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!
BRT 3 maandag 03-01-1977 De heer en mevrouw S. wachten op hun gasten (Siegfried Lenz Jos Joos) [22.00-22.32] (herhaald op zondag 08-10-1978) > DE ♫
Vertaling: Ellen Versluys.
[Herr und Frau S. in Erwartung ihrer Gäste, 04-05-1970 Norddeutscher Rundfunk; 07-12-1976
KRO]
Denise De Weerdt, Alex Wilequet

Meneer en mevrouw S. hebben afgesproken op een bepaalde avond gasten uit te nodigen die ofwel in
haar ofwel in zijn leven een centrale rol hebben gespeeld, zonder dat ze er elkaar ooit iets over verteld
hebben. De vrouw kan echter niet wachten met haar onthulling tot de gasten er zijn. Ze kondigt een man
aan die ze jaren geleden wilde doden, daar ze geloofde dat hij haar vader brutaal geruïneerd had. De man
speelde het evenwel klaar de sterke vaderbinding van de vrouw op zichzelf af te wenden. Door haar
bekentenis slaagde de vrouw erin om de schok van de confrontatie te voorkomen, maar voor meneer S.
bestaat deze mogelijkheid niet: hijzelf is de gast, zijn onbekende is degene die hij vroeger was. Tijdens het
transport naar een Amerikaans gevangenkamp eigende hij zich naam, beroep en leven van een heel ander
iemand toe, en als zodanig leefde hij na zijn terugkeer verder en huwde precies deze vrouw. Op het
ogenblik van deze verschrikkelijke waarheid wordt er bij meneer en mevrouw S. aangebeld…

!
BRT 1 zondag 09-01-1977 Revolte der wormen (Vitomil Zupan - Herman Niels) [21.00-21.50]
(herhaling van zaterdag 01-04-1972)

!
BRT 1 dinsdag 11-01-1977 Moeilijkheden op de fabriek (Harold Pinter - Jos Joos) [14.05-?]
(Radiorama) (herhaling van donderdag 26-02-1967; herhaald op vrijdag 14-01-1977)

Aankondiging ontbreekt
BRT 1 vrijdag 14-01-1977 Moeilijkheden op de fabriek (Harold Pinter - Jos Joos) [23.05-?]
(Wie niet kijken wil) (herhaling van dinsdag 11-01-1977)

!
BRT 1 zondag 16-01-1977 In de cirkel (Benno Meyer-Wehlack - Frans Roggen) [21.00-?] > DE
Vertaling: Hélène Swildens.
[Im Kreis, 1970; 04-02-1974 Bayerischer Rundfunk; 10-12-1974 KRO]
Marijke De Winne, Arnold Willems

Een 40-jarige man en zijn 13-jarige dochter worden op een regenachtige morgen wakker in hun trieste
kamer in een vakantiepension. Er is niks te doen - dus spelen ze "verhaaltjes bedenken". Alles wat de man
vertelt, gaat eigenlijk over hemzelf. Hij praat maar en praat maar; het kind luistert, stelt vragen, oordeelt en
wordt daarbij onverwachts een partner, een morele instantie voor de man, die uit de "cirkel" van zijn leven,
uit de gevangenis van zijn burgerlijkheid, zijn huwelijk, zijn milieu zou willen breken en nog één keer van
voren af aan zou willen beginnen…

!

BRT 3 maandag 17-01-1977 Sigi, zet de radio maar aan (Rainer Puchert - Jos Joos) [22.00-?]
(herhaling van zondag 12-05-1975)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 25-01-1977 Trappen (Gie Laenen - Herman Niels) [14.05-?] (Radiorama)
(herhaald op vrijdag 28-01-1977) > BE

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 28-01-1977 Trappen (Gie Laenen - Herman Niels) [23.05-?] (Wie niet kijken wil)
(herhaling van dinsdag 25-01-1977)

!
BRT 1 zondag 30-01-1977 Doodspreken (Guy Bernaert - Herman Niels) [21.00-21.20]
(herhaald op zondag 10-12-1978) > BE ♫
[29-03-1976 NCRV]
Anna: Diane de Ghouy
Gerda: Hilde Sacré
Wim: Arnold Willems

