Catalogus | Vlaamse openbare omroep
1954
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Herman Van Cauwenberghe.

Hoorspelen.eu

!
NIR woensdag 06-01-1954 Het zwarte sterrenbeeld (Hubert Lampo - Herman Niels) [20.00-21.35] (herhaald op
zondag 12-06-1955; remake op zaterdag 20-10-1979) > BE
Jeanne d’Arc
Gilles de Rais, maarschalk van Frankrijk
Barbette en Peronelle, twee meisjes van plezier
Pierre Bosquier, een dominicaner pater
Cathérine de Thouars, echtgenote van Gilles de Rais
Francesco Prelati, magiër en alchemist
Jan van Bretagne, de hertog
Jean de Malestroit, zijn neef, bisschop van Nantes
Nicolette, een volksvrouw
Een gevangenisbewaker
Twee mannen- en twee vrouwenstemmen
Speelt in de eerste helft van de 15de eeuw in Frankrijk, ten tijde van Karel VII.
→ B 10.058 38 + GUB V. 4966 (36) + Gent

!
NIR Gewestelijk donderdag 07-01-1954 Variatie op een springtouwliedje (Paul Van Keymeulen - onbekend)
[21.30-22.10] > BE

!
NIR woensdag 20-01-1954 Pas op, Mijnheer Lipman komt (Tone Brulin - onbekend) [20.00-21.00] (herhaald op
zondag 10-07-1955) > BE
[07-11-1954 KRO]
→ B 10.058 37 + GUB V. 4966 (37)

!
NIR Gewestelijk donderdag 21-01-1954 Een Florentijnse nacht (Oscar Wilde - onbekend) [21.30-22.00] (herhaald op
donderdag 09-04-1954) > IE
Vertaling: P.C. Boutens.
[A Florentine Tragedy, 1894]

A Florentine Tragedy is a tragedy in blank-verse set in the sixteenth century. It tells the story of the illicit love between a burgher's
wife, Bianca, and the young heir to the throne of Florence, Guido. Guido has come to the house of the burgher Simone to claim
Bianca for his own. Encouraged by her, Guido promises a fortune to Simone in exchange for her hand. Simone, though greedy for
the money, is not to be swayed so easily, and a fight to the death ensues.

!
NIR zondag 24-01-1954 Het verhoor (Hubert Dumas - onbekend) [20.00-20.50] (herhaling van woensdag
26-11-1952)

!
NIR woensdag 27-01-1954 De doolaar en de weidse stad (Lode Baekelmans - onbekend) [20.00-21.20] > BE
[De doolaar en de weidsche stad, Wageningen, Johan Pieterse, 1904]

Naturalistisch getinte roman over een boerenjongen die naar Antwerpen trekt om zijn geluk te zoeken, maar in de barre winter van
1890 als sjouwer de ellende van de gewone man en de zelfkant van de maatschappij leert kennen.

!
NIR woensdag 03-02-1954 Een venster naar de zon (Pieter Geert Buckinx - onbekend) [20.00-?] (herhaald op
zondag 21-03-1954 en donderdag 14-07-1960) > BE
→ GUB V. 4966 (38)

!
NIR Gewestelijk donderdag 04-02-1954 Het spookschip (Cesarina Smets - onbekend) [21.30-?] > BE

!
NIR woensdag 24-02-1954 De vertraagde film (Herman Teirlinck - Frans Roggen) [20.00-?) (herhaling van vrijdag
16-06-1950)

!
NIR Gewestelijk donderdag 25-02-1954 ’t Geluid van stappen in de nacht (W.D. Steele - onbekend) [21.30-?) > US

!
NIR Gewestelijk donderdag 11-03-1954 Deze stenen hebben een ziel (Tone Brulin - onbekend) [21.30-?] > BE
→ GUB D. 13474 (12)

!
NIR woensdag 17-03-1954 Thee voor Keizer Ting (René Metzemaekers - onbekend) [20.00-?] > BE
→ B 10.058 39 + GUB V. 4966 (39)

