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Een ITT Schaub-Lorenz 
cassetterecorder blijkt 
werkelijk de redding 

• 

op zo'n gewichtig ogenblik. 
Neem nu de SL 56 : oerstevtg, 
duurzaam, hoogst betrouwbaar 
in alle omstandigheden. 
Hij vangt de schokken op 
zonder een kik te geven. 
Zün toetsen kunt -u duizenden keren 
indrukken ... en ze blijven evenveel 
keren kontakt geven. Of wilt u een 
ietwat meer gesofistikeerde . 
cassetterecorde( maar wel even stevig? 
Dan is de Studio Recorder 60 M 
met ingebouwde micro voor u geknipt. 

< 

Of liever een recorder die u kunt aansluiten · 
op een stereo tuner-versterker 
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of na-versterker? Dan krijgt 
de Stereo Recorder 82 Hi-Fi uw 

voorkeur. In het ITT Schaub-Lorenz 
gamma werken alle draagbare 

cassetterecorders op batterjjen 
én op netstroom. Geen enkele 

laat u in de steek. 
Geen enkele opname 

valt in 't water ... 
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IJZe. Ee 

ee eerlij 
eer liJ . 

er d ie pepm iddelen slikt wint niet op een eerl ijke 
renn er d ie geen doping neemt wint' ook ~let op 

e manier. Een wedstrijd is per definiti e - nooit 

W ant wàt maakt het wezen uit van een wedstrijd ? Dat hij 
wordt uitgevochten tussen ongelijke deelnemers. Anders was 
de uitslag altijd nul. 

De mens wordt niet gelijk geboren. Geestelijk niet en fysiek 
niet. Het komt op betere kuiten aan, of een sterker hart, of 
een paar kronkels meer in onze hersenen. Kortom, het hangt 
af van een pakket kenmerken waar w ij niet de geringste ver
d~enste aan hebben, want we hebben het gekregen van onze 
voorouders. In het beste geval kunnen we onze " gaven " a~
leen verder ontwikkelen. 
__.,éMaar daar zijn motieven voor nod ig die ook al verschillen 
van mens tot mens. We hebben niet allemaal evenveel ambi
tie of eergevoel , of ijdelheid of praalzucht. 

En de wilskracht? vraagt u. ,, Wie w il, .die kan ,, is een 
fraai spreekwoord, maar het is te mooi om waar te zijn. In 
de me este geva llen kun je het omkeren : ,, Wie kan, die wil "· 
Je kunt in het leven maar geven wat er in je zit. 

ee 
z 

B tJ het vo etba ll en wordt het du ide lij k geïllustreerd : de clubs 
un spe lers waar d ie te kr ijgen zijn. Barcelona w int met 
s e dams li chaam , Brugge met Nederlandse benen en-

e e e alle aa l a ee 1e1er ampioe het all ee n maar 
aa • da: ae a oere re e s i de s e zij , mind er be-

/oorrec geoo e . a . z 1 er me sen opgestaa n d ie 
o oe e sc ep e 1e es a d . lederee moet met ge-
IJ e a e s aa treoe . ,., e ze . Ofsc oo ze we en dat de 
atu r ze geen ge 'ij e o se e '"' e •. Ze ebben ee n l ijst 

opgeste ld van pep iddele o da ze w ill en voorkomen dat 
bepaa lde renn ers n li c aa ee stootje geven waar h~,m 
co ll ega 's, of hun fans , geen wee van hebben . 

Eén van hun argumen e is da de produkten die de experts 
verbi eden schade li jk zijn . Waarb ij ze opzettelijk uit het oog 
verliezen dat de sportpre·staties die wij van onze idolen ver
gen net zo schadelijk zijn en niet b innen het bereik liggen van 
een normaal mens. Wij ste llen dus onrechtvaardige eisen maar 
w ill en dat die op een rechtvaard ige manier worden ingelost. 

Onze idolen moeten winnen, maar w ij w ill en toezien hoé. 
" Wij moeten de renners tegen zichzelf beschermen, ,, zeggen 
de specialisten. Waarb ij ze zich aanslu iten b ij het stijgende 
aantal veldwachters dat ons leven (dat van ons is en niet van 
hen) wil regelen. . 

Tabak is slecht voor het hart, a lcoho l sloopt onze lever, 
koffie maakt je zenuwen stuk en w it brood is vergift. Mis
schi en is dat nog waar ook. ·Maar mogen we alstublieft zélf 
bepa len. hoé, hoe lang, hoe gezond of hoe ongezond we willen 
leve n ? 

Binne kort zitten we ons weer all emaa l op te w inden over 
de " Ronde van Fran rij k ". E in ju li a.s. vo lgen 800 miljoen 
k ijkers de were ldkampioensch appe voe ba l. B ij ieder doe l
punt staan er mil joenen op he spel. Eén schop tegen de 
bal kan Beckenbau er we er een spor auto os e of opbrengen. 
Dat weten w ij allemaa l en het maa t de spa nnm g all een maar 
groter. 

We lijken op d ie jongen van vee rt ien jaar iens fo o o la ...,s 
door de pers ging : hij zat geknt eld in het gras, met same ge
vouwen handen, voor Sepp Ma ier, de Du itse " ationa l or-

wart''· 
Wij zijn trots op die goden , want als fans voelen we ons 

betrokken bij hun gloria. lets van hun roem straalt af op ons, 
hun supporters. Alleen, ze mogen geen " fout" begaan. Het 
moet " eerlijk ,, blijven. Want is er iets leuker dan goden te 
betrappen op zwakneden ? Op die man ier groeien we nog 
boven hen uit. Wij zijn allemaal paradijswachters, met vlam
mende zwaarden. 

Want Merckx is groot, maar w ij zijn nog groter ... 
JEF ANTHIERENS 
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Is Mark Phillips 
een dierenbeul ? 

John Lockwood, een 70-jarige Engelse 
dierenvriend, heeft tegen de man van · 
prinses Anne een klacht ingediend, 
omdat die zijn eigen competitiepaard 
Columbus zou mishandeld hebben. De 
Britse koninklijke familie kan er niet 
mee lachen. 

Opgelet; of we laten 
hem 1eerschieten ... 

Op 7 mei 1969 wordt generaal Grigo
renko in Tasjkent gearres eerd, ·omdat 
hij tegen de Russische inval in Praag 
en voor de repatriëring van de Krim
tartaren gedemonstreerd heeft. Hoe 
deze «Held van de Sovjet-U ie .. sinds
dien door zijn partijkameraden geeste
lijk en lichamelijk gefolterd wordt, is 
ongelooflijk. 
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In de rennerskroeg «Omnium 
Sport » zit Mark Liebrecht uit te 
blazen, samen met Remi Van 
Duyn. Oe scenarist en de regis
seur. Opgelucht en ontspannen. 
Er was nog meer volk dan vori'g 
jaar en het is allemaal verlopen 
alsof het 37ste Zangfeest 37 maal 
gerepeteerd was. 

Liebrecht denkt ·ineens aan die 
Limburgse burgemeest~r die welis
waar geen Zangfeest moest leiden, · 
maa\ toch ook de menigte toe 
moest spreken. « Bij een doden
herdenking , op 11 november, ver
telt Mark. Hij wist niet zo gauw 
hoe hij een eind moest maken aan 
zijn redevoering. · Even· was er e·en 
pauze. Toen riep hij uit volle 
borst : << Lang leven de gesneuvel
'den ! ,, Waarop het hele dorp in 
koor herhaalde : " Lang leven de 
gesneuvelden ! » 

Liebrechts witte kop huppelt 
mee met de grap die hij verte lt. 
En Van Duyn strijkt lachend door 
zijn laatste grijze haren. Worden 
Vlaar.derens tenoren een dagje 
ouder? 

In ieder geval, het schijnt de 
geestdriH niet te drukkeiL De drie 
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zeventigers, -Willem De Meyer, Ar
mand Preud'homme en Hendrik 
Diels hebben het fe·lste applaus 
gekregen. 

Diels is 73 jaar en dirigeert zijn 
37ste Zan·gfeest. De trad itie wil 
dat hij de apotheose voor zijn re
kening krijgt: «Groeninghe,., «Die 
Stem van Zuid-Afrika» , het «W il 
helmus» en «De Vlaamse Leeuw•. 
Maar de beste herinnering heeft 
hij bewaard aan het Zang feest in 
Brussel, 'in 1937, toen het V laam
se Volkslied verboden was. Bur
gemeester Ado lphe Max wou dat 
op zijn Grote Markt niet horen. 
Diel·s dirigeerde het dan ook niet, 
maar toen hij van het podium 
stapte zette de massa vanze lf het 
lied in dat hier niet op het pro
gramma stond. 

« Dat zijn gelovigen » 

• 
Valeer Portier, voorzitter van 

het Algemeen Nederlands Zang
verbond, heeft niettemin w ijselijk 
naar nieuw bloed uitgekeken. 

Zo waren de « Bob Boon Sin
gers ,. één van de grote attracties. 
V laanderen is dus kennelijk op 

,, 

weg om ook vakkenni s te waarde
ren. 

W a om Bob Boon hier doen, 
vraag je je vanzelf af. Hij is niet 
e ui bundige , ex reme type. 

Vindt hij he leuk om hier op te 
treden ? Bob antwoordt daarop : 

Het lijkt missch ien emotio
nee l, maar zo 'n sfeer li gt me we l. 
Wat me hier opvalt is dat het pu
bliek zo jong is. Als je die mensen 
met zoveel enthousiasme ziet zin
gen, dan weet je ~at dié tenminste 
niet berekend zijn, dat ze zich la.:. 
ten leiden door een elan waar 
niets anders achter kan zitten dan 
edelmoedigheid en geestdrift. Ja, 
ze roffelen wat hard op hun trom
mels en hun trompetten klinken 
soms schril. Maar als ik moet kie
zen tussen jongelui die uitgedoofd 
en blasé in en discotheek ron·d
hangen of die driftige idea listen 
hier, ·dan kies ik voor wat ik hier 
zie. Dat zijn gelovigen. In de dis
cotheken zitten de bijgelovigen. 
Die grijpen ook naar een houvast, 
maar het is namaak. Tja , ik ben 
misschien · een sentimente le vent. 
Als zoveel ·duizend mensen sa
men de. Vlaamse Leeuw zingen, 

• 

• 

dan kr iebe lt er i ets in mij . Is dat 
fout? Is dat ouderwets ? Het za l 
me een zorg zijn. Het IS zo en ik 
schaam me er niet over. 

Overigens, wat mij ook is op
gevallen : dat de hele " show ., 
(mag ik dat woord hier gebrui
ken ?) zo profess ioneel wordt ·aan
gepakt door d ie Remi Van Duyn . 
Ik zit al lang in het vak, maar ik 
heb zelden meegemaakt dat een 
repetitie die om elven voorzien 
was, wel· degel ijk om elf uur be
gon. Als ze me volgend jaa r op
nieuw vra·gen kom ik meteen te
rug. Over igens, dat optreden hier 
valt ·leuk sarnen met een andere 
gebeurteni.s : ; andaag 26 mei, be
staan de Bob Boon Singers pre
cies tien jaar. 

«Als ze me 
dan vragen ... » 

---------------------------
NAND BAERT heeft ook voo-r 

het eerst zijn sonore gelu id aan 
Vlaanderen verkocht. En ook hij is 
één van de pluspunten · in Merk
sem. Wie hem kent, kijkt even op : 
voelt zo'n linkse jongen zich thuis 

-
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tussen al die leeuwen, die wim
pels en die strijdliedere,n ? 

Kijk, zegt Baert, ze wéten 
hier dat +k socialist :ben. Als ze 
me dan vragen of ik hier teksten 
wil voorlezen dan beseffen ze toch 
wié ze hier voor de microfoon zet
ten. Dus, van hun kant is er geen 
dubbelzinnigheid en geen sectaris
me. Ik zou overigens beslist geen 
concessi·es doen door teksten voor 
te lezen waar ik niet achter sta. 
f\Aaar alles wat Louis Verbeeck ge
schreven heeft, kan ik ook voor 
mijn rekening nemen. Ik ben links, 
maar ik voel me een even goed 
Vlaming als alles wat zog-enaamd 
« rechts » staat. Ook i·k ben voor 
een volwaardige Vlaamse ontplooi
ing, voor een tweetalig Brussel, 
voor een ontvoogd Vlaanderen. Ik 
wil hier best nog vaker komen -
dat hoeft niet per se als presenta
tor te zijn en dan hoop ik dat we, 
na de Vlaamse Leeuw, uit 25.000 
kelen ook nog de « Internatronale » 

kunnen zingen. Niet als uitdaging, 
maar als een uiting van een vrij
gevochten Vlaanderen. 

JEF BURM z.egt niet veel. Hij is 
nog onder de indruk van het suc-

ces. Het hele Sportpaleis heeft 
meegezongen met zijn parodie op 
Cox' • ooie Zomer » waarin hij 
de hele politi eke rommel over de 
he el ee gehaald : 

c Als je een riante willa wil 
gaan bouwen 

Vraag inlichtingen aan de RTT 
Volg ijn advies, het zal je 

niet berouwen, 
't Ko op de rekening van 

de abonnee 
E voel j e la er nattigheid, 
Ga aar I al i9 voor een t ijd. » 

Het pub lie wo hem alsmaar 
weer op he po ium schreeuwen, 
maar daar wil regisseur Van Duyn 
niet van wete : • A ls je hier niet 
uitkijkt, kun je el o volgend 
jaar aan de gang blijven. et is 
'n dankbaar publiek, maar ik moet 
ook aan mijn artiesten de ken. » 

« Dat woordje 
stond er niet » 

' ----------------------------

Als de vendelzwaaiers naar huis 
zijn, blijven een aantal prominen
ten nakaarten. 

Rita Lommée en Nand Baert : « Daar is maar één land van liefde en 
leed, van geringen tegen groten, van zwakken tegen sterken. » 

En dan maak je het mee dat een 
jonge CVP'er, een doctor in de 
Rechten, zijn tafelgenoten een les
je geeft in radicalisme. Hij beweert 
dat Vale-er Portier een makke toe
spraak heeft gehouden en dat hij 
de tekst van het « Overlegcen
trum » bewust heeft afgezwakt : 
'<In plaats van « Vlaanderen mag 
inzake gewestvormi·ng ·geen enke
le concessie meer doen » heeft hij 
gedaan alsof er stond : « Vlaande
ren mag geen enkele EENZIJDIGE 
concessie doe-n. » Het woordje 
« eenzijdig » i's hier ingelast door 
de Volksuni·e, die haar kansen op 
ministerportefeu illes niet wil ver
spelen. » 

Voor diezelfde jurist Hgt onze 
politieke ontwtkkeling nu al vast. 
Wilfried Martens, zegt hij, za l het 
zo aanleggen dat de Volksunie in 
de regering stapt. Als die ·het VU
programma grotendee+s uitvoert, 
dan is de VU 'ipso facto overbo
dig geworden. Gebeurt dat niet, 
dan worden ze bij de volgende 
terkiezingen weggeveegd. De 
CVP wint dus voo-rlopig altijd. 
~Aààr. Als de linkse ondermijning 
van de CVP zich verder uitbreidt, 

dan is er voor confessionele Vla
mingen geen enkele reden meer 
om nog voor een partij te stem
men die niet katholieker is dan de 
andere. En waar gaan die stem
men dan naartoe ? Juist, naar de 
PW. Dat wordt, als ze het daar 
een beetje handig aanpakken, het 
grote reservo ir in Vlaanderen. » 

Terwijl hij zijn betoog houdt, 
worden er . vo lop stickers ver
kocht. En tijdschriften. Want de 
restanten moeten weg. « T,A.K." is 
aan onze tafel geweest, en "' Were 
Di )) en de (( Vlaamse Scholen van 
Komen » en « A lternat ief ,. en 
« Storm » en de « D ietse So lidaris
tische Beweging" en de «Vujo 's». 
En die doctor in de Rechten is nog 
altijd niet uitgepraat. En je ki jkt 
verstrooi·d naar je programma, d·e 
officiële brochure va!tl het 37ste 
Vl'aams Nationaal Zangfeest En 
je leest daarop het motto van dit 
jaar, van het Zangfeest dat voor
bij is : « Vlaanderen Eén ! )) 

Eén? 
J .A. 

-

Jef Burm met zijn parafraze op Gerard Cox' « Mooie Zomer >> : hoogte
punten van wrange humor voor een daverend, stampvol Sport aleis. 
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Armada Drake heeft het prestige van een internationale sigaret: 
het lange formaat en de voorname presentatie. 
Maar ... z'n smaak is die van natuurlijke tabak. 

Ucht en puur, net zoals u het graag hebt. 
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Toen François 1 er bij zijn terugkeer uit gevangenschap in Spanje de Languedoc doortrok leste 
hij zijn dorst aan het water van de ~< Souree des Bouillens » die later de Souree PERRIER zou 
worden. Sinds Cresar en de oorlog der Galliërs werd het PERRIER water geprezen voor de 
lichtheid van het mineraal gas. Sinds 2000 jaar moest u het weten : het PERRIER water is licht 
verteerbaar en « ligt niet zwaar op de maag » . 
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Dat doet me denken aan 
Allende 

Ik ben he eens met een gedeelte 
van wat professor Peeters vertelt in 
" De Post ,. van drie we-k-en ge-leden. 
Niet met alles. 

Het is belangrijk dat de jeugd meer 
inzicht krijgt en kritisch leert denken. 
Ze moeten onder meer wete-n dat, als 
we zo doorboeren, hun kinderen met 
e-en gasmasker rond zu lle lope . Wa
ter, lucht, voedse l, alles word la g
zaam maar ze-ker verg iftigd. De je-ugd 
mo·et we-ten dat geweld ook stie-kem 
aangemoedigd wordt. Maurice de Wil
de heeft dat meestedijk aangetoond 
in zijn programma over Belgische wa
pens, waarmee Afri kanen elkaar uit
moorden. Dat doet me denken aan 
.AJIIende. Er heerste rrlisschien armo·e
lde in Chil i, toen hi-j aan het bewind 
was. Maar toen was IEDEREEN arm, 
ook de zogenaamde «boVenlaag". Al
lende wef'ld tenval gebracht door het 
handige gewe·ld van Amenika's ge·ld
maohten. 

.Oe hippies protesteren tegen het 
ov:erdreven .. •hebben " en de «status•, 
door het totale afbreken van die zo
genaamde «Waar-den". Jammer genoeg 
gaan sommigBn da·araan ten onder. 
Wti•j, volwassenen, hebben de taak om 
hun acties en proteste·n te begeltei{ien 
en in goede banen te houden. Maar 
dan moeten we wel afwijzend staan 
tegenover de agressie van links én van -
rechts ! 

Mevr. Oome-Prinsen - Wilrijk 
• 

- Dat is dus een heel programma 

Waar zitten die mannen ? 

•Eén van de eerste taken van de 
nreuwe reg·er.ing is de zorg voor de 
wer.lçlozen die het stempelen beu zi'jn. 
De peri ode van werkloosheid zou o.a. 
kunnen vervangen worden door een 
vorm van bu·r.gerdi-enst en met een be
zotdiging die een gemiddelde zou zijn 
van het laatste uitbetaalde loon en de 
werk~oosheidsu i tkeri ng die de betrok
l<ene op dat ogenbli k ontvangt. Ik 
me·en dat er op vele gebie·den iets te 
doen valt dat dan nog kan aangepast 
wonden aan ie'ders cfi,p'loma. 

Wel, waar zijn de straffe mannen 
die he't «anders,. zullen doen? 

Antoon Meert - Brussel 

Die Duitsers · 
met htJn fakkels 

Ik heb met walg uw arti'ke l gel·ezen 
over Willy Brandt, de eerste. fats!Q'en
lijke kanseNer die Duïtslanld oo'it ge
kend heeft. 

U k•.mt nu wel heel eigenwijs pro-

' 

' 

beren aan te tonen dat Brandt ge
~aal.d heeft, iedereen weet dat h'ij van 
de kristelijke oppositie - en he·laas 
van enkele rechtse SOP-ers - de 
dolk in de rug heeft gekregen. Maar 
h'et gewone volk stond achter hem. 
Of hebt u de beelden ni·et gez·ien van 
c:flite mens·en m'et fakke'ls di'e betoogden 
voor het behoud van Brandt? 

Kurt Crem'e.rs- Hasselt 

- Dat van die dolkstoot is een 
k lassieke legende in Duitsland. Daar 
hebben zowel Keizer Wilhelm als 
Führer Hitier hun nederlaag aan toe
geschreven. (Brandt is dus blijkbaar 
toch een Duitser). En dan die fakkels. 
Waar hebben we d ie vroeger nog ge
zien ? En toen waren er veel meer ... 

Wie wil me deze dienst 
bewiizen? 

Ik ben en·orm opg·etoge·n met uw 
artikel ov.er Roger De Vlaemi.nck, van 
wie rk een overtuigde fan ben. Hart·e
· ll ~ k dank ! Ik houd al'les bij wat over 
deze grote renner verschijnt 

Mag ik de lezers die dit onder· ogen 
1krli jgen vragen of ze me alle kn·ipsels 
willen stU'ren waarin sprake is van 
Rog·er? 

Mari·e-'Rose Gili·s 
HalenS'e'baan 25, 3210 St. Joris-Winge 

Voor enkele fooien meer 

ilk citeer uit uw Postbu's nr 1315 van 
19 mei 1974: «Dit in tegenste·lling met 
taxidhauffeurs, die een LOON hebben 
·en nog RECHT op een 20 % fooi. En 
dan reklameren, als je maar juist die 
20 % toepast " 

·Wat he·eft die «Cafépoo'ier" (Roger 
Heylen) toch eigentijk t-egen taxichauf
feurs ? Zeg .. Gr'ijze" je b'ent zelf ver
domd b ~ij dat z:e je een .. dri;nk,. in je 
poten stoppen. (buiten he~t geflik met 
de kl·anten). Werp nu a.u.b. de knup
pel niet in het hoenderhoek hé. Ook 
·i·k heb «Vri:enden" uit de " Locarno" 

' h'oor. 
Waarom li.g je eig·enlijk op ons te 

vitten ? 5n wat wil je bedoe'leo met 
een LOON hebben ? Noem jij 257 F. 
fixe (wetiteli'jk) per dag voor 8 uren 
«•bollen " een loon? We zullen maar 

• 

JEF 
ANTt:fiERENS 

zwijgen over jouw "fiixe· (apart) hé 
ouwe "plikl<er,.. 

En je bedo·eling dat wij nog RECHT 
hebben op 20 % fooi. Dat heb je waa.r
schijnlrjk gelezen in de cfab-eltjes·krant» 
zeker? Ik geloof dat je kennis ook 
niet verder strekt dan een «pint" tap
pen err "madamme met de krieken
hoed• een vuurtje geven hé ? Pasop 
dat is geen schande hoor, want trekt 
sommige boeren e:en zwaluwstaart en 
-een v linder aan, dan blijven het nog 
'boe~en. Maar knoop nu ~ens goed in 
je "flappers" dat wij op die 20% 
fooi geen recht hebben m'aar dat dit 
sleCihts een GEBHUIK is, wat in jullie 
branch'e ni·et het g·e'vial -is. 

Maar zoa·ls je zegt, het f.s een goed 
<tihema voor je volgende boek. Maar 
"by the way, ... wie gaat dat nu af
maken nu Jan Berghmans over de kop 
is ? 

Fons·ke Noydens 
Taxichauffeur, auteur van het 

onuitgegeven boek 
«Ik, van het schipperskwart,ier" 

1200 F. per uur 

tk denk wat i'k hier ga schrii]ven wel 
teens de moe'ite waar-d is om bekend te 
rn'aken. De klank van ons t.v.-toestel 
~Ael uit. Ik te·l·ef.oneerde naar NV. Ser
viin'ter, Boekenberglei 68-70, 2100 Deur
ne. Die man is precies 15 minuten bin
n'en geweest om een nieuw lampje te 
,zetten. Dat lampje koste 85 F. (nu 
komt helt) de ver'p'laats·ing 200 F., werk
~oon 300 F. , B.T.W. 105 F. samen 690 
F. Dat i-s dlJ!s 1.200 F. per uur. Loopt 
da't niet even de spuH.gaten uit? Is 
'daar dan geen kontrote op ? (Ik heb 
~de reken!Jng nog ligg'en). Mijn · man 
rheeft b·etaald, maar wa's Hij wel ver
plicht om dat zo maar te nemen ? 
l'k denk dat i·k dat n!iet betaald zou 

1he:bben. Wat had hi'j dan kunnen zeg
igen ? 

Mevr. Van Gestel - Borgerhout 

- Dat zult u misschien vernemen 
als hij deze brief gelezen heeft... 

Je gaat er niet van dood, 
Rocco 

In "De Post nr 1315" tre'kt Rocco 
Granata van leer tegen het Rode 
Kru is. AKkoond dat de manier waarop 
vignetten (en geen lotjes) door vrij-

will'igers aan de man w'o·rden gebracht 
voor kritie·k vatbaar is - zoa ls alle 
co lportage - gebruiken of het inzet
ten van jongeren op gevaarlijke ver
keerspunten. Maar wanneer Rocco iets 
·heeft! te~gen bl'oeidg·even en bloedinza
me:len, kan ge'en zinntg mens volgen. 
Blloed geven is een edele zaak. Me
vr-ouw Granata zou met haar " moe1-
njke" bloedgroep no'Oit bl·oe·d gekregen 
•hebben indien geen vrijwi'll igers bloed 
aan het Rode Kruis - be·langloos -
hadden afgestaan. En wat de "'koe
handel· be'treft: bloed is inderdaad 
gratis. Dat het ulileinclelijk ovee l kost 

fi·gt aan de lange weg di•e het moet 
afleggen tusS'en de bloedgever en de 
operatietafel : het verzamelen van het 
bltoe:d, het analyseren ervan, het ver
voer, de controle, de bewerking-en, 
het opStape~en in de diverse bloed
·baniken, het kos't aHemaal enorm veel. 
Wie moet daarvoor opdraaien ? De 
b~oe\dgever mi·ss·ch'ien ? Rocco zou 
moeten weten dat hij (en zijn echtge
ndte en :zijn k fnderen) hun leve:n lang 
·blo'ed GRATI S . kunnen krijgen. Indien 
'hijzelf tenminste de moed zou hebben 
ook b'loedgever te worden. Je gaat er 
echt niet aan dood, Rocco. Of hebben 
ttaHanen rw ook al schrik van een 
klej;n injectieprikje? 

A. V.an Immerseoel - Antwerpen 

Wel een groot staatsman 

Ik heb met gemengde gevoelens zo
als dat heet uw artikel over Brandt 
gelezen. Ik heb in Brandt nooit een 
heilige gezien, wel een heel groot 
staatsman. Wat ik miste in uw arti
kel was een verwijz:~ng naar zijn ak
koorden met het Oosten. (De Sovjet
Unre-, Polen , Joegoslavi·ë, Tsjec'hoslo
vakije). Daar heeft nij I-telt vuur van 
'het anti-kommunfsme mee geb~u&t. En 
dat was hoog rijd. 

Dr. L. K. 

- De vraag is maar of het water 
waar we mee b/usse11 niet meer' schade 
aanricht dat het vuur dat we doven. 
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H et meest actuele verhaal over 
het gebruik van stimulerende 
middelen komt van · twee ver

slaggevers, di'e op de avond van 
21 apri·l na afloop van de koers 
Luik-Bastenaken-Lu·i:k de derde 
etage van het Ramada-hotel kre
gen toegewezen om er te werken. 
Het betrof hier Joop Holthausen 
van het Nederlandse dagblad ~ De 
Tijd ,. en diens landgenoot Peter 
Ouwerkerk van « Het Vrije Volk,., 
die de enige nog onbezette kamer 
bi·nnehkomen en een geur opsnui
van van massage-olie. 

