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De islam betaalt grof geld 28 
De strenge wetten van de islam worden 
weer zonder genade toegepast. Vanuit hun 
geloofsovertuiging en met de oliedollars 
in de hand, doen de moslimleiders een 
bod op de rest van de wereld. Tot meer
dere glorie van de Profeet. 

Kinderen op bestelling 40 
Dokter Shettles uit Vermant (USA) kan uit 
één menselijke cel een volwaardige mens 
laten groeien. Met precies dezelrde eigen
schappen als de drager van de oorspron
kelijke ceL Sommigen noemen hem gek, 
maar hij heeft al een hele map met be
stellingen klaarliggen .... 

Lexicon van de zomer 67 
Op welke vakantiedagen vermijd u het 
beste de Europese autowegen ? Waarom 
gaan roodharigen beter niet te veel in de 
zon liggen ? Hoe maak ik een- foto zó dat 
er ook werkelijk iets op staat ? De ant
woorden op deze en vele andere vragen 
leest u in ons zomerlexicon. Deze week 
de eerste aflevering 

• 

Na Marx en Mao : 
Mohammed! 

In het Midden-Oosten, in het Verre 
Oosten en zelfs in Afrika, worden er weer 
schandpalen opgericht. 
Men hakt er weer dievenhanden af en 
men stenigt er weer overspelige vrouwen. 
Allemaal in de naam van Allah en van 
Mohammed, zijn profeet. 
Want de islam, een godsdienst waar wij 
in het Westen sedert de Kruistochten 
eigenlijk niet meer aan gedacht hadden, 
blijkt opeens niet alleen springlevend te 
zijn, maar machtiger en fanatieker dan 
ooit. 
\Vij hebben de Iraanse revolutie en het 
schrikbewind van de ayatollahs nodig ge
had om ons te realiseren dat er in de 
toch al explosieve derde wereld opeens· 
terdege dient rekening gehouden te wor
den met een derde macht : de islam. Een 
dommekracht die over al de klassieke 
macht midd len beschikt: kapitaal, grond
stoffèn en fanati k gemoti eerde volge
lingen. 
Je zou het oosterse imperium van de 
mohammedanen kunnen vergelijken met 
het christelijke Westen van vóór de eerste 
wereldoorlog : kinderrijke . sukkelaarsge
zinnen in lemen hutjes, en daarnaast, in 
paleizen en tempels, kapitalisten die het 
volk arm en priesters die het dom houden. 
Zo zie je maar : straaljagers, televisie, 
ruimtereizen · de mens verandert niet zo 
veel. 
Wij kunnen makkelijk onze schouders 
ophalen o er de middeleeuwse toestanden 
in het land an Khomeiny. Maar zijn wij 
zov el limm r ? 
I niet. n _ maar é , n 2:eneratie geleden. - '-- '-' 

h el Duit bnd a ht r Hitier aangerend? 
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Zijn er in di z lf ri d ni t uizen-
den Vlamin2: n \·ana d ·::m I n ar h t 
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Oostfront g tuurd ? 
Is er in oord-I rland 
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dienstoorlog aan de gang ? 
Hebben ze in het zog naam e 0 
de kerk niet an de troon _e o -
maar om in de plaat daarYan 
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aanbidden ? Merkwaardig ho \ij :i· 
weer on staatsbestel op en I \ 
schouwing trachten te bouw"n. 
Kan het ons echt zo eel chel n nz"' 
autowegen chri telijk dan wel mar.xi_ i::~:-
zijn? Wordt kl a scju titie verme n ! 

de rechter uit een and re o i al 
te rekruteren ? 
Waarom proberen wij d _ 
traal te houden ? Dan k n " 
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diensten en de lev n b h u \ ' tn!! n 
~ 

ru tig gedij n waar ze thui hor n : in d 
kerk en in het volk hui . -

er: • 

Asterix bij de· Belgen 4 
Gratis annonces 8 
Lezers schrijven 9 
Mensen in beeld 11 
Een politieagente 
klapt uit de biecht 16 
Verhoog uw winstkansen bij de lotto 18 

_D_e __ do_l_le __ n_a_c_h~t_v~a~n-=L~em~b~e~e~k ______ --=2~ 
Ballet vergt harde offers 36 
Koop slankheid in de supermarkt 45 
Panorama Praktijk 
(Handige, praktische tips) 
Televisieprogramma's 

• 

De slachtoffers van Superman 
Televisie : flashes uit de Stales 
Het grote Vakantie-lexicon 
lgor, de Witte Magiër, voorspelt 
Kruiswoordraadsel : 
win een polsradio 
Humor 

Volgende week 

Fotodocument : padden zijn 
voor de mens van levensbelang 

47 
54 
63 
65 
67 
68 

70 
71 

Net als vleermuizen en spinnen worden padden vaak 
als nutteloze griezels beschouwd. Niets is echter 
minder waar. Padden zijn hun gewicht in goud 
waard. Zij maken het gebruik van giftige sproei
stoffen voor onze voeding overbodig - wat het 
aantal kankergevallen duchtig kan doen afnemen ! 
En of ze echt zó lelijk zijn, kunt u best beoordelen 
aan de hand van deze prachtige fotoreportage. 

• 

Kijkpagina : 20 jaar Paola en Albert 
op het Belvedere 
Feest op kasteel Belvedere. Deze week is het 
immers twintig jaar geleden dat Paola en Albert 
elkaar het jawoord gaven. Panorama toont de mooi
ste beelden uit het gezinsleven van de prinsen van 
Luik. 

Nr .. 24 - 3 



0 

Julius Caesar heeft gezegd da van alle Galliërs de Belgen de dappersten ZIJr. ~ecs~ . - =- _ 
grond gelijk maakt. En nu maar afwachten of Julius Caesa r reageert ... 
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Abrarnr.otJrcix en het Belgische stamhoofd Vandendomme gaan een soort wedstrijd houden: wie de meeste Romeinse nederzettingen met de 
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Een gezellige, vrolijke stemming aan boord met kwaliteitsprodukten 
uit Duitsland. Zo smakelijk, dat iedereen gretig zal toetasten. 

Lekker verse vleeswaren, die u leuk kunt garneren met zoet -zure uiljes, augurken 
en nog veel meer fantasierijk tafelzuur. Zorg voor kleurige fri heid met natuurlijke 
vruchtensappen. Voor schuimend bier. En wijn die de geest doet sprankelen. 

Maak uw keuze uit de 300 broodsoorten: zwart , bruin of roggebrood , 
vers en vrolijk knapperig. 

. Kazen om te smullen: zoals de pikante "blauwe" of de emmenthaler 
van de beierse alpenweiden. Hespen en lekkerdikke worsten, met liefde bereid 
volgens oude huisrecepten. 

Verrassend smakelijke vis: haring, pilchard, ansjovis, gerookte paling ... 
wat een zaligheden. 

uit 
Duitsland 

Schenk 't bier in. Ontkurk de wijn. En laat de Sekt vrolijk 
schuimen. Het feest kan beginnen. Smakelijk, en proost! 

• 
Al deze produkten vindt u 
in de speciaalzaken, 
de supermarkten 
en in het Duitsland Hui . 
Guldenvlieslaan 10. 
1060 Brussel. 
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TOM POES EN HET MONSTER 
VAN DE HOPVALLEl . 

Tom Poes en Heer Bommel vie
ren hun vakantie in het land van 
Hop. Maar het volkje der Hopbe
woners wordt geteisterd door 
een monster. Heer Bommel 
wordt er door de wezentjes 
vanwege zijn postuur en repu
tatie op uit gestuurd om het on
dier weg te jagen ... 'n Fantastisch 
stripverhaal. · PRIJS : 90 F. 

• 

. 
DEBBIE-MEDAI LLONBOEK 

Samen met de zeven kleur ige 
strips en de vier fijne tekenver
halen zorgen ook de Beppie en 
Bennostunts evenals de talloze 
puzzeltjes en spelletjes van dit 
meisjesboek voor prima ontspan
ning. Voor pret zorgt ook de 
extra grote Medail lon-wedstr ijd 
in dit boek. PRIJS : 110 F. 

SNEEUWWIT JE EN DE 
ZEVEN DWERGEN 

In inslaande woorden en fraaie 
beelden het prachtige verhaal 
van Sneeuwwitje die dank zij de 
dwergen en haar geliefde prins 
de zwaarste beproevingen te 
boven kwam en verder een ge
lukkig leven kende.PRIJS : 50 F. 

JOHNNY GOODBYE NR. 7 -
DE STILLE STER 

De in nood verkerende filmster 
Clara Bara smeekt Johnny Goed
bye om bijstand. Met Howdy 
neemt hij kennis van de dreig
brieven die Cl ara toegestuurd 
krijgt. Beide helden aarzelen 
geen moment om zich voor deze 
zaak in te zetten. Spannende 
strips. PRIJS : 90 F. 

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de verkoper van dit blad. in 
de boek- en dagbladhandel en bij de Tijdschriften Uitge1-ers Jfij 
(lnte1711ltionale Uitgevers };fij nv.), JanB/ockxstraat 7, 2000Ant

. R 000-0083405-82. Bestellen kan ook per briefkaart. 
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De boel lee ba.ar· houden. m ensen. Dus nog ma.ar even herhalen da t keiharde ruilbe
richten en ·verzoekjes van verzamelaars eigenlijk niet thuishoren in deze rubriek. Kan 
uK· rerzoekje niet t'erschijnen. da.n krijgt u een berichtje van ons. Met de reden waarom 
het niet kan. Hoort u nik s van ons, dan is da t een goed tek en. Maar het duurt door de 
band een week of acht voor uw verzoek je aan de beurt is. Daar moet u dus wel rekening 
mee houden. Schrijven naa.r Gratis Annonce, redactie Panorama, Jan Blockxstraat 7. 

2000Antwerpen. · · 

e De KAJ, oftewel de Kajotters 
van Schaarbeek, gaan weer eens 
naar Tirol. en meer bepaald naar 
Gries. als u dat mocht interesse
ren. Een leuke boel, die besloten 
wordt rond een kampvuur. Er 
worden dus liedjes gezongen, din
gen voorgedragen, nummertjes 
opgevoerd. En dus zal u het al ge
snapt hebben. Mensen die iets 
vrolijks kennen. geschikt voor een 
gezellig aJscheidje, mogen me dat 
altijd melden. Daniel Wyns, J. Ja
quetstraat 24 . 1030 Brussel. 

e Ik ben vijfentwintig jaar en dus 
wordt het tijd om naar iets te gaan 
uitkijken. Ik bedoel naar een be
roep. Graag zou ik kelner worden. 
In een hotel of restaurant. Het 
mag ook in het buitenland zijn. Nu 
is mijn vraag: kennen jullie adres
sen waar ik eventueel terecht
kan? Waar kun je een opleiding 
volgen? Patriek Allany, Poperin
gestraat 53, 9000 Gent. 

e Ik ben een gehuwde vrouw en 
moeder van zes kinderen. Zo nu 
en dan wil ik er wel eens tussenuit. 
Tenminste als er een streepje tijd 
overschiet. Mijn hobby nu is vis
sen en daar wil ik graag alles over 
weten. Dus documentatie over het 
leven van de vissen, liefst dan met 
afbeeldingen, zijn welkom. P. De 
Meyer, Hoofd 4, 2660 Willebroek. 

e Als jullie bij toeval soms een 
oude camera (mag defect zijnleen 
boek over de fotografie van wel
eer. een vergroter (mag defect 
zij n) of wat dan ook in verband 
met fotografie hebben liggen, dan 
wi l ik jullie daar graag vanaf hel
pen. Want wij proberen namelijk 
een fotomuseum van de grond te 
krijgen. Maria Marien, VIiromer
sebaan 80. 2152 Wechelderzande. 

e Om mijn studie. over belangrij
ke figuren uit de tweede wereld
oorlog te voltooien. ontbreekt me 
een nogal belangrijk element. 
namelijk het boek .. Mein Kampf". 
geschreven door ... u \'>ee ·•eL Ik 
ben bereid een redeli·ke on1s ~ • 
betalen voor een exemplaar ·a . 
dat boek. Pa 1 ·an B · .aer ... -
mine'· hoe· 94. T 

e.e-oe::1 .• .... o 
• 

e programma 
_Ca u ene •• '•' aari er Inge-

r e zet ·gemaakte ged ich en 
voorgedragen werden. En dat 
tegen mooie achtergrondmuziek 

van Mantovani. Hebt u misschien 
deze gedichten op band opgeno
men. Of opgeschreven? U zou me 
veel plezier doen met me die even 
ter inzage te bezorgen, daar ik een 
persoonlijke poëziebundel be
gonnen ben. Henri V enken, Boyen 
6, 3652 Stokkem. 

e Ik ben iets wat je een tramlief
hebber zou kunnen noemen, en . 
dus verzamel ik ook alles wat 
maar iets te maken heeft met 
tram en metro. Uit binnen- en bui
tenland. Alles is welkom. ook het 
tweedelige werk .,100 Jaar tram
exploitatie in Antwerpen·· van E. 
Keutgens. Waarvoor ik graag een 
zacht prijsje veil heb. Silvain Do
men, Kloosterstraat 149. 2000 
Antwerpen. 

I 

e Heet u toevallig Van Loon en 
hebt u al eens in het verleden zit
ten snuffelen? Dan zou u mij veel 
plezier doen met uw gegevens ter 
zake want ook ik werk aan een 
stamboom van de Van Loons. Ook 
gegevens over de namen van der 
Borgt en Dassonville zijn welkom. 
Isabella Slaets, Rozentu-in 40, 2510 
Mortsel. 

e Heb nog' een hoop soulplaten op 
overschot liggen, waarooder Billy 
Paul, Tavares, Barry White. Love 
Unlimited Orchestra, de Beatles, 
Pink Floyd. Spa e en Eric Clayton. 
En die mag u hebben voor een 
prikje. Dirk Bijl. Antwerpsestraat 
44 9/ 4, 2650 Boom. · 

e Wie kan nummers yan het veer
tiendaagse blad ,.Archief van 
Kerken" -voor een week missen? 
Zodat ik een samenvatting kan 
maken van de pauselijke toespra
ken van Paulus VI, Johannes
Paulus I en Johannes-Paulus II. En 
u krijgt de ti jdschriften prompt 
terug. Jaak Mussen. Opitterkiezel 
105, 3690 Bree. 

e I da pee hebben: ik ben be
go u en me et haken van de 

jes zoa ls die afge
OE'e · ·onden m het nummer 49 
~:an .e~ bad _H Rijk der Vrouw", 
geaa eerd 6 ecember 1977. He
aas. he model ben ik intussen 
· ' ' IJ geraakt. ~Ie het gevolg dat 

mij n kerstfiguurtj es half voltooid 
ziJ n blijven liggen. Wie van jullie 
kan me dus uit de rats helpen? 
Monique Houwaer, Sint-Truiden
steenweg 6, 3806 Velm . 
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"Vlaamse kinderen 
mikpunt 
van nïd" 

Bravo voor het artikel! Bravo voor de 
heer Demeyer! Wij bewonderen hem. 
Zulke onrechtvaardigheden zouden 
meer in het daglicht moeten gesteld 
worden. De Walen zijn alom tegen
woordig, zodat de kleinste (zogezeg
de) onrechtvaardigheid die hun 
wordt aangedaan. onmiddellijk ge
signaleerd wordt en een geweldige 
reactie daarop olgt. De Vlamingen 
roepen wel. maar laten meestal be
gaan. Wat heeft men aan leeuwen 
zonder klauwen? ergelijk eens met 
de Walen wat oor een kolossale 
steun die hebben van kran en. radio 
en televisie om hun propaganda te 
voeren. De Vlaamse televisie is meer 
Waals dan Vlaams. Meermaals per 

· dag spuwt de RTB zijn venijn uit 
tegen de Vlamingen. Iedere dag wor
den wij gekleineerd en geminacht. 
Wanneer gaan de Vlamingen zich 
eindelijk eens laten respecteren? 
Ook een proficiat voor de heer Raf 
Jegers met zijn uitvinding. Dat hij 
zich maar geen illusies maakt, indien 
men het niet overal uitbazuint dat 
een Vlaming de uitvinder is ; de Wa
len zullen wel zeggen dat het een Belg 
is. Ook dank aan Mevrouw Martens 
voor dit schrijven. 

Beleefde groeten van 
Brusselse Vlamingen. 

Eenendertig j aa r 
onschuld ig 
in de gevangenis 
Ontroerend, dat verhaal van Leon 
Van Huffel, die ten onrechte van va
dermoord verdacht werd en er ook 
onschuldig voor werd veroordeeld. 
(Panorama nr. 20). Het viel mij op 
dat de hele tragedie gebeurde in 1947, 
het jaar dat de Belgische staat zulke 
blinde repressie uitoefende. Ikzelf 
ben er gelukkig aan ontsnapt, maar 

- -~ -
--

vele (onschuldigen!) uit mijn omge
ving werden wel geslachtofferd. 
Nog steeds laten de gevolgen van de 
wraakacties van de staa zich gevoe
len en amnestie is nog steeds een 
ijdel woord. Maar hierover schrijft 
Panorama nooit. Angst of onwil? 

Norbert Perreman, 
Gent 

Paranormale 
stemmen (1) 
De afgelopen maanden kreeg ik de 
indruk dat Panorama een stuk ern
stiger geworden was, maar dat stukje 
over Paranormale Stemmen in uw 
nummer 20 heeft de klok weer enkele 
jaren teruggezet. Wat bezielt u om uw 
blad te vullen met onzin over zo'n 
verwarde halvegare? 

Paranormale 
stemmen (2) 

J. Martens, 
Bekkevoort 

Moeten we nu uitbarsten in een be
wonderend_ gejubel om dat stukje 
over de Paranormale Stemmen in uw 
nummer 20? Voor mensen die zich op 
een ernstige manier bezighouden 
met paranormale verschijnselen, is 
di een sinds tientallen jaren bekend 
fenomeen. waarover u écht niet zo 
quasi-humoristisch hoeft te doen. U 
bewijst.hiermee enkel dat u volstrekt 
oningewijden bent. De heer Jos X. zou 
ik de raad willen geven niet langer 
zijn tijd te verliezen met experimen
teren en aansluiting te zoeken bij 
mensen met ervaring op dit terrein. 
Ze kunnen hem véél tijd en moeite 
besparen door hem met enkele tips 
een heel stuk verder te brengen. 

Paranormale 
stemmen (3) 

Dora Dillen, 
Maaseik 

Het gebeurt niet vaak, maar deze 
keer heb ik me werkelijk zitten erge
ren aan Panorama. Dat was toen ik 
het artikel las van uw medewerker 
Fred Joossen, die sprak ovef de mijns 
inziens heel serieuze experimenten 
·an een zekere Jos V. op het gebied 

Yan de zogenaamde "paranormale 
temmen·· (Panorama nr. 20 - redJ 

Ook in het buitenland. en meer be
paald aan enkele grote Amerikaan e 
en Russische universiteiten. word 
daar ernstig aan gewerk . en no .., ·el 

• -· 

met staatsgelden. Hier worden derge
lijke dingen op een badinerend toon
tje weggeschreven door mensen als 
uw reporter. Vandaar trouwens dat 
ernstige onderzoekers, zoals Jos V., 
die duidelijk een competent iemand 
is, niet eens meer hun naam in de 
krant durven laten zetten. En wat be
treft die "bepaalde instellingen die 
vol zitten met mensen die allerlei 
stemmen horen", dat vind ik een heel 
goedkope grol. Het zal de heer Fred 
Joossen waarschijnlijk wel spijten 
dat hij niet vijfhonderd jaar. eerder 
heeft geleefd. Dan zou hij de geschie-

. de nis misschien een andere draai 
hebben gegeven door ook de Maagd 
van Orleans, de nu heilige Jeanne 
d'Arc, in een gecapitonneerde cel te 
laten stoppen. Nee, laat Panorama 
asjeblieft geen blad met grote papie
ren oogkleppen worden. Vergeet niet 
dat dingen als hypnose, telekinesie 
en noem maar op, enkele decennia 
geleden óók nog door miljoenen 
mensen als "onmogelijk en dus onbe
staande" werden beschouwd. 

Moeraskoorts 

Guido Ballaert, 
Oostende 

. 

?.ozo, naar Naples, aan de Golf van 
Mexico, komen enkel gepensioneer
den met een klein inkomen of een se
rieuze hartkwaal, WANT er valt Iet-. 
terlijk niets te beleven, lees ik in uw 
nummer 23. Dat li jkt me nogal een 
grof vooroordeel tegen alle bejaar
den. Deze opmerking getuigt van een 
steeds toenemende mentaliteit, die 
wil dat men gepensioneerden en be
jaarden niet meer voor "vol" aanziet. 
Stop ze maar weg in een gat waar 
"toch niets te beleven is". Behalve die 
ene week, dat er dan toevallig wél iets 
gebeurt. Wat willen jullie jonge 
broekjes op de Panorama-redactie 
eigenlijk? Zullen we maar meteen 
doodgaan als we de pensioengerech
tigde leeftijd bereiken? Of zullen we 
jullie .eens komen leren hoe je een ar
tikel moet schrijven zonder mense 
te kwetsen. 

K . 1 ..... am1ej 1 e ae:-.: 
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• ramer:._ ... :~ :-r..a.:' € e€ J08\'0Slavi
-r l . . e· : ·- - ac tig protesteren 
e e ct i spuiterij die u in uw 

_ t . mer 20 ui brengt tegen de Joego
la vische kroonpretendent, prins 

In verband met de 
plaatsruimte behoudt de 
redact ie zich het recht voor 
om br ieven in te korten. 
Alle br ieven moeten 
ondertekend zijn . Op verzoek 
publiceren wij enkel 
initialen . 

Tomislav. De zogenaamd , humoristi
sche" stijl van het stukje is zonder 
meer kwetsend voor het door de 
communisten verjaagde vorstenhuis, 
en wat u over het privé-leven van 
kroonpriAs Tomislav roddelt is uit
gesproken laster. Een beetje méér 
respect voor de gevoelens van de 
Joegoslavische royalisten zou uw 
blad sieren. De Joegoslaviërs. ont
houden zich immers ook van roddel
praatjes over het Belgische vorsten
huis. Mijn man heeft overschot van 
gelijk als hij opmerkt dat de Joego
slaviërs op hun beurt héél wat rod
delpraatjes zouden kunnen vertellen 
over de Belgische prins Karel en over 
de 'Belgische troonopvolger prins Al
hert, die hij écht niet zulke fraaie 
jongens vindt. Omdat wij wegens 
onze royalistische overtuiging last 
hebben met andere Joegoslaviërs, 
verzoek ik u deze brief naamloos te 
publiceren. 

Mike zonder Micro 

Mevr. X 
Genk 

Dat Mike Verdrengh zij n bewonde
ring voor alles wat Amerikaans is 

ie: o. e!." s~oe l en of banK.en s_teekt, 
'\·e-en we al !anger. Maar als het daar 
we '·e J • zo pro essioneel aan toe
~aat zoal ij beweert, waarom scho
·e:- 1 dan uitgerekend de Vlaamse 
~--i -ers zij n idiote spelletjes, zoals 
_Rad der Fortuin" en "Dubbel Dob
ber, voor? Trouwens, voor de presen
tatie van zijn programma's zou hij 
misschien .ook beter in de leer gaan 
bij de Amerikaanse televisie. 

F. Spruyt, 
Deurne 
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Bevalt hij u? U moet eens door het ven
sterraam kijken: naar voorbijschuivende 
stranden, duinen, wijdse landschappen ... 
Dan bent u meteen gewonnen voor de nieuwe 

. Renault 18. Dit nieuwe, panoramische model 
geeft de breaks een totaal andere dimensie: 
vrije tijd. Kleine details? Afwerking? Piekfijn 
in orde. De chauffeur geniet altijd van een 
komfortabele rijpositie. Met de achterbank 
opgeklapt of neer. 

Even de koffer opehklappen: 475 tot 1560 
dm3 ruimte voor uw vrijetijd. 

Neem het stuur in handen. Het rijpatroon 
van uw Renault 18 break verandert niet. 
Zowelleeg als geladen. 

De achterophanging heeft veren met variabele 
buigbaarheid. 

Kies een van de 3 versies : 18, 18 TL of 
18 TS. Voor deze modellen geldt dezelfde 

De Rena ults rijden met elf olie 

uitrusting als voor de overeenstemmende 
Renault 18 berlines. 

De TS-versie met superieure motor heeft 
nog meer luxe-snufjes: zetels in fluweel, van 
binnenuit regelbare achteruitkijkspiegel (langs 
de kant van de bestuurder), jodium-vèrstra
lers, ruitewisser/sproeier op de achterruit, 
zijdelingse beschermstijlen, stijlwie en. 

Bij alle versies zijn de koplampen regelbaar 
in funktie van de lading. 

Een dagje vrij? Op vakantie? De "vrije
tijds" break van Renault. Probeer hem bij uw 
Renault verdeler. 

Een keuze uit 3 versies: 
• Renault 18 en 18 TL break: 1397 cc motor. Verbruik 
bij konstante snelheid: 6, 7 I bij 90 km/u, 8, 8 I bij 
120 km/u, 10, 5 I in de stad. 
• Renault 18 TS break: 1647 cc motor. Verbruik bij 
konstante snelheid: 6,81 bij 90 km/u, 9,21 bij 120 km/u, 
9, 9 I in de stad. Tegen meerprijs: automatische ver 
s nellingsbak bij de TS break versie. Verbruik bij konstante 
snelheid: 7, 7 I bij 90 km/u, 9, 6 I bij 120 km/u. 10 6 I in 
de s tad. 



Fransen rocken later 
• r e. Berger en Luc Plamondon 

oen een rockopera geschreven 
.... e o langs te Parijs in première 
z ,., .:::. De Franse toeschouwers waren - ~ 

e:::..o sia t. Maar de buitenlandse 
-·~ ·. ·en ,·aren allesbehalve lovend. 
~- · • d!"'er · ·an de rockopera, zo 

·· ·e.ini ie voorbij. De 
~J ,.., ··e: ·en ach er bij de in-

De Bijna-S pe an 
He ··as een k e1r .::· ~ 

.·o:ne Yan ZIJD tanaa. · __ a ., 

e ïlms udio. In Ho •. ~ .. ~~ 
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hï immers de tanden •:ar. .... e ·e:-:.~-
·e filmsterren. Ook die ·ar: eer. :-:-lë
. o w Salkind, echtgeno e \·an eer: 

ce ·ende producer. Zij dach da 
ï:anda s Vo ne precies die sportieve 
e . aan rekkelijke jongeman was, die 
.aar man Il a zocht voor de vertol

...;:.rg ··an uperman", in de gelijk
a;r:.Ëe Hollywoodproduktie. 

Do ... a ·.:: -=~ _ carrière duurde slechts 
e ·e. agen . ·a de nodige make-up 
e _:e: e:: "a::le aproeven oordeelde 

[\'a ~ -:..., · "a· C n opher Reeve 
: .er O'esc .~-- \'as •:oor de rol. Com

mentaar \·an Dona: · ·m·ne: .,Liever .. 
ee oede tandan a een slechte 

-ace r 

"Starmania' mag dat de pret niet 
drukken. Avond na avond voeren zij 
voor volle zalen hun opera op. "Star
mania" vertelt drie dooreengevloch
ten liefdesverhalen, die alle op dra
matische wijze aflopen. Ondertussen 
hebben France Gall, Diane Dufresne, 
Etienne Chicot en Nanette Workman 
de gelegenheid gekregen hun zang
kunsten te demonstreren. Nou ja, 
zangkunsten ... 

De zoon van Thor 
Thor Heyerdahl, de man die met de 
Ra- en de Kon Tiki-expedities wereld
roem verwierf, heeft uit zijn eerste 
huwelijk een zoon. En die voelt zich 
net als zijn vader tot de zee aange
trokken. Björn Heyerdahl organi
seert namelijk vanuit zijn Zuidafri
kaanse thuishaven Durban "Sea Sa
fari's", cruises op een jacht in de Indi
sche Oceaan. Avontuur kan er altijd 
inzitten. Maar de meeste klanten 
komen af op Björns beroemde naam. 

• 

De prijs 
van de roem 
Wil je Bianca Jagger op de opening 
van je nieuwe zaak? Viviane zorgt 
ervoor. Margaret Trudeaus nieuwe 
adres in Parijs? Viviane heeft het. 
Tegen betaling natuurlijk. Want 
iedereen heeft geld nodig. Dus· ook 
Viviane Ventura, een Zuidameri
kaanse schoonheid, die aan haar in
middels afgelopen carrièr.e als actri
ce een hoop contacten met de jet-set 
overhield. 
.,Laatst zorgde ik ervoor dat een re
geringsdelegatie uit Engeland een 
bezoek bracht aan een nieuwe fa
briek in de Dominicaanse Republiek. 
Ze plaatsten daar een grote bestel
ling. Maar de directeur van de fa
briek betaalde mij het telefonisch be
loofde honorarium niet. Sindsdien 
vraag ik een &:hriftelijk bewijs voor 
ik zulke opdrachten aanneem." 
De ele oon is het belangrijkste werk

ig van iviane Ventura. Bij haar 
ed staan twee toestellen. De hele 
·oormiddag spendeert ze aan tele
oongesprekken van Bagdad tot Rio 

de Janeiro. Als het andere toestel 
rinkelt terwijl ze aan het eerste een 
gesprek voert, legt ze het op een mu
ziekdoos, die de Britse nationale 
hymne speelt. Haar klanten weten 
dan dat ze het juiste nummer ge
draaid hebben. En wachten braaf 
hu beurt a 
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Raquel lacht zich krom 
"Als je het allemaal letterlijk op
neemt, dan wordt mijn nieuwste film 
natuurlijk een héél goedkoop en af
gezaagd verhaaltje. Maar de grote 
grap is dat Bob Hope en ik gewoon 
brandhout maken van die potsierlij
ke Hollywood-musicals. We gebrui
ken precies hetzelfde scenario. Je 
weet wel: de producer wordt smoor
verliefd op de mooie jonge deputante, 
het loopt allemaal fout, maar aan het 
slot krijgen ze elkaar en is er een 
happy-end met veel muziek. Het ori
ginele is, dat wij het allemaal in het 
belachelijke trekken ... " 
Raquel Welch méént het. Dat de on-

Heilige Churchill, 
de Onschendbare 
"Churchill was een lafaard en voor de 
rest was hij geen haar beter dan Hit
Ier, Stalin of Ghengis Khan. Elke keer 
als ik in zijn vE:l moet kruipen, ga ik 
hem nog méér haten", vertelde Ri
chard Burton vijf jaar geleden tijdens 
een interview met "New York Times". 
Achteraf heeft hij dan weliswaar 
snikkend beweerd dat hij het alle
maal niet méénde en dat hij tijdens 
dat interview (zoals gebruikelijk) een 
fles whisky te veel op had, maar dat 
heeft allemaal niet meer: en ba-

. . 

deugende (vijfenzeventigjarige) ko
miek Bob Hope zélf de rol van de 
producer speelt en als voorwaarde 
stelde dat Raquel zou aangeworven 
worden voor de rol van beeldmooie, 
maar niet zo snuggere debutante, 
heeft haar helemaal niet achterdoch
tig gemaakt. Bob zal aan de film dus 
nog véél meer lol beleven dan mooie 
Raquel. 
Het pubHek krijgt ook zijn deel van 
de pret. En lezers die zich het levens
verhaal van mooie Raquel herinne
ren, zullen nog veel méér lachen. De 
anderen kunnen zich vermeien aan 
de oogstrelende vormen van Raquel 

• 

en aan haar talenten om hup-met-de
beentjes te doen. Op de vraag of deze 
rol niet vér beneden haar waardig
heid ligt, antwoordde mooie Raquel: 
"Ik heb nu tweeëndertig films ge
draaid. Voor de overgrote meerder
heid waren het stompzinnige films 
en speelde ik er een stompzinnige rol 
in. Het pleit voor mijn talent, dat ik 
een dergelijke loopbaan overleefd 
heb. .. " 
Zo kan je het inderdaad bekijken, als 
ze je alleen maar voor stompzinnige 
rollen vragen, waarin je alleen maar 
mooi moet zijn ... 

De meeneem-fiets 
. 

