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Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 01-01-1979 Terrarium (Ireneusz Iredyński - Herman Niels) [22.00-?] (herhaling van zondag
19-03-1978)

Scan ontbreekt
BRT 1 woensdag 03-01-1979 De planeteneter, 11. En nu… de aarde (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 08-01-1979 Vernissage (Václav Havel - Jos Joos) [22.00-?] (herhaald op dinsdag 09-02-1982) > CZ
♫

Vertaling: Kees de Vries.
[Vernisáž, 1975; Vernissage, 14-03-1977 Norddeutscher Rundfunk; 29-05-1978 NCRV]
Denise De Weerdt, Ugo Prinsen, Anton Cogen

Ferdinand komt op bezoek bij Vera en Michel die pas hun huis hebben veranderd - een soort vernissage dus. Vera en Michel zijn
erg trots op al de bijzondere meubels en objecten die ze bijeen hebben gebracht; Ferdinand weet er echter niet goed raad mee.
Volgens Vera en haar man zou Ferdinand ook eens zijn huis moeten veranderen. Ze dragen hiervoor een groot aantal goede
redenen aan en bemoeien zich en passant met zijn privéleven. Ferdinands vrouw, Eva, is volgens Vera een slechte kokkin (maar
het smaakt Ferdinand altijd best). Vera daarentegen weet altijd de lekkerste dingen op tafel te toveren en hecht daar zeer veel
waarde aan. Ook op hun zoontje gaan Vera en Michel prat. Eva en Ferdinand hebben geen kinderen en de laatste doet er maar het
zwijgen toe als Vera en haar man vele redenen aandragen waarom het zo goed is een kind te hebben. Bij het onderwerp
lichamelijke relatie (ook dat is volmaakt bij hen) geven Vera en Michel een demonstratie kussen en hebben weer allerlei adviezen
voor Ferdinand. Vroeger schreef die, maar hij komt daar de laatste tijd niet meer toe en ook daar hebben Vera en Michel weer hun
verklaringen voor, terwijl ze van de gevoelens van Ferdinand niets begrijpen. Keer op keer herhalen Vera en Michel tegen
Ferdinand dat ze het goed met hem menen en van hem houden en dat hij hun beste vriend is. Wanneer Ferdinand opstaat om weg
te gaan, vinden zijn vrienden hem ondankbaar en geven zich bloot: "Waarvoor, denk je, hebben we die woning eigenlijk ingericht?
Voor wie, denk je, doen we dit allemaal? Voor onszelf soms?" Ferdinand gaat weer zitten…
Der weltbekannte tschechische Dramatiker Václav Havel, wurde in seiner Heimat außer Gesetz gestellt, wie viele andere
Intellektuelle, die sich für die Vermenschlichung des Sozialismus eingestzt hatten. Seit 1969 unter Berufsverbot, arbeitete er eine
Zeit lang als Hilfsarbeiter in einer Brauerei. Seine Stücke wollten nicht nur ein Zeugnis über die damalige Tschechoslowakei sein sie waren und sind mehr. Ihre Inhalte haben heute wie damals Gültigkeit. "Vernissage" ist kein Stück über den Snobismus, viel mehr
über die Flucht von enttäuschten, resignierten Intelligenzlern in den Snobismus. Das Ehepaar Vera und Michael hat sich mit dem
herrschenden Regime arrangiert, aus purem Opportunismus. Michael hat irgendeinen guten Posten, er reist sogar oft dienstlich in
den Westen, was ihren für Prager Verhältnisse hohen Lebenstandard bedeutend verbessert. Sie ziehen sich ins Private zurück, in
die Festung Familie und Wohnung. Ihr Ehrgeiz ist, alles zu haben, was modisch, teuer und für ihre Mitbürger unerreichbar ist. Trotz
aller ihrer Konsum- und Wohlstandserfolge fühlen sie sich nicht sicher, brauchen Bestätigung. Deshalb laden sie ihren Freund
Ferdinand, einen verfemten Schriftsteller, der in einer Brauerei arbeitet, zur Einweihung - "Vernissage" - ihrer soeben perfekt
eingerichteten Wohnung ein. Sie legen ihm ihr Lebensprogramm dar, versuchen ihn zu einem Kompromiss mit der Macht zu
verlocken, weil Ferdinands Bekehrung für sie eine Bestätigung wäre...

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 09-01-1979 Veronica en de nachtpaarden van Amos (Luc Van den Briele - Michel De Sutter)
[14.05-?] (herhaald op vrijdag 12-01-1979) > BE ♫
Arlette Walgraef, Anton Cogen

!
BRT 1 woensdag 10-01-1979 De planeteneter, 12. Hartstilstand (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 12-01-1979 Veronica en de nachtpaarden van Amos (Luc Van den Briele - Michel De Sutter) [23.05-?]
(herhaling van dinsdag 09-01-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 14-01-1979 De Japanse vissers (Wolfgang Weyrauch - Herman Niels) [21.05-?] (herhaling van
maandag 30-06-1975)

Scan ontbreekt
BRT 1 woensdag 17-01-1979 De planeteneter, 13. De ovale cirkel (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

!
BRT 1 zondag 21-01-1979 Het doffe bruisen van de donkere zee (Aleksandar Obrenović - Herman Niels) [21.05-?] >
RS

Vertaling: Boudewijn Van der Plaetse.
Jeanine Schevernels

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 23-01-1979 Octrooiraad (Zoran Stanojević - Ugo Prinsen) [14.05-?] (herhaald op vrijdag 26-01-1979
en dinsdag 28-10-1980) > RS ♫
Vertaling: Cornelis Baan.
[Patentamt, 04-05-1978 Bayerischer Rundfunk]
De uitvinder: Bob Van der Veken
De directeur: Ward De Ravet

Manchmal ist ein Anliegen so dringend, daß es Not tut, die Barrieren zu überwinden, mit denen sich Höhergestellte der
Zudringlichkeiten des gemeinen Volks erwehren. Früher war das einfach: Der Bittsteller durchbrach die Kette der Gendarmen und
warf sich vor des hohen Herren erlauchtes Pferd. Pferde treten nicht auf Menschen, und so konnte manches Flehen erhört werden.
Heutzutage kann man bestenfalls in der Ausfahrt einer Tiefgarage kauern. Erlauchte Chauffeure aber bremsen nur selten. Erfinder
Übelhör weiß Abhilfe. Aber wie erreicht er den Chef des Patentamts?