Wegwerp-apotheek 
in de papiermand· 

' 

Zonder argwaan, doch met de 
vaststemng dat de kamer de nacht 
daarvoor d-oor de renners van de 
Molteni-plo·eg moet zijn g·ebruikt 
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Er wordt te veel gevergd van de wielrenners. 
Een normaal mens 

- kan die inspanningen niet aan. 
• 

omdat drie fouragezakjes in het 
raamkozijn waren achtergelaten. 
instafleren ze zich en beginnen zo
als gebruikelijk vanachter de 
schrijfmachine de race met de 
klok. 

Als echter de eerste misdruk in 
het afvalmandje wordt gesmeten , 
ontdekt Ouwerkerk daarin tot zijn 
niet geri:nge verbazing een com- · 
plete wegwerp-apotheek. Doping . 
De ontde·k:king zou uitstekend 
hebben gepast in het boèk, dat 
wie-Ierjournalist Theo Koemen 
daarover heeft geschreven. 

Eenmaal in Nederland hebben 
de ·be·ide journalisten de inhoud 
van het afvalmandje 'l·aten analyse
ren áo·or drs. Tom Vree van de 
NijrrÎeegse universiteit Het bevat
te de volgende produkten : 

e Striadyne. Een lichaamseigen 
stof, die een extra hoeveelhe'id 

• 

energie levert. Niet aantoonbaar 
bij urine-analyse. 

e Becozymne. Een vitaminepre
paraat. Het bekende B-complex. 

• Revitalose. Eveneens een vi
taminepreparaat. 

e Solvente. Een op losstof. 
e Cafeïne. Z it onder meer ook 

in koffie. Werkt stimu lerend. Ge
bru ik door UCI niet strafbaar ge
ste ld. 

e Cromaton cortex forte. Pre
paraat bij dr. Vree niet bekend. 

e Songbadsu. Een bru ine am
pu l met Oosterse (Ch inese of Ja
panse) lettertekens. 

• Decabolin . Een bijnierschors
middel (hormoonpreparaat) , dat 
spierversterkend werkt en uitput
ting maskeert. Waarschijnli jk 
(twee stoffen konden immers niet' 
geïdentificeerd worden) het meest 
schade li jke van de produkten. 

-

e lnject~enaalden. Bijna all stof
fen werden in de spieren geïnjec
teerd. 

Holthausen : « Het lijkt me uit
gesloten, dat gebru ik van deze 
preparaten 'bij •een eventue le con
trole gevolgen zou hebben gehad. 
Eenvoudig omdat ze met de hui
dige methoden niet kunnen worden 
opgespoord. Doping is een even 
groot probleem, als het tien jaar 
geleden was. De jubeltonen van 
de UCI,..bonzen ten spijt. Want wat 
kan worden aangetoond in de ur i
ne is maar een gedeelte van het 
scala van stimulerende stoffen. " 

' 
De vuist moet op tafel 

De Gentse cardioloog· dr. Ro
land Marlier is een van de wein ige 
pioniers op het gebied van een 
hervormde controle. Hij is ervan 
overtuigd, dat het gebruik van am
fetamines ·in klassieke wedstrijden 
is afgenomen, maar dat ze in niet
gecontroleerde kermiskoersen des 
te heviger worden gebruikt. Hij 
weet ook we'lhaast zeker, dat in de 
belangrijkste koersen daarentegen 
steeds meer werd gegrepen naar 
een vijftal centraal stimulerende 
middelen wekamines omdat 
die tot voor kort nog moeilijk in 
de urine terug waren te vinden. 

De gang van zaken rond het 
gebruik van stimulerende middelen 
is onvoorstelbaar, maar het is des 
te triester dat dr. Roland Marl ier 
binnen de UCI geen spuit aan het 
licht krijgt. Hij ·is een onruststoker 
genoemd 'en zou onvoorwaardel ijk 
naa·r Siberië zijn verbannen, als 
daartoe de gelegenheid zou zijn 
geweest. 

Ouwerkerk : " Marlier is mond
dood gemaakt. De UCI heeft een 
duf kab'inet, met een slapende 
voorzitter die ni·et mag worden op
geschrikt. 

Vernieuwingen moét men niet. 
Men gaat liever op de oude voet 
verder. Marlier wil een democra
tischer controle , maar het is on
begonnen werk. " 

Het ambitieuze plan dat de 
clubarts van Anderlecht heeft . sa
mengestel·d mag dan met het was
water zijn weggespo-eld, het bezit 
progressie genoeg om gepub li
ceerd . te worden. Marl'ier moet 
doorgaan. Het verzet tegen de on
grijpbaarheid en de onbeschermde 
wielrenner moet een Europese 
zaak worden. 

UCI-voorzitter Rodoni zal z'n ja's
je moeten uitdoen en zijn ·insignes 
zullen worden afgerukt. Het is tijd 
om aan te vallen. Het spu itboek 
van Koemen moet in alle talen 

• 
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Had men u dan niet gewaarschuwd ? U mag vooral geen CALGON 
vergeten! Want het beveiligt uw linnen aktief tegen kalkafzetting en 
wasbezin ksel. 
\ CALGON geeft uw linnen zijn levendige kleuren, zijn oorspronkelijke 

blankheid en aangename soepelheid terug~ 
Met CALGON blijven er geen strepen en geen kalkafzetting in uw 

wasmachine achter. 
Met CALGON wast u in zacht water, wat een besparing van 20°/o 

wasm.iddel betekent. 
Vergeet vooral nooit CALGON ! 

· CALGON + detergent VOLMAAKTE WAS ! 

• 

• 
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wèg met de kalkafzettingen 
en wasbezinksels! 

• 

Een waarborg voor u: het is een rendementprodukt van 
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worden afgedrukt. De vuist moet 
op tafel. 

Dié . mensen zijn 
verantwoordelijk 

Dr. Roland . Marlier heeft zijn 
voorstellen puntsgewijs samenge
vat en het is hier op zijn pl3ats 
om de belangrijkste te publiceren. 

e De artsen die verbonden zijn 
aan een merkenteam of belas zijn 
met rondewerk of enige andere of
ficiële functie in de medische be
geleiding van de wielersport be
kleden, zouden in het bezit moe
ten zijn van een officiële vergun 
ning hun afgeleverd door de 
wie.lerbond en zo nodig goedge
keurd door de UC . Indien ansen 

I 

bepaalde produkten voorschrijven 
die kunnen leid.en tot een positief 
resultaat, zijn ZIJ verantwoordelijk 
en niet de ·renner. 

e Artsen, verzorgers, ploeglei
ders en verantwoordelijken van 
merkenteams die zich mede schul
dig maken aan het verstrekken of 
bevorderen van doping, moeten 
gestraft worden. 

e De renner, wiens urine een 
eerste maal positief wordt bevon
den moet in zijn verdediging niet 
alleen een beroep kunnen doen op 
een technisch expert, maar ook op 
een juridisch raadgever. 

e Bij het bekendmaken van de 
analyse moet een grotere discre
tie aan de dag worden gelegd. De 
renner kan alleen maar positief 
zijn wanneer de hele procedure 
werd gevolgd en wanneer ook het 
tweede monster positief wordt be
vonden. 

e Er moet gestreefd worden 
naar eenvormigheid in het publice
ren van positieve resultaten. De 
wet moet gelijk zijn voor iedereen. 
Discriminatie mag op dit vlak niet 
worden geduld. Positieve resulta
ten moeten óf ·in alle bondsbladen 
van Europa worden gepuliceerd óf 
nergens. 
. e In de UCI moet een medisch

juridische commissie komen. 

Er kan geknoeid worden 

Het zal nog een lange lijdens
weg worden, voordat de denkbeel
den van Marlier enige waardering 
zullen vinden. De controle op de 
stimulantia zit nog steeds in de 
mystieke sfeer. Er worden nog al
tijd middelen door maffe chemici 
in elkaar gedraaid, waarvan de do
sering niet te controleren valt. Er 

·worden proeven genomen met 
mensenlichamen. die aar. zware 
inspanningen onderhevig zijn. 

Waar is de grens van de kunst 
en het verstand ? 

Men kan zich verplaatsen in 
de situatie van de sportman, die 
naar de spuit grijpt. Ze zijn be
roepssporters. Ze maken deel uit 
van een circus. Er moet gewon
nen worden, niet in de laatste 
plaats voor de garantie om ook de 
volgende keer weer mee te kun
nen doen. De coureur moet bij
blijven. In dit vak dient de boog 
altijd gespannen te staan. Van
daar de spuit. De enige zekerheid 
om de koers uit te rijden en mee 
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te draaien in het were'ldje, dat op 
het punt van verdeling geen gena
de en op het gebied van injecte
ren geen grenzen kent. 

Steriele naalden, ampull·en, rub
berachtige roodkleurige b'olletjes, 
tabletjes, strips, watten met bloed. 
Dat •is het decor van de beroeps
rennerij en de inhoud van het af
valmandje, dat de journalisten 
Ouwerkerk en Holthausen naast 
·hun schrijfmachine hadden staan. 

Frans Verbeeck heeft voor Luik
Ligny veertien 'inspuitinkjes vlak 
onder de huid ·gekregen. Hij won 
met glans. Dat is de tendens. Er 
wordt maar wat aan·gerommeld. 

De contro'leurs w'orden omge
kocht. Er kan geknoeid worden 
met de urine. Als er geplast wordt, 
is er niemand bij . Er is chantage, 
alles is ·er mogelijk. 

De jonge Nederlandse prof 
Cees Priem vertelde laatst tegen 
Joop Holthausen dat er a·l ge
knoeid wo·rdt in de sector van de 
amateurs. Er wordt al gepakt zon
der dat er rechtstreekse verdien
sten tegenover staan. 

Dat vreet je aan 

• Het gebeurt niet zo vaak, » 

zegt Priem, « maar er zijn er en
kelen, die steeds bij elkaar krui
pen. Daar weet je •het van. In het 
begin heb je dat ni·et zo in de ga
ten. Maar op den duur gaan je 
ogen open. Dan zie je dat je bui
ten gesloten wo-rdt. dat ze vóór 
de koers weigeren om zich bij jou 
in hetzelfde lokaa'l te verkleden. 

Dat vreet aan je, juist als je zelf 
voor dat spul niet te verleiden bent. 
Laatst in Dortmund, in Rund urn 
den Henniger Turm, pakte· ik vijf
tig 'k'ilometer voor _de meet een 
stuk peperkoek uit mijn shirt. Maar 
sommige anderen halen tabletten 
te voorschijn. Dan denk ik : moet 
ik op •die peperkoek naar boven ? 
Maar di·e anderen dan ? Waarop 
rijden di•e ? » 

Het laboratorium van professor 
Debackere in Gent schijnt zover 
te zijn, dat een aantal' betrekkel ijk 
n•ieuwe produkten kunnen worden 
opgespoord. Er zijn ook talloze 
boetes gevallen, méér dan met 
name Roland Marlier zal hebben 
verwacht. Zes Belgische en drie 
Fransen ·renners zijn schuldig be
vonden aan het slikken van ver
derfelijke middelen, terwijl het oor
deel over twee andere betrapten 
is opgeschort in afwachting van 
het resultaat van ·de contra-exper
tise. 
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cc Moet ik op die peperkoek naar boven 
Maar die anderen 

Waarop rijden die dan wel 

? • 
? 
• 

Het vonnis 

Walter Godefroot, die vorig jaar 
na de Amstel Gold Race niet op 
de controle wilde versch•ijnen, 
werd betrapt in de Ronde van 
Vlaanderên en de Waalse Pijl. Hij 
is d'aarme·e zijn derde plaatsen in 
die ronden kwijt en zit nu een 
schorsing uit van vijf maanden, 
waarvan één voo-rwaardelijk. Zijn 
landgenoot Eric Leman ging voor 
gaas in de Ronde van België en 
zo zijn oo'k Ronald De Witte en 
Wilfried Oavid positief bevonden. 

" Drs. Tom Vree va·n de Nij
meegse universiteit is sterk be
gaan met het lot van die renners, • 
zegt Joop Holf.hausen, " hij vindt 
het onzin ·om die mensen steeds 
na te wijzen, als zij iets hebben 
gebrui'kt. üie ongrijpbare mensen, 
die zich ·rond die renners bewe
gen, die ervan profiteren en die 
de renners uitbuiten, hebben in 
feite veel meer schuld. 

Wielrenners zijn niet of nauwe
lijks beschermd, vindt h•ij. Er wordt 
te veel van hen geëist. Als je ziet 
wat ze moeten doen, kan drs. 
Vree begrijpen waarom ze naar 
stimulerende midde'l-en grijpen. 
Als hij moest presteren wat zij 
doen, deed hij het ook. Dat zijn 
z'n eigen woorden. Voor sport
mensen wordt veel te wein·ig res
pect O'PÇJebracht. Daarom moeten 
ze beschermd worden, maar dat 
kan al·l·een wanneer er regelmatig 
over-leg is tuss·en de verschil·lende 
laboratoria. Drs. Vree weet in Nij
me,gen niet, wat ze in Parijs of in 
Gent doen. " 

Het drama is in zicht 

De doping vreet door. In de 
Tour werden bij twi·ntig procent 
van de urinemonsters sporen van 
wekamines aangetroffen, zonder 
een waterdichte research. Sinds 
het laboratorium 'in Gent de oplos
sing schijnt te hebben ge·vonden, 
blijken er ·ineens halve kopgroe
pen positief. 

Het drama is in zicht. De cou
reur rs dufgespote·n. De anekdote 
die Theo Koomen bij de aankon
diging van zijn n·ieuwe boek over 
Tourwinnaar Jan Janssen vertelde , 
kan straks ook op anderen van 
toepassing zijn : • Geen sigaret 
opsteken bij de winnaar, anders 
ontploft-ie. ,. · 

Verantwoordelijk voor de meer 
en meer indringende dopingcon
trole is prof. dr. Debackere, super-

visor van het Laboratorium voor 
Farmacologie en Toxicologie van 
de rijksuniversiteit in Gent. Hij is 
met de gaschronometograaf een 
kruistocht begonnen tegen de be
kende wekamines. die tot voor 
kort niet in de urine konden wor
den gevonden. 

De professor : 
« Dit: is de redding » 

Het is geen ideaal van Debacke
re, laten we dat vooropstellen. 
Ook geen heksenjacht, zoa ls som

r 

mige coureurs beweren. Zelfs 
geen broodroof. Prof. Debackere 
zi·et het alleen als een medische 
noodzaak, ~oals het dopingson
derzoek bij renpaarden dat hij ne
gen jaar geleden op dezelfde se
cure, maar voorzichtige wijze 
startte. 

« Ik ·kan het niet verkroppen , " 
motiveert Debackere, • dat de we
tenschap achterligt bij de sportwe
reld. We zijn niet meegegroeid met 
de evolutie van de stimulerende 
middelen. Als wij wielrenners con
troleerden, viel het op, dat alléén 
enkele kleintjes positief werden 

«Geen sigaret opsteken bij de winnaar, 
anders ontploft-ie.» 

bevonden. Dat betekende, dat de 
vedetten of hun verzorgers pre
ci es op de hoogte waren hoe ver 
de laboratoria waren met hun on· 
derzoekingen. 

Daarom hebben dr. Delbeke en 
ik koortsachtig gewerkt om de 
centraal stimulerende middelen 
via een apparaat te kunnen op
sporen. Dat dit gelukt is, mag als 
een redding worden gezien voor 
de wielrennerij. We kunnen lide
pren aantonen , ril atine en nog een 
derde stof. Maar het duurt niet 
lang of we hebben óók die andere 
twee onder de knie. De doping-

plaag is dan voorgoed voorbij ... 
Volgens journalist Joop Holthau

sen is het de bedoeling qat de 
nieuwe tech niek van het Gentse 
laboratorium za l word en gepupli
ceerd in een Belgisch medisch 
t ijdschrift, waarna ook andere la
boratoria, die dopin gonderzoeken 
verrichten voor de internationale 
wi elrenunie (UCI) op de hoogte 
zullen worden gesteld van deze 
methode. 

Op 25 mei zal de medische 
commissie van de BW B vergade
ren op aandringen van prof. De
backere. Daarb ij za l hij aandrin-

gen op de opvoehng van de fre
quentie van de dop·ingonderzoe
ken en de' subsiq iëring ervan. En 
verder een verscherping van de 
controle bfj de urine-afgifte. 

Walter Godefroot 
« Ik ben geen paard " 

Wafter Godefroot : • Debackere 
moet niet den~en, dat ik gek ben. 
Er wordt gesproken over de cen
traal stimulerende middelen, alsof 
ik dozen heb gebruikt. Hij moet de 
hoeveelheid publiceren en meer 

niet. Dan kan iedereen zien. dat 
het een te verwaarlozen hoeveel
heid is geweest. 

Men denkt toch niet dat ik mi jn 
gezondheid ga ondermijnen. En 
bovendien - wat ik zo idioot vind 
- is dat Debackere de proeven 
heeft genomen op mensen die op 
zijn laboratorium werken . Is dat 
dan verantwoord ? 

Dehackere is een dierenarts : 
hij verricht onderzoeken in de 
paardensport. Daarom klasseert 
hij ons op deze manier gelijk met 
paarden . Maar, met uw verlof: ik 
bén geen paard ... • 
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Een weekje • 1n het militaire hospitaal ... 

Bruno De Groeve vertelt zijn wedervaren aan de kastelein van «Het Groot Genoegen". Rechts : Karina. 

Tekst: 
Jef Anthierens 
Foto•s: · 
Jan Nackaerts 

• 

0 p dinsdag 30 april, waren de rugklachten be
gonnen. Bruno De Groeve, milicien (Admi
nistratief Bataljon, Vierde Compagnie) 

hoopte dat het na een paar uur slaap allemaal 
over zou zijn. Die nacht bracht hij thuis door. 
De dag daarop, 1 mei, voelt hij zich nog stukken 
beroerder. Hij slaagt er niet in om in zijn uniform 
te stappen. Dirk, zijn tweelingbroer, helpt hem in 
zijn milita ire kloffie en vindt dat ze, zoals de regle
menten dat voorschrijven, een legerdokter op 
moeten bellen. De rijkswacht van Asse za l hun 
wel vertellen waar ze zo'n man kunnen vinden. 
En ja, ze kennen een legerarts. Maar die zit met 
het communiefeest van zijn zoontje. Dan maar een 
'' civie le " arts uit de gemeente-Dilbeek-zelf. 
Die geeft de zieke milicien een spuit valium. Er 
wordt nu getelefoneerd naar het Militair Hospitaal 
in Brussel. Van daaruit komt een ziekenauto, com
pleet plus arts. Bruno De Groeve wordt met blauw 
licht naar de Kroonlaan nr. 145 gereden. Hier ver
pleegt het Belgische leger z'n zieke onderhorigen . 

' ·1 •• 
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KONINKRIJK BELGIE 

MINISTERtE VAN FINANCIEN 

0 
0 

' 

-
RENTE: 

9 °/0 's jaars va'"laf 7 jun i 1974. 

EFFECT-EN : 
Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 

25.000, 50.000, 100.000 en 500.000 fr., 
' 

voorzien van 8 jaarlijkse rentecou-

pons betaalbaar op 7 . jun i van de 

jaren 1975 tot 1982. 

De coupures van 5.000 frank worden 

slechts als bijpassing ·afgeleverd. 

AFLOSSING: 
Van het 2e jaar af, door inkoop of 

door uitloting. 

TERUGBET ALINGSPRIJS : 

• 

Tegen het pari 

- op 7 juni ván de jaren 1976 tot 

1981 , in geval · van aflossing door 

uitloting· ; 

- op de eindvervaldag 

1982. 

van 7 juni 

UITGIFTEPRIJS : . 

99,75 °/0 

OFFICIELE NOTERING : 
, 

De obligaties zul len officiee l 

ter beurze worden genoteerd . 

' 

INSCHRIJVING : 
• 

van maandag 20 mei tot 

C:tonderdag 6 -i uni 197 4 

Aan de inschrijving 

kan vóór laatstvermelde datum 

een einde worden gesteld . 

• 

De inschrijvingen worden zonder kosten 

aangenomen bij de Natiooale Bank van 

Belg i ~ en bij de in België gevestigde 

banken, wisselagenten en de ertoe ge

machtigde financiële instellingen van de 

openbare sector en spaarkassen. 

De uitgifte prijs is volledig in speciën 

te betalen bij de inschrijving. 

Brussel, 14 mei 197 4. 

De Minister van Financiën . 

'N_. DE CLERCQ 
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Erik Lanckmans, Br' _no De Groeve en Karina : nakaarten over het lot van een zieke in het leger. 

OOK DIE 
BEGINT 
TE K 
EN 
ZEGT ME 
VERDER 
NIETS ... 

• 

D e auto rijdt door de poort en 
bl'ijft daar even staan. Een 
dokter steekt zijn hoofd naar 

binnen en wil -weten wat er aan 
de hand is. Hij spreekt al·leen maar 
Frans. Bruno, bewegingloos op 
zijn berrie, vertelt hem van die on
draaglijke rugpijn. 

- Heb je nog ·enig gevoel · in 
je benen? wil de arts weten. 

En als Bruno bevestioend ant-
~ 

woordt verneemt hij dat hij een 
geval rs voor de neurologische af
deling. 

De li ft naar d ie afde ling doet 
het niet. Ze hijsen hem de trappen 
op, waar halt wordt gehouden in 
de ziekenkamer van de officieren. 

Wat doe jij hier? 

Daar komt een nie-uwe dokter 
opdagen, vertelt Bruno. 

Ook die spreekt alleen maar 
Frans. 

Ook die moet ik weer alles ver-
te llen. · 

Ook die vraagt of ik nog enig 
gevoel heb in mijn benen. 

Daarop beg int hij op alle mo
gelijke plaatsen van mijn lichaam 
te knijpen , als in een klomp deeg. 

- Jij hoort hier niet thuis, zei 
hij. Jouw plaats is in zaal 18. 

En weg is de man. 
Nu volgen twee uren van vol

strekte eenzaamheid. Ik krijg even 
.het gevoel dat ik voortijdig in een 
graf lig, maar in een graf heb je 
geen pijn meer, hoop ik. Ten slotte 
kómt er een verpleegster kijken. 

- Wat doe jij hier? 
- Wachten tot iemand me naar · 

zaal 18 brengt. 
- Zaal 18 ?, Daar weet ik niets 

van. ~ 

Waarschijnlijk heeft ze een dok: 
ter gewaarschuwd, want enkele 

minuten later komt er weer een 
geneesheer opdagen. 

Zal ik het scenario herhalen ? 
Vooruit: 

ook die spreekt alleen maar 
Frans ; 

- ook die moet ik alles weer 
. vertellen ; 

- ook die vraagt naar miJn 
been ; 

- ook die begint te knijpen : 
i.n mijn rug, mijn lenden, mijn bu ik, 
mijn benen, mijn kuiten mijn nier
streek. 

Maar hij tast ook vol belangstel-
ling mijn ruggegraat af. 

Na al dat geknijp zegt hij : 
- Salie 18! 
Die zaal ligt twee trappen lager. 

Eén van de verplegers verwacht 
dat ik er in mijn eentje naartoe 
loop. Maar ik kan niet van de pijn. 

Ik word dan ook, met berrie en 
al , naar mijn nieuw~ verblijf ge
bracht. 

Een blonde verpleegster kijkt me 
onderzoekend aan, spreekt ~ aan 
in het Frans (dat zou ZE? blijven 
doen) maar hoort dat ik een Vla
ming ben en schakelt over naar 
het Nederlands (ook dat zou ze 
blijven doen). 

Ze laat me onderbrengen in 
een van de vier kamers waarin 
zo'n zaal' is on'derverdeeld. Voor 
mii is dat kamer 3. Daar staan zes 

' 
bedden. Allemaal leeg het is 
blijkbaar goed gesteld met de fy
sieke weerstand van het Belgische 
leger. 

Ik lig d?lar helemaal alleen wat 
te kreunen en te suffen, tot er 
weer een dokter bij mijn bed ver
schij~. 

Alweer hetzelfde scenario : ook 
die spreekt alleen maar Frans, ook 
die bègint te_: knijpen en ook die 
maakt me geen jota wijzer. 

Maar als hij weg is komt de 
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Maar het is weer koude kost. 

verpleegster even praten : hoe i'k 
me voel? 

Nu word ik woedend : 
·- Ze hebben me om elf uur in 

Dilbeek opgehaald . Het is nu bij 
drieën en ik blijf hier maar liggen. 
Wanneer DOE'N jullie eens wat? 

- Straks nemen we röntgen
foto's zegt ze en tippelt de kamer 
uit. 

Nu komt er een verpleegster 
met een formulier waarin al mijn 
persoon lijke gegevens worden op
genomen. Ook mijn taalstelsel. 
Waarschijnlijk bij wijze van curio
site it, want ik vraag me af of ze 
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Ik wist toen nog niet dat het eten 
in dat militaire ziekenhuis altijd koud is ... 

hier, in dit ziekenhuis van het Bel
gische leger, weten dat e.r zo 'n 
idioom als het Nederlands be
staat. 

Aan de hand van dat formulier 
moeten ze ook mijn eenheid waar
schuwen. Wie veertien dagen lang 
niet op het appel verschijnt wordt 
opgejaagd als deserteur. 

Balans van één dag 
ziekenhuis 

Maar wie zie ik daar, tot mijn 
enorme oplichting binnenzeilen·? 

Karina, mijn allereigenste lief met 
Erik Lanckman die haar met de 
auto van het « Groot Genoegen ,. 
- de bli tse kroeg van Dilbeek -
hierheen heeft gebracht. 

Direct daarop komen twee kloe
ke f iguren - een brancardier en 
een milicien - de kamer binnen, 
hijsen me van mijn bed op de ber
rie en zetten koers in de richting 
van de röntgenafdeling. 

- Bl ijf maar wachten , zegt de 
verpleegster tegen mijn bezoekers, 
hi j is zo weer terug. 

Drie kwartier aan een stuk 
word ik doorgelicht. Door een een-

voudig sergeant die dus vriende
lijk is en dus Nederlands spreekt 
(• Niet ademen, niet bewegen, 
klik!») 

Ze brengen me terug. Of lie.ver: 
iemand brengt me terug. Een mili-

. cien die ook ziek is en met mijn 
rolbed tegen alle hoeken en kan
ten aanbeukt Twee mil iciens die 
toevallig voorbijkomen zien dat er 
iets fout loopt en nemen de lei
ding over .. Ze spreken ook Frans, 
maar ik ben op het ogenblik be
reid om heel Vlaanderen te ver
raden voor wat pijnlozer transport. 

Tegen zevenen moeten Kar ina 

en Erik meteen weer weg. 
Er komt een verpleger binnen 

met een injectiespuit. Hij staat er 
nogal onbeholpen bij en vraagt 
wààr ik die injectie wil. Ik denk 
bij me zelf : « Man, dat zal me 
een zorg zijn ! " maar ik wil hem 
niet helemaal van zijn stuk bren
gen. Hij laat zijn keuze vallen op 
mijn linkerbil en verzekert me dat 
ik zal slapen als een marmot in 
de w inter. Nou, ik doe die nacht 
geen oog dfcht. 

Wél maak ·ik de balans op van 
één dag ziekte in het Belgische 
leger : 

- om elf uur ·s ochtends heb
ben ze me opgehaald ; 

- van de hele dag heb ik niets 
te bikken gekregen ; 

.. _ ik ben zes dokters tegen het 
lijf gelopen , van wie 5 alleen maar 
Frans spreke n ; 

- ze hebben hier duchtig in 
mijn lijf geknepen en röntgenopna
men gemaakt o. 

- één dokter heeft geopperd : 
j ij hebt het aan je nieren ; 

-- één verpleger dacht dat er 
wat hape rt aan mijn appendix ; 

- één verpleger houdt het bij 
mijn longe n ; 

- maar wàt er scheelt is ken
nel ijk voor iedereen een raadsel. 
Ook voo r mij en dat is minder 
leuk. 

Een dreigend, 
blauw gezwel 

De dag daarop ontwaakt het zie
kenhu is van het geramme l van de 
borden. Het is zeve n uur. Maar 
eten is er voor mij nog niet bij. 

De verpleegster (je ~eet wel : 
die van het Frans overschakelt 
naar het Nederlands) vraagt hoe 
ik me voel. 