De fiets die je meeneemt op de tram 
bestaat nu. Hij werd uitge onden 
door de jonge Londense architect 
Juan Szumoski, die er meteen een 
prijs van 750 pond sterling mee won. 
Juans fiets wordt opgevouwen in een 
koffer van 50 cm doorsnede. Hij is 
gebouwd van stevig maar licht plas
tic en kan in een mum van tijd ge
plooid of ontplooid worden. Het ver
voermiddel van de toekomst? Juan 
hoopt van wel. Hij strijkt namelijk 
voor elke gefabriceerde fiets een niet 
onaardig percentje op. 

ten. Richard Burton mag dan welis
waar de grootste filmacteur ter we
reld zijn en veruit de allerbeste 
Churchill-vertolker, maar na derge
lijke heiligschennende taal kon hij 
een definitieve punt zetten achter 
zijn Churchill-loopbaan. De gespeci
aliseerde producer van Churchill
films is namelijk de eenenzestigjari
ge Jack Le Vien, een gepensioneerde 
kolonel uit het Amerikaanse leger, 
die boven zijn bed een levensgroot 
portret van- zijn idool Churchill heeft 
hangen (waarvoor hij dagelijks, vol
gens zijn vrienden, een kaars brandt). 
En Jack heeft beslist dat Richard 



Het bed 
van de koning 

iemand trok er zich wat van aan, 
van het fameuze gouden bed dat ko
ning James IJ van Engeland in 1670 
aankocht. Het stond al eeuwèn te 
verkommeren in een van de vele kas
telen die het Britse koningshuis rijk 
is. Tot Philippa Lawrence, een stof
feerster uit Kent, het opmerkte en er 
meteen verliefd op werd. Nu is het 
beroep van beddenrestaurateur zo
goed als onbestaand en Philippa 
ging dan maar zelf aan de slag. Mét 
de hulp van 140 helpers, die ze zelf 
heeft opgeleid. Na zes maanden wer
ken is het bed voor de helft klaar. De 
hele restauratie zal 175.000 F kosten. 
Maar dat is een kleine prijs voor zo'n 
belangrijk stuk geschiedenis ... 

Burton als straf voor zijn lastt3rtaal 
nooit meer Churchill mag spelen. 
Over mijn lijk, en dan nóg. .. moet hij 
gezegd hebben. 
Zodat Churchill dus voortaan zal ver
tolkt worden door ene erg Britse Ti
mothy West, die tijdens zijn eerste 
persconferentie plechtig verklaard 
heeft dat Churchill volgens hem ver
uit de grootste figuur uit de hele we
reldgeschiedenis was. Zijn broodje is 
dus gebakken, zolang Jack Le Vien 
het voor het zeggen heeft. En als be
loning mag Timothy West nu zijn 
eerste Churchill-rol spelen in Chur
chill en de Generaals. 

Honderd jaar Dracula 

Je zou denken dat niemand nog een 
Draculafilm aandurft, nadat Roman 
Polanski in het Bal der Vampieren de 
vloer heeft aangedweild met deze 
griezelfiguur, maar dat is fout. On
danks Roman Polanski rinkelen de 
kasregisters nog overspannen zodra 
de Grote Bloedzuiger weer in actie 
schiet op het witte doek. 
De hoofdboekhouders van de diverse 
filmma-atschappijen hebben kirrend 
van gelukzaligheid ontdekt dat het 
precies honderd jaar geleden is sinds 
Bram Stoker het eerste Draculaver-. 
haal de wereld in stuurde. Derhalve 

werd beslist van 1979 een Dracula
jaar te maken. De Australische gele
genheidsfilm heet gewoon Dorst De 
Amerikanen maken er een lolletje 
van met Liefde op de eerste beet, de 
Duitsers doen het erg gründlich met 
Nosferatu en John Baham (van Sa
turday Night FeverJ noemt een kat 
zonder meer een kat en doopte der
halve zijn geesteskind gewoon Dra
cula. 

Die Dracula van John Baham zou 
dan (volgens hem) de beste moeten 
worden. Voor de rol van de halvegare 
professor heeft hij niemand minder 
dan Laurence Olivier. En ook de gro
te Donald Pleasance is van de partij. 
De grote stunt is evenwel de keuze 
van Frank Langella voor de titelrol. 
Volgens Baham de geknipte, ge
droomde, ideale niet meer te over
treffen Dracula. 
.. Een man met klasse en stijl met per
soonlijkheid. Later zal niemand nog 
over Dracula kunnen spreken zon
der terug te denken aan Frank Lan
gella. Hij is een geboren acteur. Zijn 
carrière begon toen hij elf was. Toen 
speelde hij op school in een toneel
stukje de rol van de ... vijfentachtigja
rige Abraham Lincoln. Héél overtui
gend, naar het schijnt. En als je dat 
kan ... 

Jong geleerd, 
oud gedaan 
Zoals alle meisjes spelen ook die van 
Soweto (Zuid-Afrika) met poppen. Die 
zijn meestal blank. Dat is geen toeval. 
Tienduizenden zwarte vrouwen heb
ben als "nanny", kinderjuffrouw een 
betrekking bij blanke families. Zodat 
het spelen met blanke poppen voor 
hen een goede voorbereiding is. 

Landen is 
een probleem 
Als er eèn sport is waarbij je totaal 
met de natuurelementen vergroeit, 
dan is het windsurfen. Je spéelt met 
wind en water en met je spieren. 
"Elke vorm van textiel is daarbij een 
ergerlijke balast, je voelt je geremd 
en gevangen in een badpak, het spant 
en trekt aan alle kanten. Dus kan je 
deze sport beter naakt beoefenen", 
orakelt de vierentwintigjarige NaJa
ni Heen. 
Ze heeft mooi praten. In Hawaï (waar 
ze toevallig woont) schijnt altijd een 
huidkoesterende zon en is het water 
warm. En op de koop toe zijn er nog 
enkele stranden die iets minder 
overbevolkt zijn dan die van Blan
kenberge of Oostende. 
Maar zelfs Hawaïaanse mooie NaJa
ni heeft probleempjes. Tijdens het 
urenlange surfen op de blauwe gol
ven is ze - vanaf het strand gezien -
alleen maar een sierlijk figuurtje aan 
de horizon. Iets vervelender wordt 
het als ze moet landen. Dan drommen 
er doorgaans enkele tientallen naar 
adem snakkende toeristen samen op 
dat strand. En gekleed in helemaal 
niets. vindt Nalani dat toch nogal 
vervelend. Een oplossing voor haar 
probleempje ziet ze momenteel niet, 
omdat er "aan boord" nergens een 
plekje is waar ze een badhanddoek 
kan opbergen. 
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Lier weet weer hoe laat het is 
Over enkele maanden is het uurwerk 
in de Zimmertoren een halve eeuw 
oud. Vijftig jaar lang heeft de Jubel
klok dag en nacht gewerkt. Enkele 
weken geleden kregen de Lierenaars 
de schrik van hun leven. De wijzers 
op de Zimmertoren stonden stil. .. 
"De strenge vorst van de vorige win
ter heeft belangrijke delen van het 
raderwerk ernstig beschadigd", zegt 
Jozef Vervoort, rechts, die samen met 
Pierre Brawers (links op de foto) voor 
de herstellingen en het onderhoud 
instaat. "Enkele assen waren finaal 
kromgebogen en er waren twee 
tandwieltjes geforceerd Het hele 
uurwerk is zó gecompliceerd, dat 
deze onderdelen enkel van buitenaf 
te bereiken zijn. We hebben dus een 
brandladder moeten laten aanruk
ken om de noodzakelijke herstellin
gen uit te voeren. Het verschijnen 
van de brandweer aan de Zimmerto
ren heeft de Lierenaars doen schrik-
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ken. En toen we de wijzers eraf na
men, kwamen de speculaties pas 
goed los. Daar was eigenlijk geen re
den voor. Want de moederklok blijft 
altijd werken Dat is he eigenlijke 
hart van de Zimmertoren. En dat 
klopt nog steeds." 
Al tien jaar waken Jozef Vervoort en 
Pierre Brawers over de Zimmerto
ren. Het kleins e mankement weten 
zij snel en vakkundig te verhelpen. 
Meestal ronder dat de buitenwereld 
er weet van heeft. "Wanneer we iets 
herstellen", vertelt Pierre Brawers", 
dan doen we dat in de traditie van 
Zimmer: het juiste materiaal, met de 
hand bewerkt tot het precies past. 
Wij veranderen niets aan het uur
werk. Onze enige taak is Zimmers 
meesterwerk in stand te houden. Het 
blijft immers een uniek juweel van 
precisie en vakmanschap, dat met de 
nodige goede zorgen nog een hele tijd 
mee kan. Méér dart vijftig jaar zelfs!" 

Een halve eeuw Raes 
Het is hem nauwelijks aan te zien, 
maar Hugo Raes (hier met zijn 
charmante wederhelft Marie
Thérèse) loopt alweer een halve eeuw 
mee. Dit gepaard aan het feit dat hij 
een van de meest talentrijke auteurs 
in het Nederlandse taalgebied is was 
aanleiding tot een memorabele vie
ring in zijn geboortestad Antwerpen 
Bij die gelegenheid werd hem het 
allereerste exemplaar overhandigd 
an zijn Verzamelde Verhalen. De 

voorpagina van dit lijvige "jubileum
werk" is - zeg maar bij wijze van 
subtiele attentie - opgeluisterd met 
zijn foto. · 
Hugo Raes, die onder meer een tien
tal succesvolle romans schreef in di
verse genres, is ook de samensteller 
van een zesdelige eigentijdse bloem
lezing ten behoeve van het middel
baar onderwijs in Vlaanderen en 
Nederland. 
Een tweede, gelijk oplopende "ver
jaardag" werd door de wakkere vier
ders van Raes over het hoofd gezien: 
dit jaar is het namelijk precies een 
kwarteeuw geleden dat Hugo "in de 
letteren" debuteerde met Jagen en 
gejaagd worden. Die eersteling was 
een dichtbundel. 

Poging tot enz . ... 
Fonske (dat is de doordrammer op de 
oefenfiets) zit al driehonderd uren 
kroegattractie te zijn bij een poging 
om zich on bet Guinness Book of Re
cords binnen te trappen. Een poging 
die, alle lol ten spij t, een beetje zielig 
aandoet, als men bedenkt da he ech
te profijt van zijn prestatie - op ·at 
lullige premietjes na - uiteindelijk 
zal terechtkomen in de zakken an 
zijn wakkere "promo ors- - die het 
een rotzorg zal zijn als Fonske 
achteraf van uitputting dood alt of 
zo. Dit laatste gebeurt namelijk wel 
eens - maar dan in werkelijkheid, 
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.. ~aes' latere werk ligt grotendeels op 
het gebied van de betere science
fiction-roman, werd in meedere talen 
vertaald en verwierf heel wat lite
raire onderscheidingen. 

want het record jagende "Fonske .. 
speelt alleen maar de hoofdrol in 
"Poging tot enz ... ", het nieuwste 
toneelstuk van de Vlaamse auteur 
Paul Koeck, dat een gierend succes 
oogstte in het ju bH erende . (20 jaar) 
EWT-Randstadtheater te Deurne. 

oor de gelegenheid werd zelfs het 
podium uitgebroken om de hele 
schouv.-'burgzaaJ te herscheppen in 
een authentieke kroeg, waardoor de 
toeschouwers in de actie" werden 
opgenomen. Verwacht wordt dat het 
stuk volgend seizoen ook door de 
Brusselse KVS zal worden uitge
bracht. 



Telefoneren 
met de telecard 
Je wilt dringen in een cel telefone
ren? Maar je hebt niet genoeg munt
stukken op zak? Daarvoor heeft de 
Regie van Telegrafie en Telefonie 
innenkort een oplossing. Dank zij 

de telecard. 
Het volstaat een oranje kaart te ko
pen van 20 of 100 eenheden. Elke een
heid kost 5 F. In de aangepaste tele
fooncellen, zoals er nu al drie in · 
werking zijn in het Brusselse RIT
centrum aan . de Keizerinlaan, zijn 
een speciale gleuf en teller voorzien 
Zowel tijdens zonale als interzonale 
en internationale gesprekken geeft 
de teller voortdurend aan hoeveel 
eenheden van de kaart opgebruikt 
zijn. Duurt het gesprek langer, dan 
kan. zonder onderbreking, een twee
de kaart ingeschoven worden. 
Voorlopig wordt enkel in Brussel met 
deze nieuwe formule, die uniek is in 
Europa, geëxperimenteerd. Maar 
ook cellen, in Antwerpen, in de ka
zerne van Peutie en in Louvain-la
Neuve komen aan de beurt. Als de te-• 

lecard succes heeft, dan wordt ook 
aan de kust gedacht. Vooral tijdens 
de zomermaanden zou de kaart dé 
ideale oplossing zijn voor telefone
rende toeristen. 
Enkel telefoonkrakers hebben er 
geen baat bij. Want met de telecard 
koop je geen brood. 

• 

, 
I 

Zeemansbruiden 

Deze dappere dames vormen samen 
het bestuur van een zopas te Antwer
pen opgerichte vereniging voor zee
mansvrouwen. Waarom dat zo nodig 
moest, vertelt voorzitster Els Mariën 
(tweede van rechts): 
"Als echtgenote van een zeeman krijg 
je met problemen te maken, waarvan 
andere vrouwen niet eens weet heb
ben. Een pretje kan er. vrijwel nooit 
af. Ga je eens een keertje alleen uit 
terwijl je man op zee is, wordt er wild 
geroddeld. De mensen ·behandelen je 
neerbuigend en meewarig' Dat pik
ken we niet langer. Vandaar deze 
vereniging, die openstaat voor de 
vrouwen van zeeofficieren en de 
naam "Aphrodite" kreeg, naar de 
oud-grieksegodin van de zee". 

De verzamelwoede van Julien 
Een volledig SS-uniform "Leibstan
darte Adolf Hitler". Een complete En
gelse zender uit de tweede wereldoor
log. Een Amerikaanse parachutis
tenuitrusting mét valscherm. 
Julien Daelman heeft het allemaal. In 
zijn oorlogsmuseum te Beveren. 
"Eindelijk is mijn oude droom werke
lijkheid geworden", vertelt Julien en
thousiast. "Mijn vader was oud
strijder van '14-'1 8. Hij verzamelde al
les wat met de oorlog te maken had. 
Als kind al zocht ik overal knopen 
van uniformen bijeen." 
En Julien is blijven zoeken. In 1940 
sloot hij zich aan bij het Verzet. Zo 
kon hij links en rechts oorlogstuig 
bemachtigen. Tegen het einde van de 
oorlog trok hij met het Poolse leger 

• 

mee. 
,,Alles lag voor het grijpen in achter
gelaten tanks en jeeps. Machinege
weren, helmen, kentekens. Het groot
ste deel van mijn verzameling heb ik 
zelf gevonden. 

De rest kreeg hij cadeau. Uit heel de 
wereld. Zoals de foto's, die een Ame
rikaan kon maken bij het ontruimen 
van een· concentratiekamp. Of de 
laatste brieven van geëxecuteerden 
"Eerst stapelde ik het materiaal bij 
mij thuis op" lacht Julien. " Maar het 
werd te veel. Nu heb ik mijn eigen 
museum. Elk stuk tot de kleinste ko
gel, heb ik zelf opgepoetst en ge
schikt. 
En je ziet, het loont de moeite." 

Matrozenvrouwen kunnen geen lid 
worden. Die hebben andere proble
men en moeten dus hun eigen boon
tjes doppen. "Zo bijvoorbeeld", zegt de 
voorzitster "mogen de echtgenoten 
van z eofficieren bepaalde reizen 
met hun man meemaken. Matrozen
vrouwen mogen dat niet. Zulke dis
criminatie zou meteen heel wat pro
blemen in de vereniging brengen. Die 
kunnen we beslist niet aan. We willen 
wel de matrozenvrouwen helpen, in
dien zij een soortgelijke vereniging 
willen oprichten. Maar Aphrodite 
blijft wel een select gezelschap van 
offciersvrouwen. En wij zijn geen 
kletstantes of Dolle Mina's, wij willen 
gewoon waar we recht op hebben: 
een eigen leven." 

-....-
• • 

-
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~ -: Panorama .,. 
uzzel ~ • 

Panorama Puzzel-Winnaar . 
Kruiswoordraadsel nr. 21 van 25 mei 
verborg volgeilde twee zegswijzen: 
"buiten westen zijn" en "tussen vier 
planken liggen". Uit d talloze juiste 
·oplossingen die ons bereikten, pikte 
de jury twintig inzenders die inmid
dels het handige voorsnijmes thuis
besteld. Dit zijn: 
Van Blancke Goes, 8400 - Oostende. 
Verschueren Alice, 1890- Opwijk. 
Mellemans Tilly, 2 60 - Kruibeke . 
De Smet Chris. 2410 - Herentals. 
Nijs Joe, 3980 - Te-ssenderlo. 
Groven Jos. 3840 - Borgloon. 
Maelfait J.P., 8530 - Rekkem. 
1laeS-Peeters, 2710 - Hoboken. 

Vanhoof Mia, 3870 - Heers. 
Eysermans Jos, 3800 - St. Truiden. 
Strongman B., 2000 - Antwerpen. 
Van Ryckeghem Leen, 8350 - Moer
kerke. 
Woussen G., 8900- leper. 
Janssen Octaaf, 3660- Opglabeek. 
De Graeve Mariette , 9800 - Deinze. 
Ryckaert Germain, 3300 - Tienen. 
Miehielsen Lu do, 2100 - Deurne. 
Campaert Claudine, 2020 - Antwer
pen. ·. 
A. Allard, 1930- Zaventem. 
Van Vlerken-Martens, 2340 - Beerse. 
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"In het begin, nu acht jaar geleden, 
kreeg ik een flinke dosis kritiek te 
slikken. Vooral van nette dames uit 
de omgeving, die vonden dat een pol
lepel mij meer zou sieren dan een 
matrak. Lang heeft dat echter niet 
geduurd. Zij hadden vlug in de gaten 
dat ik mij niet liet beïnvloeden, dat 
dat bij mij niet pakte. En voor alle 
mensen die nog steeds een beetje nij
dig of spotziek worden bij de aanblik 
van een vrouw in politieuniform heb 
ik een aardig voorstel: zij mogen eens 
een maand met mij op stap gaan, bij 
voorkeur een strenge wintermaand, 
zoals we er deze winter een paar ge
had hebben. Als zij dan 's avonds laat 
thuis komen en in de schminkspiegel 
hun blauwe wangen zien; als zij dan 
de kramp in hun verkleumde tenen 
gewaarworden omdat zij een paar 
uurtjes op een onverwarmd straat
hoekje hebben staan ronddraaien ; 
als zij dan lekker doorweekt op een 
stoel zakken omdat zij een halve dag 
het verkeer hebben staan regelen 
zonder regenscherm, en als zij zo nu 
en dan eens onverwachts uit hun bed 
werden gehaald voor een bomalarm 
in de buurt, dan mogen ze mij nog 
eens vertellen wat ze denken van de 
politie. Over dat soort dingen wordt 
nooit een woord geschreven, altijd 
maar commentaar, altijd maar af
breken, alsof wij nooit iets goeds uit
spoken. Al te vaak wordt vergeten dat 
in een uniform ook een mens steekt, 
een mens met een hart, die zich op de 
koop toe dan toch maar vrijwillig be
schikbaar heeft gesteld om allerlei 
klusjes van de gemeenschap op te 
knappen. Welke klusjes? WeL ik zeg 
het juist, het verkeer uit een knoop 
houden, bescherming van schoolkin
deren, toezicht op straat, en dan zijn 
er nog ettelijke kleinigheidjes waar 
wij om de haverklap worden voor 
opgeroepen of aangesproken. Als er 
ergens een kelder onder water staat 
en daar zit een klein poesje in te pie
pen, dan is het meestal meneer of 
mevrouw de agent die het achterna 

mag kruipen. En doe je het niet, dan 
ben je geen dierenvriend. Het ge
beurt zelfs dat mijn hulp wordt inge
roepen voor een verstopte afvoer
buis. Wat u nodig hebt is een loodgie
ter, zeg ik dan beleefd, en daàr gaan 
ze onmiddellijk mee akkoord, maar 
ik mag er vervolgens eentje gaan op
snorren. Of ik ben geen mensen
vriend. Zeg nu zelf. dat is eigenlijk 
toch geen werk oor de politie. 
Waarom ik het beroep dan toch ge
kozen heb? Wel, doodgewoon, omdat 

·ik er ondanks de minder leuke kant
jes erg veel van hou. Als je het goed 
doet, is het alles bij mekaar een fijne 
taak. Contact met mensen, vooral 
met kinderen, is voor mij heel be
langrijk, en waar kan je dan beter te
recht dan bij de politie?" 

... 
"Je zou eens moeten meemaken hoe 
gezellig alles eraan toegaat, wanneer 
ik 's morgens mijn toer maak rond de 
schoolgebouwen. Bijna alle kinderen 
in Sint-Joost-ten-Node kennen mij. 
Velen komen mij dagelijks een hand
je geven, zij vertellen dan iets over 
het voorbije weekend, of over hun· 
ouders, of over hun meester, en in
middels zog ik ervoor dat zij veilig de 
straten kunnen oversteken. Verder is 
het mijn plicht eventuele spijbelaars 
tot betere gedachten te brengen en 
rond de meisjesscholen let ik erop 
dat de jongens het niet te bont ma
ken. En geloof maar dat ze veel van 
mij aanvaarden, zonder dat ze mij 
gaan beschouwen als een bemoeial. 
Nee, niet omdat ze bang zijn, in
tegendeel, daar hebben wij in onze 
gemeente juist een punt van ge
maakt. De politie mag niet overko
men als een boeman. Jammer genoeg 
valt het nog meermaals voor dat ik 
op straat een moeder tegenkom met 
een kleuter aan de hand, die dan zegt: 
Hoor eens, mevrouw de agent - ge
woontegetrouw zeggen ze soms ook. 
nog meneer de agent - ons Joske 
heeft vandaag weer zijn boterham 
niet opgegeten. In zo'n geval zal ik al-

,,Natuurlijk", 
zegt Michel, 
,,stijgt 

• somm1gen 
dat uniform 
naar 
het hoofd. 
Maar 
slechteriken 
vind je 
overal." 

• 

' 

tijd veeleer de moeder berispen. Als 
zij dat kind niet kan doen eten, hoe 
zou ik het dan kunnen? Misschien 
heeft het gewoon geen honger." 
Nu we het toch over scholen hebben. 
moet je een zwaar examen passeren 
om politieagente te worden? 
, Zwaar? Nee, dat niet, dat wil best 
meevallen. Perfect tweetalig zijn is 
hier, in Sint-Joost, wel een vereiste. 
De nodige taaloefeningen, spraak
kunst en verder reken- en sportproe
ven. Nadien, als je geslaagd bent, 
krijgen wij wel een degelijke training, 
net dezelfde als alle mannelijke 
agenten. Karate en fatsoenlijk leren 
omspringen met een vuurwapen. U 
zegt? Of ik zo'n revolver geen eng in
strument vind? Nou, nee hoor, het 

Ook een vrouwelijke 
agent 
loopt wel eens het 
risico in elkaar 
te worden geslagen 

hangt er allemaal vanaf hoe je hem 
draagt. Ik ben er mij nauwelijks van 
bewust dat hij aan mijn heup hangt, 
het is gewoon een onderdeel van mijn 
uniform. Als er hier en daar agenten 
rondlopen - . al ken ik er zelf geluk
kig geen - die erin slagen de nadruk 
op dat schiettuig te leggen, dan be
treur ik dat ten zeerste. Dat zou niet 
mogen. Maar je moet dat niet genera
liseren. Er is trouwens zoveel dat niet 
zou mogen. De oorlog zou ook niet 
mogen: De almaar stijgende brutali
teit onder de mensen zou ook niet 
mogen. En in dit laatste geval is het 
wel keer op _keer de politie die de 
zaak mag opknappen. Geregeld word 
ik op mijn ronde door een cafébaas 
binnengeroepen omdat zijn klanten 
op de vuist geraakt zijn. Nu, wat moet 
ik dan doen? Ik kan mij toch moeilijk 
omdraaien en weglopen. Het is mijn 
werk, dus probeer ik tussenbeide te 
komen. En je moe niet denken dat 
mijn uniform volst.aa om een s elle
tje heethoofden re kalmere . Re peet 
voor een politieagent is op zo· ogen
blik ver te zoeken. Het fei da · een 
vrouw ben kan hen al even weinig 
deren. Ik mag verdorie al blij zijn al 
die vechtjassen zich niet plots ·er
broederen en zich samen tegen mij 
keren. Dat heb ik ook wel ee mee
gemaakt. Hoe dat komt? Tja ' oe 
komt dat? Het is nu eenma.al zo. e 
mensen zijn brutaler geworde . En 
daar sta je dan, los het ma.ar op. a
dame. Hoe zullen ze reageren. de. K Je 
dan. Vriendelijk blijven. beleef blij
ven, zeg ik telkens opnie w ~o me
zelf. Jaja, KNOTS-BOE i. zo reageren 
ze. Ik ben ooi thuisaekomen me een 

kaak van hier tot ginderach ter." 
Dat zijn natuurlijk de risico's van he 
vak. Pikken nuchtere mannen het dat 
ze door een vrouw op de bon geslin
gerd worden? 
. .De mees en kunnen zich er wel b~ 
neerleggen. wanneer ze terecht lje
keurd worden. En als er al eens eentje 
een grote mond opzet of smoesjes 
begint te verkopen. dan is het aan mij 
om niet te antvvoorden. maar om te 
schrijven. Niet dat ik dat gra g doe, 
par:kingmeters controleren en zo, 
maar het is een deel van mijn werk, 
ik word daarvoor betaald, dus pro
beer ik het ook goed te doen. V\ at niet 
wil zeggen dat ik nooit eens, zoals de 
meeste agenten - daar ben ik van 
overtuigd - in de tegenovergestelde 
richting kan kijken. Als wij alles op
schreven wat wij zagen, dan zou er 
papier te kort zijn in de wereld. Maar 
af en toe moet het toch gebeuren: 
want als er nooit iemand bekeurd 
werd, dan zou er ook nooit één frank 
in een parkingmeter vallen." 

Hoe dan ook, het valt moeilijk te ont
kennen dat de populariteit van het 
Brusselse politieapparaat, terecht of 
niet, dat laten we in het midden. de 
jongste tijd regelmatig fikse deuken 
krijgt. Heeft je beroep in je fami lie- of 
je vriendenkring wel eens discussies 
uitgelokt? 
"Nee hoor, ze vinden het allemaal 
prima. Nog nooit heeft een van mijn 
vrienden een poging ondernomen 
om mij van dat uniform af te helpen. 
Ze kennen mij dan ook. Zij weten best 
dat ik met of zonder uniform iden
tiek dezelfde Francine ben. Ik geloof 
eerder dat ze het zelfs fijn vinden. 
want de probleempjes waar ze vroe
ger mee naar het commissariaat 
moesten, kunnen ze nu lekker in mijn 
handen schuiven. 

Hinde, mi jn elfjarig dochtertje is 
zonder meer trots op mij. Haar 
vriendjes of vriendinnetjes zeggen 
soms met opzet slechte dingen over 
de politie, maar zij gaat daar dan tel
kens keihard tegen · n. 
En Michel, mijn echtgenoot, dat moet 
je hem zelf maar vragen wat hij o er 
zijn politieagente denkt." 
~1ichel Kaddouri, een Marokkaans 
res auramuithater en t\-\'aalf jaar ge-
rom ·ct met Francine Harts : Jk \ind 

he een \ ·erk zoals een ander. nie s 
b€ er. nie s minder. Francine is nu 
poli ieagen e. maar al v .. ·a zi j een 

aanreizig er o ,·a dan ook. ik 
~ 

ho ·an haa om \,·a ze is a s mens. 
Ze doe haar wer · !!faag en goed, en 
a i ·oor miJ genoeg. En wat die po

p lari ei \·an de politie betreft, ik 
~a" alleen maar zeggen wat zij daar-
e al aezegd heeft. Het is fout om dat 

·e \·e algemenen. Als er één Marok
n.aan niet werkt, worden allè Marok
·anen luilakken genoemd. Hetzelfde 
aebeurt met de politie ... " 

Nr. 24 - 17 

• 

--. r-+ 
CD 

,....,. A 
(/) 

- r-+ (/) . . . . 

'3 O ru 
x 

' < 
Q.Q.) 
-<::J 
o n.. 
A 

3 < 
Q) 
::J
(/) 0.. 

• 



C<D 
(])0) 
> 0) 
<D ::J 
Ql..... 

..c. ...O 
l-C 
<D (]) 
> 0) 
Cl
CO(]) 

· --. +-' -
~co 

~s 
(]) .. 
+-' (J) -0 

+-' 
0 -

• 

• • 

Gaat de Kempenzoon Jules Horemans 
tegen de lotto aan? 
Een systeem om te winnen? -
Of een systeem om. . 
met ,,voorbedachtheid'' -te spelen? 

ussen licht en duisternis dur
ven d'r wel eens verwoede lot
tospelers bij Jules Horemans 

binnenvallen. Op · zoek naar goede 
raad, die · zoals steeds bijzonder 
schaars is. Want Jules is iemand, zo 
heet het althans, die je kan doen win
nen bij de lotto. "Op school altijd een 
knobbel gehad voor wiskunde." En 
dus heeft Jules zich ook gewaagd aan 
een eigen systeem. 
Maar een systeem om te winnen? Als 
je volgens het systeem-Horemans 
gaat spelen, dan heb je met een inzet 
van 11.400 F in elk geval de stellige 
zekerheid dat je twintigmaal drie 
Nr. 24 -

juiste getallen getipt hebt. Als je nu 
een ongeluk bij zoveel geluk hebt, en 
niks anders wint, dan krijg je alleen 
1000 F terug van je inzet. Met andere 
woorden: je bent 10.000 F kwijt. 
Overigens is het niet raadzaam dit 
systeem alleen te spelen. Omdat je 
dan niet alleen eelt op je vingers gaat 
krijgen, maar je op de duur ook nog 
sterretjes gaat zien vanwege de hele 
rijen getallen die je moet gaan invul-
len. · 
Jules Horemans weet het trouwens 
niet uit ervaring, want zelf beperkt 
hij zich tot een bescheiden inzet. 
llen zekerheid? Als ie écht de volle 
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pot wil hebben, als je echt de mathe
matische zekerheid wil dat jij en de 
machine op dezelfde zes getallen tip
pen, dan moet je een lottoformulier 
voor een totaal bedrag van achten
dertig miljoen frank gaan invullen. 
Of voor vijfendertig miljoen, als je de 
gecombineerde formule verkiest. Het 
is alvast drie miljoen gewonnen, 
maar dat is uiteraard maar een 
schrale troost. want vijfendertig mil
joen frank is er zelden of nooit in de 
wacht te slepen. Technisch is. het 
trouwens een onuitvoerbare zaak om 
zoveel formuliertjes te gaan invullen. 
Wat heeft Jules Horemans dan wel 
gedaan? Hij heeft een handig sys
teem ontworpen, waarbij je niet meer 
lukraak gaat spelen, maar daaren-

. tegen n'let eeri zekere "voorbedacht
heid" te werk gaat, als we dat woord 
hier mogen gebruiken. Je tipt op tien 
nummers, de eenvoudigste methode, 
die je dan consequent in een bepaal-

• 

• 

-

de volgorde gaat herhalen. Het resul
taat? Dat je zeker één keer de laagste 
prijs wint. Op voorwaarde natuurlijk, 
dat drie van de door jou gekozen ge
tallen er ook door de lottomachine 
uitgepikt worden. Wat dus altijd een 
risico blijft. · · 
Het systeem-Horemans is dus geen 
systeem waarbij je gegarandeerd 
gaat winnen, wel een systeem waar
aan enige beredenering te pas komt. 
Wat iets is, ook al blijft een lotto 
uiteraard een puur toeval. 
Zoals gezegd, Jules Horemans heeft 
met zijn systeem de volle pot nog ni.et 
in de wacht gesleept. En dat kan· zijn 
systeem ook niet garanderen. Mocht 
het toch gebeuren, dan blijft Jules 
trouwens gewoon werken bij de RTI 
alsof er niks aan de hand was. Want 
"Licht gewonnen is -· licht verteerd", 
zegt hij. · 
En dat ·is een grotere wijsheid dan 
welk systeem ook. .. 
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Om doeltreffend hulp te kunnen bieden in het buitenland, 
moet een bijstandsorganisatie gekend zijn in het land waar het pro
bleem u overvalt. Ze moet respekt en vertrouwen afdwingen. Ze 
moet de wetten en wegen kennen, goeie relaties hebben met de au
toriteiten, met hospitalen, dokters, luchthavens, hotels, garages ... 
met alle mensen en instellingen die nodig zijn om het probleem op 
te lossen. 

Europ Assistance heeft dat gewicht. In 73 landen in Europa 

Autopech, ziekte, ongevallen, gelijk wat u overkomt in het 
buitenland ... Europ Assistance helpt u uit de nood. Zonder dis
kussie. Zonder paperassen. En volkomen gratis. 

Een abonnement nemen op Europ Assistance kan in twee 
. minuutjes. U kunt het doen bij uw verzekeraar, uw reisagent, in 

en daarbuiten. Europ Assistance heeft een unieke organisatie: hos
pitaal-vliegtuigen, eigen medische teams, chauffeurs, hostess~n, 
kontrakten met auto-ophaal diensten, korrespondenten in het land 
zelf, en duizenden andere entoesiaste medewerkers, die dag en nacht 
zondag en weekdag tot uw dienst staan. Europ Assistanceis dè be
kende naam voor vakantiebijrtand. Een naam die alle deuren voor 
u opent. Zonder een minuut te verliezen. En dat kan ooit uw leven 
redden. 

de Generale Bankmaatschappij, de Bank Brussel Lambert, de Bank 
van Parijs en de Nederlanden , het Gemeentekrediet van België, de 
Raiffeisenkas, de B.A.C. het Grondkrediet van België, de 
Famibank , de Bank an Roesdaere en West-Vlaanderen, IPPA. 

