
Boeknr. Auteur Titel Uitgever Plaats uitgave Jaar Uitgave Speelduur Abstract

8669 Don Quichot 1981 0:45:00

Don Quichot is een dolende ridder die teveel ridderromans heeft gelezen. Hij laat zichzelf tot ridder 

slaan, vecht tegen zakken wijn, kudden schapen en windmolens. Hij wordt bovendien verliefd op 

Dulcinea, een beeldschone geliefde die niet echt bestaat.

18003 Paul Vlaanderen en het Milbourne-mysterie Rubinstein Amsterdam cop. 2010 3:34:19

Als de auteur met zijn vrouw Ina uit eten is in Londen wordt hij aangesproken door zakenman Martin 

Lonsdale die vertelt dat zijn zwager, uitgever Carl Milbourne, is omgekomen bij een verkeersongeval, 

maar dat zijn zus zeker is dat haar man nog leeft. Paul gaat met Ina op onderzoek en al snel wordt 

hun auto gestolen, de chauffeur gedood, daarna wordt een aanslag op Ina gepleegd die ze overleeft. 

Iemand wil duidelijk niet dat de waarheid wordt ontdekt.

18006 Testbemanning : een hoorspel Rubinstein Amsterdam cop. 2009 17:41:11

De Alfa- en Betabemanning komen onder mysterieuze omstandigheden om als hun raket ontploft 

richting de ringen van Saturnus. De Gammabemanning onder leiding van Joost Ros lukt het met veel 

moeite en ondanks sabotage en een verstekeling de Saturnusringen te bereiken. Daar komen zij 

erachter dat de zon over een aantal maanden nova zal worden. De enige redding voor de Aarde is de 

buitenaardse Galactische Raad te overtuigen van het feit dat de Aarde lid moet worden van hun 

federatie.

8745 Abbing Justa Onderweg : monoloog : hoorspel NCRV Hilversum 1984 0:25:00 Hoorspel met de stemmen van Angelique de Boer en Riek Schagen.

8629 Adrian Rhys Extra dienstverlening gratis BRT Brussel 1982 0:33:00

Een weduwnaar laat door een huwelijksbureau een advertentie plaatsen. Een vrolijk, levenslustig 

vrouwtje komt er op af.

8630 Altendorf W. De ontsnapping BRT Brussel 1975 0:45:00

Stahl en Roesler zijn twee notoire boeven die op het gevangenisterrein gelucht worden. Daar zijn 

werklieden bezig de beerputten schoon te maken, met als gevolg dat het putdeksel - dat de 

toegangsweg naar de stadsriolering pleegt af te sluiten - van de gebruikelijke plaats verwijderd is. 

Onmiddellijk ziet Stahl welke grote mogelijkheden er weggelegd zijn voor hem en zijn collega in de 

misdaad. Hij nodigt Roesler uit zijn voorbeeld te volgen, een uitnodiging welke deze laatste slechts na 

enige aarzeling accepteert. Dat de weg naar de vrijheid leidt langs een reeks van hinderpalen en dat 

die vrijheid van korte duur is, ligt natuurlijk wel een beetje in de lijn der verwachtingen.

22469 Askenazy Ludvik De stopnaald BRT Brussel 1974 0:29:36

Frantisek Kadlec, die ooit naar Amerika emigreerde en daar tot welstand kwam, keert naar zijn 

vaderland terug. Op een snikhete zomermiddag sterft hij bijna  van de dorst en wordt hij door een 

barmeisje afgezet. Als hij merkt wie dat meisje is, is hij sprakeloos. Aan dat reeds sterk 

gealcoholiseerd inzicht gaan veelbelovende aanzeggingen vooraf, die in hun overduidelijkheid hoogst 

achterbaks blijken te zijn...

21178 Baan Cornelis De zevende dag BRT Brussel 1983 0:09:37

Een speelse montage over het steeds drukker wordende verloop van een dag, dag aan dag. Maar de 

zondag, de zevende dag, daar wordt naar uitgekeken.

8626 Baan Cornelis Een mens moest wat meer tijd hebben BRT Brussel 1981 0:11:00

Een man met een brugpensioen zit op een bank in het stadspark. Een jonge werkzoekende, diep in 

gedachten verzonken, wandelt daar voorbij, struikelt over de uitgestrekte benen van de man : 

aanleiding om een gesprek te beginnen.

21906 Baantjer A.C De Cock en de romance in moord BRT Brussel 1982 3:03:04

Aanvankelijk lijkt de moord op zuster Georgette één groot mysterie. Wie zou er voordeel bij hebben 

deze verpleegster, die door iedereen gewaardeerd werd, uit de weg te ruimen? Op de avond van de 

moord wordt Maarten Jan gearresteerd terwijl hij bezig is in te breken in een bank. Zijn 

vingerafdrukken zijn gevonden in het huis van zuster Georgette.

19859 Bardyevski Henryk Vliegende klokken BRT Brussel 1973 0:41:38

Een dievenbende is gespecialiseerd in het stelen van antiek. Enkele leden zijn op zoek naar oude 

klokken en worden op heterdaad betrapt door de bewoonster van een flat. De een na de ander 

verdwijnt, en met hen ook de klok. De beroofde dame doet aangifte bij de politie en vertelt alles aan 

haar oom Edward. Deze is helemaal niet verbaasd; hij had dat verwacht. Er blijken echter meer 

klokken verdwenen te zijn en de zaak loopt helemaal uit de hand als een vlucht vliegende klokken 

boven de stad gesignaleerd wordt. Dit probleem is echter nauwelijks opgelost, of er dient zich alweer 

een soortgelijk probleem aan.

21179 Barz Paul U zult niets van mij horen BRT Brussel 1987 0:11:35

Een vrouw klaagt bij haar vriendin over haar nieuwe huurder die verontrustend weinig, om niet te 

zeggen geen geluid maakt. Ze had in haar advertentie een zeer rustig iemand gevraagd en de man 

had haar verzekerd dat zij niets van hem zou horen. Maar dat dit zo letterlijk moest genomen worden 

dat gaat de vrouw toch wat te ver.



19844 Bernaert Guy De eerste na 25 jaar BRT Brussel 1973 0:32:12

Onderwijzer Karel Van Dijck ontvangt op een goeie dag bezoek van de nieuwe, voor hem nog 

onbekende wijkagent. De kennismaking neemt al dadelijk een onverwachte wending. De man van de 

wet stelt zich aan alsof hij de schoolmeester voor een zwaar vergrijp komt bekeuren. Er komt iets 

meer klaarte in het gesprek, wanneer de agent hem verduidelijkt dat hij vijfentwintig jaar geleden 

nog in de klas van de onderwijzer heeft gezeten, en aan die tijd herinneringen ophaalt, die de 

schoolmeester onprettig in de oren klinken. Uit wat de wetsdienaar oprakelt wordt immers duidelijk 

dat mijnheer Van Dijck er nogal zonderlinge pedagogische principes op nahield.

8628 Bernaert Guy De vrouw van een beroemdheid wil ook wel eens lachen BRT Brussel 1982 0:16:00

Harry wil beroemd worden. Hij experimenteert met kanaries om nieuwe zangvariaties te vinden, ook 

met fietsbellen. Hij wil een fietsbellenorgel bouwen.

22466 Bernaert Guy Het bidonatie nummer BRT Brussel 0:13:34

Burgers worden op het stadhuis ontboden om het een en ander te regelen. Eenmaal op het stadhuis 

vult een ambtenaar de nodige formulieren in. Om de zaak af te ronden is enkel nog het bidonatie 

nummer nodig.

19860 Bernaert Guy Het tweede slachtoffer BRT Brussel 1977 0:28:30

Een man rijdt op een donkere avond een fietser aan. In paniek rijdt hij door, hij heeft een glaasje op 

en is bang dat de politie zijn rijbewijs zal inhouden. Thuis is hij onrustig en vertelt zijn vrouw - om een 

deelgenoot te hebben - de halve waarheid: hij heeft een hond aangereden en is toch niet gerust over 

de afloop.Terwijl hij zijn verhaal zit op te biechten, ontdekken beiden plotseling dat hun zoon nog 

niet thuis is. Ook hij is op de fiets weg. Nu pas raakt de man emotioneel betrokken bij het ongeluk dat 

hij heeft veroorzaakt. Hij meent zich te herinneren dat de fietser op hun zoon leek. Was het zijn 

zoon?

20079 Bernauw Patrick Een man van staal BRT Brussel 1997 0:44:08

We verplaatsen ons naar de Venusbar, een louche tent die voornamelijk door de betere middenstand 

bezocht wordt. Marilyn en Laura, die de zaak runnen, hebben net bezoek gehad van een politie-

inspecteur. De recherche stelt zich namelijk vragen bij het verdachte overlijden van de 74-jarige 

rentenier Honoré Van Stichelen. Deze was een vaste klant van de bar en het zou dus weleens kunnen 

dat de beide dames, samen met hun vriend Pasqua, de hand hebben gehad in dit sterfgeval om zo 

het vermogen van Van Stichelen te kunnen opstrijken.

22457 Boon Louis Paul Menuet BRT Brussel 1984 1:33:19

Een gehuwde man vat liefde op voor een jong dienstmeisje dat bij hem en zijn vrouw het huishouden 

verzorgd. Zijn vrouw raakt zwanger, niet van haar man, maar van haar zwager, met wie ze slechts een 

kortstondige ontmoeting had.

19287 Bordewijk Ferdinand Karakter : een hoorspel Rubinstein MediaAmsterdam 2006 1:14:57

In dit hoorspel wordt de bekende roman van Ferdinand Bordewijk omgezet in een vertelling door de 

drie hoofdpersonages: Jacoba en Jacob Katadreuffe en de deurwaarder A.B. Dreverhaven. Om 

beurten vertellen de personages een stuk van het verhaal, bekeken vanuit hun standpunt. We maken 

kennis met drie mensen die getekend zijn door hun keuzes en die van anderen.

21137 Brett Michael De dokter in levende lijve BRT Brussel 1972 0:31:40

Een beroemd auteur krijgt de schrik van haar leven als ineens een man voor haar neus staat die 

beweert dr. Julius Manger te zijn, de hoofdpersoon van haar boeken. Deze man bestaat toch alleen in 

haar fantasie?

21138 Bull Donald Tussen de raderen BRT Brussel 1978 0:37:30

Het is rond middernacht wanneer president-directeur Loden in zijn doodstille kantoor het laatste 

memo opstelt voor zijn secretaris. Het wereldconcern dat hij eigenhandig heeft opgebouwd staat op 

instorten en hij heeft besloten met enig ceremonieel een gepast einde aan zijn leven te maken: een 

dure fles Armagnac staat voor hem op z'n bureau, met daarnaast een klein flesje waarvan de inhoud 

hem straks voorgoed in rooskleurige vergetelheid zal dompelen. Maar als precies op dat moment een 

met een revolver gewapende man dreigend zijn kantoor binnendringt, krijgen de gebeurtenissen 

onverwacht een heel ander verloop.

11077 Carr John Dickson Kajuit B13 1999 0:28:03

Een pas gehuwd koppel vertrekt op huwelijksreis met een cruiseschip. Eenmaal goed aan boord kan 

de vrouw haar kersverse echtgenoot nergens meer vinden.

19857 Ceusters Frans Van laarzen, schoenen en pantoffels BRT Brussel 1985 0:12:22

Een gesprek tussen rijlaarzen, schoenen en pantoffels, die netjes op een rijtje te wachten staan tot 

het de eigenaar - meneer en mevrouw - zal believen hun voeten in hen te laten glijden. Laarzen en 

schoenen hebben zo hun eigen filosofie. Niet enkel benijden zij elkaar, zoals mensen uit diverse 

sociale lagen van de maatschappij dit doen, maar, omdat ze hun eigenaar naar de meest verborgen 

plekjes noodgedwongen moeten vergezellen, kennen ze ook alle geheimpjes, die meneer voor 

mevrouw verborgen houdt, en vice versa. En dit alles leidt tot een geanimeerde conversatie.

8435 Christophe Nirav Koningin van Shaba BRT Brussel 1989 0:40:00

Over de laatste momenten in het leven van een jonge vrouw. Katharina ligt al weken in de kelder van 

een ingestort huis. Haar moeder ligt naast haar en is al gestorven.

21913 Claes Ernest Wij, Heren van Zichem Music For Pleasure 2005 1:33:25 Hoorspel naar de gelijknamige Vlaamse televisieserie dat uitgezonden werd tussen 1969 en 1972.



20077 Claus Hugo De verzoeking BRT Brussel s.d. 1:25:56

Zuster Mechtild, een stokoude non, blind en doof, ontwaakt op de dag van haar 100ste verjaardag. 

Ze zou bij die gelegenheid ook een onderscheiding ontvangen. Ze had een late roeping, maar eens in 

het klooster, streefde ze er onafgebroken naar God te bereiken. Ze beweegt zich koortsachtig naar 

een staat van mystieke vervoering. Ze hunkert naar God, maar Hij mag haar niet aanraken, en hij mag 

niet zichtbaar worden. De kwelling is tegelijk een bizar genot. Herinneringen aan het leven voordat ze 

intrad, en flarden van het kloosterbestaan lopen dooreen. 'De verzoeking' wordt door velen 

bestempeld als een monument onder de Vlaamse luisterspelen.