- Ik heb geen oog dichtge
daan , maar het doet minder pijn 
vanmorgen. 

Ineens krijg ik een militaire re
flex : 

- U hebt toch mijn eenheid ge
waarschuwd ? 

- Ja hoor, dat is allemaal best 
in orde. 

Ze brengen me naar een dokter. 
De zevende. Die oo·k weer Frans 
spreekt en, als ik aandr•ing, een 
soort Nederlands begint te stotte
ren dat veel weg heeft van Bas
kisch. 

Het scenario begint waaracht ig 
opn ieuw : knijpen, tasten en niets 
zeggen. 

Ik weer naar kamer 3, zaal 18. 
Een verpleger komt wat aan m'n 

lijf prutsen. Ik krijg een kalmeren
de spuit ( « Dank u ! ") en hij tapt 
me bloe'd af, met een aarzelende , 
zoekende naald die een dre igend , 
blauw-gezwel veroorzaakt ( « Ai ! ») 

Om half twaalf zijn ze daar met 
de lunch. Ik rammel van de schrooi 
en vind het ineens jammer dat 
een mens maar één keelgat heeft. 
Ik denk aan de dichter : « Mijn 
vraatzucht kent noch tijd , noch 
grens ; ik ben de mensgeworden 
pens ". 

Mijn oog valt op die vriendelij
ke, rode rosbief, die vrolijke sper
zieboontjes, die smakelijke aard-
appelen. . 

Wordt overmoed altijd gestraft 
in dit leven ? Alles wat ik naar mijn 
mond breng ,. is steenkoud. Ik laat 
mijn vork vallen en probeer te 
slapen. 

Maar het 'lukt niet. 
En mijn liefje kan n·iet komen. 

Het is donderdag twee mei . Geen 
vrije dag in Regina Creli. 

Om halfvijf komen ze met spa
ghetti aanzetten. Maar ik zie erte
gen op om overeind te gaan zitten 
en laat het prakje staan. 

De eenzaamheid wordt alleen 
verbroken door een vriendelijke 

verpleegster die in even vr iende· 
lijk Frans waarschuwt : 

- Demain vous devez raster à 
jeun ! (Morgenochtend niet eten.) 

Twaalf witte bedden 

Vrijdag 3 mei word ik om acht 
uur nog eens doorge·licht. Ze wil
len platen maken van mijn nieren. 

De dokter - de achtste, maar 
die spreekt zowaar Nederlands ---' 
geeft me een kanjer van een spuit 
en laat een assistent - die me al
leen in het Frans al die rare hou
dingen kan dicteren - zijn werk 
doen. 

Hrj bindt een gummizak op mijn 
buik, keert me om, maakt me vast 
op de bestralingstafel en begint 
die zak op te pompen. 

Ik vraag me af of ze in Vietnam 
ooit zo'n vernuftige manier van 
fo lteren hebben bedacht. Ik wil 
schreeuwen, maar ik denk aan 
mijn vader die altijd zegt dat het 
leven niet alleen een pleziertje is. 
Het zweet druppelt hoorbaar van 
mij n l ijf. 

- Hej ! Niet bewegen ! roept 
die joker nog , terwij l ik me voel 
als een ruimtevaarder die door 
zijn eigen gewicht verpletterd 
wordt. 

Ze brengen me weer naar mijn 
kamer en om half twaalf hoor 'ik 
gestommel op de gang. • Eten ! » 

denk ik. Maar het is weer koude 
kost. Ik wist toen nog niet dat 
het alti jd kou'd zou zijn, hier in dat 
mili ta ire ziekenhuis. 

Een uur later moet ·ik verhuizen. 
Ze moeten onze zaal ontsmetten. 
Vanwege de kakkerla kken. 

Op die nieuwe kamer staan 
twaa lf mooie, w itte bedden. Vier 
Walen, één Duiter (nou, een Belg 
uit Eupen) en ik. En ee11 knappe 
verp leegster , een brunette , net de 
dochter van Giscard d'Estaing. 
Een beetje snob en natuurlijk 
franssprekend. 

Een boom van een vent 

Om half vier komt Anne·mie, m'i'jn 
blonde zusje vertederd kijken of 
en hoe ik leef. Ze heeft een pak 
boeken onder haar arm. Allemaal 
science-fiction. Iemand heeft haar 
wijsgemaakt dat ik daar tuk op 
ben. Zo 'n flauweku l. Maar het hin
dert niet. Het is vreemd hoe je fa
milieleden o•p zo'n ogenbl'ik anders 
gaat bekijken . Je ontdekt ze weer 
·en je denkt : " Toch tof dat ze me 
in die keet op komt zoeken . • 

Op de kamer l igt een milicien. 
Aardige JOngen. Zo vet als een 
varken. Hij laat zijn spekbuik vol 
trots uit zijn piama rollen, bunkert 
als een tanksch ip en ·laat zich 
beurtelings vollopen met Stella en 
witte wijn. 

Er staan gemiddeld zes bezoe
kers aan zijn bed. Met kilo's apc. '· 
pels, aardbe ien en bananen . Die 
hij, als ze pas hun hielen hebben 
gelicht, kwistig in de bedden van 
zijn kamergenoten mikt. Ze heb
ben het voortdurend en luidkeels 
over Mitterand. Maar vooral over '. 
Anderlecht, dat volgens hen kam· 

pioen moét worden, als het ten
minste nog eerl ijk toegaat in dit 
land. 

Kar ina, mijn liefje, 'komt ook nog 
eens kijken , samen met Sabine en 
Hildo. Maar om zeven uur worden 
ze vriendelijk verzocht om het ge
bouw te ontruimen. 

Mijn lotgenoten gaan in een an
dere kamer kijken naar de televi
s•ie. Ze vertellen me dat er een 
western loopt, op de ATB. Zo 'n 
film waarin de cowboys Frans 
spreken. Ik blijf lekker liggen en 
val in slaap. 

Om elf uur schiet 'ik wakker. Er 
stapt een nieuweling door de ka
mer. Een ·boom van een vent, met 
alleen een slipje aan . Een parachu
tist naar ik merk aan de uitrust ing 
die hij heeft meegebracht. Op het 
bed daarnaast l'iggen ook va n die 
spullen. Twee para 's dus. 

Een verpleegster komt zeggen 
dat hij een bad kan nemen. Ze 
spreekt Nederlands. Ze is ee n 
nachtverpleegster ... 

De tweede parachutist komt nu 
ook aangeklost. Een Amerikaan. 
Ze hebben allebei pech gehad 
toen ze bij Eeklo uit hun vl iegtu ig 
sprongen. De Belg- een V lam ing 
-- is bovenop zijn eigen mach ine
geweer terechtgekomen . Ze moe
ten hier nagaan of zijn ruggegraat 
niet is gekneusd. 

De Amerikaan laat zijn uitrusting 
zien. Algemene bewondering . Het 
is allemaal erg effic iënt en weegt 
praktisch niets. 

Maar de Yankee krijgt een spuit 
en valt in slaap. Een typisch-Ame
rikaanse astronautenkop: kort ge
knipt haar, een beenderig gez icht, 
en stekelige snor. 

Het is halfeen . Ik voel hoe ik 
wegdommel. 

« You sick, you sleep ! " 

Zondagmorgen, 5 mei. 
Heerlijk krentenbrood van Sor

geloos-Pauwels, lekker warme ca· 
cao. 

Een verpleegster komt de tem
peratuur opnemen. Ze kent geen 
Nederlands, het is een dagver
pleegster. Ze kent geen Engels . 
Ze weet geen raad met die Ame· 
rikaan . Ze tilt zijn arm op. stopt 
er de thermometer onder, klapt 
zijn arm weer beneden, wacht , 
haalt zijn arm weer op, neemt de 
thermometer eruit. Net stomme 
film. 

- Messieurs, faites vos lits ! • 
We moeten ons bed opmaken . 

De patiënt mag er wel op liggen, 
niet erin. 

Ik ga praten met ·die onderdaan 
van Nixon. Hij heet Glenn Chan
lyck. Maar hij zal hier de hele tijd , 
ook in de registers bekend bl ijven 
als • Monsieur Glenn "• zijn com
fortabele voornaam. 

Glenn, dat is sinds de ruimte
vaart, een begrip. Charlyck is te 
moeilijk. Hij vertelt me dat hij met 
vrouw en kind in Italië woont : 
"In het dorp waar paus Paulus 
geboren is. Saaie boel, allemaal 
souvenirwinkels. ,. Vroeger heeft 
hij bij General Motors gewerkt. 
Maar daar hebben ze hem de zak 
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Daar wacht ik ongeduldig op de gang ... 
twee en een half uur lang ... 
tot iemand zegt dat ik op moet krassen ... 

gegeven en toen heeft hij zich 
aangemeld voor het leger. Je kunt 
daar ook een vak leren en hij wil 
monteur worden. 

Hij was hier in België voor ma
neuvers. Hij wil zijn springbrevet 
halen. Maar nu is hij, godnogaan
toe, gewond. Als hij donderdag 
aanstaande maar mee kan doen 
in Schaffen, dan is het niet zo 
erg. 

Zondagmiddag. 
Ze z·ijn daar met het middage

ten. Kaaskroketten : koud. Bief
stuk : koud. Frieten : koud, en vet, 
en dik. 

Er is ook wijn. Dat ·kun je zien 
aan het etiket. " Vin -rouge ,. staat 
erop. Hij smaakt zuur. 

We troosten ons. met bananen 
van de Anderlecht-fan. 

Hé, daar zijn mijn ouders. 
Ze zijn pas bereid om de rim

pels uit hun voorhoofd te vegen 
als ik vertel dat i·k het al stukken 
beter maak. 

Wat is dat voor ·een vreemde re
latie, denk ik : ouders en kinderen. 
Als ze in de buurt zijn doe je 
koel en pas zijn ze weg of je 
denkt : waarom ben ik in gods
naam verlegen om te laten zien 
dat ik die " ouwe lui· ,. echt graag 
mag? 

Die avond is er weer televisie. 
Weer ATB. De verpleegster doet 
de hele tijd ·haar best om tot een 
dialoog te komen met Glenn, die 
onstuimig door de kamer draaft : 
" You sick, you sleep, you in 
bed ! " 

Want wat je daar 
meemaakt. .. 

Maandag, 6 mei. 
De Amerikaan wordt opgehaald . 

Hij moet zich laten doorlichten. Ze 
brengen hem op de gang. En laten 
hem staan. 

Glenn wordt boos. Hij - die 
iedere ochtend eggs en bacon 
achter zijn kiez·en stopt - is al z:o 
teleurgesteld over onze dagelijkse 
jam. 

Om één uur heeft nog geen 
mens hem gevraagd wat hij daar 
in godsnaam doet op die gang . 

Glenn komt weer de kamer bin
nengezwaaid. Hij had warme soep 
geroken . En daar de verkeerde 
conclusies uit getrokken. Want 
het is maandag. Het hele weekend 
is de vaat blijven staan. Nu moet 
het personeel kiezen : borden 
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wassen of de soep rondbrengen. 
Ze kiezen voor de afwas. Dus : 
geen soep. 

Maar koude prak kan Glenn wel 
krijgen. Die hebben we voor hem 
bewaard. 

Ik loop met Glenn naar de kan• 
tine. Waar je drankjes kunt krij
gen , en zeep, en tandpasta, en 
shampoo, en een kam. Je kunt er 
ook naar de plaatjes kijken aan 
de muur : herinneringen aan een 
bedevaart naar Lourdes, twintig 
jaar geleden, toen de nonnetjes 
er nog uitzagen als geestelijken en 
de verpleegsters hun knieën ont
trokken aan het geile gevaar. 

Glenn leert ons een nieuw kaart
spel : " rammy" (of God weet hoe 
het gespeld wordt). 

De hele tijd moet ik tolk spelen. 
Want Engels wordt hier niet hoger 
getaxeerd dan Nederlands. 

Als we weer naar ons bed ·lopen 
zien we hoe uit zaal 18 bijtende 
wolken een uitweg zoeken. Het 
ontsmettingsproces is volop bezig. 

Ik vraag me af of ze meteen 
ook eens de douches zullen na
kijken, want die doen het geen 
van alle. En of ze de toiletten zul
len schoonmaken. Want wat je 
daar meemaakt kun je niet vertel
len zonder te kotsen. En of ze ook 
willen zorgen dat je daar alles 
vi.ndt wat je nodig hebt... 

Voor de deur van zaal 18 staat 
Patrice, ·een jofele jongeman uit 
Charleroi die, net als ik, zijn tijd 
stukslaat met schrijfwerk bij dat 
Administratieve Bataljon van ons. 
Hij vertelt me dat ze daar geen 
teken van leven hebben gekregen 
over • soldaat-milicien Bruno De 
Groeve"· Het Militaire Hospitaal 
heeft hun niets laten weten. Ge
lukkig heeft de commandant naar 
huis gebel·d en mijn spoor terug
gevonden. Patrice moet zijn groe
ten overbrengen, plus een kistje 
aardbeien . Sympathiek van zo'n 
commandant. 

De kakkerlak 

Glenn wordt ongeduldig en ik 
vraag i·n zijn plaats wanneer hi'j nu 
e'indelijk eens wordt doorgel icht De 

. verpleger vindt dat hij eerder zijn 
mond had moeten opentrekken, 
maar stuurt me dan toch met hem 
naar de plaatjeskamer. 

De dokter is boos. En spreekt 
Frans. Hij wil weten wie die Ame
rikaan zo lang 'heeft laten wach-

ten : • Qui l'a mis dans ce cou
loir?» (« Wie heeft hem op d1t> 
gang gebracht ? ») Ik zeg dat 1 K 
het niet weet. 

- Blijf even hier, zegt hij. 1:.: 
ken geen Engels. Vertel jij maw 
wat er van hem verwacht word t 

En de poppenkast begint : • Des 
habillez-vous " : " undress " 
habill·ez-vous. " : " Undress. • -
"Ne plus bouger! • : • Don't mo 
ve ! ,, - • Ne pas respirer . • . 
«Don't breathe • .. . 

Dinsdag, 7 mei. 
Ik verneem dat ik naar de uro

logische afdeling moet 
Daar ~acht ik ongeduldig op de 

gang. Twee en een half uur lang .. 
Tot ieman'd me zegt dat ik moet 
opkrassen. Naar mijn zaal. 

Daar vind ik dan toch een arts 
die iets schijnt te weten . De ne
gende dokter sinds ik hier ben 
opgenomen. Ook hij spreekt Frans. 
Maar hij is inschikkelijk : ik ze lf 
màg Nederlands spreken ... 

Ook hij knijpt me dat het eer 
lieve ·lust is. Hij lacht bemoed,
gend : • Alles is in orde. Morg e·1 
mag u naar huis. Maar u moet wel 
rusten . ,, 

We moeten ons zootje bij e l
kaar pakken . Weer terug naar 
zaal 18. Die ontsmet is. En waa' 
ik, bij de eerste stap die ik er ze . 
een pracht van 'n trotse, eigenwiJ· 
ze, ·bruinzwarte, walgel ijke kakker
lak zie paraderen over de ve n
sterbank. 

De Anderlecht-supporter heef 
nieuwe bananen. Hij l igt met éér 
been op de centra le verwarm1ng 
het andere bungelt - samen me 
zijn buik - uit zijn bed . Hij pomp 
zich vol met witte wijn . Want w ie 
is er kampioen? Anderlecht na
tuurlijk. En wie heeft dat altijd 
voorspeld? Hij natuurlijk ... 

Die middag zal ik voor de laat
ste keer mijn lunch laten staan. 
Lunch ? Laat ik niet lachen. Koude 
bloemkool, koud kalfsvlees, kou 
de, rauwe, harde, groen uitgesla 
gen aardappelen. En ik vraag me 
ineens af: waarvoor- dienen die 
prachtige , glimmende_ dampende 
ketels die je voorbij ziet rollen en 
die zo lekker ruiken ? 

O m 6 uur ga ik met Glenn naa1· 
de film die je hier ·kunt zien als je 
tien frank betaalt. 

Ook zo'n merkwaardig geva l 
Eerst ·hadden ze aangekondigd 
" De Slag om Bastogne ". Glen r. 
was al in alle staten van vervoe 
r ing. Toen bleek dat het de • S1e;:: 

om Engeland • zou zi jn. En toen 
we een keer in de zaa l zaten 
draa iden de doodgemoedereerc 
• De Slag om het zwaar water • 
af .. . Een sof van een film . Maar 
een boe iende voo rste ll ing. Want 
halverwege liet het project ietoe
stel het afweten. 

Ergens in het gebouw was er 
nog een tweede apparaat. Dat 
werd dan, met vee l haken en ogen, 
op een ste l stoe len achteraan in 
de zaal gemonteerd. De voorstel
li ng was gered, maar de zaa l was 
intussen nagenoeg leeggelopen. 

Intussen had iedereen betaald 
voor een f ilm die niet was ver
toond en voor een vo orstell ing die 
nalfweg was afgesprongen .. . 

Tot slot, enkele vragen 

Woensdag , 8 me1. 
Glenn en ik mogen afnokken. 

Maar eerst moet hij de wapens 
ophalen die hij heeft moeten af
geven. Ik moet mee , als to lk. 

En het verwondert mij geen 
spat dat hij hier ingeschreven staat 
onder Glenn, ZIJn comfortabe le 
voornaam . 

Hij krijgt ook de nodige stukken 
mee voor zij n eenheid. 

Glenn heeft geen bal op zak . 
- Hoe kan die in godsnaam 

weer naar zijn eenheid als hij hier 
geen geld krijgt? vraag ik. 

- Hij moet •zijn plan trekken •. 
- Maar met die wapens kan 

hij zich toch niet op ·straat ver
tonen? 

Nou, dat willen ze na veel aan
dringen toch wel aannemen. Er 
wordt getelefoneerd en enkele 
uren later komt er uit Brasschaat 

-een auto voor "monsieur Glenn "· 
Nu is bet mijn beurt. 
Het blijkt dat ik meteen weer 

naar mijn bataljon moet. Wat die 
negende dokter me heeft gezegd 
( • U moet rusten •) heeft hier ta 
melijk wein ig indruk gemaakt. 

Ze moeten me ook nog soldij 
uitbetalen . Ik heb recht op 100 fr. 
per dag (omdat ik al acht maanden 
in dienst ben). Maar ze stoppe n 
me doodleuk 525 fr . (zevenmaa l 
75 fr.) in de handen. 

Als ik protesteer halen ze hun 
schouders op : « dat moet Je re 
gelen met je eenhe id » . 

• 
Ik ben meteen weer vertrokken 

naar mijn vertrouwde stekkie bij 
de Vierde Compagnie. En nu ste l 
ik me - met het goedvinden van 
het Belgische leger - enkele vra
gen. 

Ik heb zeven dagen doorge
bracht in dat ziekenhuis, ik heb 
niet vernomen wat die rugklachten 
van mij te betekenen hebben, ik 
heb er alleen maar koude kost ge
kregen , ik ben er vier kilo verma
gerd, ik be·n er behandeld door 
dokters die de taal van hun pa
ti~nten niet verstaan. 

Wat zou er gebeurd zijn als ik 
niet vanzelf was genezen ? En als 
ik even weinig Frans had gekend 
als zij Nederlands ? ... 
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Lekker vers brood, nog warm van de 
oven ... het gaat erin als koekebrood met 
Planta PI us. 

Weense broodjes, croissants, krente
Raeken ... al dat lekkers vraagt om het 
fijnste dat er is: Planta Plus. Een zwiver 
plantaardige margarine. De rijkste. 
Gezonde voeding voor gezonde mensen. 

Lekker zacht smeerbaar. Altijd. · 

• 

• 

• 

• 

/ 

' 

' 

• , 

., 
ca -c ·-_. 
I 

,.. 
N 
Cl) 
-I 
Q. 

• 

' 



- -------. 

Rose t-ltzgerald 
Kennedy (84)) 
hoofd van Amerika 's meest be
faamde clan, speelt nog vaak golf, 
zwemt nog geregeld en wandelt 
nog iedere dag minstens 5 km. 
Rose verte lt het zelf in haar " Me
moires ,., die in de Veren igde Sta
ten pas op de markt zij n en ver
kocht worden als hot dogs tijd ens 
een zesdaagse. Ome geeft ook 
de reden voo r die sport ieve toe
standen : met 84 heb je het wel 
iets moeilijker om een elegant fi
guur te bewaren en aangezien ze 
er aantrekkelijk wil blijven uit
zien .. . In de autobiografi e kom je 
verder te wete n, dat Rose haar 
gewez:en schoondochter Jacqueline 
Bouvier (ook nu nog) een gewe l
dige vrouw vindt , dat ze Ted met 
alle mogelijke middelen za l steu 
nen zo die mocht bes luiten in '76 
een gooi te doen naar het presi
dentschap, dat ze in een paar van 
haar 28 kleink inderen evenveel 
vertrouwen heeft als destijds in 
haar eigen ratjetoe. 
" Daar waar mijn kinderen zich in 
hun aankomende jaren nog vooral 
bezigh ielden met tenn issen en zei
len, verbeuzelen deze " youngs
sters ,. hun t ijld helemaa l niet, " 
schrijft ze waarderend . " Ze pak
ken nu al fundamente le prob le
men aan. " De jonge Bob Kenne
dy heeft onlangs inderdaad een 
rapport geschreven over het Chili 
van Allende, dat bij de Ameri
kaanse radikalen lekker aantikte, 
terwij l sommige van zijn nichten 
met Jane Fonda in de reservaten 
aan de zijde van de indianen heb
ben gestreden. 

Elvis Presley (38) 
wil na 20 jaar showleven en 54 
gouden platen gospelzanger wor
den. Al sedert zijn jeugd is The 
King gefascineerd door die ritmi
sche religieuze liederen. Maar 
daarin schuilt niet de enige reden 
voor zijn besluit. Elvis krijgt het 
hoe langer hoe moeilijker om zich 
nog in de harten van de t ieners 
en twens te rocken. Hij is een 
moHige dikzak geworden en als je 
hem nu tiet heupwiegen, kun je je 
moeilijk inbeelden, dat die kerel 
vroeger springbonen in zijn lijf 
heeft gehad. Het Amerikaanse 
showblad " Variety " schreef on
langs nog, dat hij er uitziet als een 
opgeblazen kikker. Hoe dan ook, 
Presley zal nu het evangelie uit
stralen in plaats van sex. De over
gang is niet eens zo groot. Beide 
hebben iets met liefde te maken. 
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trnst Leitz lil (68) 

chef van de wereldberoemde 
" Leica .. -onderneming (foto-appa
ratuur), is niet langer baas in eigen 
fabriek. De Zwitserse instrumen
tenfirma, W~ild Heerbrugg., die 
sinds 1972 al 25 °/0 van de 
die sinds 1972 al 25 o/0 van de 
Leica-aandelen in haar portefeuille 
had, heeft nog 26 °/0 overgenomen, 
zodat zij het nu met 51 °/0 voor 
het zeggen heeft. Commentaar 
van Ernst Leitz 111 : " De nood aan 
kapitaal was te groot voor een 
familiebedrijf'"· Leica {5.500 per
soneelsleden, 2,91 miljard omzet in 
1973) werkt al een paar jaar met 
verlies . Nog in de loop van 74 
zal de personeelsbezetting worden 
ingekrompen met 20 o/0 , in hoofd
zaak door vervroegde op rust 
steil ing . 

Ti p en Tap 

de maskotten voor het aanstaande 
\Nere ldkampioenschap Voetbal. 
dreigen de Westdu itse voetbal
bond heel wat last te bezorgen . 
In een amateursp loeg uit Be ieren , 
SC Hinterschwalbach , lopen na
melijk twee jongens rond, die een 
opvall ende gelijken is vertonen met 

Tip en Tap. Een en ander heeft 
voor gevolg, dat het tweespan 
voortdurend wordt bespot. Ze zijn 
niet van plan dat nog langer te 
'nemen en willen de Westduitse 
voetbalbond via een gerechtelijke 
actie dwingen, andere maskotten 
te zoeken. 

Alexander Solsjen itsi n 

heeft pech. Nu zal zijn " Goelag
archipel " toch niet in Joegosla
vië worden uitgebracht. Sovjet
ambassadeur Stapakow heeft. er in 
Belgrado een stokje voor gesto
ken. 

Herbert Hillebrand (33) 

eigenaar van 600 huurwoningen in 
Raum Disternich, is zonder twijfel 
de vriendelijkste huisbaas in heel 
West-Duitsland. Om te beginnen 
moeten de Hillebrand-huurders 
voor hun modern huis in de nabij
heid van een grote stad slechts 
de prijs beta len die gevraagd 
wordt voor een sociale woni ng . 
Bovendien mogen ze gratis ge
bruik maken van een overd ekt 
zwem bad, bowlingban en en feest
za len. Een borgsom hoeven ze 
niet te storten . ALLE reparatie
kosten zijn ten laste van de ver
huurder, honden zijn toegelaten, ' 
onderhuurders mogen worden aan
genomen en opzegging door de 
verhuurder is eerst mogelijk na 
tien jaar. Let wel : al die voorde
len zijn contractueel vastgelegd. 
Herbert Hillebrand één vrouw, 
vier kinderen is een gewezen 
bankhulpje. In elf jaar heeft hij 
zijn imperium opgebouwd. Hij heeft 
zelf twaalf residenties en 45 ri j
paarden . Zijn favoriet verb lij f : een 
700 jaar oude roofridderburch t met 
een park van 18ha. Zo zie je maar 
weer : het hu is maakt niet alt ijd de 
man. 

Robert Tipp le (64) 

eigenaar van een muziekw inkel in 
Mount Vernon (USA) heeft ontdekt 
waarom de «Strad ivarius .. de beste 
v iool all er t ijden is. Tenminste, dat 
beweert hij toch. Volgens Tipple 
ligt het hem in de samenstelling 
van de vernis. De beroemde viool
bouwer uit Cremona heeft niemand 
oo it verteld , hoe hij zijn vernis 
samenstelde. Toen hij in 1737 is 
gestorven, heeft hij zijn geheim 
meegenomen in zijn graf. Na ja
ren opzoeking meent Tipple het 
geheim van de samenstelling nu 
ontsluierd te hebben : een van de 
ingrediënten was een bijzonder 
soort ijzeroxide, dat alleen maar 

' 

SAMENGESTELD DOOR 
ROGER VAN KEER 

gevonden werd in de grond van 
een bepaald italiaans provincie
stadje. Stradivarius bracht z:jn ve r
nis aan in drie lagen en de mid
delste was, steeds volge ns Tipoie, 
de voornaamste. Z ij moest di enen 
als isolatie tussen de b!n nenste 
en de bu itenste laag. Tipple w il nu 
ze lf een «Stradivar ius " bouwen. 
Hij denkt er ongeveer een jaar te 
zullen over doen . Zijn uite indelijk 
doel : een certificaat van echthe id 
verkrijgen , als spec ial isten zijn 
<<Stradivarius ,, niet va 11 een echte 
zouden kunnen onderscheiden. 

John Lennon (33) en 
Pa ui McCa rtney (31) 

de twee ex-Beatles die door hun 
persoonlijke vete de histori sche 
popgroep enkele jaren geleden 
hebben laten spri ngen , gaven me-

kaar de vredeskus in een pl aten
stud io in · Los Angeles . Geen . van 
beiden was op de hoogte van de 
aanwezigheid van de andere. Toe n 
ze mekaar op het lijf liepen , vo lg-

de de omheiLing spontaan. Acht 
uur bleven L:e samen in de studio. 
Tot de week voordien hadden ze 
slechts via hun respectieve advo
katen met elkaar kontakt 



• 

• 

• 

• • 

• 

ES 11. De eerste reflex met elek
tronische sluiter.. Het ingebouwd 
geheugen verzekert juiste belichtin
gen. Automatische snelheden van 
1/1000 tot 8 sec. volgens gekozen 
diafragma. Deze snelheden leesbaar 
in de zoeker. Ingebouwde zelfont
spanner. Afschermingsluikje in het 
oogstuk vóor preciese lange belich
tingen. Super Multi-Lagen Takumar 
lenzen voor betere kleurenweergave 

• 

lC 

en het ver 
reflecties. 
Spotmalie F.Drie mHjoen fotografen 
gebruiken reeds de Spotmatic. Pre
cies, licht en compact. In F versie : 
nieuwe lichtmeting bij volle lens
opening. Automatische inschakeling 
van de meter. Veiligheidsgrendel 
op de ontspanner om het verkeerd 

· ontspannen te voorkomen. 
SP 1000. Toestel van een merk-

• 
• 

• 

• 

• 

waardige perfektie, in bereik . van 
ieders budget. Snelheden van 1/1000 
tot 1 sec. Electronische lichtmeting 
door de lens : beelden altijd juist 
belicht. Eveneens uitgerust met 
SMC Takumar lenzen. 