!
BRT 1 woensdag 24-01-1979 De planeteneter, 14. Ik moest bij haar zijn (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30
delen) [12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 26-01-1979 Octrooiraad (Zoran Stanojević - Ugo Prinsen) [23.05-?] (herhaling van dinsdag
23-01-1979)

Aankondiging ontbreekt
BRT 1 zondag 28-01-1979 Angst (Wilhelm Genazino - Herman Niels) [21.05-?] > DE ♫
Vertaling: Tuuk Buytenhuys.
[Die Moden der Angst, 20-09-1976 Hessischer Rundfunk; 23-11-1977 VARA]
Robert Van der Veken, Dora Van der Groen, Emmy Leemans, Sandrine Verheyden

Een man en een vrouw, gehuwd, kinderloos, beiden rond de veertig, geëmancipeerd. Ze hebben allebei een beroep en zijn niet
ongelukkig, maar ze hebben het vage gevoel iets verzuimd te hebben: een kind. Jarenlang hebben ze zich ertegen verzet met alle
mogelijke redenen die verlichte mensen in hun privéleven hebben leren betrekken. De redenen kwamen steeds voort uit de angst,
nu eens uit de algemeen verbreide angst - dus uit de angst voor honger, catastrofen en nieuwe oorlogen - dan weer uit persoonlijke
angst - voor verantwoordelijkheid, toewijding en een zelfbewust levensplan. Deze maatschappelijke en persoonlijke angsten
hebben zich op onlosmakelijke wijze zo met elkaar vermengd, dat het voor het paar niet meer mogelijk is afzonderlijke redenen voor
het door hen samen gevoelde verzuim te formuleren. Resteren bedrogen bewustzijnstoestanden, waaruit het paar zich niet
bevrijden kan. Ook het tot stand gekomen inzicht in oude, vandaag overwonnen angsten verandert het leven van het paar niet
meer: er liggen nieuwe angsten klaar…

!
BRT 1 woensdag 31-01-1979 De planeteneter, 15. De landing (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

!
BRT 1 woensdag 07-02-1979 De planeteneter, 16. Het moeras (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

Aankondiging ontbreekt
BRT 1 zondag 11-02-1979 Tweesprong (Erland Josephson - Jos Joos) [21.05-?] (herhaling van maandag
06-03-1978)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 13-02-1979 Thee-uurtje (Hans Kasper - Jos Joos) [14.05-?] (herhaald op vrijdag 16-02-1979) > DE ♫
Vertaling: Cornelis Baan.
[Teezeit, 1977 Hessischer Rundfunk]
Man: François Bernard
Vrouw: Diane de Ghouy

!
BRT 1 woensdag 14-02-1979 De planeteneter, 17. Exit Erika (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 16-02-1979 Thee-uurtje (Hans Kasper - Jos Joos) [23.05-?] (herhaling van dinsdag 13-02-1979)

Aankondiging ontbreekt
BRT 1 zondag 18-02-1979 Gedachten aan moord (Paul Barz - Jos Joos) [21.05-?] > DE ♫
Vertaling: Coert Poort.
[Mordgedanken, 11-04-1976 Hessischer Rundfunk; 26-06-1978 NCRV]
Consul Breckhoff: François Bernard
Z’n vrouw: Diane de Ghouy
Inspecteur Hartmann: Ugo Prinsen
De chauffeur: Walter Cornelis
Hoofdinspecteur Kröger: Anton Cogen

Bij meneer en mevrouw de consul, stokoude mensjes, meldt zich inspecteur Hartmann. Hij wil, na een anoniem telefoontje, de
verdwenen neef van de heer huizes opsporen. Alleen: het telefoontje heeft de consul zelf gepleegd. En dat niet voor het eerst! De
twee oudjes vervelen zich wat. Daarom halen ze zich kortweg, net als andere mensen, maar dan reëler, hun ontspanning in huis: ze
willen "commissarisje spelen". Uiteindelijk is er bij de consuls echter niet alleen de reeds tot routine geworden commissaris "op
bestelling", maar ook een echt slachtoffer...

!
BRT 3 maandag 19-02-1979 Ik wil niet in stilte sterven (Martin Stephan - Herman Niels) [22.00-?] (herhaald op
zondag 27-01-1980) > DE ♫
Vertaling: Bert Brauns.
[Ich will nicht leise sterben, 02-01-1976 Rundfunk der DDR - Hörspielpreis 1976/1977]
Ann Petersen

Klara, sinds 50 jaar hulparbeidster in een rotatiebedrijf, overdenkt naar aanleiding van een flauwte haar leven (arbeid, liefdesleven,
opvoeding van de buitenechtelijke kinderen). Ze komt tot de conclusie dat ze haar leven liever zou beëindigen in het lawaai van de
machinezaal en onder collega's dan in het eenzame, na het vertrek van de kinderen doodse huis.
Clara ist fast siebzig, und trotzdem geht sie jeden Tag in die Druckerei. Meistens in der Nacht. Da ist viel mehr los als am Tag. Sie
karrt die Zeitungen an die Rampe, bringt die Makulatur in den Bunker, sorgt für Putzlappen... Und sie füllt die ollen Ölkannen auf. So
lange und so oft, bis ein Schwächeanfall sie aus ihren Gewohnheiten aufschreckt. Frau Schubert kommt ihr in den Sinn. Die bei der
BEWAG saubergemacht hat und mit dem Schrubber in der Hand mit 69 gestorben ist. Das - beschließt Clara trotzig - soll ihr nicht
passieren. Und so überlegt sie, ob nicht Peter, der Drucker, bei ihr wohnen könnte. Wo doch ihre eigenen Söhne so weit weg sind.
Und weil die Stille ihr Angst macht.