21180 Claus Hugo Het laatste bed BRT Brussel 1998 1:04:09

De auteur beschrijft de liefde en de seksuele relatie van twee vrouwen, een muzieklerares uit een 

gegoede familie en een gymnastieklerares. Seksueel misbruik door ouders, absoluut onbegrip van 

familie en omgeving, de dood van het kind van een van hen, alles draagt bij tot de gruwelijke afloop 

van deze relatie.

20081 Cools Frans Het zilveren toiletstel BRT Brussel s.d. 0:31:34

Isabelle Meyers vertelt haar baas Alfred Conings, die ook een van haar minnaars is, dat ze een kind 

verwacht. Dit nieuws zet een driehoeksverhouding compleet op haar kop. Chantage, moord, een 

andere kaper op de kust en... een zilveren toiletstel zorgen voor een spannende plot.

21911 Cooper Giles Onder de Loeffaplant BRT Brussel 1968 0:48:15

Een eenvoudige fabel van een man die tijdens het baden zich concentreert op de zin van het leven, 

zijn aspiraties en zijn wil om te overleven in de hedendaagse maatschappij.

21181 Coppens Paul Een deukje BRT Brussel 1986 0:18:33

Een echtpaar heeft een nieuwe auto gekocht, tot zover niets aan de hand. Maar zowel de man als de 

vrouw hebben een deukje in de nieuwe auto gereden. Hoe gaan ze dat aan elkaar vertellen...

21182 Dahl Christer De knipkaart BRT Brussel 1973 0:43:48

Op 31 januari biedt de heer Fagerberg zich bij het kaartjesloket van het metrostation aan. In zijn 

knipkaart zitten al twee gaatjes, maar de kaartjesknipper weigert toch de kaart te knippen, omdat de 

kaart pas op 1 februari geldig wordt. En met een kaart die pas op 1 februari geldig wordt, mag je op 

31 januari de trein niet op. Zo staat het in het reglement en de kaartjesknipper wil onder geen 

voorwendsel een inbreuk op dat reglement plegen. Mijnheer Fagerberg begrijpt het niet. Als je nu in 

januari met een kaart van december aankomt en daarom de toegang tot het perron geweigerd 

wordt, ja, dat zou er bij hem in gaan. Maar in zijn geval verliest niemand er wat bij. Zijn rittenkaart zal 

één dagje gauwer op zijn, dat is alles. Maar met een dergelijke logica kan de administratie geen 

rekening houden. En de heer Fagerberg doet dan het domste wat hij kan doen: hij weigert de 

administratieve logica te aanvaarden.

21183 De Bie Mark De Coburger BRT Brussel 1993 1:21:16

In deze monoloog laat de auteur de luisteraar de laatste levensuren meemaken van koning Leopold I. 

Hij schetst niet alleen het portret van een vorst, en de tijd waarin hij leefde, maar vooral van een man 

die z'n einde voelt naderen en die met gemengde gevoelens terugblikt op gelukkige en minder 

aangename momenten uit zijn leven.

21184 De Obaldia René De tranen van de blinde BRT Brussel 1969 0:36:57

Place de L'Opéra, te Parijs, rond zeven uur 's avonds. Het is er bijzonder druk: een grote menigte 

spoedt zich naar het operagebouw, waar een nieuwe opera word gecreëerd. Te midden van een 

reusachtige verkeersopstopping wil een blinde het plein oversteken. Automobilisten en voetgangers 

krijgen het met hem aan de stok. Anderen willen hem helpen. Maar het medelijden van de ene is 

even hol en huichelachtig als de verbolgenheid van de andere. En niemand luistert naar de 

bezwerende stem van de blinde...

15508 De Paepe Stef Zes grimmige sprookjes voor verdorven kinderen Het GeluidshuisAntwerpen cop. 2008 1:08:23

Boons 'Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen' werden door regisseur Stef De Paepe bewerkt 

tot een zestal hoorspelen, in lengte variërend van twee tot twaalf minuten, en ingesproken door 

bekende Vlaamse acteurs. Elf muzikanten zorgen voor sfeergeluiden: zo wordt het sprookje 'De 

belegerde stad' ingeleid met een kleine anderhalve minuut oosters aandoende muziek.

19841 De Vries Eddy Bezoek voor meneer Haverman BRT Brussel 1971 0:29:43

Wat doe je als je onverwachts bezoek krijgt van een man die niet zijn naam wil zeggen maar zonder 

enige schaamte praat over zijn beroep, hij is een doder. Of preciezer beroepsdoder, voor een 

behoorlijk honorarium knapt hij zaakjes voor derden op. Meneer Haverman is verrast dat een 

beroepsdoder bij hem op kantoor komt, want hij heeft geen werk voor de man. Maar de anonieme 

bezoeker zoekt geen werk, hij heeft al werk.

20071 De Vries Eddy De derde verdieping BRT Brussel 1971 0:29:22

Na lang zoeken heeft Frank een hotel gevonden waar volgens de nachtportier nog kamers leeg staan. 

Het spijt de nachtportier dat hij van de eigenaar de kamers onder geen beding mag verhuren. Frank 

weet de beste man ervan te overtuigen voor hem een uitzondering te maken. Op de derde 

verdieping treft hij een sobere kamer aan die goed genoeg is voor een nacht. Hij is tevreden en 

vraagt zich niet langer af waarom de derde verdieping leeg staat.



20073 De Vries Eddy De huurlingen BRT Brussel s.d. 0:28:39

Twee vrienden ontmoeten elkaar tien jaar nadat ze samen promoveerden. De een is weinig succesvol 

geweest, maar de ander verdient goed geld met het uitvoeren van schijnbaar zinloze opdrachten, 

zoals het voorlezen van voetbaluitslagen aan een volkomen onbekende. Hij is namelijk lid van een 

geheime organisatie met wereldwijde vertakkingen en heel veel invloed. Hij introduceert zijn ouwe 

schoolmakker bij de organisatie. Maar bij de eerste opdracht al is deze ooggetuige van een bizar 

ongeval. Dit gebeurt bij elke opdracht, en hij deelt zijn argwaan met zijn vriend. Maar kunnen ze er 

nog uitstappen? Zijn ze nog vrij in doen en laten? Of bepaalt de Organisatie alles wat er gebeurt, en 

wanneer?

22198 Declercq Miguel De mijter van Livinus VRT Brussel 2007 0:36:02

Het hoorspel vertelt het verhaal van een bijzondere groep bedevaarders die in de 16de eeuw 

deelnemen aan de opmerkelijke Livinus-bedevaart van Gent naar Sint-Lievens-Houtem.

21909 Deforges Régine Uit liefde voor Marie Salat BRT Brussel 1995 0:54:41

"Uit liefde voor Marie Salat" is een brievenroman van Régine Deforges, geboren uit de noodzaak om 

de toevallig ontdekte correspondentie tussen twee vrouwen, die hun liefde voor mekaar aan enkele 

ansichtkaarten hadden toevertrouwd, met haar eigen verbeelding verder uit te schrijven.

21139 Depaepe Christof Konijn op grootmoeders wijze BRT Brussel 1997 0:26:01

In de buurt van een dorp wordt op een geheimzinnige wijze een verbrandingsoven opgeblazen. Korte 

tijd voordien was de directeur van dat bedrijf veroordeeld voor het illegaal verbranden van toxisch 

afval. Bij de ontploffing is een deel van deze giftige stoffen vrijgekomen. De bewoners maken zich 

zorgen, maar volgens de overheid is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Maar na verloop van 

tijd worden er in de buurt dieren geboren met zware genetische afwijkingen, de mutaties 

ontwikkelen zich namelijk tot reuzen.

21185 Devroe Hans Spelers BRT Brussel 1987 0:32:44

Een trouwfeest in een casino. Dimp, een voortvarend journalist, raakt er in gesprek met een 

substituut. Het gaat over de gastheer, die zelf advocaat is en over de zelfmoord van de vader van de 

bruid, een zelfmoord die ook een moord kan zijn. Gaandeweg verglijden de gesprekken en de 

figuranten naar een andere misdaad in het victoriaanse Engeland, met vragen over vrije wil en 

predestinatie. Zo wordt het casino aan onze kust het toneel voor een beklemmende partij 

moordschaak.

21914 Didelez Guy De Poëtische school BRT Brussel 1986 0:37:36

Een vrouw zit achter het bedieningspaneel van een lift. Dankzij een camera en een microfoon kan zij 

communiceren met een professor die zij gevangen houdt. De vrouw neemt zich voor hem zolang in 

de lift vast te houden tot hij z'n eigen spiegelbeeld haat.

19853 Didelez Guy Mijn dag niet BRT Brussel s.d. 0:28:59

Een onweer, en het licht dat uitgaat in een tunnel, ziedaar de decors die de auteur in dit spel gebruikt 

om de alledaagsheid en oppervlakkigheid van gesprekken en relaties te beklemtonen. Hoofdthema is 

de ontmoeting tussen Bas en zijn vrouw, van wie hij al een tijd gescheiden leeft. Zij zoekt veiligheid in 

het donker en klampt zich aan hem vast. Hij wil vrij zijn om zijn weg te vinden. Het licht brengt beiden 

terug tot de realiteit, en die is voor Bas behoorlijk confronterend.

22135 Dreesen Jaak Elementair BRT Brussel 1981 0:19:23

Deze monoloog is voor alles 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 Dreesen de aandacht van de fundamentele betekenis 

van de klanken af.

21186 Durbridge Francis Mister Lucas BRT Brussel 1981 0:50:18

Een kostbaar halssnoer, het zogenaamde Ramonhoff-halssnoer, werd in Kopenhagen gestolen. De 

Britse recherche heeft een zwaar vermoeden dat het kleinood van de Deense hoofdstad naar een 

heler in Londen werd overgebracht. Zij meent zelfs de naam van de koerier te kennen. Een net wordt 

gespannen om de koerier en de heler te vangen. Maar eenvoudig is dit niet, ondanks de ontvangen 

tips. De heler zou zich onder de passagiers bevinden van de trein die om kwart over zeven 's avonds 

uit Euston Station vertrekt met bestemming Carlisle. Maar er zitten vele passagiers op die trein, 

onder wie de raadselachtige Mister Lucas, een handelaar in speelgoed. Wanneer de trein onderweg 

op een goederentrein botst, wordt de verwarring nog groter.

8611 Durbridge Francis Wat denk jij ? BRT Brussel 1977 0:36:00

Een politie-inspecteur krijgt bezoek van een ex-collega, die hem tips geeft voor de opheldering van 

een geheimzinnige moord.

21187 Eichelbeck Reinhard Kleine groene dingen BRT Brussel 1973 0:53:20

Dit hoorspel bestaat uit drie, ogenschijnlijk los van elkaar staande, maar bij nadere beschouwing 

nauw met elkaar verband houdende schetsen. De auteur noemt ze "episoden". In de eerste episode 

gaat het over een echtpaar, dat voor hun zoontje, de vijfjarige Toddy, een gloednieuwe 

concertvleugel koopt, omdat moeder bij haar spruitje enige muzikale aanleg meent te hebben 

ontdekt. Diezelfde concertvleugel speelt ook de hoofdrol in de tweede episode. Hij wandelt gewoon 

de huiskamer binnen van de brave burger Tobias, die helemaal geen muzikale aspiraties heeft. In de 

derde episode komen de thema's uit de eerste twee schetsen samen. De auteur doet dit in een 

science-fictionverhaal over vreemdsoortige "kleine groene dingen", die nergens op lijken, wezens 

van een andere planeet wellicht, die zich in het menselijk lichaam komen nestelen op de plaats waar 

normaal het hart zit.



21905 Ellis David Nummer 13 BRT Brussel 1973 1:01:34

Veertig jaar lang was Mr. Farthing boekhouder, een eentonig baantje zonder opwindende 

belevenissen, als je 't hem vraagt. Voor hij sterft wil hij iets nuttigs doen, iets dat hem het gevoel 

geeft dat zijn leven niet helemaal verspild was. Hij knipt verslagen over misdaden uit de krant, 

bewaart ze in een plakboek, bestudeert ze. Hij legt als het ware een privé-misdaadmuseum aan. Bij 

de politie kennen ze vadertje Farthing maar al te goed. Herhaaldelijk valt hij ze met tips lastig.

22470 Elsschot Willem Lijmen / Het been BRT Brussel 1988 2:47:51

Frans Laarmans gaat werken bij het Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën, Handel, Nijverheid, 

Kunsten en Wetenschappen, opgericht door Ch. A. Boorman. Hij leert Laarmans de kunst van het 

lijmen, zodat hij Boorman ter zijner tijd kan opvolgen. Eén van de bedrijven die worden gelijmd is de 

firma Lauwereysen. Een firma gespecialiseerd in het bouwen van keukenliften. Mevrouw 

Lauwereysen, de directrice van de firma, bestelt honderdduizend exemplaren van het tijdschrift.

8613 Everwyn Klas Ewert Verloop van een ziekte BRT Brussel 1978 0:37:00

Dit hoorspel is een op de spits gedreven satire op de lichtzinnige en laakbare wijze waarop - volgens 

Everwyn - in ziekenhuizen en consultatiebureaus van huisartsen met patiënten wordt 

omgesprongen.

