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!
NIR woensdag 07-01-1953 Driekoningenavond (André Demedts - onbekend) [20.00-20.55] > BE
→ B 10.058 27 + GUB V. 4966 (26)

!
NIR Gewestelijk zondag 11-01-1953 Kapitein der Bokkerijders (Bernard Bekman - onbekend) [21.00-21.40]
(herhaald op zondag 18-01-1953) > NL
Bewerking: Paul Frische.
[Kapitein der Bokkerijders, Heerlen, Wijnants, 1949]
Beschrijving van het leven van Joseph Kirchhoffs, de leider van de bandieten die in de 18de eeuw Zuid-Limburg en omstreken
onveilig maakten.

!
NIR zondag 11-01-1953 Het waarheidsserum (Marcel Picard - onbekend) [20.00-20.42] (herhaling van dinsdag
26-08-1952)

!
NIR Gewestelijk donderdag 15-01-1953 Het lied van de kleine Ta-Ming (Richard Van Eyck - onbekend)
[21.15-22.15] > BE
Herdenking van de hoorspelschrijver Richard Van Eyck. Posthume eerste uitvoering van dit hoorspel.

!
NIR Gewestelijk zondag 18-01-1953 Kapitein der Bokkerijders (Bernard Bekman - onbekend) [21.00-21.45]
(herhaling van zondag 11-01-1953)

!
NIR woensdag 21-01-1953 Le Médecin malgré lui (Molière - onbekend) [20.00-21.30] (herhaald op zondag
06-09-1953, nu Geneesheer tegen wil en dank) > FR
[Le Médecin malgré lui, Paris, Théâtre du Palais-Royal, 06-08-1686]

Sganarelle, een rustiek type die zijn geld verdient met het verkopen van takkenbossen, heeft zich de wraaklust van zijn vrouw
op de hals gehaald. Deze zet twee mannen op zijn spoor die voor hun meester op zoek zijn naar een bijzondere arts. Zij
beschrijft hen Sganarelle als een man met wonderbaarlijke krachten, die hij echter verbergt: "...hij zal nooit toegeven arts te zijn,
wanneer u niet allebei een stok neemt en hem net zo lang slaat tot hij bekent wat hij verbergt. Zo doen wij het ook als we hem
nodig hebben." Het blijkt inderdaad zo te zijn. Na een flink pak slaag, waarvoor Valère en Lucas zich steeds uitvoerig
excuseren, begint zelfs Sganarelle te twijfelen: " Zou ik arts geworden zijn, zonder er erg in te hebben?" Als hem dan ook nog
geld wordt geboden, herinnert hij het zich weer glashelder...

!
NIR woensdag 28-01-1953 St. Thomas van Aquino (Herman Verdin - onbekend) [20.00-21.10] > BE

!

NIR woensdag 04-02-1953 De wereld is een draaitoneel (Ton Lensink - Bert Janssens) [20.00-21.00] (herhaling
van dinsdag 01-02-1949)

!
NIR zondag 08-02-1953 Gevangenisoproer (Peter van Eysden - onbekend) [20.00-21.05] (herhaling van dinsdag
15-07-1952)

!
NIR Gewestelijk donderdag 12-02-1953 De beer (Anton Tsjechov - onbekend) [21.30-22.00] > RU
[Medved: Shutka v Odnom Deystvii, St. Petersburg, Novoe Vremja, 1888]

!
NIR woensdag 18-02-1953 Witte nachten (Fjodor Dostojevski - onbekend) [20.00-?] > RU
[Belye nochi, 1848]

!
NIR Gewestelijk donderdag 26-02-1953 De tovenaar van Madeira (Sax Rohmer - onbekend) [21.30-?] > GB

!
NIR woensdag 04-03-1953 De bemanning van de Stella Maris (Marie van Dessel-Poot - onbekend) [20.00-?]
(herhaald op zondag 29-11-1953) > NL