!
BRT 1 woensdag 21-02-1979 De planeteneter, 18. Tweede versie (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

Aankondiging ontbreekt
BRT 1 zondag 25-02-1979 Contactstoornissen (Rainer Puchert - Jos Joos) [21.05-21.47] (herhaling van zondag
23-04-1972)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 27-02-1979 Perenjenever (Uve Schmidt - Jos Joos) [14.05-?] (herhaald op vrijdag 02-03-1979) > DE
♫

Vertaling: Cornelis Baan.
[Birnengeist, 04-05-1978 Bayerischer Rundfunk]

Inhaltsangabe: Als Professor Ehrensold in einem ländlichen Bildungszentrum eintrifft, wo er einen Vortrag halten soll, muß er
feststellen, daß nicht mehr als ein halbes Dutzend Zuhörer zu erwarten sind. Am liebsten würde er sofort wieder abreisen. Da stößt
er aber auf den energischen Widerstand des Hausmeisters, der außerdem als kommissarischer Sekretär der Bildungsstätte
fungiert.

!
BRT 1 woensdag 28-02-1979 De planeteneter, 19. Kimbal zet door (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 02-03-1979 Perenjenever (Uve Schmidt - Jos Joos) [23.05-?] (herhaling van dinsdag 27-02-1979)

!

BRT 3 maandag 05-03-1979 Dromen in woorden (Wilhelm Genazino - Michel De Sutter) [22.00-?] (herhaald op
zondag 28-12-1980) > DE ♫
Vertaling: Tuuk Buytenhuys.
[Die Wörtlichkeit der Sehnsucht, 17-03-1975 Hessischer Rundfunk; 05-01-1977 VARA]
Anne: Katlijn Verbeke
Jonathan: Bart van Avermaet
Agent: Oswald Versyp
Jongeman: Bob De Moor
Inspecteur: Anton Cogen
Vader: Roger Bolders
Moeder: Marga Neirynck
Mevrouw Müller: Emmy Leemans
Mevrouw Wacker: Denise De Weerdt

De veertienjarige Jonathan speelt een droom door: hoe zou het zijn als ik helemaal niet degene moest zijn die ik ben of steeds meer
word, als ik een leven zou kunnen leiden zonder de verliezen van de aanpassing? Jonathan koestert de wens zijn geheugen te
verliezen, hij wil andere ouders zoeken. Tegenover de trucs van het volwassen worden, dat hem werkelijk te wachten staat, plaatst
hij de idee van een vlucht in de droom, die hem voorgoed van de beruchte compromissen bevrijdt. Hij wil niet erkennen dat wat hij
zo vurig wenst - een leven zonder leed - niet bestaat...

!
BRT 1 woensdag 07-03-1979 De planeteneter, 20. De dode stad (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

Aankondiging ontbreekt
BRT 1 zondag 11-03-1979 Het lied van de zeven gouden vlinders (Catherina Kramer van Alkland - Frans Roggen)
[21.05-21.47] (herhaling van zondag 04-11-1973)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 13-03-1979 Plannen (Pierre Soetewey - Marc Leemans) [14.05-?] (herhaald op vrijdag 16-03-1979) >
BE ♫

!
BRT 1 woensdag 14-03-1979 De planeteneter, 21. Dr. Kimbal op stang (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30
delen) [12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 16-03-1979 Plannen (Pierre Soetewey - Marc Leemans) [23.05-?] (herhaling van dinsdag 13-03-1979)

!
BRT 1 zondag 18-03-1979 Mijn huid, die verklikster (Johan Van Wiele - Michel De Sutter) [21.05-?] (herhaald op
zondag 10-08-1980) > BE ♫
Leah Thys, Mark Willems, Carmen Jonckheere, Daan Van den Durpel, Hilde Geldhof, Anton Cogen, Oswald Versyp,
Jos Kennis, Bob De Moor, Mirei Bonte, Gert Fonteyne

!
BRT 1 woensdag 21-03-1979 De planeteneter, 22. De wachters in de tempel (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30
delen) [12.45-13.00] > BE ♫

Aankondiging ontbreekt
BRT 1 zondag 25-03-1979 Bloemen in het tuintje voor het huis (Gérard Braunisch - Jos Joos) [21.05-21.47]
(herhaling van maandag 04-04-1977)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 27-03-1979 Na het begin (Joke van Leeuwen - Flor Stein) [14.05-?] (herhaald op vrijdag 30-03-1979)
> NL ♫

Jeanine Schevernels, Marga Neirynck, Diane de Ghouy, Marc Leemans, Hilde Sacré, François Bernard, Flor Stein,
Anton Cogen

!
BRT 1 woensdag 28-03-1979 De planeteneter, 23. De rivier (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 30-03-1979 Na het begin (Joke van Leeuwen - Flor Stein) [23.05-?] (herhaling van dinsdag
27-03-1979)

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 02-04-1979 Het interview (Hans Andreus - Herman Niels) [22.00-?] (herhaling van zondag
29-01-1978)

!
BRT 1 woensdag 04-04-1979 De planeteneter, 23. De rivier (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

!
BRT 1 zondag 08-04-1979 Gustaaf, of de terugkeer tot het normale (Eduard König - Jos Joos) [21.05-21.47] > AT ♫
Vertaling: Karel Ruyssinck.
[Gustav oder Von der Wiederherstellung der Normalität, 24-10-1976 Österreichischer Rundfunk]
Anton Cogen, Ugo Prinsen, Denise De Weerdt, Walter Cornelis

Durch einen seltsamen Unfall erhält Gustav die Gabe, die Menschen durch seinen Blick zum Ablegen ihrer durch die
Konsumgesellschaft bedingten Eigenschaften zu bringen. Das führt jedoch nur dazu, daß die Regierung eingreift und Gustav
verschwinden läßt, worauf schnell wieder alles so ist wie vorher.

