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BRT 1 zondag 05-01-1975 Zijn verjaardag (Jökull Jakobsson - Jos Joos) [21.00-21.35] > IS
Vertaling: Andries Poppe.
[Der Geburtstag, 08-02-1967 Norddeutscher Rundfunk; De verjaardag, 28-08-1970 KRO]
Denise De Weerdt, Jérôme Reehuis, Geert Lunskens
Ein warmer Juninachmittag. John und der Andere John mähen Gras auf dem Friedhof. Für ein wenig Schnupftabak leiht der Andere
John dem Kollegen sein Taschentuch. Es bedarf dringend der Wäsche. Doch wer wäscht Schnupftücher von Tabakschnupfern?
Niemand, nicht einmal aus Idealismus. Josephina, die das Grab ihres Verflossenen besuchen will - heute hätte er Geburtstag verwickelt den Anderen John in ein Gespräch und stellt am Ende beinahe fest, daß er eigentlich nicht der Andere, sondern der
Eigentliche, der Rechte wäre. Wie herrlich wäre es, wenn die Zwei diese Erkenntnis auch zu realisieren wagten. Doch leider hat
Josephina es plötzlich eilig, nach Hause zu gehen. Auch der andere John ist froh, sich wieder seiner Arbeit zuwenden zu können.
Es ist zu gefährlich, wenn man sich zu nahekommt.

!
BRT 3 maandag 06-01-1975 Vragen en gevraagde (Peter Handke - Jos Joos) [22.00-?] > AT
Vertaling: Jacques Firmin Vogelaar.
[Hörspiel, 23-10-1968 Westdeutscher Rundfunk; Hoorspel, 11-11-1969 KRO]

"Het moordverhaal begint zoals alle verhalen als de voortzetting van een ander verhaal. Zoals elk verhaal is ook het moordverhaal
de voorzetting van een niet verhaal dat niet voorhanden is." Het stuk zet de in Kaspar gedemonstreerde "spreekfoltering"
consequent verder. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor het hoorspel preciseert Handke schijndialogen, "die geen toenadering
tot gevolg hebben". Het is ook Handkes eerste poging om dialogen te schrijven, model-dialogen: "Vragen van de vragenden en
vragen van de gevraagde."
→ V. 4966 (156) + Gent

BRT 1 zondag 12-01-1975 Een vreselijke dag (James Hanley - Frans Roggen) [21.00-21.43] > GB ♫
Vertaling: Winfred Enghien.
[A Terrible Day, 07-11-1973 BBC Radio 4 - Thirty-Minute Theatre]
Jack Fearon: Marcel Hendrickx
Mevrouw Fearon: Denise De Weerdt
Mevrouw Trent: Carmen Jonckheere
Meneer Trent: Walter Cornelis
Meneer Cones: Maurits Goossens
Meneer Lawler: Jef Burm

When a sister seeks assistance from her brother in helping her husband find a job, it may be seen that blood is not always thicker
than water - especially if that brother is a football enthusiast ...

BRT 3 maandag 13-01-1975 The Dreams (Barry Bermange - Barry Bermange) [22.00-22.34] (herhaling van
zaterdag 01-10-1967)

BRT 1 zondag 19-01-1975 Nathan en Elisabeth (Barry Bermange - Wim Paauw) [21.00-21.48] (herhaling van
zondag 01-12-1968)

BRT 3 maandag 20-01-1975 Crueland (Hubert Wiedfeld - Klaus Mehrländer) [22.00-22.47] (herhaling van zondag
10-02-1974)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 02-02-1975 Een vergissing, meer niet (Dries Janssen - Frans Roggen) [21.00-?] (herhaling van
05-08-1972)

BRT 1 zondag 09-02-1975 Op gelijke voet (Jill Hyem - Herman Niels) [21.00-21.31] > GB ♫
Vertaling: Clem Schouwenaars.
[Equal Terms, 11-01-1973 BBC Radio 4; På like fot, NRK; Gleiche Bedingungen, ?-?-1975 SRG Studio Basel]
Mary Jessup: Joanna Geldof
Jean Drew: Marga Neirynck
Giving a helping hand - it sounds like a good idea, helping someone worse off than ourselves. But the helpers are so often
insufferably smug and patronising: why are they so sure that they're all right?