!
NIR zondag 08-03-1953 Mama’s kind (Jean Du Parc (= Willem Putman) - onbekend) [20.00-21.10] (herhaling
van woensdag 03-12-1952)

!
NIR woensdag 18-03-1953 De madonna met de bebloede lippen (Johan Daisne - Frans Roggen) [20.00-?]
(herhaling van dinsdag 29-11-1949)

!
NIR woensdag 25-03-1953 Vincent van Gogh (Germaine Dijckhoff-Ceunen - onbekend) [20.00-?] > BE

!
NIR Gewestelijk donderdag 26-03-1953 Pastoor Campens en zijn parochie (Ernest Claes - onbekend) [21.40-?]
(herhaald op donderdag 04-11-1954) > BE
[Pastoor Campens zaliger, Antwerpen, Standaard-Boekhandel, 1935]

!
NIR zondag 05-04-1953 Het mirakel van Sint-Antonius (Maurice Maeterlinck - onbekend) [20.00-?] (herhaling
van dinsdag 07-10-1952)

!
NIR Gewestelijk donderdag 06-04-1953 De dirigent is ongesteld (Pierre Valengé - onbekend) [21.30-?] > BE

!
NIR woensdag 15-04-1953 Piloot Galenka redde de vrede (Kees Borstlap - onbekend) [20.00-?] > NL

!
NIR woensdag 22-04-1953 De man die niet sterven kon (Richard Van Eyck - onbekend) [20.00-?] (herhaling van
dinsdag 18-12-1951)

!
NIR woensdag 29-04-1953 De brug van Estaban (Arthur Swinson - onbekend) [20.00-?] (herhaling van dinsdag
16-10-1951)

!
BRT Gewestelijk donderdag 30-04-1953 Asmodée (François Mauriac - onbekend) [20.00-?] > FR
[Asmodée, Paris, Comédie-Française, 16-11-1937]

!
NIR zondag 03-05-1953 Beatrijs (anoniem - onbekend) [20.00-?] (herhaling van dinsdag 21-10-1952)

!

BRT Gewestelijk donderdag 07-05-1953 De club van de rossen (Arthur Conan Doyle - onbekend) [21.30-?] > GB
[The Red-Headed League, in: The Strand Magazine, August 1891]

!
NIR woensdag 13-05-1953 De revolver (Gerard Walschap - onbekend) [20.00-?] (herhaald op woensdag
19-08-1953) > BE
[De revolver, in: Dietsche Warande en Belfort, XXXIX, 1939]

!
NIR woensdag 20-05-1953 Charmaine en de geluidsmuur (Anton Van Casteren - onbekend) [20.00-?] > BE
→ B 10.058 29 + GUB V. 4966 (28)

!
NIR Gewestelijk donderdag 28-05-1953 De moord op Hilda Cox (Paul Van Keymeulen - onbekend) [21.30-?] >
BE

!
NIR woensdag 10-06-1953 De Arke Noachs (Anton Van de Velde - onbekend) [20.00-?] > BE

!
NIR Gewestelijk 11-06-1953 Jedda en de eenzame (Tone Brulin - onbekend) [21.30-?] > BE

!
NIR zondag 14-06-1953 Beatrijs (anoniem - onbekend) [20.00-?] (herhaling van dinsdag 21-10-1952)