Scan ontbreekt

BRT 1 dinsdag 10-04-1979 ’s Avonds laat (Flórián Kaló - Jos Joos) [14.05-?] (Radiorama) (herhaald op vrijdag
13-04-1979) > HU ♫
Vertaling: Marc Colpaert.
De eerste man: Marcel Hendrickx
De tweede man: Ward De Ravet
De conducteur: Alex Wilequet

!
BRT 1 woensdag 11-04-1979 De planeteneter, 24. Vuur (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen) [12.45-13.00]
> BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 13-04-1979 ’s Avonds laat (Flórián Kaló - Jos Joos) [23.05-?] (Wie niet kijken wil…) (herhaling van
dinsdag 10-04-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 zaterdag 14-04-1979 Achnaton, het licht in de duisternis (Marcel Coole - Herman Niels) [15.00-?] (Het
Vlaamse luisterspel in de jaren vijftig) (remake van dinsdag 30-01-1951; herhaald op maandag 30-04-1979) > BE ♫
[Achnaton. Drama in drie bedrijven, 1955]
Achnaton: Marc Leemans
Zijn gemalin Nefertiti: Emmy Leemans
De koningin-moeder: Diane de Ghouy
De beeldhouwer Totmes: Robert Van der Veken
Generaal Horemheb: Anton Cogen
Verdere medewerkenden: Walter Cornelis, Joris Collet, Jeanine Schevernels, Jef Burm, François Bernard, Ugo
Prinsen, Hilde Sacré

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 16-04-1979 Altijd voorjaar voor de reus (Karin Ewert - Jos Joos) [22.00-?] (herhaald op dinsdag
08-04-1980 en zaterdag 04-05-1991) > DE ♫
Vertaling: Marry Riemens.
[Immer Frühling für den Riesen, 1967 Sender Freies Berlin; 12-07-1976 NCRV]
Dora van der Groen

Anna, een oude vrouw, mijmert bij het graf van haar verleden man. Ze denkt terug aan hun eerste ontmoeting en hoe het verder
ging.

!
BRT 1 woensdag 18-04-1979 De planeteneter, 25. Op de snede van een scheermesje (Julien Van Remoortere - Jos
Joos) (30 delen) [12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 22-04-1979 Brace (Pierre Dyserinck - Flor Stein) [21.05-?] (herhaling van zondag 21-03-1976)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 24-04-1979 Mijnheer Van Daele wacht op antwoord (Guy Bernaert - Michel De Sutter) [14.05-?]
(Radiorama) (herhaald op vrijdag 27-04-1979, dinsdag 25-11-1980 en donderdag 09-08-1984) > BE ♫
Gerda Marchand, Anton Cogen, Walter Cornelis

!
BRT 1 woensdag 25-04-1979 De planeteneter, 26. De aarde beeft (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 27-04-1979 Mijnheer Van Daele wacht op antwoord (Guy Bernaert - Michel De Sutter) [23.05-?] (Wie
niet kijken wil…) (herhaling van dinsdag 24-04-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 29-04-1979 À vos ordres (Herman Vos - Herman Niels) [15.00-?] (herhaald op zondag 31-08-1980) >
BE ♫

Opa: Maurits Goossens
Luca: Emmy Leemans
Cir: Ugo Prinsen
Verdere medewerkende: Anton Cogen

Scan ontbreekt
BRT 3 maandag 30-04-1979 Achnaton, het licht in de duisternis (Marcel Coole - Herman Niels) [22.00-?] (Het
Vlaamse luisterspel in de jaren vijftig) (herhaling van zaterdag 14-04-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 woensdag 02-05-1979 De planeteneter, 27. De hoekkast (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 08-05-1979 U zult niets van mij horen (Paul Barz - Jos Joos) [14.05-?] (Radiorama) (herhaald op
vrijdag 11-05-1979) > DE ♫
Vertaling: Andries Poppe.
[Sie werden nichts von mir hören, 13-11-1979 Bayerischer Rundfunk]
Dora Van der Groen, Emmy Leemans
Een vrouw neemt na haar scheiding een huurder in haar woning. De enige vereiste: hij moet stil zijn. En dat hij is. Je hoort niets,
absoluut niets van hem...

!
BRT 1 woensdag 09-05-1979 De planeteneter, 28. Uitbraakpoging (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30 delen)
[12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 11-05-1979 U zal niets van mij horen (Paul Barz - Jos Joos) [23.05-?] (Wie niet kijken wil…) (herhaling
van dinsdag 08-05-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 13-05-1979 Stof (Philippus Arnoldus de Waal Venter - Marc Leemans) [15.00-?] (herhaald op zondag
17-08-1980) > ZA

Vertaling: Marcel Leemans.
[Stof, 1975 Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie]
Liliane De Waegeneer, Nolle Versyp

Die handeling vind tydens ’n treinreis plaas. Die ongetroude student Kotie is swanger en ’n passasier op die trein. Sy wou haar kêrel
vermoor en die kondukteur Marais kry haar net voor sy wil selfmoord pleeg. Hy oortuig haar dat sy onskuldig is, omdat sy nog niks
gedoen het nie. Sy was dan die stof, simbool van besoedeling, van haar hande af.