Gratis dokumentatie : La ·Compagnie Européenne s.c. - Hallepoortlaan 35 - 1060 Brussel 
• 

• • • 

C7 
""' c 
3 
D) 
(Q 
j 
CD 
• 
< -· co 
;:::, 

. '"< 

• 





Is de levensavond voor 
deze oude reus aangebroken ? 

De man die ons over de uitge
strekte daken meevoert, langs 
een wirwar van trapjes en 

smaUe gangen, over indrukwek
kende zolders wa·ar de dikke stam
men van hele ·eikenbossen het ge
binte vormen, brengt ons mee 
naar de stenen ornamenten die 
hoog boven de stad de enorme to
ren sieren, steekt zijn hand uit 
naar een op het eerste gezicht nog 
vrij gaaf kunsti'g gekapte steen, 
legt zijn hand erop en verpulvert 
de hele klomp steen tot e.en brok 
broze speku'laas. Net of hier een 
reus aan het werk is die met de 

• 

enorme kracht van zijn hand de 
stenen p'latkn'ijpt. 
Daar bovenop de torentransen is 
de grootste verwo·esting aan de 
gang die de · kathedraal ooit mee
maakte, erger dan de be-elden-
storm. -

Een toren op je hoofd 

De uitgestrekte 
van daken, goten 
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oppervlakten 
en ladderties 

Hier stak een balk die volledig holgevreten was door de houtwormen. Je 
kon er met drie man in. Nu zit er een ijzeren balk voor in de plaats. 

die kriskras over de leien lopen, 
vormen een stad op zichzelf. Als 
je helemaal aan het ande're eind 
op de daken rondloopt, of wan
neer je op het houten torentje 
kruipt dat boven de kruising van 
de iijbeu·ken met de hoofdbeuk 
staat, op de plaats waar oo it nog 
een toren moest komen , nog veel 
hoger dan de 123 meter van de 
ene toren die werd afgewerkt, dan · 
zie je die toren helemaal in de 
verte staan. Toch zit je nog steeds 
op het dak van diezelfde kathe
draa'l. 

En overal, in elk hoekje, zijn de 
verwoestende sporen van het zwa
velig zuur, direct gevolg van lucht
verontreiniging, merkbaar. Op die 
plaatsen waar een mindere kwali
teit van kalkzandsteen werd ge
bruikt, is de vernieling het duide
lijkst te merken. Daar worden de 
stenen vers ierse len met een ver
rassend sne l tempo tot zand her
leid. 

Op bepaa lde plaatsen werden 
ijzeren netten gespannen: om de 
omlaagstortende ornamenten op te 
vangen . Want er vielen al stenen 
torentjes naar 'beneden, sloegen 
gaten in de daken van de kleine 
gatrapgevelde huisjes die tegen 
de voet van de kathedraal staan 
samengetroept. · 

Halfweg de grote toren steekt 
een stuk ijzeren beugel u1t de ste
nen : hier stond ooit een torentje 

van een niet te onderschatten ge
wicht. Tijdens de laatste storm die 
over de daken raasde en tegen 'de 
toren beukte, kwam het hele ge
doe \j os en donderde omla-ag. Als 
je dan naar ~beneden langs de ka
thedraalmuur loopt, word je met
een de kerk binnengedragen. Voor 
de lijkdienst. 

· Maar de stoelen 
zijn leeg 

Architect Derks, met de jaren 
special·ist geworden in oude ker
ken en in de problemen van hun 
restauratie, le.idt ons bij deze ka
thedraa'ltocht. .. In de koorrond
gang ·achter het hoofdaltaar, waar 
zich al de •krans·kapellen bevinden, 
kan je de prachtige, metershoge 
brandglasramen bewonderen. Ze 
hangen er echter zo los in, dat ze 
er bijna uitval len. De vern iel ing 
door de luchtverontre iniging is in
derdaad zeer erg. Dit is de groot
ste verwoesting aller tijden voor 
de kathedraal. Van beneden af 
merk je daar niet zoveel van. Maar 
in feite is het bijna niet te gelo
ven. ,. 

A'lle oude kerken, el·ke kathe
draal van elke Westerse stad, 
waar de auto's, de schoorstenen 
en de fabriekspijpen voor ·de kwa
f.ijk ruikende adem van onze wel
vaart zorgen, worstelt .met hetzelf-

. 
Een diepte om van te duizelen. Als je een stuk steen vanop zulke hoogte 
op je kop krijgt, dragen ze je meteen de kerk binnen voor de begrafenis. 
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de probleem. De Keulse dom 
kwam op die manier al jaren ge
leden in het n·ieuws. Dus moest 
de Antwerpse kathedraal wel met 
hetzelfde probleem zitten. 

De kenkbesturen staan vrijwel 
machteloos om er wat aan te 
doen. Ze hebben geen geld en in 
een bepaalde kerk is het bestuur 
de ·laatste twee jaar nog niet eens 
samengekomen. Destijds, toen die 
kerken werden gebouwd, waren er 
geen problemen : centen en kerk
gangers genoeg. Toen liepen de 
mecenassen mekaar op straat 
overhoop. Ze . zetten de kathe
dralenbo-uwers en de steenkap
·pers aan . het werk. Maar nu, zo
veel eeuwen later, staan er elk 
jaar steeds meer lege · stoelen in 
de kerk o·p zondagmorgen. De 
oude stad sterft uit, de kerkgan
gers van vroeger blfjven thuis, of 
gingen elders wonen. Een handvol 
parochianen, waarvan de meesten 
·helemaal niet tot de welstellende 
klasse behoren, zorgen ervoor dat 
de bodem van de geldkoffer 
steeds z'ichtbaar blijft. 

Sedert enkele jaren worden tal 
van oude kerken ·in het Antwerpse 
gerestaureerd. St.-Andries, St.-Ja
cob. de ·kathedraal, St.-Paulus, St.
Carol·us. Morgen St.-Augustinus. 

Alleen met water 

Op die plaatsen waar de stenen 
blootstaan aan sl·agregen, is het 
vernielingsproces veel trager. 
Daar zien de stenen er nog vrij 
goed uit : het zwavel'ig zuur wordt 
daar door de kracht van de regen 
weggespoeld. Met al onze techno
logische kenni·s staan we op dat 
punt ni·et ve·rder dan als enig 
afdoend beveil·igingsmiddel elke 
wee·k de stenen af te spuiten, een 
watergordijn aanleggen. Dat is de 
enige manier om er wat tegen te 
doen. Maar dat gebeurt niet. Mis
schien kan men dit combinerer 
met brandweeroefeningen ? Alleer 
op die manier kan het vern'ielings
werk van de vuile lucht worden 
gestopt. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
vielen ·de onderhoudswerken aan 
de kathedraal stil. Een dergelijk 
immens groot gebouw moet je 
constant in het oog hoJden. Het 
raa·kt nooit af. 



Wanneer je de hele zaak dus 
meer dan ee n ha lve eeuw op haa r 
beloop laat , sta je natuurlijk op· 
ee ns voor een t itanenwerk. Daar
enboven begon het verwoestende 
werk van de luchtverontreinig ing 
pas goed na 1918. Net toen de 
meeste rede nen voor een nauw
gezet onderhoud vere ist werden , 
bleven ze achterwege. 

Derks : « Kijk bij voorbeeld naar 
de St.-Janskerk in 's Hertogen
bosch. Daar wordt permanent aa n 
gewerkt. Daar worden de stukge
vreten stenen vervangen door ba
salt lava. Maar die heeft een heel 
andere k leur dan de oorspronke
lijke steen. D ie is grijs-b lauw. 
Daardoor verandert het uiterlij'k 
dus gevoelig. Maar de Nederlan
ders zeggen: waarom zo maar a I 
die miljoene n laten wegvreten die 
je erin steekt? Aan de dom te 
Keulen wordt ook met basa lt lava 
gewerkt. 

Hier w il men het echter str ikt 
houden bij het oorspronkel ijk ma
ter iaa l. ·Daarvoor wordt dan zoveel 
moge lij k steen gebruikt die van 
andere , afgebroken gebouwen 
word gehaa ld, ofwel wo rdt beroep 
gedaa n op gel ijkaardige steen , zo
als de Bourgondi sche steen. Daar 
hebben ze nog genoeg van. " 

Arch itect Derks was en is in een 
he le reeks oude kerken aan het _ 
werk. De kathedraal stelt echter 
de meeste probl emen. Het is het 
groots e gebouw en het is aan 
de mee.=>• grondige restauratie toe. 
Daareneoven is de lucht te Ant
werpe n ook een .pak smeriger dan 
bij voo rb ee ld de lucht d ie te Kes
se l aa n de kerk knaagt. 

Ze durven meer 

« Dat kost natuurlijk heel veel 
geld. Vooral de daguren slaan 
door. Want een der9elijke kerk 
restaureren moet allemaal met 
handwerk gebeuren. Machinaa l 
doe je er niet zoveel aan. Daaren 
boven worde n meestal mass ieve 
materia len gebruikt : eik . koper, 
lood. Met 20 miljoen doe . je niet 
zoveel. 

Personeel v inden lukt wel. Je 
hebt gespec ialiseerde aannemers, 
d ie hun eigen personeel hebben. 
D ie zijn zeer goed , beter dan in 
het buitenland : ze werken zorgza
mer. Maar je moet elk stuk steen 
ter plaatse met de hand kappen. 
In Nederland gebruiken ze pneu
matische hamers, hier niet. Dat 
geldt dus ook voor elk stukje van 
de ornamenten dat je aanpakt. 

Dat is wel een beetje post fac
tum werken. In het buitenland gaan 
ze er veel drastischer op. Ze dur
ven meer. Toch mag je niet te veel 
lopen fantaseren met die oude ker
ken. Je moet overal je ogen open
zetten, en zoeken, zoeken, tot je 
zo precies mogelijk weet hoe ze 
het vroeger, zoveel eeuwen gel e
den . klaarspeelden. 

Een restauratie van eer. oude 
kerk vergt inderdaad bij~onder 
veel opzoek ingswerk. In de · kerk 
zelf moet je op zoek naar de k lein
ste sporen d ie je een beeld geven 
van het orig inele werk. Eerst moet 

je al de arch ieven uitpluizen. En 
er resten er bitter weinig van. " 

leder jaar wat schever 

. 

D ie hele stad op zichzelf die de 
ka hedraa l vormt, is gebouwd als 
ee n stapel. In vakkr ingen heet dat: 
ee n stapelkerk. Met de tientallen 
steunberen erb ij bleef de zaak wel 
overeind. Wat niet wil zeggen dat 
het all emaal tot op de mil li meter 
op zijn plaats bl:ij ft. Want elk jaar 
zakt de toren een fractie meer 
sc ee f. Neemt nog geen Pisa-af
me ·ng en aan , maar scheefhangen 
doet hiJ. Kan je overigens in de 
kerk merken. Tussen bepaalde 
stene die vroeg er netjes met een 
stuk lood ertussen (dat werd tus
se el e steen gestoken) tegen 
elkaar plakten zijn nu openingen 
ontstaan waar je ru stig een vinger 
tusse kan schu iven. Het stenen 
gevaar e kn .kt dus wel een beetje 
uit elkaar . Traag jes. Nog geen re
den tot pa iek . 

ledere A erpe aar weet wel 
dat naast de gro e oren d ie er 
vandaag staat , i eite in plaats 
van het kleme dak met he kru isje 
erop nog een eede omhoog 
had moeten pnemen . Maar oor
spronke lijk ware er ij f voorz ien. 
Twee vooraa n, aan weersz i den 
van de hoofd ingang , ee ac er
·aan , en dan ee n hee l oge . g o er 
dan de nu bestaa nde . doe er
op. Dat kan je merke als e o er 
de daken loopt : de den ge 
ziJn voorz ien . He ore ap e 
houdt ope.ens op , plo se I .... g afge
sneden. In het do e 'oop Je 
maar door, en één seco de later 
donder je van al de let e stenen 
trapjes omlaag. 

Scheef 

Op de plaats waar ie monster
toren ' ad moete verr ijzen , werd 
later b ij gebrek aa ge ld en toen 
geb leken was wa een t itanenwerk 
die ene tore n al vergde , een hou
ten veelhoek ig dt g neergep loft. 
Dat b ll e torentJe, dat er nu op
staat, is dus vo ll ed ig van hout. En 
de hoogte is bepaald niet te on
derschatten. A ls J€ er aan de bui
tenz ijde via het gladde ijzeren lad
dertje opkru ipt en je zit van daar-

boven over het go lvende land
schap van al die t ientallen kathe
draaldaken te kijken , dan voe l je 
de hoogte we l ergens kriebelen. 

Daarenboven staat d ie ro de 
houten toren scheef. Zakt st ill etj es 
in elkaar. Well·icht moet éé n (of 
méér) van de geweldige eiken ba l
ken, die de zaak rechthouden , aa n 
de basis 2ijn doorgerot, of wegge
vreten ·door houtwormen. Daar zal 
dus ook wat aan moeten gebeu
ren. 

Rijstpap was toen 
kaviaar 

Derks : « In de graven hebben 
we vooral beenderen gevonden, 
niet ve·el voorwerpen. Alle graven 
waren gedempt met gruis : bijna 
allemaal fragmenten van beeld
houwwerken die tijdens de Franse 
revolutie werden stukgeslagen. 
De sarcofaag, waar zoveel rond te 
doen geweest is, ·is voor het mu
seum Vleeshuis bestemd. Verde,r 
vonden we potscherven, vaatwerk, 
Chinees porselein, flessen , pijpe
koppen, haardstenen , restanten 
van kleren en schoenen , en na
tuurlijk handvaten van doodskis
ten. 

Wat we terugvinden aan brok
stukken van oude beelden moet 
vroeqer een onschatbare verzame-

~ 

ling gevormd hebben. De kathe-
draa l heeft overigens een bewo
gen geschiedenis achter de rug. 
Ste l je voor: in 1525 was ze af 
en in 1533, nauwelijks 8 jaar later, 
is all es afgebrand. Al het prachti
ge meubilair dat erin stond, ging 
in de vlammen op. 

Ze hebben alles weer opge
bouwd, en in 1566 werd alles tij
deQs de 'beeldenstorm stukgesla
gen. Opnieuw alles opbouwen. 18 
jaar later brak opnieuw brand ui't. 
En in 1796 was de vernieling vrij
wel volledig. 

Tijdens de werken, nog heel on
langs, hebben we b.ovenaan nog 
sporen teruggevonden van die eer
ste brand in 1533. Niemand ver
moedde dat de sporen daarvan zo 
hoog zaten. » 

Det kathedraal beschikt over 
een uitgebreid archief dat, merk
waardig genoeg, nog van 1430 vol
ledig is. Er ontbreekt geen stuk. In 
die tijd hebben ze voor de bouw 

Een waterreservo ir onder het dak van de toren, ving het regenwater op. 

van hun kathedraa l nogal wat stu
diereizen ondernomen Alles wat • 

gebeurde werd met de grootste om-
zichtigheid opgete end. Werden 
er teerfeesten gehouden, da n wer
den de uitgaven daarvoor tot in 
het klein ste deta il b'jgehouden. De 
idee als zou in de hemel r ijstpap 
gege en worden met gouden lepe l
tjes , is bekend. D ie gouden lepel 
tjes , tot daartoe . Maar wat ·is er 
nu zo hemels aan r ijstpap? 

Derks : " B ij teerfeesten werd 
vroeger vr jwel altijd rijstpap en 
bier gese rveerd . In de oude reke
nin gen zie je dan ingeschreven 
staan : zovee l po en melks , zovee l 
saffraan. Ca narsc e su iker, ka
neel .. . Er was dus d ide li jk rijst
pap in het spe l. 

Het aanta l der leeggeslurp e va
ten bier staat er ook b ij. D ie n jst
pap kostte toen hee l wat. Het 
vormde een grote luxe : de ka v iaar 
va n toen. Want al d'e ingred iënten 
zoa ls Canarische su iker en kanee l 
moesten u·t verre lan den komen. 
Dat was een uiterst dure zaak. 
Rijstpap met b·er betekent dus 
net zovee l als de kaviaar met 
champagne van nu. » 

Tweemaal per jaar regent het in 
de kathedraal. Ook a! liggen er 
nieuwe daken op, zonder één lek . 
Heeft wat te maken met de voch
t igheidsgraad in de kerk. 

«Als ik v ier uur in de kathedraal 
gewerkt heb, moet ik thu is een 
uur tegen de centrale verwarm ing 
gaan staan. Voor de kunstwerken 
in de kerk is het erg belangrijk 
dat er een constante vocht ighe ids
graad heerst Nu noteert men een 
relatieve vochtighe idsgraad van 
82° en dat Is heel hoog. 

Tweemaal per Jaar stijgt die re
latieve vochtigheidsgraad tot 1 00°, 
dan wordt het dauwpunt bereikt en 
regent het. •Dan zijn de Aubensen 
kloddernat Opwarmen is inder
daad gevaarlijk, vooral voor het 
houtwerk. En heel wat schilderijen 
werden op hout geschilderd. Dat 
verdraagt geen plotse schomme
ling in de vocht ighe·idsgraad. D ie 
vochtigheid is belangrijker dan de 
temperatuur. 

Wanneer eenmaa l de centrale 
verwarming klaar is, za l men heel 
voorzichtig te wer·k moeten gaan. 
Vooral die relatieve vochtighe ids
graad moet gecontro le.erd worden. 
Men moet die verwarmi·ng heel 
traagjes en continu op gang bren
gen . . Een systeem van : we heb
ben een dienst in de kerk, dus 
zullen we ·de zaak maar eens snel 
opwarmen, zou een ramp beteke
nen. In het begin zal die v rwar
ming erg duur uitvallen. Als dt; kil
te eenmaal uit de muren ·is, 2ijn 
er niet veel problemen meer. » 

• • 
De restauratie is aan de gang. 

Ze zal nog jaren duren. Komt het 
ooit nog we. in orde met die kathe
draal ? 

·We moeten in ieder geval op
passen dat het nooit zover komt. 
dat we een aangepast verkeers
bord bij de kerk moeten zetten. Zo 
van : - Pas c p, voor een toren op 
je kop. )) 
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«Iedereen vindt me mooi en lief en sprookjesachtig. 
Ik noem maar w~t er in (Ie kritieken staat. 

Ik krijg er een punthoofd van, moet ik zeggen ... » 

V roeger, " zegt ze, "dat wil Al die mensen van der Molen, of is dat gevaarlijk 
(( zeggen : vier, vijf jaar gele- terrein ? • 

ker, omdat 
luisteren . • 

de mensen kriti sche 

den, zat ik erg veel in Bel- die urenlang eten MARTINE : • Daar zou ik nim-
gië. Daar heb i•k Jef Cass iers leren mer mee trouwen. Haha, ik weet 
kennen, die ·toen nog zelf optrad DE POST: • Is dat een bepaal- niet wie je dat verteld heeft, maar 
voor de tv. Hij is nu reg isseur en de Sprong? Je werkt in Nederland het is niet het geval. Men vraagt 

Ik krijg er 
een punthoofd van 

volgens mij een van de beste. Hij en dan ga je in België optreden ? " het wel meer, moet ik zeggen, 
haalt me nog wel eens naar de MARTINE : .. Het was bij mij an- hoewel nog nooit in deze vorm. " DE POST : • Hoe vonden ze Je 
BAT. dersom. Ik werkte ·in Belg ië en DE POST : • Trouwen of niet, je film in Antwerpen? • 

Een jaar of vijf geleden had men daarna ging ik in Nederland optre- hebt uit die Belgische tijd in elk MARTINE : " Daar kun je zo we l-
in Belgi·ë nog van die • luisterlied- den. Dat komt natuurl-ij k ook om- geva l Jef Cass iers overgehouden. " nig van zeggen hé. Als je op de 
avonden " · Dat waren avonden dat ik ben begonnen in Knokke. MA Tl ·E : • Ik heb een paar première bent , roept iedereen da 
waarop e-en hele ris t artiesten all e- Dat was in 1966, toen ik meedeed programmaatjes met hem gedaan je er bee ldig uitzag en zo, aar 
maal twee 'liedjes mochten zingen. aan het songfest ival. ,Met aard ig en daarna jarenlang niks meer ge- verde r eigenlijk niks. Ik heb ee 
In het Sportpaleis of zo. Du izen- veel succes mag ik wel zeggen. hoord. Ik heb ook al in geen jaren paar kriti eken geleze n en de me-
den mensen zaten daar ademloos Meteen daarna begon het in Bel- iets voor de BRT gedaan, hoewe l ningen daarin waren verdee ld, 'le 
naar te luisteren , van zeven uur gië storm te lopen met de aanvra- er nu iets zit aan te komen , een zoa ls hier. Goeie en slechte. I 
's avonds tot twee uur 's nachts. gen. Veel meer dan in Nederland. li edjesprogramma met dezelfde geloof dat we het, wat die ilm 
Dat was hevig in de mode. Het Ten slotte werd het iets té veel, Jef. De BRT doet we ini g eigen pro- betreft, echt van Nederland moe-
was fijn zo '.n avond op te treden, want je reist je kapot. Ik w ilde al- dukties natuurlijk. Ik geloof dat ze ten hebben. Hier is negentig pro-
want de mensen luisterden . Wat tijd 's avonds weer naar huis, in niet veel stud iofac iliteiten en der- cent van de krit ieken goed. a 
je in Nederland niet altijd kon zeg- mijn eigen bed slapen en als je gelijKe dingen hebben. Laatst ben vind ik erg veel. Niet speciaa l wat 
gen. · dan drie vier keer ergens uit Bel- ik nog even in Belg·ië geweest, mij betreft hoor, maar ten aa nzien 

De enige aantekening die ik nu gië 's nachts naar Amsterdam te- met de première van .. Help, de van de hele film. Ik heb er rou-
zou willen maken - maar dat slaat rug moet, wordt het te veel van dokter verzuipt", hoewel ze daar wens geen grote rol in. • 
dan op de s•ituatie van vijf jaar ge- 't goei e. Sindsdien hebben Henk het boek helemaal niet kennen. De DE POST : " Hoe komt zo'n co -
leden - is, det de mensen te on- van der Molen, die mij op gitaar première was in Antwerpen en dat tact voor een filmrol tot stand? • 
genuanceerd naar alles luisterden. begele idt, en fk het een beetje be- is op zichzelf een belevenis met MARTINE : " De filmer Nico laï 
Dat zal nu inmiddels wel anders perkt tot Antwerpen en omge- al die gastvrije mensen die uren- van der Heyden be lde mij op. Ik 
zijn geworden. Ik heb heel veel ving. ~ lang eten. geloof dat ze in de allereerste 
met Boudewijn de Groot en met DE POST : " Daar zou je toen Tussendoor kom ik er nóg wel plaats na ar j e uiterlij ij en . 
Jules de Corte in België gewerkt. " eens mee trouwen hé, met Henk eens en het wordt nu steeds leu- Daarna kijken ze of j e het mis-

" Acht jaar lang sloof ik me nu uit en als ik nu door mijn platenmaatschap pij benaderd word met het verzoek een plaé>t te maken « Martine Bijl zing 

«De première was in Antwerpen en dat is 
op zichzelf een belevenis 
met al die mensen die urenlang eten ... >> 

schien wel eens zou kunnen. • 
DE POST : "' Wat vind je zelf 

van je uiterlijk? ,. 
MARTINE : « Ik ben er best mee 

tevreden. Het enige wat i'k tegen 
heb is, dat ik waarschijnl·ijk tot in 
lengte der dagen wat eenzijdige 
rollen zou krijgen aangeboden, àls 
ik in de film door zou gaan, wat 
ik nog niet zie. • 

DE POST : • Rollen in welke 

ring. Verder wee je niet wat je 
meemaakt. Voor televisie moet a·l
les sne l, maar bij de film gaat het 
zo heerl ijk rus ig. Piet Bambergen 
en Leen Jongewaard hadden ook 
nog nooit m een film gespeeld. 
Met z'n dneën hebben we vee l 
plezier gehad_ Ik vond het niet 
moeiliJ . Ik moest ook geen din
gen doen de i moeilijk v ond. • 

richting? ,. Die mensen bestààn niet 
MARTINE ; • Lief en mooi en 

sprookjesachtig. Ik noem maar wat 
er in de kritieken staat. Ik krijg er DE POST · • a von d je van 
en punthoofd van , moet ik zegge n. je ze lf oen je oe film voor het 
Ik had het er met tv-presentatrice eerst zag ? • 
Sonja Barend over. Die wordt al- MA'iTI E _ • I eb e nu een 
tijd als pinni'g omschreven en mij keer o er. VIJ gez e , va wege 
vinden ze een schat. Soja is he- al die pr:l 1ère .. aar iJ .,< eest 
temaal n'iet pinnig , alleen een bij- opdraven. aar de eers e keer kon 
dehante juffrouw. In interviews ik er nie- s van zeggen. I zat maar 
wordt ze altijd afgeschilderd als 1e kijken en oach · als d1t nu 
een haaibaai. Ze is ~lleen maar voorbi j is kom i . Verder let je 
slim en heeft ronduit de pest aan nergens op. De tweede keer heb 
intervi·ews . • ik goed gekeken en toen vond ik 

DE POST: " Hoe is dat, voor het gewoo1 een leuke film en mijn 
de eerste keer ·in een film meespe- rol paste uin. Ik w3s best tevre-
len ? Levert dat schokkende erva- den, over c e hele fi1m. • 
ri ngen op ? • DE POST : .. Wat vond je moe-

MARTINE : " Nauwelijks. Je hebt der ervan ? • 
tóch al een beetje camera -erva- MARTI E: • Pràch ig_ Mijn moe-

der heeft hem ook al drie keer ge
zien. De eerste keer had ze er 
ook moeite mee, want zij. let zo 
mogelijk nog meer op mij dan ik 
zelf. De tweede keer hebben we 
- want ik neem haar graag mee 
- echt zitten lachen. Ik spee l in-
derdaad een ontzettend lieve juf
frouw, maar zo heb ik het op pa
pier gekregen. Dus wat kan rk 
daar verder aan doen? • 

DE POST : « Ben je het in wer
kelijkheid •ook? 