Ons abonnement kost een paar honderd frank meer. Maar u 
kunt duizcndmaaJ geruster vertrekken. 

Meer dan een beroep, een roeping. 

Gelukkig zijn de 5.000 oproepen, die we in het hoogseizoen 
ontvangen, niet allemaal even dramatisch. Maár elk probleem 
krijgt onze volledige aandacht. De mensen in onze permanente 
centrale in Brussel oordelen snel wat er moet gebeuren. 
Soms volstaat een geruststelling, een raad, een paar telefoon~es. 
Dikwijls, moeten grote middelen ingezet worden. Maar altijd zoe-

ken we een oplossing, ook als het probleem dat u overkomt niet in 
het kontrakt voorkomt. Europ Assistance kent geen uitzonderin
gen. En geen sluitingsuren. Wij werken tot de finish en met een 
grote menselijke.warmte. Dat is wat onze abonnees steeds weer 
treft. En dat is het verschil tussen echte hulpverlening en hulpver
leniÎlg op papier. 

Mevrouw Caryn, Oostende. 
"Bueno, bueno, zeiden ze in het hospitaal, 
toen ze mijn abonnement op Europ Assistance zagen': 
40 graden koorts in Spanje. 

-Ik heb een ziekte die me van · 
tijd tot tijd onverwacht parten speelt. 

Na tuurlijk neem ik d~ nodige 
voorzorgsmaatregelen als ik met va
kantie ga. En ik neem altijd een zieken
kasformulier mee. Verledenjaar kreeg 
ik een crisis in Spanje. 40 graden 
koorts! Mijn man bracht me naar de 
plaatselijke kliniek. 
No bueno, Seiior! 

Aan de receptie toont hij het zie
kenkas boekje. "No bueno, Senor!" is 
het antwoord. No bueno? Nogmaals? 

We hadden dat grapje al bij een 
tandarts gehad! Ontmoedigd vragen 
we de man wat we dan wel doen 
moesten. ''Gaat u maar naar een kliniek 
in Alicante, antwoordt hij. Daar kun-

" nen ze u opnemen ... 
(Het medische netwerk in Spanje 

is tweeledig. Het Belgische ziekenkas
boekje geldt alleen voor het officiële 
netwerk; in dat geval worden de be
handelingskosten vergoed-. Maar als de 
toerist zich tot een privé kliniek of arts 
wendt, dient het ziekenkasboekje ner
gens toe. En nu is het zo, dat het offi
ciële netwerk, bedoeld voor de Span
jaarden zelf, in het toeristenseizoen 

euro nee 

meestal overbelast is. Heel veel toeris
ten komen dan ook, soms zonder dat 
ze het beseffen, bij het meer beschik
baar privé netwerk terecht). 
Bueno, bueno, muy bien! 

-Uit ervaring wist ik, dat ik op 
meerdere dagen in het ziekenhuis 
moest rekenen. Zonder ziekenkas ging 
ons dat behoorlijk veel kosten. Somber 
gestemd bergt mijn man het krachte
loos gebleken formulier weer weg. 

Op dat ogenblik ontwaart de man 
van de kliniek de oranje rand van mijn 
Europ Assistance abonnement, een 
klein stukje dat net uit de portefeuille 
stak! Hij springt er zowat op af... 
"Hola! Europ Assistance! Bueno, 
bueno, muy bien!" roept hij triomfan-
telijk uit. En de deuren van de kliniek 
zwieren voor me open, zoals in het 
sprookje van Ali Baba. Ik word opge
nomen. De kliniek verwittigt uw 
Mevrouw Russo, uw medewerkster 
in Alicante. Zij belt me op ze brengt 
een bezoek. Ik krijg de beste verzor
ging ... wat een verandering] 

Alles bij mekaar ben ik 9 dagen in 
het ziekenhuis gebleven, en die hebben 
me geen frank gekost! 

Mensen om u te helpen. In plaats van paperassen. 





Tweemaal zonnig nieuws 
van PIER AUGE 

1. Crème Solaire Suractivée Antirides 
Deze zonnecrème versnelt het bruiningsproces en 
voorkomt rimpelvorming. Ze is rijk aan aktieve 
bestandde len, vitaminen en etherische oliën en 
heeft zowel een preventieve als een curatieve 
werking. Ze vormt dan ook een afdoende voorzorgs
maatregel tegen door de zon verooriaakte rimpels 
en kraaiepootjes. 

2. Fixateur de Bronzage 
van PIER AUGE 
Als u bruin bent, bent u mooier. Ziet u er jonger. 
slanker uit. Zorg dus dat die mooie kleur niet te snel 
verdwijnt. Hou ze langer vast met de nieuwe bruin
fixeerder van PIER AUGE. 

Pier Augé Prestige. 
De rijke formules van Pier Augé. 

. 
Vanaf nu verkrijgbaar in de betere parfumeaeën. 
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Ga weg, zou jij kunnen slapen, enkele 
uren voor een gebeurtenis waar je 
een heel jaar naar hebt uitgekeken? 
En je moet rekenen, veel tijd om ons 
te begroeten hebben ze niet. Wij ver
trekken om drie uur, doen een toer 
van zowat acht kilometer en rond 
vijf-en-een-half moeten wij terug zijn. 
Er wordt 140 keer geblazen en bij 40 
tot 50 families worden wij ontvangen 
op een drupke, een tas koffie of een 
droge worst Je begrijpt dus dat er 
tempo in zal zitten. Degenen die eerst 
nog hun ogen moeten uitwrijven, 
zouden ons wel eens kunnen missen. 
Maar soit, je zult het zelf wel merken. . 
Over een half uurtje bijeenkomst in 
ons stamlokaal." 

Het stamlokaal. Eerst nog een korte 
plechtigheid rond de koffietafel. De 
uniformen van de kopermuzikanten 
geven het gebeuren een speciaal, bij
na adellijk cachet. Franse snit van 
voor de eeuwwisseling, tamelijk. oud 
dus, maar duidelijk goed onderhou
den. Blauwgroene jakjes, afgewerkt 
met overlangse strepen in diverse 
kleuren en een rode lange broek. Dit 
alles onder een zwarte kepie met 
rode pluimen, afkomstig, zo werd mij 
verzekerd, van een peperdure Zuid
amerikaanse vogel. Hier zit geen ge
ring volk te tafelen. 
Een blazer met 41 jaar dienst over
handigt zijn trompet aan een jonge 
kracht. De eer voor de nieuweling is 
groot. Met een krop in de keelluistert 
hij naar de richtlijnen van de chef, 
Jan Van Houtte, die achteraf op zijn 
beurt met lof bestookt wordt vanwe
ge zijn 45-jarig, onverbeterlijk leider
schap. Emoties worden vlug ver
drongen door grapjes, er moet trou
wens maar eens opgeschoten wor
den. Een kleine demonstratie van wat 
Armand bedoelde met: er zal tempo 

·in zitten. Nog voor je "Hé, een minuut
je", hebt kunnen zeggen, zijn de zes 
mannen van de revelle, geflankeerd 

Ook de 
door ... _ .. 
Maarhen 
door een viertal ervaren schutters, de 
deur en de straat uit Door niks of 
niemand tegen te houden. Zelfs niet 
door de burgemeest-er van Halle, die 
sinds de fusies ook het wel en wee 
van Lembeek behartigt De eerste 
burger, meer dan alleen maar 
ambtshalve sympathiserend met het 
evenement kon er net als iedereen 
die verrast werd door het blitz
vertrek. met wapperende jaspanden 
achteraan galopperen. Velen in die 
eerbiedwaardige functie zouden dat 
mooi verdommen. Bij de hereniging 
zit bet eerste nummer "Tararaboem
tajeeft, of zoiets, er al op. Tien secon
den krom voorovergebogen uithijgen 
wordt de laatkomers niet gegund. De 
militaire wekdienst staat alweer 
tweehonderd meter verder, de trom-

. 
petten schuin de lucht in. Als de laat
ste toon uitsterft, levert de lijfwacht 
haar bijdrage. Twee, drie, vier salvo's. 
Jachtgeweren en karabijnen. Boven 

· in het geviseerde huis, vermoedelijk 
de slaapkamer, gaat een licht kort 
aan en uit. Armand had dit gebruik 
voordien al ond~rstreept. Het bete
kent zoveel als bedankt voor het eer
betoon en een Zalige Pasen. De ca
dans wordt nog verstevigd; het lijkt 
erop alsof zij die nacht heel Europa 
willen wekken. Steeds weer, om de 
twee- à driehonderd meter, hetzelfde 
scenario. Intussen groeit de stoet aan 
met mensen van alle leeftijden. De . 
burgemeester is niet de enige pro
minente meeloper. De schepen van 
ruimtelijke ordening is eveneens van 
·de partij. Zij houden zich niet - poli-

ticionder mekaar- min of meer af
zijdig, zoals wel vaker gebeurt. In
tegendeel, zij mengen zich constant 
onder het volk, leutig meepratend 
met iedereen. Een halve huizenrij 
verder staat een familiehoofd breed
lachend in het open deurgat. Zicht
baar al geruime tijd wakker, maar 
dat is geen bezwaar. Opgelet man
nen, één, twee, drie, de militaire re
veille. En ditmaal slechts bij wijze van 
ouverture. De hele karavaan wordt 
binnengelokt, de borrels staan al uit
geschonken op de salontafel. Ad fun
dum en een welverdiend bisnummer 
binnenshuis. Alleen van de blazers ; 
de schutters weten zich te bedwingen. 
Nog geen vijf minuten later zit de 
processie alweer gejaagd de geest 
van Sint-Veranus achterna, de pa-

• .. 

troonheilige van Lembeek, die tel
kens vanaf de tweede paasdag een 
poosje door zijn geliefkoosde straten 
fladdert. Het is te zijner ere dat heel 
deze vertoning wordt opgevoerd . 
Rond de biografische gegevens van 
die heilige bestaan een heleboel me
ningsverschillen. Algemeen wordt 

. 

wel aangenomen dat hij een achter
kleinzoon was van Karel de Grote. Op 
zekere dag, halverwege de negende 
eeuw, had hij schoon genoeg van 
adellijke toestanden en hij sollici
teerde als doodgewone boerenknecht 
bij het pachthof van Lembeek. Meer 
over de man is niet met zekerheid 

Metgevelde 
trompet 
wordt de geest 
van 
Sint-Veranus 
in 
heel L~mbeek 
achternagezeten. 
Tussendoor 
nuttigen 
de 
dappere blazers 
hierendaar 
een 
hartig neutje 
-gewoon maar 
om hetanimo 
op peil 
te houden. 

bekend, maar voor de Lembekenaars 
is dat edel gebaar genoeg om er drie 
dagen per jaar ononderbroken op te 
klinken. De oorsprong van dit ge
bruik zou ergens in de dertiende of 
veertiende eeuw liggen, en als de be
weringen juist zijn dat er vroeger nog 
steviger geborreld werd dan van-

daag, dan laat het zich vlot begrijpen 
waarom er in de overlevering van de 
details weinig samenhang te vinden 
is. Over een jaar of twintig zal er 
achter Lembeek anno 1979 ook wel 
een hele reeks vraagtekens staan. 
De huisbezoeken, aanvankelijk één, 
dan twee per straat. verdubbelen, en 
de weg is nog lang. De koffie en de 
droge worsten worden slechts met 
mate aangesproken. Alle aandacht 
gaat naar drupkes en sigaren. Maar 

· ze zijn taai, getraind, de mannen van 
de revelle. Niet één die zich van parti
tuur vergist. Niet één die, zoals toch 
voor de hand ligt, de melodie van "De 
Schele Vanderlinde" of "Driekonin
gen" begint te blazen. Sommige tonen 
beginnen van lieverlede wel wat uit
gerekt te klinken, maar niemand die 
zich aan dat soort improvisatie 
stoort. Overal verschijnen steeds 
meer gezichten in open ramen en 
deuren. Het is ook moeilijk om dit ge
beuren te negeren. Er wordt gela
chen, gewuifd, een enkele keer ge
spot. 
Plots wordt de lucht gevuld met een 
oorverdovende knal, als van een ka
non. vlakbij. Vriend of vijand? Nie
mand reageert, al komt de explosie, 
met korte tussenpozen, steeds dich
ter. Het vergt wat aandringen. om dit 
geheimzinnige gedoe te ontcijferen. 
Uiteindelijk onthult een jeugdig pro
cessielid: .. Dat zijn die van de Kongo, 
een ander gehucht in Lembeek. Die 
doen de reveille met een kanon, maar 
onze jongens zijn de echte, w1j zijn of
ficieel. Het bewijs is, dat die van ons 
dubbele soldij krijgen. n 

Twee hoekjes verder volgt een con
frontatie met de mannen van de 
Kongo. Een handvol oudere kerels in 
burger, gewapend met een gaskanon 
achterop een wagen. Enige sympa
thie tussen beide groepen schijnt er 
niet te bestaan; zij kruisen elkaar 
zonder groet. De Kongolezen willen 
zich niettemin laten gelden en lossen 
een pracht van een schot. Een van 
hen vergeet zich echter bijtijds uit de 
vuurlijn te trekken - een fikse 
luchtverplaatsing - en wordt zo
doende verplicht tot een olympische 
sprong. De afloop is gelukkig; alles 
wat hij moet doen is een paar meter 
verder zichzelf en zijn pet bijeenra
pen. 
Nauwelijks zijn .zij uit het gezicht 
verdwenen, of ik hoor de stem van de 
burgemeester: .. Die gasten met hun 
kanon, zullen we tegen de volgende 
keer toch eens een flinke snee moe
ten geven. "Woorden die een interpel
latie rechtvaardigen. 
U zei, mijnheer de burgemeester? 
.. Ik zei, dat het maar eens gedaan 
moest zijn met die kanonnekuren 
Waarom? Dat is nogal duideiljk, 
dacht ik Heb je niet'gehoord hoeveel 
lawaai zij produceren? Ieder jaar 
weer stapelen de klachten zich op. 
Een reveille, goed en wel, dat vind ik 
een formMabele traditie. Maar er 
zijn grenzen. Er zijn toch nog altijd 
mensen die zweren bij hun nachtrust. 
En met dat kanon jagen ze zowat heef 
Brabant de daver op'het liif .. e 
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iet 

• om geld op te halen aan m~er da_n 170.000 loketten 
in Europa en het Middellandse zeegebied · 

• om uw cheques te waarborgen in België en het buitenland 

·Eurocheque Is een gemeenschappeliJk Initiatief van een groep flnanclêle organismen 

• 

krediet en de Generale BankmaatschappiJ net zoals alle andere. 
Op de keerzijde zijn magneetstrips aangebracht waarmee u van de 
diensten van Mister cash kunt gebruik maken door een kode· 
nummer te vormen dat u alleen kent. 

gleuf en tikt uw nummer op het toetsenbord. Mister cash legt u 
op een verlicht scherm stap voor stap uit wat u moet doen. 
vanaf nu is Mister cash geïnstalleerd' in Aalst, Aarlen•, Ant

Mister cash is een automatisch loket in 
de voorgevel van verscheide.ne kantoren 
van het Gemeentekrediet en de Generale 
sankmaatschappij. 

Mister Cash geeft u tot 10.000 F per dag 
en tot 20.000 F per periode van 7 dagen. 
Hij neemt ook al uw bankbiljetten aan voor 
storting op uw zichtrekening of op uw 
renteboekje lbij de Generale Bankmaat
schappij) of uw depositoboekje (bij het 
Gemeentekrediet van België). 

• 

• 

Mister (as 

rale 

werpen, Blankenberge, Brugge, Brussel, 
Charleroi, KortrU~. Gent, Genk, Hasselt, 
Knokke, La Louvière, oe Panne, Luik, 
Leuven, Louvain-fa-Neuve, Mechelen, 
Bergen, Namen~ Oostende, st-Niklaas-waas, 
Doornik, Verviers*, Waterloo en Waver. 

Aarzel niet om gebruik te maken van de 
voordelen die Mister cash u biedt. u kunt · 

· uw Eurochequekaart meteen aanvragen 
of uw geheim kodenummer, als u de kaart 
al bezit. 
• vanaf mei 79. 





ahore. Twee officieren slepen Ahmed 
Ammanullah naar de houten schand
paal en binden hem vast. Een soldaat 
laat op bevel de zweep gieren. Ahmeds 
rug kromt onder de eerste striemen. Zijn 
gejammer om erbarmen vult de grote 
binnenplaats en jaagt de aanwezigen de 
rillingen over het lijf. Toch zijn er een 

paar duizend komen kijken. Zij zien hoe het Op
perwezen tenslotte medelijden krijgt wanneer 
Ahmed het bewustzijn verliest. De laatste slagen, 
die zijn huid openrijten, voelt hij niet meer. Amma
nullah, politie-inspecteur van beroep, was betrapt 
op het aanvaarden van smeergeld. Hij had méer 
pech: als eerste mocht hij "genieten» van de herin
voering der lijfstraf. De sjaria, het recht van de 

profeet Mohammed, dat geselt, stenigt en slaat, is 
teruggekeerd. 
Kano. Dorpsschoolmeester Bino Bantullab werpt 
zich in het rode stof van de moskee. Het is vrij
dagmiddag: bidtijd. J,a ilaha ila -lab", klinkt op uit 
50.000 kelen, "er bestaat geen God buiten Allah." 
Bino bidt bijwnder ingespannen: zijn dochter ijlt 
in gevaarlijke koortsen. Na de eredienst wendt hij 
zich tot de maraboet, zijn koranleraar, om door 
middel van een oud stammenritueel de boze gees
ten te bezweren. Een zwart hoen wordt geslacht 
met de kop naar Mekka gericht. In Nigeria, het 
dichtstbevolkte land van Afrika, heeft één inwo
ner op de twee zich de afgelopen jaren tot de islam 
bekeerd De regering stond erop. 
Ghom Ali Ahmed heeft zijn winkeltje maar weer 

• 
gesloten. Hij is Basari, van het oudste kooplieden-
geslacht in de Perzische heilige stad. De Mullahs, 
de priesters, hebben de sluiting bevolen uit pro
test tegen het bewind van de sjah. Een paar uur la
ter ligt heet het openbaar leven lam: geen Basari 
zal het wagen, tegen de zin van de Mullahs in te 
gaan. 's Middags loopt Ali met tienduizenden van 
zijn geloofsgenoten door de stad, schreeuwend: 
"Weg met de bioscopen! Westerse zwijnedrek! 
Sluiers voor de vrouwen! Dood aan de sjah! Leve 
Khomeiny, onze Leider"' Twee maanden later 
zwaait de Ayatollah de plak over Iran. Voor de 
hoogste geestelijke van de sjiitische godsdienst 
moet de sjah naar het buitenland vluchten. 
Pakistan, Nigeria, Iran. Drie willekeurig gekozen 
voorbeelden om de nieuwe macht van de profeet a 

"Wij hebben het christendom uit Afrika weggejaagd, en nu zullen wij 
de paus u·t Europa verdrijven, tot glorie van de profeet." 

Ondanks godsdienstver
volgingen, bleef ook in 
sommige streken van 
Rusland het moslim
geloofgehandhaa~. 
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. 
Er bestaat een hechte 

band tussen de religieuze 
leiders en de gelovigen, 

die hier samen bidden in 
de Blauwe Moskee van 

Istanboel. 

Eenmaaleen 
bezoek 

brengenaan 
Mekka, blijft 

nog altijd een 
van de grote 

betrachtingen 
vaniedere 

rechtgeaarde 
moslim. 

De moskee van 
Samarkand in 
Oezbekistan (Rusland). 
Onderaan: Pelgrims, die 
een bezoek hebben 
gebracht aan de berg 
Ararat, werpen stenen 
naar de pilaar van Mina 
om het kwaad af te 
wenden. 
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Te midden van de drukte in 
Mekka leest een oude 
m oslim voor uit de Heilige 
Boeken. 
Onderaan: Niet alle 
pelgrims slagen erin bij de 
Zwarte Steen te komen. 
Volgens de legende zou de 
steen zwart geworden zijn 
door de zonden van de 
m ensen. 

Vanuit deze moskee in 
Teheran richtte de 
Ayatollah Khomeiny 
zich tot zijn strijdend 
volk. Zijn macht is haast 
onbeperkt. 

Oude tradities blijven 
bewaard: Afghaanse 
ambachtslui graveren nog 
altijd verzen van de koran 

. instaal. 

Vrijdagmiddag: bidtijd. 
Met het hoofd naar 
Mekka gericht prevelen 
de moslims: ,.Er bestaat 
geen God buiten Allah". 

Mohammed was een kapitalist, die van de vrouwtjes hield . . . maar 
hij maakte zijn arbeiders deelgenoten in de winst. 

Mohammed te illustreren Zijn leer heeft zich de 
afgelopen jaren weer als een strovuur verspreid. 
Vooral in de Derde Wereld. Van de Atlantische tot 
de Indische Oceaan is voor 550 miljoen mensen de 
.. Gehoorzaamheid aan Gods Wil" - de ware bete
kenis van het woord islam - de enige levensvorm. 
In rijke landen, als Saoedi-Arabië, arme als Soma
liland, revolutionaire als Libië, reactionaire als 
Pakistan. Op de Filippijnen vechten moslims 
tegen het centrale gezag. In Afghanistan brengen 
zij de marxistische regering in het nauw. In Ma
leisië eisen zij ·luidop de doodstraf voor christen
honden. 
Een godsdienst heeft appel geblazen. Voor de zo
veelste keer waait een storm vanuit Arabië over 
de wereld. Het. Westen vraagt zich angstig af of 

brutale leiders als Kadhafi van Libië en Khomei
ny van Iran de wereld opnieuw in de barbaarse 
middeleeuwen willen storten. Gaat straks de olie 
op rantsoen? Geld hebben de ,,kamelendrijvers", 
zoals Voltaire de moslims noemde, niet meer no
dig. Maar zij gaan wel over twee derde van de 
olievoorraad in de wereld. Wat brengt, in Allahs 
naam, dit nieuwste succes mee voor het woord 
van de Prediker in de Woestijn? Toen Mohammed 
in het jaar 610 van onze tijdrekening begon e 
preken, verging het hem zoals alle profeten in 
eigen land: hij werd niet aangehoord. Rijke koop
lieden in Mekka wilden niets weten van deze man, 
die verkondigde door Allah te zijn uitverkoren om 
diens woord te verspreiden. In 622 dreven zij hem 
voor alle veiligheid maar uit. Hii vluchtte naar 

Medina. Hij vond op de duur gehoor bij eenvoudi
ge mensen Hij predikte ook vooral tegen winstbe
jag en hebzucht. Zijn leer had een groot voordeel: 
ze was eenvoudig en begrijpelijk. De Heilige Drie- ... 
eenheid van het christendom, met de kruisiging 
en de verrijzenis, het was allemaal een beetje in
gewikkeld om te onthouden en ... te geloven. De is
lam biedt één God, zonder bijhorigheden, die alles 
vooruit beeft gepland, zodat men maar te berus
tenheeft 
Het ging er in als koek. 
Mohammed, de ernstige, flink uit de kluiten ge
wassen kerel met de volle baard, die zelden lachte, 
maar wel hield van vrouwen en parfum, was een 
schitterend prater. Bovendien had hij de massa 
iets te bieden Hii beschreef de armen een wereld • 
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Zin om dit jaar je vakantie th••is 
doortebrengen? ALGEMENE SPAAR- EN L KAS 
Dan kan dit boekje totaal nieuwe horizonten voor je openen. 
Want de charme zit toch in het feit datje vrij bepaalt watje met je doet: iets nuWgs, iets plezierigs. .. of iets van beide sarnen. 
Dit boekje heeft alléén maar zonnige kanten. Het brengt de auto met schuifdak waarvan je al een tijdje droomt, plots binnen je bereik. 
Wellicht kan je ook dat salon in zeer nzacht leder bestellen. Of dat stukje grond midden het groen kopen. 
Dit boekje geeft je een zee van kheden. Want je krijgt niet alleen een fikse interest voor je geld Je kan ook 
aanspraak maken op het goedkoopste krediettarief van de ASLK. 
Weet je wat? Neem je spaarboekje mee als je je vakantiecheque gaat innen. Je kan het geld dan meteen storten. Dat 
is veiliger. En 
Prettige vakantie. 

AS : al de van een ba de 

~ .... 



zonder ellende, de knechten een bestaan zonder 
verdrukking, de weduwen en wezen een doorlo
pende steun. Hij gaf eenvoudige, gemakkelijk te 
volgen richtUjnen mee: geen kansspel of woeker
winst, geen alcohol, het geven van de aalmoes een 
heilige plicht. Zo ving de islam zijn eerste zege
tocht aan in een anderbedeelde wereld, die er 
meer dan rijp voor was. 
Mohammed was alfesbehalve een wereldvreemde 
dromer. Hoewel hij tegen de armoede predikte. 
had hij helemaal geen bezwaar tegen een flinke 
welstand. Hij kon ook moeilijk anders: hij was zelf 
met een rijke weduwe gehuwd. Maar hij maakte in 
het bedrijf, waarin hij op die wijze aandeelhouder 
werd, alle werknemers deelgenoten in de winst. 
Schuwde de profeet de dames niet, dan zag hij 
toch het gevaar in dat zij voor het maatschappe
lijk bestel meebrachten. In de talloze bedoeïenen
oorlogen sneuvelden niet weinig mannen. Al 
spoedig kwam er een overschot aan vrouwen. Die 
moesten zich prostitueren om in hun levenson
derhoud te voorzien. Toen kreeg Mohammed de 
inval, die de goede zeden in Mekka en Medina 
redde: iedere man mocht voortaan vier vrouwen 
huwen. De hoeren waren van de straat. 
Heren, die zich op de uitspraken van de profeet 
beroepen om vrouwen hun rechtsgeli jkheid te 
ontzeggen, kloppen overigens aan .dovemans 
deur. Nergens spreekt de koran over de verplich
ting, een sluier te dragen of ontzegt hij dames ·het 
recht op een eigen opvoeding en loopbaan. 
Toen Mohammed in 632 overleed, hadden zijn le
gers heel het Nabije Oosten veroverd; een eeuw 
later reikte de heerschappij van de koran van de 
Pyreneeën tot aan de Himalaia. Toen kon Karel 
Martel tussen Poitiers en Tours de opmars stop
zetten, maar in Spanje werd de islam pas 800 jaar 
later verdreven. Het A vondland was achterop ge- · 
raakt, en het duurde tot de renaissance in de 15e 
eeuw eer Europa deze voorsprong had ingelopen. 
Ook de islam bloeide telkens opnieuw, en pas in 
de 19e eeuw zou zijn invloed afnemen. Toen dook 
echter de Mahdi op, een "door de Hemel bestuurde 
leider", waar de Britten, op kolonisatie in het Ver
re Oosten uit, erg veellast mee hadden. De door de 
pop-wereld opgegraven lord Kitchener maakte 
aan de invloed van de Mahdi een eind. Maar in de 
jaren vijftig van onze eeuw had Frankrijk nog last 
met een zeker FLN in Algerije, dat vocht onder de 
groene banier. .. Mauretanië en Mali volgden het 
voorbeeld, de moslims ontfutselden het Britse 
gemenebest een eigen staat: Pakistan. Vooral 
voor de Afrikanen was het christendom het sym
bool geworden van het juk van de uitbuiter. Wie 
zich tot de islam bekeerde, bewerkte zijn eigen 
heil. Hij zag in dat het kapitalistische Westen ziel
loos en decadent was, het communistische Oosten 
goddeloos en ontrouw. Hun uitpakken met de 
technische vooruitgang bracht de eenvoudige 
mensen uit hun gewone doen. Zij lieten zich op
sluiten in de grote steden door de achtervolging 
van een droom, die buiten hun bereik lag. 
Daar was de Iraanse boer Mansur Bostan. In 1975 
laadde hij zijn vrouw en vier kinderen op de 
ezelskar en verliet de hoeve in Damavand, op 
80 km ten oosten van Teheran. Niet dat zij iets te 
kort kwamen, maar in de stad was immers een 
grotere welstand te halen. De Perzische boer vond 
echter niet wat hij zocht tussen de flatgebouwen 
en de fabrieken van Teheran. Hij leerde geen 
vrienden kennen in de stad. Alleen in de moskee 
voelde hij zich goed. Er zich doorheen slaand op 
een hongerloontje van ongeschoold arbeider, ver
trouwde hij niemand meer buiten de priester, zijn 
Mullah. Deze kende immers de gebeden van de 
koran, die Mansur zich herinnerde uit het geboor
tedorp. Gevolg: voor de Ayatollah Khomeiny ging 
Mansur Bostan door het vuur. Zoals hij waren er 
een paar miljoen in Iran. Zij hebben Khomeiny 

Overal ter wereld bidden moslims op dezelfde 
wijze tot Allah. De islam beleeft een nieuw 
reveil. · 

mee aan de macht gebracht. 
Andere leiders, met in de ene hand de koran en in 
de andere miljoenen petroleum-dollars, hebben 
het weten waar te maken. Prins Fahd van Saoedi
Arabië en kolonel Kadhafi van Libië bijvoorbeeld. 
Twee staatslieden die weinig met elkaar gemeen 
hebben, maar allebei regeren volgens de eeuwen
oude sjaria, het recht met de lijfstraffen. 
Omdat hij de fiCheepsbar niet had gesloten in de 
haven van Dammam, ontving de Nederlandse ka
pitein Jan Poenneboek in Saoedi-Arabië 200 stok
slagen. In Libië kreeg een Duitse toeriste 20 
zweepslagen omdat zij alcohol had gedronken in 
gezelschap van mannen, die zij daarna nog mee 
naar haar kamer nam. Drie Saoedi's kwamen er 

Voortaan mocht iedere man 
vier vrouwen huwen. De 
hoeren waren van de straat, 
en de goede zeden in Mekka 
en Medina waren gered. 

niet zo goedkoop af, op de beschuldiging van ver
krachting. Eén van hen werd onthoofd, in feite 
dank zij de verzachtende omstandigheid dat hij 
een vrijgezel was. Want de beide anderen werden 
tot aan het hoofd ingegraven en doodgestenigd. 
Dieven hakt men nog steeds de misdadige hand 
af, met tenminste één aanpassing aan de moder
ne evolutie: een dokter volgt het proces. 
De regeringsvormen in de beide genoemde lan 
den zijn zeer uiteenlopend Maar de sjaria an de 
islam is hetzelfde. Aan de heersers wordt slechts 
een beperkte ruimte tot interpretatie overgelaten. 
De revolutionair Kadhafi doet dat zoals het hem 

goeddunkt. Hij heeft een "Groen Boekje" geschre
ven, da t als tegenhanger geldt voor het westerse 
kapita lisme en het oosterse communisme. Voor 
inspiratie grijpt hij terug naar zijn simpele no
rnadenafkomst. Hij mediteert en bidt veel. Maar 
zijn kruistoch \·oor de islam is radicaal. Kadhafi 
deinst er niet voor terug Palestij nse vliegtuigka
pers bij te springen. oor het communistisch blok 
heeft hij weinig goede woorden over: zijn Russi
sche wapenuitrusting is .,in Moskou gekocht", 
maar dit hoeft niet in te houden dat men vriend
schap met de Roden sluit. 
Hij haat een twijfelaar als Bourgiba van Tunesië, 
die zijn arbeiders toestond te eten tijdens de vas
tenmaand Ramadan, of de zwakkeling Sadat van 
Egypte, die halsstarrig weigert de lijfstraffen · 
weer in te voéren. Kadhafi heeft de hand gehad in 
aanslagen op deze twee staatshoofden. Hij heeft 
letterlijk alles over voor de koran. Hij financiert 
rebellen in Tsjaad en op de Filippijnen. Zelfs Idi 
Amin kreeg steun van hem. Soms loopt hij al eens 
tegen de lamp. De would-be keizer Jean-Bedel Eo
kassa bekeerde zich tot de islam en liet zich Ibn 
Saoed Ibn noemen, tot hij een aanzienlijke finan
ciële steun van Kadhafi had losgemaakt. Toen 
wilde hij toch maar lievër een christelijke keizer 
Bokassa I worden, want hij zag de eventuele aan
wezigheid van de paus op zijn kroning wel zitten. 
Kadhafi ligt niet wakker van zulke kleine "tegen
slagjes". Dank zij zijn toedoen is 70 procent van 
zwart Afrika moslim "en uit Europa zullen wij de 
paus ook wel verdrijven", zegt hij. 
Zifn tegenspeler, prins Fahd, gaat weer helemaal 
anders te werk. Hij zal dit in een land als Saoedi
Arabië wel moeten. Het rijk wordt beheerd door 
een familieclan. In 1926, bij zijn machtsovername, 
erkende Ibn Saoed meer dan 3000 prinsen en 
prinsessen. De jongste telgen uit deze geslachten 
worden in Londen en Parijs opgevoed. Zij leren er 
drinken, gokken en de andere geneugten des le
vens kennen. Men ziet dit niet graag, maar het 
valt bijna niet te verhelpen. 
Prins Fahd zelf kreeg als bijnaam: de "Saoedi
Amerikaan", omdat de 56-jarige vorst zijn land 
beheert als een modern superbedrijf. Hij beweegt 
zich uiteraard op zijn gemak in de hoogste finan
ciële kringen ter wereld. Wanneer de Opecover 
prijsverhogingen van de petroleum discussieert, 
speelt hij een matigende rol. Maar met miljoenen 
olie-dollars kocht hij Somaliland vrij uit de in
vloedssfeer van Moskou. Met lieve woordjes en 
veel geld overtuigde hij Noord-Jemen van de 
wijsheid van de profeet. Voor de marxistische 
staatsgreep bracht hij zelfs het linkse Zuid-Jemen 
aan het twijfelen. Soedan ging overstag voor zi jn 
geld en ging plots een anticommunistische koers 
varen. Om een en ander te bewijzen, sloot hoofd
stad Chartoem zijn bordelen en kroegen. 
Hier werkt Fahd dus zoals Kadhafi. Ook inzake de 
kwestie Jerusalem zijn beiden het eens. Het is hun 
een doorn in het oog, dat daar nog steeds de Joden 
de plak zwaaien. De Saoedi's willen weer in de Al 
Aksa-moskee bidden, het derde islamitische hei
ligdom na Mekka en Medina 

Een kanonschot galm o\·er de Nijl Donderend 
breekt de klap open tegen de bergwanden van 
Mokattam In spanning hebben de bewoners van 
Kaïro het sc o a gewacht. Huilend lopen de kin
deren naar b'nnen. De obers floepen de lichten 
aan · de res aurants. Mannen begeven zich naar 

'-'-L· - om eindelijk hun dorst te lessen en hun hon
ger e s ·uen. lmmers, tijdens de Ramadan mag 
men van zonsopgang tot zonsondergang niets 
nuttigen. Daarna wordt wild gedanst op het een
tonige tromgeroffel. Er hoort een zeer eenvoudig 
lied bij, dat luidt: "Prijst Allah, onze Heer, die ons 
leidt en beschermt, en die zal heersen tot op de 
dag van het Laatste Oordeel" .. . 
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Een vader had drie zonen en één dochter. Hij vroeg hen wat ze laterwilden worden. 
"Pastoor': zei de eerste zoon, "want dan zeggen ze: Eerwaarde." 