Scan ontbreekt
BRT 1 woensdag 16-05-1979 De planeteneter, 29. Seconde van waarheid (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30
delen) [12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 zaterdag 19-05-1979 De madonna met de bebloede lippen (Johan Daisne - Michel De Sutter) [15.00-?] (Het
Vlaamse luisterspel in de jaren vijftig) (remake van dinsdag 29-11-1949; herhaald op dinsdag 22-05-1979) > BE
[De madonna met de bebloede lippen, in: Met dertien aan tafel of Knalzilver met schelpgoud, 1950]

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 22-05-1979 Een gebeurtenis (Frans Ceusters - Michel De Sutter) [14.05-?] (Radiorama) (herhaald op
vrijdag 25-05-1979 en donderdag 25-08-1983) > BE
Linda Lepomme, UgoPrinsen

Scan ontbreekt
BRT 3 dinsdag 22-05-1979 De madonna met de bebloede lippen (Johan Daisne - Michel De Sutter) [22.00-?] (Het
Vlaamse luisterspel in de jaren vijftig) (herhaling van zaterdag 19-05-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 woensdag 23-05-1979 De planeteneter, 30. Wees op uw hoede (Julien Van Remoortere - Jos Joos) (30
delen) [12.45-13.00] > BE ♫

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 25-05-1979 Een gebeurtenis (Frans Ceusters - Michel De Sutter) [23.05-?] (Wie niet kijken wil…)
(herhaling van dinsdag 22-05-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 03-06-1979 Pinksterverbosonie (Gerrit Pleiter - Ab van Eyk) [21.05-?] (herhaling van zondag
10-06-1973)

Scan ontbreekt
BRT 3 dinsdag 05-06-1979 De Bakoenin-cassette (Hans Magnus Enzensberger - Louis Houët) [22.00-?] > DE ♫
Vertaling: Gerrit Bussink.
[Die Bakunin-Kassette. Eine Fälschung, 13-02-1978 Westdeutscher Rundfunk; De Bakoenin-cassette, een
vervalsing, 10-10-1978 KRO]
Frans Somers, Hans Veerman, Hans Karsenbarg
Reporter: Jan Borkus
Waardin: Nel Snel

Op 1 juli 1876 stierf Michail Bakoenin, de door Marx bestreden klassieke schrijver in de lange rij Russische revolutionairen, wiens
onorthodoxe meningen over de gang der dingen ook in de twintigste eeuw steeds weer tot controversen aanleiding hebben
gegeven. - Hans Magnus Enzensberger, die zich in zijn leven heeft verdiept, zegt over zijn hoorspel: “De tekst berust op
documenten. Dit biografisch materiaal wordt echter niet alleen vrij behandeld, maar in een fictief kader verplaatst: dat van een radiointerview uit het jaar 1877. De fictieve reporter van een fictieve zender poogt een jaar na Bakoenins dood diens politieke biografie
na te vorsen. Het resultaat is de ‘Bakoenin-cassette’, een dubbele vervalsing: enerzijds manipuleert de reporter zelf de realiteit die

hij moet onderzoeken op grond van zijn eigen politieke voorstellingen en interesses; anderzijds gebruikt de auteur van het hoorspel
het historisch materiaal om de twijfelachtigheid van dat literaire en radiofonische procédé te demonstreren.”

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 10-06-1979 Treinreis (John Einar Åberg - Herman Niels) [21.05-?] (herhaald op zondag 14-03-1982)
> SE ♫

Vertaling: Boudewijn Van der Plaetse.
[Åka tåg, ?]
Ward De Ravet, Marcel Hendrickx, Jef Burm, Alex Wilequet

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 12-06-1979 Het galgenmaal (Peter Schünemann - Michel De Sutter) [14.05-?] (Radiorama) (herhaald
op vrijdag 15-06-1979 en donderdag 26-03-1981) > DE ♫
Vertaling: Andries Poppe.
[Blaue Stunde Maître d’Hôtel, 16-10-1973 Deutschlandfunk]
De man: Ward De Ravet
De kelner: Ugo Prinsen
Een stem: Anton Cogen

Wie ‘paté de foie’ eet of ‘escargots’ of ‘fruits de mer’, of fijne Provençaalse wijnen drinkt, is waarschijnlijk iemand met veel geld, die
nu in een restaurant voor fijnproevers zit. Dat de afsluiting van het maal, ‘crêpes Suzette’, voor de disgenoten evenwel ook de
afsluiting van het leven betekent, staat niet op het menu…

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 15-06-1979 Het galgenmaal (Peter Schünemann - Michel De Sutter) [23.05-?] (Wie niet kijken wil…)
(herhaling van dinsdag 12-06-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 zaterdag 16-06-1979 Het goede schip (Eva Warans - Jos Joos) [15.00-?] (Het Vlaamse luisterspel in de jaren
vijftig) (remake van dinsdag 13-03-1951; herhaald op dinsdag 19-06-1979) > BE ♫
[21-11-1951 VARA]
Stuurman Cornail: Hugo Van Den Berghe
De vrouw: Marga Neirynck
Victor Lunstroom: Joris Collet
Cora: Hilde Sacré
Kaska: Ward De Ravet
De roerganger: Alex Wilequet
De kok: Jef Burm
Eerste prijs in de prijsvraag 1950 van de Belgische Omroep;

Scan ontbreekt
BRT 3 dinsdag 19-06-1979 Het goede schip (Eva Warans - Jos Joos) [15.00-?] (Het Vlaamse luisterspel in de jaren
vijftig) (herhaling van zaterdag 16-06-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 26-06-1979 Mussen voederen (Gerhard Aberle - Jos Joos) [14.05-?] (Radiorama) (herhaald op
vrijdag 29-06-1979 en dinsdag 23-12-1980) > DE ♫
Vertaling: Andries Poppe.
[Spatzen füttern, 13-11-1978 Bayerischer Rundfunk]
De oude man: François Bernard
Het meisje: Emmy Leemans

Een heel oude man en een heel jong meisje ontmoeten elkaar in het park… De eenzame en de hulpzoekende beginnen met elkaar
te praten…

Scan ontbreekt

BRT 1 vrijdag 29-06-1979 Mussen voederen (Gerhard Aberle - Jos Joos) [23.05-?] (Wie niet kijken wil…) (herhaling
van dinsdag 26-06-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 ?-07-1979 De trein van vijf voor twaalf (Wolfgang Kirchner - Herman Niels) [-] (herhaling van zondag
29-12-1968)

Scan ontbreekt
BRT 1 ?-07-1979 Mevrouw Dally heeft een minnaar (William Hanley - Frans Roggen) [-] (herhaling van zondag
26-10-1969)

Scan ontbreekt
BRT 1 ?-07-1979 De ombudsman weet raad (Don Haworth - Herman Niels) [-] (herhaling van dinsdag 08-10-1974)