MARTINE : " Als dat zo was, 
was ik nu al gesmolten. Zoals ik 
beschouwd word en ook beschre
ven word door mensen die hele
maal niet van mij houden, moet je 
er een beetje misse'lijk van wor
den. Zo kàn ik niet zijn , want d ie 
mensen bestààn niet. Ik maak me 
er niet druk meer om, want zo is 
het al een jaar of zes. " 

DE POST. : " Hoe ben je daar 
dan aangekomen ? Als iedereen 
het vindt, moet je het op de een 
of andere manier toch uitstralen. " 

MARTINE: • Toen 'ik in Knokke 
begon, was i'k zeventien , een 
schoolkind. En ik zong natuurlijk 
wel lieve liedjes. Dat doe ik voor 
een gedeelte nog. Alleen is het zo 

jammer dat de mensen die daarte
gen te keer gaan, nooit de moeite 
nemen eens een héle langspee l
plaat van mij te belu isteren. Want 
ik zing ook minder-lieve li ed jes. 
Maar dat wordt volstrekt niet ge
hoord of gewaardeerd. Terwijl ik 
me daarop juist zo uitsloof. Het 
heeft geen enke l effect. Ik kan me 
best voorstellen dat dit • l ievige • 
de mense n hevig gaat irr iteren. • 

Een enorm vraagteken 

DE POST : " We zien je eigen
lijk alleen nog maar in het tv-pro
gramma «Wie van de drie ·. waar
in je zit - om de woorden van 
presentato r Herman Emmink te ge
bruiken - met een enorm vraag
teken op je gezicht. • 

MARTINE : • Ja. wat w il je. We 
nemen een paar van die program
ma's per dag op en je doet koorts 
achtig je best een be etje ongineel 
uit de hoek te komen. Dat is moei
l ijk. Ee·n paar opnamen achter el
kaar en te lkens met een serie 
kand idaten die met hun figuur ook 
geen raad weten . Maar inderdaad, 
men ziet mij helaas bijna ai1een in 

de Carpenters .. in het Engels, dan denk ik : jullie zijn lieve mensen maar jullie hebben niet in het minst begrepen wat ik al die tijd probeer te doen. » • 



«Ik ben niet de vrouw die zegt : 
ik moet voor mijn dertigste getr 

en bovendien ben ik graag a ee, 
dàt programma. Verd er houdt het 
niet over. Ik weet niet hoe dat 
komt. Of eigenHjk wél : als ik al
leen maar zong, zou ik waarschijn
lijk voldoende in die gelederen 
doordr~ngen om aan ettelijke u'it
zendingen mee te werken. Maar ik 
doe zóveel dingen erbij, dat i·k 
weinig toekom aan leuren met mijn 
Hedjes. » 

DE .POST : « Je hebt er niet zo
veel behoefte aan. » 

MARTINE : « Jawe·l, i!k vind ûn
gen nog altijd erg fijn, maar op 
het ogenblik verdringt « Wie van 
de drie » all:e andere dingen die 
vk ooit gedaan heb. Die uitzending 
is ·ineens mijn belangrijkste beûg
heid voor de me·nsen. » 

DE POST : « Maar daarvan kun 
je niet leven. » 

MARTINE : •• Natuurlijk niet. 
Maar 't helpt aan de andere kant 
wel iets. De mensen zien je en 
daardoor heb i·k werk genoeg in 
het land. Voor mijn doen tenmin
ste, want ik kies het een beetje 
uit. Verder pretendeert • W ie van 
de drie » niks en dus ben ik daar
van dan mooi af. )) 

DE POST : « Het klinkt allemaal 
zo gelaten, zo passief, spring je 
nooit eens uit je vel ? » _ 

MARTINE : " Dat duurt over het 
algemeen lang en eerlijk gezegd 
heb ;k e·r weinig reden toe. fk 
word doorgaans door de mensen 
zeer vriendelijk bejegend. Ik erger 
me hoogstens in mijn vak. Als 
mensen iets verknoei·en dat je net
jes inlevert. Als je een boekje 
schrijft en ze maken daar fouten 
in met het drukken of ze gebrutken 
kleuren di·e nergens op sl·aan. Je 
kunt precies de tekst voor een 
platenhoes opgeven, maar je moet 
niet vragen wat ervan terecht komt 
als je er ni·et met je neus bovenop 
staat. Het commentaar is dan al
tijd : « Ja, maar jij bent een per
fectioniste. » Alsof dat een vrese
liJk smerig woord is. 

Ik ben dat ·inderdaad en zeker 
als het iets betreft waarop je ja
ren hebt gewerkt. Z.oals mijn twee 
kinderboe'kjes « Elfje twaalfje » en 
•< Elfje twaalfje en het lentepen
seel ». Ik heb altijd graag gete
kend en voordat ik ·in ·de zingerij 
terecht kwam was i ~k van plan 
naar de tekenacademie te gaan. 

Maar ik vind het 
afschuwelijk 

Het is er niet van gekomen. Het is 
bij een hobby geb1even. Omdat ik 
het zonde vond dat tekenen hele
maal in de vernieling te late·n gaan, 
heb l k die ki-nderboe'kjes gemaakt. 
Ik heb ook een kinderplaat ge
maakt : « Liedjes uit de tijd van 
Ot en Si en )) . Hier i·n mijn eigen 
huis werken voor kinderen vind i·k 
leuk. Verder niet. In een zaal vol 

k' nderen ben ik ·e zo goed. ,. 
DE POST : « Heb j ij ze lf iets va 

een kind of stel je je tame lij ge
emancipeerd op ? » 

MARTtNE : • Waarom zet j e 
daar « of » tussen ? Het eeft et 
elkaar wein ig te maken é je k 
het allebei wezen . Als je ele aa l 
zeH zonder manager dus je 
voorstel-l ingen rege lt , moet je · je 
leven een zekere vorm va e a -
cipatie toe laten . Het is all ee aa 
plezierig als je dat k · t. Daa -
naast, of ik iets van een ki d e ? 
Ik weet het niet. Ik barst va , de 
kinderboeken die i og e vee ' 
plezier bekijk en lees. Dat doe 1 

meer omdat ;k v ind dat die boe e 
zo ontzettend goed gesc reve 
zijn dan da ;k er als een soo 
verweesde elf tussendoor dwaal. ,. 

DE POST : « Waarom woo je 
hier eigen lijk alleen ? Je zou ze lt 
kinderen kunnen hebben. » 

MARTINE : « Ik geloof nie dat 
ik daar al aan toe ben. Ik be gee 
vrouw die zich incompleet voe l 
omdat ze geen kinderen hee . I 
zou op dit moment niet wete wa 
ik met een k ind aa n moest. ~vf s
schien over v ijf jaar missc ie e
lemaal niet, ·ik weet het niet. ,. 

DE POST : « Ook niet trou -
lustig ? » 

MARTINE : << Ach , dat ha g~ va 
de situatie af. tk ben niet de vro 
die zegt : tk moet vóór m'n de -
tigste getrouwd zijn. Dat v ind i 
volstrekt onbe langr ijk en bove -
dien ben i·k graag al leen. » 

DE POST : « Alleen is toch zie
lig ? » 

MARTINE : « 0 ja , vind je dat? 
Nou, dat zoek je dan maar mooi 
uit. ~k ben ontzettend vee l all ee . 
omdat ik dat zélf verkies. Als je 
dat in dit vak wilt, heb je elke dag 
twintig mensen op de koffie. Dat 
kost me tijd, ·Oo'k al klinkt dat on
aardig. Toch is het zo. Bove dien 
is het vaak niet de moeite waard , 
al die mensen. Er zijn er wel een 
paar . dt.e ik graag zie, maar niet 
elke dag. ·Dat is dodelijk. Aan de 
andere kant zeg i·k wel eens tegen 
Henk van der Molen : (( We moe
ten veel meer naar Hilversum, in 
het café « De Jonge Haan » gaan 
zitten, waar iedere·en zit en waar 
de dingen worden versierd. » 

Maar ik vind het afschuwelijk. 
Als het zó moet, dan maar niet. 
Het kómt toch wel, ook al gaat het 
langzamer. Maar als je het zo doet, 
ben je ook veel langer bezig. Je 
hebt op deze manier in elik geval 
rustig de tijd om aan je kwaliteit 
te werken. » 

Acht jaar lang 

Alles wat Martine Bijl zegt, 
klinkt tamelijk weloverwogen. Hui
sel,ijk bijna, zoals we in het begin 
van dit verhaal concludeerden. 

• 

• 



uwd zijn . 

. . . )) 
Het blijkt ook wanneer je als be
zoeker de zakelijke lift naar haar 
flat op de bovenste etage neemt. 
Kom je uit die ltft, dan stuit je op 
een tafeltje met ·een dingsigheidje 
erop en een antiekerig stoeltje in 
het halletje. 

't Is en · blijft een flat, maar Mar
ting kleedt de dingen een beetje 
warm aan. Ze is niet wat je noemt 
een « he·isa-figuur ''• een dwarre
lende ster, bij" wie thuis de melk 
zuur in de fles staat en de bloe
men verwelkt in de vaas. Geen 
heisa. 

MARTINE : ,, Alsjeblieft niet. D it 
· is een vak, waar de meeste flau
wekul omheen zit die je je maar 
kunt voorstellen. Dat hele wereldje 
van zogenaamde artiesten , daar 
hàngt me een toestand omheen. 
Daar houd ik inderdaad niet van . 
Ik vind het ook onzin. Ik heb wel 
wat anders te doen. Laat mij maar 
in mijn eigen huisje zitten. ,, 

DE POST : " Wat zijn de dingen 
waaraan je hecht in het leven ? .. 

MARTINE : « Privacy vind ik erg 
belangrijk. Van die paar mensen 
die in mijn privacy mogen binnen
komen vind ik ·belangrijk dat ze 
trouw zijn en proberen zoveel mo
gelijk eerl'ijk te zijn. In mijn vak 
hecht ik er veel waarde aan dat 
mensen hun ambacht kennen. Als 
dat niet zo is, kan ik niet met die 
mensen ·werken. Daarom ben ik 
nogal eens te leurgesteld. Je maakt 
dingen en het komt er uite indelijk 
helemaal anders uit dan je het be
doeld had. Mensen beweren din
gen over je die helemaal niet waar 
zijn. Mensen bedonderen je waar 
je bij staat. D ie dingen zullen me 
nu niet zo gauw meer gebeuren , 
maar in de tijd dat ik het allemaa l 
nog niet zo goed wi st, liet ik me 
overa l maar inpraten. " 

DE POST : « Dat is nu over? ,. 
MARTINE : " Ja , want ik zeg ge

woon chron isch " nee " tegen al
les. A ls de mensen me heel erg 
graag willen , komen ze het nóg 
we·l tien keer vragen en daaru it 
zou dan kunnen bl ijken dat ze het 
belangrijk genoeg vinden. 

Het gebeurt zo vaak dat de men
sen niet het flauwste benul heb
ben waarmee je bez ig bent, waar
voor je je best doet. Acht jaar 
lang sloof ik me nu uit en als ik 
nu door mijn platenmaatschappij 
benaderd word met het verzoek 
een plaat te maken " Martine Bij l 
zingt The Carpenters " in het En
gels, dan denk ik : jullie zijn lieve 
mensen, maar jullie hebt niet be
grepen wat ik al die tijd probeer 
te doen. Dat is het maken van 
Hollandse stukken die móói zijn . 
Niet aHeen maar « van je hatseki
dee "· Van zo iets ben ik werke
lijk kapot, zi.ek, verdrietig. Je 'doet 
het uiteindelijk niet helemààl voor 
niks. " -

HANS WIERENGA 
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Lang leve vader ! 

e Na de: dag der verliefden (14 
fe'brua r.i) en Moederdag (12 mei) 
is het de beurt aan vade·r om ee·ns 
in de bl:oemètjes gezet' te worden. 
Dat gelbeur-t op 2 juni. . 

Natuurlijk moeten wij vader het 
hele jaar door eren en voor moe
der zou i·edere dag een feest moe
ten zijn, als het aan de kinderen 
zou tîggen, maar ja dat. is minder 
interessant. ledere dag cadeautjes 
kopen •gaat ook weer niet. 

Goed, vaderdag js, net als moe
de-rdag, een corl)merciee'l fe,it, maar 
is dat nu zo erg ? Ik durf wedden 
dat alle vaders het heer~ijk vi·nden 
om eens een dag lang extra veel 
attenUes te :krijgen. 

ALSJESLIEf V ADER 

Deze 1klei'ne · meid weet hoe het • 

hoort: ·een reuzepak·ket voor papa. 
En als hij nu ni·et blij ~s ... 

Wat eri·n zit? Een grote fles to·i
letWater • Gentilhomme ,. , dat nu 
in een handige en moderne sproei .1 
fles of atomiseur verkocht 
wordt. Dit tofletwate·r geurt naar 
vruchten en bloemen ·en • manne
l·ijke ,. houtsoorten en natuurlijk 

· leer. 
In de reeks .. Genti'lhomme ,. , · 

ontworpen door Weil ·in 1~7. zi-t
ten 10dk :_ eau de col:ogne, after 
shave lotion, ee·n deodorant stick, 
badzeep en een reiszakje met 
mtni-fla~ons gevuld met d~ze pre-
paraten. · 

• 

ledereen lust het ·. 

e Ntet alleen vader, maar heel 
de famili e eet graag fruit. Een lek
kere kersen-parfa it waarin ijs, ·ker
sen en een scheutje li keur ver
werkt is, mag wel eens op een 
feestdag. 

KERSEN-PARFAIT 
Voor 4 personen : 

% liter vanille roomijs 
- 1h · lite r ke rsen in een bokaal 

(met sap) 
- 4 desserHepels cherry brandy 

1 the·elepel maïzena 
1 dl slagroom · 

Giet het kersensap met de cher
ry ·bran:dy 'in een . ·klei.n pannetje. 
Breng dat mengsel aan de kook 
Hou een scheutje· kersensap apart 
en los hierin de maïzena o·p. 

Roer met een kl·opper de maïze
na bij de warme vloeistof in het 
pannetje. Als de saus di·~ ·is, neem 
je de pan van het vuur en laat je 
ze afkoe~e·n. 

Vul 4 hoge glazen afwisselend 
met een laag ke·rse.n ·e·n een laag 
roomijs. Overg·iet iedere portie 
met de g·eparfumeerde kersensaus 
en lepel boven:op dit ·heedijks een 
dot slagroom. 

Applaus gegarandeerd. 

Waar zit Françoise ? 

e Er was een tijd dat je geen 
krant of weekblad kon ope·ns'lélan 
zonder iets ove·r Franç·oi·se Sagan 
te lezen. Het ·is de laatste· tijd wel 
erg stil rond haar geworden. Ik 
vraag me af of ze nu definitief i.n 
Ierland is gaan wonen. Da:t is een 
plan waarmee ze al ·lang rondlo·opt. 
Ze ·is gek op het eenzame Ierland 

· dat ze np een paarderug helemaal 
doorkruist ·heeft. 

-
Moeder maakt zich mooi 

e Op vaderdag moet moeder 
mooi zijn als een plaatje. Je hoeft 
de natuur geen gewe•ld aan te 
doen, maar een . bl•ee•kneusje kan 
haar gezicht wat ·kleur geven en 
iemand met al te fleurige wangen, 
mag met een ti·kje· make·-up de 
btos wat tempe·re·n. Al door de 

· eeuwen heen doen de dames dat. 

• 

Beroemde vrouwtjes zoals Cleo
patra :kwamen er eedijk voor uit 
dat zij hun wangen ·rood verfden. 
De blonde lsolde trachtte daaren
teg·en ··haar frê~e bleke te·int te be
houden door een mengse:l van 
bloem en stijfse·l op de wang-en te 
smeren. 

In 1974 gaat het hee·l wat ge
makkeli'jke·r. Hij Gemey kwam er 
zopas ee·n make·-up-stick op . de 
markt. Even met de du~i'm naar 
rechts draa'ien en de zachte crè-

• • 

me-stick glijdt omhoog in het pl-as
tieke·n hoesje. De ge-kleurde crè 
me· smee·rt zeer gemakkelijk uit en 
de stick -is zo . klein dat ze geen 
plaats ·in je tas ne·emt. Op die ma
n·i,er kan je· 'in de loo·p van de dag 
je make-up ·even bijwerken. 

De ·kteuren zijn jong : goud en 
gezond va·kantiebru in. Er zijn zes 
verschi'l'lende· tinten, voor een 
huidje zo fris en zacht als een per
zik! (G~mey: '105 fr. per make-up
stwck.) 

··---~------------------"""""'"'------

· No 1 Club 

. 
e Zit je man Z'O graag achter het 
stuur, dat hij z·elfs ·in de vakanti·e 
z·ijn auto n·iet- wN mi~se·n, dan zal 
hij bijzonde·r verheugd zijn met e·en 
l-idkaart van de « No 1 Club _,. van 
Hertz. 

Niet alleen voor de vakantie, 
maar voorat vo'or een zakenman 
die vee·l reist is deze club t.deaal. 
Zoals je weet 'kan je overal ter we
reld voor -een wagen bij het «Hertz 
Rent a Car ,.,.bordje ter-echt. 
· Het huren van auto 's is in de 

Veren igde Staten be'gonnen en la
ter overgewaa'id naar Europa. Nu 
is het een industrie geworden, 
waarvan stichter mister Hertz nooit 
had durven dromen. 

Bij het huren, van èen auto was 
er echter iets vervel·ends: je moest 
eindel·oos veel paperassen invul
le-n. Zo verspeel'de je veel tijd en 
dat is iets dat je niet wil verltezen 

- als je voor zaken op één dag heen 
en weer naar het buitenland moet. 
En als je op vakant ie bent sta je 
te· springen om naar je plaats va n 
bestemming te rijden. 

Hertz gaat dit probl-eem oplos
sen door in West-Europa zijn 
.. No 1 Club ., te ·lanceren. Als je 
l'id wordt, moet . een computer al 
de nodtge gegevens ·over jou of 
de firma waarvoor Je reist, ver
werken. Het ding wordt gevoed 
met je naam en adres, het adres 
waarnaar de rekeF)li·ng· moet ge
stuurd worden, de auto die je bij 
voorke.ur huurt en zo meer ... alle
maal dingen di·e je anders bij het 
huren moet invu11·1e·n •op 2 of 3 
farmuHeren. 

Als de •klant van Hertz een wa
gen wil huren moet hij eenvoudig 
het nummer van zijn Hdkaart van 
de • No 1 Club » -g·even en de com
puter doet de rest. Jij moet alleen 
het contract ondèrtekenen ·en -weg-

, we.zen. -· 

• 
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F red floreert 

· e Lynsey de Paul is een beelèf 
van een ·ki'nd dat zich zoetJes in 
het hart van de mannen g·ezongen 
heeft met • Sugar me •. In haar 
Londense huis heeft ze een palm
boompje staan, dat ze • Fred • ge-
doopt he.eft. · 

Omdat z.e ergens las dat een 
plant ook affectie nodrg heeft en 
van een praatje houdt, zit Lynsey 
er soms uren tegen te flu·isteren . 
Dat • Fred ,. die vertrouwelijke ge
spre'kjes waardeert is duidelijk: hij 
floreert. 

Je pak in een zak 

e Over reizen gesproken : Ame
rikaans van oorsprong en doelma
tig is het « Suit-Pak & Dress Pak • 
van Samsonite. 

ZONDER MOEITE 

Deze brede rits-zak doet dienst 
als een valies, da~ je zon'der moei
te -in de auto op de achterbank 
kan leggen, aan de ·hand meedra
gen of ergens ophan·gen. 

• 
• 
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GEWOON OVER JE AAM 
Om te pakken, haal je de kleer

hangers uit de zak en je hangt er 
je. pak of jurken aan. Onder in 
deze • Suit Pak & Dress Pak • 
stop je je schoenen, hemden, on
dergoed en toiletartikelen. 

J~ trekt de zak-hoes over je kle
ren en doet de rits dicht. Aan de 
buitenhant van deze c Pak .,. zit 
nog ee·n zak waarin je overhem
den en zo kan wegbergen. 

Je vouwt de zak in twee over je 
arm en wandelt weg ! Nog niet ra

. zend po putair bij ons, maar dat kan 
nog komer1. 

Die eeuwige sigaren 

e Het probleem et mannen is 
. dat je nooit · ee wat je hun ca
deau ka ge e . W aarmee zijn ze 
echt blij ? Sta ee s af de eeuwi
ge doosjes s·ga e of gekleurde 
zakdoe e . 

) 
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OAIGI EEL CADEA 
A ls je man is e a twoorde-

lijk is voor de a del' g c: drank • 
za l hij het beslist plez ierig vi den 
dat hij zijn gasten gee w ij i een 
limonadeglas moet servere . Bij 
Dorober vind je een nieuw, jong 
en modern glazen-servies met ste
vige ronde vormen . Het past uit
stekend bij aardewerk en een ta
felkleed in natuurstof. 

Voor moeder is het prettig te 
weten dat dit bijzonder stevig glas 
in de va1atwasmachine mag en 
voor de kinderen is er goed 
ni•euws op prijzengebied. D it To
l,edo-servi·es is niet duur : voor een 
kartonnetje met 4 glazen betaal je: 

portoglazen : 76 fr. 
wijnglazen : 84 fr. 

- waterglazen : 88 fr. 
- fl'uit : 92 fr. 

En nu maar hopen dat de prijzen 
ondertussen niet wee-r gestegen 
zijn, want te·genwoordig moet je 
vlug zijn . 

\ 

--
IJSELIJK GOED IDEE 

Bij heel wat ·dranken horen ijs
blokjes. Om het 'ijs de baas te zijn 

.kan· vader zich beroepen op drie 
handige keukenhulpJes : .. 

- Een ijspri'k·ker van staal en 
plastiek waarmee je ·i·n eèn hand
omdraai ·een ijsklomp kan verbrok
kelen. 

- tEen ijsbakje ·in plastie'k waar
in de blokjes makkef'ijk loskomen: 
je hoeft maar lichtjes te drukken 
op de twee zijkanten. 

Een ijsschaaf vo<>r fraaie 
rijmversieringen of om een ijsglas 
te vullen waarin je een glaasje 
• pofre ,. of • framboise • opdient. 
(Drie ideeën van Prestige.) 

• 

• 
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HET IS 'EEN BLIK WAARD 

Sommige bJ'i.kopeners z'ijn zo on-

• 

• 

handig dat je de muren zou oplo
pen. Mis·schie·n bracht dat sommi
ge fabriikanten tot h.et maken van 
eenvou'dige, praktische muurblik
-openers. Het open~n van blikjes 
vind ik • mannenwerk • jij mis
schi·en oo'k? en daarom_ lijkt het 
me wel geschikt voor vaderdag. 
(Op die man'ier hebben wij er ook 
iets aan, want hoeveel mannen
werk wordt er niet door de vrouw 
verricht !) 

Ma1kkel<ijk is het : een gewone 
draa1i aan de ha·ndle en het ding 
opent blikke·n van elk formaat. Je 
hangt het op aan de muur en na 
gebruik schuif je de blikopener in 
een moo1i·e blauwe doos. 

EerNjkheid'shalve 'moet ik erbij 
zeggen dat ·ik nog niet aan zo'n 
biJkopener toe ben : di·e van Pres
tige kost 595 fr. 

~------------------------------------------------~--------
Is vader sportief ? 

• 

Misschien .-kan je papa blij ma-
• • 

ken met • vrijetijdsk 1leding ,. nu er 
zo n~dru·kkelijk ge·zegd wordt dat 
de here·n gezonde o-ntspanning 
moeten zoeken om een hartifarct 
te voorkomen. 

V+ot bedrukt pakje dat helemaal 
met puntkraag en 'korte mouwen 
dat helemaal open bl'ijft. Onderaan 
knoop je het dicht. Het sHpje is zo 
gemaa-kt dat het aan kan als 

zwembroek én als ondergoed . 
-

MOOI IN DE BOOT 

Zeilen ·is eÈm gezonde sport o.f 
het nu met een zeilboot of -wagen 
is. ManHef draagt een polotrui met 
korte mouwen en een slip die niet 
hoger .komt dan de heupen. Het · 
stofje is synthetisch (1 00°/o po
lyamide) is dus vlug droog en 
hoeft ei·genl'ijk niet gestreken te 
worden. (Eminence). 

• 
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Misschien maakt u er wel een 
gewoonte van mensen, oudere 
mensen, op te lichten. Maar mo
gelijk is het ook de eerste keer 
geweest dat u door wanhoop, 
geldgebrek, schulden of schraap
zucht gedreven, uw plannen hebt 
gemaakt. 

Ik vraag me af hoe het u te moe
de was, toen u daar op uw kamer, 
in uw eigen huis zat en plannen 
aan •het smeden was om vele tien
duizenden franks rijker te worden. 
Zo maar, met één klap, zonder dat 
u er voor werken moest. 

Ik ken uw naam niet, mevrouw, 
ik heb u nog nooit ontmoet. Ik 
weet alleen wat er in de pol itie
dossiers staat : een forse, veertig
jarige vrouw, die zich voor ver
pleegster uit heeft gegeven. 

« Ik wil er niet meer 
aan denken ,. 

Ik kan me niet voorstellen da t 
de verpleging uw beroep is , want 
de vrouwen met de witte schorte n 
ken ik als helpsters van mensen 
die hun zorg nodig hebben. U 
hebt zich achter dit gerespecteer
de verpleegstersuniform verscho
len, het was uw dekmantel om de 
Keerkringenlaan 14 binnen te gaan 
en een vrouw met een handicap, 
Alice Tombeur, van haar geld te 
beroven. 

Ik heb met haar gesproken, met 
die 83-jarige Brusselse. Ze stond 
bleek en beverig in de gang want 
nadat u geprobeerd hebt haar geld 
te stelen zal ze nooit meer zonder 
angst zijn als de bel gaat in haa r 
donkere gang. 

Haar bazige dochter stond bo
venaan de trap te schreeuwe.n da t 
ze de deur ·in het slot moest smij
ten, dat ze niets met vreemden te 
maken moest hebben. En zij zelf. 
die hoogbejaarde moeder, steun
de als een bange mus te·gen de 
muur en zei telkens : • Ik wil er 
niet meer aan denken. » 

Dat vraag ik u nu, mevrouw, is 
dat ook uw besluit? Heeft u zich 
óók voorgenomen nooit meer aan 
uw - gelukkig goeddeels misluk
te - poging tot oplichting te den
ken ? Of blijft het gebeurde nog 
in uw geheugen gegrift ? 

Ziet u zichzelf nog lopen, daar 
bij het voetbalstadion , op die don
derdagmiddag, terwijl een felle zon 
op de hoofdstad brandde en de 
schaduwen in de Keerkringenlaan 
al langer werden? Telde u uw pas
sen, totdat u voor die bruine in
gang stond van dat vrij smalle 
huis in het keurige Vorst. Klopte 
uw hart niet sneller toen u uw wijs
vinger op de onderste drukbel leg
de, vlakbij het witte naambordje 
Alice Tombeur? 

Ik heb het haar 
niet willen vragen 

U zult uw reden wel gehad heb
ben om juist dié weduwe te kie
zen, het magere, geelgrijze vrouw-

tje dat, moeilijk te been naar de 
hal is gestrompeld om u binnen te 
laten. Hoort u zichzelf nog zeg
gen : « Ik ben verpleegster, ik kom 
vanwege de gemeentelijke dienst 
hier in Vorst. Ik kom u goed ver
zorgen, mevrouw Tombeur ... » 

Keek u toen eens goed de ka
mer rond en zag u met één oog
opslag te maken te hebben met 
een vrome, oude, katholieke 
vrouw, die haar geloof nog niet 
verru ild heeft voor vage intermen
se lijkheid? Haalde u, mevrouw, 
toén al die drie bidprentjes te 
voorsch ijn ? En zei u toen : u heeft 
zeker wel pijn, mevrouw Tom
beur? 

Dat kon u zonder risico opmer
ken . want wie de tachtig is ge-

passeerd leeft niet zonder lichame
lijke klachten. Pijn is een begrip 
geworden voor de weduwe Tom
beur, dat 'kon niet anders, maar u, 
mevrouw, zou daar wel eens wat 
aan doen ... 

U had immers uw bidprentjes 
bij u · en ·die, zei u tegen de oude 
Alice Tombeur, zouden het probate 
middel vormen tegen al haar 
klachten. En daarvoor moest ze 
eigenijk niets anders doen dan de 
prentjes op die plekken van haar 
lichaam te leggen waar de pijn het 
meeste brandde. 

Heeft Alice Tombeur u aanvan
kelijk geloofd? 

Ik heb het haar niet willen vra
gen, mevrouw, net zo min als ik 
erop gestaan heb dat mijn collega 

de fotoreporter een plaat nam van 
die oude weduwe. Ik vond dat ze 
al genoeg geleden had, mevrouw, 
en het spijt me dat ik moet vast
ste llen dat u - en u alleen -
daaraan niet weinig bijgedragen 
hebt. 

U probeerde he! 
nog eens 

Toen u uw troe f met die bidpren
ten - uw speelkaarten in een 
kwalijk soort hazard - had ui t
gespeeld, ze i u mgvrouw Tom
beur: A lleen uw geld is nog 'n be
letsel voor uw volledige genez ing. 
Laat dat geld toch niet tusse11 u 
er. het ge loof staan . 