!
NIR woensdag 17-06-1953 Zonderling verhoor (Christian Bock - onbekend) [20.00-?] (herhaald op zondag
23-01-1955) > DE
[Seltsames Verhör, 30-10-1951 Nordwestdeutscher Rundfunk]
Ein Mann, der zeitlebens seine Pflicht getan hat, wird eines Tages mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Er ist besten
Gewissens. Aber mit wachsender Bestürzung sieht er, daß alles gegen ihn zu sprechen scheint, was eigentlich für ihn sprechen
müßte: sein Fleiß, seine Anständigkeit, seine strenge Pflichtauffassung, sein ganzes untadeliges Leben. Fassungslos sieht er
sich einem Verhör ausgesetzt, bei dem die gewohnten Ansichten darüber, was gut und böse ist, geradezu auf den Kopf gestellt
scheinen. Erst nach und nach beginnt er zu begreifen, was ihm als Schuld angerechnet wird: Er hat sein Leben nur wie eine
Pflicht erledigt, gewissenhaft, ordentlich, der Richtschnur anerkannter Grundsätze folgend, aber - und das ist seine Schuld - er
hat dieses Leben keinen Tag und keine Stunde geliebt, er ist der Freude aus dem Wege gegangen, er hat nur gelebt, weil er
leben mußte, aus Pflicht. Diese Sünde aber kann größer sein als manche andere, die man im Leben begehen kann. Im
Bewußtsein, doch nur seine Pflicht zu tun, hat er Schuld auf sich geladen - und nicht nur sich, auch anderen gegenüber.

!
NIR woensdag 24-06-1953 De groene duivel (Nic Bal - onbekend) [20.00-21.15] > BE
→ B 10.058 32 + GUB V. 4966 (31)

!
NIR woensdag 08-07-1953 Een Gulden Spoor, de Châtillon! (Jo De Meester - onbekend) [20.00-21.00]
(herhaling van woensdag 09-07-1952)

!
NIR zondag 12-07-1953 Nooit meer niezen (onbekend - onbekend) [20.00-?] > ?

!
NIR woensdag 15-07-1953 Baas Ganzendonck (Hendrik Conscience - onbekend) [20.00-?] > BE
[Baes Gansendonck, Antwerpen, J.-E. Buschmann, 1850]

!
NIR woensdag 22-07-1953 Obsessie (André Waterschoot - Frans Roggen) [20.00-21.05] (remake op zaterdag
17-11-1979) > BE
→ B 10.058 31 + GUB V. 4966 (30)

!
NIR woensdag 05-08-1953 Na het avondmaal (Alwyne Whatsley - onbekend) [20.00-?] > GB
[After Dinner, 14-10-1949 BBC Light Programme]
The scene is laid in a rather isolated cottage about thirty miles from London, one evening in September.

!
NIR zondag 09-08-1953 Vijf minuten voor twaalf (Peter Wyrsch - onbekend) [20.00-?] (herhaling van dinsdag
16-09-1952)

!
NIR woensdag 12-08-1953 Mijn vader de seinwachter (Charles Dickens - onbekend) [20.00-?] > GB
Bewerking: Louis-Paul Boon.
[The Signal-Man, in: All the Year Round, Christmas 1866]

!
NIR woensdag 19-08-1953 De revolver (Gerard Walschap - onbekend) [20.00-?] (herhaling van woensdag
13-05-1953)

!
NIR woensdag 02-09-1953 Meneer Beverley speelt voor God (Emery Bonett - onbekend) [20.00-21.05] > GB
[Mr. Beverley plays God, 15-07-1946 BBC Home Service]

!
NIR zondag 06-09-1953 Geneesheer tegen wil en dank (Molière - onbekend) [20.00-?] (herhaling van woensdag
21-01-1953, toen Le Médecin malgré lui)

!
NIR woensdag 09-09-1953 De auteur en zijn personage (Andries Poppe - onbekend) [20.00-?] (herhaald op
woensdag 07-08-1955) > BE
→ B 10.058 33 + GUB V. 4966 (32)

!
NIR woensdag 16-09-1953 Lady Godiva (Herwig Hensen - onbekend) [20.00-21.00] > BE
[Lady Godiva, Antwerpen, Koninklijke Nederlandse Schouwburg, 1947]

!
NIR woensdag 30-09-1953 Morgen moet je antwoorden (Herbert Reinecker - onbekend) [20.00-?] > DE
[Morgen mußt du antworten, 22-02-1951 Nordwestdeutscher Rundfunk]