!
BRT 3 maandag 31-01-1977 Centropolis (Walter Adler - Léon Povel) [22.00-?] > DE ♫
Vertaling: Louis Povel.
[Centropolis, 1974; 02-12-1975 Westdeutscher Rundfunk; 06-01-1976 KRO]
Spreker: Frans Somers
Spreekster: Willy Brill
Balt: Broes Hartman
Pat: Truus Dekker
Chef: Willy Ruys
Arbeider: Guus Hoes
Taxichauffeur: Frans Kokshoorn
Prostituee: Eva Janssen
Politieagent: Guus Hoes (d)
Mary: Tine Medema
Kain: Paul van der Lek
Stem uit de luidspreker: Frans Somers (d)
Opnameleider: Guus Hoes (t)
Terroriste: Eva Janssen (d)
Geneesheer-directeur: Willy Ruys (d)

Centropolis is een fictief, verscherpt New York: niemand is hier meer veilig voor rovende en plunderende
agenten, voor bliksemsnelle auto-inbrekers. De voortdurende straatgevechten en bendeoorlogen
verhinderen post- en huisvuiltransporten, en wat gebeurt er met degenen die bij een verkeersongeval of op
andere wijze gekwetst, maar met bruikbare organen naar het ziekenhuis worden gebracht? De almachtige
TV biedt de toneelspeler Balt de rol van minister-president aan. De kijkers zijn aan het dagelijkse optreden
van de politici gewend geraakt; daarom worden toneelspelers en figuranten ingezet. Pas als Balt zelf het
slachtoffer van de grote manipulatie wordt, begint zijn vrouw Pat zich af te vragen, wie bij al deze
ondernemingen gebaat is, wie ze leidt, wie daarvoor betaalt en voor wie de vele organen bestemd zijn.

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 07-02-1977 Keizerswals (Ingeborg Drewitz - Herman Niels) [22.00-?]
(herhaling van zondag 01-03-1976)

Scan ontbreekt

BRT 1 dinsdag 08-02-1977 Genezing door homeopathie (Anton Tsjechov - Herman Niels)
[14.05-?] (Radiorama) (herhaald op vrijdag 11-02-1977) > RU
Bewerking: Andries Poppe.
[Simuljanty, 1885]

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 11-02-1977 Genezing door homeopathie (Anton Tsjechov - Herman Niels)
[23.05-?] (Wie niet kijken wil) (herhaling van dinsdag 08-02-1977)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 13-02-1977 Een geluk dat we geld hebben (Kirsti Hakkarainen - Jos Joos)
[21.00-?] (herhaling van zondag 24-08-1969)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 20-02-1977 Een afspraak voor bezichtiging (Michael Kittermaster - Frans
Roggen) [21.00-?] > ZM
Vertaling: Lies de Wind.
[Appointment To View, 11-08-1972 TV-versie BBC One; Afspraak voor bezichtiging,
09-06-1976 TROS]
Diane de Ghouy, Ward De Ravet

Een buitengewoon intelligente maar vereenzaamde vrouw biedt haar woning te koop aan. Eén van de
aspirant-kopers blijkt een man met een deerlijk verminkt gezicht te zijn, hetgeen hem in ernstige mate van
zijn medemens heeft vervreemd. Bij deze vrouw echter ondervindt de man begrip en sympathie. Zij gaat
zelfs in op zijn avances, hetgeen zij op haar beurt niet zonder bijbedoelingen doet. Als de man ten slotte
ervaart waarom zij hem, met al zijn ellende, zo positief tegemoet is getreden, krijgt hij een hevige
uitbarsting van woede…

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 21-02-1977 Landschap (Harold Pinter - Jos Joos) [22.00-?] (herhaling van
zondag 28-03-1971)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 22-02-1977 Ja en amen (Harold Pinter - Herman Niels) [14.05-?] (Radiorama)
(herhaald op vrijdag 25-02-1977) (herhaling van donderdag 26-02-1967)