OPEN BRIEF 
VAN 

HERMAN 
OOSTHOEK 

AAN 
EEN 

DNBEKEN 
OPL HTSfER-
Mevrouw, 
Bekijkt u, voordat u 
mijn brief leest , eerst 
eens de foto die mijn 
collega Pieter van 
Baarle maakte van een 
huis dat u altijd bij 
moet blijven.- Want ik 
kan me niet voorstellen 
dat u dat pand aan die 
rustige Keerkringen
laan met die bruine 
deur, daar in Brussels 
buitenwijk Vorst, ooit 
zult kunnen vergeten. 

Dat was een slimme zet, me
vrouw, al 2000 jaar proberen wol
ven in schaapskleren mensen met 
enig bezit aan te praten dat het uit 
religieuze overwegingen beter is 
als men er afstand van doet, liefst 
in het voordeel· van wie het be
hendigst met bijbelwoorden weet 
te goochelen. 

Maar de oude weduwe was toch 
nog verstandiger dan u gedacht 
had. Anders dan bepaalde religieu
ze mensen, die z!ch voor laten 
houden dat ze uit " l'iefde en 
schaamte .. heel vee'l geld moeten 
storten in de strijdkassen van La
tijns-Amel'ikaanse en Afrikaanse 
extremisten, zei die oude Alice 
Tombeur : " Ik wil wel van mijn 
pijnen af maar mijn geld leg j k 

• 
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vooralsnog niet op ta'fel. .. 
Toen zei u niet: dan moet u 

maar de Mammom blijven dienen. 
U probeerde het nog eens, listiger. ' 
U wuifde weer met de bidprentjes 
en zei dat u voor zegge en schrij
ve 4000 frank ook al heel wat voor 
haar ge·nezing zou kunnen doen. 

Maar Alice Tombeur moet toen 
helemaal argwanend zijn gewor
den. Ze moet u toegesnauwd heb
ben -dat ze u noch uw vroomheid 
noch uw verpleging meer nodig 
had. Waarop ze u smeekte onmid
dellijk te vertrekken. 

En toen verdween u 

Op dat ogenblik realiseerde ze 

zich, als door een bliksemflits ge
troffen, dat ze 'het slachtoffer was 
van iemand die het op haar geld 
en - mogel·ijk - haar leven had -gemunt. 

Van dat laatste heeft u. niets 
gemerkt, mevrouw. U griste uw 
tassen brj elkaar en holde meer 
dan dat u l·iep het huis uit, de 
Keerkringenlaan op en u verdween 
in de massa van de metropool. En 
u mag de heme·l op uw blote 
knieën danken, mevrouw, dat u de 
dochter van Alice Tombeur uit 
handen bleef. Want, als die haar 
ei·gen moeder al als een parkiet in 
een te -krappe kooi opgeborgen 
houdt, wat had ze dan van u heel 
gelaten a-ls u in haar handen ge
vallen was? 

Nee, u verdween, mevrouw en 
de politie kwam en heel ambtelijk 
en zeer correct werd genoteerd 
wat er was voorgevallen. De oude 
Alice Tombeur verklaarde het al
lemaal met kn ikkende knieën en 
overslaande stem. Ze verklaarde 
dat er niets vermist was, althans 
zo kwam het in het proces-verbaal 
maar Alice Tombeur zei mij . dat 
ze wél geld kwijt is maar dat ze 
zelf niet weet hoeveel. 

Het kan natuurlijk zijn dat de 
oude weduwe zo van streek is dat 
ze zelf niet meer exact weet wat 
er plaatshad. 

Waarvoor ik u dit allemaal 
schrijf, mevrouw ? 

U maakte heel listig misbruik 
van de omstandigheden : een een
zame, oude vrouw die bovendien 
weduwe is', die gehandicapt is, die 
waarde hecht aan haar godsd ienst, 
die in haar lange leven wat ge ld 
heeft gespaard en die aanvankelijk 
heel bl ij was toen er een v_rouw 
zich bij haar aandiende -die haar 
namens de gemeenschap wilde ko
men verzorgen . 

U had dat allemaal zorgvuld ig 
uitgekiend, mevrouw ! 

U ziet.dus maar, 
mevrouw ... 

Nog eens, ik ken u niet, mrs
schien huilt u, als u dit leest wel 
hete tranen om uw eigen ellende, 
misschien is er een man die u 
bedroog of een vrouw die u een 
hak wist te zetten. 

Ik weet helemaal niet of het 
waar is dat u geld meenam. Mocht 
dat zo zijn , stuurt u het dan ano
niem terug ! Maar ook als uw ver
pleegsterstruc volledig faalde, dan 
nog zou ik u willen vragen : maak 
u bekend. Schrijf me, ik kan zwij
gen. 

Misschien zou het een opluch
ting betekenen als u eens hele
maal uitpraatte, als u, al was het 
maar tegenover één medemens . 
vertelde hoe u ertoe kwam, we lke 
motieven u bezielden. Misschien 
zou er een steen van uw maag 
vallen als u dat alles opb iechtte. 
Zodat u niet, uw leven lang - en 
u bent pas veertig, mevrouw -
verder moet met de zelfaanklacht : 
ik trachtte een ziekel ijke stokoude 
weduwe met behul p van wat voor 
haar de hoogste waarde heeft, de 
godsdienst, een paar duizend arm
za lige franks afhandig te maken. -

Ik schrijf u ·vandaag, mevrouw. 
En ik za l naar uw brief blijv.en uit
kijken. Totdat ik iets van u hoor, 
heeft u alleen uw beeld van Alice 
Tombeur en wat u haar aandeed, 
die laatste herinnering aan die 
bruine deur waardoor u wegvlucht
te en die angstige ogen van een 
vtouw van 83 die op haar oude 
dag nu moeilijk kan geloven dat 
mensen ook goed kunnen zijn voor 
elkaar en ridderlijk genoeg om 
fouten te herstellen. U ziet dus 
maar, mevrouw ... 

HERMAN OOSTHOEK 
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Meneer Tench, tandarts bij de gra
tie Gods, slentert naar de haven 
toe om te kijken of zijn cilinder 
ether er al is. In de lucht blakert de 
Mexicaanse zon en schunnige 

' 

gieren kijken van op het dak met 
onverschilligheid op hem neer. 
Het alles werkt ongezellig op zijn 
gemoed. Daar ontmoet hij dan die 
zonderling. Een engetssprekend 
man, stokstijf in de schaduw. 
Een kleine man met een stads
achtig onker pak aan, een koffer
tje onder de arm. Samen gaan ze 
naar het ((huis,, van Meneer Tench. 
Terwijl ze in gesprek zijn, komt 
een jongen de hulp van de ''dok
ter,, inroepen. Daar gaat dan_ de 
vreemde man mee naar diens zieke 
moeder. Maar wie is dan toch 
die zonderling, doo!' de politie op
gespoord? En wat met pater José 
en senorita Anita? Maar volgen we 
nu de whiskypriester. 
Op stap met een judas. Nadien in 
gevangenschap. P .GL. 

« Mooi zo », zei de sergeant 
goedkeurend. Het was duidelijk 
dat hij er niets voor voelde om de 
zaak verder uit te zoeken. Hij nam 
de priester vertrouwelijk bij de 
arm, bracht hem naar buiten en 
ging met hem naar de andere kant 
van de binnenplaats; hij had een 
grote sleutel in zijn hand. zo'n 
sleutel als je soms wel met zinne
beeldige bedoeling ziet ge~ruiken 
bij _ de vertoning van een zinnespel 
of een sprookje. Een paar mannen 
gingen in hun hangmat verliggen 
- een brede. ongeschoren wang 
hing over de kant, als iets dat op 
de toonbank van een slager was 
blijven liggen, omdat niemand het 
wou hebben - een groot, geha
vend oor, een blote dij met zwarte 

' 

haren. Hij vroeg -zich af, wanneer 
het gezicht van de mestizo zou 
opduiken, opgetogen omdat hij 
hem herkende. 

De sergeant deed een kleine 
getraliede deur open en · schopte 
met zijn laars tegen iets dat schrij
lings voor de ingang zat; I< Het 1zijn 
allemaal beste jongens hier », zei 
hij. I< Allemaal beste jongens >> . Er 
1ing daarbinnen . een g~uwelijke 
;tank en er zat iem:mr1 in lwt ~til 
donker te huilen. -

• 

• 

' 

De priester bleef aarzelend op 
de drempel staan en trachtte om 
zich heen te zien; de tastbare 
duisternis scheen te woelen en zich 
te roeren. «Ik heb zo'n dorst», zei 
hij. «Hebt u niet wat water voor 
me?» De stank drong ' zijn neus in 
en. hij kokhalsde. 

'' Morgenochtend », zei de ser
geant. de bent nu al dronken 
genoeg >> , en hij legde een grote. 
vriendelijke hand op de rug van de 
prie ·ter. duwde hem naar binnen 
en smakte de deur dicht. Hij 
~tante on een hand. oo een arm ... 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 
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Deodorant ''Original'' 
de doeltreffendheid van een 

verleidelijk parfum. 

• 

• 

Deodorant "Apart:' · 
een jong, levendig 
en sportief parfun1. 

• 

• 

I 

:!t 

2() 
I? 

• 

Een dag is lang! Zeker v or een 
gevvone deodorant of antitran pirant: 
die houden het niet uit tot de a\ ond. 

·Kies daaron1 de nieu\ve gan1ma 
van Rexona, peciaal bestudeerd om 
u beter en langer te beschermen. 

Zelfs op erg drukke dagen. 
Als u houdt van een verleidelijk 

parfum, dan houdt u zeker van de 
deodorant ''Original:' Als u meer 
gevoelig bent voor een sportieve 
noot, dan zal de deodorant "i\ part' u 
zeker sterker aan preken. 

En als tran piratie ·lekken u 
hinderen dan gaat u \Y 

voorkeur va t uit naar de 
antitran pirant ''Dry·: -

Antitran pirant 'Dry., 
een fri en yn1pathiek 

openlucht parfun1. 

• 

' 

• 

• 

• 

• 
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Al u aange lot n 
bent op het water. krij t u 
ook kalk binnen. En pro
blemen .. . di groter \VOrden 
met de tijging van e 
watertemperatuur: kalk-
teen in d boiler, d \\arm

water! iding en de buiz n. 
ver opping van h t 
koffiez tapparaat en d 
wasmachine. 

Bovendien heeft kalk 
een i alerende werkin . 
U hebt dus meer kalorieën 
nodi om het water te 
verwarmen . 

Gevolg: u be aalt 
hogere rekeningen voor 
gas. elektriciteit of took
olie. 

'n g nwoordig kun-
n n w on zo n v r p_illing 
ni t m r roorlov n. 

De oplo ing? Een 
en voor o d de kalk 
verwijde r n met een 
wa eronth arder SEE (de 
oud t B e lgische firma 
ge p ciali eerdinwat r
behandelin g ). H et is een 

t vig en doeltreffend 
to tel. Even mooi al een 
koelka t., maar h t neemt 
veel min der plaats in . 

I 

EE v rzacht h t 
wat r. En h t leven . 

Zonder kalk \Vordt 
het water zacht. Dat is 
goed voor uw linnen en 
voor uw huid. Uw pijzen
koffie . gro nten- bewaren 
al huti aroma . Geen 

'azijn karweien' meer m t 
het koffiezetapparaat. 

n gedaan met de reke- · 
-nin en van d loodgieter. 

Er i reed een EE 
voor 15.535 F. et de 
gedane ezuinigingen 
hebt u die z er vlug 
terugg wonnen. 

WiLg v n u gaarn nad r 
informati met e n volledig oku
mentatie over de · nadelen van kalk 
in het kraantje ater eu een kaart 

aam : 

tra t : 

oor grati analyse van uvv leiding
ater. 

Gewoon onder taand bon 
in ullen en ops uren. 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . , . . 

• • • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . n r . . . . . . . 

P o tnr : . . ......... · ... Plaat : .. . ....... . .... . .. . 

LTel. : 02 .65 .3 . 

• 

De zuinigste waterontharder p 

Toen drukte hij zijn gezicht tegen 
het traliewerk en zei protesterend, 
vol machteloze afschuw : «Er is 
hier helemaal geen plaats. Ik kan 
niets zien. Wat zijn dit voor men
sen?)) Daarbuiten. tussen de 
hangmatten, begon de sergeant te 
lachen. « Hombre », zei hij. 
«hom bre. heb je nog nooit eerder 
in de nor gezeten?» 

' ' 

HOOFDSTUK .111 

Een stem zei, vlak bij zijn voet : 
«Hebt u soms een sigaret?» 

Hij stapte onmiddellijk 
achteruit en trapte op een arm. 
Een stem zei gebiedend : «Water ! 
Vlug!» alsof de man wie het 
dan ook zijn mocht, meende dat 
hij een onervaren vreemdeling 
wel te pakken kon nemen en hem 
iets af kon zetten. 

«Hebt u een sigaret voor me? » 
<<Nee», zei hij zwakjes. «Ik heb 

helemaal niets », en hij had het 
I 

gevoel dat er om hem heen een 
sfeer van vijandschap opsteeg als 
een giftige walm. Hij deed weer 
een paar stappen. < Pas op. trap de 
ton niet om», zei iemand. Daar 
kwam die stank dus vandaaan. 
Hij bleef staan zonder een vin te 
verroeren en wachtte tot zijn ogen 
gewend geraakt zo~den zijn aan 
het donker. Buiten hield het op 
met regenen, al viel er af en toe 
nog een enkel buitje, en het 
onweer trok af. Je kon nu tot 
veertig tellen tussen de bliksem
schicht en de donderslag. Veertig 
mijl. zoals de bijgelovige verkla
ring luidde. Het onweer was dus 
nu al halverwege de bergen. Hij 
tastte om zich heen met zijn voet 
en probeerde een plaatsje te vin
den om te gaan zitten - maar er 

• • • scheen nergens rutmte over te ztJn. 
Als het lichtte. kon hij de hang
matten op de binnenplaats bij de 
muur zien bengelen. 

Hebt u iets te eten?» vroeg een 
stem. En toen hij geen antwoord 
gaf. werd er nog eens gevraagd : 
<<Hebt u iets te eten ? » 

<<Nee ». 
«Hebt u soms geld? » zei een 

andere stem. 
«Nee». 
Plotseling klonk er, op ongeveer 

vijf veet afstand, een gesmoorde 
kreet - het was het geluid van 
een vrouw. Een vermoeide stem 
zei : « «Willen jullie je een beetje 

kalm houden ? » Tussen het 
gerucht van heimelijke bewe
gingen door weerklonken die 
gedempte, pijnloze kreten. Hij 
besefte met afschuw dat er zelfs 
hier, in de duisternis en volte, nog 
sexueel vermaak werd gezocht en 
gevonden. Weer stak hij zijn voet 
tasten·d voor zich uit en centimeter 
voor centimeter schoof hij weg van 
de traliedeur. En tussen de men
selijke stemmen door was er voort
durend een ander geluid te horen ; 
het deed denken aan ee kleine 
machine , aan een electromotor, 
die in een bepaald tempo draaide. 
Het vulde iedere plotselinge stilte; 
het overstemde de menselijke 
ademhaling. Het was het gezoem 
van de muskieten. 

Hij was nu misschien zes voet 
van de traliedeur vandaan 
gekomen en zijn ogen begonnen 
hoofden te onderscheiden -
misschien was de hemel wel wat 
opgeklaard; hij zag ze als buikige 
flessen om zich heen hangen. Een 
stem zei : «Wie ben jij ? » Hij gaf 
geen antwoord; hij voelde de angst 
weer in zich opkomen en schoof 
voorzichtig verder. Plotseling ont
dekte hij dat hij tegen de achter
wand stond - de cel kon niet 
meer dan twaalf voet diep zijn. Hij 
ontdekte dat hij daar net kon 
gaan zitten, als hij neerhurkte 
boven op zijn voeten. Een oude 
man lag _tegen zijn schouder aan 
geleund. Hij merkte dat het een 
oude man was, doordat zijn been
deren zo licht als een veertje 
waren en doordat zijn adem zo 
zwak en onregelmatig was. In elk 
geval was of het uur van de 
geboorte nog niet lang geleden of 
van öe dood reeds nabij. En een 
kind kon hij niet zijn, anders was 
hij hier niet. «Ben jij dat, 
Catarina? » ze· de oude man 
opeens en hij liet zijn adem ont
snappen in een lange, geduldige 
zucht, alsof hij al heel lang had 
gewacht en nog veel langer kon 
wachten. 

«Nee. Ik ben Catarina niet», zei 
de priester. Toen hij sprak werd 
iedereen plotseling stil en luis
terde, alsof het heel belangrijk was 
wat hij zei; daarna begonnen de 
stemmen en bewegingen opnieuw. 
Maar het geluid van zijn eigen 
stem, het gevoel dat hij zich met 
een ander onderhield, ·kalmeerde 
hem. · 
• 

<< Nee, dat kan ~k niet», zei de 
oude man. <<Ik dacht ook niet echt 
dat je het was. Ze komt vast 
niet». «Is ze je vrouw?» _ 

«Wat zeg je daar? Ik heb geen 
VrOUW». 

(( Catarina, bedoel ik». 
«Dat is mijn dochter». Iedereen 

luisterde, behalve die twee men
sen, die daar, onzichtbaar in de 
duisternis, alleen maar bezig 
waren met hun verborgen en be-
nauwd genot. · 
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Met de Single-S cameras kunt 
u alle professionele truc-opnamen 
verwezenlijken omdat de Single-S 
filmcassette de enige is welke het 
volledig terugspoelen van de ganse 
filmlengte toelaat. 

Met Single-S zijn ook alle filmtitels 
mogelijk door overdrukking van de 
tekst op het bestaande beeld. 
Zo kunt u na de vakantie uw film 
terugspoelen en eenvoudig de titels 
filmen. 

• 

• 

• 

--
Met Single-S hebben de over

vloeiers een onbeperkte ·lengte : van 
1 sec. tot 3 minuten. Het integraal 
terugspoelen laat zelfs de multi
visie toe. 

Bij de Fujica Single-8 cameras 
zit de aandrukplaat in het apparaat. 
De film ligt altijd absoluut vlak tegen 
het filmvenster. Deze exclusieve 
verbetering geeft daarom altijd haar-. ' 
scherpe beelden.· . 

• 

• 

• 

• 

• 

De Fuji Single-8 film is in polyester, ~ 
c: 

sterker en tegen alles bestand. Zijn 3 
Q) 

uitzonderlijke dunheid verhoogt de ~ 
lichtsterkte bij het projecteren. C? 

< Single-S, zelfde formaat als Super-8, cö. 
loopt door dezelfde projectoren. ~ 

Van de Fujica P1 tot de Z800. 
biedt Fuji u ee 
volledige gamma 
Single-8 cameras 
voor het bekomen 
van professionele 

1 
FU..JICA 

resultaten. 

' • Gratis dokumentatie : Belgian Fuji Agency s.p.r.l. - Hallepoortlaan 35 - 1060 Brussel 
' 



«Misschien willen ze haar hier 
niet toelaten ». 

,, Ze zal er geen ogen blik haar 
best voor doen » zei de oude. 
hopeloze stem met olkomen 
zekerheid. De priester, nog steeds 
ongemakkelijk neergehurkt. kreeg 
pijn in zijn voeten. «Maar als ze 
toch van je houdt. .. » zei hij. 
Ergens in die wirwar van donkere 
gedaanten liet de vrouw weer een 
kreet horen ... een laatste kreet van 
protest en overgave en genot. 

« 't Is de schuld van de 
priesters », zei de oude man. 

<< De priesters ? » 
da. de priesters ». 
«Maar \ aarom is het de schuld 

van de priesters ? » 

«Ik zeg : de priesters >>. 
Een zachte stem dicht bij zijn 

knieën. zei : " Die oude man is niet 
goed sni . at heeft het oor zin 
om hem YTagen te stellen? .. 
Ben jij da r. Catarina? » En hij 
·oegde er aan toe : Ik geloof het 

niet echt. hoor. Ik n ag het zo 
maar . 

aar i he me \·el ergens 
over te bekJagen . ging de stem 
voort. Je hebt toch recht je eer te 
verdedigen. Dat zult u wel met me 
eens zijn, nietwaar? » 

<<Ik heb niet veel verstand van 
eer ». 

<<Ik was laatst in de cantina en 
toen kwam die kerel , waar ik het 
over wil hebben, op me af en zei : 
<<Je moeder is een hoer ». Nou. ik 
kon niets doen, want hij had een 
revolver opzij. Het enige wat ik 
kon doen was : wachten. Hij 
dronk veel te veel bier - dat had 
ik van tevoren wel geweten - en 
toen hij niet meer recht op zijn 
benen kon staan, ging ik achter 
hem naar buiten. Ik had een fles 
in mijn hand · en die heb ik tegen 
de muur kapotgeslagen. Ik had 
geen revolver, zie je. Maar zijn 
familie is bevriend met de jefe 
anders zou ik hier nou niet 
zitten.». 

<< Een mens vermoorden, dat is 
iets heel ergs ». 

«U praat als een priester >> . -
« 't Is de schuld van de 

priesters», zei de oude man. 
«Daar heb je gelijk in ». 

«Wat bedoelt hij toch? » 
«Waarom komt het er op aan 

wat zo'n oude man beweert. Ik 
• 

wou het over iets anders met u 
hebben ... >> 

Een vrouwenstem zei : <<Ze 

• 



hebben hem zijn kind afge
nomen». 

«Waarom ? » 

« Het was een bastaard. Ze 
hadden volkomen gelijk». 

Toen hij het woord «bastaard» 
hoorde, deed zijn hart hem pijn. 
Het was zo'n gevoel als een 
verliefde ondervindt, wanneer hij 
een yreell!deling de naam van een 
bloem hoort uitspreken, die tevens 
een vrouwennaam is. «Bastaard» ... 
het woord gaf hem een gevoel van 
rampzalig geluk. Het bracht hem 
zijn eigen kind weer dicht voor de 
geest; hij zag haar daar weer 
onder die boom bij de vuilnisbelt 
zitten, zonder enige bescherming. 

· «Bastaard? )) herhaalde hij, op de 
manier waarop hij haar naam had 
kunnen herhalen vol toege
negenheid, vermomd als onver
schilligheid. 

«Ze zeiden dat qij niet de 
geschikte man was om haar vader 
te zijn. Toen de priesters moesten 
vluchten, is ze weer naar hem to~ 
gegaan. Waar moest ze anders 
heen?>> Het klonk als een gelukkig 
slot, tot ze zei: «Ze had natuurlijk 
een hekel aan hem gekregen. ze 
hadden haar behoorlijk ingelicht». 
Hij kon zich voorstellen met wat 
voor gezicht die vrouw dat zei; de 
kleine, samengeknepen mond van 
een fatsoenlijke, ontwikkelde 
vrouw. wat deed diè vrouw hier?» 

«Waarom zit hij in de gevan
genis?» 

«Hij had een kruisbeeld». 

De stank uit de emmer werd 
steeds erger; de nachtelijke 
duisternis stond als een muur om 
hen heen; er was volstrekt geen 
ventilatie en hij kon horen hoe 
iemand in de emmer waterqe, met 
luid geplas tegen de zinken wand. 
«Dat · hadden ze niet mogen 
doen ... » zei hij . 

~<Ze hebben wel natuurlijk 
volkomen juist gehandeld. Hij had 
een doodzonde begaan». 

«Ze hadd~n geen recht om haar 
tegen haar vader op te stoken». 

«Zij weten wel of iets goed is of 
• ntet». 
«Ze waren slechte priesters, als 

ze zoiets gedaan hebben. Oe 
zonde was nu eenmaal gebeurd. 
Het was hun plicht gewe~st om 
haar er op te wijzen dat ze ... 
enfin ... dat ze moest liefhebben.>> 

<<U weet niet wat goed is. Dat 
weten de priesters wel». 

Na een ogenblik van aarzeling 
zei hij, heel duidelijk : «Ik ben 
zelf een priester». 

Hij had het gevoel dat het einde 
nu was gekomen; nu hoefde hij 
dan toch niet langer. te hopen. De 
jacht, die tien jaar had geduurd, 
was voorbij. Rondom hem hing 
een diepe stil te. Deze cel leek veel 
op de wereld in het algemeen; het 
was er overvol van wellust en 
misdaad en ongelukkige liefde; er 
hing een walgelijke stank; maar 

toch besefte hij dat het mogelijk 
was er vrede te vinden als je maar 
zeker wist dat je niet lang meer te 
leven had. -

«Een priester?» zei de vrouw 
tenslotte. 

«Ja». 
<< Weten zij dat al ? » 

«Nog niet». 
Hij voelde dat een tastende 

hand over zijn arm gleed en hem 
aan zijn mouw trok. Een stem zei 
vermanend: <<Dat had u ons niet 
moeten vertellen, pater. Er zitten 
hier alle mogelijke soorten van 

, mensen bij elkaar. moorde-
naars ... ~> 

De stem die hem zojuist een 
beschrijving van die misdaad had 
gegeven, zei: «Je hoeft niet zulke 
gemene opmerkingen over me te 
maken. Al heb ik iemand van 
kant gemaakt, dan volgt daar nog 
niet uit dat ik ... ~ Overal ontstond 
er gefluister. De stem zei op 
bittere toon : «Ik hoef geen aan
brenger te zijn, al heb ik, toen 
iemand tegen me zei: "Je moeder 

h " was een oer... » 
«Niemand · hoeft me aan te 

brengen,., zei de priester. «Dat 
zou trouwens een grote zonde zijn. 
en zodra het licht wordt, zullen ze 
zelf wel ontdekken wie ik ben ». 

«Ze zullen u doodschieten, 
pater», zei de stem van de vrouw. 

<<Ja». 
«Bent u bang?» 
«Ja, natuurlijk~. 
Een nieuwe stem liet ztch horen , · 

in de hoek waar even tevoren die 
wellustige geluiden hadden weer
klonken. «Een kerel is niet bang 
voor zo'n kleinigheid », zei de 
stem, grof en koppig. 

«Nee?» vroeg de priester . . 
«Zo'n beetje pijn. Wat kunt u 

anders verwachten? Het zal ons 
eens allemaal overkomen ». 

«Dat kan wel», zei ~e priester, 
«maar toch ben ik bang ». 

«Een flinke kiespijn is eigenlijk 
veel erger>). 
«We kunnen niet allemaal dapper 

•• 
ZIJD». 

«Jullie gelovigen zijn allemaal 
eender», zei de stem minachtend. 
«Het Christendom maakt jullie 
laf». 

«Ja. Daar kun je wel gelijk in 
hebben. Zie je , ik ben een slecht 
priester en een slecht mens. En als , 
je moet sterven in een toestand 
van doodzonde» -hij begon even 
onrustig te giechelen «dan 
word je wel tot nadenken 
gestemd», ·-

«Zie je nou wel? Net wat ik zei. 
Dat geloof in God maakt de men
sen laf~. De stem klonk tri om
fantelijk, alsof de spreker er in · 
geslaagd ·was een bewijs te leveren. 

«En wat volgt daar nu uit, vol
gens u?." 

<<Dat je beter niet kunt 
geloven ... en dapper zijn». 

«Ja, juist. Ik begrijp uw 

• 
• 

• 

-

• 

Week van 1 tot 7 juni 1974 

Indien u geboren bent tussen : 
---------------------------~--------------------------------

21 maart - 20 april : Nieuws en benchten zullen een gunstig effect 
hebben_ op uw aangelegenheden. Uw prestige wordt vergroot en u 
stijgt in aanzien bij belangrijke personen. Het is nodig niet te aarzelen 
in belangrijke zaken en moedige besluiten te nemen. Pas op voor kou
vatten. 

21 april · • 20 mei : U hebt over het algemeen geluk en men res
pecteert u en uw mening. U kunt hiervan gebruik maken om ·een 
reeds lang bestaand plan door te voeren in gunstige voorwaarden en 
met de hulp van superieuren. Zet duidelijk uw ideeën uiteen. En let 
vooral op wat anderen zeggen. 