"Bisschop': zei de tweede zoon," want dan zeggen ze: Excellentie." 
"Paus': zei de derde zoon," want dan zeggen ze: Z1jne Heiligheid." 

"Balletdanseres': zei de dochter," want dan zeggen ze: Ochgot." 
Over het wel en het wee van kinderen in het ballet. 

• 



De lerares staat pal in het midden van de zaal. 
Knieën en voeten naar buiten, een onderstel als 
een brok graniet. Met het bovenlichaam maakt ze 
allerhande sierlijke, zwaanachtige bewegingen. 
"Zo moet het", roept ze alsof ze les geeft aan ge
hoorgestoorden. 
"Zo! Van, boven soie naturelle, van onder gewa
pend beton!" 
De meisies van elf en twaalf rond haar lachen niet 

, 

• 

pianist zijn kruiswoordraadsel in. 
De les is voorbij. Bliksemsnel moeten ze zich om
kleden; het taallabo voor het onderricht Frans 
wacht. Katrien Dhont, Karin Monteny, Annick 
Anné en Annemie Frateur moeten niet mee. Zij 
mogen met veel wijsheid over hun latere beroep 
vertellen. Hou je vast, want ze prat~n met een ver
bijsterende nuchterheid. 
Wat eerst opvalt is dat die meisies -allemaal van 

eens. Ze wéten dat het ernst is. Balletklas, laatste 
jaar lager onderwijs, het jaar voordat de meisjes 
al dan niet toegelaten worden tot wat heet "be
roepsonderwijs", met andere woorden: De Ballet
school. De selectie is voelbaar, de opleiding hard, 
maar geen één van die 22 kinderen die daarom 
treurt. Ze willen het toch allemaal zo erg. Maar 
weten doen ze nog nietsr Van de 22 meisjes is er 
vlak voor de paasvakantie nog maar eentje zeker 

toen ze kleuters waren al bezeten waren van bal
let. Ze wilden en ze zouden. Maar dan kwam de 
waarheid. Annick: "Al vlug merkte ik dat ballet 
iets helemaal anders is dan alleen maar op je te
nen staan." Annemie, die al vier jaar danst: Jk 
mocht gaan van pa, maar ikzelf wist niet waaraan 
ik begon. Het is zo moeilijk, soms moet ik er echt 
tegen vechten." Katrien: "Ik dacht: da's gemakke
lijk, dat ga ik ook eens proberen. De werkelijkheid 

dat ze volgend jaar mag verder gaan. Waar blij
ven dan die 21 andere dromen? Ze worden ver
pakt in"pliés", "ramassés" en "ports de bras". Rode 
vierkantjes tekenen zich af op hun benen. Een 
verschijnsel dat typisch is voor een zeer grote 
bloed oevoer naar de spieren. Ze zweten met een 
glimlach ze hijgen met een grimlach. Het is 
woensdagm1ddag, buiten krijsen kinderen; in het 
hoekje van de zaal. tussen twee wijsjes in, vult de 

' 

• 

' ·as helema-al anders." 
Allemaal bedrogen verwachtingen? Niet eens. 
Een echte balletschool geeft nooit iemand valse il
lusies. Integendeel, terecht bereiden ze de kinde
ren vrij vlug voor op mislukken. En ook dat nemen 
ze. 

, 

"Kijk", zegt Annick, "Ik zou heel graag voort dan
sen, en als ik mag, dan ga ik zeker verder. Maar er 
ziin er nu eenmaal die veel beter zijn . dan ik. Ik • 
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ben te breed in de heupen, dat kan niet ... 
Annemie heeft het blijkbaar nog zwaarder: "Tuur
lijk, ik moet er niet alleen dóór zijn, vader wil dat 
ik bij de drie besten ben. Dan mag ik volgend jaar 
naar de Balletschoot Maar ik geloof nooit dat ik 
bij de drie besten zal Zijn." 

. Ook Karin en Katrien houden er serieus rekening 
mee dat ze er volgend jaar niet meer zullen bijlo-

• 

• 

yinden ons pretentieus.· Maar wij voelen ons geen 
·haartje beter. ·Zij voelen zich minder. Omdat ze 
zélf het verschil merken Wij lopen beter, kleden 
ons beter, maar dat kunnen wij toch niet verhel
pen?" 
De Franse les wacht. Gelukkig is die voor iedereen 
hetzelfde. 
Diezelfde woensdag, laat in de namiddag, in de 
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pen. Maar wat dan? Tussen de Balletschool en ge
wone humaniora ligt een hele, dikwijls stukgesla
gen, wereld. 
"Ach nee", zegt Annemie, "voor de andere vakken 
zit ik vooraan, ik zal geen moeilijkheden hebben 
met de humaniora. Dat loopt wel los, en ik kan nog 
altijd avondschool toneel of zo volgen." 
Alleen Karin willater wat anders doen: "Geoloog, 

gemeenteschool van Wemmel, waar de muziek
school onderdak gevonden heeft. De balletklas 
telt er bondertwintig leerlingen, verdeeld in leef
tijdsgroepen. De meisjes die hier leren dansen 
doen dat in hun vrije tijd, één uurtje, maximaal 
twee per week. Het klasje dat we volgen krijgt al 
vier jaar les van Lieve Curias. De meisjes zijn even 
oud als de professioneelties van hierboven en ze 

• 

of zoiets". De andere drie houden het bij optreden, 
voor het voetlicht verschijnen: "Toneel als ballet 
niet lukt". 
Misschien is het dat, at hen zo verschillend 
maakt van andere kinderen Die drang naar de 
planken En het maakt hen niets ui als ze daar
voor over de spot van anderen heen moe en "Ja" 
zeggen ze, "velen kunnen ons niet verdragen Ze 

• 

• 

• 

• 

staan ongeveer even ver. Alleen hebben zij er vier 
jaar over gedaan en de anderen slechts één. Na 
het onderrich dat even veel inzet gevraagd heeft, 
maar een ietsje liever aangebracht wordt, gaan 
we weer in een kringetje zitten Deze keer met Ka
telijne, Marjon, Liesje en Greta.. Ze zijn precies op 
dezelfde manier in het ballet geïnteresseerd ge
raakt: "Ik heb het op de teevee voor het eerst ge-

• 

• 

• 



• 

• 

zien, en toen wilde ik het ook". 
En ook zij willen verder doen. Alleen Liesje weet 
dat het niet meer zal lukken. ",k zit nu in het twee
de jaar van het middelbaar; om nu nog over te 
schakelen is het wel wat laat." Katelijne moet af
rekenen met haar vader. "Ja, papa doet moeilijk. 
Ik zit nu in mijn laatste jaar lagere school en hij 
dreigt ermee me het dansen te verbieden als ik 

• 

school en de burgemeester. Een uiterst dankbaar 
publiek. En drie van de vier hebben niet een de 
drang om op de planken te komen. Wat zij la er 
willen worden is "turnlerares". Alleen Katelijne 
bijt zich vast: "Ik wil het écht en ik geloof wel dat 
papa me ondanks alles zallaten gaan. Ik heb geen 
angst; als ik bij de drie besten moet eindigen, wel, 
dan ·zal ik bij de drie besten eindigen." 

geen goede uitslag heb. Maar dansen is het liefste 
wat ik doe." 
Marjon wil ook verder, maar weer ligt daar een 
vader dwars. "Ik dans, speel gitaar, ik volg judo
lessen ... ik weet het niet zo goed. Misschien mag ik 
' re} an papa, maar dan moet ik naar het inter
naat en ik geloof nooit dat hij dat wil." Greta zit in 
haar eerste jaar middelbaar; ze weet dat ze al wat 

De Balletschool is gewaarschuwd. 
Onze vier ama eurs hebben minder moeilijkhe
den met bun vriendjes. Slechts af en toe krijgen ze 
een snauw en die nemen ze er met plezier bij: "v ij 
zijn n eenmaal leniger. Wij vinden het een beetje 
spijtig dat onze vriendjes zo lelijk lopen, maar dat 
kunnen zij ook niet verhelpen r' 
Acht meisjes, acht verschillende karakters, die we 

• 

oud is, maar toch zou ze willen proberen. "Ach, ik 
zou ''el in de balletschool aangenomen worden, 
denk ik. Verleden jaar wou ik absoluut gaan, 
maar nu ... ik ' eet het niet. Ook dat internaat hé." 
Hier ' ordt dus duidelijk meer gedroomd dan ge
probeerd. Maar dat is niet erg, die meisjes beleven 
nu ook héél mooie momenten. Zoals het jaarlijkse 
optreden oor vader. moeder, de directeur van de 

• 

• 

slechts op één manier onder dezelfde noemer 
kunnen brengen. Ooit hebben ze ervan gedroomd 
met vederlichte gebaren door het "Zwanenmeer" 
heen te zweven. Als vlinders. Van de acht is er 
misschien, zéér misschien · · · die het halen zal. 
Dat is dan de bezeten vlinder. 

Nr . .24 - 39 



• 

••• 

•• • 
Dokter Shettles in ·vermont keek vreemd op toen hij vorig jaa'r 
las over de proefbuisbabyrs in Engeland en India. Hij was in dit 
werk al veel verder gevorderd, want hij kan al "klonen", kinderen 
verwekken uit één individu. De dokter voorziet in de nabije toe-
komst fabrieken voor kinderen op bestelling. , , 

:"~-

rgens in,de Amerikaanse staa t 
Vermont, in een stadje da t 
Randolph heet, woont een bra
ve plattelandsdokter, die ik 

mijn blindedarm zou toevertrouwen. 
Hij heet Làndrum B. Shettles en lijkt 
wel een figuur die, naam, verschij
ning en aL door een schrijver is uit
gevonden. Maar hij bestaat echt en, 
wat meer is, hij kan af en toe krasse 
uitspraken doen die men niet van 
hem verwachten zou. 
Hij kan nog wel meer: 
Dokter Shettles heeft zijn zachte vin
gers on~eld door dertig jaar lang 
baby's ter wereld te brengen en 
vrouwen met hun eigen kwaaltjes te 
helpen. Doc's kunst is dat. wanneer er 
niet genoeg kinderen meer geboren 
worden, hij er gewoon een paar kan 
bijmaken in proefbuisjes. Hij kan 
namelijk klonen, 
Even wetenschappelijk: kloon is vol
gens Winkier Prins .. een term uit de 

,. . 

erteli)Kheldsleer. .. waarmede be
doeld wordt een uit één individu uit
sluitend door een ongeslachtelijke 
vermenigvuldiging verkregen na
komelingschap." 
Met andere woorden : klonen bete
kent het verwekken van een kind uit 
de cellen van slechts één persoon. Er 
heeft dus uiteraard geen seksuele 
omgang plaatsgehad, maar nog 
merkwaardiger is dat deze afstam
meling identiek gelijkt op de donor . 
van de biologische cel. De speelfilm 
.The Boys from Brazil" wil dat het ex
periment al tot een goed einde was 
gebracht door de beruchte kampdok
ter Mengele, met cellen van Adolf 

· Hitler, Een miljonair in Californië 
zou op deze wijze een duplicaat van 
zichzelf hebben laten vervaardigen. 
"0, dat...", zegt Doe Shettles, "maar 
dat doe ik toch al een hele poos:· Het 
sterkste is. dat het nog best waar zou 
kunnen zijn ook. Is .deze ongewonA 

vult hij later aán. Jk zou moeten we
ten of het om een ernstig geval ging, 
en niet om een stel gekken o{ mensen 
die hun naam in de krant willen krij
gen," Of vindt hij dat mensen het 
recht hebben, zich met kunstmatige 
hulpmiddelen door derden te laten 
voortplanten? . , 
"Natuurlijk. Je had toch al kunstma
tige bevruchting. En je krijgt o·ok de 
keuze of je na je overlijden begraven 
of gecremeerd wil worden, Dus als er 
meerdere wegen komen om een na
geslacht te verkrijgen. moet men ook 
de keuze krijgen" . 
Tot nog toe heeft de dokter geen en
kele proef tot een tastbaar resultaat, 
zeg maar tot een levend geboren 
baby, gebracht. Het is er in de prak
tijk gewoon nog niet van gekomen, 
maar hij is er klaar voor, want, zegt 
hij: ,.het is in het geheel niet moeilijk" 
Hij praat er inderdaad oYer alsof het 
niet eens een operatie is, maar een 
eenvoudige biologische truuk, die 
binnen enkele minuten is geschied. 
Het zal ook steeds gemakkelijker 
worden, en dat vertelt hij op een toon 
alsof men het over enkele jaartjes 
wel zelf kan, zonder de hulp van der
den. zoals "dat vroeger ging," 
Onmiddellijk na de eerste berichten 
over· "klonen" in Amerika, was er 

- sprake van een proces in New York 
aangaande proefbuisbaby's. Een me
vrouw Doris Del Zio procedeerde 
tegen het Medisch Centrum van de 
Universiteit van Columbia. Zij be
schuldigde de hoofddokter daar, een 
vrucht in een proefbuisje vernietigd 

manier om baby's te verwekken 
ethisch verantwoord? Dokter Shett
les verdedigt zich eenvoudig met de 
opmerking: ,,Jezus, als de brug kapot 
is, dan ·gebruiken wij toch gewoon 
een helikopter?" In de kranten vorig 
jaar deelden Engeland en India een 

. zogezegde primeur. Baby's, verwekt 
in proefbuisjes waren na weken 
groei in de broeikas overgeplaatst in 
een moederlichaam en daarna op 
normale wijze ter wereld gekomen. 
Dat deed Doe Sbettles al in 1973, toen 
hij nog prof was aan de universiteit 
van Columbia Zijn chef werd bang 
en gooide het hele experiment in de 
diepvries. Shettles haalde de schou
ders op en ging verder met zijn werk. 
Nadat hij 26 jaar in het laboratorium 
van de universiteit had gewerkt, trok 
hij zich rustig in Randolph t€rug als 
gynaecoloog. Maar met zijn assistent 
dr. Valdez zette bij zijn proefnemin
gen voort Hij is nu van plan een kli
niek voor kunstmatige voortbren
ging op te richten in Randolph. De 
plaatselijke bevolking lijkt niet veel 
bezwaren te hebben tegen deze gàng 
van zaken. 
Als wij de goede dokter vragen of wij 
dus in de praktijk vanaf beden een 
doorslag van onszelf kunnen laten 
maken op bestelling, dan knikt hij 
da.arop bedachtzaam ja. ..Maar ik zou 
htt niet doen op eenvoudig verzoek", 

Landrum B. Shett/es, ogens c hijnlijk een 
eenvoudige plattelands dolcter, 
heeft duizenden foto· s gemaakt van z aad
en eicellen, 
en w il in zijn ijver véél verder g aan dan 
de huidige 
experime nten met proefbuisbaby's. 

te hebben die rechtmatig de hare 
was. ..haar baby" dus. Zij eiste en 
kreeg een schadevergoeding van 
50.000 dollar. De hoofdgetuige door de 
klaagster opgeroepen was", dr. Lan
drum B. Shettles, de man die zijn ex
periment met Del Zio's baby inder
daad zag stopzetten door een panie
kerige chef. 
Toen de verdediging aanvoerde dat 
Shettles gek was, verzamelde de ad
vocaat van mevrouw Del Zio een in
drukwekkende palmares getuig
schriften, diploma's, lovende brieven 
van vooraanl'taande dokters en een 
brief van de deken van de Universi
teit van Columbia, dr. Houston Mer
ritt. die Shettles beschreef als een 
_uitstekend geneesheer. een leidende 
figuur in de studie der voortplanting, 
hooglijk gerespecteerd door al zijn 
collega's." Daar kan het hof het voor
lopig mee doen. 
Uit krantenknipsels bleek verder dat 
al in 1953 het groeien van een mense
lijke vrucht buiten ·het moederli
chaam werd aangekondigd als ho
rende tot de naaste mogelijkheden In 
datzelfde jaar werd ontdekt dat er 
twee soorten sperma zijn, dit dat 
blauwdrukken vervoert voor de ver
wekking van mannelijk, en dit voor' 
vrouwelijk nakomelingschap. Daar 
was Doe Shettles indertijd al mee be
zig, en nooit waren er klachten over 
hem geweest. Nooit kwam hij in · 
moeilijkheden. Tot zijn baas het Del 
Zio-project vernietigde, en het daar
opvolgende proces verloor door 
Doc's getuigenis. Dokter L.R Shettles 
is nu nog verbonden aan de genees- • ' 
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kundige afdeling van het nabijgele
gen Dartmouth College, en een ge
waardeerd prof. 
Hij zelf heeft zijn adelbrieven vroe
ger ook niet in de winkel gekocht. 
Zijn doctoraat haalde hij in de John 
Hopkins Medische School in Balti
more, een hoog aangeschreven insti
tuut. Zowel in Amerika als in Europa 
staat hij uitstekend bekend en wordt 
hij door zijn collega's opperbest in 
staat geacht zich te bewegen op de 
terreinen van conceptie en geboorte. 
Met andere woorden: de experimen
ten rond de Del Zio-baby waren niet 
in handen van een amateur. 
Nr. 24 - 42 

Omdat hij nogal aangeslagen uit dit 
avontuur is gekomen, wil hij er wel 
een en ander over kwijt. Dat kon, ter 
gelegenheid van mijn bezoek om 
over het proces te praten. 
Hij lijkt dan een aardige ouwe baas, 
die zijn argumenten graag kracht 
bijzet met' een grapje, maar wiens 
vinnige oogjes elke reactie scherp 
opnemen. Hij heeft een slepend Ame
rikaans accent, uit het Zuiden, en 
slikt de helft van zijn woorden in, 
maar wanneer hij een punt wil sco
ren in de discussie, dan scoort hij. 
"Denkt u", vroeg ik hem, "dat de 
schrijver David Rorvik de waarheid 

• 

verteltie in zij n boek "Naar zijn even
beeld", over de excentrieke miljar
dair, die zichzelf had laten klonen in 
1976?" 
Het gerucht doet de ronde dat Doe 
daarbij betrokken was, en dat het 
werk niet geheel als een science
fiction-roman diende aangezien te 
worden. Zijn op het eerste gezicht 
ontwijkend antwoord kon best een 
bevestiging zijn: "Ik ben erin ge
slaagd, de nucleus uit drie menselijke 
eitjes te verwijderen en te vervangen 
door andere". Deze handeling komt 
inderdaad in wetenschappelijke 
termen neer op wat wij bedoelden. 

Du e~ zo - nnen. 
Om ZIJ e - be er te begrijpen. zo 
een ee ··o d ae ·e ensc~appelïke 
verk.ari g ·e· ... paarst z'j 
Om een ba : a .. g~ a· .... rl'j ·e ·ea 
te verkrijge . ·= . e . o<i'g a· ee 
mannelijke zaadce bes aande it 
precies 23 c· ro o- me .. · co act 
komt met een To ·e 1 ·e eicel aie 
er precies e ·en ·ee ee: E · ·a de 
chromosomen be ·a op 'oor ana ~n
formatie o\·er de .. e ·onne . ens 
zijn haar- en hUI - e r. e ·o. ·an 
zijn vingernagels. e a er e · ar ere 
specifikaties. :\lsmede · enu.r'"' · .e 
feit, dat het een men za ziJn. e een 
hond, of een aardappe. 
Door regelrechte _clo . "'c- ~ J la
boratorium kon de _::1 ee- e John 
Gurdon in de jare u ze -.g a ele 
reeksen erg gelijke e -· --·er: es 
verwekken. 
Dokter Shettles, die oe
gon onmiddellijk me~ e :e. ·e cel
len. Waarom niet me· a··e .. eerst. 
bijvoorbeeld? 
Daar krijg je weer zo .. _ C"'. • e -
les-antwoord op _Ra e e": -. 
Natuurlijk heef h ï d ... :Z og 
eens duizenden fo o- ge aak~ ·an -
menselijke cellen en . c e Do · .er 
Shettles gaat niet over ee ac . s 
hij wekt a lleen maar d1e ina ......... 
Maar dat doet hij dan toch ·e erg 
opzettelijk. 
Toen hij nog studeerde' endde ·J al 
pogingen aan in de richting vaP z J 
huidig werk, met primitief en ze.
gemaakt mater iaal. Hij had geen ge'd 
en trouwens. precisie-instrume""'·en 
bestonden toen nog niet zoaL 
.. Maar ik had nogal een ·as·e and 
gekregen door het \·ele me -·e"" ·an 
koeien.- e:ekscheer de do --e'!" ~ ·eer . .... 

. J- ·or. eer: me ·s raa r ..__e .... ec · in -. . .. 
e mi -~ = ·at a • -~ ... u ... ...... ;;: 'C .!'.... .&-_. 'C .. ... - t:' .. 

. . 
manne ..: ma ce oe:· arsc ei-
oe e· eer cr_azen pipe ·e zo:~) als 
een haar. Da· brachL i e· e ·en 
weinig moeite 0\ er in een To ·elij
ke eiceL en dadelijk on ,· - -e ae er 
zich een vrucht die na ko e ~ Ï ·ol-

• wassen genoeg was om m ee . oaar-
moeder te worden aangebracn~. Hij 
heeft deze stap "nog nooi geze~- ·el 
vermoedt hij , dat er te ziJner Iia ·an
didaat-moeders genoeg zullen e nn
den zijn. Hij is nu echter voorZJch i
ger geworden, en wacht op de oe
stemming en de medewerking ·an 
een kliniek. 
Maar sedert het geruchtmakende 
proces in New York koes ert hij een 
dossier van ruim een duim dik. ge
vuld met aanvragen. 
Een wandelingetje rond het eem·ou
dige, landelijke Randolph. leerde ons 
dat het stadje leef \·an en ·ele bra\·e 
industrieën, zoals gereedschappen. 
melkerijprodukten. ·erkhandschoe
nen en natuurlijk. plas ie. Als het van 
Doe Shettles afhangt zal daar bin
nenkort een branche bijkomen. Een 
kinderfabriek ·aar men maar bin
nen te stappen heeft en te bestellen: 
.Maak mij eens drie exemplaren 
naar mijn e\·enbeeJd, alsjeblieft. ik 
kom ze volgende week ophalen." 

• 
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schorten 

Het is zo eenvoudig om deze wedstrijd te winnen. 
U vindt uw deelnemingsformulier in elke promotionele 

trommel ARIEL en dubbelpak Vloeibaar DREFT. 
Beantwoord vlug een paar eenvoudige vragen en u kunt de 

gelukkige eigenaar worden van deze droomvilla! 
Of Vqn één van de 1000 andere prachtige prijzen! 
Zorg dat u er snel bij bent. Het aanbod is beperkt! 

• 
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win gagnez ~ 
de villa van la villa ( 
uw dromen de vos réves 
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Het is een welbekend feit, dat de 
doorsnee burger te veel calorieën 
naar binnen speelt. Geleerden, die 
niets anders om handen hadden, 
hebben uitgerekend dat wij alle
maal ten minste één vijfde te rijk 
tafelen. Dat betekent dat wij 
krachtvoer tot ons nemen als om 
zware arbeid te verrichten, terwijl 
de meesten onzer voor hun boter
ham nauwelijks lichaamsbewe
gingen uitvoeren. 

Geen wonder dus, dat wij klagen 

• 

Calorie-bewust eten betekent niet 
zonder meer weinig eten, zoals onze 

foto duidelijk laat zien. Op de 
· presenteerschotelliggen links de 
"rijke" voedingsmiddelen, rechts de 

"arme" . Zeg nu zelf: wat scheelt het? 

-

' 

over dikheid, zwaarlijvigheid, vet
gordels en buikjes. En wij vinden 
alle dagen nieuwe diëten uit, waar 
allemaal wat aan scheelt. Het ene 
duurt te lang, van het andere krijg 
je acute levercr ises. Het derde is 
lekker en kort, maar het af ge' ·or
pen gewicht hangt er al na een 
maand weer bij, Iedereen heeft zo 
zijn eigen systeempje maar geen 
enkel schijnt feilloos en blijvend 
te werken. 

Toch is er een eenvoudig en goed-

' 

• 
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koop middel - beneYens natuur
lijk minder e en maar daar 
schijn ·e aast niemand aan te 
willen beginnen - en het ligt zo 
voor de hand da t wij er nauwelijks 
aan oekomen. Zonder de voor
raadkas en de ijstkast op slot te 
doen en de sleutel weg te werpen, 
kan men een caloriearm dieet 
volgen, dat precies alles biedt dat 
wij nodig hebben. De produkten 
zijn dezelfde, de smaak is net een
der; alleen moeten wij ze in een 
speciale zaak of uit een apart rek 

• 
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in de supermarkt nemen .. 
"Low calories"- voeding bijt er bij
na in je neus. Van margarine tot 
marmelade over worst, smelt- en 
harde kazen tot bij de gewone 
frisdranken. Onze stofwisseling 
komt. er niet mee in het gedrang, 
ons hongergevoel is weg; en onze 
smaakpapillen zijn net zo goed 
bevredigd. 
En bovenal: er is weinig karakter
sterkte voor nodig, en dat is pre
cies waar het zwaarlijvige men-. 
sen nogal eens aan 1'Y\ ........ ~e,.., ... t, 

Nr. 24 - 45 

• 



Fascinerend 
De Cherry Europe is onmiskenbaar een 

verleidelijke wagen. Met een verfijnde sportieve lijn, 
die hem een snedig, jong en modern silhouet 
verleent. Bovendien draagt hij de meest vooruit
strevende technische oplossingen in zich: de 
voorwielen worden aangedreven door een dwarsge
plaatste motor. Een grote spoorbreedte (1375mm), 
een koersstabiliserende stuurrolradius en 4 onaf
hankelijke wielen verzekeren een vaste baanligging. 

En toch is hij ekonomisch over heel de lijn. 
Teq. eerste reeds bij de aankoop. Maar ook daarna: 
laag benzineverbruik (6,3 l op lOOkm bij 90km/u
UTAC test), lage onderhoudskosten aan vastgestel-

de tijden en slechts één groot onderhoud om de· 
20.000km. 

Ruim bedacht 
De Cherry Europe biedt u royaal komfort. 

Het is de ruimste wagen in zijn kategorie, zowel 
voor als achter. Dus goed voor 5 plaatsen. Zijn 
uitrusting is eveneens ruim bedacht. Zelfs op de 
goedkoopste versie hebt u halogeenkoplampen, 
gelaagde voorruit, getinte ruiten, achterruitont
dooiing, zijruitontwaseming, dubbel diagonaal 
gescheiden remkringloop, servoremmen, kontrole
lampjes voor handrem, remoliepeil, grootlicht, 
achterruitontdooiing, laadspanning, choke. 

1,200 Sedan 3d GL - 1,200 Sedan 4d GL 

• 

• 
En op de GL versies hebt u bovendien een 

LG-MG radio, hogedruk koplampsproeiers, 
wis/was op derde deur, ruitewissers 2 snelheden 
en regelbaar interval ( 4, 8, 10, 12 sec), toerenteller, 
quartz klok, brede radiaalbanden 165/ 70 SR 13, enz. 

Ga gerust een Cherry Europe proberen. Hij 
doorstaat elke vergelijking. 

De Cherry Europe bestaat in 6 uitvoeringen. 
1000 of 1200cc 3 deurs, 1200cc 4 deurs, N, L en 
GL afwerking. 

Fascinerend en ruim bedacht . 

'I 
0) 
0) 
0) 

N.V. DATSUN BELGIUM S.A.- Boomsesteenweg, 42- 2630 Aartselaar- Tel. 031/874061. 

Show-room - Louizalaan, 289 - 1050 Brussel - Tel. 02/648 53 96. 
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Aan kosmetische produkten be
staat natuurlijk geen gebrek, 
maar veel van die laboratorium
preparaten kunnen we voordelig 
vervangen door zelfbereide mid
deltjes, die niet minder doeltref
fend zijn - en waar uitsluitend 
natuurlijke ingrediënten aan te 
pas komen. 
Om de haargroei te bevorderen 
volstaat een koffiekopje olijfolie 
waar u een theelepel marjolein
olie en een theelepel rozemarijn
olie aan toevoegt. Dit mengsel 
moet dadelijk na het wassen in de 
nog natte haren worden gewre
ven. Ten minste een half uur 
wachten, opdat de oliën goed in de 
hoofdhuid zouden dringen ; ver
volgens opnieuw wassen. 
Een verzachtende oogcrème be
reiden we uit twee eetlepels lanO
line, één eetlepel amandelolie, één 
eetlepel olijfolie en een capsule vi
tamine E. De lanoline in een pan
netje laten smelten en de andere 
ingrediënten erdoor mengen. Het 
eindprodukt in een goed sluitend 
potje doen. Er iedere morgen en 
avond de huid rond de ogen zacht-
• • •• )es mee mwn)ven. 
Droge en gekloven lippen kunt u 
behandelen met een zalfje, ge
maakt uit acht eetlepels bijenwas, 
twee eetlepels gesmolten kamfer, 
tien eetlepels olijfolie .. en één eet-

• 

• 

lepel glycerine. Dit alles flink op
kloppen tijdens het smelten, en 
blijven roeren tot het mengsel he
lemaal afgekoeld is. Aanbrengen 
met de vingertoppen. 
Melk en honing voor het gezicht: 
laat drie eetlepels honing smelten 
en voeg daar een zelfde hoeveel
heid afgeroomde melk aan toe. 
Honing is een uitstekende huid
he ochtiger die ook de vochtig
heid uit de lucht opneemt en deze 
helpt in de poriën door te dringen._ 
Wrijf zachtjes uit met opwaarts 
draaiende bewegingen. Laat dit 
masker zitten terwijl u uw bad of 
douche neemt; spoel het daarna 
weg met warm water. Tenslotte 
nog even het gelaat betten met 
koud bronwater. Herneem de be
handeling eens per week. 
Een verfrissend mas'ker kan be
reid worden uit vijf dunne sneet
jes komkommer, een halve ci
troen en twee eetlepels amandel
bloem. De plakjes komkommer 
zorgvuldig pletten en er het sap 
van de halve citroen bijvoegen. 
Een pasta maken met behulp van 
de amandelbloem. Het gelaat was
sen en het masker aanbrengen. 
Tien tot twintig minuten ontspan
nen blijven zitten. Doe dit eens per 
week: het verstevigt,_ verfrist en 
verzacht de huid. 

• 
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Alhoewel de lijn van de zonnebril
len de modetendens volgt, gaat 
zo'n bril best een paar jaar mee
als je er lief voor bent! 
Wat je wel moet doen: 
e Je zonnebril in een etui bewa
ren, zo blijft hij lang nieuw. 
e De lenzen af en toe wassen door 
de hele bril in een lauw zeepsopje 
te dompelen. Goed spoelen en 
droogdoppen met een zachte 
doek. 
e Zet de bril steeds op je neus met 
twee . handen; zo kan je het mon
tuur niet vervormen. 
e Opgepast voor zand, want dat 
krast. Hou je bril op het strand op 
je neus of in een etui. 
e Als je veel auto rijdt, kies dan 
een montuur met smalle lijnen, 
zodat je ook ·zijwaarts een goed 
zicht hebt. 
Wat je niet mag doen: 
e Je bril neerleggen op de lenzen. 