Scan ontbreekt
BRT 1 ?-07-1979 In het doolhof van de trouw (Miklós Gyárfás -?) [-] (herhaling van dinsdag 21-08-1973)

Scan ontbreekt
BRT 1 ?-07-1979 De dood in Florida (Gert Hofmann - Frans Roggen) [-] (herhaling van zondag 16-08-1970)

Scan ontbreekt
BRT 1 ?-08-1979 Vooruitzichten voor woensdag (Colin Finbow - Herman Niels) [-] (herhaling van zondag
01-03-1970)

Scan ontbreekt
BRT 1 ?-08-1979 Tot lering van Mr. Shannon (Don Haworth - Frans Roggen) [-] (herhaling van zaterdag 03-03-1973)

Scan ontbreekt
BRT 1 ?-08-1979 Society (Barry Bermange - Herman Niels) [-] (herhaling van zaterdag 31-03-1973)

Scan ontbreekt
BRT 1 ?-08-1979 De karper (Rhys Adrian - Frans Roggen) [-] (herhaling van zondag 25-10-1970)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 09-09-1979 De laatste ontsnapping (Rodney Wingfield - Herman Niels) [21.05-?] (herhaling van
zondag 17-12-1978)

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 11-09-1979 Waarvan akte (Jaak Dreesen - Herman Niels) [14.05-?] (Radiorama) (herhaald op vrijdag
14-09-1979) (herhaling van dinsdag 10-02-1976)

Scan ontbreekt

BRT 1 vrijdag 14-09-1979 Waarvan akte (Jaak Dreesen - Herman Niels) [23.05-?] (Wie niet kijken wil…) (herhaling
van dinsdag 11-09-1979)

Scan ontbreekt
BRT 3 dinsdag 18-09-1979 De lege doos van Pandora (Herman Van Winsen - Michel De Sutter) [22.00-?] (herhaald
op zondag 23-03-1980 en zondag 17-07-1983) > BE ♫
Ludo Busschots, Anton Cogen, Suzanne Saerens, Marga Neirynck, Roger Bolders, Bob De Moor, Gerda Marchand,
Emmy Leemans, Leah Thijs

Dit luisterspel is een moderne parafrase op de Griekse sage over de doos die Pandora (de albedeelde) van Zeus meekreeg en
waarin alle onheil, voor de mensen bestemd, was opgeborgen. Maar de doos van het hoofdpersonage van dit stuk, een jongen van
achttien, is leeg. De jongen verschilt eigenlijk weinig van de meesten onder zijn generatiegenoten. Zijn “problemen” zijn niet
psychopathisch, zij liggen in de lijn van het generatieconflict dat vandaag de dag een kloof tussen ouders en kinderen in de hand
werkt: conflicten met een depressieve moeder, nauwelijks enig contact met vader die door zijn maatschappelijke positie te zeer in
beslag genomen is. Steun zoeken bij de grootouders vult de leegte niet op. Het enige meisje met wie hij contact krijgt, is
uitgerekend het lief van zijn vriend, die met een longziekte in het sanatorium ligt. Mensen die je al jaren kent, blijven vreemden…

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 23-09-1979 De sleutel (Toos Staalman - Michel De Sutter) [21.05-?] (herhaald op dinsdag 17-02-1981
en zondag 31-01-1982) > NL ♫
[ANV-Visser Neerlandia-prijs 1975; 05-07-1977 KRO]
Blinde man: Anton Cogen
Vriend: Jef Burm
Journalist: Leslie de Gruyter
Broeder: Marc Leemans

Een blinde dichter nodigt een criticus uit voor een interview, in een volledig geblindeerd huis zonder enige verlichting. De hulpeloze
criticus doet op deze manier heel onthutsende en onthullende ervaringen op…

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 09-10-1979 De bank (Frans Ceusters - onbekend) [14.05-?] (Radiorama) (herhaald op vrijdag
12-10-1979) > BE

Scan ontbreekt
BRT 3 dinsdag 09-10-1979 De nijdassen (Gérard Braunisch - Jos Joos) [22.00-?] > DE
Vertaling: Fons Eickholt.
[Die Zankwütigen, 24-09-1968 Westdeutscher Rundfunk; 30-05-1978 KRO]
Lea Thijs, Anton Cogen

De titel moet letterlijk genomen worden. Hij houdt in: eigenzinnigheid en starheid, ideologie en geweld. Alledaagsheden: ruzie,
omwenteling, bommen, foltering, oorlog, onderdrukking, - men laat het zich welgevallen. Maar: demonstranten tegen een of ander
conflict zijn asociaal, verdacht. Wie neen zegt tegen ruzie, probeert men de mond te snoeren, want zoals we van alles een deugd
maken, zo ook van de ruzie. "De nijdassen" is een soort genealogie van de oorlog. Een komediant en een komediante maken met
behulp van een gefingeerde plaatopname hun intrede in deze genealogie. Ze begint met het "stenen tijdperk". Een echtpaar maakt
een einde aan hun twist door stenen naar elkaar te gooien. Later maakt men elkaar af met vuur: "vuurtijdperk". "Mestijdperk"
noemen ze het, als de kemphanen elkaar neersteken. De twisten breiden zich uit, het "pistolentijdperk" breekt aan enz., en daarna
het raket- en atoomtijdperk. Braunisch wil meer dan een kluchtig woordenballet in het luchtledige, hij persifleert beide zijden en
maakt duidelijk dat het vandaag en in de toekomst hoogstens variaties van een vertrouwde plaat betreft…

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 12-10-1979 De bank (Frans Ceusters - ?) [23.05-?] (Wie niet kijken wil…) (herhaling van dinsdag
09-10-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 14-10-1979 De lelijkste man ter wereld (Arch Oboler - Ugo Prinsen) [21.05-?] > US ♫
Vertaling: Guy Bernaert.
[The Ugliest Man In The World, 25-03-39 Canadian Broadcasting Corporation]
Omroeper: Jacky Morel
Paul: Leo Dewals
Stem: Lieve Babylon

Paul als jongen: Patrick Spoelders
Moeder: Cecile Rigolle
Onderwijzeres: Hilde Sacré
Priester: François Bernard
Foorkramer: Anton Cogen
Vrouw: Emmy Leemans
Meisje: Jeanine Schevernels
Kinderstemmen uit de jongensschool van Erps-Kwerps

Een sentimenteel verhaal over een vreselijk misvormde man die in een wrede wereld op zoek is naar liefde (geïnspireerd door Boris
Karloffs rollen in horrorfilms).