!
BRT 1 zondag 16-02-1975 Het kervelgerecht (Adolf Muschg - Ad Löbler) [21.00-21.55] (herhaling van zondag
04-04-1971)

!
BRT 1 zondag 02-03-1975 Vooruitzichten voor woensdag (Colin Finbow - Herman Niels) [21.00-21.49] (herhaling
van zondag 01-03-1970)

!
BRT 3 maandag 03-03-1975 De ontvoering (Henryk Bardijewski - Herman Niels) [22.00-22.31] (herhaald op zondag
23-04-1978) > PL ♫
Vertaling: Lisetta Stembor.
[Uprowadzenie, 1970]
De onvoerde: Denise De Weerdt
De ontvoerder: Ugo Prinsen
Verdere medewerkenden: François Bernard, Jef Burm, Joris Collet, Walter Cornelis, Leo Dewals, Maurits Goossens,
Marcel Hendrickx, Marc Leemans, Jos Simons, Robert Van der Veken, Jo Crab, Joanna Geldof, Emmy Leemans,
Marga Neirynck

BRT 1 zondag 09-03-1975 De laatste rit (Ad van Seijen - Jos Joos) [21.00-21.35] > NL ♫
[08-04-1973 NCRV]
Joop Nagel: Maurits Goossens
Ria, zijn vrouw: Jo Crab
Martie, hun dochter: Diane de Ghouy
Paul: Walter Cornelis
Meneer Brinkman: Robert Van der Veken
Een politieman: Jos Simons
Een andere politieman: Geert Lunskens

Dit hoorspel stelt het probleem van het ontslag van de oudere werknemer centraal. Joop Nagel is het slachtoffer. Op zijn
achtenvijftigste staat hij plots op straat, werkloos. De particuliere busmaatschappij waar hij chauffeur was, kon het hoofd niet meer
boven water houden. Ze moesten mensen ontslaan. “Ze doen dat van bovenaf. Eerst de ouderen eruit. Die kunnen wel weg, al zijn
ze nog zo bekwaam,” zegt Joop Nagel verbitterd tegen zijn vrouw. Die is slecht tegen de situatie opgewassen en overstelpt hem
met verwijten: “Je bent alleen maar een buschauffeur, niet een mens die zich kan aanpassen. Ik zou me kunnen voorstellen dat
andere buschauffeurs van jouw leeftijd die ineens op straat komen te staan, blij zijn dat ze er af zijn.” Er ontstaat een ruzie-achtige
sfeer in hun gezin. Ze zijn in wezen allemaal getroffen door het plotselinge ontslag dat hun leven van alledag ontwricht heeft…

→ V. 4966 (158)

BRT 1 zondag 16-03-1975 De omroeper (Michael Yates - Jos Joos) [21.00-21.35] (herhaling van zondag
08-03-1970)

BRT 3 maandag 17-03-1975 Samuel O Samuel (Ivo Michiels - Jos Joos) [22.00-22.59] (herhaling van zondag
08-04-1973)

!
BRT 1 zondag 30-03-1975 De vlucht (Cornelis Baan - Jos Joos) [21.00-?] (herhaling van zaterdag 28-10-1972)

!
BRT 1 zondag 06-04-1975 Prosit en lang zal-ie leven! (Adriaan Venema - Herman Niels) [21.00-?]
(herhaling van zondag 02-07-1972)

!
BRT 3 maandag 07-04-1975 Dienstbevel voor rekruut Haverbek (Cornelis Baan - Jos Joos) [22.00-22.24] > NL ♫
Ugo Prinsen, Jef Burm, Walter Cornelis, Leo Dewals, Marc Leemans, Marcel Hendrickx, Maurits Goossens, Robert
Van der Veken, Arnold Willems, Joris Collet, Jackie Morel, Jos Simons, François Bernard
→ V. 4966 (159)

!
BRT 1 zondag 13-04-1975 Draai de duimschroeven zachtjes aan (Evelyn Ford - Frans Roggen) [21.00-?] > GB
Vertaling: René Verbeeck.
[Turn the Key Softly, 21-04-1972 BBC Radio 4]
Walter Cornelis, Jos Simons, Martin Lamoris

Dominic doesn'know why he has been picked up by the police. His subsequent interrogation reveals more than he bargained for.