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 25-02-1977 Ja en amen (Harold Pinter - Herman Niels) [23.05-?] (Wie niet
kijken wil) (herhaling van dinsdag 22-02-1977)

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 07-03-1977 Rosmar was van de partij (Ole Henrik Laub - Jos Joos) [22.00-?]
(herhaald op maandag 13-11-1978) > DK ♫
Vertaling: Adriaan Ceelen.
[Roskjær var her, 1975; Roskjär war hier, 27-10-1976 Westdeutscher Rundfunk]
Ugo Prinsen, Ward De Ravet, Marga Neirynck

Roskjär, een kleine winkeldief die bij een rooftocht per ongeluk een man heeft doodgeschoten en daarvoor
meer dan vijf jaar in de gevangenis heeft gezeten, is ontsnapt, samen met de brutale misdadiger Turf.
Tijdens de hechtenis had Roskjär hem zoveel over zijn vrouw Suzy verteld dat Turf nieuwsgierig is
geworden. Met de gestolen auto rijden beiden 's nachts naar de winkel van Erna, Suzy's moeder, en terwijl
Roskjär niet meer gedachten heeft dan Suzy op te bellen en haar te vragen om te komen, wordt Turf op
zijn manier actief: hij plundert Erna's winkel en chanteert Suzy per telefoon om te komen als het leven van
haar moeder haar iets waard is. Het weerzien met Suzy is voor Roskjär een koude kermis.

Laubs hoorspel, dat in 1975 door de Deense Radio is voorgesteld voor de Prix Italia, heeft als thema de
discriminatie van hen die ooit een straf hebben uitgezeten en het vraagt naar de mogelijkheden van
resocialisatie, zonder dat de protagonist grote theorieën in de mond worden gelegd

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 08-03-1977 Vernissage (Marc Insingel - Jos Joos) [14.05-?] (Radiorama)
(herhaald op vrijdag 11-03-1977) > BE

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 11-03-1977 Vernissage (Marc Insingel - Jos Joos) [23.05-?] (Wie niet kijken wil)
(herhaling van dinsdag 08-03-1977)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 13-03-1977 Vijf minuten roem (Jarosław Abramow - Herman Niels) [21.00-?] >
PL

Vertaling: Julien Van Remoortere.
[Die Eintagsfliege, 24-03-1971 Westdeutscher Rundfunk]
Ugo Prinsen, Denise De Weerdt
Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 20-03-1977 Dienst op zaterdag (Rodney Wingfield - Frans Roggen) [21.00-?] >
GB

Vertaling: Germaine Blondeau.
[Saturday Roster, 09-10-1974 BBC Radio 4 - Midweek Theatre]
Walter Cornelis, Ward De Ravet, Emmy Leemans, Diane De Ghouy

Hastier's job in Security is to ensure that only the right secrets are leaked to the Russians. Hastier is very
ambitious, therefore he

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 21-03-1977 De Japanse vissers (Wolfgang Weyrauch - Herman Niels)
[22.00-?] (herhaling van maandag 30-06-1975)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 22-03-1977 Dat was de laatste (Harold Pinter - Herman Niels) [14.05-?]
(Radiorama) (herhaald op vrijdag 25-03-1977) (herhaling van donderdag 26-02-1967)

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 25-03-1977 Dat was de laatste (Harold Pinter - Herman Niels) [23.05-?] (Wie
niet kijken wil) (herhaling van dinsdag 22-03-1977)

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 04-04-1977 Bloemen in het tuintje voor het huis (Gérard Braunisch - Jos
Joos) [22.00-?] (herhaald op zondag 25-03-1979) > DE
Vertaling: Fons Eickholt.
[Blumen vor dem Haus, ?; 28-09-1976 KRO]
Jo Crab, Jeanine Schevernels, Arnold Willems, Ugo Prinsen