!
NIR zondag 21-03-1954 Een venster naar de zon (Pieter Geert Buckinx - onbekend) [20.00-?] (herhaling van
woensdag 03-02-1954)

!
NIR woensdag 24-03-1954 Een schoen in de Golf van Biskaje (Jo de Meester - onbekend) [20.00-?] > BE
→ B 10.058 45 + GUB V. 4966 (44) + Gent

!
NIR woensdag 31-03-1954 De laatste ronde (Jon Manchip White - onbekend) [20.00-?] > GB
[The Last Lap, 05-05-1952 BBC Light Programme]

!
NIR Gewestelijk donderdag 09-04-1954 Een Florentijns treurspel (Oscar Wilde - onbekend) [21.30-?] (herhaling van
donderdag 21-01-1954)

!
NIR woensdag 14-04-1954 De triomf van de gekruiste (P.R. Mortier - onbekend) [20.00-?] > BE
Muziek: Marinus de Jong.
→ GUB V. 4966 (102)

!
NIR woensdag 21-04-1954 De ene waarheid (Frans Bastiaensen - onbekend) [20.00-?] > BE
→ B 10.058 41 + GUB V. 4966 (40)

!
NIR Gewestelijk donderdag 22-04-1954 Paulus van Tarsus (Jan Rombouts - onbekend) [21.30-?] > BE

!
NIR woensdag 28-04-1954 De trein van zaterdagavond (Louis-Paul Boon - onbekend) [20.00-?] > BE
→ B 10.058 42 + GUB V. 4966 (41)

!
NIR Gewestelijk donderdag 06-05-1954 De kus van de sater (José Gunzburg - Julien Vrints) [21.30-21.53] > BE ♫
Bewerking: Jean Cambier.
Emiel: Miel Geysen
Mr. Stark: Roger De Paepe
Lily Borga: Yvonne Colinet
Leocadieke: Lisette T’Seyen
John Knicker: Tom Pigmans

!
NIR woensdag 12-05-1954 Spel met de Muze (Liane Bruylants - onbekend) [20.00-?] (herhaald op woensdag
17-08-1955) > BE
→ B 10.058 44 + GUB V. 4966 (43)

!
NIR zondag 16-05-1954 Obsessie (André Waterschoot - Frans Roggen) [20.00-?] (herhaling van woensdag
22-07-1953)

!
NIR Gewestelijk donderdag 20-05-1954 Het eerste slachtoffer: de kat (Dr. Maes - onbekend) [21.30-?] > BE

!
NIR woensdag 26-05-1954 Abel en Sim (Henri Scholliers - onbekend) [20.00-?] > BE
→ B 10.058 43 + GUB V. 4966 (42) + Gent

!
NIR woensdag 02-06-1954 Roman om Eva (Peter Andreas - onbekend) [20.00-?] > BE

!
NIR woensdag 09-06-1954 Ik ben hier nog geweest (J.B. Priestley - onbekend) [20.00-?] > GB
Vertaling: ?.
[I Have Been Here Before, 12-07-1952 BBC Saturday Night Theatre]

!
NIR zondag 13-06-1954 De Arke Noachs (Anton Van de Velde - onbekend) [20.00-20.40] (herhaling van woensdag
10-06-1953)

!
NIR woensdag 16-06-1954 Selim, de Sah van Ason (Jan Moraal - onbekend) [20.00-?] > NL

!
NIR Gewestelijk donderdag 17-06-1954 Rosa, de dochter van de Kalief van Bagdad (onbekend - onbekend)
[20.00-?] > ?

!
NIR vrijdag 25-06-1954 De reis van Michiel Emmanuel Saroya (Karel Van Deuren - onbekend) [20.00-?] > BE
→ B 10.058 46 + GUB

!
NIR woensdag 07-07-1954 Het is een wijs vader… (onbekend - onbekend) [20.00-20.30] > ?