21897 Fieldson Peter Het ding en ik BRT Brussel 1973 2:29:32

Hoe zal een grootstad er anno 1985 uitzien? Het antwoord is niet erg bemoedigend. De toestand is 

niet rooskleurig, het water is bezoedeld, de vissen sterven, de lucht is dermate verontreinigd dat de 

vogels doodvallen. De mensen hebben zich bij de stand van zaken lijdzaam neergelegd. Zij vinden het 

gewoon dat zij hun opdrachten niet meer van mensen maar van computers ontvangen. Zelfs de 

gemeenteraad werd door een computer vervangen. Als je klachten hebt kun je ze aan het ding 

dicteren: het registreert ze, het onderzoekt ze, en geeft antwoord. Maar er zijn altijd dwarsliggers, 

die met de vooruitgang van de techniek geen vrede kunnen nemen. Zo'n man is mijnheer Peters. Hij 

wil een klacht neerleggen bij de gemeenteraad en komt dus bij de computer terecht. En hiermee 

begint dan 's mans uitzichtloze strijd tegen de gemechaniseerde bureaucratie.

21901 Frachait Pierre De dood van 21 fietsers BRT Brussel 0:44:53

Een echtgenoot chanteert een man die een affaire had met zijn vrouw en waarmee hij samen een 

verkeersongeval had. De dialoog tussen beide mannen draait anders uit dan verwacht.

21915 Fühmann Franz Het blauwe licht BRT Brussel 1988 0:45:47

Ten tijde van de Dertigjarige Oorlog wordt een soldaat wegens invaliditeit door de koning uit het 

leger ontslagen. Hij trekt het land door en ontmoet in het woud een heks. Bij haar komt hij in het 

bezit van een magisch licht. Wie het in zijn bezit heeft, kan over de macht ervan beschikken. Met 

behulp van de macht krijgt de soldaat de kroonprinses Annabelle te zijner beschikking en laat haar 

maagdendiensten verrichten. De koning is vertoornd over deze vernedering en spant de soldaat een 

strik.

21058 Gautier Achilles De verdringing BRT Brussel 1970 0:32:42

Op een nacht droomt Herman Schaapmaker dat hij een vlinder is. Dit gegeven vormt het begin van 

een reeks nachtmerries die zich als een feuilleton lijken te ontwikkelen. Droom en werkelijkheid 

raken zozeer met elkaar verweven, dat het onderscheid tussen beide zoek lijkt. Wat is de oorzaak van 

die dromen? Is hier sprake van het fenomeen dat in het jargon van de psychoanalyse 'de verdringing' 

genoemd wordt? Kan de dokter er iets aan doen, of de psychiater? En bovenal, waar loopt dit 

psychologisch drama op uit?

19861 Geeraerts Jef De coltmoorden BRT Brussel 1983 6:16:28

Majoor Velge van de Bijzondere Opsporingsbrigade onderzoekt een dubbele moord, maar hij vindt 

geen spoor. Dan pleegt een gepensioneerde generaal van de rijkswacht zelfmoord. De coltrevolver 

naast zijn lijk is het wapen van de dubbele moord. Dat brengt heel wat opschudding teweeg bij de 

staf van de rijkswacht.

19856 Geldhof Rudy Strandgenoegens BRT Brussel 1985 0:12:18

Een man is met zijn gezin een dagje naar zee. Terwijl hij zich - in maatpak, witte boord en stropdas - 

installeert achter een goed glas bier, gaan vrouw- en dochterlief de nodige zon kloppen. Genieten is 

er voor hem niet bij; wel klagen over de monokini, de schaamteloze ijdelheid van het zonnebaden, 

over de vrouwen en de jeugd van tegenwoordig, behalve over de jobstudent die hem van de nodige 

drank voorziet. Als er dan plots een hevig onweer losbarst, is het  zijn beurt om te genieten.

22459 Gheuens Gaston Het is allemaal Danny BRT Brussel 1973 2:17:47

Een hoorspel met vreemde wendingen, maar dat kan ook niet anders als men weet dat Danny als 

geen ander misverstanden veroorzaakt.

20074 Gibbs Peter De koopjesmaniak BRT Brussel 1984 0:34:50

Velen onder ons beleefden reeds de nachtmerrie van het winkelen in een grote supermarkt. In 

wellicht nabije tijden, wanneer de inflatie nog hogere toppen bereikt en de supermarkten nog groter 

zijn, zal de nachtmerrie nog verschrikkelijker worden. Het in de rekken vinden van een eenvoudig 

product als rijstpudding zal een bijna onoverkomelijk probleem geworden zijn en onnoemelijk veel 

tijd vergen.



20075 Gogol Nikolaj Vasiljevitsj De spelers BRT Brussel 1968 0:27:13

Een man neemt z'n intrek in een hotel waar enkele valsspelers logeren, die niet de minste scrupules 

hebben. Ze plukken de ene na de andere rijke speler kaal. Het is dan ook zijn bedoeling hetzelfde met 

hen te doen. Daarvoor heeft hij ook zelf enkele pijlen op zijn boog. Het omkopen van de 

hotelbedienden is daar een van. Maar zal het lukken?

21188 Gossov Maran Winter in een wolkenkrabber BRT Brussel 1972 1:03:45

Een student woont op de hoogste verdieping van een wolkenkrabber. In het hartje van de winter ligt 

hij in short en onderlijfje op het dakterras te zonnen, ook wanneer er helemaal geen zon is. Dit geeft 

aanstoot bij alle huurders, die aanvankelijk medelijden met de jonge man betonen. Maar dit 

medelijden slaat om in vijandschap, wanneer blijkt dat de student helemaal geen behoefte heeft aan 

hun goedbedoelde liefdadigheid.

21189 Granon Rose De spiegel BRT Brussel 1967 0:58:15

Wie aandachtig in een oude spiegel kijkt, herkent daarin de schaduwen van vergane beelden. Want 

een spiegel laat de beelden, die hij eens weerkaatst heeft, nooit meer los. Dat ondervinden aan den 

lijve Rico en Annemarie, twee op elkaar verliefde jonge mensen, die in Rome, samen met een groep 

toeristen, het majestueuze 16de-eeuwse Palazzo Crescenzi bezoeken. Ze worden vooral gefascineerd 

door de levensgrote wassen beelden, die in één van de zalen staan opgesteld. Alle leden van het 

gezelschap Crescenzi staan daar afgebeeld - en bovendien in een spiegel gereflecteerd - zoals ze er, 

in hun prachtige ornaten, uitzagen op het verlovingsfeest van Federico Crescenzi, een telg van de 

familie. Maar de gids, die het gezelschap rondleidt, voegt eraan toe dat het huwelijk nooit gesloten 

werd, omdat Federico Crescenzi kort na de verloving door zijn toekomstige bruid werd vermoord.

19850 Hakkarainen Kirsti Een geluk dat we geld hebben BRT Brussel 1969 0:36:14

Dit hoorspel speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Twee meisjes proberen voor hun overleden 

moeder een waardige begrafenis te organiseren. Het reine kindergeloof, iets goeds te moeten doen, 

maakt hen beiden blind voor het winstbejag van degenen die bij dit voornemen betrokken zijn. De 

zinswending "een geluk dat we geld hebben" maakt de kinderen bij hun zakenpartners tot goede 

klanten. Het steeds weer uitgesproken "diep medeleven" wordt uiteindelijk een klucht.

14735 Handtpoorter Fernand Er is een pan van het dak gewaaid 0:52:22

De auteur laat zien hoe een doodgewone pan die van het dak waait grote gevolgen kan hebben 

wanneer men zijn verantwoordelijkheid aan iemand anders doorgeeft of de schuld aan iemand 

anders wijt.

21190 Handtpoorter Fernand Het lek BRT Brussel 1985 0:26:25

Een zomer in Zeebrugge, een natte zomer aan de Belgische kust. Fred heeft zijn intrek genomen in 

een flatje van een appartementsgebouw. Dat heeft ook Leen gedaan. Leen is de bovenbuurvrouw 

van Fred. Hun kennismaking wordt uitgelokt door een lekkage ergens tussen de verdieping van Fred 

en Leen. Fred valt onaangemeld de flat van Leen binnen om zijn beklag te doen. Volgens hem is er 

een lek in de afvoerpijp, met het gevolg dat het water naar beneden stroomt en de zoldering in zijn 

flat doorweekt raakt. Maar volgens Leen is er een lek in de waterleiding, zodat het water naar boven 

gestuwd wordt en haar vloer niet meer droog te krijgen is. Twee onverzoenlijke standpunten waarbij 

een compromis uitgesloten lijkt. Maar lek, of geen lek, er ontstaat een toenadering tussen Fred en 

Leen. En als die toenadering groeit, is de oplossing in zicht.

21059 Handtpoorter Fernand Lisa, of het ongelijk BRT Brussel 1986 1:00:48

Lisa, 55, heeft nog maar weinig verwachtingen en illusies. Ze werkt op een donker kantoor op de 

derde verdieping van het Arbeidsbureau, een vervallen gebouw. Vandaar kijkt ze neer op het oude 

stadsgedeelte, even in bewondering voor de feeërieke feestverlichting nu het kerstavond is. Lisa 

heeft ook tot taak werkzoekenden te helpen, hen wegwijs te maken in de administratieve doolhof, 

maar voor de meesten zal er nooit werk zijn. Voor velen van hen wordt het nooit goed: zij zijn dan 

ook de vaste klanten van het Arbeidsbureau. Toch reageren zij gelaten: eer ze op de hoogste 

verdieping geraken via de eindeloze trap met de beschimmelde muren vol levenstragiek, tocht en 

kilte, zijn ze te ontmoedigd om amok te maken.

22134 Harris James G. In antwoord op uw vraag BRT Brussel 1977 0:31:57

Een echtpaar bij het ontbijt. Hij leest de krant en zij probeert zijn aandacht te trekken. Ze zou van 

hem nu toch een eerlijk antwoord op een eenvoudige vraag willen krijgen. "Heb jij Bunny 

aangeraakt?" Bunny is het dienstmeisje en ze is zo'n 20 jaar jonger dan de vrouw des huizes. Daar hij 

een welbespraakte advocaat is en haar bewijst, dat ze ten eerste haar vragen preciezer moet stellen 

en dat er ten tweede geen eenvoudige, duidelijke vragen en antwoorden bestaan, blijft ze met haar 

vraag zitten. De ondervraging krijgt een verrassend slot...



19840 Havel Václav Audiëntie BRT Brussel 1977 0:49:36

Het is niet moeilijk om in een van de beide hoofdpersonen uit het spel - een toneelschrijver die als 

arbeider in een brouwerij zijn brood verdient - Havel zelf te ontdekken. Zijn tegenspeler is de 

brouwmeester, die hem op een dag voor een gesprek onder vier ogen op zijn kantoor heeft laten 

komen. Beide mannen weten niet goed wat ze aan elkaar hebben. De brouwmeester is voorzichtig 

uit op een grotere vertrouwelijkheid, de schrijver houdt zich wat op de vlakte. Ten slotte komen de 

eigenlijke tegenstellingen toch aan het licht: de brouwmeester als exponent van een bevolkingsgroep 

die geen andere keus heeft gehad dan zich zwijgend te conformeren aan de harde maatschappelijke 

en politieke feiten, en de schrijver als representant van hen die er principes op na kunnen houden en 

die de aandacht op zich weten te vestigen.

21908 Hayward Don De ombudsman BRT Brussel 1974 0:39:43

Aardbeienkweker Snoek wil de tussenkomst inroepen van de ombudsman voor een zeer dringende 

aangelegenheid: zijn huis is namelijk aan het verzinken, met zijn vrouw, zijn schoonmoeder en al zijn 

have en goed. Het loopt onder water door de schuld van het gemeentebestuur. De stadsingenieur 

heeft de bedding van de beek verlegd en het beekwater stroomt nu het huis van Snoek binnen. Het 

kan ieder ogenblik instorten.

8631 Heyem Jill Op gelijke voet BRT Brussel 1975 0:30:00

Een enige dochter zorgt voor haar ouders, tot ze bijna veertig is. Dan sterven de ouders kort na 

elkaar. De oude vrijster knoopt kennis aan met de eerste de beste man die zij ontmoet. Het wordt 

een bittere ontgoocheling.

20092 Hiesel Franz Het postpakket BRT Brussel 1974 1:05:59

De grootste en modernste pakketsorteermachine ter wereld, een monstrueus complex, de trots van 

de postdirectie, leidt de veelvuldige werkprocessen in haar binnenste met een technisch-

elektronische perfectie die elke fout uitsluit. En toch staat een oude vrouw, Hermine Nitsch, nu reeds 

de vijfde dag aan het loket en wacht op een pakket uit Australië. De loketbeambten betwisten de 

aanspraak van de vrouw. Ze zouden nog liever aan de lieve God een fout toeschrijven dan aan de 

pakketsorteermachine. Hermine Nitsch zal dus zichzelf moeten behelpen. Onbevoegd verschaft ze 

zich toegang tot de machine, een schematisch evenbeeld van onze wereld. Ze vindt in het labyrint 

het pakket waarnaar ze zoekt, maar het valt nog te betwijfelen of ze zelf ooit nog tevoorschijn zal 

kunnen komen, want ze is jammer genoeg niet geadresseerd.