In zes delen is dit hoorspel een orgie van werkelijk-onwerkelijke dialogen, gebezigd door vier bewoners,
exemplaren van “onze moderne westerse samenleving”. Zij bezitten een huis en verder “alles wat hun
hartje begeert”, behalve bloemen. Alles wordt in het werk gesteld om ook dat gemis uit de wereld te
helpen. Met veelal humoristische en soms macabere teksten wordt het agressieve en fascistoïde karakter
van de naoorlogse burgerij geanalyseerd: om de eigen bloemen te beschermen is men eventueel bereid
kinderen en honden af te slachten…

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 10-04-1977 Jeremias (Jaromír Páčtek - Frans Roggen) [21.00-?] (herhaling van
zondag 06-04-1969)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 12-04-1977 Sollicitant (Harold Pinter - Herman Niels) [14.05-?] (Radiorama)
(herhaling van donderdag 26-02-1967; herhaald op vrijdag 15-04-1977)

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 15-04-1977 Sollicitant (Harold Pinter - Herman Niels) [23.05-?] (Wie niet kijken
wil) (herhaling van dinsdag 12-04-1977)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 17-04-1977 Wil je me naar huis voeren? (Kevin Faller - Herman Niels) [21.00-?]
(herhaald op zondag 18-12-1977) > GB
Vertaling: Clem Schouwenaars.
[Show Me The Way To Go Home, ?]
Marcel Hendrickx, Walter Cornelis, Denise De Weerdt, François Bernard

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 26-04-1977 Bushalte (Harold Pinter - Herman Niels) [14.05-?] (Radiorama)
(herhaald op vrijdag 29-04-1977) (herhaling van donderdag 26-02-1967)

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 29-04-1977 Bushalte (Harold Pinter - Herman Niels) [23.05-?] (Wie niet kijken
wil) (herhaling van dinsdag 26-04-1977)

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 02-05-1977 Drs. Burgers’ heilige hemelvrees (John Mortimer - Herman Niels)
[22.00-?] > GB
Vertaling: Adriaan Ceelen.
[Mr. Luby’s Fear of Heaven, 19-02-1976 BBC Radio 3 - Drama Now]
Frans Van den Brande, Marcel Hendrickx
Lewis Luby , a lecturer and authority on the poet Byron, is at one moment enjoying British Council sherry
on the balcony of an Italian palazzo and the next moment he is somewhere entirely different.

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 08-05-1977 Op weg naar huis (William Trevor - Frans Roggen) [21.00-?]
(herhaling van zondag 16-07-1972)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 10-05-1977 Glazen kom (Jaak Dreesen - Herman Niels) [14.05-?] (Radiorama)
(herhaald op vrijdag 13-05-1977) > BE
Herman Niels, Els Maegerman

Scan ontbreekt

BRT 1 vrijdag 13-05-1977 Glazen kom (Jaak Dreesen - Herman Niels) [23.05-?] (Wie niet
kijken wil) (herhaling van dinsdag 10-05-1977)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 15-05-1977 De aanklacht (Toos Staalman - Herman Niels) [21.00-?] (herhaling
van zondag 06-04-1969) > NL
[07-01-1975 KRO]
Dora Van der Groen, Marga Neirynck, Alex Wilequet

Een jonge werkende gescheiden vrouw, moeder van twee kinderen, heeft het hopeloze gevoel van echt
niet meer verder te kunnen. Ze ontmoet veel onbegrip wanneer ze het bijltje erbij neergooit en in bed blijft
liggen. De schrijfster laat ons ervaren hoe weinig de gangbare motiveringen van geschokte familieleden in
zo’n geval bijdragen tot een oplossing, om niet van het tegendeel te spreken…

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 24-05-1977 De oude man en de meisjes (Luc Van den Briele - Jos Joos)
[14.05-?] (Radiorama) (herhaald op vrijdag 27-05-1977) > BE
Joris Collet, Hilde Sacré, Jeanine Schevernels

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 27-05-1977 De oude man en de meisjes (Luc Van den Briele - Jos Joos)
[23.05-?] (Wie niet kijken wil) (herhaling van dinsdag 24-05-1977)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 29-05-1977 Als een duiveltje uit een doosje (Tom Wright - Herman Niels)
[21.00-?] > GB
Vertaling: René Verbeeck.
[Jack In The Box, 14-08-1974 BBC Radio 4 - Thirty-Minute Theatre]
Dora van der Groen, Frans Roggen

