den vrager.
Daarbij wordt natuurlijk immer van den omroepkant aangevoerd, dat het Insti
tuut een voorloopig karakter draagt; dat het nog over weinig financiën beschikt,
maar dat het toch een uithakker is van nieuwe banen.
En door het lichtlijntjc van het gemaakte boschpad wordt dan met ccnig pathos
gewezen op dc schittering van dc gouden bergen van een officiëcl gcfundccrden
Nationalcn Omroep in dc toekomst.
Wanneer het immers maar eenmaal zoo ver is, dan zal zeker het oogenblik
komen, waarop welwillendheid en meegaandheid thans betoond, ruimschoots en
tastbaar zullen worden beloond.
Stemt dc opcra-dircctcur - toe, dan is het pad voor den Omrocplcidcr geëffend.
Dc microfoons worden opgcstcld, de zender ingcschakcld.
En wanneer de telefoonlijn tusschen schouwburg en zender in orde is, “loopt”
dc zaak zonder ccnig hoofdbreken voor het omroep-Instituut af.
Maar een opcradircctic stemt als regel niet toe. En men kan haar dat niet kwa
lijk nemen.
Men kan discussiccrcn of dc vraag, of Radio het operabezoek remt, dan wel
aanwakkert; het zal lastig blijven om daarover met positieve cijfers te komen.
En zoolang niet bewezen is, dat Radio het zichtbaar publiek niet verkleint in
getal neemt dc opcradircctic den zekeren weg en verklaart den microfoon taboe.
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In zoo’n geval moet de omroeplciding, met een variant op de bekende uit
spraak over Mahomcd en den Berg besluiten tot het arrangceren van de opera in
eigen beheer.
Daaraan zit heel wat vast.
Het begint al met de keuze van het stuk; de moeilijkheid om de geschikte stem
men voor de diverse rollen te vinden; het orchcst; de repetities, enz. enz.
En dit zijn nog alleen maar zaken die de aandacht vragen, wanneer de opera in
conccrtvorm gegeven wordt.
“Gaat” zij in costuum in een schouwburg dan komt er nog heel wat meer kijken.
Een opsomming daarvan doet hier nu niet terzake. Waar wij op willen wijzen is
het dilemma waar de omroepleiding voor geplaatst wordt bij het nemen van een
beslissing over de vraag in welken vorm de Opera-uitvoering zal plaatshebben.
Algemeen is men het er over ccns, dat een opcra-uitvoecring in een schouw
burgzaal met de spelers in costuum en de zaal gevuld met publiek, het best voor
radio-uitzending geschikt is.
Het zijn de als het ware “natuurlijke” condities die het ook in dit geval het
beste “doen”.
Maar er zijn toch ook bezwaren.
Een dergelijke voorstelling is geheel ingcsteld op het spelen voor het zichtbaar
publiek.
Een “parlando” zal b.v. rechts op het tooneel gehouden worden om acsthctischc redenen, terwijl de microfoon niet anders dan links kan staan.
Technische cischen der Radio zullen in ’t algemeen steeds ondergeschikt moe
ten zijn aan de cischen der tooneelregie.
Het is dus duidelijk dat een opcra-radio-uitzending het best tot haar recht
komt, wanneer de regisseur gedwongen is rekening te houden met de wcnschen
van den radio-ingenieur.
Dit kan wanneer het Radio Omroep Instituut de opcra-uitzcnding doet plaats
hebben onder zijn auspiciën. Besluit het Omroep Instituut hiertoe, dan moet het
er zich van bewust zijn, dat het zich de risico’s van een volledig zakclijk thcatcrbeheer op den hals haalt. Want de extra kosten die het geven van een opera voor
een zaalpubliek met zich brengt, moeten tenminste door dit zaalpubliek worden
gedragen.
Dit is billijk.
Zij moeten betalen voor wat zij zien.
In tegenstelling met den radioluisteraar die - althans nu nog - alleen maar hóórt.
En die extra kosten zijn werkelijk niet gering.
Uitvoering van een dergclijk plan, hetwelk naar mijn gevoelen in de toekomst
door een goede omroeporganisatie zal worden terhand genomen als het meest
logische en het beste, kan alleen geschieden in een der hoofdsteden des lands en
men zou goed doen bij de uitwerking der voornemens voor den bouw van een
groot centraal Paleis voor de beoefening van Kunsten en Wetenschappen te
Amsterdam, waarover reeds jaren plannen worden gesmeed, reeds thans rekening
te houden met den Radio-Omrocp.
Nog altijd wordt in kunstkringen “Radio” beschouwd als een gcvaarloozc lief
hebberij zonder scricuzen ondergrond.
De tijd zal deze meening logenstraffen.
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En aantooncn dat wellicht Radio het zal mogclijk maken om het eindeloos
getimmer van luchtkastcclcn voor de in Nederland droef en haveloos rondzwer
vende dramatische Kunst te brengen tot de uitvoering van practisch mogclijkc
plannen.
Voor den beganen vloer van den H.D.O. is dit plan voor het oogenblik nog
niet uitvoerbaar.
De complicatie van de uitvoering, die het zichtbaar betalend publiek noodig
maakt, eischt thans te veel offers; offers die niet van de “hoorende” luisteraars
mogen worden gevraagd, ten bate van de “ziende”.
Toch kan het publiek als stimulator van het spel en onwillekeurige atmosfeerschcpper, als ik het oneerbiedig cens zeggen mag, ook als applausapparaat en
accoustickverbctcraar noodc worden gemist.
Zoo komen wij voor den H.D.O. tot de conclusie, dat opera’s gegeven moeten
worden in conccrtvorm. Alle aandacht zal hierbij worden besteed aan de cischcn
van den radio-ingenieur.
Het publiek zal worden tocgclatcn in de zaal.
Maar omdat niet in de eerste plaats gestreefd wordt om “waar” te leveren in
ruil voor hun geld zal de toelating gratis geschieden op vertoon van een invitatie
kaart van het Omroepbestuur.
Dit is de gedachtengang die ons zal leiden in het a.s. winterseizoen.
Dinsdag 11 mei 1926
6.30-7.30 uur: De Engclschc Les v.d. H.D.O. De les te geven door den Heer
Fred Fry.
Woensdag 12 mei 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. Wien blcibt Wien, Marsch, Joh. Schrammel
2. Pomonc, Wals, E. Waldtcufcl
3. Ouverture Comique, Kélcr Bcla
4. Ave Maria (op verzoek), Fr. Schubcrt
5. Krontjong Njanjan (Krontjong Liedjes), Potpourri voor orkest over populaire
Javaansche melodieën, Daniël Ruyncman
6. Fantasie uit de Opera Carmen (op verzoek), G. Bizet
Pauze.
7. Ouverture zu ciner Tragödic, Paul Lineke
8. Sccstcrnc (Wals), Gcorg Mcwes
9. Rêvc, A. d’Ambrosio
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Duitschc Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Edgar Griin.
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Donderdag 13 mei 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
[Optreden van de jonge bariton Dick Weiman, op orgel en piano begeleid door
Lies de Waal. Hij zingt: 1. Die Ehrc Gottcs aus der Natur, L. van Beethoven. 2. O
Jesulein suss, J.Scb. Bach. 3. Hemelvaart (woorden Guido Gczellc, muziek Cath.
van Rcnncs). 4. Als ik wcnschcn mocht, Bern. Zwccrs].
8.10 uur: Concert [uit Het Hof van Holland als studio] door het versterkte
H.D.O.-orkest. Dirigent: Willem van Warmclo. Soliste: Mcj. Wies Dcfrcsnc
(Zang).
Programma:
1. Platéc - airs de ballet, J.Ph. Rameau
Rigaudon I, II. Contrcdansc. Passepicd I, II. Tambourin I, II.
2. Ouverture “Siroc, G. Fr. Handel
Gravc. Allegro.
3. a. Agrippina, aria “Ingonnata una sol”, G.Fr. Handel
b. Sersc, aria “Ombra mai fu”, G.Fr. Handel
Voor te dragen door Mcj. Wies Defrcsne.
4. Concerto grosso F-dur, Op. 3, No. 4, G.Fr. Handel
5. Aria: “O del mio dolce ardor”, Chr.W. von Gluck
Voor te dragen door Mej. Wies Dcfrcsnc.
6. Symphonic D-dur, K. Ditters von Dittcrsdorf
7. Serenade E moll, Op. 20, Edw. Elgar
8. a. Frühlingstraum,
b. Hcidcnröslcin,
c. Der Wandcrcr, Fr. Schubcrt
d. Calmes aux quais deserts, Jos. Jongen
voor te dragen door Mcj. Wies Dcfrcsnc.
9. a. Après 1’étc, Florcnt Schmitt
b. Irish tune from County Derry
c. Molly on the shorc, Pcrcy Grainger.
Wies Defrcsne zal in 1936 de tweede vrouw van de auteur A.M. de Jong worden.
Vrijdag 14 mei 1926
6.30-7.30 uur: Fransche Conversatieles door den Heer Charles Michc.
8.10-8.40 uur: Lezing door den Heer Ir. F.A. Brandt, Afdeclings-chcf van de
Ncderl. Spoorwegen. Onderwerp: “Gevaren van den alcohol voor het snelverkeer”.
8.40 uur: Concert-Declamatic Met medewerking van Mevr. Rika Hopper, de
bekende actrice. Het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens.
Programma:
1. Voorwaarts! Marsch, Jac. Grit.
2. Ouverture Marinarclla, J. Fucik.
Orkest.
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3. Dc Droom, Fran£ois Pauwcls.
Het Volk, Jacqucs van Hoven.
De Zee, Willem Kloos.
Mevr. Rika Hopper.
4. Oncgin-Klangc, Wals, O. Fctras.
5. An den Frühling, Edv. Gricg.
6. Fantasie uit dc Opera Lucia di Lammcrmoor, Donnizctti.
Orkest.
7. Gedeelte van dc Badcloch-rol uit “Gijsbrccht van Acmstcl”, Joost van den Vondel.
Klacrc, P.C. Hooft.
Eleonoor, P.C. Hooft.
Het Sprokkclvrouwtjc, Multatuli.
Het Wonder, Jacq. v.d. Hoven.
Mevr. Rika Hopper.
8. Le Cygne, Solo voor violonccllo, C. Saint-Sacns.
Solist: Roelof Brinkman.
9. Ballct-Suitc “La Sourcc”, L. Dclibes.
a) Pas des écharpcs. b) Andante, c) Variation. d) Danse circassicnnc.
10. La poupéc dc porcclainc, Paul Lincke.
11. Homunkulus-Foxtrot, Paul Lincke.
12. Sluiting.
Orkest.
Jacqucs van Hoven was het pseudoniem van dc acteur J.D. Citroen met wie Rika
Hopper in oktober 1926 zal trouwen.
Zaterdag 15 mei 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkcst o.l.v. Fran£ois Lupgens. Met medewerking van den Heer J. Sicbolt Bijlsma uit Leeuwarden, Voor
drachtskunstenaar.
Programma.
1. Marche Russe, L. Gannc.
2. Tauscnd und cine Nacht, Walzcr, Strauss.
3. Ouverture der Operette “Die Vcrlobung bei der Latcrnc”, J. Offenbach.
4. Pensee d’Automne, Melodie, J. Masscnet.
Orkest.
5. Het lied van dc zee, Hclcne Lapidoth Swart.
Jantjc’s wcnsch.
Doofstommeninstituut.
J. Sicbolt Bijlsma.
6. Good Bye (Lied). Op verzoek. P. Tosti.
7. Internationale Suite, P. Tschaikowsky.
1. Polnischcr Tanz. 2. Französischc Romanzc. 3. Böhmischcr Tanz. 4. Italicnischcs Lied. 5. Russischcs Spiclmannslicd. 6. Tirolcr Tanz. 7. Ungarischcr
March. 8. Ncapolitanischcs Tanziicd.
Orkest.
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8. Dc Kurassicrs van Canrobcrt, Pol dc Mont.
Moeder, Adema v. Schcltcma.
De Zelfmoordenaar, Piet Paaltjes (Haversmith).
J. Sicbolt Bijlsma.
9. La Traviata, Opéra Fantaisic (Op verzoek), G. Verdi.
10. Scène dc Valse, E. Meycr-Hclmund.
Orkest.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handelskcnnis en Handclstcchnick. Onder leiding van
den Heer J. Pelser Jr. Accountant te A’dam.
8.15 uur: Aansluiting van het Concertgebouw te Amsterdam. Bccthovcn-Cyclus.
Het Concertgebouw Orkest onder leiding van Dr. Willem Mengelberg. Koor van
dc Mij. tot bevordering der Toonkunst afd. Amsterdam.
Programma:
Symphonic No. 8.
Symphonic No. 9.
(Wijzigingen van het programma door het Concertgebouw voorbehouden).
[De solisten in dc 9de Symfonie waren: Mia Pcltcnburg, sopraan, Meta Rcidcl, alt,
Jac. Urlus, tenor en Thom. Denijs, bas].
De VARA had zijn avond afgestaan aan dc HDO, die het in zijn redactionele
kolommen dankbaar meedeelt.
Dc Radio Luistergids van 14 mei schenkt aandacht aan ‘Draadloze Omroep en
Reclame’:
Zooals algemeen bekend mag worden geacht heeft het bestuur van den H.D.O.
zich van den beginne af op het standpunt gesteld, dat een draadloozc omroep niet
behoort te worden geëxploiteerd ten behoeve van reclamedoeleinden.
Het spreekt wel vanzelf, dat het entameeren van een dergelijken omroep zeer
aanlokkelijk is uit een oogpunt van winstmakerij, zoodat het geen betoog behoeft,
dat dc H.D.O. door het zich afzijdig houden van directe reclame een belangrijk
bedrag aan inkomsten moet derven.
In het buitenland is men ten deze minder scrupuleus en het is vooral in Ameri
ka, dat de rcclamc-omrocp tot een bedrijf is uitgcgrocid, dat proporties aangeno
men heeft, welke zelfs bij dc Amerikaansche natie, die toch waarlijk op rcclamcgcbied niet van kleinzieligheid kan worden beticht onrust verwekt heeft.
Laat ons eens nagaan, hoeveel in dc Verccnigdc Staten per zenduur betaald
wordt. Als voorbeeld stellen we dc “American Tclephonc and Tclegraph Company”, die verscheiden Amerikaansche radio-omroep-stations exploiteert.
Hier volgen eenige bedragen, welke per zenduur verschuldigd zijn: New-York
$ 400, Chicago $ 350, Boston $ 250, Minneapolis $ 250, St. Louis $ 250.
Indien een publicatie wordt omgeroepen door alle 16 stations, welke door dc
maatschappij worden geëxploiteerd, dan is het tarief per uur $ 2.700, dus bijna
ƒ 7.000,-.
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In het Kurhaus te Schcvcningcn wordt op 21 mei de tweede Nederlandse Radiosalon geopend, georganiseerd door de afd. Den Haag van de Nederlandse Vereni
ging voor Radio-Telegrafie in samenwerking met de directie van het weekblad
Radio-Expres. Er zal o.a. een demonstratie worden gegeven met het overbrengen
van handschriften en tekeningen. De bezoekers worden in de gelegenheid gesteld
zelf hun handtekening te zien overbrengen van een daartoe ter tentoonstelling
opgcstcldc zender naar een eveneens ter tentoonstelling aanwezig speciaal ver
vaardigd ontvangtoestel. Er zal op de tentoonstelling ook een plaats worden inge
ruimd voor de HDO en voor (het is niet bekend wat dat is) de Nederlandse
Radio-Luistcraarsvcrcniging.
Zondag 16 mei 1926
9.30 uur: Koorconcert te geven in het Tolhuis over het Y te Amsterdam door het
Koninklijk Mannenkoor “Kunst na Arbeid”. Dirigent: W.F. Kools.
Programma:
Exaudi Deus dcprccationcm mcam, W.F. Kools
Groot is de Heer, Frcd. J. Rocskc
Deus, in nominc tuo, W.F. Kools
Ave Maria, F. Witt
De Kuiper, W.F. Kools
8.10 uur: Avondconcert. Solisten: Hcnricttc Hess (Mezzo-Sopr.), Corry v.d. Star
(Piano). Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgcns.
Programma.
1. Fecstmarsch, Rich Strauss.
2. Donausagcn (Wals), J. Fucik.
3. Ouverture “Der Frcischütz”, C.M. v. Wcbcr.
Orkest.
4. a. Santo nel Corc, A. Scarlatti.
b. Madrigalc, G. Caccini.
Hcnricttc Hess.
5. Scchs Variationcn Op. 34, F. gr.t., L. van Beethoven.
Corry v.d. Star.
6. Fantasie naar motieven der Opera “Madame Butterfly”, G. Puccini.
7. Rünstlcrlcbcn (Wals), Joh. Strauss.
8. Ballet “Sylvia”, L. Dclibcs.
Orkest.
9. a. Traumc, Rich. Wagncr.
b. Der Engel, Rich. Wagncr.
Hcnricttc Hess.
10. Rondo Op. 16, Fréd. Chopin.
Corry v.d. Star.
11. Danze piemontesi, Op. 31, No. 1, Lconc Sinigaglia.
12. “Mcin Regiment” Marsch, Blankenburg.
Orkest.
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Maandag 17 mei 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. Ant. v. Dijk.
6.30-7.30 uur: Duitschc Conversatieles door den Heer Edgar Grün.
7.30-8.00 uur: Radiopraatje. Spreker: Ir. Verff. Onderwerp: “Een en ander over
luidsprekers”.
± 8.20 uur: Populair Programma. Lezing door de hccrcn D.W. Bluemink en W.