21191 Inne Hans De vloedlijn BRT Brussel 1982 0:12:03

Een man van einde dertig beluistert op band een hoorspel, dat hij geschreven heeft. In dit hoorspel 

ligt de herinnering vast aan een liefdesverhouding, die hij tijdens een zomervakantie aan zee gehad 

heeft met een vrouw. Beiden waren op dat ogenblik getrouwd: hij gelukkig, naar zijn eigen bewering, 

zij minder gelukkig. Haar man bedroog haar en zag er geen graten in dat ook zij haar eigen weg ging. 

Maar desondanks voelt zij zich door haar man vernederd en wil ze zich wreken door de man, die zij 

aan zee ontmoette, te verleiden. In de man speelt zich een tweestrijd af: hij wordt heen en weer 

geslingerd tussen zijn liefde voor die vrouw en zijn gehechtheid aan zijn gezin. Hij wilde rust vinden, 

maar wat als een onschuldig slippertje begon, jaagt onrust in zijn hart. Bij het beluisteren van de 

band vraagt hij zich af: "waarom heb ik zoiets geschreven?".

8622 Iredynski Ireneusz Het ritueel BRT Brussel 1980 0:22:00

Twee vrienden ontmoeten elkaar iedere zaterdagavond in dezelfde kroeg. Een gemeenschappelijke 

herinnering, die Maggy heet, drijft hen daarheen. Zij is hun enig en onuitputtelijk 

gespreksonderwerp.

21192 Janssen Dries Nachtelijk gesprek BRT Brussel 1970 0:44:12

In veel grote steden is een SOS-dienst om dag en nacht mensen op te vangen die geen uitweg meer 

zien. Vaak wordt er 's nachts gebeld: een vrouwenstem, wanhopig, moedeloos. Het zoveelste drama 

gaat over de telefoonlijn: eenzaamheid, de angst voor leegte, het bedrog van een partner. De enige 

uitweg die openblijft is zelfdoding. De moed daarvoor wordt bij elkaar gedronken, de achtste etage is 

hoog. Terwijl de deuren openstaan boven de dodelijke afgrond en terwijl de vrouw steeds meer de 

macht over zich zelf verliest, begint de man van de SOS-dienst zijn eenzaam en wanhopig gevecht. Hij 

probeert er achter te komen in welk hotel ze zit, vraagt haar de deuren te sluiten, niet te springen. 

Een nachtelijk gesprek tussen mensen met als inzet de dood.

18000 Jelinek Elfriede Jackie HoorSpelFabriekLoosdrecht 2006 1:02:45

Het is een verrassende monoloog die Jackie Kennedy uitspreekt, over haar leven met John F. 

Kennedy, over diens vriendinnen (o.a. Marilyn Monroe), over het leven als presidentsvrouw in een 

machtige familieclan, over kleding - als uitvindster van de schouderloze avondjapon - en over het 

vrouwzijn. Jelinek heeft alles in een intrigerende vorm gegoten. Ze springt van onderwerp naar 

onderwerp en laat Jackie associatief vertellen.



8632 Jenkins Sherley De spiegel BRT Brussel 1973 0:37:00

Een korte dichterlijke kroniek van een huwelijksleven zonder schokkende conflicten of dramatische 

verwikkelingen. John en Mary leerden elkaar kennen, werden op elkaar verliefd, trouwden met 

elkaar, hadden hun kleine en grote zorgen, hun kleine meningsverschillen en hun grote liefde.

19813 Joyce James Molly HoorSpelFabriekLoosdrecht cop. 2005 3:01:39

"Molly" is een lange monoloog uit Ulysses. Molly is een vrouw van begin dertig die naast haar 

slapende man in bed ligt. Gedachten, herinneringen, emoties en verlangens malen door haar hoofd 

zoals dat gebeurt bij slapelozen. Haar zoontje is vlak na de geboorte gestorven en Molly's 

lichamelijke relatie met haar man is daarna verslechterd. Hij pleegt overspel, zij verlangt naar 

minnaars.

22468 Kafka Franz De gedaanteverwisseling BRT Brussel 1973 1:04:16 Een jongeman ontdekt op een ochtend dat hij veranderd is in een enorm insect.

20085 Karinthy Ferenc Bösendorfer BRT Brussel 1972 0:57:48

In een advertentieblad heeft een man een aankondiging zien staan waarin een vrouw haar 

Bösendorfer-piano van de hand doet. Hij belt verscheidene keren naar de verkoopster en telkens 

onder een andere naam. Op het einde blijkt hij helemaal niet geïnteresseerd te zijn in de piano : hij 

wilde gewoon wat met haar praten.

19812 Karsenbarg Hans Eline Vere HoorSpelFabriekLoosdrecht cop. 2005 3:52:18

De levensgeschiedenis van een begaafde maar melancholieke vrouw uit de Haagse aristocratie van 

rond de eeuwwisseling. Hoorspel naar de gelijknamige roman.

21060 Kasper Hans Vleesvreters BRT Brussel 1976 0:13:02

Het klinkt als een macabere grap, dit verhaal over de student, die in dienst van een instituut voor 

vrijetijdsbesteding een enquête houdt over de vleesconsumptie, en met zijn vragenlijst aanklopt aan 

een huis, waar drie hysterische vrouwen (grootmoeder, moeder en dochter) samenhokken en over 

vleesconsumptie een opvatting hebben, die niet als antwoord op één van de vragen op het lijstje kan 

worden ingeschreven.

21193 Keating H.R.F. De affaire rond nummer 35 BRT Brussel 1981 1:03:18

Val, een 19-jarige werkloze laat zich als tipgever gebruiken om zijn miserabele sociale toestand op te 

krikken. Hij komt terecht bij een kroegbaas, die ook organisator van inbraken is. Val gaat op 

verkenning uit en laat zijn oog vallen op een herenhuis, waar een warmpjes in de wol zittende 

zakenman woont, het huisnummer 35. Om de zaak deugdelijk te kunnen voorbereiden, papt hij aan 

met het keukenmeisje, dat prompt verliefd op hem wordt en bereid is samen met hem te werken. 

Zijzelf droomt immers van een rijker bestaan. Bovendien wordt zij door haar autoritaire bazin zo 

onheus behandeld, dat zij er helemaal niet zou om rouwen indien Mr. Johnson van zijn kostbare 

partij zilverwerk zou worden beroofd. Tussen medeplichtigheid aan diefstal, wraakgevoelens 

tegenover de rijken en liefde voor de jongen balanceert haar hart. En van deze situatie maken de 

echte dieven dankbaar gebruik.

21194 Kerkhof Johan De trein BRT Brussel 1985 0:13:21

Een mini hoorspel over een man die mijmert over zijn ongelukkige jeugd. De spoorlijn die naast het 

ouderlijk huis lag, loopt als een rode draad door de herinnering van de man.

21896 Kirchner Wolfgang De trein van 5 voor 12 BRT Brussel 1968 0:49:39

Hoofdpersoon is de oude freule Käthe von Plaggenburg. Zij is een van die mensen met een veel te 

grote drang naar vrijheid, een rijke verbeelding en een te lang jong gebleven hart. Daarom wordt ze 

voor dement gehouden en op haar kasteel Plaggenburg onder het wakend oog van een verzuurde 

verpleegster geïsoleerd van de dorpsbewoners uit de streek. De oude dame is echter bij lange na niet 

zo naïef als haar bewakers denken...

21061 Kishon Ephraim Het Blaumilchkanaal BRT Brussel 1973 0:39:06

Blaumilch, een ongevaarlijke geesteszieke, ontsnapt uit de inrichting, ontvreemdt een 

luchtdrukhamer en begint in de ochtendschemering het belangrijkste kruispunt van de hoofdstad 

open te scheuren. Wie is verantwoordelijk voor de verkeerschaos? De politie? De regionale dienst 

voor openbare werken? Het stadsbestuur? Door tegenstrijdigheden in verband met de 

bevoegdheden kan Blaumilch zijn werk voltooien, waarvoor niemand de opdracht heeft gegeven.

8668 Koenig Eduard Een man die geen man meer wou zijn BRT Brussel 1982 0:56:00

De ik-figuur is een man, die geen man meer wil zijn. Het gewetensconflict, waarmee hij uiteindelijk 

bij een psychiater terechtkomt, vindt zijn oorsprong in zijn opvoeding als kind.

8427 Koenig Eduard Gustaaf, of De terugkeer tot het normale BRT Brussel 1979 0:55:00

Nadat hij een boeddhabeeld op zijn hoofd heeft gekregen, ondergaat de bescheiden boekhouder 

Gustaaf een wonderbaarlijke gedaanteverwisseling.

22463 Laenen Gie Drie vrouwen of Een ontmoeting BRT Brussel 1985 1:19:47

Drie vrouwen ontmoeten elkaar, ze praten over het weer, het nabije en het verre verleden. Beetje bij 

beetje maken ze elkaar zichtbaar. Het zichtbaar worden gebeurt zonder dramatische voorvallen. 

Confrontaties worden vermeden, bedekt achter banaliteiten of dagelijkse schroom, maar blijken niet 

te vermijden.

22474 Lanoye Tom Een slagerszoon met een brilletje Het Geluidshuis 2010 0:22:14

Voorafgaand aan de geboorte van de ik-persoon kreeg zijn moeder op een nacht een geest op 

bezoek, een voorouder van vaderskant. Hij bezwoer haar om de jongen niet te bederven, hij moest 

een waardige opvolger worden binnen de slagersfamilie. De voorouder is er vrijwel zeker van dat de 

jongen te veel zal lezen en een slagerszoon met een brilletje, dat kan toch niet?



16962 Lanoye Tom Het derde huwelijk Het GeluidshuisAntwerpen 2010 1:20:31

Dit hoorspel is een bewerking van de gelijknamige roman waarin met heel wat Vlaamse auteurs die 

in de huid van de literaire personages kruipen. Het leven van een man is na het overlijden van zijn 

vriend in de versukkeling geraakt. Het aanbod mee te werken aan een schijnhuwelijk met een 

Afrikaanse asielzoekster brengt zijn bestaan verder aan het wankelen.

21140 Louw Kobus Een meisje zei dat ze zag BRT Brussel 1972 1:09:42

Over de aandoenlijke en in de grond tragische verhouding tussen een blind meisje en een jonge 

onderwijzer, geprojecteerd tegen een achtergrond, die de teloorgang schetst van een dorp dat 

doodgaat samen met zijn schepper, de alwetende, meedogenloze "Mevrouw".

19839 MacCarthy Nick Anna BRT Brussel 1985 1:07:51

In dit hoorspel wordt de tragische geschiedenis van een drankverslaafde vrouw verhaald. Haar 

huwelijk loopt op de klippen, ondanks alle reddingspogingen die haar echtgenoot, haar dochter, haar 

vrienden en haar werkgever ondernemen. Ze dreigt sociaal, zowel als fysisch en psychisch aan haar 

drankzucht ten onder te gaan.

21062 Mackie Peter Even wennen BRT Brussel 1986 0:41:30

Een oude man woont alleen op een armoedig kamertje, met als levensgezel een goudvis in een 

bokaal. Het enige bezoek dat hij ontvangt is van zijn buurman, een oude vrijgezel. Ze zijn erg op 

elkaar gesteld. De oude man heeft wel een zoon, maar die woont op het platteland en heeft het te 

druk om zich over zijn vader te bekommeren. In een opwelling had hij een paar jaar geleden zijn 

vader in huis gehaald, zeer tegen de zin van zijn vrouw, maar de oude man had het daar niet lang 

volgehouden en was naar zijn kamertje teruggekeerd. Nu doet de zoon een nieuwe poging. De man 

aarzelt en die aarzeling wordt versterkt door zijn vriend, de buurman.

21063 Maeterlinck Maurice Binnen (Interieur) BRT Brussel 1994 0:32:26

Een oude man en een vreemdeling overleggen hoe ze een familie zullen meedelen dat zij in de rivier 

een verdronken meisje hebben gevonden. Door het venster kijken zij naar binnen in het huis waar de 

nog nietsvermoedende familieleden zitten. De twee mannen delen de angst om de stilte die zal 

volgen op de laatste woorden van slecht nieuws, want je kan niet in de ziel van iemand kijken zoals je 

die kamer binnenkijkt.

19851 Maitre Charles Het minste kwaad BRT Brussel 1992 0:32:57

Gaston du Becq is commissaris bij de gerechtelijke politie van de Franse stad Dieppe. Het kwam wel 

vaker voor dat mensen daar van de klippen sprongen om een einde te maken aan hun leven. Nu 

wordt du Becq echter geconfronteerd met een zogenaamd ongeval waar hij zeer sterke twijfels bij 

heeft. Het zou wel eens kunnen dat de zeer gerespecteerde mevrouw Brémont zelfmoord pleegde uit 

verdriet, omdat haar man Jacques haar in de steek heeft gelaten. De ontknoping toont echter een 

heel ander verhaal en is tevens een verklaring voor de titel.