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 30-05-1977 Een profaan trio (György Kopányi - Herman Niels) [21.00-?]
(herhaling van maandag 05-01-1976)

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 06-05-1977 Monoloog van een boekhandelaar (Helga M. Novak - Herman
Niels) [22.00-?] (herhaald op maandag 11-12-1978 & zondag 07-01-1990) > DE ♫
Vertaling: Ellen Versluys.
[Monolog eines Buchhändlers, 04-05-1976 Westdeutscher Rundfunk]
Dora van der Groen

Das Haus, in dem der Buchhändler Laden und Wohnung hat, wird renoviert. Der alte Mann hat sich vor
dem Baulärm in seine Wohnung zurückgezogen und träumt vom großen Ausbruch. Er steht vor dem
Globus, packt den Koffer ein und aus, zählt seine Ersparnisse nach. Er erinnert sich der Verstecke seiner
Jugend. Schon immer hatte er die Neigung verspürt, sich zu verkriechen. Jetzt fühlt er sich umstellt,
eingemauert, in auswegloser Situation gefangen. Die Barrikaden der Einsamkeit sind nicht mehr zu
überwinden.
Ein alternder Buchhändler hat seinen Laden geschlossen. Jetzt verschließt er sich noch mehr vor den
Menschen, verschließt sich in sich selbst, ist mißtrauisch; andererseits möchte er aber auch gern Kontakt
haben. Soll er verreisen, wegziehen, soll er seine Kapitulation perfekt machen? Ihn plagen Angstzustände,
schlimme Vorstellungen von kommendem Unheil, das er nicht exakt benennen kann, er schwankt, ist
unruhig. Er hört Stimmen, die zum Aufbruch mahnen, die Aufschub einer Entscheidung vermeiden wollen,
und Stimmen, die höhnen. Sind es die Stimmen der Umwelt, sind es die eigenen? Erinnerungen an die
Jugendzeit stellen sich ein, sein Lehrmeister, der strenge Buchhändler Schlaff, kommt ihm in den Sinn. Er
schwankt zwischen dem Einerseits des Bleibens in der verhaßten Stadt und dem Andererseits des
Fahrens, des Alles-hinter-sich-Lassens. Und schon bald ist die Nacht zu Ende, soll er jetzt noch schlafen?
Helga M. Novak zeichnet in diesem Monolog die Einsamkeit eines Menschen, der mit sich und der Welt ins
reine zu kommen versucht. Es ist ein Hörspiel des Endes, der letzten Tage, des Absterbens und des
Aufbrechens. In raffiniert-einfachen Metaphern, einer mehr sinnlichen als abstrakten Sprache der Versuch

einer Bilanz, einer Schlußabrechnung ohne große und schon gar nicht pathetische falsche Geste, ein
leises, wehmütiges Stück.

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 07-06-1977 De laatste dag (Pierre Soetewey - Jos Joos) [14.05-?]
(Radiorama) (herhaald op vrijdag 10-06-1977) > BE
Jo Crab, Walter Cornelis

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 10-06-1977 De laatste dag (Pierre Soetewey - Jos Joos) [23.05-?] (Wie niet
kijken wil) (herhaling van dinsdag 07-06-1977)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 12-06-1977 Kinderen van de rekening (Jagjit Singh - Léon Povel) [21.00-?]
(herhaling van maandag 09-12-1974)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 19-06-1977 Franek (Eduard König - Jos Joos) [21.00-?] > AT ♫
Vertaling: Karel Ruyssinck.
[Franek, ?]
Hij: François Bernard
Franek: Walter Cornelis
Rosy: Jeanine Schevernels

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 20-06-1977 De dood van mijn oom, volgens mijn uiteenzetting aan de pers
(Pirkko Jaakola - Jos Joos) [21.00-?] (herhaling van zondag 05-11-1972)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 21-06-1977 Meelis en Joos in conserven (Herman Van Winsen - Herman
Niels) [14.05-?] (Radiorama) (herhaald op vrijdag 24-06-1977) > BE
Maurits Goossens, Marcel Hendrickx