• 

Op de foto een Polaroid-zonnebril 
uit de collectie "Gay Fihies" die 
door Mary Quant gecreëerd 
werd. 
Op die manier krijg je lelijke 
krassen op de glazen. 
e Laat je zonnebril nooit in de zon 
liggen, in de auto bijvoorbeeld: in
tense warmte kan het montuur 
vervormen. 
e Zet nooit 's nachts een zonnebril 
op je neus om auto te rijden. 
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"Als je wilt weten 3 

waar 't meeste wild is, 
kun je het best de bos
wachter strikken", zo 
was me verteld. Maar 
ook dat hij een vrij 
zwijgzame natuur
liefhebber was, die niet veel van 
fototoeristen moest hebben. 
Ik was dan ook nogal verbaasd dat 
hij-enthousiast van wal stak over mijn 
Rolleiflex SL35E waarmee ik op foto
jacht was. ,,Krek de mijne", zo brak hij 
het ijs. "Daar neem ik er ook heel wat 
mee op de korrel. En perfect hoor. 

Ja, wat wil je met dat volautoma
tische belichtingssysteem. 

1ex 
Al schakel ik die 
automaat voor 

• sommtge opnamen 
wel eens uit. Lekker 
compact is-ie ook hè?" 

Volgende week 
mag ik doodstil met 

hem mee. Naar de verborgen 
drinkplaatsen van het schichtige 

reewild. Dan ruilen we van objectief. 
Hij mijn 200 mm Telelens. Ik zijn 
Rolleinar Zoom. 

Eigenwijze klasse 

Voor meer info rmatie: Rollei Belgium , Bisschoppenhotlaan 330, 2100 Deurne. 

Nr. 24 - 48 

• • • 

Epilepsie kom a er bij 
mensen, maar ook b j hon en 
voor. 
Poedels, fox-terriërs e a. 1ëls 

~ 

zijn vooral vatbaar \·oo eze 
kwaal. Het dier wordt eers ocrus
tig en begint te be en. \"a2 n ·er
liest het te veel speek_el. De 
ademhaling wordt moeilij ·er. 
Het enige da u kan doe . ·a~m 
blijven. Meestal verd ·: ne~ deze 
symptomen na enke 'e :-:;. en. 
De hond blij - ·e. ee:: T:l.e onrus-. . . . . . 
1g en m1 c ~ er: · ·e:ge~ -~ 1 Zl]n 

e en. maar àa- : 5ee~ :eden o 
panie D e aa ·a_ r:1eer dan 
\ijf min e o: IS e · e. regel
matig onrus ig. da e meteen 
de dierenarts. Gaat e- om een 
eerste toe al, dan help een kal
merend middel om ee ·o gende 
te voorkomen. En u kan uw hond 
best houden. 

een verstopte 
afvoer is geen ramp 
De afvoer van de wasbak doe he 
niet meer? Het water loop niet 
door en de loodgieter is niet te be
reiken? Met een beetje handig
heid voert u dit klusje ~elf ui . 
Natuurlijk kan u een chemisch 
oplosmiddel bij de dragis ~open 
maar als er een laagje wa er in de 
wasbak staat i da ·et doeltref
fend. En dan bl ·. ~ er · e s anders 
over dan he opje onder de sifon 
met een Engelse sleutel los te 
schroe ·e_ 
\"ergee· ~e-. ·oor u _begint, een 
e er o e de buis e plaatsen. 
. a a;.; · e ' i nenkant van de buis 
g c oon. ~ ïet ál het vuil valt 
·anze n de emmer. Voor u het 
dopje weer vastdraait, smeert u de 
schroe draad est in met wat va
seline, olie of zelfs handcrème. 
Een volgende keer is het openen 
van de afvoer helemaal geen pro
bleem meer. 



Vóór u een korrekt beeld op uw kleurenscherm krijgt gaat 
er vaak een ware knoppenoorZog aan vooraf En als u niet met een 
technische knobbel zit hebt u op zijn minst 
hypergevoelige vingertoppen nodig. 
Tenzij u eenAcec TRD kleuren-TV 
bezit. WantdeTRD (TuningRemote 
Digital) is een electronisch brein dat 
in uw plaats het ideale beeld opzoekt 
en de TV haarscherp afstelt. 

De TRD zoekt de zender. De 
TRD regelt het beeld als u van ka
naal verandert. De TRD past het 
beeldkontrast aan als u de gordijnen 

• 

IICEC 

dichttrekt en de lichtomstandigheden veranderen. . 
· En ook het knoppengepruts als het slechte weer de beeld-

kwaliteit parten speelt is voltooid verleden tijd. 
. WanthetideaalbeeldzitinhetTRD geheugen gegrift. 

Zo kunt u eindelijk die spannende oorlogs
film volgen zonder eerst zelf een knoppenoorlog te 
1noeten voeren 

liP PIJNT. 

Uitgerust voor 
de ontvangst 
van 99 kanalen. 
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De Saltraten Crèrne met zeewier, 
snel en prettig in het gebruik, geeft 
uw voeten een gevoel van frisheid en 
welbehagen. Versterkt door de 

~aktieve bestanddelen van het zee
wier, verdrijft zij de vermoeidheid, 
ontspant en verkwikt pijnlijke voe
ten. De bloedsomloop wordt gesti
muleerd en de huid wordt weer 
soepel en zacht. De SALTRATEN 
CREME met ZEEWIER maakt uw 
voeten gezonder en sterker. 

Indien uw huid droog en ruw i , 
gebruik dan lief t SALTRATEN 
BALSEMCREME: zij erwijdert 
harde huid en herhydrateert de op
perhuid. 
SALTRATEN Cremen: uitsluitend 
in de apoteek. 

FX-1 en 
F:K-H:voor 

meer dynamie 
en minder ruis. 

Je hoort al de sprankelende 
dynamiek in de muziek als je op 
Fuji FX-1 of FX-11 opneemt. 
Kies de FX-1 voor een geweldige 
klank met gelijk welke recorder. 
Of neem de FX-11 voor nog betere 
resultaten dan Cr02-band op 
toestellen met een "chroom ··- of 
"High Bias " -stand . Gun jezelf 
vanaf nu meer muziek-dynamiek. 
Met Beridox FX-cassettes van Fuji. 

TAPES 

NU =ALTIJD! 
exclusieve in voerder : · 
INVOR ELECTRONICS NV / SA 
Kontichse steenweg 23 
2630 Aartselaar t$! 031/87.40.41 
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htl\"fe hekomen , 
dunk :::.ii de ... 

dragees welke uw buste in zeer korte 
tijd kunnen stevig maken en harmo
nisch ontwikkelen. 

• Een mooie buste. voornaamste ele
ment van de vrouwelijke charme, is 
wel uiterst teer. maar in de meeste 
gevallen tevens zo gemakkelijk te 
regeneren . 

• De Galégines-dragees benutten de 
merkwaardige eigenschappen van 
de planten om de borstweefsels op
nieuw de gewenste stevigheid , veer
kracht en omvang te geven. 

• Daar ze geen hormonen bevatten . 
e zi jn ze volstrekt onschadelijk voor 
§ de gezondheid . Ook de meest ge
; voel1ge personen mogen ze gebrui
~ ken zonder hel minste gevaar. 

Oe Galégines-dragees worden vrij ver
kocht in alle apotheken tegen de prijs 
van 220 fr. per doos van 240 dragees 
(kuur van 40 dagen). 

Algemeen verd. : THERABRUX p.v.b.a. 
A. Diderichstraat 63 - 1060 BRUSSEL 

Verdeh!r in Nederland : INTERCO 
Keizersgracht 618, Amsterdam 
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Een lichte verhoging van de li
chaamstemperatuur bij kinderen 
is niet abnormaal. Bij een kleuter 
die druk in de weer is, kan de 
temperatuur gemakkelijk stijgen 
tot 37,7°. Een kleine rustpauze doet 
het kwik weer snel dalen. 
Wijst de thermometer 38° of meer 
aan, dan is het kind ziek. Het 
wordt meestal eerst bleek en het 
klaagt van koude rillingen. Na een 
tijdje begint het te zweten, krijgt 
een blos op de wangen. wil oor 
één keertje onmiddellijk naar bed 
en weigert zelfs zijn lie\·elingshap
je. Maar het lijkt erger dan het in 
werkelijkheid is. 
Bij kleuters kan de temperatuur 
immers snel stijgen, maar ook 
weer even snel dalen. Hun li
chaam is op die leeftijd uitstekend 
bestand tegen koorts. . 
Moet uw kind in bed blijven, trek 
het dan geen te warme pyjama 
aan en stop het niet onder te veel 
dekens. Verlucht de kamer en 
houdt ze koel. Koude kompressen 
op het voorhoofd verfrissen uit
stekend. Laat het kind vooral veel 
drinken. Vruchtesap of thee met 
citroen. Als het zin heeft om te 
eten, geef het dan bouillon of soep. 
Maar dring het hem niet op. 
Kinderen houden helemaal niet 
van thermometers. Het best 
neemt u de temperatuur op via de 
anus. Vet de punt van de thermo
meter in met een beetje vaseline. 
Zo voelt het kind niets. Kleine kin
deren legt u op de rug. De beentjes 
worden met één hand vastgehou
den. U kan het ook op de zij leg
gen, met opgetrokken knieën. Dan 
steunt u met de elleboog op de 
beentjes en met de andere hand 
brengt u de thermome er in. Na 
ongeveer \ ier min u en wee u of 
de kleu er koorts heeft. 

Geïllustreerd 
Weekblad 
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Ontbijt-lekker én gezond eten. Dit kan! 
Met Roda. 

De verfijnde smaak van Roda zal u 
beslist beval len. Want dat is nu eens de 
smaak waarvan u houdt op het brood . 
Die volle smaak die u zó proeft. 

Roda , 100% maïs is 
daarenboven gezond , want 
ze is rijk aan poly- ~~ 
onverzadigde vetzuren 
en boordevol vitam ines. 

Roda, een smakelijke ... 
en gezonde gewoonte. 
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veilig 
op reis met ~ 
decaravan 

Natuurlijk hebt u de wagen én de 
caravan grondig laten nakijken 
vóór het vertrek. Maar hebt u ook 
aan de druk op de trekhaakkogel 
gedacht? De meeste autofabri
kanten geven de juiste druk op 
voor uw wagen en meten kan u 
zelf. Dank zij een eenvoudig weeg
instrument. (Frans De Witte
Londerzeel) Let er wel op dat u het 
toestel gebruikt vóór de caravan 
of de aanhangwagen geladen zijn. 

• 

• 

Trek in een han~e- ::a;:·= 
~ 

dan eens 

MELOEN MET 
'WITTE WIJ 
als voorgerech-
Schil een gro c.. ~·-.::. -: --: 

Verwijder de p·--:è= f:. 5:-_ :.e: 
vruchtvlees in ::.· --~ :--:...:.: ~s . 
Schik ze in apa:-:e :-- :::.;:_ ~s e:c 
besprenkel me: · .. ·:;.: ::-::- :.;:=sat-. 
suiker en koe.e '•-::-e · _:..:::-:e-er 
er toast me: Par:.:..ä. .:. 2- -=-- :::~.::.._ ..u a -metzwarte. cpe:- :::. 

als hoo dgerec:::.: ~C. ""::- · 

"Wat zal ik vandaag klaarma
ken?" De vaak enerverende vraag 
die elke dag weer rijst. Panorama 
harkte voor u enkele suggesties 
bij elkaar: niet duur, lekker en ... 
eens anders-dan-anders! 

Met meloen kan u alle kanten op. 

Snij he bo ·ens~e ·.~... e-:== ~ ·e. 
rijpe meloe a1 e be ·az ... .:e: a.s 
deksel \"en-.·ij er àe ;:.:::-:. e,... 
maak Yoorzichtig me: tt": :: ".:e:-
pe lepel het \TUC ·:e-:::::: --s=. ..,e 

, 

. .. ... .. .. . .. 

• 
---..=:.-~ 

·oo , I e . ·a: --r... -.:::11- .=. - - - .::1 - ~... - ...... ~ - -
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Eé e : r ""n ze. heer j e o Y er het 
water. nel. Xe aar. Goh·en worden door-
kliefd. \\iner pat op. Je zeil vangt de wind. 
Kracht Die in snelheid wordt omgezet. .. Kick. 

Ü\ eral kan 't. En iedereen kan 
't- snel -leren. Van jong tot oud. Dát blijkt al s u 
de Dufour-Wing in huis haalt. 



• 

• 

Zeil ·verz:aardigd 'l•an 
verzu•aard doek. 

TU'éé doorkijk 'l'ensters. 
Dus optimaal zicht 

vanuit elke positie. 

Mast 'llan versterkt 
glasfiber. Verstelbaar(ajhankelijk 

'l'an windkracht) . ------ - -
• 

Zwaard. ----; 
Praktisch onbreekbaar. 
Absoluut U'aterdicht.' 

meloen los. Maak er kleine blokjes 
, van. Meng de blokjes met één van 

de volgende vullingen, maar let op 
dat u alles goed laat afkoelen voor 
u opdient. 
- 1 kop blauwe druiven, 1 kop ge
kookt kippevlees in blokjes, 1 gro
te lepel ananasschijfjes, 1 lepel 
mango-chutney en een kopje 
mayonaise. Of: - 2 grote koppen 
steurgarnaal, vermengd met 
mayonaise en op smaak gebracht 
met paprika, cognac en ketchup. 

MELOEN 
MET 
ROOMIJS 

-

is een uitstekend dessert. 
Voor 6 personen hebt u nodig: 
6 kleine Cavaillon-melo.enen 
suiker, 2 eetlepels kirsch 
1,5 l vanille-roomijs 
Snij het bovenste van de meloen
tjes af en bewaar ze als deks~l. 
Verwijder de pttten en maak klei
ne blokjes van het vruchtvlees. 
Overgiet met de kirsch. Meng de 
meloenblokjes . met de lichtjes 
ontdooide roomijs en vul er de 
Cavaillons mee. Koel opdienen . 

Gaat u surfen? Begin dan meteen heel goed. 

u it het 

Guinness Record 
Boek 

Walt Disney(l901-1966)won de 
meeste Oscars uit de 
filmgeschiedenis. 29 in totaal. 

.DANkJEWEL~ 

MICKEY! 

een 
. 

• 

Zorg dat u het beste materiaal hebt. De Dufour
Wing. Ontworpen door de befaamde, Franse 
scheepsbouwer Georges Auzèpy-Brenneur. 

. Nieuwste plank in Europa. Veel geleerd van 
de fouten en ervaring van voorgangers ... 

Die ligt aanzienlijk lager dan die van andere 
,,zeilplanken". Kwestie van internationale 

Door z'n uitgekiende vormgeving blinkt de 
Dufour-Winguit in snelheid~ wendbaarheid 
èn stabiliteit. Schier onverwoestbare konstruktie. 

. Superieure materiaalkeuze. Licht 
Makkelijk (hop op de auto, hup 't water in, zeil · 
bevestigen, wegwezen). 

Dat alles (en nog veel meer, zie folder) 
maakt de Dufour-Wmg tot winnaar. 

Plank van hoogwaardig ABS. 
Gez•uld met Polyuretlzanschuim. 

Zéér schokbestendig. Onzinkbaar. 
Voorzien va u anti-slip-laag en 

tU'éé mastgateu. 

/ ___ ..._...., ___ _,...__ 

MAKE55URRN65EN5AnDNAL 

verkoop. Geheel kompleet B frs 
met zeil en toebehoren: • • 

Vraag de uitvoerige, instruktieve 
Dufour-Wmg-folder bij uw sporthandelaar. 
Of stuur de bon uit deze advertentie op . 

• 

r Stuur mij de Dufour-
1 Wing-folder. 
I Met volledige infmmatie over de 
I nieuwe, snelle Dufour-Wing èn over 
1 snelleren surfen. 
1 Naam: ________ - --
1 Adres: __________ _ 
I Postkode: _________ _ 

I Plaats: ------:::::::~ 

1 Deze bon in een gefran-
keerde envelop opsturen I aan: Tabur Marine Inter-

lmporteor Benelux: Tabur Marine International BV Po tbus 31, 6245 ZG Eijsden, Holland. 
I national BV, Postbus 31, 

6245 ZG Eijsden, Holland. L ___ _ 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I_ 

___ J 
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BRT 1 
17.00 Atletiek 

Zeslandenkamp 
Rechtstreekse . 
reportage van de 
atletiekontmoeting 
die plaatsvindt in 
het Heizeistadion 
n.a.v. het Millenium 
van Brussel. 

18.45 Barbapapa 
Voor de kleintjes. 

18.50 Profiel 
-«Vrijgezellen». 
Wij volgen drie vrij
gezellen : een ge
slaagd zakenman, 
een militant 
liedjeszanger, een 
sociaal-bewogen 
onderpastoor m.m.v. 
Robert Orlent, 
John Lundström, 
Tuur Gevaert. 

19.30 Lotto-trekking, 
Mededelingen 
en Morgen 

19.45 Nieuws 
20.10 Duet 

-«De uitnodiging». 
Na een drie weken 
lange vakantie in 
Schotland, komen 
Dorothy en Robert 
na een nachtelijke 
treinreis vermoeid 
thuis. 
Tot haar verbazing 
vindt Dorothy een 
uitnodiging om 
precies die dag de 
lunch te gebruiken 
met de Engelse 
koningin van 
Buckingham Palace. 

20.35 Henk in Deinze 
Showprogramma 
met 
Henk van Montfoort. 
M.m.v. Will Tura, 
Medley, 
Jan Van Deyck en 
Aimé Anthonie, 
McDuff Dimension , 
Bob Rosetti, 
Karen Cheryl, Ballet 
Night and Day. 

21.30 Terloops 
Nieuws in de marge. 

22.15 Dallas 
- «Driehoeks-

verhouding». 
Ray Krebbe wordt 
verliefd op de 
eerzuchtige C & W
zangeres Garnet 
McGee en wil met 
haar trouwen. 
Ray heeft echte r 
een sterke rivaal in 
de persoon van 
J. R., die ook op 
de zangeres verliefd 
• 
IS ..... 

23.00 Laatste nieuws 

Nr. 24 - 54 

• • 
un1 

NED1 
11-.30 Teleac 
13.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

15.30 Nieuws in 't kort 
15.32 Popeye 
15.38 De film 

van Ome Willem 
Voor de kleintjes. 

16.1 0 Captain Caveman 
Tekenfi I mserie. 

16.45 Het 
onzichtbare rif 

17.10 Pop op de 
zaterdagmiddag 

18.00 Nieuws 
voor doven 
en slechthorenden 

18.40 Kortweg 
18.50 De Fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws in 't kort 
18.59 Zo vader, 

zo zoon 
Traditiegetrouw 
wordt in het 
Programma «ZO 
vader, zo zoon» 
voor een goed doel 
gespeeld. 
Dit jaar werd ge
kozen om kinderen 
te adopteren. 
En dit via «Terre 
des Hommes». 
In dit eerste 
spelletje kan de 
kijker zijn mensen
kennis weer testen . 

19.35 Tedshow 
21.05 Lucy 

en Mr. Mooney 
Komsch programma 
met Luc ill e Bali . 
- «Geheugen-

ver! i es". 
Lucy vraagt een 
gunst aan de ver
vanger van Mr. 
Mooney. Deze heer 
was vro·eger verliefd 
op haar. Nu ver
wacht hij eerst van 
haar een blijk van 
herinnering aan die 
romantische 
periode .... 

21.30 Nieuws 
21.55 The streets 

of San Francisco 
-«De vrijwilliger». 
Sherry Reese, een 
jonge agente, meldt 
zich als vrijwilligster 
voor een zeer 
gevaarlijke op
dracht. Mike Stone 
vindt haar veel te 
onervaren, maar ze 
heeft haar per
soonlijke redenen 
om bij haar verzoek 
te blijven . 

22.45 Groeten uit ... 
23.00 Laatste nieuws 

NED 2 
13.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

18.00 Idem 
18.55 Nieuws in 't kort 
18.59 De Tros Top 50 
20.00 Nieuws en weer 
20.27 Te land, ter zee 

en in de lucht 
Onder deze titel 
zendt de TROS ook 
deze zomer weer 
een serie specta
culaire programma's 
uit, waaraan ieder
een met eigen
gemaakte construc
ties kan meedoen. 
Vanavond met 
zeepkisten, kinder
wagens en water. 

21.20 De Ted Knight 
show 
-«Staking». 
Roger Dennis krijgt 
vanavond te maken 
met een dronken 
paashaasje en zijn 
zoon Winsten , die 
een baan zoekt. 
Winsten twijfelt 
tussen de rijke 
toekomst bij oom 
Burt, en de minder 
aantrekkelijke zaak 
van zijn vader ..... 

21.45 Anna Karenina 
Anna 's stemm ingen 
veranderen con
stant. Soms is zij 
diep wanhopig als 
zij aan haar zoon je 
denkt, dan is zij 
weer overdreven 
vrolijk. Deze 
stemmingen ver
ontrusten Dolly. 
Dolly is één van de 
weinigen die beseft 
hoe treurig Anna's 
situatie wel is, 
vooral als Vronsky 
haar in vertrouwen 
enkele dingen 
vertelt. 
Hij wil dat Anna 
officiëel zal schei
den van Karenin 
opdat de kinderen 
wettige erfgenamen .. 
ZIJn. 
Maar Anna weigert 
aan de toekomst 
te denken. 
Als zij later toch 
wordt overgehaald 
haar ex-man te 
schrijven, blijkt 
deze meer en meer 
onder invloed van 
gravin Ivaneva te 
staan .... 

22.35 Aktua TV 
23.30 Laatste nieuws 

DUITSL 1 
15.15 Sesamstraat 

Kinderprogramma. 
15.45 Spel 

zonder grenzen 
17.15 ARD-Ratgeber 
18.00 Religieus progr. 
19.00 Nieuws in 't kort 
19.05 Sport 
20.00 Hier und Heute 
20.22 Vreemdeling, 

waar kom je ... 
vandaan? 
Franse serie. 

21.00 Nieuws 
21.15 Der politische 

. Bok 
Een komedie 
van Jens Exler. 

22.35 Nieuws 
22.55 Kraut en Rüben 

Gevarieerd progr. 
23.55.11 était 

une fois, un flic 
Frans-
Italiaans film van 
Georges Lautner. 

01.30 Laatste nieuws 

DUITSL 2 
15.471n het dal 

der echo's 
Vekantieverhaal 
uit Zuid-Afrika. 

16.40 Kette, 
Kardan, Köpfchen 
Tips voor f ietse rs. 

16.501 , 2, Oder 3 
Spelprogramma 

• oo r JOngere . 
17.35 Peanuts 

Tekenfil mree s. 
18.04 Der grosse Preis 
18.05 Nieuws 
18.10 Länderspiegel 
19.00 Lou Grant 

Amerikaan se serie. 
20.00 Nieuws en weer 
20.30 relemotor 

- Automagazine. 
21.15 Zonder Hongarije 

gaat het niet 
Gevarieerd progr. 

22.45 Nieuws in 't kort 
22.50 Sport 
00.05 Der Kommissar 

Duitse politieserie. 
01.05 Laatste nieuws 

DUITSL 3 
20.15 Sport 
20.55 Nieuws en weer 
21.15 Die Söhne 

Een film van 
Günther Herburger. 

22.35 We are 
not amused 
Droeve verhalen 
over sterven , 
gezongen door de 
«King 's Singers». 

23.30 Laatste nieuws 

13.00 Nieuws 
13.35 Le monde 

de l'accordéon 
13.48 Au plaisir 

du samedi 
18.09 Dertig miljoen 

vrienden 
18.40 Auto- en 

motormagazine (1) 
19.10 Six minutes 

pour vous défendre 
19.15 Monsieur Panivo 
19.20 Uit de regio 
19.46 Les inconnus 

de 19 h 45 
20.00 Nieuws 
20.35 Nummer één 

Gevarieerd 
programma met 
Thierry Le Luron. 

21.38 De Wrekers 
Engelse serie : 
-«De gijzelaar». 
Steed krijgt een 
telefoontje van een 
man die beweert 
dat Purdy ontvoerd 
werd. Hij moet 
wachten op verdere 
instrukties .... 

22.30 Télé-foot 1 
23.30 Laatste nieuws 

ANT. 2 . 

12.15 Christa 
Feuill eton . 

12.45 Nieuws 
13.00 Sameai et demi 
13.35 Dieren 

en mensen 
14.25 Teken film pje 
14.30 Les jeux du stade 
17.55 Salie des fêtes 
18.50 Cijfers en letters 

Spelprogram ma. 
19.20 Uit de regio 
19.45 Top club 
20.00 Nieuws 
20.30 Voetbal 

Franse cup-finale. 
22.25 Sur la setlette 
23.10 Laatste nieuws 

F.R. 3 
18.30 Een uitzending 

voor de jeugd 
19.1 0 Nieuws 
19.20 Uit de regio 
19.40 Gew. zenders 
19.55 Tekenfilmpje 
20.00 Les jeux 

de 20 heures 
20.30 Dank zij 

de muziek 
22.30 Nieuws 
22.50 Aspekten van de 

Franse korte films 
- «Anatole». 
Een film met 
Martine Sarcey, 
Raphaël Delarue. 

16.25 Regionale uitz. 
18.00 Déclic 

No. 2 : «Marches». 
18.25 De geschiedenis 

van het lezen 
18.55 Ludwig 
19.00 De geheimen 

van de 
donkere kamer 
Programma over 
de fotografie . 

19.15 Antenne-soir 
19.25 Lottotrekking 
19.29 Weerbericht 
19.30 Nieuws 
19.55 Le jardin 

extraordinaire 
20.25 The raming 

of the Shrew 
Komedie van 
Franco Zeffi re lli, 
naar het werk van 
W. Shakespeare. 
De rijke Baptista 
heeft twee dochters 
die hij uithuwelijken 
wil : de mooie en 
charmante Bianca 
en de katijvige 
Katharina. 

22.25 La parole 
à la défense 
Herinneringen aan 
de grote processen. 

23.10 Laatste nieuws 

RTBis 
14.30 Inter at io aa l 

ten is oe ooi 
an Selg'ë 
,.. -.... .. ;:::, '"' ,..., G :;,...,. • .,.. , . 

Internationa le 
atletiekontmoet ing 
ter ere van het 
eeuwfeest van 
Brussel 

20.10 Einde van de 
RlSis-uitzendingen 

12.00 La bonne 
franquette 

12.1 0 Barrier reefs 
12.40 Nieuws . 
12.45 Variétés mag. 
16.30 Programma-

overzicht 
16.32 Super juke-box 
18.00 Mon ami 

Ie fantóme 
19.00 Nieuws en weer 
19.30 Aventures 

des hommes 
19.55 Nieuws in ' t kort 
20.00 Rush 
21.000u i? 
22.20 Les potins 

de la comète 
22.22 Programma

overz icht 
voor morgen 

BBC1 
10.00 Cambe ie 
10.1 5 Te enfîl pje 
10.35 Tabi a 
11 .00 Play sport 
11 .25 T eke I s 
11.40 Troopi g 

the co la 
13.15 Spo rt gra dstand 
18.05 Te en 1! 
18.25 Spo · · lagen 
18.30 T e ardy Boys 

and a cy 
D e mys eri es 

19.20 Te e Hm 
19.50 T re-e · gs 

• 
CirCU S 

Ee : ..., ~,::,· 
I - • 

Dea '. 2 . ~ e 
Jerl) e .. s. 

21.30 Paul Daniels 
22.0<l Sword of i sti ce 
23.00 The voyage 

of Charle-s Darwin 
24.00 Paardesport 

en cricket 

BBC2 
16.10 The holly 

and the ivy 
Fil m. 

17.30 Cricket 
20.45 Jazz 
21.25 Word for ord 
22.00 Ho llywood g eats 
22.50 Tenn is 
01.00 Under he c lock 

F rT' 

ANGLIA 
17.55 Spo u· slagen 
18.15 Mok a d indy 
18.45 The mas erspy 
19.30 Kidnapped 
20.00 The incred ible 

hulk 
21.00 Celebrity squares 
21.30 Lovely coup le 
22.15 Conquest on the 

planet of the apes 
Fil m. 

23.50 Tekenfi lm 
24.00 Stanes 

in the pa rk 
01 .00 Poli ce surge-on 

SOUTHERN 
18.15 ork and Mindy 
18.45 The masterspy 
19.30 Bionic woman 
20.30 .f<idnapped 
21.00 Celebrity squares 
21.30 Lovely couple 
22.15 Conquest on the 

planet of the apes 
Film. 

23.55 Fantasy lsland 
24.00 Stones 

in the park 
01.00 Police surgeon 
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BRT 1 
10.00 Eucharistieviering 
11.00 Confrontatie 
14.30 Sesamstraat 
15.00 Atletiek 

Zeslandenkamp 
Rechtstreekse 
reportage van 
de atletiek
ontmoeting 
die plaatsvindt 
in het Heizeistadion 
n.a.v. het Millenium 
van Brussel. 

17.30 Toerisme '79 
18.15 Nieuwsoverzicht 

voor 
gehoorgestoorden 

18.45 Barbapapa 
18.50 De wilde opera 

(L'opéra sauvage) 
Exploratie
programma : 
- ••De condor 

leeft nog ... 
19.40 Mededelingen 
19.45 Nieuws 
20.00 Sportweek-end 
20.30 Ontsnappings-

route 
-••De Raid 

op Berlijn». 
De R.A.F. heeft een 
massale raid op 
Berlijn gepland. 
Lifeline is op de 
hoogte gebracht 
om zoveel mogelijk 
piloten op te 
vangen maar ook 
Kessler is vast
besloten om bij
zonder waakzaam 
te zijn . 
Brandt heeft in 
Berlijn een pijn lijk 
nieuws ontvangen : 
zijn huis werd ge
bombardeerd en 
zijn familie kwam 
om. 
Terug in Brussel 
wil hij zijn persoon
lijk verdriet niet 
laten wegen 
op zijn werk. 

21.20 Veel liefs 
uit Hollywood 
Een Ann-Margret 
Special, waarin 
naast deze all
round vedette Dean 
Martin, Lucille Bali 
en de 103 Street 
Rhythm Band 
optreden. 
Ann-Margret, die 
naar de familie
naam Olson luistert, 
werd in 1941 in 
Stockholm geboren. 

22.10 Première
magazine 

23.00 Laatste nieuws 
en Sportweek-end 

• • 
un1 

NED1 
13.00 Nieuws 

. voor doven 
en slechthorenden 

15.30 De Bijbel 
16.00 Microprocessors 
17.00 Kerkdienst 
17.45 WiJde ganzen 
18.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

19.00 Nieuws in 't kort 
19.05 M.A.S.H. 

Amerikaan se serie : 
-«Pilot I I••. 
Andy komt als 

• n1euwe programma-
leider bij het radio
station waar hij een 
vreemd stel mede
werkers aantreft. 
Andy moet het 
station uit de 
rode cijfers helpen. 
Hiertoe moet hij de 
moeder van de 
directeur overtuigen 
van de onnut van 
de verouderde 
programma's die ze 
nog hebben .... 

19.30 Geheimen 
derzee 
Natuurserie. 
De grootste koraal
riffen van het 
Caraïbisch gebied 
liggen bij het eiland 
Jamaica. Voor 
biologen zijn deze 
riften altijd al een 
onderwerp van 
studie en onderzoek 
geweest. 

20.20 Angélique, de 
weg naar Versailles 
Een Franse film met 
Michèle Mercier, 
Jean Rochefort, e.a. 
Angél ique regeert 
over het ••Hof der 
Wonderen» en over 
het hart van Nicolas. 
Maar de gedachte 
aan wraak op de 
dood van haar 
echtgenoot Jeoffrey 
laat haar niet los.· 
Er wachten haar 
echter nog meer 
tegenslagen. 
Een andere bende 
werkt samen met 
de politie waar 
Desgrez nu het 
bevel over voert. 
Nicolas wordt ge
dood, Angélique 
gearresteerd en 
haar kinderen 
ontvoerd .... 

22.00 Woody Herman 
and the New 
Thundering Herd 

22.40 Laatste nieuws 

• 

NED 2 
13.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

18.00 Idem 
18.05 Studio sport 
18.30 De avonturen 

van Beerte Colargot 
Beertje Colargot is 
naar zee gezwom
men en maakt 
daar allerlei 
spannende dingen 
mee. 
Boven èn onder 
water. Gelukkig 
loopt alles goed 
af .... 

18.45 Natte His 
-«Beelden van 

de na-winter». 
Hoe de kikker uit 
zijn winterslaap 
ontwaakt en als 
eerste van de water
dieren paart. 

19.00 Waar hoor ik 
thuis? 

19.25 Studio sport 
Sportnieuws 
uit binnen-
en buietnland. 

20.30 Vijf minuten 
bedenktijd 

20.35 Nieuws in 't kort 
20.40 Verhagen 

Cadabra 
-Talkshow. 