20083 Maitre Charles Ogen om te zien BRT Brussel s.d. 0:46:23

Philippe Didier is een rijkemanszoontje dat verzeild is geraakt in de Parijse onderwereld. Daar wordt 

hij ervan verdacht Fernand Deleuse te hebben gedood met zijn sportwagen. sterker nog, hij bekent 

het zelf. Fernand Deleuse was eigenaar van een duistere bar op de Place Pigale. Hélène, de 

stiefmoeder van Philippe, twijfelt echter aan de schuld van haar stiefzoon. Ze gaat te rade bij haar ex-

man, commissaris Jordan van de Gerechtelijke Politie. Ogenschijnlijk blijft de werkelijke dader buiten 

alle verdenking, maar toch komt de waarheid boven tafel.

22467 Mamet David Variaties op een eendenthema BRT Brussel 0:39:47

Twee oude mannen zitten op een bank in het park aan de rand van een prachtig meer in een grote 

stad. Ze hebben het in veertien variaties hoofdzakelijk over eenden. Een grens tussen onzin en drie 

dubbele onzin is er niet, en ook de diepzinnigheid articuleert zich "eendmatig", men eindigt enkel bij 

vogels in het algemeen en uiteindelijk bij de oude Grieken. Wat zich in het stuk beweegt, is de relatie 

tussen twee mannen die in de kluchtige speelsheid van de spreekact sporen leggen en weer 

verbergen.

21141 Manco Mary De zee BRT Brussel 1972 0:21:48

Op een nacht droomt een vrouw over een vreemdsoortige reis met haar man naar China, waar ze 

nooit eerder samen geweest zijn. Dat is het begin van een reeks nachtmerries waarin het echtpaar én 

de zee telkens een rol spelen. De realiteit van het leven zelf verklaart haar die dromen, en daarmee 

ook de reden waarom haar liefde voor de zee is omgeslagen in haat.

21898 Marain Elisabeth Anna Bijns BRT Brussel 1991 2:29:32

Anna Bijns (Antwerpen, 1493 - 1575) was een dichteres uit de overgangstijd tussen middeleeuwen 

en renaissance. Een portret in hoorspelvorm.

22195 Meijdam Carina Schijnbewegingen BRT Brussel 0:15:03

Een man loopt in een straat en wordt plots door zichzelf achtervolgd. Zijn tweede ik neemt 

stilletjesaan zijn plaats in.

21195 Metsemakers René De wijsneuzen van Olen BRT Brussel 0:34:48

Graaf de Berlemont trekt met het leger van keizer Karel op weg naar Olen voor oefeningen; dat zien 

ze in Olen echter niet zo zitten. Iedereen, de burgemeester voorop, zint op een plan om de keizerlijke 

troepen tegen te houden. En wie het verhaal van de pot met de drie oren kent, of de geschiedenis 

van de kerk die verplaatst werd, weet dat de Olenaars tot alles in staat zijn.

20078 Metsemakers René De zilveren neus BRT Brussel 1970 1:37:20 Een Brusselse notaris doet het verhaal van zijn zilveren neus, en hoe hij daaraan gekomen is.

21910 Metzemaekers René De koerier van de Tsaar VRT Brussel 2005 1:00:05

Michael Strogoff, of De koerier van de Tsaar is een historische avonturenroman die zich afspeeld in 

Rusland en vooral in Siberië, 100 jaar geleden.



21907 Metzemaekers René De wrede vrederechter BRT Brussel 0:22:51

Een hoorspel dat enkele bladzijden belicht uit het leven van Roy Bean. Hij was een roemruchte figuur 

uit de begintijd van het Amerikaanse Wilde Westen.

8619 Mortensen Henri Als het doek valt BRT Brussel 1980 0:31:00

Het verhaal speelt zich af in het keldertje, waarin het boekenantiquariaat van de oude heer Emiel 

Teutblen gevestigd is. Hij zou er een eenzaam en vredig bestaan leiden, maar zijn buurvrouw komt 

telkens opnieuw die eenzaamheid verbreken en die vrede verstoren.

20086 Norman Birger Het rolgordijn BRT Brussel 1973 0:42:09

De directie van een Zweeds bedrijf heeft besloten dat iedereen die over een eigen kantoor beschikt, 

bloemen op zijn bureau moet hebben. Dat draagt bij tot de verbetering van het arbeidsmilieu. 

Meneer Gren heeft al eerder een ander idee aanhangig gemaakt: een rolgordijn voor wie dit wenst, 

om desgewenst inkijk te beletten. In afwachting van een definitieve beslissing hangt hij er al een op 

aan zijn deur. Dat wekt verbazing bij de collega's en ergernis bij de directeur. Het dienstreglement 

staat dit namelijk niet toe. Meneer Gren is niet van plan het rolgordijn weg te halen. De 

bedrijfspsychologe wordt ingeschakeld om hem tot andere gedachten te brengen.

22472 Patterson Ronald Nick Holland en het Bulldog-mysterie BRT Brussel 1958 1:51:55

Wanneer een man in een vliegtuig onwel raakt en om zijn etui met medicijnen vraagt, blijken daar 

diamanten in te zitten. Een telegram leidt naar een mysterieuze meneer Bulldog.

22473 Patterson Ronald Nick Holland en het Kolibri-mysterie BRT Brussel 1958 2:06:07

Een anonieme brief, aan hen gericht, is voor Nick en zijn vrouw Elly aanleiding om een onderzoek te 

stellen naar, wat later blijkt, een chantage zaak.

22471 Patterson Ronald Nick Holland en het Oldcate-mysterie BRT Brussel 1958 2:12:17

Wanneer een langveroordeelde na 10 jaar weet te ontsnappen, raken Nick Holland en zijn vrouw Elly 

betrokken bij een gecompliceerde zaak.

22197 Peeters Elvis La maison bleue VRT Brussel 2005 1:12:15

Brussel. De legendarische platenzaak La Maison Bleue heeft haar deuren geopend. Congo is vlakbij. 

Toni Rossi komt naar de hoofdstad, de Beurs en het bordeel liggen op loopafstand. Een verhaal in de 

monkelende taal van Elvis Peeters met muziek van Koen Van Roy en Gerrit Valckenaers. Een intieme 

lezing, tussen oude pick-ups, een borrel, de geur van verse koffie en een bemoedigend woord over 

de liefde.

19838 Perini Alberto 40 jaar liefde BRT Brussel 1969 0:23:22

Het liefdesverhaal van twee mensen, Pieter en Maria, geschetst in elkaar snel opvolgende korte 

taferelen. Pieter moet in het leger en de correspondentie met Maria doet het liefdesvuur hoog 

oplaaien. Maar dan komt hij terug, en worden ze beiden met de neus gedrukt op de dagelijkse 

realiteit.

21196 Peypers Ankie Een kerstmis BRT Brussel 1970 0:43:40

Thomas Klein, een gepensioneerd ambtenaar, is weduwnaar geworden en woont nu al een half jaar 

moederziel alleen op kamers. Hij heeft met niemand omgang, gaat zelden uit, krijgt nooit bezoek. 

Zelfs met zijn hospita kan hij het niet tot een onderhoudend gesprekje brengen. Op kerstavond 

verwacht hij echter het bezoek van zijn zoon, zijn schoondochter, de kleinkinderen en zijn 

schoonzuster. Hij heeft plannen gemaakt om met z'n allen een avondje uit eten te gaan in een 

stemmig restaurant. Wachtend op hun komst mediteert de heer Klein over het verleden en over de 

relatie met de mensen die hem het nauwst aan het hart liggen, zijn verwanten.

19852 Pieters Roger Hippies in het dorp BRT Brussel 1970 0:22:40

We schrijven eind jaren '60, een willekeurig dorp in Vlaanderen, ver van de stad. In herberg 'Het 

Ridderkruis' verzamelen elke zondag de notabelen van het dorp. Op een van die zondagen stapt er 

een jong stelletje naar binnen. Hun auto is zonder brandstof gevallen en ze zijn op zoek naar benzine. 

Aan hun kleding en haardracht te zien moeten het hippies zijn. Dat en de drank maakt de tongen los; 

de verhalen, vooroordelen, veronderstellingen, en vooral de onbeschaamdheden vliegen door het 

café. De jongelui krijgen met moeite wat Cola. Op benzine hoeven ze helemaal niet te rekenen, tot de 

gepensioneerde dorpsonderwijzeres opstaat en aan al het dwaze geklets een einde maakt.

20093 Pinter Harold Sollicitant BRT Brussel 1976 0:07:03

Een man heeft een sollicitatiegesprek, maar dat gesprek loopt zo danig uit de hand dat het meer en 

meer de vorm begint aan te nemen van een foltering.

19849 Platteau Pierre De spookrijder BRT Brussel 1985 0:08:18

Een koppel in crisis rijdt in een helse rit als spookrijder op de autosnelweg. De man wil er een einde 

aan maken, de vrouw wil er uit. Ondertussen is er een radio-uitzending aan de gang waarin een 

majoor verkeerstips geeft, en die wordt onderbroken voor een bericht over een spookrijder.

21899 Poppe Andries De trap BRT Brussel 1965 1:15:02

Dit hoorspel is een dialoog tussen een trap, een houten trap in een oud huis, en vier deuren die op de 

overloop uitkomen.

19862 Poppe Andries Het ruilhoofd s.n. S.l. s.a. 0:31:48

De medische wetenschap evolueert met rasse schreden. Laten we eens uitzoeken wat er gebeurt 

wanneer een onschuldige fabrieksarbeider het hoofd krijgt opgezet van een moordenaar die 

zelfmoord pleegde.



20080 Poppe Dries Het tijdperk van de vissen BRT Brussel 1988 1:15:19

Schröder, leraar op een middelbare school, laat zijn leerlingen een opstel schrijven over de noodzaak 

van koloniën voor Duitsland. Een van de leerlingen, Neumann, schrijft zeer negatief over negers, 

Schröder laat zijn ongenoegen duidelijk blijken. Dat komt Schröder op een reprimande van de 

schooldirecteur te staan, want de vader van Neumann is lid van de Sturmabteilung (SA). Volgens de 

schooldirecteur is het de taak van Schröder de leerlingen voor te bereiden op de oorlog. Min of meer 

als straf moet Schröder met de leerlingen op kamp, waar de leerlingen kennis maken met het leger. 

Voor Schröder worden het een paar verschrikkelijke dagen.

21064 Powell Lester Gerechtelijk onderzoek BRT Brussel 1973 1:19:32

Centraal in dit hoorspel staat James Hammer, een man die van de moord op een beeldschone 

studente wordt verdacht. Alleen al zijn verleden plaatst hem in een verdacht daglicht. Officieel heet 

het dat zijn vrouw en zijn kind in Canada de dood vonden toen de wagen, die door hem bestuurd 

werd, door een trein gegrepen werd. Hijzelf bleef bij dit ongeval ongedeerd. En nu onderhield hij zeer 

vriendschappelijke (de politie vermoedt: intieme) betrekkingen met de studente. Twee avonden per 

week kwam ze hem op zijn flat opzoeken... James Hammer staat dus onder zware verdenking.

8434 Pringels Ronny Tienermoeders BRT Brussel 1989 0:30:00

Kinderen met kinderen... meestal ongewenst. Uit enkele getuigenissen blijkt dat zwangerschap 

tijdens de puberteit in vele gevallen een generatieprobleem is dat hoofdzakelijk in de hogere klassen 

voorkomt. Maar wat, als er niet openlijk over gepraat wordt, wat met de tienermoeders uit de 

andere sociale lagen?

21142 Przybóra Jeremi De aureool BRT Brussel 1970 0:37:26

Niet enkel de moraal van de mens verandert, ook zijn instelling tegenover goed en kwaad. Ook wie 

het waard wordt geacht een aureool te dragen, is niet meer afhankelijk van de oude zeden en 

geboden, maar gaat terug op een wezenlijk veranderde voorstelling van menselijke volmaaktheid.

8620 Puchert Rainer Een stil landschap BRT Brussel 1980 0:35:00 Een vrouw komt in dit hoorspel aan het woord. Zij duelleert met een ingebeelde partner.

8672 Puchert Rainer Instanties BRT Brussel 1980 0:12:00

Graupner biedt zich voor het bekomen van een betrekking op een wervingsbureau aan. Hij wordt van 

het ene kantoor naar het andere geslingerd. Hij geraakt hierbij zo van streek, dat hij op de duur niet 

meer weet wat hij in dat wervingsbureau eigenlijk kwam doen.

8623 Raby Derek Transit BRT Brussel 1980 0:33:00

Meneer Mathews is dood. Hij wordt binnengeleid in een transitbureau waar twee bedienden moeten 

uitmaken welke bestemming hij in het hiernamaals moet krijgen. Tijdens de enquête wordt het leven 

van de zakenman blootgewoeld.

21065 Ramaker Wim Denkend aan de dood kan ik niet slapen BRT Brussel 1976 0:24:18

De hoofdpersoon droomt iedere nacht dezelfde droom. Hij staat in een winkel, waar men zeer 

voordelig begrafenissen regelt. Hij wil zijn eigen begrafenis organiseren. Er volgt een idioot gesprek 

tussen de man en de winkeljuffrouw, waarin een loopje wordt genomen met mensen die menen zich 

van de wieg tot (over) het graf te kunnen verzekeren. De droom, die hij overigens elke nacht als 

werkelijkheid ervaart, breekt telkens af als hij zijn sterfdatum moet invullen op een formulier. De 

droom wordt een obsessie. Hij gaat naar de psychiater, die hem zegt dat het waarschijnlijk is dat hij 

in zijn onderbewuste de sterfdatum wel kent. Dan droomt hij weer.