Mullens. Mevr. [Maric] Vcrkroost-Sablairollcs (Sopraan). Mandolinc-Club “Con
Amore” Amsterdam. Dirigent: G. van Wijk. Het H.D.O. Dansorkest onder lei
ding van Frangois Lupgens.
1. Lezing door den Heer D.W. Bluemink. Onderwerp: “Doofstommen en doof
stommenonderwijs”. (Duur der lezing 30 minuten).
2. a. “Jenny”, One Step, R. Penso
b. “Bygoncs”, Waltz, J. Abraham en Don Warner
c. Smilc a littlc bit, Fox trot, Schenk, Morton and Shclvin
Orkest.
3. a. Ballgeflüstcr, E. Mcijcr-Helmund
b. My Curly headed Baby, G.H. Clutsam
c. Zonnclicdjc, Cath. v. Rennes
Mevr. Vcrkroost-Sabblairollcs.
4. a. Fantasie uit de Opera “Traviata”, G. Verdi
b. Concert Ouverture No. 7, Joh.B. Kok
Mandolinc-Club.
5. Lezing door den Heer Willy Mullens, den bekenden Hollandschen film
operateur.
6. a. “Lillian”, Fox trot, Ted Snyder
b. Brown Eyes - Why Are You Blue?”, Geo W. Meycr
c. Ich hab’ das Fraul’n Helen baden seh’n, Fox trot, Fredy Raymond
Orkest.
7. a. Sérenade cspagnole, Landon Ronald
b. Indian Lovc Call, R. Friml
c. Klein Krontjongliedje, D. Ruyncman
Mevr. Vcrkroost-Sablairollcs.
8. a. In the Shadc of a Shcltcring Tree, Fox trot, Irving Berlin
b. Close Your Eyes (Waltz and Fox trot), Larry Jocll-Charlcs Vincent
c. Collcgiatc (Fox trot), Moe Jaffa and Nat Bonx
Orkest.
9. a. Suite Espagnolc (Op veroek), G. Goldbcrg
b. Rhapsodic Op. 16, Joh.B. Kok
Mandolinc-Club.
10. a. Annabellc (Fox trot), Rav Henderson
b. Ogo-Pogo (Fox trot), Mark Strong
c. Let It Rain, Let It Rain, Walter Donaldson
Orkest.
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Dinsdag 18 mei 1926
6.30-7.30 uur: De Engclsche Les v.d. H.D.O. De les te geven door den Heer
Frcd Fry.
10.30 uur: Dansmuziek Aansluiting van “Tuschinsky” te Amsterdam.
Woensdag 19 mei 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgcns.
Spaansch Programma.
1. Los bandcrilleros, Marsch, F. Volpatti.
2. “Les Belles de Valcncc”, Spaanschc Wals, C. Morena.
3. Unc fctc a Aranjucz (Spaanschc Ouverture), Dcmcrscmann.
4. Patrouille cspagnolc, Deshaycs.
5. Romanza Audaluzza, Pablo de Sarasate.
6. Fantasie naar motieven der opera: “Carmcn”, G. Bizct.
Pauze.
7. La Fcria Ballet-muzick, P. Lacombc.
8. Cortcgc Catalan, D. de Scvcrac.
9. Spaanschc Dans no. 8, Pablo de Sarasate.
10. Habancra, Em. Chabricr.
11. Aragoncsa, Pièce cspagnolc, Manucl de Fallo.
12. Valencia, José Padilla.
6.30-7.30 uur: Duitschc Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Frcd Fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün.
Donderdag 20 mei 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
(Belangeloos) optreden van Picn Kculcr (sopraan), H. Vrevcn (viool) en Willem F.
Branse (piano), allen uit Almelo. Rondino, L. v. Bccthoven-Kreislcr (viool en
piano). “Ihr, die ihr Tricbc des Herzcns Kcnnt” uit “Figaro”, W. Mozart (zang en
piano). Ave Maria, Willem Fr. Branse (zang en piano). Serenade, Braga (zang,
viool en piano). Elegie, Willem F. Branse (piano). Wiegenlied, Fr. SchubcrtMischa Elman (viool en piano). Moedcrkc alleen, J.P.J. Wicrtz (zang en piano).
Klein Moedcrkc, J.P.J. Wicrtz (zang en piano). Walzcr in As, Fr. Chopin (piano).
6.30-7.30 uur: Franschc Les, door den hr. Charles Michc.
8.10 uur: Concert. Soliste: Mevr. Jo van Ijzer-Vincent (Sopraan). Begeleiding: de
heer Mauricc van Ijzer (Piano). Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois
Lupgcns.
Programma.
1. Ouverture “Idomcncus”, Mozart.
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2. Roscs du Midi (Wals), Joh. Strauss.
3. Serenade voor Strijkorkest, Jos. Haydn.
Orkest.
4. a. Ein Schwan, E. Gricg.
b. Lctztcr Frühling, E. Gricg.
c. Wo die schonen Trompeten blasen, G. Mahlcr.
Mevr. van Ijzer-Vincent en Mauricc van Ijzer.
5. Lezing door den Heer L. Schimmclpfcng. Onderwerp: Hondenliefhebberij.
6. Slavische Dans No. 8, A. Dvorak.
7. Marche Americain, K. Komzak.
8. Fantasie naar motieven der Opera “Tiefland”, E. d’Albcrt.
Orkest.
9. Prelude pastoral, R. de Boisdeffre.
Hobosolo: de Heer J. Rijnders (met Orkest).
10. a. ’t Is de Mandei.
b. Mijn lieveken open je deurken, L. Mortclmans.
e. Een rondedans om de bruijdt te bedde te dansen, J. Röntgen.
d. Meisken jong, mijn maagdeken teer, J. Röntgen.
Mevr. van Ijzer-Vincent en Mauricc van Ijzer.
11. Petite Suite, Debussy.
a) En batcau. b) Cortcgc. e) Menuet, d) Ballet.
12. Marsch “San Lorenzo”, G.A. Sclven.
Orkest.
Vrijdag 21 mei 1926
6.30-7.30 uur: Franschc Conversatieles door den Heer Charles Michc.
8.10-8.40 uur: Lezing door den Heer [G.J.] Bokhorst [Hij is secretaris van de
Nederlandse Bakkersbond en hoofdredacteur van het vakorgaan]. Onderwerp:
“Eet meer brood”. [Het redactionele gedeelte van de Radio Luistergids meldt: de
Heer SpeenhofF, onze bekende dichtcrzangcr, zal daarna cenigc coupletten zingen
verband houdende met het gesprokene].
8.40 uur: Concert met medewerking van Mcj. Gusta Scheepmaker (Mezzo-Sopraan),
Chris de Vos (Tenor) en het H.D.O.-orkcst onder leiding van Fran^ois Lupgens.
1. Marsch naar motieven der operette: “Polcnblut”, O. Ncdbal.
2. Grubenlichtcr (Wals naar motieven der Operette “Der Obcrstcigcr”, Carl Zeiler.
3. Ouverture der Operette “Zchn Madchcn und kcin Mann”, Fr. von Suppé.
4. Aria uit de Opera “Orpheus”, Gluck.
Mcj. Scheepmaker en Orkest.
5. Banjo-sérénadc u.d. operette “Das Farmcrmadchcn” G. Jarno.
6. Potpourri uit de Operette “The Geisha”, S. Joncs.
Pauze.
7. Du und Du, Wals naar motieven der operette: “Die Flcdermaus”, Joh. Strauss.
8. Benvenuto, E. Diaz.
Chris de Vos.

128

9. Opcrctten-revuc, Potpourri, O. Fétras.
10. a. Chant Hindou, H. Bcmbcrg.
(met viool en piano).
b. Les Clochcs de la mcr, C. Saint-Sacns.
(met Orkest).
Mcj. Scheepmaker.
11. Flup! Sclcction, Jos. Szulc.
12. “Licbc, du Himmcl auf Erdcn” (Walslicd uit de operette “Paganini”, Fr. Lchar.
13. Finale.
Zaterdag 22 mei 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest o.l.v. Frangois Lupgens. Chris de la Mar in zijn repertoire.
1. Einzug der Gaste auf der Wartburg uit de opera: “Tannhauscr”, Rich. Wagncr
(gcb. 22 Mei 1813).
2. Die Hydropathcn, Wals, Jos Gung’1.
3. Jcan de Paris, Ouverture, F.A. Boicldicu.
4. Air de ballet, Fclix Fourdrain.
5. Coupletten: Dat zeggen ze in je gezicht. De Saxophonc. De Waarheid.
Chris de la Mar.
6. Fantasie naar motieven der Opcra-comiquc “La fillc du tambour- major”,
Offcnbach.
(Op verzoek).
Pauze.
7. Fiancaillcs, Wals, E. Wcsly.
8. Fantasie naar motieven der Opera: “Lc petit duc”, Ch. Lccocq.
(Op verzoek).
9. Monologen: ’t Gouden tientje. De zielsverhuizing. De twee bedelaars.
Chris de la Mar.
10. Napoli-Serenade, A. d’Ambrosio.
11. Fox-trot.
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handclskcnnis en Handelstechnick. Spreker: De Heer A.
Fruin. Onderwerp: “Het vervoer van koopmansgoederen”.
In de Radio Luistergids van 21 mei staat het artikel ‘De Omroeper nu en straks’.
Bij alle radio-uitzendingen is steeds aanwezig, de man, die men met den oudvadcrlandschcn beroepstitel van “Omroeper” heeft versierd.
De omroeper is de bescheiden figuur, die een stem levert.
Hij mag er gerust wat “shabby” uitzien, indien dit een uitvloeisel is van zijn wat
nonchalantcn aard. Hij kan zich de onachtzaamheid veroorloven om een wat te
nauwe rok, desnoods een tikje groen, te dragen of een rafeltje aan zijn das te bezit
ten. Hij kan zich pcrmittccrcn om zich niet dagelijks te scheren; of voor een
gewoonte te nemen om zulks alleen te doen wanneer een blik op het programma
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hem laat zien dat een select gezelschap damesartisten dien dag zijn medewerking
aan het programma verkenen zal.
Hij mag dit alles doen, mits hij maar acht geeft op zijn stem.
Het is voor een Omroeper, maar het beste, wanneer hij zich niet laat zien; noch
in werkelijkheid, noch in beeld.
De mensch en dus ook de luisteraar, in elk geval de luisteraar^?* is in den grond
van haar wezen romantisch aangelegd.
De luisteraars vormen zich onbewust een voorstelling van den man die spreekt.
In de verbeelding associeeren zij de mclodieuse stem die zij van den Omroeper
van een radiostation somewhere in Europa hooren, met een herculische gestalte,
een Mussolini blik en zwierig gedragen wapperende gewaden.
Waarom dezulken een deceptie te bezorgen door de werkelijkheid te toonen in
een bedeesd mannetje met een bril dragende een versleten colbertje?
Wij zouden dus voor den Omroeper der toekomst een grootc onbekende ver
langen, gekozen door de luisteraars om der wille van de muziek van zijn stem.
Wij weten wel, dat de Omroeper van heden nog slechts een zeer bescheiden
figuur is in het Omroep raderwerk.
Blijkens Mr. Arthur Burrow’s bock over de voorgeschiedenis van den Engclschcn Omroep is in sentimenteel geaarde landen als het Britsche Koninkrijk, de
Omroeper meermalen het voorwerp van een hoogst vleiende affectie van de zijde
van het schoonc geslacht.
Wie zal de geheimen ontsluieren, wie zal het zachte spinneweb der romantiek
beroeren, dat zich weeft rond de figuren van de Omroepers van onstuimig geaar
de landen als Spanje en Italië.
Wie zal zelfs den moed hebben om een cardiogram te publicccrcn van NcdcrIandsche mannenharten tijdens de annonce van de - natuurlijk vurig-oogende omroepsters van Milaan, Rome, en San Sebastiaan?
Het blad deelt mee, dat Fred Fry samen met de Stoomvaart-Maatschappij Zeeland
vakantiereisjes georganiseerd heeft voor luistervinkleerlingcn van zijn Engelse lessen.
Zondag 23 mei 1926
8.10 uur: Pinkstcrconccrt Met medewerking van: Mcj. Anke Schicrbcck (Alt) en
het versterkte H.D.O.-orkest onder leiding van Willem van Warmclo.
Programma.
1. Ouverture “Lc Tableau Parlant”, A.E.M. Gretry
2. Danscs, A.E.M. Grétry
Contredansc - Air lent - Gavotte retenue - Air trés vif pour valser.
3. a) Plaisir d’Amour, b) Menuet d’Exaudct, Martini-Berlioz
Anke Schierbeck.
4. Symphonic Es-Dur Op. 5 No. 2, F.J. Gosscc
Pauze.
5. Suite basque, Ch. Bordes (1863-1909.)
a) Prélude, b) Intermezzo - Tempo di Zortzico.
6. a) ReceuiUemcnt, b) Puisque 1’aubc grandit, c) Les chats, A. Dicpcnbrock
Anke Schierbeek.
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7. Fragmenten uit “De Vogels”, A. Dicpcnbrock
a) Lento poco, b) Andante grazioso maestoso, c) Andante maestoso
8. Pastorale d’Etc, Poèmc Symphonique, Arthur Honegger (gcb. 1892)
9. Berceuse, A. Dicpcnbrock
Ankc Schicrbcck.
10. Sluiting.
Maandag 24 mei 1926
2.30-4.00 uur: Aansluiting van het Kurhaus te Schcvcningcn. Matincc-Concert te
geven door de Philips’ Harmonie ter gelegenheid van den 2dcn Ncdcrlandschcn
Radiosalon. Dirigent: C.J. v.d. Weyden.
Programma:
1. Einzug der Gaste auf der Wartburg, R. Wagncr
2. Suite Oriëntale, Popy
a) Les Bayadères. b) Au bord du Gangc. c) Les Almccs. d) Patrouille.
3. Frühlingsstimmcn, Walzer, Joh. Strauss
4. Mcistersingcr, Fantasie, Wagncr-Canivez
5. Finale.
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. Ant. v. Dijk.
8.10 uur: Avondconcert door het versterkte H.D.O.-orkest. Dirigent: Willem van
Warmclo. Soliste: Mevr. Jotic Otten-van Warmelo (Piano).
Programma:
1. Ouverture “Piramo c Tisbc”, Joh.Ad. Hassc
Piü tosto Grave c maestoso. Molto Allegro. Andantino. Allegro assai.
2. Balletmuziek uit “Piramo e Tisbc”, Joh.Ad. Hassc
a) Andante grazioso c moderato, b) Aria ossia Rigaudon. c) Aria ossia Gavotta arbitraria lento c affettuosa. d) Allegro, c) Contradanza.
3. The Leaves bc greene, William Byrd Browning for String Orchcstra.
4. Sinfonia G-moll Op. 15 No. 3, Jos. Haydn.
5. Sonate F-dur voor piano (vierhandig), W.A. Mozart
Adagio - Allegro di molto. Andante. Allegro.
Mevr. Jotie Otten-Van Warmclo en Willem van Warmclo
6. Klavicrconccrt Es-dur (K.V. 449), Mozart
Jotic Otten-Van Warmclo.
7. “Einc kleine Nachtmusik”, Mozart.
Allegro. Romanze (Andante). Mcnuctto (Allegretto). Rondo (Allegro).
8. Sluiting.
Dinsdag 25 mei 1926
6.30-7.30 uur: De Engclschc Les v.d. H.D.O. De les te geven door den Heer
Fred Fry.

131

Woensdag 26 mei 1926
5.00-6.00 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^is Lupgens.
1. Untcr der Friedenssonne, Fr. v. Blon
2. Ouverture der operette “Vert, Vert”, J. Offcnbach
3. Kuss-Walzer, Joh. Strauss
4. Serenade, Ch.M. Widor
5. Gavotte, Max Regcr
6. Fantasie uit de opera “Oberon”, C.M. von Weber
Pauze.
7. Potpourri uit de operette “Polcnblut”, O. Nedbal
8. Menuet, A. Dvorak
9. Vision de Salomé (Valse oriëntale), Arch. Joyce
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Duitsche Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün.
Donderdag 27 mei 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Zicknhuizcn door Mevr. Ant. v. Dijk.
[O.a. Jac. Lagas (verpleegkundige in Mccr-cn-Bosch te Heemstede), bas, met
pianobegeleiding van Robrecht v.d. Spurt, piano. Aria “Schon eilet froh der
Ackermann” uit “Die Jahreszeiten”, Haydn. Litanci, Schubcrt. Ich liebe dich,
Grieg. Als ’t Zondag is, Em. HuUebrock. Mijn Nederland, Kor Kuiler.]
6.30-7.00 uur: Franschc Les voor beginners door den heer Ch. Michc.
7.00 uur: Aansluiting van den Stadsschouwburg te Amsterdam. Stichting “De
Wagncrverccniging”. “Don Juan”, Opera in twee bedrijven van Lorenzo da
Pontc. Muziek van WA. Mozart. Tekstbewerking door Hermann Levi.
Personen: Don Juan (een jonge, zeer lichtzinnige Ridder), G. Schützcndorf (N.York), Donna Anna (Verloofde van Don Oktavio), F. Leider (Berlijn), De Com
mandeur, List (Berlijn), Donna Elvira (voorname dame uit Burgos, Don Juan’s
verlaten echtgcnootc), E.[lisabeth] Oms (Münchcn), Don Oktavio, C.[arl] Erb
(München), Leporello (Dienaar van Don Juan), B. Sterncck (Münchcn), Masetto
(Bruidegom van Zcrlina), Kandil (Berlijn), Zcrlina (Boerin), M.[aria] Ivogün
(München), Boeren. Boerinnen. Spelers. Dienaren.