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 24-06-1977 Meelis en Joos in conserven (Herman Van Winsen - Herman Niels)
[23.05-?] (Wie niet kijken wil) (herhaling van dinsdag 21-06-1977)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 09-10-1977 De verrukkingen van de oorlog (Paul Kohl - Jos Joos) [21.00-?]
(herhaling van dinsdag 12-11-1974)

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 10-10-1977 Crueland (Hubert Wiedfeld - Klaus Mehrländer) [14.00-?]
(herhaling van zondag 05-11-1972)

Scan ontbreekt

BRT 1 dinsdag 11-10-1977 Even de hond uitlaten (Cornelis Baan - Erwin Provoost) [14.05-?]
(Radiorama) (herhaald op vrijdag 14-10-1977) > NL
Anton Cogen, Herbert Flack

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 14-10-1977 Even de hond uitlaten (Cornelis Baan - Erwin Provoost) [23.05-?]
(Wie niet kijken wil) (herhaling van dinsdag 11-10-1977)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 16-10-1977 Een wijs kind (Eduard König - Jos Joos) [21.00-?] > AT
Vertaling: Marc Colpaert.
[Ein kluges Kind, ?]
Emmy Leemans, Arnold Willems

Scan ontbreekt
BRT 1 woensdag 19-10-1977 Episoden uit het leven van P.P. Rubens, 1. Terugkeer naar
Antwerpen (Anton Van Wilderode - Jos Joos) (8 delen) [12.30-?] > BE
Peter Pauwel Rubens: Ward De Ravet
Moeder van Rubens: Dora Van Der Groen
Broer van Rubens: Robert Van der Veken
Isabella Brant: Emmy Leemans
Hélène Fourment: Jeanine Schevernels

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 25-10-1977 Ons dagelijks dood (Paul Gelissen - Jos Joos) [14.05-?]
(Radiorama) (herhaald op vrijdag 28-10-1977) > BE
Dora Van der Groen, Joris Collet

Scan ontbreekt
BRT 1 woensdag 26-10-1977 Episoden uit het leven van P.P. Rubens, 2. In het atelier van
Otto Venius (Anton Van Wilderode - Jos Joos) (8 delen) [12.30-?] > BE

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 28-10-1977 Ons dagelijks dood (Paul Gelissen - Jos Joos) [23.05-?] (Wie niet
kijken wil) (herhaling van dinsdag 25-10-1977)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 30-10-1977 Wat denk jij? (Francis Durbridge - Herman Niels) [21.00-?] > GB ♫
Vertaling: Guy Bernaert.
[What Do You Think, 12-09-1962 BBC Light Programme - Thirty-Minute Theatre; Zuviel
Geständnisse, 08-10-1961 Norddeutscher Rundfunk; Wat denk jij nou? 27-01-1963 AVRO]
Victor Wade: Jo De Meyere
Mildred, zijn vrouw / Carol Layton: Emmy Leemans
Charles Melford: Ugo Prinsen
Felix Layton: Arnold Willems

De man die hardnekkig beweert dat hij zijn vrouw heeft vermoord, is voor inspecteur Melford geen
onbekende meer, want Felix Layton, misdaadauteur van beroep, heeft zichzelf al eens eerder beschuldigd
van moord. Een paar dagen geleden zou hij de minnaar van zijn vrouw neergeschoten hebben. Als Melford
dan op de plaats van de misdaad verscheen, was de dode verdwenen. Geen wonder, want hij bestond
helemaal niet. "Mijn man lijdt aan waanvoorstellingen die verband houden met de gebeurtenissen in zijn
nieuwe roman", zegt Carol Layton aan de inspecteur. Hersenspinsels dus. Wellicht gevolgen van
overspanning. In elk geval vals alarm. Er viel een pak van Melfords hart. Nu komt deze gekke Layton weer
met een moordbekentenis aan. Een telefoontje is voldoende om vast te stellen dat het vermeende
slachtoffer het goed stelt. Woedend stuurt Melford stuurt de schrijver naar huis. Een zaak voor de arts,

denkt hij, niet voor de criminalist. Maar als kort daarna werkelijk een dode, namelijk Laytons rijke oom
Greenfield, uit het water wordt getrokken, luistert Melford verbaasd. Want ook deze keer beticht Layton
zich ervan dat hij de “hebzuchtige oude duivel” vermoord heeft. Nogmaals mijn inbeelding? Of steekt hier
een methode achter?