• 

-
21 mei .. 20 juni : Kijk oude bezittingen eens na om te zien of er niets 
van op te knappen is, wat u nieuwe aankopen uitspaart. Ook op 
ideëel gebied geldt dit. Verfr~aiing of verhoging van waarde moet uw 
leidraad zijn. Anderen betalen hun aandeel in finanèiële kwesties. 

21 juni • 21 juli : Vraag anderen raad en volg hun advies op. 
Kwesties van vitaal belang beoordeelt u zelf verkeerd en het oordeel 
van anderen is veel beter. U verkrijgt de steun van invloedrijke per
sonen voor uw plannen, als u die tactvol vraagt. Dring u niet op en blijf 
beleefd. 

. .. 
22 juli • 21 augustus : Wanneer men uw steun vraagt in problemen 
die voor anderen van belang zijn, mag u niet weigeren. U zult later de 
vruchten plukken van bereidwilligheid op de juiste plaats. Help ook in 
de werkzaamheden van collega's en vrienden. En geef niet te veel uit. 

. . 

22 augustus - 21 september : Hartewensen of sociale vermaken 
vertopen zeer gunstig. U kunt een verovering maken, die u veet 
genoegen geeft. Er is geen belangrijk nieuws op zakelijk of beroeps
gebied. maar affe amusement staat er zeldzaam prettig voor. Wijd u 
aan romantiek. 

22 september • 21 oktober : Huiselijke problemen en de omgeving 
• 

van uw woonplaats zijn de dingen die vooraan in uw aandacht staan. 
Wijd u aan het verbeteren van uw home en bezorg uw huisgenoten 
een prettige tijd. Buren helper) u zo mogelijk. Neem de n~ige rust en 
denk na. 

22 oktober • 21 november : Het is veel verstandiger uw gevoelens 
geheim te houden en tijdelijk een masker te dragen. U moet niet 
bedriegen, maar afleiden van uw doeleinden. Wrijving mo t vermeden 
worden en jaloezie zou u schade kunnen doen. Gebruik al uw 
diplomatieke gaven. 

22 november • 20 december : Let vooral op de dingen die voor u van 
waarde zijn. Geldelijk is een verties mogelijk, tenvijl uw dieps·te 
gevoelens gekwetst kunnen worden als u zich te veel bloot geeft. 
Vrienden mogen echter wel wat geld kosten, daar u het op de duur 
terugkrijgt. 

21 december - 20 januari : Zoek uw vermaak in uw huis. Nodig 
gasten uit en geef een feestje. Anderen zullen behagen scheppen in 
uw gezelschap en zodoende bouwt u goodwill op, op een indirecte 
manier. Uw plannen staan op de voorgrond maar moeten toch nog 
even wachten. 

21 januari - 19 februari : Voor u Is een rustperiode het beste. 
Plannen kunnen nu niet aangepakt worden en handelingen van ingrij
pende aard 1open verkeerd af. Geniet eens van een kleine pauze en 
maak u nergens druk over. Trek er zo mogelijk op uit naar een kalm 
plekje. 

. . 

20 februari - 20 maart : Tracht een/ieuw gezicht toe te voegen aan 
uw kennissenkring. De gefegenhei komt zeker en u zutt er later 
dankbaar om zijn. Eis echter niet direct voordeet en vergeet even naar 
winst te vragen. Uw partner blijkt u een grote steun in zaken en 
vriendenaangelegen heden . 
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hierbij nog: VOOR 5490F 
EUROTEAM SCHENKT U TOT 15 JUL/1974 • 

eze eassor eer e se o e 
" i e ieu" 

GA VWS ZIEN BIJ DE LEDEN VAN EUROTEA 

ANTWERPEN: DUPONT-FOURDRIGNIERS HASSELT: BOLAND -
BRUGGE: CALLEBERT KNOKKE-ZOUTE: CALLEBERT 

BRUXELLES BUSS LIEGE : BOLAND __ 

BRUSSEL LA BOUTIQUE SIVACO 

CHARLEROI: SIMONIS 

LEUVEN DUPONT-FOURDRIGNIERS 

NAMUR: BOLAND 

GENT: DE BRAUWER ROESELARE! CALLEBERT 

LES BOUTIQUES SIVACO • Woluwé Shopping CentertWoluwé. 
Westland Shopping CentertAnderlecht 

* . DE KOFFER ~x6 STUKS KAN OP IEDER OGENBLIK AANGEVULD WORDEN 
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bedoeling. En dat is natuurlijk 
ook waar. Als je maar geloofde 
dat'de gouverneur niet bestond en 
de jefe ook niet en als we onszelf 
konden wijsmaken dat deze 
gevangenis helemaal geen gevan
genis was, _ maar een tuin, wat 
zouden we dan allemaal dapper 
zijn ! » . 

«Dat is natuurlijk onzin». 
• 

«Maar als we tot de ontdekking 
kwamen dat de gevangenis toch 
werkelijk een gevangenis was en 
dat de gouverneur daarginds op 
het plein zonder enige twijfel 
bestond, och, dan zou het er niet 
zo heel veel op aankomen dat we 
een uur of wat. dapper waren 
geweest». 

«Niemand kan natuurlijk bewe
ren dat deze gevangenis geen ge-

• • vangents ts ». 

<< 0 nee? Dacht u dat? Ik merk 
wel ·dat u niet dikwijls naar poli
tieke redevoeringen luistert». Zijn 
voeten deden nu veel pijn; hij 
kreeg de kramp in zijn zolen, 
maar hij kon zijn spieren niet 
strekken om ze wat verlichting te 
geven. Het was nog geen midder
nacht; de donkere uren strekten 
zich nog eindeloos ver voor hem 
uit. -

«Te bedenken dat we een mar-
telaar in ons mi<lden hebben ... » 

zei de vrouw opeens. 
De priester begon te giechelen 

en kon niet meer ophouden.<< Ik 
denk haast niet dat de meeste 
martelaars erg veel op mij lijken», 
zei hij. Maar toen werd hij opeens 
weer ernstig, want hij moest den
ken aan de woorden die Maria 
tegen hem gezegd had - hij 
mocht er niet toe meewerken dat 
de Kerk bespottelijk werd 
gemaakt. <<De martelaars zijn 
heiligen», zei hij. «U mag vooral 
niet denken dat iemand, alleen 
omdat hij wordt doodgeschoten ... 
nee. Ik heb u al gezegd dat ik in. 
een toestand van doodzonde ver
keer. Ik heb dingen gedaan waar
over ik niet met u zou kunnen 
spreken : ik zo u ze alleen fluis
terend kunnen aanduiden in de 
biechtstoel». Iedereen luisterde 
aandachtig toen hij sprak, alsof 
hij in de kerk op de kansel stond 
en preekte. Hij vroeg zich af waar 
in deze cel de onvermijdelijke 
Judas zou zitten, maar hij dacht 
_niet meer aan Judas zoals hij hem 
in die boshut had leren kennen. 

llij voelde een grote en onredelijke 
liefde voor al deze gevangenis
bewoners in zich opkomen. Een 
zin schoot hem in de gedachten : 
"Zo lief heeft God de wereld 
gehad ... " Hij zei : «M'n kinderen , 
jullie moeten volstrekt niet denken 
dat de heilige martelaren mensen 
zijn zoals ik. Jullie hebt een 
bepaalde naam voor iemand als 
ik. 0, ik heb jullie dat ·oord 
vroeger wel horen gebruiken. Ik 
ben een whisky-priester. En ik zit 
op het ogenblik hier in de gevan
genis, omdat ze een fles cognac in 
mijn zak hebben gevonden ». Hij 
probeerde zijn beide· voeten te 
verzetten, zodat hij er niet langer 
zijn volle gewicht op liet rusten 
maar hij had er volstrekt geen 
gevoel meer in. Enfin, dan kon hij 
ook wel zo blijven zitten. Hij zou 
ze wel niet dikwijls meer hoeven te 
gebruiken . 

De oude man zat in zichzelf te 
mompelen en de gedachten van de 

1 priester dwaalden weer af naar 
Brigitta. De kennis van het kw de 
huisde in haar ziel als de donkere 
onheilspellende plek op een 
röntgenfoto. Hij verlangde, met 
een ademloos gevoel in zijn borst 
om haar te redden, maar hij 
kende het oordeel van de chirurg : 
de kwaal was ongeneeselijk. 

De stem van de vrouw zei 
smekend : «Al hebt u af en toe 
eens wat gedronken, dat is toch 
.niet zo belangrijk, pater ». Hij 
vroeg zich af waarom ze hier zat. 
Waarschijnlijk had ze een 
heiligenprent in huis gehad. Ze 
had het vermoeiende, emotionele 
stemgeluid van een vrome vrouw. 
Die deden altijd bijzonder dwaas 
met die prenten. Waarom ver
brandden ze ze niet? Je had geen 
prent nodig om ... «Ja, maar ik ben 
niet alleen een dronkaard>> , zei hij 
streng. Hij had zich altijd onge
rust gemaakt over het lot van die 
vr0me vrouwen. Ze leefden van 
hersenschimmen, net als de poli
tici : hij was bang voor wat hun te 
wachten stond. Ze gingen zo dik
wijls de dood tegemoet in een 

· toestand van niet te schokken zelf
ingenomenheid en vol liefdeloos
heid. Als het enigszins mogelijk 
was, had je de plicht hun die 
sentimentele ideeën over wat goed 
en wat niet goed was te ont
nemen... Hij zei met een harde 
stem : «Ik heb een kind». 

Wat een · brave vrouw was ze 
toch! Hij hoorde haar smekende 
stem in de duisternis; hij kon niet 
precies verstaan wat ze zei, maar 
het was iets over de moordenaar 
äan het kruis. «M'n kind», zei hij, 
«die moordenaar had berouw. Ik 
heb geen berouw». Hij moest er 
weer aan denken hoe zijn kind 
naar hem toe gekomen was in de 
hut, met haar rug naar het licht 
en met die kwaadaardige wijze 
blik in haar ogen. «Ik weet niet 
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hoe ik berouw moet koesteren », 
zei hij. Dat was waar. Die gave 
had hij verloren. Hij kon zichzelf 
niet voorhouden , dat hij wilde dat 
die zonde nooit ö'êga1m was, want 
hij vond die zonde langzamerhand 
helemaal niet bijzonder belangrijk 
meer - en hij hield van de vrucht 
van die zonde. Hij had een biecht
vader nodig, die zijn ziellangzaam 
zou voortleiden door de kleurloze 
gangen die naar afschuw, droefe
nis en inkeer voerden. 

De vrouw zweeg nu. Hij vroeg 
zich af of hij haar tenslotte 
misschien niet al te hard had aan
gepakt. Als het nu· eens een steun 
voor haar geloof betekende om 
hem als een martelaar te beschou
wen... maar dat denkbeeld ver
wierp hij onmiddellijk : de waar
heid bovenal! Hij ging een paar 
centimeter verzitten en vroeg : 
«Hoe laat wordt het licht? » 

«Om vier uur ... vijf uur ... )) zei 
een man. «Hoe moeten " e dat 
weten, pater? We hebben hier 
geen klok ». 

«Ben je al lang hier? )) 
«Drie weken ». 
«Moet je de hele dag in deze cel 

zitten?>) 
« 0 nee, ze laten ons er uit om 

de binnenplaats schoon te 
maken ». 

Bij die gelegenheid zullen ze 
dus ontdekken wie ik ben, dacht 

. .. . 1 
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hij - tenzij het al eerder gebeurt, 
want een van al die mensen hier 
zal me natuurlijk vóór die tijd wel 
verraden. En er vormde zich een 
lange gedachtengang in zijn geest. 
die hem er tenslotte toe bracht 
hardop mee te delen : «Ze hebben 
een beloning voor me uitgeloofd, 
Vijfhonderd of zeshonderd peso'( 
dat weet ik niet precies >> . Toen 
zweeg hij weer. Hij wilde niemand 
overhalen om hem aan te brengen, 
want dat zou betekenen dat hij 
iemand tot een zonde verleidde, 
maar als er nu toch een verrader 
aain ezig was, dan was er geen 
reden om die arme bliksem naast 

' zijn beloning te laten grijpen. Als 
je zo'n gruwelijke misdaad beging 
- want zoiets moest wel even . 
zwaar aangerekend worden als een 
moord - en je kreeg er in dit 
aardse leven niet eens een zekere 
. chadeloosstellino voor ... dat zou . ~ 

niet billijk zijn. vond hij. 
(< Er i hier niemand . zei een 

stem, die hun loedoeld wil ver
dienen . 

Weer -v elde hij een bïzondere 
genegenheid in zi h op omen. Hij 
was niets dan een rnisdadioer te 
midden van een troep andere mi -
dadigers... en hij ondervond hier 

. een gewaarwording van eenheid en 
kameraadschap die hij nooit er ·a
ren had in de dagen van roeger. 

. ." • 
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toen de vrome mensen zijn zwart 
gehandschoende hand k,,·amen 
kussen. 

De stem van de vrome vrou\\' 
sprong schril tegen hem op met 
een zekere hysterische klank : 
«Het is heel dom van u om ze dat 
te vertellen. pater. U weet niet wat 
voor boeven hier bij elkaar zitten : 
dieven. moordenaars ... >> 

«Waarom zit jij hier zelf eigen
lijk?» vroeg een nijdige stem. 

<< Omdat ik goede boeken in 
mijn huis heb gehad», zei ze met 
onverdraaglijke verwaandheid. Hij 
had haar zelfingenomenheid daar
straks volstrekt niet aan het wan
kelen gebracht. <' Die zijn overal », 
zei hij. «Hier natuurlijk ook >> , 

« Wat ? Goede boeken ? ,, 
Hij giechelde. «Nee. nee. Dieven 

en moordenaars ... ach. m'n kind. 
als je wat meer ervaring .had. zou 
je weten dat er nog heel wat erger 
dingen zullen komen '' · De oude 
man scheen in een onrustige slaap 
te zijn gevallen; zijn hoofd leunde 
zijdelings tegen de schouder van 
de priester en hicj mompelde boze 
woorden. Het was tot nu toe al. 
verre van gemakkelijk geweest om 
hier in deze cel enige beweging te 
maken. maar hoe langer de nacht 
duurde en hoe meer zijn lede
maten Yerstijfden, des te moei
lijker cheen het te worden. Hij 
kon zï n chouder riu niet meer 

• 
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verroeren zonder die oude man 
wakker te maken en hem weer in 
een lange nacht van lij den te stor
ten. Bovendien. dacht hij. mijn 
ambtgenoten hebben hem inder
tijd van zijn geluk beroofd. dus 
het is niet meer dan billijk dat ik 
hem nu een min of meer gemak
kelijke houding bezorg ... zonder te 
spreken en zonder zich te bev.:egen 
bleef hij tegen de vochtige muur 
zitten met zijn dode voeten als 
melaatse lichaamsdelen onder zijn 
dijen geklemd. De muskieten 
zoemden door; je kon ze niet an 
je af houden door om je heen te 
slaan: de hele cel was zo van ze 
vervuld. alsof ze tot de elementen 
behoorden. Behalve die oude man 
was er nog iemand in slaap geval
len en die lag nu te snurken; het 
was een merkwaardig tevreden . ~ 

geluid. alsof hij bij een goed maal 
naar hartelust had gegeten en oe
dronken en nu even een uiltje 
knapte ... De p riester traèhtte uit 
te rekenen hoe laat het zou zijn; 
hoe lang was het geleden dat hij 
die bedelaar op de plaza had ont
moet? Het was waarschijnlijk pàs 
twaalf uur geweest: hij zou hier 
nog uren moeten zitten. 

Natuurlijk was. het nu afgelo
pen , maar desalniettemin diende 
je je op alles voor te bereiden. zelfs 
op een ontsnapping. Als het Gods 
hectoelin e \\'a dat hii ont ,naptc. 

' • 

DERMALEX is 'n zachte, beschermende en 
heerlijk verfrissende HUID LOTION 

die roodheid en elk branderig gevoel van baby's 
tere huid voorkomt. 

H~t badje met BAD I GAL CREAM SCHUIMBAD 
is verkwikkend, heerlijk geparfumeerd, prikt niet 

· en reinigt zo zacht. 

De strelend zachte shampoo die grondig reinigt, 
BAD I GAL BABY SHAMPOO, 

beschermtbaby's hoofdhuid, prikt niet in de oogjes, 
maakt het .haar zacht glanzend. 

(Ook voor volwassenen bestaat er 'n Badigal 
Cream Schuimbad.) 

• 

produkten 
UITSLUITEND VERKRIJGBAAR bii Uw APOTEKER. 
~ APB- kontrole. 

I 

• 
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25e Jaar - Nr 6 - Juni 1974 

Verlangt u ons maandblad 
UW HOROSCOOP met dage
liJkse voorspellingen over de 
maand juni ? Te koop bij alle 

boek- en dagbladhandelaars. 

• 
• 
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DENK MILJOENEN! 
DENK ... 

HOOG LOT 
12 MILJOEN 

en ... 

5 loten van 1 MILJOEN 
Volgende trekking op 

12 JUNI 1974 

• 
DE AANHOUDER WINT ! 

I 

• 

• 
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kon Hij hem zelfs wegrukken wan-
neer hij al tegenover het vuur
peloton stond. Maar God was 
barmhartig; er kon toch werkelijk 
maar één _reden zijn, ~ aarom God 
hem Zijn vrede nog niet zou gun
nen - al die rede inderdaad 
bestond - namelijk. dat hij nog 
van nut kon zijn om een ziel te 
redden. zijn eigen ziel of die van 
iemand anders. Maar hoe kon hij 
zich nu nog nuttig maken ? Ze 
zaten hem overal op de hielen; hij 
durfde zich in geen enkel dorp 
meer te vertonen, uit angst dat 
iemand anders daarvoor met zijn 
leven zou moeten boeten - mis-

Het was moeilijker medelijde·n 
met haar te hebben dan met die 
halfbloed, die hem een week ge
leden achterna gelopen was door 
het bos, maar het was best moge
lijk dat zij er erger aan· toe was. 

• 

• 

schien wel iemand die in dood
zonde verkeerde en geen berouw 
koesterde; het was onmogelijk uit 
te maken, hoeveel zielen er wel 
niet verloren konden gaan, enkel 
en alleen doordat hij zo koppig en 
trots was en het hoofd niet in de 
schoot wilde leggen. Hij kon zelfs 
geen missen meer lezen - hij had 
geen wijn. Zijn hele voorraad wijn 
was de dorstige keel van de 
politiecommandant ingegleden. 
Het was een gruwelijk ingewikkeld 
probleem. Hij was nog steeds bang 
voor de dood en als het morgen 
werd, zou hij er nog wel banger 
voor worden , maar toch begon de 
dood iets aanlokkelijks voor hem 
te krijgen , omdat doodzijn zoiets 
eenvoudigs was. 
· De vrome vrouw fluisterde hem 
iets toe; ze was er blijkbaar in 
geslaagd naar hem toe te kruipen. 
<< Pater », zei ze, <<wilt u mijn biecht 
horen? ». 

«Hier, m'n kind? Dat is toch 
uitgesloten. Wat zou er op die 
manier· overblijven van het biecht
geheim? » 

<<Het is zo lang geleden, dat 
ik ... )) 

«Zeg een akte van berouw op 
oor je zonden. Je moet er op 

vertrouwen. lie e · kind dat God 
rekening zal houden met de om
standigheden ... » 

«Ik zou het niet erg vinden. als 
ik moest lij den ... » 

,, Nou, je bent toch hier . 
'' Dat heeft niets te betekenen. 

Morgenochtend heeft mijn zuster 
het geld voor die boete wel bij 
elkaar ». 

Ergens bij de verstverwijderde 
muur begon het sexuele vermaak 
weer; het was onmiskenbaar 
duidelijk : eerst de bewegingen. 
dan de ademloze spanning en ten
slotte de kreet van genot. De 
vrome rou\ zei hardop met een 
woedende stem : «Waarom doet 
niemand daar iets tegen? Wat een 
beesten. )) 

Het zal je niet veel helpen of je 
een akte van berouw zegt. wan-. . ' . neer Je m zo n stemmmg ver-
keert ». 

«Maar zoiets walgelijks ook ... · 
«Dat moet je vooral niet gelo

ven. Dat is gevaarlijk. Want we 
kunnen soms plotseling tot de ont
dekking komen , dat onze zonden 
heel veel moois hebben ». 

,, Veel moois? » zei ze vol afkeer. 
<<Hier? In deze cel? Met al die 
vreemde mensen er omheen? >> 

«Ja, heel veel moois. De heiligen 
spreken wel eens over de schoon
heid van het lijden. Wij zijn nu 
eenmaal geen heiligen jij en ik. 
Voor ons is het lijden eenvoudig 
iets lelijks : stank en gedrang en 
pijn. Wat daar in die hoek 
gebeurt. is iets moois - 'oor 
henzelf. We moeten heel wat 
leren , voordat we de dingen uit het 
oogpunt van een heilige kunnen 
bezien : een heilige krijgt een fijne 
smaak voor wat mooi is en kan 
neerzien op de wansmaak van 
arme, onwetende mensen zoals zij. 
Maar wij kunnen ons dat niet ver
oorloven ». 

«Maar het is toch doodzonde ? » 
«Dat weten we niet. Misschien 

wel. Maar ik ben een slechte pries
ter, zie je? Ik weet, uit ervaring, 
hoeveel schoonheid Satan met zich 
meesleepte naar omlaag bij zijn 
val. Niemand heeft ooit beweerd 
dat de gevallen engelen lelijk 
waren. 0 nee, ze waren precies 
even vlug en licht en ... >> 

Weer klonk een kreet, een uit
roep van onduldbaar genot. «Laat 
ze toch ophouden! » zei de vrouw. 
,, Het is een schandaal!» Hij voelde 
grijpende, graaiende vingers op . 
zijn knie. <<We zijn allen mede
gevangenen », zei hij. «Ik heb op 
het ogenblik meer behoefte aan 
drank dan aan iets anders, zelfs 
meer dan aan God. En dat is ook 
een zonde >> . 

«Nu zie ik dat u een slechte 
priester bent », zei de vrouw. <<Ik 
heb het eerst niet willen geloven, 
maar nu geloof ik het wel. U 



denkt er net zo over als die bees
ten daar. Als de bisschop kon 
horen wat u zei. .. » 

« 0, die is heel ver weg». Hij 
moest even aan die oude m·an den
ken. Die zat in de hoofdstad en 
woonde daar in een van ·die lelijke 
vrome huizen, van alle gemakken 
voorzien en vol heilige~prenten. 
En zondags las hij de mis aan een 
van de altaren van de ·kathedraal. 

<<Zo gauw ik uit de gevangenis 
kom, zal ik hem eens een briefJe 
schrijven ... >> 

Hij moest lachen, of hij wou of 
niet; ze kon zich volstrekt niet 
voorstellen hoe anders alles was 
geworden. «Als hij dat briefje 

·krijgt», zei hij, «zal hij wel met 
belangstelling vernemen... dat ik 
nog leef>>. Maar dadelijk daarop 
werd hij weer ernstig. Het was 
moeilijker medelijden met haar te 
hebben dan met die halfbloed, die 
hem een week geleden achterna 
gelopen was door het bos, maar 
het was best mogelijk dat zij er 
veel erger aan toe was. In zijn 
geval waren er zoveel verzachtende 
omstandigheden geweest -
armoede en koorts en ontelbare 
vernedering .;_ «U moet niet zo 
boos worden ), , zei hij. «Bid liever 
voor me». 

«Hoe eerder u dood bent, hoe 
beter>>. 

Hij kon in het donker niet zien 
hoe ze er uitzag, maar hij kon zich 
heel wat gezichten herinneren uit 
de dagen van vroeger, die bij 
haar stem gepast zouden hebben. 
Als je je een duidelijke voorstelling 
van iemand kon vormen, viel het 
je altijd gemakkelijker medelij
den te krijgen ... dat was een van 
de eigenschappen die Gods beeld 
en gelijkenis nu eenmaal ver
toonde... als je lette op die· rim
pels bij de ooghoeken en de vorm 
van de mond en de manier waar
op het haar groeide, kon je geen 
haat meer koesteren. Haat was 
eenvoudig een gebrek aan voor
stellingsvermogen. Hij begon zich 
weer ernstig verantwoordelijk te 
voelen voor die vr-ome vrouw. 
«U en die pater José ))' zei ze, «het 
is de schuld van mensen als u, dat 
er zoveel gespot wordt met de 
echte godsdienst». Er waren toch 
feitelijk in haar geval even veel 
verzachtende omstandigheden als 
in het geval van die halfbloed. Hij 
kon zich voorstellen in wat voor 
soort van salon ze haar dagen 
doorbracht, met een schommel-

. stoel en familieportretten aan de 
wand, zonder dat er ooit iemand 
op bezoek kwam. <<U bent zeker 
niet getrouwd, hé?~> zei hij vrien
delijk. 

. «Waarom vraagt u dat? » 

«En hebt . u zich nooit geroepen 
gevoeld om in een klooster te 
gaan?» 

«Ze wilden het niet geloven», zei 
ze verbitterd. : 

Arme vrouw, dacht hij; dan 
heeft ze ook nooit iets aan haar 
leven gehad, helemaal niets. Als je 
nu het juiste woord maar kon 
vinden om tot haar te zeggen ... hij 
leunde wanhopig achterover, heel 
voorzichtig om de oude man niet 
wakker te maken. Maar het juiste 
woord werd hem niet geschonken. 
Hij had minder punten van aan
raking met mensen van haar slag 
dan ooit tevoren. In vroeger dagen 
zou hij wel geweten hebben, wat 
hij tegen haar moest zeggen. Dan 
had hij , zonder enig medelijden te 
voelen, half afwezig, een stuk of 
wat gemeenplaatsen geuit. Maar 
nu voelde hij dat hij niets begin
nen kon. Hij was een misdadiger 
en hij moest dus alleen spreken 
met misdadigers. Het was alweer 
geen goede greep van hem geweest, 
dat hij een eind had willen maken 
aan h~ar zelfingenomenheid. Hij 
had haar net zo goed in de waan 
kunnen laten dat hij een marte
laar was. 

Hij deed zijn ogen dicht en be
gon onmiddellijk te dromen. Hij 
werd achtervolgd; hij stond voor 
een deur en bonsde er op met zijn 
vuisten en smeekte om toegelaten 
te worden, maar niemand gaf hem 
antwoord - er was · een woord, 
een wachtwoord, dat hem had 
kunnen redden, maar dat was hij 
vergeten. Hij probeerde wanhopig 
en in het wilde weg dat woord te -
verzinnen - kaas en kind. Cali-
fornië , excellentie, mèlk, V era 
Cruz. Hij had geen gevoel meer 
in zijn voeten en hij knielde neer 
voor de deur. Toen wist hij opeens 
weer waarom hij naar binnen 
wou; hij werd niet vervolgd, dat 
was een vergissing van hem. Zijn 
kind lag naast hem dood te bloe
den en hij stond ·voor het huis 
van een dokter. Hij bonsde op de 
deur en schreeuwde: «En al kan 
ik niet op het goede woord komen, 
heb jij dan helemaal geen meege
voel?)) Het kind lag te sterven en 
keek naar hem op met een uit
drukking van volwassen, zelfinge
nomen wijsheid. <<Jij beest!)) zei ze 
tegen hem en toen werd hij hui
lend wakker. Hij kon niet meer 

, dan enkele seconden hebben ge
slapen, want de vrouw praatte nog 
steeds over haar roeping, die de 
nonnen niet hadden willen erken
nen. «Daar hebt u toch onder 
geleden, nietwaar?» zei hij. 

VOLGENDE WEEK: 

'' Eén kogel ... ,. dacht hii. 

Oe boekuitgave van c Het Geschonden Geweten» ver· 
schijnt bij Uitgeverij Contact N.V. Amsterdam-Antwerpen 
THE POWER AND THE GLORY : (C) Graham Greene 
1940. 