Plaats der handeling: Een stad in Spanje.
Dirigent: Dr. Karl Muck (Hamburg).
Regie: Dr. Fr.L. Hörth (Berlijn)
Koorrepetitor: Hans Clcuver.
Orkest v.h. Concertgebouw
Koor samengesteld uit leden van het Amstcrdamsch Toonkunstkoor.
Pleyel Clavccymbaal van Duwacr en Nacsscns, Stadhouderskade 19-20, A’dam.
In de pauze: Een Kamcrmuziek-enscmble samengesteld uit leden van het H.D.O.132

orkest speelt: Divertimento in Es-dur en Larghetto uit het Clarincttcn-kwintct van
W.A. Mozart.
‘Er werden voor het verkrijgen van toestemming tot het plaatsen van onzen
microfoon grootc offers gevraagd aan onze kas. Het is wel zeer jammer dat wij
genoodzaakt zijn, om 8 uur precies voor ongeveer 8 minuten duur, den zender te
stoppen voor... het morsc-wccrbcricht van Vossegat. Dit morsc-wccrbcricht moet
wel zeer belangrijke belangen dienen om een zoo absoluten voorrang op te vor
deren op den Radio-Omroep. Maar het moet!’
Vrijdag 28 mei 1926
6.30-7.30 uur: Franschc Conversatieles door den Heer Charles Miche.
8.10 uur: Avondconcert door het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens. Solisten: Mcj. R.[ick] Kloostcrhuis (Zang), Mevr. Gisela S. van Dcldcn
(Piano).
Programma:
1. Einzugsmarsch der Bojaren, Joh. Halvorscn
2. Ouverture der opcra-buffa “Barbc-blcuc”, J. Offcnbach
3. Walzer “Traumc auf dem Ozcan”, Jos. Gung’1
4. Rccit et air de Lia “L’cnfant prodiguc”, Cl. Debussy
Mcj. Kloostcrhuis.
5. Etude Op. 10 No. 3, Fréd. Chopin
Jeresita Valse, Carreno
Liebestraum, Fr. Liszt
Rhapsodie no. 4, Liszt
Mevr. van Delden.
6. “Dansc pcrsanc” uit de opera “Chovantschina”, M. Moussorgski
9.00-9.30 uur: Lezing door den Heer F.W. Drijver Jr. Onderwerp: “Folklore”.
Zaterdag 29 mei 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran?ois Lupgens. Everhard Blaauw (Voordrachtskunstenaar).
1. Florcntincr Marsch, J. Fucik
2. Wals “Am schonen Rhein gedenk’ ich Dein”, Kclcr Bcla
3. Ouverture der Opcra-Comiquc “La Princcssc de Trapezunt”, J. Offcnbach
4. Légende, J.K. Padcrcwski
5. “De Bandjir” van Multatuli.
Everhard Blaauw.
6. Schumann Album, Fantasie over motieven uit de werken van Rob. Schumann,
A. Schrcincr-Hohcnstcin
Pauze.
7. Potpourri uit de operette “Wie cinst im Mai”, W. Kollo
8. Gavotte, Sinding-Burmester
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9. uDc Vampyr” van A.C.W. Staring
“Julius Caesar” (Humoristisch gedicht).
Everhard Blaauw.
10. Adagio du Concerto, P. Nardini
11. Songc d’automnc (Wals), Arch. Joyee
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Cursus Handclskcnnis en Handclstcchnick. Onder leiding van den
heer J. Pelser Jr. Accountant te A’dam.
10.30 uur: Dansmuziek Aansluiting van “Tuschinksy” te Amsterdam.
De Radio Luistergids van 28 mei deelt mee dat de Radio-Salon in Schcvcningcn
geopend is door J.A.N. Parijn, de burgemeester van Den Haag, maar dat hij het
met dédain deed. Hij zei o.m.: ‘Er stond geschreven dat ik een Salon moest ope
nen, maar het blijkt een doodgewone tentoonstelling te zijn, Maar enfin, een ten
toonstelling moet nu eenmaal geopend worden en daarom ben ik hier.’ Hij betwij
felde of het gebodene nu wel allemaal winst was. Wanneer hij zo de programma tjes ccns doorkeek van lichte muziek, enfin, hij zei het niet, maar het gevleugelde
woord van zekeren criticus uit de Haarlemmerhout: ‘Niet veel zaaks’, stond op de
drempel van zijn lippen. Er zullen nog heel wat golfjes hun energie moeten uit
kabbelen op het Schcvcningsc strand vóór deze burgemeester een Luistervinken kaart naast zijn toestel heeft hangen. Dat is zeker. Welk een kloof gaapte er van
onbegrepen dingen tussen het radiodefaitisme van de burgemeester en het roostcrspanningdcmonstratic mechanisme van Philips. ‘Ycs Sir that’s my Baby’ speelde
de dansmuziek. De Salon was geopend.
Zondag 30 mei 1926
8.10 uur: Avondconcert met medewerking van Mevr. Theo Mann-Bouwmccster
(Voordrachtskunstcnarcs), Mcj. Elize de Haas (Coloratuurzangcrcs) en het H.D.O.orkest onder leiding van Frangois Lupgens.
1. Ouverture der opera “Alcssandro Stradclla”, Fr. v. Flotow
2. Siësta (Wals), Em. Waldtcufel
Orkest.
3. Page Aria uit de opera “De Hugenoten”, Mcycrbccr.
Mcj. Elize de Haas.
4. a. Reyc van Burgzaten,
b. Engel Raphael [uit ‘Gijsbrccht van Acmstcl’, Vondel]
Mevr. Theo Mann-Bouwmccster.
5. Menuet uit de Sonate in E kl.t., Op. 7, Edv. Gricg
6. Waltcr’s Reislied a.d. Opera “Die Meistersinger v. Nürnberg, Rich. Wagner
7. Fantasie n. motieven der opera “La Tosca”, G. Puccini
Orkest.
8. Paria (Wals), Arditi
Mcj. Elize de Haas.
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9. a. Alleenspraak van Badcloch,
b. Droom van Badcloch [uit ‘Gijsbrccht van Acmstcl’, Vondel]
Mevr. Theo Mann-Bouwmecstcr.
10. Peer Gynt Suite (op verzoek), Edv. Gricg.
a. Morgenstimmung.
b. Ascs Tod.
c. Anita’s Tanz.
d. In der Hallc des Bcrgkönigs.
11. Tanzen mocht’ ich, Wals naar motieven der operette “Die Czardasfiirstin”,
E. Kalman
Maandag 31 mei 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. Ant. v. Dijk. [O.a. Kinderkoor van Ina
van Socrcn uit Hilversum]
6.30-7.30 uur: Duitschc Conversatieles door den Heer Edgar Grün.
7.30-8.00 uur: Radiopraatje door den heer R. Swierstra. Onderwerp: “Uw tcrugkoppclspocl en de Mcxicaanschc hond”.
± 8.15 uur: Klassiek Concert ter herdenking van Jos. Haydn’s sterfdag (31 Mei
1809). Medewerkenden: Mevr. Annic van Bcck-Ristjomv (Sopraan). De Heer Jacques van Kempen (Tenor). De Heer Hendrik de Koning (Bas). De Heer Egbert
Veen (Piano). Het versterkte H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens.
Werken van Joseph Haydn.
1. Symphonic concertante Op. 84 (voor viool, violoncel, hobo, fagot en orkest)
Vioolsolo: Nico Treep. Ccllosolo: Roelof Brinkman. Hobosolo: C.W. Rijnders. Fagotsolo: Sam. Bambcrgcr.
2. Fragmenten uit het oratorium “Die Schöpfung”.
a) Ouverture (Orkest), b) Recitatief en Aria van Gabricl (Peters No. 14 en 15).
c) Recitatief en Aria van Raphacl (Peters No. 16 en 17). d) Terzett van Gabricl,
Uricl en Raphacl (Peters No. 18). c) Recitatief en Aria van Raphacl (Peters No.
20, 21 en 22). f) Recitatief en Aria van Uricl (Peters No. 23 en 24). g) Inlei
ding van het derde deel (Orkest) gevolgd door recitatief van Uricl (Peters No.
29). h) Recitatief en duet van Adam en Eva (Peters No. 31 en 32).
Gabricl-Eva: Mevr. A. v. Bcck-Ristjouw (Sopraan)
Uricl: Jacq. v. Kempen (Tenor)
Raphacl-Adam: Hendrik de Koning (Bas).
3. Pianoconcert.
Solist: Egbert Veen (met Orkest).
4. Symphonic No. 2, D. gr.t.
a) Adagio - Allegro, b) Andante, c) Mcnuctto. d) Allegro spiritoso.
In de pauze: Lezing door den Heer H. Wcsscls, Landbouwkundige te Oud-Kamcrik. Onderwerp: “Onze hcdcndaagschc landbouw”.
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Van 1 juni 1926 is het Jaarverslag van de Stichting ‘Hilvcrsumsc Draadloze Om
roep’ over het derde omroepjaar 1925-1926 handelende over het tijdvak 1 juni
1925 - 1 juni 1926.
Op de voorpagina staat:
Gironummer H.D.O. is: 20854 Hilversum
De ‘Hilvcrsumsc Draadloze Omroep’ met zijn Luistervinken is een onafhankelijke
organisatie zonder enige politieke of geestelijke richting. Ieder, die iets moois,
leerzaams en goeds weet te zeggen, dat alle luisteraars zonder verzet kunnen aan
horen, is voor de microfoon welkom. Wij vragen alleen, wccst boeiend! Komt,
wanneer gij uitmunt!
Dit jaarverslag wordt toegezonden aan allen, die aan de HDO contribueren. Het
is verder voor alle belangstellenden gratis op aanvrage verkrijgbaar bij de secreta
ris: O.Z.Voorburgwal 87-89, Amsterdam.
Dames en Heren Luistervinken van de HDO
Inleiding.
Het Comité, dat de HDO beheert, heeft de eer U hierbij het jaarverslag aan te
bieden over het 3de omroepjaar 1925-1926.
Er zullen weinige verenigingen van welke aard ook, in ons land bestaan, die op
een zó grote bloei kunnen wijzen als ons Instituut.
Ten bewijze daarvan herinneren wij slechts aan de gepubliceerde ‘omzetcijfers’,
als wij het zo noemen mogen, die in het vorige jaarverslag vermeld werden.
Tegen het eindcijfer van bijna 25.000 gulden in juni 1925, sluit thans ons budget
met een bijna vijfmaal groter bedrag, nl. met een cijfer van rond 115.000 gulden.
Bijzonderheden en groepering der cijfers volgen uitvoerig in de komende blad
zijden van dit verslag.
Revue der gebeurtenissen.
De zomerperiode.
Wanneer wij de voornaamste feiten van het verslagjaar de revue laten passeren, dan
constateren wij, dat het omrocplcvcn in de zomer van 1925 niet door grote
gebeurtenissen werd geschokt.
Het voornaamste gerecht op het omroepmenu van die zomer vormden de Kurhausconcertcn, aan de HDO aangeboden door de NV Philips’ Radio.
Het eerste concert werd gegeven op 19 [18] juni, het laatste op 14 september.
In het tijdvak daartussen sloot de HDO 56 maal Schcveningcn aan op de zender.
26 concerten werden gegeven onder leiding van Prof. Schnccvoigt, 28 onder
Ignaz Ncumark, 1 onder gedeeltelijke leiding van Hubert Cuypcrs en 1 onder dr.
Joh. Wagenaar.
Uit de talrijke rapporten die over deze concerten bij het HDO-bestuur uit het
buitenland, voornamelijk uit Engeland binnenkwamen, bleek op verheuging schen
kende wijze, hoe men buiten de grenzen tot de ontdekking kwam dat Nederland
blijkbaar niet het land was waar iedereen op klompen liep, oorijzers droeg, hoe
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goed ze ook mogen staan, of wijde broeken aan had met lappen op de knie.
Op 4 september opende de Irta te Amsterdam; bij die gelegenheid werd het
voorbijmarcheren van de Philips Harmonie over het Damrak te Amsterdam, op
weg naar de radiotcntoonstclling, door de HDO uitgezonden.
Voor andere vcrmcldcnswaardige uitzendingen zie men blz. 9 c.v.
Radio Rcgcrings Commissie
Op 7 oktober 1925 besloot de nieuw opgetreden minister van Waterstaat, Z.E.
Bongaerts, nadat op 23 september tevoren de zg. Jan de Bakkerherdenking per
radio veel gemoederen in beweging gebracht had, om het omroepvraagstuk door
een regeringscommissie te doen onderzoeken met het doel hem van advies te die
nen.
In die commissie, die op donderdag 15 oktober 1925 werd geïnstalleerd, werd
onze voorzitter, G. baron Tindal, tot gewoon lid en onze secretaris W. Vogt tot
adviserend lid benoemd.
Die commissie die grotendeels - 70% - bestond uit vertegenwoordigers van
politieke en kcrkclijkc groepen, is op het moment van samcnstcllcn van dit verslag
met haar arbeid gereed; haar rapport aan de minister is echter nog niet officieel
gepubliceerd.
Uitbreiding der partij-omroepen
Tot 21 november van 1925 was de HDO, naast de Ncd. Christelijke Radio Ver
eniging, de enige vereniging die de radio-omroep in Nederland beoefende.
Dat deze stand van zaken niet lang zo zou blijven, stond reeds enigen tijd vast.
In hoever het bestaan van de NCRV de oorzaak geweest is van een streven van
Rooms-Katholickc, later socialistische, zijde, om ook een omroep te stichten, zij
hier onbesproken gelaten; zeker is dat van RK zijde besprekingen werden gevoerd
met de eigenaresse van de zender - de NSF te Hilversum - over de beschikbaar
stelling van een omroepavond.
Deze besprekingen leidden tot het oprichten van een Katholieke Radio
Omroep en tot het verlies van de dinsdagavond voor de HDO. Op 24 november
1925 zond de KRO voor het eerst uit en deed iedere volgende dinsdagavond
aldus.
De HDO wenst niet te verbloemen, dat het optreden van meer partij-omrocpen hem leed deed; omdat deze versnippering van krachten in zijn ogen niet
onvermijdelijk moest worden geacht; maar het was duidelijk dat men niet anders
wilde.
De HDO heeft de KRO zonder wrok zien verschijnen; hij leefde met dit nieu
we instituut, evenals trouwens met de oudere NCRV, in de beste harmonie; later
verscheen nog de Vrijz. Prot. Radio Omroep aan wie de HDO tolerant als steeds,
van tijd tot tijd een avond afstond.
Een inmiddels opgclostc kwestie
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Op 15 januari van 1926 ontstond ccn meningsverschil tussen de HDO en de eige
naresse van de zender: de NSF.
Op 15 januari nl. werd door laatstgenoemde aan de HDO mccgcdecld, dat
zondag 24 januari moest worden afgestaan aan ccn nieuw opgerichte omroepver
eniging nl. de Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA) en verder iedere
volgende zaterdag.
Het Comité van de HDO meende dat ccn stand van zaken, waarbij de uit
zendtijd alleen door de NSF werd verdeeld, ook al was de zender gratis ter
beschikking van ons instituut, tot moeilijkheden moest voeren.
Voortarbeiden aan de ontwikkeling van de HDO volgens een vast plan was
ónmogelijk wanneer de basis voor zo’n plan - zekerheid over het zendinstrument
- ontbrak.
Geen wrok tegen de VARA
De door de HDO onder deze omstandigheden gevoerde actie werd van de zijde
der VARA uitgclegd als uitsluitend tegen haar gericht.
Van onze zijde is toen uiteengezet dat van een actie tegen een Vereniging geen
sprake was. Zij waren ons allen gelijk; de HDO verzette zich tegen een verdeling
van HDO-avonden door de fabriek die de zender bezat. Dat die actie samenviel
met de geboorte van de VARA was toéval. Iedere andere op dat ogenblik opge
richte omroepvereniging die een onzer avonden opeistc, zou ons tot handelen
gedreven hebben, ongeacht haar politieke of religieuze kleur.
Wij menen te mogen aannemen, dat onze uitleg is aanvaard; ook onze verhou
ding tot de VARA is nu althans vriendschappelijk. Vader Tijd, de geduldige, helen
de, heeft ook hier vredeswerk verricht.
Op vaste basis
Als een resultaat van diverse conferenties werd op 1 maart 1926 met de NSF ccn
contract aangegaan, gepubliceerd in Radio Luistergids no. 10 van 12 maart 1926,
waarbij de verlangde zekerheid over de zender werd verkregen en aan de HDO
volkomen zelfstandigheid gewaarborgd.
De gratis beschikbaarstelling van de zender aan de HDO hield echter op. In
plaats daarvan huurde ons Instituut het zendapparaat van de eigenaresse op con
dities als in bovengenoemd contract volledig zijn openbaar gemaakt.
Referendum stemming
In het Jaarverslag over het omroeptijdvak 1924-1925 werd aan alle (± 4000) Luis
tervinken een stembiljet gezonden, waarop zij konden aangeven of zij het bestaan
de omroepbestuur wilden handhaven, dan wel dat zij een ander comité wensten.
Er werden 1181 ingcvuldc stembiljetten terugontvangen.
1175 wensten het zittend bestuur te handhaven, 5 wensten verandering, 1 stem
was blanco.
Een volledig rapport over de stemming vindt men in Radio Luistergids no. 38
van 1925.