Scan ontbreekt
BRT 1 woensdag 02-11-1977 Episoden uit het leven van P.P. Rubens, 3. Gedroomd
paardrijden (Anton Van Wilderode - Jos Joos) (8 delen) [12.30-?] > BE

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 07-11-1977 De homoaudiovideograaf (Reinhard Eichelbeck - Jos Joos)
[22.00-?] > DE
Vertaling: Marc Colpaert.
[Der Homoaudiovideograph, 25-07-1971 Saarländischer Rundfunk; 12-01-1975
Österreichischer Rundfunk]
Marcel Hendrickx, Dora Van der Groen, Maurits Goossens

Eine Wundermaschine, die erste, die einen Menschen voll und ganz ersetzen kann, eben jener
Homoaudiovideograph, preist sich einer Menschenmenge an und will sich verkaufen. Nach erstaunlichen
Beweisen ihrer Omnipotenz und Perfektion fordert sie zur Besichtigung ihres Inneren auf. Was dann
geschieht, ist erschreckend und erhellend zugleich.
Das Hörspiel "Der Homoaudiovideograph" ist von der Absicht bestimmt, die übertriebene Selbständigkeit
technischer Erfindung ad absurdum zu führen. Der Homoaudiovideograph ist eine Maschine, die sich
selbst anzupreisen und zu verkaufen imstande ist: ein Superultracomputer. Er ist sogar fähig, sich, ohne
programmiert zu sein, selbst zu ernähren, indem er von der Normalnahrung – Starkstrom – auf den
Genuss seiner Verkäufer und Bewunderer übergeht.

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 08-11-1977 Dovemansgesprek (André Waterschoot - Herman Niels) [14.05-?]
(Radiorama) (herhaald op vrijdag 11-11-1977) > BE
Denise De Weerdt, Jef Burm

Scan ontbreekt
BRT 1 woensdag 09-11-1977 Episoden uit het leven van P.P. Rubens, 4. De twee Isabella’s
(Anton Van Wilderode - Jos Joos) (8 delen) [12.30-?] > BE

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 11-11-1977 Dovemansgesprek (André Waterschoot - Herman Niels) [23.05-?]
(Wie niet kijken wil) (herhaling van dinsdag 08-11-1977)

Scan ontbreekt
BRT 1 woensdag 16-11-1977 Episoden uit het leven van P.P. Rubens, 5. Wonen op de
Wapper (Anton Van Wilderode - Jos Joos) (8 delen) [12.30-?] > BE

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 20-11-1977 In antwoord op uw vraag (James G. Harris - Jos Joos) [21.00-?] >
GB ♫

Vertaling: Clem Schouwenaars.
[In Reply to Your Query, 07-02-1976 BBC Radio 4 - Thirty-Minute Theatre; Ja oder nein,
06-09-1976 Rundfunk im amerikanischen Sektor]
Fred: Alex Wilequet
Madge: Marga Neirynck
Bunny: Emmy Leemans

Ein Ehepaar beim Frühstück. Er liest Zeitung, und sie bemüht sich um seine Aufmerksamkeit. Sie möchte
einmal in ihrem Leben von ihm auf eine klare Frage eine einfache Antwort erhalten Die einfache Frage ist:

"Hast du Bunny berührt?" Bunny ist das Dienstmädchen und um 20 Jahre jünger als die Dame des
Hauses. Da er ein redegewaltiger Anwalt ist und ihr beweist, daß sie erstens ihre Fragen präziser stellen
muß, und daß es zweitens keine einfachen, klaren Fragen und Antworten gibt, kommt sie auf keinen
grünen Zweig. Die Befragung nimmt ein überraschendes Ende.