!
NIR zondag 11-07-1954 Het Gulden Spoor (Hubert van Herreweghen - onbekend) [16.00-17.00] > BE

!
NIR woensdag 14-07-1954 Maximilien Robespierre (M.H. Planten - onbekend) [20.00-21.00] > NL
Bewerking: Ben Heuer.
[14-09-1948 KRO]

!
NIR woensdag 21-07-1954 Oom Bennie heeft zijn voet bezeerd (Hugo Grimberger - onbekend) [20.00-?] > BE
→ B 10.058 51 + GUB V. 4966 (46)

!
NIR woensdag 04-08-1954 De tribulaties van de commissaris (Frans Gevels - onbekend) [20.00-?] > BE
→ B 10.058 48 + GUB V. 4966 (47)

!
NIR donderdag 05-08-1954 Van Serajevo tot 4 augustus (Raymond Brulez - onbekend) [20.00-?] > BE

!
NIR zondag 08-08-1954 De bolhoed (Bieke Vleminckx - onbekend) [20.00-20.35] > BE
→ B 10.058 50 + GUB V. 4966 (49)

!
NIR woensdag 11-08-1954 Brussel-Nice (Bert Van Aerschot - onbekend) [20.00-21.00] > BE
→ B 10.058 49 + GUB V. 4966 (48)

!
NIR woensdag 18-08-1954 De klucht der echtscheidingen (Miguel de Cervantes - onbekend) [20.00-20.40] > ES
[Entremés del juez de los divorcios, Madrid, Iuan de Villarroel, 1615]

Four couples seek divorce, laying out complaints before the judge, but no matter how extreme the case, the judge rules it’s better to
stay together. The first couple to appear before the judge is an old man and his wife Mariana. She complains that he is too old to
satisfy her any longer, and the old man is sick of her constant moaning. The judge rules that she cannot divorce her husband simply
for being old; they must work it out. The second couple, a soldier and his wife Guiomar, want a divorce on the grounds of his lack of
ambition and her demands for recognition for her virtue; the judge doesn’t get a chance to rule on this one before the third couple
appear, a barber-surgeon dressed as a doctor and his wife Aldonza. Aldonza feels he misrepresented himself before the wedding,
saying he was a proper doctor when he’s only a barber-surgeon, who only tends to wounds and maladies that are not serious. The
judge refuses to divorce them merely on the grounds that they no longer enjoy each other’s company; he says if he had to divorce
all such couples, no one would stay married. Finally a coal-carrier comes along (without his wife) and seeks a divorce from the
prostitute he married in order to keep a promise he made under the influence of vast amounts of wine; the judge won’t divorce
anyone in the courtroom, and adjourns the session saying that everyone must submit their complaints and evidence in writing. Two
musicians come along with their instruments and sing a song, the theme of which is ‘let’s stay together’.

!
NIR woensdag 01-09-1954 Met kuiltjes in de wangen (Cyriel De Corel - onbekend) [20.00-?] (herhaald op zondag
13-05-1956) > BE
→ B 10.058 47 + GUB V. 4966 (50) + Gent

!
NIR zondag 05-09-1954 Morgen moet je antwoorden (Herbert Reinecker - onbekend) [20.00-21.00] (herhaling van
woensdag 30-09-1953)

scan ontbreekt
NIR Gewestelijk zondag 12-09-1954 Roy Bean, rechter in het Wilde Westen (René Metzemaekers - Miel Geysen)
[18.22-18.44] (Wonderland van de radio) > BE ♫
Roy Bean: Miel Geysen
Slim / de oude man: Jos Willekens
Reb Wise / de jonge aqdvocaat: Dis Joos
Carlos Roblès / Cliff: Marc Bosmans
Oscar: Juul Van Dael

!
NIR woensdag 15-09-1954 De grote race (Caro van Eyck en Dick Sternheim - onbekend) [20.00-21.30] (herhaling
van di. 31-05-1949)

!
NIR woensdag 29-09-1954 De broodwinning van Frederic Altamont (William Makepeace Thackeray - onbekend)
[20.00-?] (herhaald op woensdag 08-08-1956) > GB
[The History of Pendennis: His Fortunes and Misfortunes, His Friends and His Greatest Enemy, 1848-1850]