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Dc HDO als rechtspersoon
1 maart 1926 constitueerde dc HDO zich als rechtspersoon in dc vorm van een
Stichting, waarvan dc tekst der acte verleden voor notaris Luykx te Hilversum
eveneens in extenso in Radio Luistergids no. 10 van 12 maart werd gepubliceerd.
Een verlies... een belofte
Dc zaterdagavond ging definitief over aan de VARA maar daartegenover werd aan
dc HDO door de NSF dc beschikking over een nieuwe zender gedurende de
zeven dagen van dc week in uitzicht gesteld, in gebruik te nemen twee maanden
nadat dc regering dc daarvoor vereiste zendvergunning zou hebben verleend.
Hoopvol afwachten van dc zendvergunning.
Dc zendvergunning is door dc HDO aan dc minister van Waterstaat officieel bij
request aangevraagd.
Tot dusver is de beslissing van die bewindsman daarop niet ontvangen; dit uit
stel houdt verband met de handelingen der Radiorcgcringscommissic waarover wij
zonder machtiging van Z.E. dc minister van Waterstaat, dc opdrachtgever, niet
gerechtigd zijn nadere mededelingen te doen. Wel kost het moeite daarover te
zwijgen, maar het is onze plicht zulks te doen.
De HDO heeft nochtans gegronde hoop, dat hij in dc loop van het wintersei
zoen 1926-1927 bezit zal mogen nemen van een eigen uitzendinstrument dat
hem in staat zal stellen iedere avond een afgerond programma voor dc microfoon
uit te voeren, waarbij dc grimmige kristal luisteraar niet meer zal mopperen: ‘wat
heb ik nu aan zo’n HDO die je dc helft van dc tijd niet horen kunt.’
Verdere punten van belang in dc HDO waren de volgende.
Vreemde gasten
Op 8 juni werd de HDO bezocht door een aantal officials van het Parijsc Omroep
Station PTT.
Op 4 juli kwm dc Belgische pers op bezoek.
De gasten werden namens de HDO ontvangen door onze voorzitter, baron
Tindal. Het bezoek werd telkens besloten met een maaltijd in hotel Hof van Hol
land waarbij de burgemeester van Hilversum, voor zover het persbezoek aangaat,
als gast mede aanzat.
Het HDO-orkest
Op 28 augustus werd het HDO-orkest, dat uit zes personen bestond, versterkt tot

tien.
De vermeerdering die uit houtblazers bestond, voerde het peil der program
ma’s belangrijk op. Het aldus geformeerde orkest bleef nominaal onafgebroken in
dienst van dc HDO.
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Arbeidsvoorwaarden der orkestleden werden in overleg met de Vakvereniging
der Toonkunstenaars geregeld en op schrift gesteld.
Met ijver en opgewektheid hebben de orkestleden zich van hun niet altijd
gemakkelijke taak, steeds wat nieuws te brengen, gekweten; zij hebben talloze
malen zwijgend en op de tenen lopend hun plaatsen in de studio ingenomen, ten
einde de luisteraars op te fleuren met hun dincrconccrtcn of avondconcerten in
grotere stijl.
De Nutslezingen
Op 25 september werd een overeenkomst gepubliceerd met de Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen, voor het organiseren van radiovoordrachten onder auspiciën
dezer Maatschappij. De Nut-HDO-voordrachten, die als resultaat der overeen
komst in het winterseizoen volgden, oogstten verdiende belangstelling en waarde
ring.
Persdient
Op 1 oktober 1925 werd een overeenkomst gesloten met het Persbureau Vaz Dias
te Amsterdam voor het via de HDO publiceren van nieuws-, markt-, sport- en
andere berichten.
Deze berichten werden geregeld tweemaal ’s avonds gegeven en verheugen
zich in een algemene belangstelling.
De HDO-Propagandadienst
Op 8 oktober introduceerde de HDO zijn propagandadienst waarbij de heer J.H.
Gilkens, van Oldcnbarnevcldstraat 41, Amsterdam, als leider optrad. Deze dienst
verrichtte uitnemend werk.
Op Hemelvaartsdag 1926 verenigden de propagandisten zich te Hilversum op
een zg. Landdag. Hier maakten bestuur en propagandisten kennis met elkaar en
boden de laatstcn aan het Comité een keurige staande klok aan met Wcstminstcrslag, benevens een krans en een oorkonde.
De klok doet thans dienst als tijdscinklok van de HDO.
Veel hebben de propagandisten belangeloos voor de HDO verricht. In weer en
wind zijn zij er na gedane arbeid op uitgetrokken om Luistervinkenbijdragen te
winnen en vooral ook, om, waar het te pas kwam, verkeerde opinies over, of onjuis 
te voorstellingen van de bedoelingen en de arbeid van de HDO recht te zetten.
Men heeft hen doorgaans vriéndelijk ontvangen; soms ook heeft men hen afge
scheept met een kleinigheid, zoals men de prestaties van een troep straatmuzikan
ten honoreert, door een cent in de hoed te werpen, menende dat de HDO met
zulk een ensemble wel enige overeenkomst bezat.
Maar ontmoedigd waren zij nimmer, de propagandisten.
De Radio-Luistergids
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Dc Radio-Luistcrgids, het officiële orgaan van de HDO, dat op 1 juni 1925 een
oplaag van bijna 10.000 exemplaren bereikte binnen een halfjarig bestaan, nam in
dit verslagjaar een ongekende vlucht. Aan het einde van 1925 was het nodig dat,
wilde het blad op tijd verschijnen, rotatiedruk werd toegepast. Het eerste rotaticnummer verscheen op 11 december. Dc oplaag van de Radio-Luistergids, waarvan
de lezerskring nog steeds verruimt, bedraagt thans rond 30.000 exemplaren per
week. Aangezien er een nauw verband is tussen dc bloei van het orgaan en dc
financiële profijten, die dc HDO van het blad trekt, is dc bron van inkomsten die
dc HDO als zodanig bezit een niet onbelangrijke, zoals uit dc cijfers op blz. 15
kan worden gelezen.
Cursussen in vreemde talen
Tc beginnen met 18 december 1925 (Engels) organiseerde dc HDO radiocursussen in vreemde talen.
Aan deze cursussen namen totaal 4200 luisteraars tegen betaling van cursusgeld
deel.
Op 17 februari 1926 werd de eerste Duitse radioles gegeven, terwijl de talcntrits op 25 februari d.a.v. met dc eerste Franse les werd voltooid.
Als praktisch besluit van dc leergang Engels, organiseerde dc HDO voor dc
cursisten goedkope uitstapjes naar Engclands zuidkust en Londen; van dc gele
genheid tot inschrijving werd een ruim gebruik gemaakt.
Handclscursus
Op 23 januari werd dc eerste les gegeven in Handclswctcnschappcn aan welke cur
sus later door verschillende bekwame deskundigen als docent werd medegewerkt.
Auteursrecht en radio
Op 10 januari 1926 kwam een overeenkomst tot stand met dc vertegenwoordiger
der auteurs, waarin, tegen een vaste vergoeding aan auteursrecht, dc HDO het
recht ontving om onder voorwaarden in dc overeenkomst genoemd, muziek- en
andere nummers vrijelijk voor dc microfoon uit te voeren (zie Radio Luistcrgids
no. 10).
Office International
De HDO sloot zich aan bij het Office International dc Radiophonic te Geneve, op
welks bijeenkomsten dc voorzitter dc HDO representeerde.
In tijden van nood...
Begin januari 1926 bewees dc HDO het grote nut van dc radio-omroep bij natio
nale rampen. Tijdens dc rampspoedige avond en nacht van zondag op maandag
3/4 januari werden diensten bewezen bij het rcquircrcn van hulp voor dc over
stroomde gebieden (zie Radio Luistcrgids no. 1 van 8 januari).
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Voor hen die lijden
Op 4 maart werd aan mevrouw Antoincttc van Dijk, die met de haar eigen opge
wektheid des maandags het Kinderuurtje bleef verzorgen, mede de zorg toever
trouwd voor een uurtje voor ziekenhuizen en thuiszittenden, te houden op don
derdagmiddag. Te oordelen naar de waardering die dit uurtje geniet is dit besluit
een goed en verstandig geweest.
In menig hospitaal immers is lijden verzacht, is lang ontbeerd contact met het
opbeurend leven van de bezige maatschappij buiten de muren van het ziekenhuis
tot stand gebracht, is eenzaamheid verdreven en blijdschap en bezigheid geschon
ken aan een node ijdel rustende geest.
Ook onze krasse thuiszittende oudjes, vief van brein maar slecht ter been, wer
den in dat donderdagmiddaguurtje bedacht. Mevrouw van Dijk heeft zich ook bij
hen tot een graag gehoorde vriendin gemaakt.
Politiebericht
Sedert 8 juni 1925 wordt met de HDO-zendcr ten 12 uur ’s middags en ten 7 uur
’s avonds het zg. radiopolitiebericht uitgcscind. Dit bericht wordt extra langzaam
gesproken, omdat het door de politiemannen, voor wie het bestemd is, moet wor
den opgeschreven.
Het politiebericht is niet een instelling van de HDO. Het is zelfs min of meer
onverenigbaar met de principiële opvatting die de HDO over het gebruik van een
omroep heeft. Het politiebericht is echter een erfenis uit de tijd van vóór het NSFHDO-contract.
Aangezien Z.E. de minister van Justitie echter belang stelt in dit ‘Gesproken
Politieblad’ heeft de HDO gemeend het instituut der radiopoliticmcdcdclingen de
gelegenheid om zo mogelijk zijn onmisbaarheid te bewijzen, niet te moeten ont
houden.
Diversen
In herinnering mogen verder worden gebracht de zg. radiopraatjes gehouden
door ingenieurs en technici van de NV Philips Radio.
Ook de Huishoudhalfuurtjes verzorgd door de RK Vakschool voor Meisjes te
Hilversum en de Gooisc Vak- en Huishoudschool te Hilversum.
Verder de reeks damcscauscriecn door mevrouw van Lanckcr-van Dommelen.
Bloemlezing uit de bijzondere uitzendingen door de HDO georganiseerd Opera’s
Paljas en Cavallcria Rusticana in het Hof van Holland te Hilversum op 12 april en
Troubadour in Carré te Amsterdam op 25 april.
Deze opera’s werden voor rekening en risico van de HDO in het publiek ‘in
costuum’ uitgevoerd. Beide avonden slaagden artistiek, technisch en financieel.
Onze speciale opcradirigcnt Van Amcrom oogstte daarmee verdiende lauweren.
Door de Wagner Vereniging werd Don Juan van Mozart opgevoerd in de Stads
schouwburg te Amsterdam op 27 mei.
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Dc HDO kocht het recht van radioverspreiding ervan, die met welslagen
bekroond werd.
Symfonicconcert
Een symfonicconcert, waarbij toegang was voor publiek, werd bij wijze van proef
gegeven in Concordia in Bussum op 2 mei.
Dit concert was door allerlei oorzaken meer een technisch en artistiek dan een
financieel succes.
Fccstdagprogramma’s
Op Sint-Nicolaasdag, Kerstmis, Oude- en Nieuwsjaarsavond, Goede Vrijdag, Pasen,
Hemelvaartsdag en Pinkstcrcn werden speciale, met het karakter van dc dag har
moniërende programma’s gegeven.
Dc Oude- en Nieuwjaarsavondprogramma’s en de Matthaus Passion-uitvocring
op 2e Paasdag vonden bijzondere bijval.
Hr. Ms. Zilveren Feest
Op 15 februari sloot dc HDO de Grote Kerk aan in Den Haag waar een plechti
ge herdenking plaats vond van Hr. Ms. 25-jarig huwclijks-fcest.
Naar deze uitzending luisterden duizenden Nederlanders in den vreemde.
Radiostations in Denemarken en in Wcstfalcn gaven heruitzendingen van Hilver
sum op die avond.
Vcrkiczingsrcdcvocringcn
Op 18, 26 en 29 juni 1925 kwamen dc leiders der voorname politieke partijen
voor dc HDO-microfoon om even vóór dc verkiezingsdag hun inzichten uiteen te
zetten. Algemeen is dc grote betekenis van deze daad van dc HDO, waarbij een
strikt rechtvaardig, onpartijdig standpunt nauwgezet werd gehandhaafd, met
waardering erkend. In het politieke leven van ons land was het een novum dat dc
kiezer aan dc vooravond van dc stembusdag op zijn gemak, los van de vcrkiczingsvcrgadcringsatmosfccr, gemakkelijk in zijn luierstoel [sic] gezeten, kon beslis
sen hoe en door wie hij ons vaderland in dc komende vier jaren geregeerd wilde
zien.
Dc Asscmbléc Speeches
Op 17 maart ‘rclayccrde’ Hilversum Daventry, dat op zijn beurt Parijs opnieuw
uitzond, waarbij dc redevoeringen van dc regeringshoofden van verschillende lan
den, gehouden in dc Volken bondsvergadering te Gcnèvc, werden hoorbaar ge
maakt.
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De Holland-Engelandavond
Op 19 april werd een speciaal programma uitgezonden bestemd voor de Engelse luiste
raars. Daventry zond een groot gedeelte van dit programma opnieuw uit over Engeland.
Conccrtgcbouwprogramma’s
Daartoe in staat gesteld door Philips Radio zond de HDO in het winterseizoen
geregeld de Conccrtgebouwprogramma’s uit, gedirigeerd door Willem Mengel
berg, Pierre Monteux en een enkele maal door een gastdirigent.
Zo kregen de luisteraars te horen: dertig concerten. Waarvan 13 onder leiding
van Mengelberg, 12 onder Monteux, 1 onder Dopper, 1 onder Sieben, 1 onder
v.d.Bijl en 2 zg. Cacciliaconccrten in de Stadsschouwburg te Amsterdam onder
Mengelberg resp. Monteux. Vele wereldvermaarde solisten van beiderlei kunne op
allerlei instrumenten traden daarbij op.
Met uitzondering van Jascha Heifetz, de violist, die weigerde voor de micro
foon te spelen (zie Radio Luistergids no. 4 dd. 29 januari), omdat zijn contract
met de gramofoonmaatschappij hem dit verbood.
De Krakende Stoel
Onder deze naam was door ons Comitélid Dr. Sucrmondt een oproep gedaan om
bijdragen voor een beter studiomcubilair.
Een bedrag van ± ƒ 700,- werd door hem met de luisteraars bijeen gebracht,
hetwelk besteed werd voor het opgegeven doel.
De inwijding van het nieuwe meubilair vond plaats op 14 juni 1925.
Onder het hoofd ‘Specificatie der uitzendingen’ wordt opgegeven, dat er 177 lijn
uitzendingen waren en 344 studioconcertcn. Voor buitcnconccrtcn werd dertig
maal het Concertgebouw aangesloten en 56 maal het Kurhaus. Onder het hoofd
‘Gesproken Woord’ lezen we, dat er 105 maal les gegeven werd in Engels, Duits,
Frans en Handclskennis en dat er 133 maal een praatje gehouden werd.
‘Vooraanstaande personen’ die optraden waren o.a. de ministers en oud-ministers
H. Colijn, Jhr. Dr. de Geer, Dr. F.E. Posthuma, de Kamerleden F. Wibaut, Mr.
Dresselhuijs, A. Braat, Mr. Baron van Wijnbergen en Mr. H.P. Marchant en de
kunstenaars Louis Zimmermann, Eduard Verkadc, Dr. W. Royaards, Mevr. MannBouwmecstcr, Rika Hopper, Esther de Bocr-van Rijk, Louis de Vries, J.H. Speenhoff, Charivarius, Mr. A.W. Kamp en Sam Swaap. Een aantekening vermeldt:
‘Onder de dansmuziekcnscmblcs missen wc die van de Jazzkoning Paul Whitcman; hij mocht niet van de grammofoonmaatschappij.
Slotwoord
Wanneer wij ons dan aan het einde van dit verslag afvragen, of er in het afgelopen
jaar weer iets door de HDO is bereikt, dan is het antwoord daarop niet twijfelachtig.
Onze vorige HDO-verslagen en circulaires waren steeds in een toon gehouden
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van: ‘geeft ons een kans door uw steun; dan beloven wij u daden’, Wij pleitten met
vuur en met klem, om ons in staat te stellen te laten zien wat wij met geestdrift en
toewijding voor een aantrekkelijke en mooie taak konden bereiken.
Wij konden toen niets anders doen dan woorden leveren als het kleed om onze
voornemens in te steken.
Thans kunnen wij soberder zijn in woord en schrift; het is veel overtuigender
om de feiten, zoals die in dit verslag tot uiting komen, te laten spreken.
Wanneer ge ons vraagt of wij thans zeer zelfvoldaan neerzitten met in de ogen
de vraag: ‘Nou wat zegt ge ervan...?’ en in de stellige verwachting dat de luiste
raar zal zeggen: ‘Reuze!’ dan antwoorden wij hartgrondig: ‘Neen!’
Wij zijn nog alles behalve tevreden; en de norm van voortreffelijkheid die wij
ons gesteld hebben ligt nog enige torenhoogten boven ons huidige bereik.
Het is zeer goed mogelijk, dat het ons immer gegeven zal zijn, om de door ons
gestelde norm voor een dcrgclijkc omroep te bereiken.
Door inmenging van de Staat zal wellicht straks de omroeptaak uit onze han
den genomen worden, die dan met wettelijk gevorderde geldmiddelen op andere
voet zal worden voortgezet. Maar wie de omroep straks ook zal voortzetten, hij
zal nimmer de moeilijkheden kennen die wij te overwinnen hadden, door naast de
zorgen voor de artistieke en programmatcchnischc vereisten van de omroep, ook
voortdurend beducht te moeten zijn voor de financiering ervan.