21197 Ray Jean De avonturen van Harry Dickson BRT Brussel 1987 3:10:16

Dit hoorspel bevat "De geheimzinnige groene vlam", "Rode ogen" en "De Zingende vampier". Drie 

verhalen uit de reeks horrorverhalen van de dappere kwal Harry Dixon en zijn slaafse leerling Tom 

Wills. In 'De geheimzinnige groene vlam' hebben commissaris Loggins en drie inspecteurs autopech 

vlakbij het woud van Apping. Terwijl de anderen de buurt wat verkennen, probeert Loggins de wagen 

te herstellen. Plots komt er een reusachtige groene vlam in de richting van de wagen en doodt de 

commissaris. Harry Dixon lost deze zaak met vernuft op. In 'Rode ogen' gelooft iedereen dat 

Ebenezer Grump schuldig is aan massamoord. Iedereen, behalve Harry Dixon. En dan is er nog het 

verhaal van de zingende vampier...

22455 Relambert Janine Excuseer me dokter BRT Brussel 1997 0:48:32

Katrien is een getrouwde vrouw die een bezoek brengt aan een psychiater. Tegen alle verwachtingen 

in is ze een buitenechtelijke relatie begonnen met een vriend. Ze staat op het punt hem te 

vermoorden met een overdosis van zijn medicijnen. Hierdoor raakt ze zo overstuur dat ze 

professionele hulp zoekt van een psychiater. Ze biecht hem een ongelooflijk verhaal op dat het begin 

blijkt te zijn van een vreemde geschiedenis.

16961 Roets Jo Het jaar van de kreeft Het GeluidshuisAntwerpen cop. 2010 1:19:49

Hoorspel naar de gelijknamige roman van Hugo Claus waarin de stem van tal van Vlaamse auteurs te 

horen zijn.  Het verhaal geeft de geschiedenis weer van de hevige doch hopeloze verhouding tussen 

een geslaagd zakenman en een chaotische, nerveuse en seksueel gefrusteerde revuekapster.



20087 Römer Peter Tussen de rails BRT Brussel 1981 0:21:49

Twee mannen wachten op het perron van een klein stationnetje in een randgemeente op dezelfde 

trein. Aanvankelijk heeft het er de schijn van dat ze elkaar voor het eerst ontmoeten, maar al gauw 

blijkt dat ze al jaren voor dezelfde firma werken: de ene, Herman, heeft een leidende functie en de 

andere, Kees, zit er als een doodgewone bediende op een kantoorkruk. Uit het gesprek, dat hortend 

op gang komt, blijkt dat Kees, heel wat grieven heeft tegen de wijze, waarop de zaak wordt gevoerd. 

Zo heeft Herman ondermeer zijn eigen dochter aan een baan in de zaak geholpen, maar hij moest 

haar na drie maanden opnieuw aan de deur zetten omdat zij in die tijd heel wat mannelijke collega's 

had versierd. En de vacature, waarvoor Kees zich kandidaat had gesteld, werd uiteindelijk 

toegewezen aan de neef van Herman.

20069 Rooymans Henk Als in de Betuwe de bloesems weer in bloei staan BRT Brussel s.d. 0:35:42

Een man en een vrouw gaan op vakantie, zijn ouders zorgen voor de bloemetjes en de post. Ze 

vinden een brief dat hun zoon 30.000 gulden gewonnen heeft in de loterij. Omdat zijn ouders denken 

dat hun zoon er toch niet verstandig mee om zal gaan besluiten ze iets nuttigs met het geld te doen: 

ze laten een schuilkelder bouwen. Dus als hij thuiskomt van vakantie vindt de man zijn hele 

achtertuin overhoop, en een schuilkelder, voor als de bom valt. Ze gaan een kijkje nemen binnen en 

dan...

22136 Saunders James Film in zwart-wit BRT Brussel 1982 0:30:14

Een zeer toevallig gezelschap van mensen, die elkaar van te voren nooit hadden ontmoet, van elkaar 

niets weten, maar door omstandigheden samen in een zelfde benarde situatie verzeild geraken. 

Want zij vinden elkaar terug in een berghut, waar zij tot kortstondig samenleven gedoemd zijn. Of er 

nog uitzicht op redding is weten zij niet, want het gevaar dat de hut door een lawine verpulverd 

wordt, is in hun ogen verre van denkbeeldig.

8625 Savic Novica Hotel van de angst BRT Brussel 1981 0:34:00

In het hotel is een gast over het hoofd gezien. Hij heeft langer geslapen dan de anderen en krijgt nu 

geen ontbijt meer. Alle gasten zijn vertrokken en alleen de kelner en de portier zijn achtergebleven. 

De gast moet geduld hebben tot de bus met de gasten terugkomt. Dat is evenwel helemaal niet 

zeker, want er gebeuren beangstigende dingen...

22133 Schats Ludo Dams en Van Deun. Jrg. 1 VRT Brussel 2008 5:58:02

Dams en Van Deun is een radiofeuilleton, geproduceerd door de VRT, over drie rechercheurs in Halle. 

Ze werken bij de moordsectie van de Federale Recherche. Hoofdcommissaris Wijtinckx verwacht 

"resultaten" van zijn moordsectie. Rudi Dams en Sam Deconinck behandelen onder leiding van 

Romain Van Deun ook andere onderzoeken, niet alleen moordzaken, één enkele keer ook drugs- en 

zedendelicten.  Bevat aflevering 1 tot 13.

22196 Schats Ludo Dams en Van Deun. Jrg. 2 VRT Brussel 2009 6:21:48

Dams en Van Deun is een radiofeuilleton, geproduceerd door de VRT, over drie rechercheurs in Halle. 

Ze werken bij de de moordsectie van de Federale Recherche. Hoofdcommissaris Wijtinckx Wijtinckx 

verwacht "resultaten" van zijn moordsectie. Rudi Dams en Sam Deconinck behandelen onder leiding 

van Romain Van Deun ook andere onderzoeken, niet alleen moordzaken, één enkele keer ook drugs- 

en zedendelicten. Bevat aflevering 14 tot 26.

22475 Schats Ludo Dams en Van Deun. Jrg. 3 VRT Brussel 2010 6:10:27

Dams en Van Deun is een radiofeuilleton, geproduceerd door de VRT, over drie rechercheurs in Halle. 

Ze werken bij de moordsectie van de Federale Recherche. Hoofdcommissaris Wijtinckx verwacht 

"resultaten" van zijn moordsectie. Rudi Dams en Sam Deconinck behandelen onder leiding van 

Romain Van Deun ook andere onderzoeken, niet alleen moordzaken, één enkele keer ook drugs- en 

zedendelicten. Bevat aflevering 27 tot 39.

20082 Schneider Rolf Manipulatie BRT Brussel 1972 0:51:48

Opgewonden kletsen de vrouwen in het trappenhuis van een huurwoning. Alweer een moord! Zo kan 

het niet verder gaan; aan die slechte vertegenwoordigers moet eindelijk eens een halt worden 

toegeroepen. Zo denkt ook meneer Arthur. Hij heeft het zich net in zijn woning gemoedelijk gemaakt, 

als er gebeld wordt. Hij opent de deur en staat tegenover een vreemdeling. Die gedraagt zich zo 

ongewoon, dat meneer Arthur hem verdenkt één van die gevaarlijke vertegenwoordigers te zijn.

21066 Schouwenaars Clem Witte wolken, groene wolken BRT Brussel 1974 0:37:46

Johan, die door zijn hospita het vuur aan de schenen wordt gelegd omdat hij de huur van zijn 

kamertje niet kan betalen en die met zijn schamele bezittingen in een schamel koffertje de plaat wil 

poetsen, ontmoet in de duinen de 16-jarige Mirella, die van huis is weggelopen. Hij doet zich voor als 

een gereputeerd romanschrijver, zij als een zangeresje dat al een plaat in de hitparade staan heeft. 

Hij zal een interview van haar afnemen en neemt haar mee naar zijn kamertje, omdat hij geen geld 

heeft om haar in een café een drankje aan te bieden. De illusie is natuurlijk niet zo heel lang op te 

houden.



21143 Schrijverscollectief Zand er over BRT Brussel 1970 5:08:23

In tien op zichzelf staande verhalen maken we kennis met de kleine en minder kleine kantjes van de 

familie Bergman. Vader is een hard werkende veertiger die zwaar onder de plak zit van zijn vrouw en 

van de firma Volders, waar hij een kantoorbaan heeft. Moeder Lieve is eerder wispelturig en volgt 

graag de trends van de tijd. Zoon Dirk houdt van klassieke muziek, terwijl dochter Els dol is op 

popmuziek. Dat zorgt dan ook geregeld voor ruzie. Ten slotte is er nog grootvader, die zegt zich 

nergens mee te willen bemoeien. Maar hij is het die alle plooien weet glad te strijken met de 

gevleugelde woorden: 'Zand er over', waarmee elke aflevering eindigt.

8747 Sebestyen Gyorgy Kapitein Landolfi : hoorspel NCRV Hilversum 1983 0:22:00

17de eeuwse avonturen van een zijde en specerijen vervoerende scheepskapitein, op zoek naar het 

eiland Atlantis.

21144 Sidon Karol De isoleerkamer BRT Brussel 1972 0:25:04

Een jonge man blikt terug op zijn verblijf in een ziekenhuis. Hij ligt in een kamer samen met een oude 

man en een ingenieur, die de beide mannen stoort met zijn gesnurk. De jonge en de oude man willen 

's nachts het gesnurk opnemen om het dan aan de dokter te laten horen zodat de ingenieur 

overgebracht wordt naar de isoleerkamer. De ingenieur heeft aangegeven bang te zijn om alleen in 

de isoleerkamer te liggen. De oude man wil het plan onmiddellijk uitvoeren, de jonge man maakt 

bezwaar. Hij is bang dat zijn oogoperatie niet gelukt zal zijn en hij blind zal blijken als de ingenieur in 

de isoleerkamer belandt  voordat de dokter het verband van zijn ogen gehaald heeft.

21145 Simpson Norman Frederick Misschien wel, misschien ook niet BRT Brussel 1976 0:06:53

Twee oude dametjes, Frances en Grace, zitten samen op één kamer. Grace behoort tot het rustige, 

dominerende type, maar met de gemoedsrust van haar gezellin Frances is het anders gesteld: zij 

wordt geobsedeerd door kwalen. Zij denkt dat haar hart stilgevallen is, al zou ze dan eigenlijk al dood 

moeten zijn; ze gelooft dat ze één rib te weinig heeft en dat haar dijbeen komt los te zitten. Ze laat 

zich voortdurend doorlichten, zonder dat iets abnormaals geconstateerd wordt. Grace heeft goed 

zeggen dat ze zo gezond is als een vis, Frances laat zich niet tot rust brengen. Ze komt niet los van de 

dwanggedachte dat een of andere bedreiging haar boven het hoofd hangt.

19855 Soetewey Pierre Spelen met vuur BRT Brussel 1972 0:30:56

Een gescheiden man op middelbare leeftijd, directeur van een groot bedrijf, tracht zijn minnares over 

te halen haar man te verlaten en met hem te trouwen. Daar heeft de vrouw wel oren naar. Zijn 

secretaresse is echter jaloers, en niet zonder reden. Op een avond krijgt de man bezoek van een 

onbekende; deze wil hem helpen om alles snel te regelen, maar dat gaat geld kosten, veel geld. Dit is 

het begin van een gevaarlijk spelletje met een onverwacht verrassende ontknoping.

21198 Staalman Toos De koning blijft de koning BRT Brussel 1980 0:42:55

Ten huize van een lerarenechtpaar. Toen het eerste kind kwam, en op de voet gevolgd werd door een 

tweede, gaf zij het lesgeven op om "moeder aan de haard" te spelen. Maar al snel wordt zij jaloers op 

haar man, die nog dag aan dag voor de klas kan staan, terwijl zij zich thuis moet bezighouden met  de 

verzorging van twee huilende 'handenbinders', zoals ze haar kinderen noemt. Ze wil dezelfde rechten 

en dezelfde plichten als de man, en dan meer bepaald als haar eigen echtgenoot, die net hetzelfde 

diploma heeft als zij. De man doet een voorstel: "Jij gaat mijn werk doen en ik blijf thuis en verzorg 

de kinderen", een voorstel dat de feministe zonder nadenken aanvaardt. Maar die nieuwe situatie 

schept nog een boel conflicten meer.

20088 Staalman Toos De sleutel BRT Brussel 1979 0:51:11

Bert Bot, visueel gehandicapt, heeft net een succesvolle dichtbundel uitgegeven. Hij is ervan 

overtuigd dat de hoge verkoopcijfers te wijten zijn aan het medelijden dat hij opwekt. Bert stelt 

daarvoor een journalist verantwoordelijk. Samen met zijn vriend ontvoert hij deze man. Daarmee wil 

Bert de journalist laten inzien dat hij geen medelijden, maar waardering voor zijn werk wil.