21.40 All in the Family 
Amerikaanse serie : 
- ••Mike and 

Glo;ria meet••. 
Zomaar een blik 
terug in de tijd toen 
Gloria nog maagd 
was en Mike 
gehaktba l avan -la
Ie re. 

22.05 The Mighty 
Continent 
Doeurne ta ire serie. 
De landen die deze 
weken hun direct
gekozen afgevaar
digden naar het 
Europese parlement 
st u ren vlogen 
elkaar, nu 65 jaar 
geleden naar de 
keel in een strijd, 
die de Eerste 
Wereldoorlog 
zou worden. 
Het was, als gevolg 
van een gigantische 
industriële ontwik
keling van die tijd, 
een massa-oorlog, 
met massa-legers, 
en massale aan
tallen slachtoffers. 

22.55 Monty Python's 
Flying Circus 

23.25 Laatste nieuws 
en weerbericht 

DUITSL 1 
16.05 Mein Onkel 

Theodor oder wie 
man viel Geld im 
Schlaf verdient 
Kinderprogramma. 

16.35 Kan ik 
nog wat blijven ? 
Televisiestuk van 
Barbara Noack. 

18.00 Washington -
behind closed doors 
Amerikaanse serie. 

18.45 Wat is het Duits 
nog waard? 
Documentaire. 

19.30 Nieuws in 't kort 
~9.33 Sport 
20.15 Wereldspiegel 
21.00 Nieuws 
21.15 Phantasten 

Een film van 
Dieter Wellershof. 

22.35 Der 7. Sinn 
22.40 Nieuws in 't kort 
22.45 Schauplatz 

der Geschichte 
- ••Potsdam». 

23.30 Religieus progr. 
00.15 Laatste nieuws 

DUITSL 2 
16.20 U verlaat het 

Amerikaans gebied 
Documentaire. 

17.00 Nieuws in 't kort 
17.02 Sport 
19.00 Tagebuch 

Religieuze uitz. 
19.15 Aus Forschung 

und Technik 
-Wetenschappelijk 

• magazme. 
20.00 Nieuws 
20.10 Nieuws uit Bonn 
20.30 De macht 

van de Maskers 
Fil m. 

21.15 Freiheit, 
die ich meine 
Serie over 
Christenen 
en Marxisten 
in de DDR. 

22.00 Nieuws en sport 
22.15 Het verhaal van 

Jettehen Geberts 
Een film van 
Reinhard Baumgart. 

00.15 Laatste nieuws 

DUITSL3 
20.55 Nieuws en weer 
21.15 The world at War 

Documentaire serie. 
22.00 Natur und 

Technik im Dritten 
22.45 Kölner Treff 

Aansluitend : 
Vadimir Sidur 
in Moskou 
- Kunstmagazine. 

13.00 Nieuws 
13.20 C'est pas sérieux 
14.15 Les rendez-vous 

du dimanche 
15.30 Tiercé 
15.35 De man 

van Atlantis 
Amerikaanse serie : 
- ccMarc en Julliet». 

16.28 Sport 
19.25 De dieren 

van de wereld 
20.00 Nieuws 
20.35 De langste dag 

Film. 
22.1 0 Concert 

Met het Nationaal 
Orkest van Frankrijk 
en werken van 
Beet hoven. 

23.10 Laatste nieuws 

ANT. 2 
13.15 Nieuws 
13.40 Top club 

dimanche 
14.30 Charlie's Angels 

Amerikaanse serie. 
15.20 En savolr plus 
16.20 Le petit théätre 

d'Antenne 2 
16.55 Monsieur Cinéma 

- Filminformatie. 
17.35 Chocolat 

du dimanche 
18.05 La Jégende 

d'Adams et de 
J'ours Benjamin 
Serie : 
- " De wezen .. . 

18.55 Stade 2 
20.00 Nieuws 
20.35 Hunter 

ieuwe serie : 
- • Biue Bird 

is back». 
21.30 Ou ciel plein 

Ie cceur 
Documentaire. 

23.10 Laatste nieuws 

F.R. 3 
17.35 Jean-François 

Poron leest voor 
uit de werken van 
Pierre Lotl 

18.30 L'invité de FR 3 
19.45 Spécial 

Dom- Tom 
20.00 Grote Jazz

parade 
20.30 De nieuwe teken

film van Hollywood 
21.25 Nieuws 
21.40 Korte films van 

David W. Griffith 
22.25 Laatste nieuws 
22.30 The Shadow 

of a doubt 
Een film van 
Alfred Hitchcock. 

10.15 Tuinbouw
informatie 

10.30 Ulysse 
11.00 Feest van de 

vrijzinnige jeugd 
12.00 Faire Ie point 
13.00 Nieuws in 't kort 

en weerbericht 
13.05 Concertissimo 
13.55 Calimero 
14.10 Fait sauter 

la banque 
Franse film van 
Jean Girault. 
Met: 
Georges Wilson, 
Louis de Funès, e.a. 

15.30 Beelden uit 
Visa pour Ie monde 
- «Hessen ... 

16.30 The Muppet show 
16.55 Corso fleuri : 

Bloemenfeest 
(Eurovisie). 

17.45 Variétés 
18.40 Le 

Franco.phonissime 
19.1 0 De avonturen 

van Kuifje 
19.15 Antenne-soir 
19.29 Weerbericht 
19.30 Nieuws 
20.00 Programma-

overzicht 
20.10 Olympia - 25 jaar 
21.40 Manon a string 

Film. 
22.50 Laatste nieuws 

RTBis 
14.30 Internationale 

tennistoemooi 
van België 

18.00 Internationale 
atletiekontmoeting 
ter ere van het 
eeuwfeest van 
Brussel 

20.20 Einde van de 
RTBis-uitzendlngen 

13.15 Hei elei, kuck elei 
15.15 Euro 9 
16.30 Le Rol 

de la Jungle 
18.00 La vie 

qui nous entoure 
18.30 RTL-theater 
19.00 Les sentiers 

de l'sventure 
19.30 Nieuws in 't kort 
19.33 Ciné-sélection 
19.55 Weerbericht 
20.00 Born Free 
21.00 Le Pélican 0 
22.30 Les potins 

de la comète 
22.32 Programma

overzicht 
voor morgen 

D zwart-wit 

BBC 1 
1 0.00 Bagpuss 
10.15 New Jife 
10.45 The education 

de bate 
11.45 Having a baby 
12.10 lt figures 
12.35 Other peoples' 

children 
12.50 The buslness 

world 
13.15 Sunday Worship 
14.00 Farming 
14.25 lt's great life 
14.55 Some will, 

some won't 
Film. 

16.30 Bonanza 
Jeugdserie. 

17.10 Tennis 
18.25 Show castie 
19.05 A traveiler 

in time 
19.40 Your songs 

of praise 
20.15 A family aftair 
21.05 Red alert 

Film. 
22.35 That's life 
23.40 Everyman 
00.15 Read all about lt 
00.50 What's your 

poison? 

·BBC 2 
14.55 Cricket 
20.15 World about us 

Documentaire serie. 
21.10 Trooping 

the colour 
22.00 Autosport 

ANGLIA 
17.35 Het kleine huls 

o.p de prairie 
18.30 The Danedyke 

mystery 
19.00 Jay Walking 
19.40 Come, Sunday 
20.15 Salvage 1 
21.15 The lovers 
21.45 The Mallens 
23.00 Soap 
23.30 The South Bank 

show 
00.45 

SOUTHERN 
17.35 Het kleine huis 

op de prairie 
18.00 Mind 

your language 
18.30 The Danedyke 

mystery 
19.00 Jay Walking 
19.40 Come, Sunday 
20.15 Salvage 1 
21.15 The lovers 
21.45 The Mallens 
23.00 Barney Milier 

Nr. 24 - 55 



maan 
BRT 1 

18.45 Barbapapa 
Voor de kleintjes. 

18.50 Fantasmagoria 
Belgische 
documentaire 
over Turkije. 

19.05 Oe vijf 
-«De vijf 

en de schat van 
de strandjutter». 

19.30 Kijk uit 
19.35 Mededelingen, 

Morgen 
19.45 Nieuws 
20.10 De Weerman 
20.15 Dubbel dobbel 

Spel programma. 
20.55 Een ruiter 

reed voorbij 

• 

De in 1966 ver
schenen roman «A 
Horseman Riding 
by» van Ronald 
Federick Delderfield, 
was een bestseller 
in Groot-Brittannië 
en Amerika. 
In een recensie in 
het weekblad «Life" 
werd de vertel
kunst van Delder
field vergeleken 
met die van 
Galsworthy. 
De auteur be
schrijft de lots
bestemming van de 
mens op een 
manier die hem 
een plaats ver
zekert tussen de 
groten van de 
Engelse roman. 
«Een ruiter reed 
voorbij" is een 
klassieke familie
geschiedenis, het 
verhaal van een 
landgoed en te
gelijkertijd een 
halve eeuw Britse 
geschiedenis. 
Paul Craddock is 
het centrale per
sonage van een 
kleine gemeen
schap, waarvan de 
lotgevallen op een 
meesterlijke wi·jze 
v.erteld worden. 
Eerste aflevering : 
-«Een vallei 

te koop». 
1902. De jonge 
officier Pa u I 
Craddock, die ge
wond werd in de 
Boerenoorlog, is 
uit de dienst 
ontslagen. 
Hij maakt een reis 
naar Devon .... 

21.45 Inspraak '79 
22.35 Laatste nieuws 

Nr. 24 - 56 

• • 
un1 

NED1 
11.00 Schooltelevisie 
13.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

18.00 Idem 
18.45 Trekking 

Nationale Loterij 
18.50 De Fabeltjeskrant 

Een animatiefilmpje 
voor de kleintjes. 

18.55 Nieuws in 't kort 
18.59 Het grote eiland 

Een natuurfilm 
over Australië. 

19.10 Oliver 
Muzikale komedie 
van Carol· Heed, 
naar «Oiiver Twist» 
van Ch. Dickens. 
Oliver, een weesje, 
is zeer ongelukkig 
in het weeshuis. 
Het gesti-cht ver
koopt hem aan een 
beg ra fen isonder
nemer. 
Ook daar is voor 
hem het leven niet 
rooskleurig. 
Hij vlucht naar 
Londen en leert 
Fagin, de leider 
van een bende 
jonge zakkenrollers, 
kennen. Die leert 
hem algauw het vak. 
Oliver is zeer on
handig, maar wordt 
door een gelukkig 
toeval geadopteerd 
door een rijke man. 

21.37 Nieuws en weer 
21.55 Oh, moeder 

wat is het heet 
Engelse serie : 
- «The great 

Payroll Snatch». 
Een bende lokale 
Birmaanse bandie
ten ontdekt dat 
het revue
gezelschap een 
groot som geld 
bewaakt. 
Zij beramen een 
plan het leger
onderdeel te 
overvallen .... 

22.25 Gauguin, 
the Savage 
Televisiefilm met 
Nicola Blackman, 
Hira Talfrey, e.a. 
Een film over hoe 
de kleine zaken
man Paul Gauguin 
Europa verliet, en 
daarmee ook zijn 
vrouw en kinderen , 
en naar de Zuidzee
eilanden ging op 
zoek naar het 
ware paradijs. 

23.30 Laatste nieuws 

NED2 
13.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

18.00 Idem 
18.55 Nieuws in 't kort 
18.59 De wonderlijke 

avonturen van 
Prof. Vreemdeling 
Tweede aflevering. 
Professor Vreemde
ling wil planten 
doen praten. 
Hiervoorheeft hij 
de hulp van Winnie 
en Fred nodig. 
Het is echter hele
maal niet zeker of 
ze hem zullen 
kunnen helpen .... 

19.25 Prettige vakantie 
Laatste aflevering. 
Hierin worden 
enkele zaken aan
gesneden die een 
vakantie onprettig 
zouden kunnen 
maken. 
Hieraan kunnen de 
vakantie-gangers 
gelukkig zelf veel 
doen . 

20.00 Nieuws en weer 
20.27 Alle sche,psels 

groot en klein 
Engelse serie. 
James ervaart dat 
hij ook zonder 
Tristan's hulp voor
uit komt op het 
liefdespad. 
Siegfried ervaart 
dat met Tristan's 
hulp zijn praktijk 
er eerder op 
achteruit gaat.. .. 

21.20 Lucy Show 
Amerikaanse serie : 
- «Lucy 

als dirigente». 
Met: Lucille Bali, 
Vivian Vance, 
Wally Cox, e.a. 
Lucy krijgt een 
neef van Vivian te 
logeren. 
Hij is slagwerker 
in een orkest. 
Maar de jongen is 
zo zenuwachtig dat 
hij vlak voor een 
concert onbedaarlijk 
de hik krijgt. -
En dan is er nog 
maar één op lossi g . 
Lucy moe zij 
plaats i ne e . 
Maar nu beg i e 
de probie e pas ... 

21.45 Hier en nu 
Actuali ei e rubr iek. 

22.25 Kerkepad '79 
22.45 Documentaire 

film 
23.00 Laatste nieuws 

DUITSL 1 
17.10 Nieuws in 't kort 
17.15 Schaukelstuhl 
18.00 Spass muss sein 

Kinderprogram ma. 
18.50 Nieuws in 't kort 
19.00 Intermezzo 

Aansluitend : 
Drei Damen 
vom Gri.ll 

19.30 Trick um halb 7 
19.40 Dierenwereld 

Documentaire serie. 
20.15 Hier und Heute 
20.45 Trick 

um 4 tel vor 8 
21.00 Nieuws 
21.15 Theodor Chindler 

Duitse TV-film. 
22.15 Heimwee 

naar Amerika 
Documentaire over 
't Vietnam-verleden 
van de V.S. 

23.00 So'ne en So'ne 
Serie. 

23.30 Tagesthemen 
24.00 Dolle dagen 

Joegoslavische film. 
01.30 Laatste nieuws 

DUITSL 2 
17.00 Schooltelevisie 
17.30 Schooltelevisie 
18.00 Nieuws in 't kort 
18.10 Lassie 

Amerikaanse serie. 
18.40 De Draaischijf 

-Magazine. 
19.20 Achtung : 

Kunstdiebe 
Duitse serie van 
Mantred Seide. 

20.00 Nieuws 
20.30 Spass mit Musik 

Muzikaal programma 
21.15 Gezondheids

magazine 
22.00 Nieuws 
22.20 Stroszek 

Een film van 
Werner Herzog. 

00.05 Religieus progr. 
00.35 Laatste nieuws 

DUITSL3 
19.00 Sesamstraat 

Een uitzending 
oor de lei ;es. 

19.30 Teleko ll~ 
20.00 H-inter 

de-n Sch1agzeil e-n 
20.45 Nieuws en weer 
21 .1 5 Vre-desopvoe-ding 
22.00 Momente 
22.15 Film am Mantag 

- .. 'A la i e•. 
Ee il a 
G. W. Pabs 
naar de roman van 
Peter Beno it. 

23.45 Laatste nieuws 

. T.F. 1 
13.00 Nieuws 
13.35 Gew. zenders 
13.50 Les après-midi 

de TF 1 d'hier 
et d'aujourd'hui 

14.25 Serie 
Gevolgd door : 
La familie Cigale 
Serie. 

18.00 TF Quatre 
18.27 Een programma 

voor de kinderen 
18.34 L'île aux enfants 
18.57 C'est arrivé 

un jour 
Een programma 
voor de kleintjes. 

19.20 Uit de regio 
19.44 Les inconnus 

de 19 h 45 
20.00 Nieuws 
20.35 Oe langste dag 

Film over de inval 
van de gaalliëerde 
troepen in Frankrijk. 
Aansluitend : 
Vollelaag 
Gevolgd door : 
Laatste nieuws 

ANT. 2 
13.50 Bonjour Paris 

Feuilleton. 
14.03 Aujourd'hui 

madame 
. - Damesmagazine. 

15.00 La femme 
de Jean 
Een film met 
France Lambiotte, 
Claude Rich, e.a. 

16.45 ltinéraires 
17.25 Fenêtre sur .... 
17.55 Récré A2 
18.35 C'est la vie 
18.55 Cijfers en letters 

- Spelprogram ma. 
19.20 Uit de regio 
19.45 Top club 
20.00 Nieuws 
20.35 AT 

- «Le so leil». 
2:2.40 Bande à part 
23.10 Laatste nie-uws 

F.R. 3 
18.30 Jeugdprogramma 
18.55 Vrije tribune 
19.10 Nieuws 
19.20 Uit de re-gio 
19.40 Gew. zende-rs 
19.55 Tekenfilmp je 
20.00 Spelprogram a 
20.30 Cinéma public 

- " L'hom e 
• presse ... 

Een Franse fir a 
Eduard Mo li a . 
Met : Al ai n Dele , 
Mireil le Darc, e.a. 

21.55 Laatste nieuws 

17.25 Rimes 
et racontes 

17.55 L'äge en fleur 
18.25 Zig-zag 
18.40 De Franse 

gemeenschappen 
in Walloni·ë 
en in Brussel 

19.10 Groeten 
uit Brussel 

19.15 Sport 
19.29 Weerbericht 
19.30 Nieuws 
19.55 Juridische 

raadgeving 
20.00 Les sentiers 

du monde 
21.10 Wetenschappelijk 

magazine 
23.10 Laatste nieuws 

RTBis 
19.55 Seniorama 
20.35 Tiger Shark 

Film in het kader 
van de Howard
Hawks cyclus. 
Doordat ze op zee 
doelloos rond
dwalen, na een 
storm in de Stille 
Zuidzee, krijgen 
drie vissers ruzie 
met elkaar? 
Het gaat om de 
laatste druppels 
drinkwater die ze 
nog hebben. 

21.55 Einde van de 
ATBis-uitzendingen 

12.00 La bonne 
franquette 

12.10 Barrier reefs 
12.40 Nieuws in ' t kort 
12.45 Variétés mag. 
17.00 Oe 5 à 7 jeune-s 
17.15 Oe 5 à 7 agenda 
17.30 Le 

Fra cop onissime 
8. 0 Le coHre-fort 
8.03 Oe 5 à 7 service 

18.10 De 5 à 7 act. 
18.20 Ram-Dames 

1 18.35 L.e coffre-fort 
I 18.40 Spelprogramma 

I 
19.00 Nie-uws en weer 
19.30 Le c-oHre-fort 
19.35 Spelprogramma 
19.47 Entre chiens 

e c ats .... 
19.55 Nie-uws in 't kort 
20.00 L'étrange 

Monsieur Duvallier 
21.00 Au Paradis à 

coups de révolver 
2:2.35 Horoskoop 
22.37 Programma

overzicht 
voor morgen 

' 

zwart-wit 

BBC1 
11.45 Schooltelevisie 
12.22 Music time 

on the sea 
14.30 Over the moon 
15.01 Words 

and pictures 
15.40 Going to work 
16.35 Songs of praise 
17.15 Playschoo l 
17.40 Baggy pants 
18.10 Blue Peter 
18.35 Tekenfilmpje 
18.55 Regionaal nieuws 
19.55 Ask the family 
20.20 The dukes 

of Hazard 
21 .10 Panorama 
22.25 The detective 

Film. 
00.15 Tonight 

BBC 2 
19.05 Schooltelevisie 
19.55 Spanish tiesta 
20.25 Yesterday's 

witness 
21.10 De Waltons 
22.00 Sing country 
22.40 lnside story 
23.30 Verse, worse 

and baby grand 
24.00 Return call 

to brass tacks 
00.25 Heute direkt 

ANGLIA 
17.20 Clapperboard 
17.45 Why can 't 

I go home 
18. 5 University 

challenge 
19.00 About Anglia 

Reg ion aal nieuws. 
19.35 Crossroads 

E ge lse serie. 
20.00 Lingalongamax 
20.30 Caranation Street 
21.00 In laving memory 
21.30 World in action 
22.00 Spearhead 
23.30 Once before I die 

Fil m. 
01.15 Living 

and growing 

SOUTHERN 
17.20 Clapperboard 
17.45 Why can't 

I go home 
18.15 Tekenfilmpje 
18.20 Crossroads 
19.00 Day by day 
20.00 Lingalongamax 
20.30 Coronatien Street 
21.00 In loving memory 
21.30 World in action 
22.00 Spearhead 
23.35 lnvasion road 
00.05 Tandarra 

0 



• 
1n 

BRT 1 
18.45 Oscar 
18.55 Tienerklanken 
19.35 Mededelingen 

Morgen 
19.45 Nieuws 
20.1 0 Het gaat 

in de muur 
TV-film. 
Met Ward de Ravet, 
Alex Willequet, 
Denise De Weerdt. 
Tweede wereldoor
log. Jan en zijn 
buurman Fred gaan 
kolen stelen in een 
verlaten station. 
Terwijl ze goed 
bezig zijn stopt er 
een trein met 
gedeporteerden in 
het station. Zullen 
zij een poging doen 
om hen te bevrij
den ? Fred wil wel 
maar Jan niet. 
Wanneer ze met 
hun kolen thuis
komen keert Fred 
terug om op zijn 
eentje de gevan
genen te bevrijden. 
Jan loopt hem 
achterna en ziet 
van op afstand hoe 
Fred door de 
Duitsers gesnapt 
wordt. Hij vertelt 
niets over dit ge
beuren aan de niets 
vermoedende 
vrouwen, maar hij 
voelt zich een 
lafaard en schuldig 
tegenover zijn 
aangehouden 
vriend. 

20.55 Leven op aarde 
21.45 Casino 

Promenadeconcert 
22.15 Aktie Kringloop 
22.45 Nieuws 

20.10 Dirk 
van Haveskerke 

20.35 Dieren 
in het zonnetje 

21.00 Over de invloed 
van gammastralen 
op goudsbloemen 
Drama van 
Paul Newman, met 
Joanna Woodward, 
Nell Pots, e.a. 
Beatrice is ver
bitterd om haar lot 
dat haar onrecht
vaardig lijkt. 
Beatrice is door dit 
alles cynisch en 
hardvochtig 
geworden .. .. 

• • 
un1 

NED1 
1 0.00 Schooltelevisie 
13.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

18.40 Kortweg 
18.50 De Fabeltjeskrant 

Een animatiefilmpje 
voor de kleintjes. 

19.55 Nieuws in 't kort 
18.59 E.O.-familie· 

dag '79 
Religieus progr. 
Vanavond een 
uitgebreid verslag 
van de zaterdag j.l. 
in de Utrechtse 
Jaarbeurs gehouden 
EO-familiedag. 
De achtste grote 
jaarlijkse man ifesta
tie van de Evange
li sche Om roep voor 
groot en klein. 
Het thema bestond 
uit de woorden 
«Ik ben de goede 
herder». 
Eerst zijn er 
beelden van het 
kinderfeest. 
Dit voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar. 
Gezien de verwach
te grote opkomst 
was de Bernhard
hal voor het eerst 
in tweeën gesplitst. 
In beide delen 
waren er aparte 
programma's. 
Tussen de spelle
tjes en de ge
sprekjes door was 
er een speciale 
Kinderkrant ge
maakt ter ere van 
het feest. 
Gelijktijdig was er 
voor volwassenen 
een afwisselend 
programma in de 
I renehal. 
Verder veel koren 
en sol isten. 
In deze uitzending 
wordt ook de 
nodige aandacht 
besteed aan het 
buitengebeu ren. 

21.37 Nieuws 
en weerbericht 

21.55 Den Haag 
vandaag 
-Parlementaire 

rubriek. 
22.10 Denkbeeld 

-Informatief 
programma. 

23.05 Laatste nieuws 
en weerbericht 

NED 2 
13.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

18.00 Idem 
18.55 Nieuws in 't kort 
18.59 J. J. de Bom 

voorheen de 
Kindervriend 
Serie 
voor de kinderen . 

19.25 The trial 
of Peter Rabbit 
Film over kon ijnen 
gemaakt in 
Wimpo le Warren 
in Cambridgeshire. 
Gesch reven door 
Maleo lm Pen ny en 
Jeremmy Brad shaw. 
Gefilmd door 
Anthony en 
Eli zabe h Bomford. 
Zin en onz in over 
een bekend di er. 
Want bekend is het 
konijn eigenlijk bij 
iedereen. 
Stadsbewoners 
hebben er echter 
weinig last van. 
De boer haat ze, 
maar toch is het 
door de boer dat ze 
in heel Engeland 
voorkomen. Ze 
werden door de 
Noormannen inge
voerd kort na de 
slag hij Hastings 
in 1066. 
Ze werden 600 jaar 
lang om hun vlees 
door boeren gefokt. 

20.00 Nieuws 
en weerbericht 

20.27 De zeven 
van Blake 
Engelse TV-serie 
(?de aflevering): 
- « Mission 

te Destinyu. 
Met: 
Gareth Thomas, 
Sally Knyvette en 
Michael Keaton. 
«Spoor hem op en 
vern ietig hem", dat 
is de opdracht die 
Frans van de ruimte
commandant krijgt. 
Die ··Hem» is 
natuurlijk Blake .. .. 

21.20 VARA-visie 
Opinieprogramma. 

22.00 The Evacuees 
TV-spe l van de BBC 
met Gary Carp, 
Steven Serember, 
Maureen Lipman, 
Margery Mason en 
Ray Mort. 

23.15 Vrije gedachte 
23.35 Laatste nieuws 

en weerbericht 

DUITSL 1 
11.10 Nieuws in 't kort 
17.15 Bericht over 

de internationale 
verkeersstentoon
stelling in Hamburg 

18.00 Een programma 
voor de kinderen 

18.50 Nieuws in 't kort 
19.00 Drei 

im Morgenland 
-··Shalom 
. Mustapha». 

19.30 Gute Laune 
mit Musik 
Muzikaal programma 

19.45 Von Eifel bis 
zum Weserbergland 
Documentaire. 

20.15 Hier und Heute 
20.45 Trick 

um 4tel vor 8 
21.00 Nieuws 

• 

21.15 Plattenkiüche 
Muzikaal programma 

22.00 Panorama 
Actualiteiten rubriek. 

22.45 The Rockford 
Files 
Amerikaanse 
politieserie met 
James Garner, e.a. 

23.30 Tagesthemen 
24.00 Sport 
00.45 Laatste nieuws 

DUITSL 2 
17.30 Mozaïek 
18.00 Nieuws in 't kort 
18.10 Calvisius, 

de slaaf 
Documentaire serie 

• voor JOngeren. 
18.40 De Draaischijf 
19.20 Speedy Gonzales 

Tekenfilmpje 
voor de kleintjes. 

20.00 Nieuws 
20.30 Een zondag 

in oktober 
Een film van 
George Althammer 
en Anctré Liblk. 

22.00 Nieuws 
22.20 Die Galle 

von Zimmer 11 
Documentaire. 

23.00 Brather John 
Amerikaanse film 
van J. Goldstone. 

00.40 Laatste nieuws 

DUITSL3 
20.45 Nieuws en weer 
21 .15 Schauplatz 
22.00 Momente 
22.15 Spätere Heirat 

nicht 
ausgeschlossen 

23.00 Sport 
23.30 Hilferufe 
24.00 Laatste nieuws 

13.00 Nieuws 
13.45 Les après-midi 

de TF 1 
- ccle regard 

des femmes». 
17.58 TF Quatre 
18.27 Een programma 

voor de kinderen 
18.34 L'île aux enfants 
18.57 C'est arrivé 

• un JOUr 
19.12 Une minute 

pour les temmes 
19.20 Uit de regio 
19.44 Les inconnus 

de 19 h 45 
20.00 Nieuws 
20.35 De avonturen 

van David Balfour 
Op het schip ont
dekt men een ver
stekeling met een 
boodschap voor 
koning James .... 

22.08 P .N.C. 
Gevol,gd door : 
Laatste nieuws 

ANT. 2 
13.50 Bonjour Paris 
14.03 Aujourd'hui 

madame 
15.00 The 

untouchables 
Politieserie : 
-«Schaakspel» . 

15.55 Ontdekken 
17.25 Fenêtre sur .... 
17.55 Récré A2 
18.35 C'est la vie 
18.55 Cijfers en letters 
19.20 Uit de regio 
19.45 Top club 
20.00 Nieuws 
20.40 Dossiers 

de l'écran 
- ccGiordano 

Bruno•>. 
Een film met 
Mathieu Carrière, 
Gian Maria Vok>nte-. 
Gevolgd door : 
Debat over de 
Inquisitie 

23.30 Laatste nieuws 

F.R. 3 
18.30 Jeugdprogramma 
18.55 Vrije tribune 
19.10 Nieuws 
19.20 Uit de regio 
19.40 Gew. zenders 
19.55 Tekenfilmpje 
20.00 Spelprogramma 
20.30 Cinéma pour tous 

- «Dall as, 
vi !Ie frontière". 

Amerikaanse film 
met Gary Cooper, 
Ruth Roman, e.a. 

22.00 Laatste nieuws 

0 

17.251, 2, 3 .... Cinéma 
17.55 L'äge en fleur 

Feuilleton. 
Het was een zeer 
moeilijke pil ge
weest die Marie te 
slikken heeft ge
kregen. 

18.25 Zig-zag 
18.40 Francis aux 

paradis perdus 
19.10 Groeten 

uit Brussel 
19.15 Antenne-soir 
19.28 Weerbericht 
19.30 Nieuws 
19.55 The Onedin Line 
20.45 Mensen 

van Wallonië 
21.50 De geschiedenis 

van de Zeevaart 
22.40 Laatste nieuws 

RTBis 
19.55 De geschiedenis 

van de 
moderne muziek 
Vandaag: 
- «The Ragtime». 

20.45 Le jeune homme 
vert 
Een film van 
Daniel Goldenberg. 
Doorheen de hele 
film stelt Jean 
zichzelf vragen 
over zijn afkomst. 

22.05 Einde van de 
RTBis-uitzendingen 

12.00 La bonne 
franquette 

12.10 Barrier reefs 
12.40 Nieuws in 't kort 
12.45 Variété mag. 
17.00 De 5 à 7 jeunes 
17.15 De 5 à 7 agenda 
17.30 BewUched 
18.0(), Le coUr:e-fort 
18.03 De 5 à 7 service 
18.10 De 5 à 7 act. 
18.20 Ram-Dames 
18.35 Le coffre-fort 
18.40 Spelprogramma 
19.00 Nieuws en weer 
19.30 Le coffre-fort 
19.35 Spelprogramma 
19.47 Entre chiens 

et chats .... 
19.55 Nieuws in 't kort 
20.00 Het kleine huis 

op de prairie 
21.00 Cléo de 5 à 7 0 
22.25 Les potins 

de la comète 
22.27 Programma

overzicht 
voor morgen 

22.30 Impact du 
Plein Evangile 

0 zwart-wit 

BBC1 
10.10 Heute direkt 
10.38 Math show 
12.00 Watch swans 
12.17 Going to work 
14.30 Flumps 
15.00 You and me 
15.40 Television club 
16.00 Royal Aseat-

paardenraces 
17.20 Playschool 
17.45 Hunter's gold 
18.10 Ask Aspel 
18.35 Tekenfilm 
18.55 Regionaal nieuws 
19.55 Driver 

of the year 
20.25 Centennia! 
22.25 I didn't know 

you cared 
22.55 Horse trading 
23.45 Tonight 
00.25 Multi-racial 

Britain 

BBC2 
19.55 Tekenfilmpje 
20.30 Tennis to win 
~00 Small world 
21.10 Brass tacks 
22.00 Rhoda 
22.25 World of music 
23.15 Top gear 
24.00 Golf 

ANGLIA 
15.30 This year, 

next year 
16.25 Out of town 
16.55 Friends of man 
17.20 Runaround 
17.45 Words on war 
18.15 Emmerdate Farm 
19.00 About Anglia 

Regionaal nieuws. 
19.35 C ossroads 
20.00 Enterprise 
20.30 Gel Christie love 
22.00 Rumpole 

of the bailey 
23.30 Camera 
24.00 The entertainers 
00.30 Sidestreet 

SOUTHERN 
16.25 Stars on ice 
16.50 Rolf Harris 
17.20 Runaround 
17.45 Words on war 
18.15 Te pje 
18.20 Crossroads 

Engelse serie. 
19.00 Day by day 
20.00 Enterprise 
20.30 Columbo 
22.00 Rumpole 

of the bailey 
23.30 Camera 
24.00 The entertainers 
00.10 Fireside theatre 

Nr. 24 - 57 
' 



• 

woen 

BRT 1 
16.30 Tip-top 
18.15 Jonger 

dan je denkt 
18.40 Barbapapa 
18.45 Project UFO 

Nieuw jeugd-
feuilleton . 