Die financiële zorgen niet te hebben is een grote gerustheid voor de omroeplcidcr; maar onbekend zal hem evenzeer blijven de vreugde die verborgen is in de
strijd tegen en tenslotte in de zege over moeilijkheden die aanvankelijk wclcens
onoverkomelijk leken. De luisteraar heeft alleen onze daden vernomen in het afge
lopen jaar; hij heeft niets vernomen van onze teleurstelli?igen\ van de openlijke of
bedekte tegenwerking, van het tcrugwijken van nabij schijnende idealen die wij
ons hadden gesteld; van woord en schrift dat onze harten heeft gegriefd, wanneer
onze belangeloze en eerlijk bedoelde intenties werden gehoond, verdacht gemaakt
of gewantrouwd. Wij hebben wclcens een zwak ogenblik gehad, waarin onder de
druk van de tegenspoed gezegd werd: ‘Zouden wc de boel maar niet liever...’
Maar dat was nooit uit de grond van ons hart. Snel richtte zich onze energie
meestal weer op; niet het laatst door de warme sterkende woorden van aanmoedi
ging, belangstelling en waardering die ons van de zijde onzer talrijke toegewijde
aanhangers werden gezonden; vrienden in wier woningen wij de rust, de vrede, de
huiselijke gezelligheid bevorderden door de verveling te helpen bannen.
Wij wensen mild te denken over onze tegenstanders, terwijl wij dankbaar zijn
aan allen die opbouwende kritiek leverden met het doel ons Instituut omhoog te
voeren.
Wie ons later ook moge opvolgcn, niemand zal ons de vreugde kunnen ontne
men, die ons is geschonken geworden; in de arbeid aan hetgeen wij voor radioluisterend Nederland geleidelijk hebben mogen opbouwen. Wij zeggen Multatuli
van harte na: want niet in het snijden van de padie ligt de vreugde, maar in het mij
den van de padi die men zelve gezaaid heeft.
Men moge het in de toekomst beter doen dan wij het gedaan hebben; in éen
opzicht zal men ons nimmer kunnen overtreffen; en dat is in de mate waarin wij
ons zelf allen gegeven hebben aan de omroep. In geld, in getal, in bekwaamheid
tot leiding zal men ons mogen overtreffen, maar men zal falen in het schenken van
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meer liefde voor, meer toewijding aan, meer strijdlust bij de verdediging van de
belangen van het Instituut van de Omroep.
Wij staan thans met dit verslag in de hand weer voor u allen met de vraag:
‘Wenst ge dat wc dóórgaan met onze arbeid?’ Wij wenden ons voornamelijk tot
die duizenden, die tot dusver, om welke reden dan ook, de HDO niet steunden.
Wij verzoeken hun aandacht voor de grafiek no. VIII [De verhouding van het
aantal luistervinken, contribuanten aan de HDO, tot het geschatte aantal bezitters
van radio-ontvangers in Nederland].
Moet het nu ook het komende jaar zo zijn, dat 10% van de tocstclbczittcrs in
Nederland gratis amusement en ontwikkeling levert aan de overige 90%?
Zij die bezwaren hebben, moeten zij niet veeleer bedenken, dat het wenselijker
is om door steun te trachten die bezwaren uit de weg te ruimen, dan door afzij
digheid de komst van een ander omroepsysteem te helpen bevorderen, dat zonder
twijfel andere bezwaren, en dikwijls veel grotere, voor de oude in de plaats zal
brengen? Hij die te arm is om te betalen, hij vcrblocmc het niet, want in zo’n
geval zingen wij met liefde en genoegen ook voor hem voor onze microfoon.
Aan het slot van dit verslag doen wij een oproep aan allen, een CQ heet dat in
radiotaal.
Het is geen noodsein (SOS) want veilige vaart is verzekerd.
Die oproep luidt: Steunt de HDO nog in het lopende 2c halfjaar van 1926.
Vult het girobiljet dat in dit jaarverslag is gestoken nu in en bezorgt het aan het
naastbij gelegen postkantoor met uw contanten.
Zo gij reeds een grocngcrande luistervinkenkaart bezit, kan deze oproep aan u
voorbijgaan; dan hebt ge ons reeds gesteund.
Maar dan kunt ge ons toch nog wel op andere wijze helpen. Dan beweegt ge
een uwer vrienden om het stortingsbiljet in te vullen en te doen gelijk gijzclvc
reeds deed. NI. ‘Goed werk’.
Luisteraars in Nederland! Helpt de HDO groter en sterker maken; daardoor
bereikt gij mede dat de toekomstige omroep in Nederland zoveel mogclijk de
stempel zal dragen van het devies waaronder de HDO arbeidt en dat op de front
pagina van dit verslag is afgedrukt.
Met dit jaarverslag bieden wij u aan een opsomming van wat wij met hulp van
onze luistervinken deden, wij vestigden verwachtingen voor hetgeen wij ons voor
stellen te zullen doen.
En wij deden iets.
Thans wachten wij met belangstelling op uwe daden, zonder welke wij het niet
kunnen stellen.
Het besturend comité van de Stichting Hilversumse Draadloze Omroep
G. Tindal.
B. Sucrmondt.
L.J. Smit Duyzcntkunst.
G.W. White.
F.C.W. van der Woord.
W. Vogt, secretaris.
Dinsdag 1 juni 1926
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6.30-7.30 uur: dc Engelschc les v.d. H.D.O. De les te geven door den Heer Frcd Fry.
Woensdag 2 juni 1926
6.30-7.30 uur: Duitschc Les vanwege dc afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Frcd Fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün.
8.10 uur: Solisten Concert door het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois
Lupgcns.
1. Ouverture der opera “Undinc”, Lortzing
2. Tanz Walzer (op. 53), Fcrruccio Busoni
3. Andante uit het 1ste concert v. violoncclsolo met orkestbegeleiding, G. Goltermann
Solist: Roelof Brinkman.
4. The cagle (op. 32 No. 1), Edw. Mac.Dowcll
Naar het gedicht van Tennyson.
5. Suite dc trois morccaux, Bcnj. Godard
a) Allegretto, b) Idylle, c) Valse.
Voor fluitsolo met Pianobegeleiding.
Fluit: Dc Heer L. Klein. Piano: Dc Heer Egb. Veen.
6. “Schéhérazadc” d’après “Mille et unc nuits”, Suite Symphoniquc, N. RimskyKorsakow.
Lezing door Mevr. M.L. Mispclblom Bcycr-Thcunisscn. Onderwerp: “Dc verplich
ting van den mensch aan het dier in het algemeen en speciaal aan zijn huisdier”.
7. Andantino in modo di canzona, uit de 4de Symphonic (F. kl.t.), P. Tschaikowski
8. Prcludio der Sonate voor soloviool in E-Dur, J.S. Bach
met begeleiding door klein orkest, (arr. L. Schmidt). Solist: Nico Trecp.
9. a. Rhapsodic hongroisc No. 5 (Héroide-Elégiaquc, Fr. Liszt
b. Etude Op. 40 No. 12. Etude Op. 25 No. 1, Fr. Chopin
Dc Heer Egbcrt Veen (Piano).
10. Rhapsodic Maurcsquc uit dc Suite “Algéricnnc”, C. Saint-Sacns
Donderdag 3 juni 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
[O.a. het kinderkoor van Mevrouw Ina van Socrcn uit Hilversum].
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkcst onder leiding van
Fran^is Lupgcns. Poppen en Marionetten in dc muziek.
1. Marionetten Marsch, Ch. Gounod
2. Puppcn Walzer, Baycr
3. Ouverture der Opera “La poupéc dc Nürcmbcrg”, A. Adam.
4. La poupéc dc porcclainc, P. Linckc
5. Danse dc la poupéc, uit dc suite “La boitc & joujoux”, Cl. Debussy
6. Fantasie naar motieven der opcra-comiquc “Les contcs d’Hoffmann”,
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J. Offenbach-Tavan
Pauze.
7. Suite “Childrcn’s Corner”, Cl. Debussy
a) Serenade for the doll. b) The litdc shepherd. c) Golliwog’s Cake-Walk.
8. Parade der Zinnsoldatcn, L. Jessel
9. Potpourri naar motieven der pantomime “Die Puppcnfcc”, Baycr
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Fransche Les voor beginners door den heer Ch. Michc.
7.30-8.00 uur: Orgelbespeling uitgezonden vanuit de Sint Bavokcrk te Haarlem.
Organist: De Heer Georges Robcrt.
1. Adagio en Allegro uit het Concert F. gr.t. (Koekoek en nachtegaal), G.F. Handel
2. Gavotte, Padrcr Martini
3. Choral a. kl.t. Ccsar Franck.
Vrijdag 4 juni 1926:
6.30-7.30 uur: Fransche Conversatieles door den Heer Charles Michc.
8.10 uur: Gemengd Avondprogramma Met medewerking van: Het Dubbelman nenkwartet “Ars Musica” Directeur: Jacob Hamel. Den Heer S. Stap (Humorist).
Het Mandol.-orkest “Semprc Avanti” Directeur: J.E. Koldijk. De Volendammcrs
(Harmonica-kwartet) Leider: de Heer van Dijk. Mondaccordconclub “Door
Oefening Kennis” (Onderafdccling van Blocmcnkwartier’s “Blijde Jeugd” te Hil
versum.) Dirigent: D. Jansen.
Programma
1. a. Clubmarsch.
b. Potpourri D.O.K., arr. D. Jansen
c. Naar buiten, Rich. Hol
Mondaccordeongezclschap.
2. a. Hannes wird lid fen ’e keamcr
b. Een brief van een arme moeder aan haar rijke zoon in Amerika
De Heer S. Stap.
3. De Volendammcrs in hun repertoire.
4. a. Morgenidyllc, Isr. Olman
b. Les martyrs aux arcncs, L. de Rille
c. Abcndstandchcn, Sicbolt
“Ars Musica”.
5. a. Bondsmarsch, Joh.B. Kok
b. Grcnadc Morisque, Grande Fantasie, Garcia
Prélude-1’Adieu du roi Boabdil a Grenade.
Serenade Arabc-Dansc et finale
“Scmpre Avanti”.
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6. a. Potpourri B.B.J., arr. D. Jansen
b. Finale (Marsch), E. Kalman
Mondaccordcons.
7. a. Jan en Tit nci Slouwatcr merke
b. Vrede op ierdc
c. Herinnering aan een oude klok
De Heer S. Stap.
8. De Volcndammcrs in hun repertoire.
9. a. De Bede, G.A. Heinze
b. Sur les remparts, A. Saintis
c. Le rossignol, A.M. Gretry
“Ars Musica”.
10. a. Suite voor mandolinc-orkcst, Joh.B. Kok
Fugc - Scherzo - Andante,
b. Myrthalla (Ouverture), M. Macisschi
“Sempre Avanti”.
De Radio Luistergids meldt, dat het Amsterdamse mandolinc-orkcst “Sempre
Avanti” is opgericht in november 1916. Bij de oprichting bestond de bezetting uit
le en 2c mandolines, mandola en gitaar, welke instrumentatie gaandeweg is uit
gebreid met mandolonccllo’s, mandolonnc, guitaron en pauken, zodat het mogclijk werd om composities uit te voeren, die speciaal voor dat soort instrumenten
geschreven zijn. Over DOK wordt mecgcdecld dat het doel is de jongens muzika
le kennis bij te brengen door middel van het mondorgel. Dit instrument is het
toch, waarnaar een jongen, die liefde gevoelt voor de muziek, over het algemeen
genomen het eerst grijpt. Zodra hij het begrip krijgt, wat muziek is, laat hij het
mondorgel liggen en gaat in een of ander muziekcorps, en het doel is bereikt. Van
muziek af spelen is een onmogelijkheid; door voorspelen en meezingen wordt het
musiceren geleerd. Dit eist natuurlijk verbazend veel geduld, maar wetende, zoals
ons gebleken is, dat het doel bereikt wordt, dat zeker 50% zich later in de muziek
gaat bekwamen, en dus zijn werk geen vergeefse moeite is, is het geduld van de
dirigent dubbel en dwars beloond. Er staan foto’s bij de ensembles. Sempre Avan
ti omvat 33 en DOK 30 leden. Voegt men er het dubbelmanncnkwartct en het
harmonicakwartct bij dan is het een uitzending met ongeveer 75 mensen. Aan te
nemen is dat het gezelschap niet meer in de NSF-studio kon en naar het Hof van
Holland ging.
Zaterdag 5 juni 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois
Lupgens. Solist: M. van Reen (Bariton).
1. Venezia Marsch, Fabiani
2. Kroll’s Ballklangc (Wals), H.C. Lumbyc
3. Ouverture der opera “Maritana”, Wallacc
4. Moonshinc (op. 32, No. 3), Edw. Mac Dowcll
Naar een gedicht van Rossetti.
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5. a. Souvenir, Louis Norrel
(Viool, Cello, piano.)
b. Spirito Santo, Carl Löwc
(Piano).
M. van Reen.
6. Fantasie naar motieven der opera “Marta”, Fr. v. Flotow
Pauze.
7. Potpourri uit de operette “Die Faschingsfcc”, E. Kalman
8. a. Lc beau Reve, A. Flégicr
(Piano, Viool, Cello.)
b. Am Rhein und beim Wein, Franz Rics
(Piano).
M. van Reen.
9. Valse Triste (Op verzoek), J. Sibelius
10. Polnischer Nationaltanz, Xaver Scharwcnka
11. The Rosary (Song), E. Nevin
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handelskennis en Handclstcchnick. Onder leiding van
den heer J. Pelser Jr. Accountant te A’dam.
In de Radio Luistergids van 4 juni mijmert Willem Vogt:
Eind 1924 blikkerde aan den horizon van de Nedcrlandschc Omroepwoestijn
reeds in wisselende duidelijkheid het fatamorgana, de verlokkende oase van den
Nationalen Omroep.
Een aantrekkelijk beeld waar de Omroepkaravaan met gestrekten kamccldraf op
afging.
Maar als een echt fatamorgana, verwaasde het telkens weer aan den staalblauwen hemel en op heden is er niet veel meer van te zien dan een onduidcljk silhouet
van een door droogte verschroeid palmblad.
Droog zand met dcrzelver samenhang is het eenige wat gezien wordt, zoover
de blik uit het moede oog reikt.
Wij weten niet of het nu wel zoo’n noodlottig vermoeden is, wanneer wij uit
spreken onze vrecze dat de totstandkoming van den Nationalen Omroep in onze
helaas Verdeelde Nederlanden nog gcruimen tijd tot de vrome wcnschcn zal
behooren.
De Nationale Omroep reist thans zijn Odyssee; en het uitcindclijk lot van den
H.D.O. is thans dat van de geduldige Penclopc, die met trouw en beleid wacht op
den terugkeer des zwervenden.
Het laatste halfjaar heeft, behalve een verbluffende stijging in de inkomsten ook
in organisatorisch opzicht voor den H.D.O. grootc veranderingen gebracht. Van
hinderlijke voogdijschap, hoezeer aanvankelijk noodzakclijk, heeft het Instituut
zich bevrijd, nadat alle kansen voor het eervol verkenen van van zelfbestuur waren
gemist.
De ontvoogding kostte grootc financicclc offers; maar op het oogenblik dat,
behalve door kracht, die vrijheid slechts voor geld kon worden gekocht, brachten
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dc luisteraars, die ons welgezind waren den losprijs binnen enkele dagen bijeen en
het dubbele van die som als reserve.
Gelijkertijd is voor een intensiever verkondigen van dc werkwijze van ons Insti
tuut dc H.D.O. propagandadienst opgericht, meer dan 100 intègrc mannen en
vrouwen.
Dc H.D.O. staat thans opnieuw voor zijn luisteraars met een verzoek om fïnancicclcn steun.
Voor het tweede halfjaar 1926 is een nieuwe luistervinkenkaart beschikbaar met
grenen rand.
Van belang is dc mededeling:
Wanneer dc fmancicclc uitkomsten zich hoopvol laten aanzien, overweegt dc
H.D.O. dc huur van den schouwburg “Het Hof van Holland” te Hilversum. Dc
acustick van dc zaal is uitmuntend en deze leent zich ook in vele andere opzichten
uitstekend voor studio. Een gewoonte zal dan worden gemaakt van het invitccrcn
van publiek. Het H.D.O.-Bestuur moet echter zijne goedkeuring nog aan dc plan
nen hechten die nog in stadium van vergevorderde voorbereiding vcrkccrcn. Het
gchcclc H.D.O. omroepbedrijf exclusief dc techniek, verdwijnt dan uit het N.S.F.gebouw.
Zondag 6 juni 1926
8.10 uur: Weberavond Ter herdenking van den 1 OOsten sterfdag van Carl Maria v.
Weber (5 Juni 1826). Met medewerking van Het H.D.O. orkest onder leiding
van Frangois Lupgens. Solisten: Mevr. Lotti Muskcns-Slcurs (Sopraan), Mcj. Jeannc Bacilck (Sopraan), Dc Heer Chris dc Vos (Tenor). Declamatie door Mevr. Rodi
Mcdcnbach.
1. Ouverture der Opera “Oberon”.
2. Trio voor piano, fluit en cello, Op. 63.
Dc Hccrcn leden van het H.D.O.-orkest: Egbert Veen (Piano), L. Klein
(Fluit), R. Brinkman (Cello).
3. Auffordcring zum Tanz.
4. a. Zangh, Hooft
b. Machtcld, Potgieter
c. Van een Koningsdochter, Hélcnc Swarth
d. Christussonnet, Albert Verwey
c. Aan een Kindeken, Alicc Nahon
Mevr. Rodi Mcdcnbach
5. Fragmenten uit Wcbcr’s “Der Frcischütz” door het H.D.O.-orkcst met dc
Solisten.
a. Ouverture en introductie van dc lc acte. Daarna: Boerendans.