19854 Stanojevic Zoran Octrooiraad BRT Brussel 1979 0:18:44

De directeur van een octrooiraad denkt eindelijk van een lastige uitvinder verlost te zijn. Als hij dan 

de lift neemt om naar huis te gaan, stapt er nog iemand binnen. Wie is deze onbekende man, en hoe 

komt hij hier? De lift blokkeert, en er is verder niemand meer op kantoor. "De portier is waarschijnlijk 

gaan eten", merkt de vreemde gast op. Langzamerhand wordt duidelijk hoe de vork in de steel zit, 

maar heeft onze onbekende zijn doel bereikt?

22464 Stassaert Lucienne Brief in november BRT Brussel 1999 0:45:42

Silvia blikt 's nachts terug op haar eigen door vermeend onbegrip getekend leven. Het is een poging 

de balans op te maken van de turbulente laatste maanden. Naast de levenslustige Silvia ontwikkelt 

zich een duister alter ego.



22461 Stein Flor MI.50 BRT Brussel 1976 0:23:11

Een passage uit de roman van de auteur Jef Geeraerts "Gangen I" vormt de proloog van dit hoorspel. 

Die passage is een visionair scheppingsverhaal, waarin de ik-figuur, door een ritueel huwelijk met de 

volmaakte vrouw Mbala, een nieuw paradijs hoopt te creëren, een nieuwe gelouterde wereld, waarin 

het goed is te leven. Maar dit blijkt onmogelijk te zijn. De sterken blijven de zwakken uitbuiten en 

onderdrukken. Een nieuw aards paradijs blijft een utopie. Hoe wankel het begrip "vrede" is, bewijzen 

tal van gebeurtenissen uit de jongste jaren. De mensheid leeft op een vulkaan.

8614 Stein Flor Playerwater BRT Brussel 1978 0:33:00

Dit hoorpel handelt over een schijnbaar deugdzame echtgenote, die brandt van verlangen om een 

amoureus slippertje te beleven; de onnozele echtgenoot, die zich argeloos in een valstrik laat lokken, 

en de pater, die erop uit is zich niet enkel aan spijs en drank, maar tevens aan vrouwelijk schoon te 

buiten te gaan.

8589 Stephan Martin Ik wil niet in stilte sterven BRT Brussel 1978 0:43:00

Klara, een 17-jarige hulparbeidster wiens levenspad niet over rozen ging, wil blijven werken tot het 

einde.

18182 Stiegele Valerie De ontdekking van de hemel HoorSpelFabriekLoosdrecht cop. 2006 2:11:56

Hoorspelbewerking naar de gelijknamige roman van Harry Mulisch. Het verhaal vertelt de 

levensgeschiedenis van twee vrienden (waarvoor de schaker Donner en Mulisch zelf model stonden) 

en de manipulaties van die levens door enkele engelen. Deze engelen zijn ontsteld door de 

technische almacht van de mens in leven (genetica) en dood (Auschwitz) en willen het verbond 

tussen God en mens ongedaan maken.

14385 Stoffels Karlijn Wat de bever schreef [s.n.], [S.l.] 0:47:44

In dit hoorspel bevindt het beroemde paar Jean-Paul Sartre en Simone De Beauvoir zich in het 

hiernamaals. Ze ontdekken dat de brieven die De Beauvoir ooit schreef aan Sartre, waarin ze 

uitgebreid verslag doet over allerlei relaties en avontuurtjes die ze heeft gehad, gepubliceerd zullen 

worden. De opwinding is dan ook groot.

19846 Swartenbroekx René De lege cel VRT Brussel 1989 0:55:57

De 17-jarige Johan Depoorter heeft een relatie met een Turks meisje. Wanneer ze door haar ouders 

verplicht wordt om terug naar Turkije te gaan en daar uitgehuwelijkt zal worden aan  iemand die ze 

niet kent, ontvoert Johan haar met haar eigen toestemming. Wanneer haar vader dit ontdekt, steekt 

hij Johan neer.

17997 Terpstra Pieter Deurwaardersdelirium : een hoorspel Rubinstein Amsterdam cop. 2010 1:16:43

Hoorspel in vier delen met inleidende en afrondende muziek en begeleidende geluiden over een 

moordonderzoek van Interpol-hoofdinspecteur Carlier, bijgenaamd de Schaduw. Als hij met zijn 

collega, hoofdcommissaris Silvère van de Sureté, in Zuid-Frankrijk is en ze op het balkon van hun 

hotelkamer staan, zien ze in het huis aan de overkant notaris/deurwaarder Bavarde gymnastiek 

doen. Als hij na iets gedronken te hebben in elkaar zakt gaan ze kijken en ontdekken dat hij is 

vergiftigd. Er zijn drie potentiële daders.

22465 Terson Peter Het machtig resevoir Mechels Miniatuur TheaterMechelen 1:46:27

De auteur Peter Terson confronteert ons met twee mensen uit een totaal verschillend milieu. De ene 

is de bewaker van een waterreservoir en ontvangt toevallig een bezoeker, een kleinburgerlijke 

bediende, die samen met zijn vrouw een stil geordend leventje leidt. In een eenvoudig-menselijke 

maar meesterlijke dialoog met fijn genuanceerde humor, tekent Peter Terson zijn twee personages.

21067 Timperley Rosemary Het groene lint BRT Brussel 0:58:44

Mevrouw Gorman is een van de gelukkigste vrouwen in het tehuis voor ouden van dagen. Naast een 

levenslustig karakter en een schranderheid van geest, beschikt ze nog altijd over een aanzienlijke 

dosis verbeelding. Ze leeft van en voor de bezoeken, die haar enige dochter haar om de veertien 

dagen brengt. Bij een dergelijke gelegenheid strikt ze een gekleurd lint in haar haar. Het is een soort 

ritueel, waarvan zij nooit afwijkt. Wanneer haar dochter trouwt en haar echtgenoot, die een 

zakenman is, naar Hong-Kong vergezelt, weigert mevrouw Gorman resoluut die nieuwe realiteit te 

aanvaarden.

8621 Treblow Lothar De vis BRT Brussel 1980 0:13:00

In 2972 beweert een man een vis gezien te hebben, hoewel volgens de schoolboekjes de vissen sinds 

meer dan een halve eeuw uitgestorven zijn. Dit is een trieste bewering, waarvoor de man terecht 

moet staan.

20076 Tsutsui Yasutaka De stad van de toekomst BRT Brussel 1986 0:14:28

In de stad van de toekomst zijn veel flatgebouwen onder, in plaats van boven de grond gebouwd. 

Wanneer men een nieuwe metro wil gaan aanleggen, moeten een aantal van de ondergrondse flats 

worden gesloopt. Maar meneer Okamura, die in een van deze flats woont, krijgt nooit een 

evacuatiebevel.

21146 Uhde Milan De getuige BRT Brussel 0:34:10

Een man komt opgewonden een politiebureau binnen gelopen, hij was zojuist getuige van een 

moord. De inspecteur van politie neemt alle tijd om de verklaring van de man op papier te zetten. 

Het komt er niet op aan direct achter de dader aan te gaan, die wordt zeker opgepakt.

19843 Van Cleemput Paul De brandverzekering BRT Brussel s.d. 0:20:23

Zakenman Tituszone verhoogt zijn telefonische bestelling voor sigaren. Dan krijgt hij bezoek van ene 

Van der Cleyn, een verzekeringsagent.



21147 Van den Briele Luc Contaeva 1994 : een hoorspel IEB Mechelen 2003 0:43:26

Een Vlaams popradiostation in 1994. Ter gelegenheid van zijn verjaardag heeft het popstation een 

tombola ingericht. Winnaar is Jan Jansen. Zijn prijs is heel bijzonder.

21068 Van den Broeck Walter Nachtverkeer BRT Brussel 0:39:24

In dit luchtige spel zijn we getuige van een episode in een banale driehoeksverhouding. Jolande is 

getrouwd met Gerard, een gefêteerd zakenman, maar heeft een relatie met Maarten, een loser die 

muzieklessen geeft en te hooi en te gras ook nog componeert. Gerard accepteert de escapades van 

zijn vrouw, maar onder de nodige voorwaarden. De auteur behandelt hier op zijn eigen kenmerkende 

manier het verkeer, de communicatie tussen mensen. Tussendoor horen we flarden van het verkeer 

dat mensen 's nachts van de ene plaats naar de andere brengt.

20084 Van den Bulck Jan Vriendelijk en voorkomend BRT Brussel 1993 0:17:44

Ann is telefoniste in een reclamebureau. Haar opdracht is onder alle omstandigheden vriendelijk en 

voorkomend te zijn en/of te blijven. Tussen de vele klanten door belt ook haar echtgenoot Eddy. Hij 

heeft duidelijk de bedoeling om herrie te schoppen. Voortdurend wordt het bekvechtende paar 

onderbroken door binnenkomende telefoontjes en Eddy krijgt Ann toch zover, dat ze het noorden 

verliest. Ze krijgt het erg moeilijk en even dreigt ze haar opdracht te vergeten.

18002 Van den Herik Hiekelien Long distance : een telefoonthriller HoorSpelFabriekLoosdrecht cop. 2006 0:37:25

Een gescheiden man belt naar zijn eigen huis vanuit een hotelkamer in Peking, waar hij voor zijn werk 

is. In plaats van zijn eigen voicemail krijgt hij een onbekende vrouw aan de telefoon.

21069 Van den Weghe Jan Al moesten de kraaien het uitbrengen BRT Brussel 1980 5:45:30

Kasper Holsbergen, een vermaard detective in Antwerpen, wordt onaangekondigd bezocht door de al 

even bekende Anton Lichtveld, die een rederij runt in dezelfde stad. Zijn bezoek betreft een 

tweevoudige moord op zijn pleegdochter en schoonzoon. Hij vraagt Holsbergen de zaak weer op te 

pakken waar het parket ze twee jaar eerder liet liggen. De speurder moet dus gaan graven in sporen 

die door de tand des tijds zijn uitgewist. Dat kan alleen maar door de personen die betrokken zijn bij 

dit vreselijke drama opnieuw te confronteren met de feiten. Hij ontdekt al gauw dat het om een 

bourgeois milieu gaat waar intriges en provocatie niet van de lucht zijn. Gelukkig is er Marianne, zijn 

secretaresse, die hem zowel op professioneel als relationeel vlak een steun en toeverlaat is.

20089 Van den Weghe Jan Wie heeft Jessie Davies vermoord ? BRT Brussel 1978 6:38:32

Jessie Davis is een jong kantoormeisje, dat met haar moeder haar vakantie doorbrengt in de bergen 

waar elk jaar heel wat New Yorkers rust en verpozing komen zoeken. De avond voor haar vakantie 

ten einde loopt rijdt ze met een paar vrienden naar een afgelegen herberg, om er een afscheidsfuif te 

houden. Isabel en Ralph zijn, net als zij, jeugdige vakantiegangers. De vierde, Roy, is een jongen uit 

de streek. Op een mijl van de herberg krijgt Roy motorpech. Terwijl hij zijn wagen probeert te fiksen, 

lopen de overige drie jongelui alvast te voet verder. Het duurt lang voordat Roy opdaagt, zolang dat 

Jessie besluit te voet naar het hotel terug te keren, wat haar gezellen haar uit het hoofd proberen te 

praten want deze zomer wordt de streek onveilig gemaakt door een maniak.

15515 Van Dyck Tom Mieke Maaike's obscene kapsalon Het GeluidshuisAntwerpen cop. 2008 0:54:21

Zeven voor het theater bewerkte verhalen, geselecteerd uit 'Mieke Maaike's Obscene Jeugd' van 

Louis Paul Boon. Tom Van Dyck tekende voor de bewerking en de regie. Met als extraatje een 

audiodocumentaire over Boon en zijn bedoelingen bij het schrijven van dit werk. Een 19-jarig meisje 

vertelt haar kapper onverbloemd over haar seksuele ontdekkingstochten. De kapper verplaatst zich 

als toehoorder af en toe in de rol van de mannelijke partner in haar verhaal. De setting krijgt 

daardoor eerder een parodiërend dan een pornografisch karakter.

22456 Van Gestel Peter Anouchka en de goochelaar BRT Brussel 1969 0:36:02

Anouschka heet eigenlijk Laura, maar werd als kind zo genoemd door haar vader. Ze verzet er zich 

dan ook tegen dat haar moeder haar zo nog aanspreekt. De sfeer tussen beiden is gespannen. Dan 

wordt er gebeld: het is een man die een ongeluk had met zijn auto, vlak voor het huis.

8615 Van Gestel Peter Een PF. 3 BRT Brussel 1978 0:27:00 'Een PF. 3' is een absurde satire op onze hedendaagse maatschappij.

20090 Van Hoeck Jef Christine BRT Brussel 1974 0:39:39

Eva Adams krijgt tijdens haar eerste werkdag een rondleiding door het observatorium van haar 

nieuwe baas professor Kopernik. Ze is de eerste vrouw in een team van mannen die enthousiast 

werken met de grootste radiotelescoop van de wereld, ze sporen het heelal af naar buitenaards 

leven. Al op de avond van haar eerste werkdag mag Eva zich buigen over vreemde signalen die de 

radiotelescoop opvangt. Heeft het team van professor Kopernik dan eindelijk buitenaards leven 

gevonden?