!
BRT 1 zondag 20-04-1975 Avondspelen (Jef Geeraerts - Willem Tollenaar) [21.00-?] (herhaling van zondag
05-10-1969)

!
BRT 1 zondag 04-05-1975 Het ding (Giles Cooper - Frans Roggen) [21.00-21.47] (herhaling van zondag
03-10-1971)

!

BRT 3 maandag 05-05-1975 Kruisweg (Andries Poppe - Klaus Mehrländer) [23.00-23.22] (herhaling van zondag
20-05-1973)

!
BRT 1 zondag 11-05-1975 Goden sterven langzaam (Rainer Puchert - Herman Niels) [21.00-?] > DE
Vertaling: Martin Hartkamp.
[Götter sterben langsam, 26-07-1971 Radio Bremen; 27-01-1975 NCRV]
Jackie Morel, Leo Dewals, Hilde Sacré

Een heel groot aantal overblijfselen van bijgeloof - gebaren, uitroepen, bezweringsformules enz. - heeft zich tot in het tijdperk van
de atoomsplitsing en de exploratie van het heelal weten te redden. De oude goden sterven dus langzaam, maar zijn nog altijd een
(vage) bedreiging. Op die manier dienen “de goden” uit dit stuk verstaan te worden. De staat brengt elk jaar een mensenoffer om de
goden gunstig te stemmen. Dat slachtoffer wordt door de computer aangewezen. Het zou moeilijk anders kunnen in een “moderne”
maatschappij. Aangewezen wordt het jonge ambtenaartje Streepvis. Hij ontvangt bezoek van een hoge functionaris die de opdracht
heeft hem langs wegen van geleidelijkheid en tact duidelijk te maken dat het offer van zijn leven wordt gevraagd. Streepvis heeft
niet zo’n geweldige zin en aanvankelijk beschouwt hij alles als een grap. Langzamerhand wordt hem echter duidelijk dat het bittere
ernst is.

!
BRT 3 maandag 12-05-1975 Sigi, zet de radio maar aan, je kunt toch niet altijd naar dat gegil liggen luisteren
(Rainer Puchert - Jos Joos) [22.00-22.40] (herhaald op maandag 17-01-1977) > DE
Bewerking: Adriaan Ceelen.
[Sieglinde stell den Radio an, wer will denn immer Schreie hören, 18-02-1971 Südwestfunk]
Jeanine Schevernels, Hilde Sacré, Marga Neirynck, Ugo Prinsen, Marcel Hendrickx, Jef Burm
Vier männliche und drei weibliche Stimmen - einzeln oder als Sprechchor - "Wortspielen mit dem, kalauern über das, handeln von
dem Thema Erzählen". Oder vielmehr nicht erzählen! Denn "mit Erzählen ist nichts" stellt der Autor gleich zu Anfang rigoros fest.
Und dann erzählt er munter drauf los.

!
BRT 1 zondag 18-05-1975 Verjaardagsfeest (Horst Pillau - Ad Löbler) [21.00-21.53] (herhaling van zaterdag
22-01-1972)

!
BRT 3 maandag 19-05-1975 Pinksterverbosonie (Gerrit Pleiter - Ab van Eyk) [22.00-22.41] (herhaling van zondag
10-06-1973)

!
BRT 1 zondag 01-06-1975 Het huwelijk van Sir Arthur Blikbroek (Willie Muller - Jos Joos) [21.00-?] (herhaling van
zaterdag 22-07-1972)

BRT 3 maandag 02-06-1975 De job (Volker W. Degener - Herman Niels) [22.00-22.22] (herhaling van zondag
13-01-1974)

!
BRT 1 zondag 08-06-1975 Huwelijk niet uitgesloten (Rhys Adrian - Frans Roggen) [21.00-21.39] > GB

Vertaling: Aya Zikken.
[No Charge For Extra Service, 01-11-1979 BBC Radio 3; Dauerverbindung angestrebt, 13-06-1972 Westdeutscher
Rundfunk; Huwelijk niet uitgesloten, 22-01-1975 TROS; Extra dienstverlening gratis, 08-11-1981 BRT]
Dora Van der Groen, Ward De Ravet