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 22-11-1977 De heetste dag (Guido Staes - Jos Joos) [14.05-?] (Radiorama)
(herhaald op vrijdag 25-11-1977) > BE
Robert Van der Veken

Scan ontbreekt
BRT 1 woensdag 23-11-1977 Episoden uit het leven van P.P. Rubens, 6. Dood op de Wapper
(Anton Van Wilderode - Jos Joos) (8 delen) [12.30-?] > BE

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 25-11-1977 De heetste dag (Guido Staes - Jos Joos) [23.05-?] (Wie niet kijken
wil) (herhaling van dinsdag 22-11-1977)

!
BRT 1 zondag 27-11-1977 Oldenberg (Barry Bermange - Jos Joos) [21.00-?] (herhaling van
zondag 17-10-1971)

Scan ontbreekt
BRT 1 woensdag 30-11-1977 Episoden uit het leven van P.P. Rubens, 7. De wandeling (Anton
Van Wilderode - Jos Joos) (8 delen) [12.30-?] > BE

!
BRT 3 maandag 05-12-1977 Piano in de rivier (Dan Treston - Herman Niels) [22.00-?]
(herhaald op zondag 12-11-1978) > GB
Vertaling: Germaine Blondeau.
[Piano In The River, 01-02-1966 BBC Network Three; Klavier im Fluß, 11-01-1967
Norddeutscher Rundfunk]
Hilde Sacré, Ugo Prinsen, Leen Persijn, Jef Burm, Marc De Corte

Im Liffey, jenem mit leeren Whiskyflaschen und allerlei Unrat angereicherten Fluß, der durch Dublin fließt,
ist ein Klavier gestrandet. Bei Ebbe ragt es aus den Fluten, und am Uaherls Quay stauen sich Neugierige.
Wer mag es hineingestürzt haben - und warum? Sein Anblick weckt vielerlei Gedanken. Den
desillusionierten Ehemann läßt es über die Gefangenschaft seiner Ehe nachsinnen. Den Veteran erinnert
es an die glorreichen Gesänge aus den Freiheitskriegen und die Pietätlosigkeit der Jugend,, Die alternde
Klavierlehrerin erkennt im Zerfall des Klaviers die Sinnlosigkeit ihres eigenen einsamen Lebens. Die
amerikanische Touristin wähnt sich auf den Spuren der Joyce'schen "Dubliner". Mit seinen nicht gespielten
und gleichwohl vernommenen Melodien bringt das: Klavier im Fluß die Zeit ins Stocken.

!

BRT 1 woensdag 07-12-1977 Episoden uit het leven van P.P. Rubens, 8. Het einde van een
magiër (Anton Van Wilderode - Jos Joos) (8 delen) [12.30-13.00] > BE

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 11-12-1977 Morgenkoffie (Eduard König - Frans Roggen) [21.00-?] (herhaling
van dinsdag 19-03-1974)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 13-12-1977 Striptease (Marc Insingel - Jos Joos) [14.05-?] (Radiorama)
(herhaald op vrijdag 16-12-1977) > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 16-12-1977 Striptease (Marc Insingel - Jos Joos) [23.05-?] (Wie niet kijken wil)
(herhaling van dinsdag 13-12-1977)

Niet aangekondigd
BRT 1 zondag 18-12-1977 Wil je me naar huis voeren? (Kevin Faller - Herman Niels) [21.00-?]
(herhaling van zondag 17-04-1977)

!
BRT 3 maandag 19-12-1977 Huizen (Jürgen Becker - Jos Joos) [22.00-?] (herhaling van
maandag 01-12-1975)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 27-12-1977 Het kind in de glazen bal (Theo Peeters - Jos Joos) [14.05-?]
(Radiorama) (herhaald op vrijdag 30-12-1977) > BE

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 30-12-1977 Het kind in de glazen bal (Theo Peeters - Jos Joos) [23.05-?] (Wie
niet kijken wil) (herhaling van dinsdag 27-12-1977)