18181 Van Marissing Renée Over de liefde HoorSpelFabriekLoosdrecht cop. 2009 1:16:54

Een hoorspel van ruim een uur naar de bestseller van Doeschka Meijsing waarin het klagen tot kunst 

is verheven. Pip wordt als een donderslag bij heldere hemel verlaten door Jula en blijft volkomen 

moedeloos achter. De luisteraar volgt haar bij het tegen heug en meug opkrabbelen uit het diepe dal.



21912 Van Remoortere Julien De Planeteneter BRT Brussel 1978 5:06:17

De astronauten John Doorn, Erica Blanker en Peter Landsheer keren na een noodlanding in het 

oerwoud van Brazilië, met hun capsule van het ruimtelab Bèta 2, terug in de beschaafde wereld met 

een ongelooflijk verhaal. Na getuige te zijn geweest van de grote maanbeving, beweren zij een grote 

gedaante uit het binnenste van de maan te hebben zien overvliegen naar de Aarde. Ze vermoeden 

dat dit wezen planeten van binnen opeet en dat dit het einde van de aarde inluidt.

21070 Van Wiele Johan Mijn huid die verklikster BRT Brussel 1979 0:44:29

Ann, een gevierde internationaal gereputeerde tennisspeelster, is het hoofdpersonage. Sinds korte 

tijd sukkelt ze met een vergroeiing in de rug, wat haar niet belet heeft, ten koste van enorme pijnen, 

het jongste internationale tennistornooi te winnen. Ze raadpleegt een gekend sportdokter en chirurg, 

die haar een operatieve ingreep aanraadt. Maar bij de narcose gaat er iets mis. De huidpigmentatie 

bij Ann verandert. Ze wordt donkerder en ziet er na een tijdje als een halfbloed uit. En daar begint 

voor de jonge vrouw de ellende.

20072 Vandermeerschen Rafael De drakendoder BRT Brussel 1988 0:55:44

Michel was een dag gelukkig getrouwd. Na het huwelijksfeest gebeurde het auto ongeval. Hij kwam 

er met een paar gekneusde ribben van af, zijn vrouw overleed. Michel was volkomen de kluts kwijt. 

Achteraf vernam hij terloops dat zijn vrouw niet tevergeefs gestorven was omdat haar organen 

waren gebruikt voor een transplantatie. Maar volgens Michel klopt er iets niet. Hij zweert de dure 

eed wat fout was recht te zetten. Is Michel gek van ellende omdat hij het gevecht met de dokters 

aangaat of zit er een greintje waarheid in zijn waanzin?

19847 Vangrootloon Wim De lifter BRT Brussel 2006 0:23:43

Een man, Ronald Adams, vertrekt vanuit Antwerpen naar Zuid-Frankrijk. Onderweg komt hij steeds 

dezelfde lifter tegen. Maar wat hij ziet, zien de anderen blijkbaar niet. Hij slaat in paniek en probeert 

hem uiteindelijk te vernietigen. Het verhaal eindigt in een angstwekkende climax, ergens in Zuid-

Frankrijk.

21148 Venema Adriaan De klem BRT Brussel 1974 0:41:02

"Het slachtoffer is 35 jaar. Ze is op de dag van haar huwelijk gewurgd, vermoedelijk met een sjaal of 

een nylonkous. Volgens de eerste rapporten is dat gebeurd tussen kwart over elf en half twaalf." Dit 

krijgt Willem Doré te horen van de inspecteur van politie. Willem Doré is getrouwd geweest met 

slachtoffer Annelies. De verdenking valt zeer sterk op hem: hij is een driftkikker en in de tijd dat hij 

met Annelies getrouwd was, heeft hij een vriendje van haar van de trap gegooid. Dat grapje kostte 

hem zijn baan, zijn huwelijk en drie maanden gevangenis.

19842 Verbeek Frans Brokken BRT Brussel 1985 0:35:33

Een bekend acteur krijgt in het ziekenhuis bezoek van de regisseur van het reclamefilmpje waaraan 

hij zou meewerken. Een filmpje over "hondenbrokken". Tijdens de opname heeft de acteur een been 

gebroken door toedoen van de hond van de regisseur. Ook de dienstdoende zuster mengt zich in het 

gesprek. Haar adoratie voor de acteur slaat om in het tegendeel wanneer ze merkt dat hij zich 

verlaagd heeft door commercieel te zijn.

22458 Verbeek Frans De omgekeerde wereld VRT Brussel 1979 0:34:47

Een kamerbewoner komt bij zijn huisbazin om zijn kamer op te zeggen. Er ontstaat een gesprek en 

haar man komt ter sprake als reden van zijn opzegging. Maar klopt dat allemaal wel?

21071 Verbeek Frans De test BRT Brussel 1980 0:42:56

Een man heeft meer belangstelling voor zijn professionele bezigheden dan voor zijn vrouw. Als hij 's 

avonds thuiskomt zijn de krant lezen en televisiekijken zowat zijn enige bezigheden. Om aan die 

toestand een eind te maken grijpt de vrouw naar de grove middelen. Ze bekent hem dat ze een 

minnaar heeft, die ze tijdens de afwezigheid van de echtgenoot thuis ontvangt. Om de ongelovige 

eega van de echtheid van haar bekentenis te overtuigen, heeft ze die minnaar uitgenodigd, om met 

haar man geconfronteerd te worden.

16963 Verbeke Annelies Drie verhalen uit Groener gras Het GeluidshuisAntwerpen 2010 1:13:49

Dit is een hoorspel met een uitgekiende geluidsregie en het kruim van de Vlaamse acteurs die in de 

huid van literaire personages kruipen. De drie bewerkte verhalen zijn: Lola, De wezel en zijn prooi en 

tenslotte Naar de toekomst.

19845 Vermiert Dirk De laatste spiegel BRT Brussel 1988 0:18:50 Een artiest wordt tot moord gedreven door het lezen van boeken van Edgar Allan Poe.

21903 Verreydt Eddy Een orgaan te ver BRT Brussel 0:31:18

Dokter Seth Radcliffe en zijn assistente Susan werken op bestelling voor een zekere Ventura, een 

berucht onderwereldfiguur, om aan orgaandonors te komen. Maar na enkele slachtoffers begint het 

fout te gaan en komt de politie ze op het spoor. Susan wilt ermee stoppen, maar Radcliffe wilt nog 

een laatste bestelling afwerken. Susan voelt zich in het nauw gedreven en zoals het spreekwoord 

zegt maakt een kat in het nauw rare sprongen. Voor Radcliffe wordt deze laatste bestelling een 

orgaan te ver.



21904 Vos Herman A vos ordres BRT Brussel 1979 0:46:07

Een monoloogstuk waarin de ijlkoorts van een stervende,  oude man wordt weergegeven. De man is 

een oudstrijder, die de Eerste Wereldoorlog heeft overleefd, al hebben de herinneringen aan 

slagveld en loopgraven hem mentaal zo getekend, dat hij in gedachten in deze gruweltijd is blijven 

voortleven. In zijn doodsstrijd stelt hij zich voor dat hij vijftig jaar geleden als korporaal gesneuveld is 

bij de Kemmelberg, toen hij zijn kapitein, die voor hem de verpersoonlijking van moed en 

heldhaftigheid was, bij een aanval op de vijandelijke stellingen volgde. Hij hoorde bij zijn kapitein als 

diens pistool, diens sabel en diens verrekijker. Vijftig jaar later, op zijn sterfbed, herleeft hij de 

gebeurtenissen, of liever: beleefde werkelijkheid en fantasie worden aaneengeregen tot een 

pathetisch verhaal.

22199 Vos Herman Heilige Bertine BRT Brussel 1972 0:50:28

Wies en Bertine varen met een binnenvaartschip de Rijn af. De zus van Bertine is met haar man bij 

hen ingetrokken en ze helpen met de werkzaamheden op het schip. Wies begint na enige tijd een 

verhouding met z'n schoonzus. De toch al niet al te beste gezondheid van Bertine verslechtert 

zienderogen als ze er achter komt dat Wies haar bedriegt. Bertine wordt opgenomen in een 

ziekenhuis en Wies realiseert zich dat de liefde voor zijn vrouw niet over is.

20070 Weyck Lode De cirkel BRT Brussel 1970 1:01:06

In een bejaardentehuis, oude mannen kibbelen onder elkaar. Een ervan houdt ingebeelde 

gesprekken met zijn moeder, of is het een non? Dan maakt hij een wandeling en wordt onderweg 

opgepikt door een jonge vrouw.

21072 Wilkinson Rodrick De joker BRT Brussel 1990 0:43:17

De perfecte kunstroof, het originele kunstwerk stelen en vervangen door een kopie. Daarmee weet 

een echtpaar de kost te verdienen. De vrouw is een meester in het maken van de vervalsingen. De 

man is voornemens met de opbrengst van de laatste diefstal een nieuw leven te beginnen, zonder z'n 

echtgenote.

21073 Wilkinson Rodrick Vertel me wat u ziet juffrouw Alice BRT Brussel 1989 0:19:32

In het Stedelijk Museum is iets merkwaardigs gebeurd. In Het galgenveld, een beroemd schilderij, 

hangt aan een galg plots een figuur die onmiskenbaar moderne kleding draagt. Alleen juffrouw Alice, 

die over dit merkwaardig voorval in de krant leest, weet hoe dat komt. Zij heeft kortgeleden in het 

museum voor het schilderij gestaan en raakte daar met een andere bezoeker in gesprek, die duidelijk 

veel van kunst bleek te weten. Deze heer stelde juffrouw Alice plots voor, samen met hem een 

uitstapje in het schilderij te ondernemen.

21074 Wilkinson Rodrick Vissen in troebel water BRT Brussel 1981 4:16:00

Kolonel Rose, een verpauperd land-edelman, heeft de grootste moeite om als grootgrondbezitter de 

eindjes aan elkaar te knopen. Zijn enige lucratieve bezigheid bestaat in het verlenen van 

vergunningen voor sportvisserij op de bergrivier die door zijn landgoed stroomt. Op een dag wordt 

het lijk gevonden van een man van middelbare leeftijd. Bij nader inzien blijkt dit het stoffelijk 

overschot te zijn van een jeugdvriend van kolonel Rose. De kolonel is er heilig van overtuigd dat zijn 

oude vriend niet zomaar verongelukt is, maar vermoord werd. Met deze stelling vindt hij in zijn 

omgeving maar weinig gehoor.

22462 Willems Lode Voorspel tot de laatste wereldoorlog 1939 BRT Brussel 0:46:21 Een spionagehoorspel dat zich afspeelt in Berlijn.

20091 Wilson Ivor Kijk naar je broer BRT Brussel 1974 0:53:49

Tom Robinson wordt op staande voet ontslagen, voor de zoveelste keer na zijn schooltijd. Heel 

anders dan zijn broer John die een vaste baan heeft en een voorbeeld voor de familie is. Toch vinden 

ze Tom een aardige kerel, populair en een intelligente werker met initiatief. Maar ja, er is altijd die 

onnavolgbare Tom, zelfs in de nieuwe jobs die hem worden aangeboden. En tot grote ergernis van 

zijn moeder simuleert Tom na ieder ontslag een nieuwe kwaal. Als hij weer eens de bons krijgt, 

ontmoet hij een meisje, maar ook dat lijkt niet echt te vlotten. Op een dag komt de politie aan bij de 

familie Robinson. John zit in de nor. De wereld van zijn ouders stort in. Er is er maar één die lacht. 

Dan kan Tom de machine in gang zetten, waaraan hij tussen de baantjes door gewerkt heeft.

19848 Wingfield Rodney De lijkenpikkers BRT Brussel 1989 1:24:54

Een privé-detective en zijn assistent worden ingeschakeld bij twee zaken. De ene betreft een 

verdwenen bankemployé en de ander een weduwe die beweert 's nachts lastig te worden gevallen 

door haar overleden echtgenoot. Houden deze zaken verband met elkaar?

8744 Wolder Johan Karel ende Elegast : hoorspel NCRV Hilversum 1973 0:59:00

Hoorspelbewerking van de bekende Middelnederlandse ridderroman, m.m.v. Hans Karsenbarg, Els 

Buitendijk, Jaap Wieringa, Hein Boele, Edmond Classen, Mieke Lelyveld, Paul v.d. Lek en Martin 

Simonis.

8670 Young Phil Helder als glas [s.n.] [S.l.] 1983 1:03:00

Het relaas van drie mensen die met mekaar in een conflictsituatie komen waarin het 'blind zijn' en 

het 'blind worden' een grote rol spelen.



21902 Zbigniew Herbert De andere kamer BRT Brussel 1978 0:25:21

Een jong echtpaar zit eng behuisd in een kamer. Er is een kind opkomst en de jongelui zouden erg 

graag de aanpalende kamer willen betrekken om meer leefruimte te krijgen. Maar in de "Andere" 

kamer woont een oude vrouw, die volgens de berekening van het echtpaar, nu wel gauw moet 

sterven.  Het oudje komt al een tijdje de kamer niet meer uit, de jongste dagen is zelfs achter de 

gemeenschappelijke muur geen geluid meer op te vangen. En met hun hoop groeit hun ongeduld. 

Letterlijk en figuurlijk zitten zij op de dood van de oude vrouw te wachten. Misschien is ze al dood en 

weten ze het alleen nog niet.