!
NIR woensdag 06-10-1954 De teerling is geworpen (Charles Cordier - onbekend) [20.00-?] > BE
Vertaling: Jozef Helsen.
[Les dés sont jetés. Tragédie, Brussel, Les Argonautes, 1948]

!
NIR woensdag 13-10-1954 Christoffel Columbus (Charles Bertin - onbekend) [20.00-?] > BE
[Christophe Colomb. Pièce radiophonique en 3 épisodes et 14 images, 1953; Christoph Columbus, 13-12-1954
Rundfunk im amerikanischen Sektor]

Toen Columbus in 1492 na een avontuurlijke reis in Amerika belandde, had hij meer volbracht dan een cruciale ontdekking: hij had
met succes de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd tot stand gebracht. De kamp en de conflicten die Columbus
moest trotseren op dit kruispunt van de wereldgeschiedenis, weerspiegelen zich in de gebeurtenissen tijdens de overtocht van de
Canarische Eilanden naar de Caraïbische Zee, toen niet alleen de bemanning begon te morren, maar ook de beste vriend van de
held kleinmoedig en angstig werd...
De oorspronkelijke uitzending van de Belgische Radio werd in 1953 bekroond met de Prix Italia.

!
NIR woensdag 27-10-1954 Talleyrand (Ernest Willem Schmidt - onbekend) [20.00-?] > BE

!
NIR woensdag 03-11-1954 Iseland (Bert Bijnens - onbekend) [22.00-?] > BE
→ GUB V. 4966 (51)

!
NIR Gewestelijk donderdag 04-11-1954 Pastoor Campens (Ernest Claes - onbekend) [21.30-?] (herhaling van
donderdag 26-03-1953)

!

NIR woensdag 10-11-1954 Het web van de tarantella (Henk Backer - onbekend) [20.00-?] (herhaling van dinsdag
19-10-1948)

!
NIR Gewestelijk woensdag 10-11-1954 Kom weer naar huis (André Demedts - onbekend) [21.30-?] > BE

!
NIR Gewestelijk donderdag 18-11-1954 Is dromen wel bedrog? (R.P. Valmet - onbekend) [21.30-?] > BE

!
NIR woensdag 24-11-1954 De doden liegen ook (Prosper De Smet - onbekend) [20.00-?] > BE
→ GUB V. 4966 (52)

!
NIR woensdag 01-12-1954 Spel bij dageraad (Louis-Paul Boon - onbekend) [20.00-?] > BE
→ B 10.058 53 + GUB V. 4966 (53)

!
NIR Gewestelijk donderdag 02-12-1954 Avontuur onder de Santo-Spartaco (Louis Couperus - onbekend) [21.30-?] >
NL

[Santo-Spartaco/Santo Spartaco, in: Korte Arabesken, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1911]

!
NIR woensdag 08-12-1954 De afwezige (Claude Spaak - onbekend) [20.00-?] > FR
[L'absent. Pièce en un acte, Paris, Théâtre du Vieux-Colombier, 15-09-1950]

!
NIR Gewestelijk woensdag 08-12-1954 De doden zijn niet eenzaam (J. Demey - onbekend) [21.00-?] > BE

!
NIR Gewestelijk donderdag 16-12-1954 Wargaren (Juul Van Dael - onbekend) [21.30-?] > BE

!
NIR woensdag 22-12-1954 Van een os en een ezel (Toon Rammelt - onbekend) [20.00-?] > NL
[26-12-1953 KRO]

!
NIR woensdag 29-12-1954 Mijnheer Peters is bezeten (Wallace Geoffrey - onbekend) [20.00-20.50] (herhaling van
dinsdag 25-10-1949)

!
NIR Gewestelijk donderdag 30-12-1954 Bietje (Maurits Sabbe - onbekend) [22.00-?] > BE
[Bietje. Tooneelspel in één bedrijf, Antwerpen, Koninklijke Nederlandsche Schouwburg, 02-04-1913]