Orkest.
b. Aria van Max (1ste acte).
Chris dc Vos.
c. Duet van Aenchcn en Agathe (2de acte).
Dames Bacilck en Muskcns-Slcurs
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d. Ariettc van Acnchcn (2dc acte)
Mcj. Bacilck.
6. a. Dc vischjes van Bobsico, Cyricl Buyssc
b. Mousseline, D. Spitzen
c. Bcllottekken, Lod. dc Schutter
Mevr. Rodi Mcdenbach.
7. Fragmenten uit “Der Frcischütz” (Voortzetting).
Aria van Agathc (2de acte)
Lotti Muskcns-Slcurs
8. Trio uit dc 2de acte
Dames Bacilck Muskcns-Slcurs en dc Heer Chris de Vos.
Maandag 7 juni 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. Ant. v. Dijk.
6.30-7.30 uur: Duitschc Conversatieles door den Heer Edgar Grün.
7.30-8.00 uur: Radiopraatje door Ir. van Sluiters: “Dc voortplanting van Radio
golven”.
8.15 uur: Variatie programma Dc R.K. Harmonie Sint Antonius te Rotterdam.
Directeur: Anton W. Gantcr. (Uitzending uit Rotterdam). Dc Familie Spccnhofï.
Het H.D.O.-orkcst onder leiding van Frangois Lupgens.
Programma.
1. “Néron au Circus”, Fantaisic descriptivc, G. Guilcment
2. “Machine Gun Guards”, Marsch, E. Maréchal
Dc R.K. Harmonie Sint Antonius.
3. Opvoering van het woordenspel “Een Jalocrsch Vrouwtje” door J.H. Spccnhoff. Veel woorden en niet minder geluiden.
4. “Woolic Marche”, J. Béka (arr. A.W. Gantcr)
5. Grande Fantaisic sur 1’Africaine, G. Mcycrbccr
6. “Bon Voyagc”, Marsch, Anton W. Gantcr
R.K. Harmonie.
7. Dc Familie Specnhoff in haar repertoire van dc nieuwste Levensliedjes.
8. Fantasie naar motieven der opera comiquc “Les Dragons de Villars”, Maillart
9. Polonaise in A-Dur, Chopin
10. Valse des Brunes, L. Ganne
11. Serenade, Lconcavallo
12. Fcmina intermezzo, J. Fresco
13. Sluitingsmarsch
H.D.O.-orkcst.
Dinsdag 8 juni 1926
6.30-7.30 uur: Dc Engclschc Les v.d. H.D.O. Dc les te geven door den Heer
Frcd Fry.
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Woensdag 9 juni 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens. Slavische en Russische Muziek.
1. Slavischcr Marsch, P. Tschaikowski
2. Zwei Walzer, A. Dvorak
3. Ouverture der Opera “Le fils du Mandarin”, Ccsar Cui
4. Chanson georgienne, S. Rachmaninoff
5. Fantasie naar motieven der opera “Russlan und Ludmilla”, M. Glinka
Pauze.
6. Russische Volksmuziek, een potpourri van Bernards
7. Berceuse slavc, F. Ncruda
8. Slavischcr Tanz No. 6, A. Dvorak
9. Intermezzo, A. Arensky
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Duitsche Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Fred fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün.
Donderdag 10 juni 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
6.30-7.30 uur: Fransche Conversatieles door den Heer Charles Michc.
8.10 uur: Kunstavond Een programma van muziek ter begeleiding en illustratie
van dramatische kunst door het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran5ois Lup
gens. Medewerkenden: Mevr. Gusta Rcclaire (Sopr.), De Heer Eduard Verkade
(Tooncclkunstenaar).
Programma.
1. Ouverture bij Goethe’s drama “Egmont”, L. v. Beethoven
2. Nocturne uit de muziek bij Shakespeare’s “Een Midzomcrnachtsdroom”,
F. Mcndclssohn
Orkest
3. a. Solvcjgs Song, Gricg
b. A Lovcly Evening, Gricg
c. Petites Roscs, Hans A. Cccck
Mevr. Gusta Rcclaire.
4. Causerie door den Heer Eduard Verkade: “Een en ander over Tooncel”.
5. Fantasie naar motieven uit de muziek bij het mysteriespel “Das Wundcr”,
E. Humperdinek
Orkest
6. Monologen uit Shakespeare’s “Hamlet” (Vertaling Jac. van Looy).
Eduard Verkade.
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7. Die Mainacht, J. Brahms
Serenade, S. de Lange
Jong Paartje, Maria Boddaert
Mevr. Gusta Reclaire.
8. Ouverture van het drama “Rosamundc”, Fr. Schubert
9. Oostcrsch Intermezzo uit de muziek bij het tooncclspcl “Danac”, Louis
Schmidt.
10. Melodie Elegie uit de muziek van de Lislc’s “Erinnycs”, J. Masscnct
Orkest.
11. Tuchthuisballadc, Oscar Wilde
Eduard Vcrkade.
12. Menuet uit de muziek bij Daudct’s “L’Arlcsicnnc”, G. Bizct
13. Huldigingsmarsch bij “Sigurd Jorsalfar”, E. Gricg
Orkest.
Vrijdag 11 juni 1926
6.30-7.30 uur: Franschc Les voor beginners door den heer Ch. Miche.
8.10 uur: Groote Militaire Taptoe uit te voeren door de Koninklijke Marine Kapel
onder leiding van den heer J. Lcistikow te zamen met de tamboers en pijpers van
het korps Mariniers te Willemsoord (Den Helder), georganiseerd met toestem
ming van den Marine-Commandant te Willemsoord, Vicc-Adm. C. Fock.
a. “Geeft Acht” (zeer lange roffel)
b. Taptoe blazen door de hoornblazers
c. Taptoe blazen door tamboers en pijpers
d. Gebed voor pijpers (tamboers lange zachte roffel)
e. als onder c.
f. De Marinekapel speelt “het Gebed” tezamen met tamboers en pijpers (als d)
g. Volkslied (Wien Neerlands Bloed) door de Kapel (bij het slot van den laatstcn
regel geven de tamboers een sterken roffel)
h. Wilhelmus (oude toonzetting), door de Kapel (bij het slot als onder g)
i. Ecremarsch te spelen door de Marinekapel tezamen met tamboer en pijpers
j. Defilecrmarsch der Koninklijke Marine, door A.L. Hazcbroek. Uit te voeren
door alle medewerkenden
k. Rondgang (défilé voor den microphoon)
l. Aftrap (afdanken).
Willem Vogt is in Den Helder geboren. Zijn vader was ambtenaar bij de torpedodienst der Marine. De Radio Luistergids van 18 juni zal melden:
‘Van de eerste H.D.O. radio-taptoc hebben wij niets dan aangename herinnerin
gen meegenomen. Bovendien weten wij thans, dat onze luisteraars de uitzending
op prijs hebben gesteld en op prachtige wijze hebben gcvolggegevcn aan onzen
oproep om een rapport te zenden aan de “Hcldcrsche Courant”. Van de Redactie
van dat blad ontvingen wij bericht, dat Maandag j.1. reeds 650 rapporten waren
binnengekomen. Het zou ons verwonderen, wanneer de duizend niet werd
“gehaald”.’ Vogt geeft een uitgebreid verslag van de aansluiting. ‘De microfoons
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waren opgehangen aan den dakrand van de timmcrloods die voor het wachtschip
staat. Er waren er twee, een voor dichtbij en een voor grooteren afstand. Een tra
gikomisch incident deed zich gelden. Behoedzaam en wat verbluft was een Hcldcrschc straathond aangcslopcn met het doel uit te vinden waarom deze plechtige
herrie - bezien binnen zijn hondenhorizon - was aangcricht. Hij faalde daarin
opvallend. Deze tegenslag deed hem dermate ontstellen, dat het dier het rasloozc
hoofd omhoog richtte om in een zóó infernaal gehuil uit te barsten, dat slechts
een gedachte al de zorgelijk toeziende bekenden in het Radio Jeruzalem door het
hoofd flitste: dat is de vlccsch geworden Mcxicaansche Hond. Slechts weinigen
der luisteraars is dit sinistere Baskerville gehuil ontgaan. Een schop van den goed
geschocidcn voet van den dirigent, afgclcvcrd tusschcn twee maten in, miste zijn
doel, maar bewerkte toch den aftocht van den verwaterden nazaat van Kazan. In
Hilversum heeft men op den Taptoc-avond naarstig moeten arbeiden om tijdig de
ontreddering van den zender te verhelpen die veroorzaakt was door blikseminslag
tijdens het lesuur Fransch. De mcdcdccling dat de zender weer bedrijfsklaar was,
bracht zonneschijn op het bezorgde gezicht van den Omroeper [Vogt]. Het speel schc toeval weet steeds de maas te vinden om te sluipen door het net van minuti
eus uitgcpickerdc organisatie.’
De Radio Luistergids van 25 juni wijst op een merkwaardig verschijnsel. Tijdens de
Taptoe luisterden de adelborsten in het Koninklijk Instituut voor de Marine aan
hun ontvangtoestel, dat op ± 100 m afstand van de uitvoerenden was opgcstcld.
Ze konden het van buiten komende geluid even goed horen als de klanken uit de
luidspreker, die Hilversum op hen afzond. Daarbij viel duidelijk waar te nemen,
hoe Hilversum en de rechtstreeks beluisterde taptocklankcn uit de maat waren.
Hilversum arriveerde wei 1 /3 seconde eerder dan het directe geluid. Verklaring: er
is verschil in de voortplantingssnelheid van elcctricitcit en van geluid.
± 9.00 uur: Lezing door den heer Fred Fry. Bijzonderheden over de H.D.O.-reis
plannen, tot besluit van den taalcursus.
Daarna: Concertprogramma door het H.D.O.-orkest onder leiding van Frangois
Lupgens. Soliste: Mevr. E.W. Waterman-van der Zijl (Viool).
1. Fcestmarsch, Rich. Strauss.
(ter gelegenheid van zijn geboortedag 11 Juni 1864).
2. Die Kosenden (Wals), Jos. Lanner.
Orkest.
3. Vioolconcert in d-moll, Giuseppe Tartini.
Mevr. Watcrman-v.d. Zijl en Orkest
4. Ouverture der Opera “Das Nachtlagcr in Granada”, K. Kreutzer.
5. Aria di Chicsa, A. Stradclla.
(Arr. L. Schmidt).
6. Skandinavischc Suite, Frcdcrikscn.
7. Toreador et Andalousc, A. Rubinstcin.
8. Sluitingsmarsch.
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Zaterdag 12 juni 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest o.l.v. Franfois
Lupgens. Mevr. C. Kanne-Blooker (Sopraan).
1. Mecklcnburg Marsch, Fr. von Blon
2. Tout Paris (Wals), Em. Waldtcufcl
3. Ouverture der Opera “Sylvana”, C.M. v. Wcber
4. Liebcsfeicr (Lied), F. Weingartncr
5. a. Carc-Sclvc, Handel
b. Ridonami la Calma, P. Tosti
Mevr. C. Kanne-Blooker.
6. Fantasie naar motieven der opera “Fcdora”, Umbcrto Giordano
Pauze.
7. Potpourri uit de operette “Orphéc aux Enfcrs”, J. OfFenbach
8. a. Hei, met de wolken zoo wit, G. von Bruckcn Fock
b. Maanlicht, Bern. Zweers
c. Lievelingskind, W. Andricsscn
Mevr. C. Kanne-Blooker
(Aan den Vleugel: Egbcrt Veen)
9. Marcchiarc, Chanson Napolitainc, P. Tosti
10. Was Blumcn traumen, Wals-Intcrnczzo, S. Translatcur
11. Alles da! (Een vroolijkc Potpourri), C. Morena
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Cursus in Handelskennis en Handclstcchnick. Onder leiding van
den heer J. Pelser Jr. Accountant te A’dam.
In de Radio Luistergids van 11 juni klaagt Vogt over studioruimte in het artikel
‘Studio-Dammcrung’. Hij mijmert over de eerste ‘studio’, ‘de hecht- en wèl-doortimmerdc keet’ (bij de fabriekshal van de NSF) en beschrijft de tekortkomingen
van de huidige studio in het NSF-kantoor. ‘De acustischc condities zijn niet meer
naar den eisch van de huidige zeer geavanceerde radiotechniek’. En dan de gerin
ge ruimte, nu de programma’s samcngcstcldcr zijn geworden. ‘Bliksemsnel moet
een tooneelspel van twee personen worden gevolgd door een mandoline orkest
van 30 executanten; waarna weer een Jazz-band onverwijld moet conccrtcercn op
den voet gevolgd door een Harmonicavcndel. Heeft U wel ccns voor het pro
bleem gestaan om in een vertrek, waar 20 menschcn met moeite kunnen adem
halen er 30 te stoppen, voorzien van volumineuze muziekinstrumenten, ongeacht
de stoelen, de lessenaars en een niet onzichtbarcn omroeper? Verder moet een
oogje gehouden worden op de wachtkamer, om maar niet te reppen van het ont
zaggelijke confectie magazijn dat men op een kouden winteravond kan uitrusten
met de tijdelijk overtollige klccdij van 30 executanten. Het gaat zoo niet langer.
Wij hebben dan ook uitgezien naar een nieuw gebouw en wij meenen het gevon
den te hebben in den schouwburg van het hotel “Het Hof van Holland” te Hil
versum. Hier is van alles: Om te beginnen de acustick. Verder de ruimte. Over
vloed. Jassen en hoeden? Er is een vestiaire. Comfort en wachtgclcgcnhcid? Het
zou geen hotel zijn, wanneer die er niet volop waren. Recreatie: er is een foyer.
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Een auditorium van desnoods driehonderd hoofden kan zekere uitzendingen bij
wonen. De schouwburg is beschikbaar, want de exploitatie er van is in een foren
senstad gelegen onder den rook van Amsterdam met zijn prima vermaaks- en
kunstleven geen goudmijn. De N.S.F. is bereid tot een billijke reductie van den
zenderhuur, wanneer onze studio het N.S.F.-gcbouw verlaat. Wij groeien uit ons
pak Dames en Hccrcn Luistervinken!’ Vogt spoort aan tot financiële steun. De
oplage van de Radio Luisterjjids is nu 28.000 exemplaren. Het blad geeft een lijst
van de ongeveer honderd propagandisten. Het Haagse dagblad De Avondpost
heeft zich tot de koningin gericht met het verzoek de Troonrede per radio uit te
zenden. ‘De H.D.O. sluit zich daarbij gaarne aan. Wij mogen wel verklappen dat
wij een soortgelijk verzoek ook zelve reeds aan Hr. Ms. Particuliere Secretaris heb
ben gedaan’. Pas in 1935 werd de Troonrede voor het eerst uitgezonden.
In een vraaggesprek met Prof. E. van Everdingen (van 1907 tot 1938 hoofddi
recteur van het KNMI), doet deze de geruststellende uitspraak: ‘Vossegat is
bestemd om in de toekomst te verdwijnen. Maar er is nog een groot aantal perso
nen en instellingen, die groot belang hebben bij de ontvangst van het morsc-wccrbcricht. Bovendien zijn er een groot aantal luisteraars ernaar, die het telefonisch
weerbericht teveel door andere uitzendingen gestoord weten om op het verstaan
ervan te vertrouwen. Ook is de reikwijdte van Vossegat groter dan van de telefo
nie van De Bilt.’ De weerberichten door de HDO te laten uitzenden? Van Ever
dingen verwierp het denkbeeld niet, maar het nict-officiclc karakter van de HDO
is een bezwaar en weerberichten dienen stipt op tijd te zijn.
Zondag 13 juni 1926:
8.10 uur: Vrijzinnig Protcstantschc Radio-Omroep. Noorschc avond in samen
werking met den “Hilvcrsumschc Draadloozc Omroep”. Spreker: Dr. J.C.A. Fettcr (Rotterdam). Soliste: Beatrix Noljora (Amsterdam). Het H.D.O.-orkest onder
F. Lupgens.
1. Huldigingsmarsch uit Sigurd Jorsalfar, Bj. Björnson-Edv. Gricg.
H.D.O.-orkest.
2. Lezing door Dr. J.C.A. Fetter. Onderwerp: Ibscn’s “Peer Gynt” (1ste deel).
3. Peer Gynt Suite No. 1, Gricg.
a. Morgenstimmung.
b. Ascs Tod.
c. Anitra’s Tanz.
Orkest.
4. Ich liebe dich, Gricg.
Zang door Beatrix Noljora.
5. Voortzetting van de lezing van Dr. Fetter.
6. Peer Gynt Suite No. 2.
a. Brautraub und Ingrid’s Klagc.
b. Arabischcr Tanz.
c. Solveigs Lied.
7. An den Frühling, Gricg.
Het H.D.O.-orkest.
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8. Mit Eincr Primula Veris, Grieg.
Beatrix Noljora.
9. Norwcgischer Brautzug im Vorübcrziehen, Grieg.
Het Orkest.
Maandag 14 juni 1926
5.00-6.00 uur: Kinderuurtje door Mevr. Ant. v. Dijk.
6.30-7.30 uur: Duitsche Conversatieles door den Heer Edgar Grün.
7.30-8.00 uur: Radiopraatje door den heer W. Spruit. Onderwerp: “Radio-Ontvangst in het algemeen.”