Scan ontbreekt
BRT 3 dinsdag 16-10-1979 Protest (Václav Havel - Jos Joos) [22.00-?] (herhaald op dinsdag 09-03-1982,
24-05-1988 en zaterdag 30-11-1991) > CZ ♫
Vertaling: Kees de Vries.
[Protest, 1978; 23-01-1979 Westdeutscher Rundfunk; 19-03-1979 NCRV; Het protest, 14-05-1990 HV]
Stanek: Hugo Van den Berge
Ferdinand: Ugo Prinsen

Een schrijver die nog mag publiceren en voor wie nog alle mogelijkheden, alle media openstaan, verzoekt één van de dissidente
schrijvers zich voor hem in te zetten door een protest te formuleren in een zaak die hem persoonlijk betreft. “Jullie zijn toch degenen
die weten hoe zoiets gedaan moet worden”, zegt hij, maar hij weigert dan zelf dit protest te ondertekenen. Hij wendt zich tot deze
dissident als tot een professional, als tot een of andere servicedienst voor netheid, voor solidariteit, voor moraal, alsof men in de
dissident de netheid, het maatschappelijke geweten zou gelokaliseerd hebben en van hem kan eisen een protest te formuleren, wat
men zelf niet bereid is te doen…

Scan ontbreekt
BRT 1 zaterdag 20-10-1979 Het zwarte sterrenbeeld (Hubert Lampo - Herman Niels) [15.00-?] (Het Vlaamse
luisterspel in de jaren vijftig) (remake van woensdag 06-01-1954; herhaald op dinsdag 30-10-1979) > BE ♫
[Het zwarte sterrenbeeld. Een radiophonisch treurspel, 1953; 06-01-1954 NIR]
Jeanne d’Arc: Jeanine Schevernels
Gilles de Rais: Anton Cogen
Pierre Bosquier: Marcel Hendrickx
Catherine de Thouars: Dora Van der Groen
Francesco Pelatti: François Bernard
Jan van Bretagne: Jan Moonen
Jean de Malestroit: Ugo Prinsen
Nicolette: Denise De Weerdt
Een gevangenisbewaker: Joris Collet
Verdere medewerkenden: Jacky Morel, Hilde Sacré, Emmy Leemans

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 23-10-1979 Eduard en Agrippien (René de Obaldia - Jos Joos) [14.05-?] (Radiorama) (herhaald op
vrijdag 26-10-1979) > FR
Vertaling: Josephine Soer.
[Edouard et Agrippine, 26-06-1960 Radiodiffusion française, France II - Régional]

Agrippien, zeer reactionnair, twistziek en verbitterd, ligt in bed met haar man, Eduard, intellectueel en depressief. In het
appartement naast de deur huilt een baby huilen, voor Agrippien een buitenkansje om haar onuitputtelijke addertong te slijpen en
haar echtgenoot, die door deze vloed van domheid uitgeput is, te overmannen. In dit stuk is Obaldia’s taal is levendig, scherp,
bijtend. Het is van ijzerdraad draad geklost kant.

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 26-10-1979 Eduard en Agrippien (René de Obaldia - Jos Joos) [23.05-?] (Wie niet kijken wil…)
(herhaling van dinsdag 23-10-1979)

Scan ontbreekt
BRT 3 dinsdag 30-10-1979 Het zwarte sterrenbeeld (Hubert Lampo - Herman Niels) [22.00-?] (Het Vlaamse
luisterspel in de jaren vijftig) (herhaling van zaterdag 20-10-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 11-11-1979 Het proces Anneessens (Cornelis Baan - Michel De Sutter) [?-?] > NL ♫
Frans Anneessens: Ward De Ravet
Procureur-generaal Duterme: Anton Cogen
Markies van Prié, gevolmachtigd minister van de landvoogd: Bert Champagne
Advocaat-fiscaal Charlier: Jo Delveaux
Van Grimbergen, een Brusselse burger: Marcel Hendrickx
Servaas, een Brusselse burger: Jos Kennis
Verdere medewerkenden: Bob De Moor, Jan Moonen, Jackie Morel, François Bernard, Daniël Muylaert, Marcel De
Stoop, Jacob Beks, Marc Seys, Didier Delmotte

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 13-11-1979 De ogen van de nacht (Barbro Boman - Jos Joos) [14.05-?] (Radiorama) (herhaald op
vrijdag 16-11-1979 en dinsdag 11-03-1980) > SE
Vertaling: Cornelis Baan.
[Die Augen der Nacht, 16-10-1977 Süddeutscher Rundfunk]
Jeanine Schevernels, Anton Cogen, Marga Neirynck, Jacky Morel

Die Autorin schildert in äußerst komprimierter Form die Bewußsteinszustände zweier Menschen, die nichts voneinander wissen, die
nichts verbindet als ein Schrei in der Nacht. Die Beschreibung der beiden - einer Frau, die von dem Schrei erwacht, und eines
Mannes, der den Schrei ausgestoßen hat, geschieht auf doppelte Weise: objektiv in erzählender Form und subjektiv
monologisierend. Plötzliche Sprünge von einem Bewußtseinszustand zum anderen geben dem Hörspiel etwas Traumhaftes; es übt
einen Sog aus, in dem der kurze, gesteigerte Moment existentielle Grenzsituationen zentriert.