!
NIR woensdag 07-10-1953 Theseus en Ariadne (Jan L. Broeckx - onbekend) [20.00-21.30] (herhaald op zondag
04-09-1955) > BE
→ B 10.058 34 + GUB V. 4966 (33)

!
NIR woensdag 14-10-1953 De tovernacht van Merlijn (Samivel (= Paul Gayet-Tancrède) - onbekend)
[20.00-20.45] (herhaling van dinsdag 13-01-1948)

!
NIR woensdag 14-10-1953 De teleurgang van de Waterhoek (Stijn Streuvels - onbekend) [21.00-22.00]
(herhaling van woensdag 17-10-1951)

!
NIR woensdag 28-10-1953 De man die niet sterven kon (Richard Van Eyck - onbekend) [20.00-?] (herhaling van
dinsdag 18-12-1951)

!
NIR zondag 01-11-1953 Hidalgo van God (Jan Naaykens - onbekend) [20.00-?] > BE
[19-10-1952 KRO]
→ B 10.058 30 + GUB V. 4966 (29)

!
NIR woensdag 04-11-1953 Dodelijk beroep (Camylle Hornung - onbekend) [20.00-21.00] > CH

!
NIR woensdag 11-11-1953 Bazuinen om Jericho (Ben van Eysselsteijn - onbekend) [20.00-21.45] > NL
[Bazuinen om Jericho. Een spel in drie bedrijven, Assen, Van Gorcum, 1950]

!
NIR Gewestelijk donderdag 12-11-1953 De nacht… en de mensen (Pierre Valengé - onbekend) [21.40-?] > BE

!
NIR woensdag 25-11-1953 Apollo en Themis (Peter Fontaine - onbekend) [20.00-21.00] (herhaald op donderdag
28-01-1960) > BE
→ B 10.058 35 + GUB V. 4966 (34)

!
NIR Gewestelijk donderdag 26-11-1953 Als je van de duivel spreekt (David Grubb - onbekend) [21.30-?] > US

!
NIR zondag 29-11-1953 De bemanning van de Stella Maris (Maria Van Dessel-Poot - onbekend) [20.00-?]
(herhaling van woensdag 04-03-1953)

!
NIR woensdag 02-12-1953 Het ongewenste mulatkind (Albert van Hoeck - onbekend) [20.00] (herhaald op
donderdag 07-04-1960) > BE
→ B 10.058 36 + GUB V. 4966 (35)

!
NIR woensdag 09-12-1953 De schoentjes van de keizerin (Nikolaj Gogol - onbekend) [20.00-?] (herhaald op
zondag 15-05-1955) > RU
[Noch pered Rozhdestvom, in: Вечори на Хуторі Близ Диканьки, 1831-1832]

!
NIR Gewestelijk donderdag 10-12-1953 Een tweede leven (Juul Van Dael - onbekend) [21.20-?] > BE

!
NIR woensdag 23-12-1953 Verhaal voor een Kerstavond (Antonia Ridge - onbekend) [20.00-?] (herhaald op
zondag 25-12-1955) > GB
[Told on Christmas Night, 25-12-1951 BBC Home Service]

!
NIR Gewestelijk donderdag 24-12-1953 Het einde van een roman (Frans Verstreken - onbekend) [21.30-?] > BE

!
NIR zondag 27-12-1953 Atalanta (René Metzemaekers - onbekend) [20.00-?] > BE
→ B 10.058 28 + GUB V. 4966 (27)

!
NIR woensdag 30-12-1953 De twaalf maanden (Samuil Marshak - onbekend) [20.00-?] > RU
[Dvenadtsat mesyatsev, 1943; The Twelve Months, 31-12-1950 BBC Home Service]
A poor girl was given an impossible task by her stepmother: to gather snowdrops in a winter forest. Suddenly she stumbled
across twelve brothers who happened to be the twelve months.