± 8.15 uur: Een Amusementsavond. Medewerkenden: Willy Corsari (Levenslied
jes). Mandoline Orkest “Con Amorc”, Zaandam. Utrcchtsche Studenten Muzickvereeniging “Con Amore” (Dansorkcst).
± 8.15 Lezing door den Heer A. Stolkcr Jr. Ie Secr. van den Alg. Bond van Man
doline Gezelschappen in Ncd. Onderwerp: “De geschiedenis van het Mandolinisme in Vogelvlucht”.
±8.25
1. Bondsmarsch, Joh.B. Kok
2. Suite Oriëntale (4 dcclcn), Francis Popy
3. Rhapsodie, Joh.B. Kok
Het Mandoline-orkest “Con Amorc”
± 9.00 Willy Corsari in haar repertoire van eigen levensliedjes.
a. Droomcn, Chef. van Dijk (Tekst) Jan Rivcron (Muziek)
b. Een brief die nooit verzonden werd, Willy Corsari
c. Eeuwige jeugd, Willy Corsari
d. Vendutie; Indisch liedje, Herman Salomonson en Willy Corsari
± 9.20 Dansmuziek door “Con Amorc”. 1. Picador. 2. Row, Row, Rosie. 3. No
man’s Mama. 4. The two of us. 5. Waiting for the man. 6. Ukclcle Baby.
±9.40
a. Een woord, J. v. Rossem en Willy Corsari
b. Verloren Spel, J. v. Rossem en Willy Corsari
c. Potpourri, W. Corsari
Willy Corsari.
± 10.10 Dansmuziek door “Con Amore”. 1. Barcclona. 2. The tin can fusiliers. 3.
My Irish Home, Swcct Home. 4. Wait till tomorrow night. 5. Prctcnding. 6. Are
you sorry.
± 10.50
a. Ncll* Oasi, E. Marti
b. Suite Ballet (in 5 dcelen), F. Popy
c. Heros de la mer, Sam. Vlessing
Het mandoline-orkest “Con Amore”.
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In het redactionele gedeelte van de Radio Luistergids staat onder een foto (tien
musici) dat de Utrechtse Studenten Muziekvereniging niet ‘Con Amorc” maar
‘Ars Musica Optima Rcrum’ (AMOR) heet en niet maandag maar donderdag zal
optreden.
Dinsdag 15 juni 1926
6.30-7.30 uur: De Engclsche Les v.d. H.D.O. De les te geven door den Heer
Fred Fry.
Woensdag 16 juni 1926
5.00-6.00 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
Sprookjes en Fantasieën.
1. Sonnenkinder (Marsch), H.L. Blankenburg
2. Phantasic-Bildcr (Walzer), Joh. Strauss
3. Ouverture “Die vier Haimonskindcr”, M.W. Balfc
4. Marchcn, Komzak
5. AschcnbrödcPs Brautzug, S. Dickcr
6. Fantasie naar motieven van het muzikaal sprookjesspel “Hanscl und Grctcl”,
E. Humperdinek
Pauze.
7. Ein Fest im Gnomcnrcich (Ballctsuitc), O. Witteborn
8. Valse papillonnc, K Friml
9. a. Das Marchcn und der Schmcttcrling, Eugen d’Albert
b. Zur Drosscl sprach der Fink, Eugen d’Albert
10. Don Quichottc, J. Massenct
a. Serenade de Don Quichottc
b. La tristessc de Dulcinéc
11. Marchen aus Alt-Wien (Wals), Zichrcr
12. Kinderlicder-Marsch, Lindemann
6.30-7.30 uur: Duitschc Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün.
Donderdag 17 juni 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
6.30-7.30 uur: Fransche Conversatieles door den Heer Charles Michc.
7.30-8.00 uur: Orgelconcert uit de St Bavo Kerk te Haarlem. Organist: de Heer
Georgc Roberts. Organist der stad Haarlem.
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8.10 uur: Avondconcert door het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens. Met medewerking van: Mevr. Jctty Bleyswijk-Sombcck (Declamatie). Smits’
Klassiek Plectrum Kwartet.
1. Kriegsmarsch der Priester uit de muziek bij “Athalia” van Racinc, F. Mendelssohn
2. Ouverture “Coriolan”, Op. 62 (bij het gelijknamige drama van Jos. von Collin),
L. v. Beethoven
Orkest.
3. a. Fragment uit “Mei”, H. Gorter
b. Verzen van Alice Nahon
Jctty van Bleyswijk-Sombcck.
4. Kwartet in G Majeur, Jos. Haydn.
a. Allegro.
b. Adagio.
c. Mcnuetto.
d. Vivace.
Smit’s Klassiek Plectrum Kwartet.
5. Balletmuziek uit “Die Gcschöpfc des Promcthcus”, L. v. Beethoven
6. Symphonischc proloog bij het drama “Koning Ocdipus” van Sophoklcs,
Max von Schillings.
Orkest.
7. Verzen van Henriëtte Roland-Holst
Verzen van A. Roland Holst
Verzen van P.C. Boutcns
Verzen van Balthasar Verhagen.
Jctty Blcyswijk-Sombeek.
8. Kwartet in es majeur, Jos. Haydn
a. Allegro moderato.
b. Menuctto.
c. Adagio.
d. Allegro molto.
Smit’s Klassiek Plectrum Kwartet.
9. Ouverture bij Kotzcbue’s tooncclspel “Die Ruinen von Athcn”, L. v. Beethoven
10. “Les Nubiennes”, Ballctsuitc, Ch. Gounod.
a. Adagio,
b. Dansc antique,
c. Variation de Cléopatrc,
d. Les troyennes,
e. Variation du miroir,
f. Dansc de Phryné.
11. Valse tristc (Uit de muziek bij “Kuslema” van Arvid Jarnevclt), J. Sibclius
12. “Türkischer Marsch” uit de muziek bij “Die Ruinen von Athcn”, L. v. Beethoven
Orkest.
Een Plectrum Kwartet dat strijkkwartetten van Haydn speelt? Een foto toont dat
het vier mandolincn zijn.
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Vrijdag 18 juni 1926
5.00-6.00 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
Programma.
1. Marche funèbre d’unc marioncttc, Ch. Gounod
2. Sphinx, Valse de genre, Fr. Popy
3. Ouverture der opera “Indra”, Fr. v. Flotow
4. Nebel-Ncbbic, Ottorino Respighi
5. Fantasie naar motieven der opera ‘TAmico Fritz”, P. Mascagni
Pauze.
6. Ballet Egyptien, 2c Suite, A. Luigini
a. Allegro.
b. Allegretto.
c. Andantino.
d. Allegro con fiioco.
7. Serenata lamentosa, F. Humphrics
8. Schatz-Walzcr (naar motieven der operette Der Zigcuncrbaron), Joh. Strauss
9. Hcinzclmannchens Wachtparadc, K. Noack
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Franschc Les voor beginners door den heer Ch. Miche.
8.10 uur: Aansluiting van het Kurhaus te Schcvcningcn. Eerste H.D.O.-Kurhausprogramma aangeboden door de N.V. Philips’ Radio. Bccthovcn-avond. FIct Residentie-Orkest onder leiding van Prof. Gcorg Schnécvoigt.
Programma.
1. Ouverture “Egmont”.
2. 1ste Symphonic.
Pauze.
3. Zevende Symphonic.
In de pauze: Lezing van den Heer Schürmann over “De Ncdcrl. Middenstand”.
De HDO begint weer met de Kurhausconccrtcn. Men had ook al het concert
(met de violist Carl Flcsch) van woensdag 16 juni willen uitzenden, maar de
NCRV wilde zijn avond niet afstaan. Over de uitzending van 18 juni zal de Radio
Luistergids van 25 juni schrijven, dat de muzickkwalitcit niet bevredigend was.
Afgezien van de noodzaak enige ervaring op te doen in het vaststellen van de juis
te plaats van de nieuwe Rciss-microfoon - een ervaring waartoe uiteraard een eer
ste concert het nodige moet bijdragen - moest de minder goede weergeving op
rekening van de kabel gesteld worden. De lijnverbinding werd via een grondkabcl
tot stand gebracht, tegen die op zondag 20 juni via een bovengrondse telefoon
lijn. De kabel absorbeert bepaalde frequenties en vervormt de overblijvende. De
HDO zal de Rijkstclefoonautoritciten verzoeken voor de Kurhausconccrtcn steeds
de bovengrondse verbinding te willen rcrscrvcrcn.
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Zaterdag 19 juni 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconert door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois Lupgens.
Met medewerking van Mej. Annie Lieman (Sopraan).
1. “Sous les drapeaux” (Marsch), Schmeling
2. O Frühling, wie bist du so schön”, P. Linckc
3. Ouverture “Banditcnstreichc”, F. v. Suppé
4. Scrcnata Fiorcntina, F.D. Marchctti
5. a. Aria uit “Samson et Dalila”, Saint-Sacns
b. Melodie, P. Tosti
c. Es war auf dem Balie, P. Tschaikowsky
Annie Lieman.
6. Fantasie naar motieven bij het tooncclspcl van A.P. Wolff “Prcziosa”,
C.M. v. Weber
Pauze.
7. Potpourri uit de operette “Das Hollandwcibchcn”, E. Kalman
8. a. Lcntcwccldc, Gottfned Mann
b. Kruisweg, Kor Kuiler
Annie Lieman.
9. Madrigalc, Simonctti
10. Marche turque (op verzoek), Mozart
11. Rhapsodic Norvcgiennc, J.S. Svcndscn.
10.30 uur: Aansluiting van Tuschinski te Amsterdam. Uitzending van Dansmuziek.
De Radio Luistergids van 18 juni geeft een overzicht van de HDO-cxcursics naar
Engeland onder leiding van Fred Fry. Voorts wordt mccgcdccld dat er een HDOFord aangeschaft wordt voor de Propagandadienst.
Zondag 20 juni 1926
3.00 uur: Aansluiting van het Kurhaus te Schcveningcn. Matinee. Het Residentie
orkest o.l.v. Ignaz Ncumark. Soliste: Barbara Lully (Viool). Aangeboden door dc
N.V. Philips’ Radio.
Programma:
1. Ouverture “Carnaval”, A. Dvorak
2. Vioolconcert in A kl.t. Op. 82, A. Glazounow
Barbara Lully en Orkest.

Pauze.
3. Twee Hongaarschc dansen (Origincelc instrumentatie van Joh. Brahms).
4. Einc Steppenskizzc aus Mittcl-Asicn, A. Borodin
5. Ouverture “Riënzi”, R. Wagner.
8.15 uur: Aansluiting van het Kurhaus te Schcveningcn. Uitzending van het Solistcnconcert. Het Residentie-Orkest o.l.v. Prof. Georg Schnécvoigt. Solist: Willem
Andricsscn (Piano). Aangeboden door de N.V. Philips’ Radio.
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Programma:
1. Ouverture “Sommcrnachtstraum”, Mcndclssohn
2. Pianoconcert in a moll, K Schumann
Willem Andricsscn.
Pauze.
3. “Les preludes” (Poeme Symphonique d’après les meditations poétiques de
Lamartinc), Fr. Liszt
4. Vorspiel (1ste acte) “Lohengrin”, R. Wagncr
5. “Finlandia”, J. Sibelius.
Maandag 21 juni 1926
5.00-6.00 uur: Kindcruurtjc door Mevr. Ant. v. Dijk.
6.30-7.30 uur: Duitschc Conversatieles door den Heer Edgar Grün.
7.30-8.00 uur: Radiopraatje door den heer R. Swierstra. Onderwerp: “Antwoor
den op Radiovragen”.
8.15 uur: Een Verloving bij Lantaarns. Operette in een bedrijf naar het Fransch
van Michcl Carré en Lcon Battu door J. Martin S. Hcuckeroth. Muziek van
J. Offcnbach. [Lc mariagc aux lanternes]
Personen: Guillot, jonge pachter, Jules Moes, Dcnisc, jonge boerin, Fr. Fischer,
Fauchcttc (jonge weduwe), Annic Lieman, Catherine (jonge weduwe), Annic
Hofman, De veldwachter, J. Jansen.
“De Macht der Muziek”. Zangspel in 1 bedrijf naar het Fransch van Armand
Gouffe en Villiers door L. Roberts. Muziek van P. Gaveaux.
Personen: Cavatini, Italiaansch zanger, Jules Moes, Benini, zijn kamerdienaar,
Herre de Vos, Barbeau, meester kleermaker, v.d. Ploeg, Cclcstinc, zijn dochter,
Jeanne Bacilck.
Handeling omtrent 1800 te Brussel.
Het H.D.O.-orkest onder leiding van Fran^ois Lupgens.
In de pauze speelt de heer Ed. van Bcinum (Piano):
1. C moll fantasie, W.A. Mozart
2. a. Etude Cis moll, Chopin
b. Nocturne B-dur, Chopin
3. L’islc joycusc, Debussy.
De Franse tenor Pierre Gaveaux (1761-1825) componeerde ± 33 opera’s voor het
Theatre Fcydcau in Parijs.
Dinsdag 22 juni 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkcst onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
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1. Jenny, n’me r’gard pas comm’ca, Penso
2. Wals “Wiener Blut”, Joh. Strauss
3. Ouverture “Bcrlin, wie es weint und lacht”, Conradi
4. Smile a little bit (Fox trot), Schenk en Morton
5. Potpourri uit “La belle Hélcne”, OfTenbach
Pauze.
6. A musical Jig-Saw (Potpourri), A. William Aston
7. Bygoncs (Wals), Abrahamson en Warner
8. Suitc-Ballet, Fr. Popy
9. Ncue Blumen (Unkainischcs Echo), B. Lcopold
10. Sluiting.
6.30-7.30 uur: De Engclschc Les v.d. H.D.O. De les te geven door den Heer
Fred Fry.
Woensdag 23 juni 1926
5.00-6.00 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens. Uit de opera’s van Vcrdi.
1. Marsch uit “Aida”.
2. Ouverture van “La forza del destino”.
3. Fragmenten uit “Un Ballo in Maschcra”.
4. Fragmenten uit “Othcllo”.
5. Fantasie naar motieven uit “La Traviata”.
Moderne Dansmuziek.
6. Lilian (Fox trot), Ted Snyder.
7. Close your eyes (Wals), Larry Yocl
8. Ich hab’ das Fraulein Helen baden ’sehn (Fox trot), Fredy Raymond.
9. Pas sur la bouchc (Sélection), M. Yvain.
10. Annabcllc (Fox trot), Roy Henderson.
11. Tango.
12. Sluiting.
6.30-7.30 uur: Duitsche Les vanwege de afd. Taalcursussen v.d. H.D.O. Leider:
Fred Fry. De les te geven door den Heer Edgar Grün.
Donderdag 24 juni 1926
3.30-4.30 uur: Uurtje voor Weeshuizen en Ziekenhuizen door Mevr. Ant. v. Dijk.
[Wouter Loeb trad op. A. van Dijk schrijft: “Woutertje” is in Den Haag een
bekende figuur. Hij zingt zijn eigen gemaakte liedjes, begeleidt ze vlot op de
piano en heeft al menigen avond het publiek met zijn speciaal genre geamuseerd.
Maar hij doet meer: hij praat er bij en is onuitputtelijk in ’t grappen vertellen. Hij
schrijft ook, en net als zijn muzikale capriolen, zijn de opstellen, die hij schrijft en
de versjes, waarvan men er dikwijls in “Het Vaderland” (dat deftige Haagsche
blad) kan lezen, vol van onvoorziene invallen en vlotte, geestige opmerkingen.
Een boek vol schreef hij met zijn grappen en anccdotcn “De vroolijkc wereld” dat
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dezer dagen bij de firma Morks in Den Haag verschijnt. Zijn bundeltje “Slordige
versjes met muziek” zag al een derde druk. “Woutertje”, eigenlijk Wouter Locb,
wil op het Radio-Uurtje van 25 Juni de Luistcrschare opmontcren. Wij willen
hopen, dat hij behalve dezen keer voor uitgebreider gehoor door de H.D.O. in de
gelegenheid zal worden gesteld, zijn eigenaardig humoristisch talent voor den
microfoon te geven. Wij genieten veel moois op allerlei gebied, maar “eventjes
lachen” vinden wij altijd prettig en weinigen zijn er in Holland uitverkoren, die op
beschaafde wijze ons kunnen doen lachen. “Woutertje” is dus hartclijk welkom!]
5.00-6.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens. Solist: Jo v.d. Meer (Cello). Saint-Sacns - Massenet - Program
ma.
1. Ouverture der opera “La princcssc jaunc”, C. Saint-Sacns
2. Ouvre tes yeux bleus (Melodie), Massenet
3. Romance sans parolcs, C. Saint-Sacns
4. Un fête bohémienne uit de suite “Scènes pittoresques”, Massenet
5. Concerto voor violonccllo met begeleiding van orkest, C. Saint-Sacns
Jo v.d. Meer en orkest.
Pauze.
6. Fantasie naar motieven der opera “Manon”, J. Massenet
7. Bacchanalc uit de opera “Samson et Dalila”, C. Saint-Sacns
8. Elegie, J. Massenet
9. Marchc militaire ffancaisc uit de Suite Algcricnnc, C. Saint-Sacns
6.30-7.30 uur: Franschc Conversatieles door den Heer Charles Michc.
8.10 uur: Joh. Scb. Bach-avond in samenwerking met het Genootschap “Muziek
en Religie”. Medewerkenden: Francis Koene (Viool), Max Orobio de Castro
(Cello), Willem Andricsscn (Piano).