Scan ontbreekt
BRT 3 dinsdag 13-11-1979 Herinneringen (Örnólfur Årnason - Herman Niels) [22.00-?] (herhaald op zondag
24-08-1980) > IS
Vertaling: Nora Pittoors.
Dora Van der Groen

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 16-11-1979 De ogen van de nacht (Barbro Roman - Jos Joos) [23.05-?] (Wie niet kijken wil…)
(herhaling van dinsdag 13-11-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 zaterdag 17-11-1979 Obsessie (André Waterschoot - Michel De Sutter) [15.00-?] (Het Vlaamse luisterspel in
de jaren vijftig) (remake van woensdag 22-07-1953; herhaald op dinsdag 20-11-1979) > BE

Scan ontbreekt
BRT 3 dinsdag 20-11-1979 Obsessie (André Waterschoot - Michel De Sutter) [22.00-?] (Het Vlaamse luisterspel in
de jaren vijftig) (herhaling van zaterdag 17-11-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 25-11-1979 De omgekeerde wereld (Frans Verbeek - Michel De Sutter) [21.05-?] (herhaald op
zondag 19-07-1981) > NL ♫
[01-03-1978 VARA]
De vrouw: Gerda Marchand
Haar huurder: Ugo Prinsen
Echtgenoot: Anton Cogen

Een huurder voelt zich al een tijdlang niet erg op zijn gemak. De woning waarin hij een kamer heeft, is nogal gehorig. Het privéleven
van het verhurende echtpaar heeft nauwelijks nog geheimen voor hem. De vrouw schijnt met een bruut te zijn getrouwd. Hij is al
vaak ooggetuige geweest van harde scènes die hem nu hebben doen besluiten om zijn kamer op te zeggen. Hij praat erover met
zijn hospita en wordt tot tranen toe bewogen door het trieste levensrelaas uit haar trillende mond. Een verhaal van liefdeloosheid en
drankzucht. En zo levensecht…

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 27-11-1979 Als de avond valt (Cornelis Baan - Jos Joos) [14.05-?] (Radiorama) (herhaald op vrijdag
30-11-1979) > NL

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 30-11-1979 Als de avond valt (Cornelis Baan - Jos Joos) [23.05-?] (Wie niet kijken wil…) (herhaling
van dinsdag 27-11-1979)

Scan ontbreekt
BRT 3 dinsdag 04-12-1979 De klerken (Rhys Adrian - Herman Niels) [22.00-?] (herhaald op dinsdag 11-03-1980,
zondag 29-11-1980 en dinsdag 24-04-1984) > GB ♫
Vertaling: Adriaan Ceelen.
[The Clerks, 26-11-1978 BBC Radio 3 - Drama Now; Die Sachbearbeiter, 31-01-1979 Westdeutscher Rundfunk]
Jackie Morel, Marcel Hendrickx, Anton Cogen

Freddie en Hugh, twee zwervers, zitten binnen gehoorsafstand van de snelweg op een nachtelijke bankje in het park en wisselen
zorgen, herinneringen en ervaringen uit. Van tijd tot tijd hoor je de sirene van een politieauto, van tijd tot tijd verschijnt een
politieman die hen verjaagt. De zorgen van die twee draaien rond de voedselvoorziening, de problemen met het alarmsysteem van
de nieuwe supermarkt, de herinneringen aan hun vroegere activiteiten op het gebied van de elektronische gegevensverwerking, de
praktijken van het "bespioneren", "verklikken" en "registreren", waartoe beiden werden gedwongen door een mysterieuze
opdrachtgever. Hun ervaringen bewijzen tenslotte dat ook zij, de 'grijpers', gegrepen werden, dat voor het behoud van hun identiteit
alleen de vlucht in de asociale ondergrond overbleef.

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 09-12-1979 Het leven… een spel (Terje Hoel - Herman Niels) [21.05-?] > NO
Vertaling: Tine Van Ginneken.
[Damm, et spill, 1975]

Scan ontbreekt
BRT 1 dinsdag 11-12-1979 Familieband (Mark Insingel - Michel De Sutter) [14.05-?] (Radiorama) (herhaald op
vrijdag 14-12-1979 en dinsdag 25-03-1980) > BE
Doris Van Caneghem, Gerda Marchand, Hilde Sacré, Anton Cogen, Oswald Versyp, Ludo Busschots

Scan ontbreekt
BRT 3 dinsdag 11-12-1979 Een mooie vrouw (Mark Insingel - Michel De Sutter) [22.00-?] > BE

Scan ontbreekt
BRT 1 vrijdag 14-12-1979 Familieband (Mark Insingel - Michel De Sutter) [23.05-?] (Wie niet kijken wil…) (herhaling
van dinsdag 11-12-1979)

Scan ontbreekt
BRT 1 zaterdag 15-12-1979 Entr’acte (Lode Vandeput - Jos Joos) [15.00-?] (Het Vlaamse luisterspel in de jaren
vijftig) (remake van dinsdag 17-04-1951: herhaald op dinsdag 18-12-1979) > BE

Scan ontbreekt
BRT 3 dinsdag 18-12-1979 Entr’acte (Lode Vandeput - Jos Joos) [22.00-?] (Het Vlaamse luisterspel in de jaren
vijftig) (herhaling van zaterdag 15-12-1979)

Scan ontbreekt

$
BRT 1 vrijdag 28-12-1979 Elementair (Jaak Dreesen - Michel De Sutter) [23.05-?] (Wie niet kijken wil…) (herhaald
op dinsdag 26-02-1980, donderdag 09-04-1981, donderdag 24-01-1985 en zaterdag 22-12-1990) > BE ♫
Ugo Prinsen
Een pleidooi voor het beluisteren, voor het in zich opnemen van klanken, voor het opnieuw ontdekken van de authentieke
geluidentaal: de taal van water, vuur, de taal van stilte vooral. Beelden leiden volgens de auteur de aandacht van de fundamentele
betekenis van de klanken af.

Scan ontbreekt
BRT 1 zondag 30-12-1979 Eenden tellen (Rolf Schneider - Herman Niels) [21.05-?] (herhaling van zondag
19-02-1978)