Ans en Ron hebben elkaar via een huwelijksbureau leren kennen. Ze zijn beiden niet jong meer en hebben reeds routine ontwikkeld
bij hun zoektocht naar een eventuele partner. Als hun poging om nader tot elkaar te komen na een veelbelovend begin al snel
mislukt, zijn ze eigenlijk blij, daar ze hun verkrampt doelmatig optimisme opzijschuiven en zich kunnen geven zoals ze zijn. Beiden
hebben al ingezien dat ze niet geschikt zijn voor een leven met z’n tweeën. Ze brengen het er op hun eentje echt goed vanaf. Toch
zijn ze elkaar dankbaar voor de ontmoeting, die hun beiden weer wat zelfbevestiging heeft gegeven…

!
BRT 1 zondag 15-06-1975 Het Blaumilch-kanaal (Ephraim Kishon - Frans Roggen) [21.00-?] (herhaling van
zaterdag 20-01-1973)

!
BRT 3 maandag 16-06-1975 Koolmonoxide (Luigi Malerba - Frans Roggen) [22.00-22.36] (herhaald op zondag
31-10-1976) > IT
Vertaling: Jan Van den Weghe.
[Ossido di carbonio, in: Sipario, n.351-352, ottobre-novembre 1975]
Diane De Ghouy, Walter Cornelis

!
BRT 1 zondag 29-06-1975 Onze korte zomer (Stig Dagerman - Jos Joos) [21.00-?] (herhaling van zondag
30-06-1974)

!
BRT 3 maandag 30-06-1975 De Japanse vissers (Wolfgang Weyrauch - Herman Niels) [22.00-22.50] (herhaald op
maandag 21-03-1977 en zondag 14-01-1979) > DE ♫
Vertaling: Ad den Besten.
[Die japanischen Fischer, 24-05-1955 Bayerischer Rundfunk; 06-07-1962 VPRO]
Ugo Prinsen, Jeanine Schevernels

De vissers nemen afscheid van hun vrouwen, beloven gezond te zullen terugkeren, het laadruim vol kostbare tonijnen. Plots worden
ze, ver buiten het atoomsperzone, door een bliksemflits bestraald. Ze vluchten naar huis, de wolk haalt hen in, regen valt op hun
schip, niet nat als water, maar nat als olie. Susushi heeft als enige nog kracht, kan het roer bedienen, spreekt de kameraden moed
in, is een held. Later wil zijn vrouw van de melaatse held niets weten. De tonijn, kostbaar, rood en vers, wordt op de markt verkocht,
maar al wie ervan eet, wordt ziek. De kinderen sterven, een commissie plaatst het hele dorp onder quarantaine…

!
BRT 1 zondag 05-10-1975 Scènes uit een huwelijksleven (Barry Bermange - Jos Joos) [21.00-21.50] > GB
Vertaling: Ina de Jong-Wierda.
[Scenes From Family-Life, 27-09-1971 BBC The Monday Play; Szenen aus dem Eheleben, 13-06-1973
Westdeutscher Rundfunk; Scènes uit het gezinsleven, 31-07-1989 & 07-08-1989 VARA]
Jeanine Schevernels, Jackie Morel, Ugo Prinsen

Vier jaar geleden heeft Marie zich laten scheiden van Walter en trouwde ze met haar toenmalige minnaar Eric. Als ze nu per
ongeluk Walter weer ontmoet, vraagt ze hem mee naar huis voor het avondeten. Vanaf het moment van zijn aankomst neemt hij,
met toestemming van Marie, de rol van heer des huizes over. De echtgenoot Eric daarentegen ziet zich gedwongen in de rol die
Walter vier jaar geleden gespeeld heeft. Erics vrees dat twee mensen die ooit getrouwd met elkaar waren, dieper met elkaar
verbonden zijn dan door de wet, blijkt gerechtvaardigd te zijn. De driehoeksverhouding is weer verschoven.

!