1. Lezing door den heer H[crman]. Rutters. Onderwerp: “Joh. Scb. Bach”.
2. Preludium en fuga bes moll (”Wohltcmpcricrtes Klavier”)
Willem Andricsscn
3. Sonate voor viool (solo)
Francis Koene
Pauze
4. Lezing door Ds. E. Spelberg, “Muziek en Religie”
5. Sonate voor Klavier en viool (E-dur)
Francis Koene en Willem Andricsscn
6. Suite voor violoncel (Solo)
Max Orobio de Castro
7. Concerto italicn (Eerste deel)
Willem Andricsscn
Vrijdag 25 juni 1926
5.00-6.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
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Programma.
1. Let it rain, let it pour (Fox trot), W. Donaldson
2. Kuss Walzer, Joh. Strauss
3. Ouverture der opera “Don Juan”, W.A. Mozart
4. Moment musical, Fr. Schubcrt
5. Poeme, F. Drdla
6. Fantasie naar motieven der opera “Die verkaufte Braut”, F. Smetana
7. Potpourri uit de operette “Der fidele Bauer”, Leo Fall
8. Wals uit de ballet-suitc “Domröschcn”, P. Tschaikowski
9. Sextet uit de opera “Lucia di Lammermoor”, G. Donizetti
6.30-7.30 uur: Franschc Les voor beginners door den heer Ch. Miche.
8.15 uur: Aansluiting van het Kurhaus te Schcveningcn. Uitzending van het
Symphonic-Concert te geven door het Residentie-Orkest onder leiding van Prof.
Georg Schncevoigt. Solist: Charles van Istcrdacl (Cello). Aangeboden door de
N.V. Philips Radio.
Programma:
1. Ouverture “Baron Hop”, Alex. Voormolen.
Onder leiding van den componist.
2. “Lekcu” Adagio voor strijkorkest, Alex. Voormolen.
3. Concert voor Violonccllo, Eugen d’Albcrt.
(met begeleiding van orkest).
Charles van Istcrdacl.
Pauze.
4. 1ste Symphonic in C. kl.t., Joh. Brahms.
In de pauze speelt de heer Frans lc Coultrc (Viool). Pianobegeleiding: Mevr. Ie
Coultre. “Teufcltriller”, Sonate van Tartini.
Zaterdag 26 juni 1926
4.30-6.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest o.l.v. Fran^ois
Lupgens. Met medewerking van Mej. [Munda] Lcchner (Sopraan).
1. Cadcttcn-Marsch, J.Ph. Sousa
2. Pluie de diamonds (Wals), E. Waldtcufcl
3. Ouverture “Die schone Galathé”, Fr. v. Suppé
4. a. Nicht so traurig - nicht so schr, J.S. Bach
b. Der Kreuzzug, F. Schubcrt
c. Verborgenheit, Hug. Wolf
Mej. Lcchner.
5. Potpourri der operette “Grafin Mariza” (Op verzoek), E. Kalman
6. Grande fantasie amcricainc, Theo Moscs Tnbaoi
7. a. Les fcuilles sont mortes, G. Dorct
b. Dicu n’aimc pas les visages sombres, J. Dalcroze
e. Komt, o Zonne, Cath. v. Rennes
d. Mij spreekt de blommc een talc, Cath. v. Rennes
Mej. Lcchner.
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8.
9.
10.
11.

Morgcnblatter (Wals), Joh. Strauss
Balletmuziek uit de opera “Ritter Pasman”, Joh. Strauss
Deuxieme célèbre menuet, L. Bocchcrini
Fox trot.

6.30-7.30 uur: Cursus in Handelskcnnis en Handclstcchniek onder leiding van
den heer J. Pelser Jr. Accountant te A’dam.
In de Radio Luistergids van 25 juni geeft Vogt ‘Enige “hints” voor microfoonaspiranten’:
‘Zij, die zich geroepen voelen iets van hun gaven wereldkundig te maken, die
nen zich daarom al dadelijk critisch af te vragen of datgene wat zij te brengen heb
ben in zekere mate uitmunt en dus boven de gemiddelde prestatie uitgaat.
Het valt niet tegen te spreken, dat sommigen die zich bekwaam achten om cens
“iets ten beste” te geven voor den microfoon, dit beter probeerden op een avond
je als dat van de familie Stastok uit Hildcbrand’s “Camera Obscura”, omdat de
talenten niet zelden op het niveau blijven van die van... Mevrouw Dorbeen.
En bij den omroep is niet altijd het bronzen olifantje met zijn verborgen speel
werk bij de hand om lastige situaties te ontspannen.
Ligt niet soms Schillcr’s “Erinnerung” op de strak gesloten lippen van den
omroeper, wanneer een aankomend sopraantje te hoog wil klimmen met haar
stem, die op de middensporten van haar register nog moeite genoeg heeft om op
de been te blijven?
Dan prevelt hij bezorgd en bijna verwijtend: Wozu in die Ferne Schweifcn,
Sich, das Gute liegt so nah.
En wij voelen bij onzen omroep wel het gemis van de z.g. audities van den
Engelschcn omroep. Op deze audities wordt bij een potdichten microfoon reeds
dadelijk een grondige selectie gehouden uit de vele candidatcn, die zich aanmclden. Die audities, of vóórkeuringen, zullen ook bij den tockomstigcn Omroep in
Nederland moeten worden ingevoerd. De H.D.O. doet het thans wel een enkele
maal, maar moet door geld- en tijdgebrek, meestal afgaan op ter inzage verstrekte
critickcn en op aanbevelingen van erkende deskundigen.
Is men eenmaal uitgenoodigd aan een radio-avond mede te werken, dan is het
gcwcnscht om ongeveer een half uur vóór den vastgestcldcn tijd aanwezig te zijn
teneinde zich een weinig in de vreemde omgeving te oricntccrcn.
Zangers en zangeressen kunnen bij gebrek aan een eigen begeleider aan den
vleugel, rekenen op den ervaren vasten accompagnatcur van den H.D.O., mits zij
daarvan tijdig van te voren opgave doen liefst onder toezending der muziek.
Zij dienen er verder nota van te nemen, dat met het oog op radiotcchnischc
cischcn, het zelden tocgclatcn is dat de zangers van hetzelfde muziekblad zingen
als dat hetwelk de accompagnatcur vóór zich heeft.
Zij zullen dus een extra partituur behoeven en wanneer zij de zangnummers al
voldoende uit het hoofd kennen is het toch altijd verstandig, de woorden even
vóór zich op papier te hebben.
Welk papier men ook in de handen houdt! Laat het nimmer een scherm zijn
tusschcn mond en microfoon. Zing verder naar den microfoon toe en niet schuinlinks met een half oog gevestigd op den begeleider.
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Ieder medewerker aan een Radioconcert heeft wel even gelegenheid om vóór
zijn optreden de acustischc condities van de Studio te verkennen. Een vaak
gehoorde verzuchting bij vocalisten is: “dat het er zoo zwaar zingt”. Deze opmer
king is juist, want de Studio is zwaar gedrapeerd om de hinderlijke schaleffecten,
die kale zaaltjes van deze afmetingen bezitten, te climinccren. Bedenk echter, dat
klankvolume in de studio bijzaak is.
De microfoon kan door zijn versterkers zóó gevoelig gemaakt worden, dat het
vallen van een speld bijna in een hamerslag kan overgaan.
Het is ongcwcnscht om bij terugkeer van den omroeper in de studio te vragen:
“Hoe klonk ’t?” of “Was ’t zoo goed?”’
Voorts wordt meegedecld, dat de NCRV bereid is tot half september op donderdavond uit te zenden. De HDO heeft: dan de woensdagavond beschikbaar voor
de concerten uit het Kurhaus.
Zondag 27 juni 1926
3.00 uur: Aansluiting met het Stadhuis op de Grootc Markt te Roermond, van
welks bordes tal van autoriteiten zullen gadeslaan: Het Défilé van medewerkenden
aan den Limburgschcn Burgerwachtdag. Aan het hoofd van den stoet het Tam
boer- en Pijpcrcoips van de Mijnwerkers uit Blcycrhcidc. Daarachter de Koninklij
ke Harmonie van Thorn (112 muzikanten, directeur Max Guillaumc). Er wordt
gemarcheerd op de wijze: “Turf in je ransel”. Vervolgens de burgerwachten en
Muziekcorpsen als vermeld in het redactioneel gedeelte. Na den opmarsch: Zang
door alle aanwezigen: Wilhelmus van Nassauwcn. Daarna: Korte toespraken door
Z. Exc. de Ministers Kan, Lambooy en Waszink en door den Commissaris der
Koningin in Limburg. Vervolgens: Sluiting: Gezamenlijk zingen van: “Limburg is
mijn vaderland” en afmarsch naar vergaderlokalen.
8.15 uur: Aansluiting van het Kurhaus te Scheveningcn. Uitzending van het Solistenconccrt. Onder leiding van Prof. Georg Schnccvoigt. Soliste: Erna Rubinstcin
(Viool). Aangeboden door de N.V. Philips’ Radio.
Programma:
1. Academische Fest-Ouverture, Joh. Brahms
2. Vioolconcert G-moll, M. Bruch
Erna Rubinstcin.
Pauze.
3. “Trauermarsch” uit “Göttcrdammerung”, R. Wagncr
4. Ballade et Polonaise, H. Vicuxtemps
5. “Scherzo” uit “Sommcrnachtstraum”, Mcndelssohn
6. “Festliches Praeludium”. Op. 61 Zur Einweihung des Wiener Konzcrthauscs
19. Okt. 1913, [R. Strauss]
Maandag 28 juni 1926
5.00-6.00 uur: Kinderuurtje door Mevr. Ant. v. Dijk.
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6.30-7.30: Duitschc Conversatieles door den Heer Edgar Grün.
8.15 uur: Gemengd Avondprogramma. Met medewerking van: Het Mandolincorkest “L’Estudiantina” van Amsterdam. Directeur: Hill. Gonkcl. Hawaiian Kwar
tet, bestaande uit de hccrcn: Chris de Vos Jr., Jan de Vos, Eug. Scholtcn en Chris
Sccgcr. August de Laat, Karakterhumorist te Tilburg (Pianobegeleiding: André de
Laat [zoon]). J.N. Naafs (Mondaccordcon-solist). Barendje Thomas uit de Kalverstraat (Harmonicavirtuoos).
±8.20: Marsch. Potpourri “Lcichtc Cavalleric”, Suppe
Harmonica.
8.35: Fantasie der Opera “Traviata”, Verdi
Mondaccordcon.
8.45: King Kohala.
Swinging Along.
Mary Mary.
Hawaiian Kwartet
9.00: Stepmanie.
Vaders brief uit het oud Mannenhuis (Dramatisch).
Boemel Coupletten.
Aug. de Laat.
9.15: Barcarollc uit “Hoffmanns Vertellingen”, Offcnbach
Fantasie uit de opera “Martha”, F. von Flotow
Mandolinc-Orkcst.
9.35: Fantasie der opera “Troubadour”, G. Verdi
Mondaccordcon.
9.50: Waar het hier in dit leven om gaat.
De huwclijksbaromctcr.
Potpourri.
Aug. de Laat.
10.05: Persberichten. Nieuwsberichten. Koersen. (Persbureau Vaz Dias).
10.15:
a. Hawaiian Hula Mclody
b. Close in my arms
c. Hawaiian Chimes
Hawaiian Kwartet
10.30: Fior chcz Languc (Rêverie), S. Allasio
Fantasie uit de opera “Cavallcria Rusticana”, Mascagni
Mandolinc-Orkcst.
Dinsdag 29 juni 1926
5.30-6.30 uur: Vooravondconccrt door het H.D.O.-orkcst onder leiding van
Fran^ois Lupgens.
1. Marchc des Vagabonds, J. Gung’1
2. Traum Idealen, Wals, J. Fucik
3. Französische Lustspicl, Ouverture, Kélcr Béla
4. Serenade, Ch.M. Widor
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5. Wcnn man cin Madcl küsscn will, Austin Egen
6. Fantasie naar motieven der opcra-comiquc “Surcouf”, R. Planquettc
7. Frühlingsrauschen, Sinding
8. Ronde des elfes, Wals, J. Gung’1.
6.30-7.30 uur: De Engclsche Les v.d. H.D.O. De les te geven door den Heer
Fred Fry.
Van Barendje Thomas deelt de Radio Lnistergids mee: Wie op zaterdagmiddagen
Nieuwendijk of Kalvcrstraat passeert vindt daar steevast de populairste harmonica
speler van Amsterdam B. Thomas, kortweg Barendje, omstuwd door zijn talrijke
bewonderaars.
Woensdag 30 juni 1926
5.30-7.30 uur: Vooravondconcert door het H.D.O.-orkest onder leiding van
Frangois Lupgens.
1. Le défilé du régiment (op verzoek), M. v. Ploeg
2. Je t’aimc, Wals, E. Waldtcufel.
3. Ouverture zu ciner Tragödie, P. Lineke
4. Bruyères, No. 5 des préludes, Cl. Debussy
5. Indiancr-Standchen, N. Moret
6. Mozart-Mosaik, Richard Ralf
Pauze.
7. Wiener Spaziergange, Potpourri, K. Komzak
8. Dorfkindcr, Wals naar motieven der operette “Zigcuncrprimas”, E. Kalman
9. Viva cl Toro, F. Popy
Moderne dansmuziek
10. Save your sorrow for to morrow, Fox trot, De Sylva
11. When the gold turns to grey, Fox trot, Harry Carlton
12. Rain or shine Pal of mine, Waltz, Ch. Borrclli
13. Spain, Tango fox, I. Jones
14. The golden west, Waltz, H. Nicholls
15. Show me the way, Fox trot, B. Davis
16. Savoy medley of medleys, D. Somers
8.15 uur: Solistenconccrt. Het Rcsidcntic-Orkcst onder leiding van Prof. Gcorg
Schnéevoigt. Soliste: Vera Janacopulos (Zang). Aangeboden door de N.V. Philips’
Radio.
Programma:
1. “Une fête chcz Capulct” uit “Romeo et Juliette”, H. Berlioz
2. Vorspiel zu der Oper “Tristan und Isolde”, R. Wagner
3. a. Le Papillon, A. Campra
b. Voi che sapetc,
e. Non so piu, W.A. Mozart
Vera Janacopulos.
4. “Fetes” uit “Nocturnes”, Cl. Debussy
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Pauze.
5. a. La Rosc et lc Rossignol, NA. Rimsky-Korsakow
b. Lc Chef cl’Armee, Moussorgsky
c. Hopak, Moussorgsky
Vera Janacopulos.
6. Ungarischc Rhapsodic No. 2 D-dur, Fr. Liszt.
In juli 1926 kwam het rapport uit van de Staatscommissie voor de nationale
omroep onder voorzitterschap van Ruys de Bccrcnbrouck.
H. Schaafsma schrijft in zijn Geschiedenis van de omroep:
Zij moest adviseren omtrent a de taak van de staat ten aanzien van de radio omroep; b de volledige regeling van de omroep (gebruikt werd nog de Engelse
term ‘broadcasting’); c maatregelen voor de tijdclijkc regeling van de omroep, in
afwachting van een definitief systeem. De belangrijkste elementen in het rapport
waren: 1 de oprichting van een naamloze vennootschap Nationale Draadloze
Omroep, onder toezicht van de regering; 2. financiering van de omroep uit een
deel van een te heffen radiorctributic, die zou moeten worden verdeeld tussen de
staat en de vennootschap; 3 verlening van het recht op zendtijd aan verenigingen
die aan nader te stellen eisen voldoen. Deze verenigingen zouden voor een avond
per weck van de omrocpmaatschappij het gebruik van de zender kunnen vorderen.
Verder moest erop worden toegezien, dat in de programma’s van de maatschappij
zelve elke ‘levensrichting’ tot uiting zou komen. In de visie van de commissie zou
den de aandelen eerlijk tussen de omroeporganisaties van ‘links’ en ‘rechts’ wor
den verdeeld. Tot de linkerzijde werden de VPRO (12 aandelen), de HDO (13
aandelen, de NVVR [Nederlandse Vereniging voor Radiotclcgrafic] (5 aandelen)
en de VARA (20 aandelen), gerekend. De rechtse omroeporganisaties, NCRV en
KRO, had de commissie elk 25 aandelen toegedacht. Het plan voorzag verder in
de oprichting van twee zenders, opdat elke vereniging ten minste écn avond van
16 tot 24 uur in de ether zou kunnen zijn. Als eisen waaraan omroeporganisaties
voor toewijzing van zo’n avond zendtijd moesten voldoen, werden gesuggereerd:
storting van een waarborgsom van 30.000 gulden in ’s rijks kas; een aantal contri
buanten van ten minste 3000; een minimale contributie van één gulden per jaar.
De leiding van de maatschappij diende te berusten bij een uit zes personen
bestaande Raad van Beheer. Het toezicht op de uitzendingen zou moeten worden
toevertrouwd aan een permanente, door de regering benoemde, raad. Achter het
plan schaarden zich de VARA en de VPRO. De HDO voelde er, zoals begrijpelijk,
weinig voor. Hij zou voorlopig het standpunt handhaven, de enige rechtmatige
‘algemene’, dus nationale omroepinstelling te zijn. Voor KRO en NCRV was het
advies niet aantrekkelijk: toen het werd uitgebracht, was de Huizense zender al in
aanbouw.
Vogt in Een Leven met Radio:
De commissie zou zich in een indrukwekkend monnikenwerk verstrikken. De
omroep ontwikkelde zich zelf ondanks de Commissie als een grocikrachtigc
brandnetel, die elk plekje door de overheid geprepareerde grond met het eerlijk
clan der driftige jeugd overwoekerde.
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