19.35 Mededelingen 
Morgen 

19.45 Nieuws 
20.10 Weerman 
20.15 Nationale Loterij 
20.20 Happy Days 
20.45 Beschuldigde, 

sta op I 
«De zaak 
Van Ginnink". 
Angeline Van 
Ginnink heeft een 
harde en wat 
trieste jeugd gehad, 
• • m een arm gezm 
met zeven kinderen, 
en met een zieke
lijke vader, te 
Oostrozebeke. 
Wanneer ze zich 
tenslotte losweken 
kan uit deze 
miserie, gaat ze 
toch nog een 
weinig studeren. 
Zij is dan al 21 jaar. 
Maar verder dan 
gezins- en bejaar
denhelpster, in en 
om Torhout, brengt 
ze het niet, en 
dat is niet een 
beroep waaraan 
een hoge, zelfs 
geen middelmatige 
wedde, verbonden 
is. Zowat tien jaar 
geleden maakte 
Angeline Van 
Ginnink kennis 
met een ver
pleegster, Veva 
Van Drummen. 
Beiden, nog onge
huwd, gaan, op 
verzoek van Ange
line, zo lijkt het 
toch, samenwonen, 

• en gaan een Jaar 
later reeds op de 
luxueuze toer. 
1976 vermaakt 
Maria Schieteestte 
van Lichtervelde al 
haar bezittingen, 
per besloten testa
ment, aan Angeline. 

22.25 Nieuws 
22.40 E.K. Basketbal 

20.15 Hoogtepunten 
kunst XXe eeuw 

21.05 De heuvel 0 
Drama. 

Nr. 24 - 58 

• • 
un1 

NED1 
10.00 Schooltelevisie 
13.00 Nieuws 

voor doven 
~n slechthorenden 

15.30 Grizzle en Co 
Tekenfilmipje 
voor de kleintjes. 

15.40 Charlie 
ChaplinO 
- «Charlie als 

toneelknecht». 
Charlie heeft z'n 
handen vol aan al 
het sjouwwerk bij 
het toneel. 
Een enorme pilaar 
wordt hem bijna 
de baas .... 

15.55 Konferenz 
der Tiere 
Tekenfilmpje. 

18.00 Nieuws 
voor doven 
en slechthorenden 

18.40 Trekking 
Nationale Loterij 

18.45 Toeristische tips 
18.50 De Fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws in 't kort 
18.59 Van gewest 

tot gewest 
Regionaal nieuws. 

19.50 Politieke Partijen 
20.00 Power struggle 

Televisiefilm 
van John lrvin. 
In 1972 werd de 
uitvoering van het 
Amerikaanse kern-

• energie-programma 
grondig gewijzigd. · 
Dit gebeu~de door 
een advocaat uit 
Chicago en door 
een jonge econoom. 
Het lag in de be
doeling 1000 kern
raaktoren te bou
wen. Dit aantal 
werd teruggebracht 
tot 200. 
Dan Ford en Myron 
Cherry slaagden 
erin door te 
dringen tot de ge
heimen van de 
Amerikaanse kern
industrie. 

21.17 Oorlog en vrede 
rechtstreeks 
Holland-festival 
met het Nederlands 
Kamerorkest. 
Een uitzending 
vanuit de Waalse 
kerk in Amsterdam. 

21.37 Nieuws en weer 
21.55 Den Haag 

vandaag 
22.10 Panoramlek 
22.50 Europese 

kampioenschappen 
Basket-bali 

23.35 Laatste nieuws 

NED 2 
13.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

18.00 Idem 
18.55 Nieuws in 't kort 
18.59 En zij kregen 

een dochter 
Engelse serie (5). 

19.25 Kenmerk 
Informatierubriek 
over kerk 
en samenleving. 

20.00 Nieuws en weer 
20.27 Documentaire 
20.32 Count down 

-Popprogramma. 
21.05 Fantasy lsland 

Amerikaanse serie : 
- «Fopkoning .. . 
Ernie MiJler, een 
eenvoudige lood
gieter, wil het 
leven van een 
koning leiden. 
Hij wordt daarom 

• voorz1en van een 
• n1euwe naam : 

de Koning van 
Carpathia, compleet 
met Koningin 
Aurora en een 
koninklijk gevolg. 
Er wachten hem 
echter veel ver
rassingen .... 
"Instant--familie" 
Gail Grayson, een 
overtuigde boeken
wurm van 20 lentes, 
arriveert op Fantasy 
lsland met haar 
medelijdende moe
der Mildred. 
Er wacht hun een 
specialist op het 
gebied van 
kinderen op. 
Ook Gail kriint niet 
helemaal wat ze 
verwacht heeft .. .. 

21.551nfo 
Actualiteitenrubriek. 

22.30 Taxi 
Amerikaanse 
komische serie 
met Judd Hirsch en 
Jeff Conaway. 
In deze aflevering· 
van "Taxi" beleven 
de taxichauffeurs 
van de Sunshine 
Cab Company een 
uiterst vreemde 
dag als een slecht 
functionerende 
te lefoon het hen 
mogelijk maakt 
onbeperkt e 
te lefoneren ..... 

22.55 Veronica 's 
agenda 
Info rmatief prog r. 

23.05 Laatste nieuws 
en weerbericht 

DUITSL 1 
17.10 Nieuws in 't kort 
17.15 Op klaarlichte 

dag 
Duitse volksliedjes. 

18.00 Een programma 
voor de kinderen 

18.50 Nieuws in 't kort 
19.00 Vreemdeling, 

waar kom je 
vandaan? 
Franse serie. 

19.30 Hit urn halb 7 
19.40 Vreemdeling, 

waar kom je 
vandaan? 
(Vervolg). 

20.15 Hier und Heute 
20.45 Hit urn 4tel vor 8 
21.00 Nieuws 
21.15 Flammen empor. 

Duitse film van 
Eberhard Schubert. 

22.55 Het is zoals 
wanneer een vogel 
huilt 
Documentaire film. 

23.30 Laatste nieuws 

DUITSL 2 
17.15 Trickbonbons 

Een uitzending 
voor de kleintjes. 

17.30 Neues 
aus Uhlenbusch 

18.00 Nieuws in 't kort 
18.1 0 Flambards 

Amerikaanse serie 
van Alan Plater. 

18.40 De Draaischijf 
19.20 KO-OK 

- Spelprogram ma. 
20.00 Nieuws 
20.30 Alles Gute, 

Köhler 
Serie. 

21.15 ZDF-Magazine 
22.00 Nieuws 
22.20 Van der Valk 

Politieserie. 
23.05 Sieh mal an 
23.10 We beginnen 

weer bij het begin 
Religieus progr. 

23.40 Laatste nieuws 

DUITSL 3 
19.30 Telekolleg 
20.00 Tier-Report 

Documentaire 
over dieren. 

20.45 Nieuws en weer 
21.15 Mittwochs in .••• 
22.45 Dreizack 

Sati rische u itz. 
23.00 Der 7. Sinn 
23.05 SpätvorsteUung 

- ·Cause 
of Alarm". 

A e · aa se f ilm 
van Tay Ga e . 

00.15 Laatste nieuws 

13.00 Nieuws 
13.37 Les visiteurs 

du mercredi 
17.52 Op twee wielen 
18.00 TF Quatre 
18.27 Een programma 

voor de kinderen 
18.34 L'ile aux enfants 

Kinderprogramma. 
18.57 C'est arrivé 

un jour 
19.12 Une minute 

pour les femmes 
- Damesmagazine. 

19.20 Uit de regio 
19.44 Les inconnus 

de 19 h 45 
19.53 Lottotrekk-ing 
20.03 Nieuws 
20.35 Graziella 

Een film 
naar het werk 
van Lamartine. 
In 1810 gaat 
Lamartine met een 
vriend naar Italië. 
Daar ontmoet hij 
een vissersdochter, 
G raziella .... 

22.10 Livres en fête 
23.20 Laatste nieuws 

ANT. 2 
13.50 Bonjour Paris 

Feu illeton . 
14.03 Aujourd'hui 

madame 
15.15 Bionic Woman 

Amerikaanse serie : 
- «De schip-

breukelingen ... 
16.10 Récré A2 
18.35 C'est la vie 
18.55 Cijfers en letters 

Spel programma. 
19.20 Uit de regio 
19.45 Top club 
20.00 Nieuws 
20.35 Mi-fugue, 

• • mi-raiSOn 
21.35 Gezondheids- · 

magazine 
22.50 Laatste nieuws 

F.R. 3 
18.30 Jeugdprogramma 
18.55 Vrije tribune 
19.10 Nieuws 
19.20 Uit de regio 
19.40 Gew. zenders 
19.55 Tekenfilmpje 
20.00 Les jeux 

de 20 heures 
- Spe lprogramma. 

20.30 Un film, 
un auteur.... · 
-u La lettre 

du Kremlin». 
Een fil m van 
John Huston. 

22.25 Laatste nieuws 

17.00 Feu vert 
18.35 Emilie 
18.40 Religieuze 

uitzending 
19.10 Groeten 

uit Brussel 
19.15 Antenne-soir 
19.29 Nieuws en weer 
19.55 Contacten 
20.00 Histoire 

d'une affaire 
Film van 
Michel Cadot. 
De Hongaarse 
joden worden 
achtervolgd en ze 
worden bedreigd 
en belasterd. Ze 
dreigen uitgeroeid 
te worden. De 
«Waada .. , een orga
nisatie die door 
Joël Brand gesticht 
is, besluit een paar 
invloedrijke Nazis 
om te kopen om zo· 
de golf van achter
volgingen te stui ten. 

22.00 Nieuws 
22.15 Het kind 

en de maatschappij 
23.05 Einde 

van de uitzendingen 

RTBis 
19.55 Teleretro 

Programma's 
uit de oude doos. 

20.15 L'amour 
du métier 
Feuilleton. 

21.15 Korfbal 
Eurovisie. 

22.15 Einde 
van de uitzendingen 

12.00 La bonne 
franquette 

12.1 0 Barrier reefs 
12.40 Nieuws in 't kort 
12.45 Variétés mag. 
16.30 L'école 

buissonnière 
18.00 Le coffre-fort 
18.05 Uit de regio 
18.20 Ram-Dames 
18.35 Le coffre-fort 
18.40 Spelprogramma 
19.00 Nieuws en weer 
19.30 Le coffre-fort 
19.35 Spelprogramma 
19.47 Entre chiens 

et chats •••• 
19.55 Nieuws in 't kort 
20.00 Hit-parade 
21.00 Catherine 
22.30 Horoskoop 
22.32 Programma-

overzicht 
voor morgen 

' 

0 zwart-wit 

BBC1 
10.38 20th Century 

History 
11.00 Te~evisio n club 
11.23 Music time 

on the sea 
11.45 You and me 
12.00 Exploring science 
12.23 Words 

and Pictures 
14.30 Bod 
14.45 Cricket 
15.01 Watch swans 
15.18 To coin 

a phrase 
15.38 Cricket 
17.20 Kindermagazine 
17.45 Star 

turn challenge 
18.10 Go with noakes 
18.35 Tekenfilmpje 
18.55 Regionaal nieuws 
19.50 Lena Zavaroni 
20.20 Driver 

of the year 
21.10 The omega factor 
22.25 The Pythons 
23.15 The Americans 
00.05 Tonight 

BBC2 
12.25 Cricket 
14.50 Sport 
19.55 The long search 
20.55 Tekenfilmpje 
21.20 FinanciE'e~ mag. 
22.00 Dave AJien 
22.45 Peasants 

pol iticlans 
and power 

00.15 Cricket 

ANGLIA 
17.45 Stay alive 

with Eddie McGee 
18.15 Winner takes all 
19.00 About Anglia 

Regionaal nieuws. 
19.35 Crossroads 
20.00 Don't 

just s'it lhere 
20.30 Coronation Street 
21.00 Benny Hili show 
22.00 Alcohol 
23.30 S. W .A. T. 
00.30 Power 

without glory 

SOUTHERN 
17.45 Stay alive 

with Eddie McGee 
18.15 Winner takes all 
19.00 Day by day 
19.35 Scene midweek 
20.00 Don't 

just sit there 
20.30 Coronatien Street 
21.00 Benny Hili show 
22.00 Alcohol 
23.35 Mannix 



BRT 1 
18.45 Barbapapa 
18.50 Rondomons 
19.17 Standpunten 
19.37 Mededelingen 

Morgen 
19.45 Nieuws 
20.10 De zoete inval 

Basil en zijn 
vrouwtje zijn 15 jaar 
getrouwd. Hij heeft 
een leuke verras
singstuif georgani
seerd. Met alle 
gevolgen vandien ... 

20.35 Panorama 
21.25 De vervloekte 

koningen 
«De Salische wet». 
Filips van Poitiers 
wordt regent van 
Frankrijk en tracht 
zijn oom Karel van 
V alo is uit te 
schakelen, allebei 
willen ze koning 
worden. 

23.10 Nieuws 

20.1 0-Sterren 
en hun hobby's 
Ahmed (John 
Huston) 

20.35 Een man 
wil vooruit 
«Vader Busch». 
Karl Siebrecht, die 
uit de provincie 
naar Berlijn geko
men is, is door zijn 
sociaalvoelendheid 
zijn eerste baantje 
kwijt geraakt. Maar 
hij krijgt een nieuwe 
kans : von Senden, 
waarmee hij toeval
lig kennis heeft 
gemaakt, geeft 
hem de raad te 
solliciteren bij het 
tekenbureau van 
zijn zwager. Karl 
krijgt een baan als 
tekenaar. In zijn 
nieuwe thuis wordt 
hij met eigenaar
dige toestanden 
geconfronteerd. 
Rieke Busch die 
Karl op zijn heen
reis heeft leren 
kennen, heeft hem 
onderdak verschaft. 
Vader Busch heeft 
vaak buien van 
zwaarmoedigheid : 
hij verwijt zichzelf 
dat hij zijn vrouw 
in haar laatste 
levensjaren slecht 
behandeld heeft.. .. 

21.25 Première 

• • 
un1 

NED1 
11.00 Schooltelevisie 
13.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

14.00 Schooltelevisie 
18.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

18.40 Kortweg 
18.50 De Fabeltjeskrant 

Voor de klentjes. 
18.55 Nieuws in 't kort 
18.59 Lucy and 

Mr. Mooney 
Amerikaanse 
komische serie : 
-cc Bij de bank 

is je gulden een 
daalder waard». 

Mr. Mooney vreest 
onheil als Lucy bij 
hem een grote 
zak wisselgeld 
komt ophalen. 
Ze is ervan over
tuigd dat ze een 
fortuin in handen 
heeft .... 

19.25 Zo vader, 
zo zoon 
-Spel programma. 

19.50 The Forest 
In deze film wordt 
getoond op welke 
manier er in de 

. wereld gebruik en 
misbruik wordt 
gemaakt van de 
bossen. 

20.25 Blaastest 1979 
Vanuit de Rodahal 
te Kerkrade 
presenteert Ted de 
Braak het jaarlijkse 
blaaskapellen
concours. Er zijn 
deelnemers uit 
België, Nederland 
en Luxemburg. 

21.37 Nieuws en· weer 
21.55 Den Haag 

vandaag 
22.10 Oorlog en vrede 

verklankt 
Muzikaal programma 
met werken van 
Jannequin, 
Henriëtte Bosmans, 
Rachmaninov, 
Eisler, Debussy, 
lves en van 
Straesser. 
De uitbeelding van 
strijd in de muziek 
is in de loop der 
jaren altijd erg 
populair geweest. 
Het Nederlands 
Kamerkoor ver
zorgt in het huidige 
Holland-Festival een 
programma op dit 
thema. 

23.10 Laatste nieuws 

NED 2 
13.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

18.00 Idem 
18.55 Nieuws in 't kort 
18.59 De Astronautjes 

Tekenfilm reeks. 
19.05 Kizzy 

Serie 
voor de kinderen 
met Vanessa Furs1. 
Clivia Brooke heeft 
aanvankelijk wel 
wat moeite met de . 
vrijheidslievende 
kleine zigeunerin ; 
ze heeft de· 
admiraal beloofd 
Kizzy met begrip 
en liefde -te 
bejegenen. 
Daar heeft Clivia 
geen moeite mee. 
Kizzy is weer van 
plan met het paard 
Joe weg te gaan, 
maar Joe is in
middels overleden 
en Kizzy is 
ontroostbaar .... 

20.00 Nieuws en weer 
20.27 AVRO's 

zomerkwis 
- Spelprogram ma. 

21.30 The Foundation 
- «De erfenis» . 
Davinia komt ont
hutst tot de ont
dekking dat haar 
overleden echt
genoot, een ge
heime relatie had 
met een zekere 
Joan Russell. 
Bovendien had hij 
haar in zijn testa
ment 10.000 dollar 
nagelaten. 
Joan laat zich niet 
gemakkelijk af
schepen en eist 
haar geld op. 
Davinia, echter is 
geenszins van plan 
haar dat geld te 
gunnen. 
Joan dreigt haar 
relatie met de 
overleden directeur 
bekend te maken 
als zij haar deel 
van de erfenis niet 
krijgt. . 
Davinia laat nu 
haar vrouwelijke 
intuïtie de vrije 
teugel en organi
seert een ontmoe
ting met Joan .... 

22.20 releVizier
magazine 
Actualiteiten rubriek. 

23.00 Sportpanorama 
23.30 Laatste nieuws 

DUITSL 1 
17.10 Nieuws in 't kort 
17.15 Moeder heeft 

ons verlaten 
Documentaire 
over alleenstaande 
vaders. 

18.00 Wilde dieren 
18.15 Alltag 

. Kinderprogramma. 
18.50 Nieuws in 't kort 
19.00 Stars singen 

und erzählen 
-Milva. 

19.15 Mike Andros
Reporter 
der Grossstadt 
Serie. 

20.15 Hier und Heute 
Regionaal nieuws. 

20.45 Spiel 
um 4tel vor 8 

21.00 Nieuws 
21.15 Der Fernseh

diskussion 
22.15 André Heller -

Aüsserungen eines 
Nachdenklichen 

22.45 Alles oder nichts 
23.30 Tagesthemen 
24.00 Niobe 

Muzikaal spel. 
01.00 Laatste nieuws 

DUITSL 2 
17.30 Schooltelevisie 
18.00 Nieuws in 't kort 
18.1 0 Sinbad 

T ekenfi I mserie. 
18-4.0 De Draaischijf 

-Magazine. 
19.20 De Tony Randall

show 
Ameri.kaanse serie 
met Tony RandalL 

20.00 Nieuws 
20.30 Der grosse Preis 
21.50 Die grosse Hilfe 
22.00 Nieuws 
22.20 Tun sie selbst 

genug? 
Documentaire. 

23.05 Das kleine 
Fernsehspiel 
Televisiespel : 
- «Heisse 

Kartoffeln••. 
01.10 Laatste nieuws 

DUITSL3 
20.00 Jugend 
20.45 Nieuws en weer 
21.15 Film 

am Donnerstag 
- «Gambling Lady». 
Amerikaanse film 
van Archie Mayo. 

22.20 Galerie 
Cultuu '""'rrllagazine. 

22.50 Kino '79 
Film informatie. 

23.50 Laatste nieuws 

13.00 Nieuws 
13.35 Gew. zenders 
13.50 Gezondheids-

magazine 
18.02 TF Quatre 
18.27 Een programma 

voor de kinderen 
18.34 L'île aux enfants 
18.57 C'est arrivé 

un jour 
19.12 Une minute 

pour les femmes 
19.20 Uit de regio 
19.44 Les inconnus 

de 19 h 45 
20.00 Nieuws 
20.35 De vreemde 

Mr. Duvallier 
-«Karate-

caramel». 
In Libertador wordt 
het volk getiranni
seerd door de 
minister van justitie. 
Men doet een 
beroep op Rainer .... 

21.33 L'événement 
22.38 Ciné-première 

- Filminformatie. 
23.05 Laatste nieuws 

ANT. 2 
13.50 Bonjour Paris 

Feuilleton. 
14.03 Aujourd'hui 

madame 
15.00 The 

untouchables 
PoJitieserie : 
-«Het verhaal van 

Waxey Gordon••. 
16.00 L'invité du jeudi 
17.20 Fenêtre sur ..•. 
17.50 Récré A2 
18.30 C'est la vie 
18.50 Cijfers en letters 
19.20 Uit de regio 
19.45 Top club 
20.00 Nieuws 
20.35 Grand échiquier 
23.20 Laatste nieuws 

18.30 Jeugdprogramma 
18.55 Vrije tribune 
19.10 Nieuws 
19.20 Uit de regio 
19.40 Gew. zenders 
19.55 Tekenfilmpje 
20.00 Spelprogramma 
20.30 Un film, 

un auteur .... 
- ccThé 

et sympath ie ... 
Een film van 
Vin-cente MineliL 
Met : John Kerr en 
Deborah Kerr over 
de problemen van 

• een weesjongen. 
22.30 Laatste nieuws 

17.251, 2, 3 ... Cinéma 
17.55 L'äge en fleur 

Twee belangrijke 
families hebben een 
optreden aange
vraagd van de 
balletgroep. Dit ter 
ere van de verloving 
van hun kinderen. 

18.25 Zigzag 
18.40 Festivals 

en tentoonstellingen 
19.10 Groeten 

uit Brussel 
19.15 Antenne-soir 
19.29 Nieuws en weer 
19.50 Programma-

overzicht 
20.00 Autant savoir 
20.20 The ODESSA· 

files 
Op de nacht waarin 
president Kennedy 
sterft, dwaalt een 
jonge journalist 
door de straten 
van Hamburg. Zijn 
aandacht wordt 
getrokken door een 
ziekenwagen die 
met loeiende 
sirenen door de 
nacht rijdt. Het is 
niks bijzonders : 
een oude man 
die zelfmoord ge- . 
pleegd heeft. 

22.25 Nieuws 
22.40 Le carrousel 

• aux 1mages 
23.30 Einde 

van de uitzendingen 
• 

12.00 La bonne 
franquette 

12.10 Barrier reefs 
12.40 Nieuws in 't kort 
12.45 Variétés mag. 
17.00 De 5 à 7 jeunes 
17.15 De 5 à 7 agenda 
17.30 Tekenfilm 
18.00 Le coffre-fort 
18.03 De 5 à 7 service 
18.10 De 5 à 7 act. 
18.20 Ram-Dames 
18.35 Le coffre-fort 
18.40 Spelprogramma 
19.00 Nieuws· en weer 
19.30 Le coffre-fort 
19.35 Spelprogramma 
19.47 Entre chiens 

et chats ..•• 
19.55 Nieuws in 't kort 
20.00 L'amour 

du métier 
21.00 King Kong 0 
22.35 Les potins 

de la comète 
22.37 Programma

overzicht 
voor morgen 

0 zwart-wit 

BBC 1 
10.41 Merry-go-round 
11.05 Everyday maths 
11.25 Near and far 
12.00 The life of 

a stand up comic 
14.30 Mr. Benn 
15.00 You and me 
15.10 Tennis 
17.20 Playschool 
17.45 Scooby doo 
18.10 Blue Peter 
18.35 T 
18.55 Regionaal nieuws 
20.00 Tomorrow's world 
20.25 Toppop 
21.05 on one 
21.30 Rosie 
22.25 Deep Concern 
23.15 Omnibus 
00.05 Tonight 

-Actualiteiten, 
nieuws en weer. 

BBC 2 
19.55 Open door 
20.35 Beside 

the seaside 
21.35 The paper chase 
22.25 Tarnished angel 

Film. 
23.55 Tennis 

ANGLIA 
17.20 The next week 

show 
17.45The 

Beachcombers 
18.15 Emmerdale Farm 
19.00 About Anglia 

Regionaal nieuws. 
19.20 Arena 
19.35 Crossroads 

Engelse serie. 
20.00 Survival 
20.30 Thundercloud 
21.00 You're 

only young twice 
21.30 TV eye 
22.00 Hazen 
23.30 Snooker 
24.00 Short cut to heli 

Film. 

SOUTHERN 
17.20 Project UFO 

sighting 4008 
18.15 Melotoons 

Tekenfilmpje. 
19.00 Day by day 
19.30 University 

challenge 
20.00 Survival 
20.30 Thundercloud 
21.00 You're 

only young twice 
21.30TV eye 
22.00 Hazen 
23.35 People rule 
00.05 New Avengers 

Nr. 24 - 59 



•• 
vr1 

BRT 1 
18.45 Barbapapa 
18.50 Klein, 

klein kleutertje 
·Voor de kleintjes. 

19.05 Protestantse 
uitzending 

19.35 Mededelingen 
Morgen 

19.45 Nreuws 
20.10 Weerman 
20.15 The great 

Waldo Pepper 
Avonturenfilm. 
Met: 
Robert Redford, 
Bo Svenson, 
Susan Sarandon. 
Heel wat helden 
van de Amerikaanse 
luchtmacht onder
vonden na de 
eerste wereld
oorlog moeilijkhe
den om zich aan te 
passen in het 
gewone burger
leven. Sommigen 
wilden hun helden
bestaan in vredes
tijd niet opgeven 
en poogden aan 
de kost te komen 
als kermis- en 
circusattractie en 
met stuntwerk. 
Tussen de piloten 
was er een grote 
concurrentie wat 
onderlinge naijver 
en soms sabotage
daden in de hand 
werkte. Ook Wal do 
Pepper is zo een 
held die zijn geluk 
zoekt in de waag
halzerij hoog in de 
lucht. Op de 
begane grond is 
Walde Pepper een 

• gewone JOngen, 
maar eens in de 
lucht is hij een kei. 
Hij begint met 
luchtdopen te 
verzorgen voor de 
plattelandsbevol
king en komt later 
terecht als lucht
akrobaat bij een 
vliegcircus in de 
Middle West. Waldo 
Pepper is echter 
ook een beetje 
mythomaan .... 

22.00 K.T.R.C. 
22.30 Nieuws 

20.15 Circusprogramma 
21.05 Ik, Claudius 

«Hail who ?•• 
21.55 Zomeragenda 

Nr. 24 - 60 

• • 
un1 

NED1 
13.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

18.00 Idem 
18.50 De Fabeltjeskrant 
18.55 Nieuws in 't kort 
18.59 Popeye 

Tekenfilmreeks. 
19.06 Kitty 

and the red shoes 
Kinderprogramma. 
Vader zegt «Nee» 
als Kitty een paar 
prachtige rode 
schoentjes ziet, die 
ze zo graag voor 
een schoolfeestje 
zou willen hebben. 
Maar de rode 
schoentjes uit de 
winkel glijden toch 
ongemerkt aan haar 
voeten en wat er 
dan niet allemaal 
gebeurd. 
Voor Kitty wordt 
het een dag vol 
avonturen .... 

20.03 Grootslag 
Natuurfilm. 
Grootslag is een 
polder in Noord
Holland, al vanaf de 
middeleeuwen een 
vaargebied met 
sloten en schuiten 
en met kleine 
zelfstandige boeren. 
Een gebied waar 
onderlinge hulp
verlening een be
langrijke rol speelde 
en waar het West
Fries voertaal was. 
Sinds een paar jaar 
is het een rijpolder 
geworden, met 
wegen en tractoren. 
Er heeft herver
kaveling plaats 
gevonden waardoor 
het karakter van 
de polder totaal 
veranderd is. 

20.45 Silver Jubilee 
Royal Variety Gala 
(Eerste deel} 
Naar aanleiding 
van het zilveren 
regeringsjubileum 
van Koningin 
Elisabath van 
Engeland. 

21.37 Nieuws en weer 
21.55 Silver Jubilee 

Royal Variety Gala 
(Tweede deel}. 

22.40 Sirnon Carmiggelt 
De schrijver leest U 
uit eigen werk «Hel» 
voor, uit de bundel 
«De rest van je 
leven ... 

22.55 Laatste nieuws 

NED2 
13.00 Nieuws 

voor doven 
en slechthorenden 

18.00 Idem 
18.55 Nieuws in 't kort 
18.59 Er was eens .... 

Tekenfilmserie 
van een familie, 
die ons door alle 
eeuwen heen voert 
vanaf het ontstaan 
van de mensheid 
tot op heden. 

19.27 Natuur 
in eigen land 
- «De heide». 

20.00 Nieuws en weer 
20.27 De anti-misdaad 

Brigade 
Franse film van 
Jean-Pierre Melville. 
Een politiekommis
saris, Edouard 
Coleman, moet op 
Simon, een vriend 
en tevens bar
eigenaar, jacht 
maken. Simon is 
betrokken bij een 
bankroof en een 
drugzaak. 
Tijdens de held-up 
werd een van de 
medeplichtigen 
ernstig gekwetst 
zodat de politie 
snel op het goede 
spoor kwam. 
Bij de hold-up is 
Sirnon niet alleen 
geweest : allereerst 
is er Cathy, een 
vriendin en mede
plichtige, die meer 
dan alleen vriend
schap scheen te 
voelen voor 
Coleman. 
Dan is er Louis en 
uiteindelijk Paul, 
een ex-bank
directeur die ten 
lange leste zelf
moord zal plegen. 
Coleman bevindt 
zich in een zeer 
netelige situatie. 
Hij weet dat het 
zijn taak is de 
daders gevangen 
te nemen. 
Hij zal Sirnon 
echter moeten 
doden voor de 
ogen van Cathy .... 

22.05 Brandpunt 
22.40 Tocht door 

de Middeleeuwen 
Documentaire serie 
naar het boek 
«Le temps 
des cathédrales» 
van Georges Duby. 

23.35 Laatste nieuws 

DUITSL 1 
17.10 Nieuws in 't kort 
17.20 Wo einem das 

tiören vergeht 
18.05 Szene '79 
18.50 Nieuws in 't kort 
19.00 Vreemdeling, 

waar kom je 
vandaan? 
Franse serie. 

19.30 Tip um halb 7 
19.40 Die Zukunft 

der Ahnen-Wir 
20.15 Hier und Heute 
21.00 Nieuws 
21.15 Der Kongress 

tanzt 
Duitse film 
van Eric Charell. 

22.40 Der Zivilist 
und das Militär 
Documentaire 
over Hans Apel. 

23.20 Tagesthemen 
24.00 Paule Pauländer 

Duitse film van 
Reinhard Hauff. 

01.35 Laatste nieuws 

DUITSL 2 
17.30 Schooltelevisie 
18.00 Nieuws in 't kort 
18.10 Kinder rund um 

die Welt 
18.40 De Draaischijf 
19.20 Western 

von gestern 
Amerikaanse serie. 

20.00 Nieuws 
20.30 Buitenlands 

nieuws 
21.15 Maigret · 

Franse film. 
22.35 Ein himmliches 

vergnügen 
Een programma 
met Harold Lloyd. 

23.00 Nieuws 
23.20 Aspekte 

Cultuurmagazine. 
23.50 Sport 
00.20 Thunderbolt 

and Lighttoot 
Amerikaanse film 
van M. Cimono. 

02.10 Laatste nieuws 

DUITSL3 
20.45 Nieuws en weer 
21.15 Jedem Minister 

seine Magister 
Documentaire. 

22.00 Momente 
22.15 El Torro 

Een film van 
Roman Fink. 

23.00 Der Mann, der 
aus der Ferne kam 
Televisiefilm van 
Claude Desailly. 

23.55 Religieus progr. 
00.25 Laatste nieuws 

13.00 Nieuws 
13.35 Gew. zenders 
18.00 TF Quatre 
18.27 Een programma 

voor de kinderen 
18.34 L'ile aux enfants 
18.57 C'est arrivé 

un jour 
19.12 Une minute 

pour les temmes 
19.20 Uit de regio 
19.44 Les inconnus 

de 19 h 45 
20.00 Nieuws 
20.34 Au théätre 

cesoir 
- ••Les Bätards» 
van Robert Thomas. 

23.05 Laatste nieuws 

ANT. 2 
13.50 Bonjour Paris 

Feuilleton. 
14.03 Aujourd'hul 

madame 
15.00 Benjowski 

Feuilleton. 
Benjowski heeft 
Stéphanov over
wonnen. Deze laat
ste wil Benjowski 
uit wraak aangeven. 

16.00 Delta 
17.25 Fenêtre sur .... 
17.55 Récré A2 
18.35 C'est la vie 
18.55 Cijfers en letters 
19.20 Uit de regio 
19.45 Top club 
20.00 Nieuws 
20.35 Les tollies 

d'Offenbach 
- «La grande 

duchesse». 
21.30 Apostrophes 
22.45 Laatste nieuws 
22.52 Ciné-club 

-«Grande rue ... 
Een film met 
Yves Massard, 
Betsy Blair, e.a 
In een klein Spaans 
dorpje, maken een 

• groep JOngeren een 
oude vrijster wijs 
dat één van hen 
verliefd is op haar .... 

F.R. 3 
18.30 Jeugdprogramma 
18.55 Vrije tribune 
19.10 Nieuws 
19.20 Uit de regio 
19.40 Gew. zenders 
19.55 Tekenfilmpje 
20.00 Spelprogramma 
20.30 Le nouveau 

vendredi 
21.30 Camera's om het 

leven te bekijken 
22.25 Laatste nieuws 

17.25 1 ,2 , 3 ... Cinéma 
17.55 L'äge en fleur 

Feuilleton. 
18.25 Zigzag 
18.40 Sept sur sept 
19.10 Groeten 

uit Brussel 
19.15 Antenne-soir 
19.29 Nieuws en weer 
19.55 A suivre 
21.50 Nieuws 
22.05 lsabelle 

devant Ie désir 
Belgische film met 
Jean Rochefort, 
Annie Cordy e.a. 
Vijf jaar na de 
Tweede Wereld
oorlog ontmoet 
lsabelle Luc, de 
zoon van een 
diplomaat. Ze wor
den op elkaar ver
liefd en ontmoeten 
elkaar regelmatig. 
Maar door de vele 
problemen die 
lsabelle gehad heeft 
in haar jongere 
jaren, loopt de 
relatie na een 
tijdje scheef ... . 