BRT 3 maandag 13-10-1975 In angst en vreze (Miklós Gyárfás - Jos Joos) [22.00-?] (herhaald op zondag
12-02-1978) > HU
Vertaling: Paul Hardy.
[Angst und Bang, 25-07-1973 Westdeutscher Rundfunk]
Jef Burm, Ward De Ravet

!
BRT 3 maandag 20-10-1975 Wordt vervolgd (James Saunders - Jos Joos) [22.00-22.50] (herhaling van zondag
07-10-1973)

!
BRT 1 zondag 26-10-1975 Drie vrijers - één echtgenoot (Guillaume Oyônô Mbia - Herman Niels) [21.00-21.57] > CM
♫

Bewerking: Janheinz Jahn. Vertaling: Jan Van den Weghe.
[Trois prétendants . . . un mari, 1960 ; Drei Freier - ein Ehemann, 26-06-1972 Hessischer Rundfunk]
Jeanine Schevernels, Ward De Ravet, Jackie Morel

Het hoorspel speelt zich af in een typisch dorp in het zuidelijke deel van Oost-Kameroen. Juliette, een meisje uit het dorp, keert na
haar schoolopleiding terug naar haar geboortedorp, samen met haar verloofde Oko, die ze aan haar familie wil voorstellen. Maar die
heeft andere ideeën over de toekomst van de dochter en heeft zelfs al diverse vrijers uitgekozen. Alleen met een list kan Juliette
haar wens doorzetten om haar eigen leven te bepalen, tegen de traditionele ideeën van de clan in.

!
BRT 1 zondag 02-11-1975 Klacht tegen onbekende (György Kopányi - Herman Niels) [21.00-21.58] (herhaling van
zondag 08-06-1969)

!
BRT 1 zondag 09-11-1975 De omlegging (Michael Brett - Frans Roggen) [21.00-?] > GB
Vertaling: Marc Galle.
[Dead End, 03-07-1974 BBC Radio 4 - Midweek Theatre; In der Zange, 19-05-1969 Süddeutscher Rundfunk; De
wegomlegging, 01-01-1978 AVRO]
Jackie Morel, Emmy Leemans

Peter Evans, der vor drei Jahren an einem Postraub beteiligt und steckbrieflich gesucht wurde, glaubt seine Vergangenheit
endgültig abgeschüttelt zu haben, seit er verheiratet ist und auf der Tankstelle seines Schwiegervaters arbeitet. Doch dann taucht
ein Kunde namens Jerry Johnson auf und verlangt 500 Pfund. Anderenfalls will er zur Polizei gehen und sich die Kopfprämie
verdienen. Evans läßt sich scheinbar auf die Erpressung ein, vertröstet den Mann jedoch um einen Tag. In dieser Zwischenzeit setzt
er sich mit seinem ehemaligen Gangsterboß in Verbindung...

!
BRT 3 maandag 10-11-1975 De fonkelende sieraden van de nacht (William Leonard Marshall - Herman Niels)
[22.00-22.53] (herhaald op zondag 12-03-1978) > AU ♫
Vertaling: Julien Van Remoortere.
[The Twinkling Ornaments Of The Night, 1973; Magellan zwischen den Sternen, 26-06-1974 Westdeutscher
Rundfunk]
Jo Demeyere, Dora Van der Groen, Marc Leemans, Ronny Waterschoot
Programmgemäß ist Explorer II in die Mondumlaufbahn eingeschwenkt. Zwei der Besatzungsmitglieder sind mit der Mondfähre
gelandet, um im Meer der Stürme geologische Untersuchungen vorzunehmen. Die Verbindung zum Raumfahrtzentrum wird Major
George Swift aufrechterhalten, der in letzter Minute - die psychiatrischen Kontrollen hat man bei ihm nicht so genau genommen - als
Ersatzmann für einen Kollegen eingesprungen ist. Nun, da er im Mutterschiff den Mond umkreist, verfällt er immer mehr seinem
alten Kindheitstraum, zu handeln wie Ferdinand Magellan, der portugiesische Seefahrer, der im 16. Jahrhundert mit seiner
abenteuerlichen Weltumseglung den Beweis antreten konnte, daß die Welt ein Kugel ist. Verzweifelt sucht die Bodenstation ihn
abzubringen von der letzten Chance seines Lebens, "in die Sterne zu fahren, die Passage hinter der Sonne zu entdecken".
Während Swift hinausblickt in die Weiten des Universums wie Magellan einst auf den Ozean, entgleitet er immer mehr der Realität
und droht einen Schritt zu tun, der seine Kameraden und ihn selbst das Leben kosten würde.
Das Image des heldenhaften Astronauten wird hier kritisiert: in Wahrheit ist er ein hochgezüchteter Spezialroboter.