23.35 Einde 
van de uitzendingen 

RTBis 
19.55 Les yeux bleus 

Feuilleton. 
20.45 Wat spreken 

zeggen wil 
22.20 Einde 

van de uitzendingen 

12.00 La bonne 
franquette 

12.10 Barrier reefs 
12.40 Nieuws in 't kort 
12.45 Variétés mag. 
17.00 De 5 à 7 jeunes 
17.15 De 5 à 7 

week-end 
17.50 L'atout-cuislne 

du chef 
18.05 Le coffre-fort 
18.10 De 5 à 7 mag. 
18.35 Le cQffre-fort 
18.40 Spelprogramma 
19.00 Nieuws en weer 
19.30 Le coffre-fort 
19.35 Spelprogramma 
19.47 Entre chiens 

et chats .... 
19.55 Nieuws in 't kort 
20.00 Pepper 
21.00 Les chients verts 

du désert 
22.25 Horoskoop 
22.27 Programma

overzicht 
voor morgen 

ZV>art-WÎt 

BBC1 
11.45 You and me 
12.05 Out of the past 
12.30 Preview 

for teachers 
13.50 Teliffant 
14.30 Heads and ta ils 
15.02 The life of a 

stand-up-com ic 
15.35 Preview 

for teachers 
16.00 Races 
17.20 Playschool 
17.45 We are 

the champions 
18.10 Lassie 

Jeugdfeuille o . 
18.35 Tekenfilmpje 
18.55 Regionaal nieuws 
20.00 lt's a knock out 
21.00 Are you 

being served 
21.30 Film 
22.25 Petrocelli 
23.15 Tonight in town 
23.50 Comedy 

of terrors 
Fi lm. 

BBC2 
19.55 Ga rdener's worfd 
20.30 Heads and ta les 
20.45 estm inster 
21.10 TV wor!d 
2200 All creatures, 

great and smal t 
22.50 Bull 's eye 
23.15A roun d 

with Allis 
24.00 Tennis 

ANGLIA 
17.15 Midnight 

is a place 
17.45 Gymnastiek 
18.15 Bailey's bird 
19.00 Abo t Anglia 

Regionaal nieuws. 
20.00 The Krypton 

factor 
20.30 Gambit 
21.00 Chips 
22.00 Kids 
23.30 Probe 
24.00 lsland in the sun 

Film. 

SOUTHERN 
17.45 Gymnastiek 
18.15 Happy Days 
19.00 About Anglia 
19.30 What's on next ? 
20.00 The Krypton 

factor 
20.30 Winner takes all 
21.00 Hawali Five - 0 
22.00 Kids 
23.35 Opinions 

unlimited 
00.15 Soap 

• 
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Heldere, briljante, levensechte kleuren ... dat is de 
kunst van KODAK in uw KODACHROME dia's. Zowel 
de kwaliteit van de film als die van de ontwikkeling 
zorgen voor een geslaagd resultaat. 

Daarbij komen dan nog de andere KODAK plus
punten: korte ontwikkelingstermijn, stevige dia
raampjes met afgeronde hoeken, beschermende 
doos, ... alles is in de prijs van de film begrepen. 

KODAK EKT ACHROME 
200 en 400 films 

Dank zij hun hoge gevoeligheid kunt 
u met deze films zelfs bij zwak licht 
uitstekende dia's maken. Ook voor 
snel bewegende onderwerpen zijn 
zij geknipt. 

KODACH E diafilms, KODAK kleuren 

' 

y 

liteit. 



. Zo maakt u een 
NapoTonic 

long drink 

1 tnaat 
Mandarine 
Napoléon. 

Tonic toevoegen. 
"0 J k " n t ze roe s 

opdienen. 

0 

ppe 

t .. 
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Is het een vogel? Is het een vliegtuig? 
Neen! Het is Superman! Die kreet 
galmt al in Amerika en over de rest 
van de wereld sedert 1938, toen deze 
figuur bedacht werd door twee heren 
die nu de zestig voorbij zijn, en een 
ontevreden levensavond tegemoet
gaan. 
Het waren de crisisjaren, je kon de 
oorlog al voelen, niemand had nog 
geld of werk. En toen kwam HIJ, de 
redder des volks, de bevrijder der 
verdrukten, de sterke arm van het 
recht. 
Jerry Siegel en Joe Shuster waren 
twee jonge tekenaars, die bij de uit
geverij waar zij werkten een stan
daardcontract hadden getekend. Zij 
wisten niet, dat zij op een wereldsuc
ces broedden, een begrip dat zijn 
stempel op deze eeuw zou drukken. 
Sedertdien zijn ontelbare stripverha-

. 

len door henzelf, en later door hun 
opvolgers, gevuld met de avonturen 
van hun Grote Held. 
Er liep een onstelpbare reeks op de 
Amerikaanse teevee. En toen moest 
de film nog komen. Maar die is er nu, 
en dank zij zijn overweldigend succes 
in de bioscopen - en dus in de geld
beugel van de producers - komt er 
uiteraard een Superman II. . 
Maar de heren Si egel en Shuster zien 
geen cent van de rechten. Het ergste 
voor ze is nog, dat dit allemaal wette
lijk juist'zit ook. 
In Californië wandelt Jerry Siegel 's 
ochtends in de betrekkelijke koelte 
onder de palmbomen van Californië 
naar zijn werk. Hij heeft een baantje 
op het postkantoor: niks om over 
naar huis te schrijven, maar het 
houdt hem in leven. Hij moet het ove
rigens rustig aan doen, want hij heeft 

Marion 
Brando's 
honorarium 
beliep tachtig 
m iljoen frank. 
Hijvondhet 
niet genoeg. 
Zijn eis 
beloopt 
anderhalf 
miljard. 

• 
t• I 

• 

. l 

J erry Siegel (links) en Joe 
Shuster ontwierpen de populairste 
stripheld aller tijden. 
De miljoenen g ingen echter 
aan hun neus voorbij. 

een erg zwak hart. Zijn eerste, waar
scbm ende aanval heeft hij al gehad. 
Joe Shuster woont daar niet ver van
daan. Hij is loopjongen bij een druk'
kerij, en wordt langzaam maar zeker 
blind. 
Terwijl er met hun geesteskind hon-
derden miljoenen dollars worden -

• . 

• 

• 

• 
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George 
Reeves 
speelde 
Superman op 
de beeldbuis. 
Zijn korte, 
flitsende 

• • carnere, 
liep uit op 
zelfmoord. 

Jerry SIEGEL ontwerpers f iguur ., Superman" 
Joe SHUSTER 

George REEVES acteur "Superman" TV-reeks 
Lenore LEMMON dame waar Reeves in het werKelijke leven op 

verliefd was, maar 
niet on krij gen, zodat hij zelfmoord pleegde. 

-
Jack LARSO een bij de 'Daily Planet' beginnende reporter in de 

TV-reeks 

oei eill Lois Lane, reporter bij 'Daily Planet' in de TV-reeks, 
en vlam 
van Superma n 

Christopher REEVE acteur Superman in de film 

Richard DONNER regisseur film 

llya Salkind 
Pierre Spengler 

Si SIMONSON 

producers film - gaven Donner de zak voor de · 
tweede film . 

· 'special effects man' tv-reeks 

de hoofdrolspeler in de tv-reeks 
pleegde zelfmoord na een mislukte 
romance met een "dame van de wereld·" 

binnengeharkt, pikken zij een krui- ve, die de hoofdrol hebben gespeeld 
meltje van de maatschappij, die hun in respectievelijk de tv-reeks en de 
vroegere uitgeverij heeft opgekocht. film. De eerste pleegde zelfmoord na 
Een pensioentje, en gratis gezond- een ongelukkige liefdeshistorie met 
heidszorg, maar dat is louter uit een dame uit' de "betere kringen", en 
naastenliefde gegeven: zij hebben er de tweede krijgt een proces aan zijn 
geen enkel recht op. slippen, omdat bij uit de produktie 
Alleszins zijn zij nog beter af dan van "Superman II" wegliep. Tenzi" ij 
George Reeves en Christopher Ree- op staande voet terugkeert, en in 

looppas. 
Ook Marion Brando heeft een klein 
rechtszaakje ingeleid tegen de ma
kers van de flm. Voor zijn korte op
treden trok hij zowat 80 miljoen, een 
leuk honorarium. Maar Brando 
meent recht te hebben op een deel 
van de Ongeveer anderhalf 
miljard ... 
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Vanaf volgend jaar zullen dove tele
visiekijkers in Amerika net· zo goed 
van hun favoriete programma's 
kunnen genieten als hun goed ho
rende buren. 
Via een gesloten circuit krijgen zij op 
hun scherm te zien wat anderen be
luisteren. Een ,,zwarte doos", die op 
elk toestel kan aangesloten worden, 
zet de dialogen om in ondertitels. 
Zelfs kleurentoestellen met een inge
bouwde ontcijferaar zijn gepland en 
kosten niet veel meer dan een gewo
ne kijkkast. 
Maar of dit snufje ook voor de export 
gemaakt wordt, wisten de fabrikan
ten ons niet te vertellen. 

• 

• 2:1 
I 

• 

• 

Cheryl Ladd, de opvolgster van Far
rah Fawcett in "Charlie's Angels", 
wilde meer dan alleen maar actrice ' 
zijn. En dus stapte mooie Cheryl 
naar een platenproducent, bood 
haar diensten als zangeres aan en 
werd prompt gecontracteerd. 
,,Mijn eerste album is klaar", komt 
ze ons stralend tegemoet in de op-

van 

namestudio. "Ik voel me geweldig ... 
en vrij. Hier wordt tenminste met 
mijn wensen rekening gehouden. 
Geen strenge werkschema's. Geen . 
specialisten die komen vertellen wat 
er precies van je verwacht wordt. 
Geen kibbelpartijen over wat nu wel 
en niet mag. Zoals bij Charlie's An
gels." 
Zou Cheryl er dan aan denken de 

asner • ZlC 
ers en 

Ed Asner, de knorrige hoofdredac
teur uit ,,Het meisje van de televisie '; 
blijft humeurig Ook in zijn eigen se
rie "Lou Grant: heeft hij moeilijkhe
den om zich te beheersen. 
En daarover wil Ed graag praten als 
we hem op een fuifje ontmoeten . 
"Lou en .ik hebben veel gemeen: zegt 
hij. "Ik heb zelf ook een opvliegend 
karakter. En dat heeft me in mijn 

----------------------------.... _____ _ 
. -------. ... . .... __ ..., __ _ _ 
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serie te verlaten? 
"Natuurlijk ~iet", antwoordt ze be
slist. "Maar ik wil wél inspraak. Als 
een scène me niet bevalt, dan be
spreek ik ze met de scenarioschrij
vers. Ik heb er mijn eigen idee over. 
Waarom moeten vrouwen in reek
sen altijd mooi, maar idioot zijn? 
Denk je écht dat het publiek dat 
neemt? Het weet wel beter." 

carrière dikwijls parten gespeeld 
Maar het was sterker dan mezelf Ik 
kon me niet beheersen. Soms werd ik 
zo razend, dat ik niet meer wist wat ik 
deed" 
Gelukkig voorEd is die ellendige tijd 
voorbij. 
"Ik heb veel te danken aan mijn the
rapeut: vertelt hij stil ,.Nu kan ik 
tenminste over mijn probleem spre
ken. Ik weet dat ik geen gemakkelijk 
persoontje ben. Als ik weer eens 
kwaad word délll tracht ik mijn woe
de ;e onderdrukken Het lukt. Als je 
maar wil En dat wil ik bewijzen in 
,Lou Granfn We zijn benieuwd 

aar 

. "De onzichtbare man" bracht Ben 
Murphy geen geluk. Het leek wel of 
Ben zelf spoorloos verdwenen was. 
Twee jaar lang hoorden we niets 
meer van hem. 
Groot was dan ook onze verbazing 
toen hij ons onlangs opbelde. "Raad 
eens, ik heb werk", klonk het enthou-. , 
s1ast aan de andere kant. 
En inderdaad, op de set van de nieu
we serie "The Chisolms", treffen we 
een ontspannen en overgelukkige 
Ben Murphy aan. · 
"Ik begon bijna te wanhopen", glim
lacht hij. "Na "Alias Smith and Jo·nes" 
kon ik onmiddellijk aan de slag in 
"De onzichtbare man". Het werd een 
succes. Maar toch bleven daarna de 
aanbiedingen uit. Ik begrijp het nog 
steeds niet." 
In "The Chisolms" is Ben de oudste 
zoon van een familie uit Virginia, die 
haar veilig leventje opgeeft en met de · 
eerste immigranten naar Californië 
trekt. 
Jk ben best tevreden met mijn rol", 
gaat Ben verder. "Je kan je niet voor- · 
stellen· wat die pioniers honderd jaar 
geleden moesten trotseren. Ik hoop 
nu maar dat het voor mij een nieuwe 
start betekent.'' 
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Franks: 
Zuurkool, rode kool, groenten

stoemp ... Vaak smaakt de aloude 
traditirmele keuken nog het best. 
Vooral wanneer je ze bereidt met 
lekker warme Frank worstjes. 

6 worstJeS 

I 

I 

VT·WONEN brengt elke 
tijd-tips die u de boste 
zelf uw uit de 

is de gids wor wie zalf de 
pen. VT-WONEN toont, 
kamer kunt fnFichten, hoe u 

aan de slag kunt 
zelf parket legt of een verlaagt, hoe 

een open trap inbouwt en 
In VT-WONEN ziet u ook u al I .-t 
kunt verrichten. In VT-WONEN Is er ook elke 
speciale thuiskrant wl sprankelende ideeën en - n 
een uniek thuisarch u terecht 
al uw bouw- en vètbouwproblemen. 

VRAAG NU EEN GRATIS PROEFNUMMER 

I . 

Naam : ..................•.......•....•...•..... 

Straat en nr. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

wenst ter kennismaking en zonder enige verbintenis een GRATIS nummer van 
VT·WONEN te ontvangen. 

0ue bon ingiVUid 8fglven 88ft de vnoper V8ft 
VII'S MutlchiPPIJ ( Internetionale U ..... 

tv worstJes 

TV worsties: 
Ze smaken altijd en overal. _ 

Op de piknik, op school, het werk 
of gewoon gezellig thuis. En je eet 
ze hoe je wil. Lekker, die TV 
worstjes van Zwan. 

V; 
Q) 

De zes van Zwan: , 
5 
0 
aJ 

"" c 

. Cocktails, Weense w rsties, Franks, Hors-d'<Buvre worstïes, TV worsties en sauciisies in tomatensaus. 0 -c 
Q) 

aJ 

---~ -~ -c: 
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De auto is het belangrijkste vervoermiddel tijdens 
vakanties en dagjes uit. Voor de vakanties verliest 
het vliegtuig met zijn complete vakantievliegrei
zen steeds meer terrein ten opzichte van de auto: 
de auto schenkt ons een groter vrijheidsgevoel en 
we denken goedkoper uit te zijn. Dat laatste is 
qverigens niet altijd waar. Als u deze zomer een 
vakantiebestemming kiest, die meer dan 1500 km 
ver weg ligt (zodat u in totaal meer dan 3000 km 
reist} en u bent met vier personen, dan kan een 
vakantievliegreis voor die vier personen (man, 
vrouw en twee kinderen) al goedkoper uitkomen, 
uitgaand van een 3-kamerappartement op de 
plaats van bestemming. 
De reis per auto is duur door alle autokosten, tol
gelden, een overnachting heen en een overnach
ting terug, maaltijden onderw·eg, enzovoort, ter
wijl u per vliegtuig in enkele uren aan zo'n Costa 
zit. Ook verliest u in de auto vakantiedagen, die u 
moet doorbrengen op vaak drukke wegen bij 
temperaturen, die u niet gewend bent. Bovendien . 
is er een. verhoogd risico van een ongeluk. Als u _ 
met z'n tweeën in die benzine slurpende auto zit, is 
zo'n vakantie naar de Spaanse, Italiaanse, Joego
slavische kusten en naar de Franse Rivièra zeker 
duurder dan een vakantievliegreis. 
Drukte. De topdagen op de Europese autowegen 
als gevolg van volksverhuizingen door vakantie 
zijn dit jaar in Frankrijk 27 juli Cs nachts}, 28 en 29 
juli, 25 en 26 augustus. In West-Duitsland: 16, 17 en 
30 juni, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22,28 en 29 juli. Oostenrijk: 
27,28 en 29 juni. Italië: 28 en 29 juli, 15 augustus. De 
beste dagen om op de weg te zijn, zijn internatio
naal de woensdagen. 

. 
Uitstekend wegennet in de Duitse Bondsrepu-
liek. Initiatiefnemer: Adolf Hitler. Er wordt zeer 

hard gereden, want er is geen maximumsnelheid, 
wel zoiets vaags als een _adviessnelheid: 140 km 
per uur. Westduitsers zijn de bes_te automobilisten 
van Europa, maar u komt daar als vakantiegan
ger en vreemdeling tussen en dat levert risico's 
op. 
De wegrestaurants zijn matig tot slecht, hoewel 
meestal niet duur. De Raststätte met de beste kwa
liteit zijn : 
Keulen-Frankfort: Raststätte Heiligenroth, Rast
stätte Camberg. 
Frankfort-Basel: Raststätte Bruchsal-West, Rast..: 
stätte Baden-Baden Raststätte Bühl, Raststätte 
Renchtal. -
Frankfort-Neurenberg-München: Raststätte 
Spessart-Süd, de Raststätten Würzburg-Nord en 
Würzburg-Süd, Raststätte Neurenberg-Feucht en 
Raststätte In der Holledau. 
Stuttgart-München: alleen Raststätte Edenberg
en. 
München-Salzburg: Raststätte Holzkirchen, Rast
stätte Irschenberg. 

• • 

Uit de psychologie en psychiatrie kennen we een 
speciaal type automobilist: he - vakantietype. 
Mensen menen over het algemeen, dat ze in hun 
vakantie ontspanning vinden voor hun proble
men. Maar juist op de dan overvolle wegen, tijdens 
lange ritten in de warmte, kunnen die problemen 
sterker gevoeld worden, zoals huwelijksconflic
ten. Bij deze vakantiegangers ontstaat soms een 
verborgen vernietigingsdrang, die een weten
schappelijke naam heeft: comusfiliGsus, wat be
tekent de degeneratie van het plezier en de vrije 
tijd Pas vooral in uw vakantie ook op oor andere 
automobilisten, die, naast u staande voor een 
stoplicht, op hun hoofd krabben. Die jeuk hee het 
rood-licht-·verschijnsel, dat het teken is van een 
(nog) onderdrukte agressiviteit. Laat die mensen 
maar voorgaan en als u er zelf last van hebt, be
heers u dan of neem rust . 
Rusten. Mensen tot 45 jaar, die gezond zijn, kun
nen best zonder rusten drie uur achtereen rijden. 

• 

-

Wie echter vermoeidheid voelt, of moe op reis is 
gegaan, of-in de auto veel rookt, of met kleine kin
deren reist zou. olgens een recent. Duits onder
zoek, het allerbeste elk uur vijf minuten kunnen 
rusten. Dat heef meer effect dan om de twee uur 
een kwartier. . 
Vrouwen. og s eeds vinden vele mannen, dat een 
Tou · alleen in geval van nood het stuur mag 

o ·ernemen. Onzin. Uit een onderzoek is gebleken, 
da .. een man nadat hij is ingestapt, snel op zijn 
maxima e prestatie komt, maar dat zijn rijváar
digheid eYen snel weer afneemt. Een vrouw komt 
langzaam op haar maximale prestatie, maar weet 
die veel langer te handhaven. Geef na twee uur 
rijden het stuur over aan uw vrouw en laat die 
drie uur rijden. Rijd dan zelf weêr twee uur en 
vervolgens uw vrouw drie uur. Als ze tenminste 
zin heeft. · 

Steeds duurder. Rijsei-Narbonne kost dit jaar 135 
Franse frank. Wegrestaurants slecht tot zéér 
slecht en ook nog eens duur. Snelheidscontroles 
worden uitgevoerd op enkele kilometers afstand 
vóór de tol, zodat ze u kunnen opvangen a1s u de 
tol passeert. Eet en slaap nooit langs of heel dicht 
bij de autosnelweg. Rijd 15 tot 20 kilometer het 
binnenland in en u vindt hotelletjes waar de ka
mers niet meer dan 20 tot 30 Franse frank kosten 
en het diner eveneens. 
Rustiger, mooiere en goedkopere routes. Naar 
Spanje: beneden Parijs op de autoroute de afslag 
Montargis nemen. Dan Briare-Nevers-Moulins. 
Daar kunt u kiezen 1. Moulins-Clermont-Ferrand
Mende-Millau-Pézenas. 2. Moulins-Vichy-le Puy
Alès- imes, en vandaar over de autoroute via Pé
zenas verder. Naar Zuid-Frankrijk: Bastogne-
Luxemburg-Nancy-Neufchàteau-Langres-Gray
Döle-Louhans-Virieu-Grenoble-Aspres-Sisteron
Digne-Nice. 

Volgende week o.a.: Baden 
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ram 

De RAM (21 maart t/m 20 april) 
straalt plotseling weer energie uit. 
Igor constateert echter ook een zeker 
fanatisme, een houding, die van in
vloed is op een probleem waar fami
lieleden bij betrokken zijn. Er wordt 
gediscussieerd over een familielid, 
dat elders woont, op zo'n 60 km af
stand, schat Igor. 

stier 

Fantasie speelt bij de STIER (21 april 
t/m 21 meD in deze week een hoofd
rol voornamelijk omdat er over de 
huidige situatie een gevoel van on
vrede bestaat. De Stier zit in een pe
riode, waarin ontevredenheid over 
financiële kwesties en over de relatie 
met de partner het denken bepaalt. 
Wie is die lange blonde vrouw, die 
een rol speelt? 

tweelingen 

De TWEELINGEN (22 mei t/m 21 juni), 
zo merkt Igor, zijn of komen in een 

. bepaalde omgeving, waarin de kleur 
bruin overheerst. Een kamer? Een 
zaal? Bepaalde beelden wijzen in de 
richting van een verre reis. Tenzij 
Igor een krachtige wensdroom op
vangt. 

kreeft 

• 

De spanningen, die er in deze weken 
voor de KREEFf (22 juni t/m 23 julD 
zijn, duren voort, maar Igor heeft be
wondering voor de kalme wijze 
waarop de Kreeft die verwerkt. Die 
kalmte zal bijdragen tot een verras
sende oplossing, waarbij als beslis
sende dagen opdoemen 4 juli en 5 
september. Noteer die! 
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leeuw 

Vage beelden wat de LEEUW (24 juli 
tlm 23 augustus) betreft. Helder wit; 
wat betekent dat? Spelen herinne
ringen aan vorig jaar u parten? Igor 
meent, dat er sprake is van spijt of 
van een verlangen naar vroeger. Er
gens staat hierbij een persoon cen
traal waarmee u een emotionele bin
ding hebt gehad. 

maagd 

De MAAGD (24 augustus t/m 23 sep
tember) heeft het sterke gevoel nu 
een bepaald doel te naderen. Igor 
wenst u succes als het lukt, maar ziet 
toch nog enige belemmeringen. 
Iemand uit uw naaste omgeving ·is 
daar ongewild de oorzaak van. Er 
komt een auto ter sprake. Volgende 
week donderdag is gunstig, vrijdag 
daarentegen niet. 

weegschaal 

Igor kijkt met plezier neer op de 
WEEGSCHAAL (23 september tlm 23 
oktober). Hem of haar wacht een 
prettige ervaring in een zeer nabije 
toekomst. Wie is die man met een 
nogal indrukwekkende gestalte in 
donkere kleding? Hij draagt een 
zwarte tas. Uw contact met hem biedt 
onverwachte voordelen, zodat U· uw 
wantrouwen beter kunt laten varen. 

schorpioen 

De SCHORPIOEN (24 oktober t/m 22 
november), zo meent Igor, iS in een 
periode waarin steeds voorwerpen 
zoek raken. Soms weet de Schorpioen 
zijn of haar neiging tot chaos te be
teugelen, maar de laatste tijd lijkt het 
weer mis te gaan. Met de meeste na
druk adviseert Igor elke dag goed in 
te delen en zich aan die indeling te 
houden. 

boogschutter 

Is het juist dat de BOOGSCHUTIER 
(23 november t/m 22 december) zich 
zorgen maakt over gezondheid of 
uiterlijk? Leeft het besef, dat er ver
keerd gegeten wordt? Igor ziet name
lijk overvloedige maaltijden met veel 
vlees. De zorgen zijn gegrond. Veran
der voor enige tijd uw leefwijze. Ook 
enige lichaamsbeweging (wandelen 
bijvoorbeeld) kan vast geen kwaad. 

steenbok 

Ondanks ontevredenheid over de re
latie met de partner, gaat de STEEN
BOK(23 december t/m 20 januari) een 
opmerkelijk saaie week tegemoet. 
Hoe Igor ook tuurt in de stand der 
planeten, hij kan niets opwindends 
en geen enkele verandering in de si
tuatie ontdekken. Tenzij misschien 
dat ene berichtje dat u in de bus 
krijgt, maar opwindend is het niet. 

waterman 

De WATERMAN (21 januari t/m 19 
februari) leeft naar een afspraak toe, 
die volgende week wordt nagekomen. 
Die ontmoeting vindt plaats in een 
huis met een witte gevel, gebouwd in 
het begin van deze eeuw. Of speel 
dat huis een andere rol? De beelden 
zijn in ieder geval overheersend 

• vtssen 

Igor raak ·enecer o ·e~ e 
(20 februari + 20 aar: Er ang-
iets in de l eh ·an lie de. e eer er 
een kind be e:- an · emar... .. ··an e
zelfde lee ï Er s · 'e .. - een 
sterk ge uksge ·oe aan ·e . Trac.u. .. 
da 'as e ho den. ·a - bloe · er 
door op. T rou ·ens. · ze e e zm hebt 
u het erdiend: de afgelopen weken 
zijn niet zo schi erend ge rees . 

Kreeft 0/ga: 
beheersing . .. 

De witte magiër /gor constateert dat 
mevrouw Olga Hofman, op 21 juli 
1942 geboren om 1,55 uur, onderhe
vig is aan sterk wisselende stem
mingen. Ze is weliswaar een Kreeft, 
maar balanceert op de rand van het 
sterrenbeeld Leeuw. Een zekere 
nervositeit en sentimentaliteit paart 
zij aan een sterk verlangen het mid
delpunt van alles te willen zijn. Ze 
wenst aandacht, en als ze die niet 
krijgt, voelt ze zich depressief. In de 
loop van dit jaar, vermoedelijk in 
november, is er sprake van een fi
nancieel probleem. Begin december 
openbaart zich een kwaal, die wel
iswaar niet ernstig is, maar wel 
langdurig. Is het juist, dat de auto 
waarin zij rijdt of dikwijls meerijdt 
bijna versleten is? 

VisJanny: 
vriendschap . .. 

Goed nieuws heeft /gor voor Janny, 
Johanna,. Helena Kleyn. geooren op 
12 maart 1962 om halfelf's ochtends. 
Deze 'is maakt een jaar door dat 

cc brengt. ondanks de twijfels 
daa.ro er van Janny zelf. Een voor
nemen om verder te studeren wordt 
17een realiteit: ze krijgt een baan 

aarin ze zich prettig voelt in een 
hoog gebouw van grijs beton aan de 
rand van een grote stad. Er ontsta-at 
een vriendschap met een lange, 
lanke jongen. Pas op, hij heeft wei

nig ambities! Volgend jaar zal die 
vriendschap dan ook overgaan, ook 
al omdat Janny gesteld is op haar 
zelfstandigheid, zelfs op een zekere 
eenzaamheid. September is de beste 
maand, met als hoogtepunt maan
dag de 24ste. 
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Met de Polaroid 1 000, het eenvoudigste fototoestelter we
reld. Vaders missen vaak ·de mooiste momenten uit het leven van hun kin
deren. De .kleine dingen van elke dag. Als ze gebeuren, grijp dan meteen uw 
Polaroid 1000 en druk op de knop. U hoeft niets te regelen. Automatisch glijdt 
uw Polaroid SX-70 foto uit het toestel en ontwikkelt zicrtt voor uw ogen. Een 
foto die net zo helder en kleurrijk is als de werkelijkheid zelf. U hoeft dus niet 
langer meer te wachten tot u eindelijk aan de laatste foto van uw film toebent 
om uw foto's te bewonderen . Met de Polaroid 1000 kunt u 1 69 5 F* 
vanavond al aan uw man tonen wat hij vandaag allemaal • 
gemist heeft. 

* Maximum verkoopprijs . Polaroid en SX-70 zijn gedeponeerde handelsmerken van Polaroid Corporation , Cambridge. Mass., 
U.S.A. (c) Polaroid Corporation 1979 

Polaroid (Belgium) n. v .. Kolonel Bourgstraat 113. 1140 Brussel. Tel. 02/736.10.00. 
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-.6 t. Een lekker primeurtje voor uw ben-

' 
• 

gels, dit keer: de nieuwste polsradio 
- j · compleet met batterij en regelbare 
l: I t: armband. Gratis thuisbezorgd aan 20 

inzenders. die de juiste oplossing 
,.. vonden voor nevenstaande puzzel. 
t: A f · Of u kans maakt, weet u meteen -

want als u alles foutloos hebt inge-

E G 
vuld, verschijnt in de grijze lijn hori-, 

• L zontaal en in de grijze lijn verticaal I K 0 
een Vlaamse spreuk of zegswi jze. 

- Schrijf deze meteen (en zonder ver-

.D I ~ 
der commentaar) op e-en gele brief-
kaart, die u adresseert als volgt: 
Panorama Puzzel 

T L -f . r p Jan Blockxstraat 7, 
. • 2000 Antwerpen. 

Alleen niet vergeten uw naam en 

l ) L I 9 
adres in te vullen, zodat onze jury uit 
de juiste oplossingen de twin ig ge-
lukkige winnaars kan rekken. 

5 L 
Opgelet: alleen inzendingen die ons 

V E l t \ A ten laatste op 22 juni 1979 bereiken. 
komen in aanmerking. De juiste op-
lossing van dit raadsel verschijnt in 

f.l 5 é L • Panorama nr. 26. 
~ • 
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30 secon den bekijken 
en dan de v ragen 
bovenaan de pagina oplossen ! 
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•• 
IJ wat 

• 2000 cc~4 cilinders, dubbele bovenliggende nokkenas. 
1 km staande start in 32,5 sec. Van 0 tot 100 km/u in 11 sec. 
Topsnelheid 170 km/u. 

• Elektronische ontsteking zonder kontakt-onderbreker voor 
een optimaal motorrendement. 

• Gangwissel met 5 versnellingen voor een gevoelige 
bezuiniging op de brandstof. 8,4 1 bij 90 km/u, 10,71 bij 
120 km/u. Automatische gangwissel op verzoek. 

• Bijzonder grote schijfremmen vooraan. Rembekrachtiging 
met dubbel remcircuit, vooraan en achteraan onafhankelijk. 

• Weergaloze ophanging en baanvastheid. Verlaagde 
profielbanden op verzoek. 

• Dikke bumpers uit soepel kunsthars. Zijdelingse 
stootbanden uit rubber. 

• Progressieve stuurbekrachtiging. Regelbare stuurhoogte. 
Elektronische toerenteller. Oliedrukmeter. Verklikker
lampje voor sleet op de remmen. Stuurkolom in 3 delen. 

• Zachte zetels met fluwelen bekleding. Elektrisch bediende 
zijraampjes vooraan. Inklapbare getinte zonneschermen 
(2 vooraan en 2 aan de zijraampjes). Gelaagde voorruit. 
K wartz-uurwerk. Hoofdsteunen. Opklapbare centrale 
armsteun achteraan. Oprolgord els. 

• Volledig voorzien voor plaatsing van autoradio 
met luidsprekers in de portieren. 

• Dubbele halogeen-koplampen. 
• Perlekte geluidsisolering. 
• Enorme kofferruimte (0,4 m3 

). 

• Onvervormbare passagiersruimte door drievoudige 
omgordeling ter hoogte van het plafond, de zijwanden en 
de vloer. Portieren met verstevigd binnenwerk. 

• 

• 

• • 

wat 
• Een uitzonderlijk lage prijs, vanaf 195.950 F ( + 25% BT\Y 

voor de 1600 cc. Tarief op 9/ 5/ 1979 

• De zorg en aandacht die een luxueuze limousine van zijn 
klasse redelijkerwijze verdient. .. 

• Meer niet. 

• 

*Bestaat ook in 1600- ersie. 

Fiatfinsnee Om snel en voordelzf! de ji1wncie1ing van [!eliike welke Fiat te regelen. Altijd een lengte vóór. 
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