!
BRT 3 maandag 17-11-1975 Kaïn die van nergens kwam (Charles Pascarel - Jos Joos) [22.00-23.07] (herhaling van
zondag 18-10-1970)

!
BRT 1 zondag 23-11-1975 In andermans huid (Otto Grünmandl - Frans Roggen) [21.00-?] (herhaling van zaterdag
14-04-1973)

!
BRT 1 zondag 30-11-1975 De beklimming van de Oostertoren (Guy Bernaert - Herman Niels) [21.00-?] > BE
[08-11-1976 NCRV]
Jef Burm

“Zou een man als ik een toren kunnen beschadigen die al eeuwen weer en wind trotseert?” vraagt Luuk Peters aan de
afdelingschef op het stadhuis. Hij wil de toren van de stad beklimmen, de Oostertoren. Niet gewoon als elke bezoeker, via de trap,
nee. Luuk Peters heeft het in zijn hoofd gezet de Oostertoren te beklimmen langs de buitenkant. Men zit er mee in zijn maag: dat is
nog nooit voorgekomen. “Zouden we in uw plan om de Oostertoren te beklimmen dan niet de uiting moeten zien van een seksueel
geladen geldingsdrang?” merkt de geraadpleegde psychiater op. De burgemeester heeft het er ook al niet gemakkelijk mee. Er
dreigt zelfs een bestuurscrisis te ontstaan. Wie is verantwoordelijk voor wie? Waarom wil Luuk Peters de toren aan de buitenkant
beklimmen? Het zal een raadsel blijven voor wie niet luistert. Wie luistert, bemerkt dat hij het voor elkaar krijgt, althans de
toestemming om te klimmen. Het eigenlijke klimmen valt niet mee, al wordt uiteindelijk wel duidelijk waarom Luuk wilde klimmen…
→ V. 4966 (160)

!
BRT 3 maandag 01-12-1975 Huizen (Jürgen Becker - Jos Joos) [22.30-23.23] (herhaald op maandag 19-12-1977) >
DE

Vertaling: Coos Mulder.
[Häuser, 08-10-1969 Westdeutscher Rundfunk]

"Die Stimmen, die in Häuser vorkommen, sind überall denkbar, wo gewohnt, geschlafen, gebaut, umgezogen, eingerissen,
renoviert, der Besitz gewechselt, der Rasen gemäht, der Keller aufgeräumt, der Nachbar nicht mehr gegrüßt, ein Hausfreund
beobachtet, ein Brand gelegt und weiter alles gemacht und getan wird, was mit Hausbesitz, Hausordnung, Hausfriedensbruch,
Hausherren, Hausfrauen und Häusern zu tun hat." (Jürgen Becker, 1969)

!
BRT 1 zondag 07-12-1975 Kleine groene dingen (Reinhard Eichelbeck - Herman Niels) [21.00-21.52] (herhaling van
dinsdag 19-06-1973)

!
BRT 3 maandag 08-12-1975 De pomp (James Cameron - Frans Roggen) [22.00-22.48] (herhaling van maandag
07-10-1974)

!
BRT 1 zondag 14-12-1975 Een kleine privé-tic (Michal Tonecki - Jos Joos) [21.00-21.29] > PL ♫
Vertaling: Karel Ruyssinck.
[Kleiner Privattick, 08-04-1973 Süddeutscher Rundfunk]
Dora Van der Groen, Emmy Leemans

Zwei Frauen - Mutter und Schwiegertochter - belauern und belügen sich gegenseitig in Erinnerung an denselben Mann: den über
alles geliebten Sohn, den über alles geliebten Ehegatten. Ihr Tick ist nur, im Nebenzimmer heimlich auf acht Flaschen die Tonleiter
zu klimpern, wie der Tote es getan hatte; ihr Tick ist noch mehr die zwanghafte Abhängigkeit von dem Toten, die jede der beiden
Frauen vor sich und vor der anderen verbergen will.

!
BRT 1 zondag 21-12-1975 Anamnese (Ludvík Aškenazy - Jos Joos) [21.00-21.45] (herhaling van dinsdag
05-03-1974)