I 
••• • 

Deze Protex-produkten maken van elke tuin een lusttuin ! 
PREMAZIN : één enkele behandeling ... en u ziet een heel jaar lang geen 
sprietje onkruid meer. 
DICOTEX : extra-selectieve onkruidverdelger voor gazons, vernietigt 
madeliefjes, klavers, weegbree, paardebloemen ... 
ALLTEX : totaal herbicide voor overwoekerde gronden. 
PHYTOSYL S : verdelgt netels, distels, bramen ... 
DIZIN : preventief herbicide. Is ook werkzaam tegen mossen. 
DISONEX : tegen bladluizen en andere insekten. 
SUPERDUST : gebruiksklaar gekombineerd produkt in stuifdoos, tegen 
ziekten en insekten. 

De tuinier 
van uw tuin 

Vaartdijk 40 
2100 DEURNE 
Tel. : 03/24.72.20 

• 

BON 
voor inlichtingen en dokumentatie terugzenden aan Protex. 
Naam ........... ..... ... ..... ... .. .... .... .. ... ........... .. .......... .. ... ....... .. .......... .... ..... .... ..... .. ....... .. ... ... .... .... ..... ...... ... ...... .... ... . 

• 
Straat .. ...... ...... .. .. ............ ....... : ...... .. .... .... ..... .... .. .. .... .......................... .. ........... ..... .. .. ... ..... ... ... ... nr .... ..... .. .... . 
Postnr .. ..... ...... ... .... .. .. Plaats ......... ...... ... .... ............... .. ......... .............. .. ....... .. .... ......... .... ... ...... ... .. ...... ....... . 

Als er weinig plaats is, plaatst u het best een Lauverdoor 
schuifdeur. Heel eenvoudig met een gewone schroevedraaier. 

Door en door gekleurde panelen uit PVC (vraagt geen 
onderhoud of verf). Alle afmetingen, ruim kleurengamma . 

En 3 jaar waarborg van de Belgische fabrikant. 
Bij alle behangers- schilders- woninginrichters. 

Informatiebureau: 
Zevengaten 6 

1641 Alsemberg 
Tel.: 02/58.26.45 Schuifdeuren 
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6,9 I normaal 
··sokm/u. 
Optimaal verbruik dank zij eén 

uitstekende vermenging 
lucht-benzine. 
Verbruik volgens DIN normen 
70030. 
Audi 100 
100 LS 
100 Gl 

8,9 I normaa 
8,9 I super 
0,9 I super 

Nog meer zuinige 
eigenschappen 
van de Au di 100: modern opgevq.tte 
motor: geen vermoeidheid, dus 
minder slijtage. 
Verstandige investering rekening 
houdend met de verhouding 
kwaliteit/ prijs. 
Hoge inruilwaarde. 

Audi 100 
0 tot 80 km/u 
cyl. in cm3 

DIN pk 

Audi 100 LS 
Otot80 km/u 
cyl. 1n cm3 

DIN pk 

Audi 100 GL 
0 tot 80 km/u 
cyl. in cm3 

DIN pk 

Otot80km/u 
· 8,9sec. 

8,9 sec. 
1760 
85 

8,0 sec. 
1760 
100 

7,5 sec. 
1871 
112 

Door optimaal nerveus optrekken 
bij alle regiems en door voorwiel
aandrijving, h~alt de Au di 100 zonder 
moeite of risiko in. 

Komfortabel voor 
5 volwassenen. 

Verstelbare zetels in alle 
standen aan het lichaam aangepast. 
Permanent frisseluchtsysteem. 
Elektrische ruitewisser- interval
schakeling. 
Ki lometerdagteller. 

. Verlichting voor handschoenenvakje, 
verwarmingsbediening, licht
schakelaar en sigaretteaansteker. 
Groot accessoirevak onder 
instrumentenbord. 
Koffer van 650 liter met 2 aparte 
vakken. 
Kinderveiligheidsslot op achter
deuren. 

........, De ophanging, zetels, mstrumenten 
werden uitgekiend voor een korlfor
tabele, lange afstandsnt. 

zo zeuren over de 100. 
Gewoon zelf · puzzelen. 

Met bufferzones voor en achter. 
Deze schokabsorberende 
plaatsen werden elektronisch 
berekend. Veilige stuurinrichting. 
Stuuroverbrenginggeschiedt 
progressief met toenemende 
wielinslag naar gelang men draait. 
Aansluitingen voor 5 veiligheidsgordels. 
Anti-verblindende interieurspiegeL . 
Instrumentenbord boven en onder 

rem bekrachtiger. Achteru itrijlichten. 
Waarsch uw1 ngskn ipperlichten. 

Lange 
Schokbrekers, wieldoppen en 

sierringen in edel staal. 
Stalen carrosserie, twee
of vierdeurs. 
Met 4 verflagen behandeld. 
PVC-onderkant-beschermlaag. 
Beschermde leidingen, kabels 
en uitlaat. 

• 

met veiligheidsranden. Lichtclaxon. 
Gescheiden remsysteem met Opgevat om aan sliJtage te weerstaan. 

• 

Invoerder: Anc. Etablissements D'leteren Frères n.v. 

Nerveus en veilig. 
JarJ 80 tot 100 km/ u n · 

.1 ~ sec. voor de Audt lOC 
: 9 sec. voor de Aud1 lOC LS 
.: : sec. voor de Audt lOC GL 
2 9 sec. ;~oor de Aud1 CoupeS 

S_aas erkeer. 
Kor--oakt 
Oraa straa 5 6 fY1 

De Auc ~CC Nordt 1 2 :. eg '"'ge 
geparkeerd 

Luxe afwerk1ing. 
Naar het lichaam gevor ue :eteiS 

met ruggesteuren 
Fluwelen grondtapiJt 
Houten mstrumentenbcra 

regelbare veri1chtwg 
Gestoffeerde 
zetels met 

ska1 garnermg 
Quartz klokje. 
Plafondscha keiaar 

3 handgrepen 3 asbak e 
Sigaretteaansteker. 
4 opgevulde armsteunen. 
Voor nog meer luxe bestaat er de 
Aud1lOO CoupéS. 

optie: 
Vmyl-dak. 

Schuifdak. 
4 halogeenlampen en ontdooi rg ~an 
achterruit (standaarduitrust rg op de 
100 GL). 
Automatische versnell1ngsbak. 
En ruitewissers op koplampe 

Na-ve t. 
Een dicht verkoop- en serveen et 

over heel België. 
Permanente scholing van de a ta

technici. 
De Audi wordt exclus1ef 

geïmporteerd door de 
Anciens Etablissements 

D'leteren Frères N.V. 

Bon 
· Stuurt u mij uw brochure over 

Au di 80 0 Au di 100 0 
Au di 100 CoupéS 0 Ro 80 0 

Geen bezoek D 
van verkoper gewenst. 

' 

Naam: _____ _ _ 
straat:-------~-
_______ no __ 

plaats: ____ ___ _ 
postnummer: _____ _ 

Anciens Etablissements 
D'leteren F rères N.V. 

Maliestraat 50, 1050 BRUSSEL 
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Bayer houdt 
van zuivere lucht 

Bayer Antwerpen N.V., die tot 
op heden voor meer dan 600 mil
joen BF voor ee·n efficiënte mi·lieu
bescherming invésteerde, heeft 
zopas een mobiel meetstation in 
dienst genomen. Buiten haar 2 
vaste ri1eetstations (1 op linker
o·ever en 1 op rechteroever) be
schikt zij nu over een ultramoder
ne luohtmeetwagen. 

Om deze luchtmetingen efficiënt 
te kunnen uitvoeren was een in
vesteri·ng van bij de 3 miljoen BF 
noodzakelijk. De zeer gevoelige 
meetapparatuur waarmede deze 
meetstations zijn .uitgerust, wer
den door Bayer zelf ontwikkeld en 
worden reeds over de ganse we
reld in licentie nagebouwd. 

Voor het ogenblik is de meting 
van vo·lgende gassen voorzien : 
zwaveldioxide, stikstofoxiden , wa
terstofsulffde en chloor. 

ï 
• 

De luchtmeetwagen zelf bestaat 
uit een speciaal omgebouwde 
Vol·kswagencamionette , waarin de 
ganse apparatuur is onderge
bracht. De luchtstalen worden op
gezogen door een uitschu ifbare 
buis boven op het dak. 

De duizenden meetresultaten 
die uit de meetposten komen wor
den in een computer verwerkt . 
Hi·eruit kunnen in samenhang met 
tijd, plaats, windrichting, windsnel
heid en andere parameters conclu
sies met betrekking tot de lucht
kwaliteit en verontre ini gingsbron
nen getrokken worden. 

Bayer Antwerpen N.V. zal in de 
toekomst, daar waar het nodig 
mag blijken, de nodige metingen 
kunnen uitvoeren en meteen ons 
leefmilieu helpen beschermen. 

POL GLAZEMAEKERS 

• 

• 

Zijn vetsto./f!n goed of_ slecht 
voor de gezondheid? 
Vetstoffen zijn onmisbaar om in 
leven te blijven. Ze zijn een 
bron van energie en bescher
men ons onder meer tegen de 
koude. Maar overdaad schaadt. 
En daarom precies kan Regime 
La vache qui rit zo'n belang
rijke rol spelen in onze dage
lijkse voeding. 

!_p_ortie Regime.· slechts 1,44 g 
vetstoflen 
Normale toespijs bij de boter
hammen geeft per dag 30 tot 
50 g vetstoffen. ,Een portie Re
gime daarentegen· bevat slechts 
1,44 g vetstoffèn. En Regime 

Een produkt 

• 

• 

• 
• 

• • 

heeft daarbij nog het voordeel 
dat hij zeer lekker smaakt. Da's 
normaal ook, want het is kaas 
van La vache qui rit ! 

Magere voeding moet echter 
ook voedzaam zijn 
Elke portie Regime geeft 3, 7 g 
proteïnen, calcium, alsook vita
minen A en B2. 

Besluit 
Regime La vache qui rit is de 
ideale smeerkaas voor al wie 
minder vetstoffen wil eten om 
zijn voeding in evenwicht te 
brengen. 

Er is nu ook zoutarme Regime. 
In blauw doosje. 

• q.w ® 



Bloemlez·ng 
uit Nixons 

Watergate
bandjes 

«Schunnig, walgelijk en immoreel» zijn de termen die : 
Hugh Scott, voormalig leider van de Republikeinse Se
naatsfraktie en ex-vertrouwensman van de president, 
over heeft voor de afschriften van 3 1 vrijgegeven band
jes van gesprekken in verband met Watergate. Ook al 
heeft Nixon zelf er nog de «ergste» passages uit «weg
gewerkt)) f)p de golf van bewondering voor de «moed» 
van de preS1'6!ent om de bandjes alsnog te publiceren, 
volgde een storm van verontwaardiging. Prominente 
partijgenoten eisten zijn aftreden, het Kongres bracht 
de lmpeachment-procedure op gang, die naar zijn afzet
ting moet leiden, de traditioneel presidentsgezinde Chi
cago Tribune erkende nu zelfs : «dat het voor het Presi
dentschap zelf, voor het Land en voor de Vrije Wereld 
het beste zou zijn, dat de president zou aftreden ... » 

• 

• 

28 februari '73 

Achteneenhalve maand na de in
braak in het Watergate-hoofd
kwartier van de Democraten en 
nauwelijks vier maanden na de 
triomfantelijke verkiezingsoverwin
ning. De inbrekers van Watergate 
zijn al veroordeeld of bekend 

Rechter John Sirica laat zich 
niettemin geen zand in de ogen 
strooien en gelooft stellig in het 
bestaan van mannen achter de 
schermen. En de Senaat heeft be
sloten tot de oprichting van 
een Watergate-Onderzoekscom
missie. In de Ovale Werkkamer 
van het Witte Huis ontvangt Ni
xon zijn rechtskundig adviseur, 
John Dean ... 

Waarom is da1 

1 verduiveld nodig ? 

DEAN : Wel, ik ben, euh, we zijn 
met dat zaakje toch al een eind 
opgeschoten. Ik heb altijd ge
vreesd dat het onmogelijk zou zijn 
het potje tot na de verkiezingen 
gedekt te houden, dat het moest 
uitlekken, maar kom, voorlopig zit 
het goed. 

Ik ben er zeker van dat we het 
nu ook tot het einde zullen vol
houden en dat deze zaak ten slot
te eerder onder de " Amusante 
Historische Anekdotes » in de ge
schiedenisboekjes terechtkomt, 
dan onder de rubriek wereldschok
kende feiten want eerlijk ... 

PRESIDENT : Het is wel tamelijk 
ernstig, maar hoofdzaak blijft, dat 
de president buiten dit alles ge
houden wordt ! 

DEAN : Vanzelfsprekend ! 
PRESIDENT: (scheldwoord door

streept) Natuurlijk, ik ben niet 
gek ! En ik zal niet vergeten hoé 
ik precies voor het eerst hoorde 
over deze (adjectief geschrapt) 
inbraak en het aanbrengen van de 
afluisterapparatuur. Ik dacht toen 
bij me zelf: waarom is dit nu ver
duiveld nodig? Wat scheelt er 
deze mensen ? Zijn ze gek gewor
den? Ik dacht even dat ze be
gonnen door te trappen, 'dat het 
een mop was ! Maar dat was het 
niet, het was helemaal niet plezie
dig. Ik denk dat onze vrienden
Democraten dat zelf ook wel be
seffen ... Die geloven immers nooit 
dat wij hier voor iets tussen zitten. 

DEAN : Ik geloof ook dat... 
PRESIDENT : ... Maar misschien 

juist niet. Ze geloven niet dat ik 
me met zulk tuig inlaat. Ze zullen 
wél denken, dat ik mensen heb 
die zo'n streek aandurven. En ze 

• 

hebben gelijk, want (zijn vroegere 
raadgever Charle·s) Co lson zou tot 
alles in staat zijn ... Ik wil hier met 
u pas opnieuw over praten, als 
er nog nieuwe elementen opdui
ken, o.k? 
, DEAN : O.k. sir. 

PRESIDENT : Ik geloof dat het 
erg belangrijk en erg nuttig kan 
zijn als u met onze goeie vri'end 
(minister van Justitie Richard) 
Kle·indienst gaat praten. 

DEAN : Dat za l ik doen. 

Zo'n gekkenhuis hier 

PRESIDENT: Zeg hem dat we 
deze zaak snel moeten afdoen, dat 
we nauw moeten samenwerken. 
Hij is de man waar het voor ons 
om draait. Want hij trekt aan de 
juiste touwtjes. Maak hem vooral 
opmerkzaam op wat we al hebben. 
(Scheldwoord geschrapt.) Colson 
heeft (kenmerkende opmerking ge
schrapt) maar mensen toch, zo'n 
gekkenhuis hier ... we zwijgen er
over. Hou alleen één ding altijd 
goed voor ogen : dit rotte zaakj-e 
ging niet van het Witte Huis uit, 
maar van het Comité tot Herver
kiezing van de President en daar 
was Mitchell de voorzitter van, of 
niet soms. (Hij moet de klappen nu 
maar incasseren.) 

DEAN : Ja, dat klopt. 
PRESIDENT : En Kle·indienst 

heeft alles aan Mitche ll te danken. 
Mitchell heeft hem als minister 
van Justitie gewild, als zijn plaats
vervanger. Hij heeft hem gekre
gen. Wel (scheldwoord geschrapt) 
laat Baker (plaatsvervangend voor
zitter van de Wate·rgate Onder
zoekscommissie) daar niet in het 
ongewisse over ! 

Als Klein'dienst toelaat dat deze 
zaak uit de hand loopt, dan ruï
neert hij daarmee zijn best vriend 
Mitchell. Maar dat zal hij niet 
doen, want Mitchell is er de man 
niet naar om zich te laten ruïne
ren. Die zet vast en zeker zijn 
stenen masker op. Dat hoop ik 
en dat zal hij ook echt doen. Want 
je hoeft je niet af te vragen waar 
de " anderen ,. op uit zijn : de 
commissie zoekt een slachtoffer in 
het Witte Huis zelf! Ze willen Hal
deman of Co lson of Ehrlichman ... 

. DEAN : ... Of Dean ! Ik ben maar 
een van de kleine visjes, weet u. 

21 maart '73 

In de Ovale Werkkamer brengt 
John Dean bij de president verslag 
uit over hoe het tot de inbraak 
kwam en wat de comm'issie daar-

over intussen al he-eft uitgevist. 
DEAN : Zo zit de zaak Dat is 

al wat zij (de commissie) weten. 
Waar zitten nu voor ons de zwak
ke plekken ? Wel , eerst en vooral 
•is er het probleem van de afper
sing door de heren inbrekers. Zij 
gaan ook nu nog gewoon door, 
ook al zitten ze achter slot en 
grendel. Ons probleem van • ob
structie van het gerecht " wordt er 
niet kleiner op. Het gaat ons een 
boel zwijggeld kosten en dat is 
ernstig. Onze mensen hier ZIJn 
geen profs op dat gebied. Je hebt 
maffia-mensen nodig om zo iets 
voor mekaar te brengen : geld op
duikelen, zorgen dat er geen naam 
op komt te staan en zo ... wij be
grijpen dat soort techn ieken ge
woon niet ... 

Hef is geen peulschil, 
maar het lukt wel 

PRESIDENT: Dat is wel zo. 
DEAN : Het is verdomd moeilijk. 
PRESIDENT: Missch ien hebben 

we echt wel een gangsterbende 
nodig om dat voor mekaar te bren
gen ... Hoeveel geld hebt u nodig ? 

DEAN : Ik zou zo denken dat die 
mensen ons in het komende jaar 
best een miljoen dollar kunnen 
kosten. 

PRESIDENT : Daar komen we 
wel aan. A ls u geld nod ig heeft, 
krijgt u het. U kan een miljoen 
hebben, cash ! Ik weet waar het 
te halen. Het is geen peulschil, 
maar het lukt wel. De vraag is al
leen wie de zaak op zich moet 
nemen. Hebt u aan iemand ge
dacht? 

DEAN : Wel euh, ik meen dat 
het typisch iets voor Mitchell is. 

PRESIDENT : Je hebt gelijk. 
DEAN : En dan zoeken we nog 

een paar beroeps om hem te as
sisteren. 

PRESIDENT : Om van dat zwijg
geldgedoe maar meteen zelf het 
dringendste aspect te behandelen: 
denkt u niet dat u zich verdomd 
gauw zal moeten gaan bekomme
ren om de financiële toestand van 
(Watergate-inbreker) Hunt? 

DEAN : Ik meen ... ik had het er 
gisteren met Mitchell nog over 
en ... 

Er zijn een paar 
meineden gezworen 
uit noodzaak 

PRESIDENT : Het lij kt me dat we 
in elk geval de kurk op de fles ~ 
moeten houden, anders is het hoo 
peloos. 
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DEAN : Vol·ledig ju_ist. 
PRESIDENT : In ieder geval : dat 

of de onmiddellijke catastrofe . .-. 
DEAN : Dat tis nu de vraag ... die 

uitdeining van de zaak in steeds 
bredere kr•nge·n... het breidt zich 
uit omdat wij di·e . inbrekers moeten 
blijven. steunen, die persen ons uit 
als citroenen en er zijn een paar 
meineden gezworen uit noodzaak ... 

Als de bom n·u barst, dan zitten 
we in een situatie, waarin we nog 
moeilijk alles kunnen verdoezelen. 
Dat zou u veel schade bero:kkenen , 
en ... 

PRESIDENT : Dàt kunnen we 
uiteraard niet toelaten I f f 

DEAN : Daar tigt pas het echte 
probleem. Bij voorbeeld, wat ge
beurt er als aHes uitkomt en ze 
spannen een rechtsgeding in te
gen Haldeman, Dean, Mitchell , 
Ehrl'ichman ? Dat is ... 

PRESIDENT : Als het ooit zover 
komt; darr -moeten we een van 
deze mensen (onverstaanbaar) ... 

DEAN : Juist ja. A·ls ik er goed 
over nadenk geloof ·ik dat Bob 
(Haldeman) en John (Ehrlichman) 
en ook Mitche=H en ik ons eens 

_ een dag of wat moeten bezinnen 
over het feit, dat de zaak volledig 
van uw persoon moet losgemaakt 
worden, zodat noch uzelf, noch 
het presidentschap er schad.e van 
ondervinden. 

Dat zou het laatste zijn ! U had 
er helemaa'l niets mee te maken 
en het is iets dat u niet .. 

PRESIDENT : Dat is maar at te 
waar f 

DEAN : Ik weet het sir, alleen 
al op grond van dit onderhoud kan 
ik bevestigen dat het voor u inder
daàd allemaal een verrassing was. 

PRESIDENT : Dat mag u gerust. 
Beeld u even in : afluistermicro's ! 
Laat me u één ding zeggen : îk 
ben me er ten volle van bewust 
dat het Colson en consoorten al
leen maar te doen was om ons in
lichtingen te verschaffen. Maar ze 
wrsten ook zeer goed dat ze daar
bij ·binnen de perken va-n de wet 
moesten blijven. Daar is geen dis
cussie over. Gelooft u dat het Col
son was, die destijds het startsein 
voor de actie gaf ? 

DEAN : Nee, hij was maar een 
schakel in een hele ketting. - Hij 
hielp gewoon de operati·e door
drijven ... -

/ 

14 april '73 
-

John Dean heeft na de inbraak 
al te veel elementen op een rijtje 
kunnen zetten om niet te snappen 
in welk troebel viswater hij ver
zeild is. Om zijn kop te redden 
heeft hij contàct opgenomen met 
de Openbare Aanklager. 

In overleg met zijn stafchef Bob 
Hafdeman en zijn raadgever Bin
nen~andse Aangelegenheden. Ehr-
11chman, wil Nixon uitmaken of hij 
Dean niet beter kan · ontslaan ... 

PRESIDENT : Nu nog iets : 
Dean. Geloven de heren niet dat 
we daaromtrent vandaag nog de 
knoop moeten doorhakken ? 

EHRLICHMAN : Wel, ik ben er 
niet zo zeker va-n, al trekt het fdee 
me wel aan ... Maar als u zegt dat 
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het moet, dan . is het naar mijn 
mening niet voldoende zo maar 
louter.- dat besluit te treffen ... 

PRESIDENT : Maar ik héb al be
sloten dat hij eruit gaat .. 

EHRLICHMAN : Ja, maar u moet 

• • 
1e 1n re er.s 

• 
eu·nen. 1e 

nog iets doen : u moet een pààr 
besluiten treffen en Dean valt on
der één ervan. Zoals ik straks zei, 
ik ben er rotsvast van overtuigd 
dat we de behandeling van Deans 
zaak door de gezworenen en door 

de officier van justit ie positief kun
nen beinvloeden als e hem hou
den. 

PRESJDENT : Waarom ? Mogen 
ze hem erg? 

EHRLIC · A : eenee, maar 
als rechtskundig ad iseur van de 
president zu llen ze e gewoon 
anders behandelen dan als een 

. onts~agen medewerker . 
PRESIDENT : Oh ja . 
EHRUCHMAN: En dat is een 

belangrijke psycholog ische factor. 

We zullen het onts ag 
moeten motiveren 

PRESUDENT : Ja , maar he is 
ook nog om andere redenen juist. 
Dean is geen Mitchell, laten e 
dat voor ogen houden. 

HALDEMAN : Heel juist. 
PRESIDENT : Dean is geen -

chell en wel in zoverre dat hij ier 
tevergeefs de brokken heeft il
len lijmen, terwi ï iedereen wist 
wat er zou gebeuren. 

EHRLICHMAN : Zeer zeker. 
PRESIDENT : Dat is een belang

rijk aspect. Ik geef de schuld h·er
voor aan niemand anders. 

EHRLICHMAN : Dat begrijp i . 
Ik heb een boel moeilijkheden met 
(onverstaanbaar) omdat bekend is 
dat hij verwikkeld was in ... 

PRESlOENT : ... De in bra a ? 
EHRLICHMAN : Ja, maar ... 
HALDEMAN : In zekere zin we-

ten ze alleen maar dat hij betrok
ken was in iets dat hier algemeen 
werd aangezien als een methode 
om inlichtingen . te verzamelen. 

PRESlOENT: We zullen het on -
slag moeten motiveren, het motief, 
daar gaat het om. 

EHRLICHMAN : Een man of tie 
was hier op de hoogte van wat er 
omgi.ng. Bob wist het, ik wist het, 
nog anderen wisten het. 

PRESIDENT : EN IK, IK WIS 
HET OOK! 

EHALICHMAN : Het ging er 
niet om ... 

Maar ik wist het 
niet écht 

• 

' 

PRES•DENT : Maar ik moet u 
wel doen opmerken dat ik het niet 
écht w•st, maar dat ik het we l 
moest veronderstelt-en. Maar zoals 
u gelukkig weet iets waar ik u 
beiden trouwens voor dank, omdat 
u het zo mooi geregeld hebt 
stond de president erbuitèn. Van 
die kant is het helemaal niet zo 
kritiek, maar dat zwijggeld dat ze 
nodi·g hadden, daar hoorde ik voor 
het eerst van toen Dean me ver
telde dat ze 40.000 dotlar nodig 
hadden. Ik was heel openlijk (o-n
verstaanbaar) pap1i:eren over zo'n 
kleine bedra-gen. Ik wist helemaal 
niets af van geldbedragen en al de 
rest. 

EHRLIOHMAN: Het gaat er al
leen maar om dat het vergrijp dat 
Deans ·ontslag verrechtvaardigt 
ni·ets anders . is dan het feit dat hij 
op de hoogte . was van de zaak. 
Dan kan u het niet ·bij hem laten, 

' 

• 

, 



dan moet u hier grote kuis houden. 
PRESIDENT : En de hele staf 

ontstaan. 
EHRLICHMAN : Juist, het gaat 

hier om een motief voor het ont
slag , om de vraag naar de ro l die 
iemand gespeeld heeft en ik ge
loof n+et dat zijn ro l na de inbraak 
- in ieder gevat · met de feiten -die 
ik nu ·ken een graad bereikt 
waarbij van u wordt verwacht dat 
u hem ontslaat. 

PRESIDENT : Ik geloof dat hij 
zelf mij een belangrijke tactische 
zet aan de hand deed in dat ver
band : namelijk, dat men laat óns 
zeggen • pragmatisch ,. kan zijn 
(onverstaanbaar) de eigen verlie
zen beperken en zich zo (de rech
ters) van het lijf houden. Geef ze 
een voorgerecht en wie weet, mis
schien komen ze zelfs nooit aan 
de hoofdschotel toe. O.k., uit, voor 
wat Dean betreft. Maar er zijn nog 

. een paar anderen die goed moe
ten beseffen waar ze aan toe zijn. 

• 

• 

• 

• 

16 april '73 

In het Witte Huis tracht Nixon 
Dean te bepraten om met vakan
tie te gaan of ontslag te nemen. 

Dan ber:ei-dt hij Dean voor op 
diens verschijning voor het ge
recht, steeds met de bedoeling 
zelf buiten schot te bl ijven. 

PRESIDENT : Maar u herinnert 
~ich toch hoe u binnenkwam en 
ik u vroeg : • Is er op een of an
dere manier i;emand van de staf 
van het Witte Huis ·in deze zaak 
betrokken ? ,. En · u zei toen van 
niet. 

DEAN : Dat klopt en ik weet 
niet... 

PRESIDENT : U gelooft nog al
tijd dat... 

DEAN : Jawel sir. 
PRESIDENT : Maar u heeft me 

gez·egd dat in de toekomst nog 
ernstiger problemen konden op
duiken. 

EHRLICHMAN: <<Laat 
ons vertellen, dat u 
dan meteen handelend 
is opgetreden, toen 
Dean zei, dat hij zijn 
verslag niet kon 
schrijven ... ,, 

• 

' 

HALDEMAN: ((Zoge-
zegd merkte u dan, 
dat er meér ach.terstak, 
dan hij u wilde doen 
geloven n. 

• 

DEAN : Juist. 
PRESIDENT : Goeéf, en toen zei 

ik : • Nou, laten we die dan maar 
es gaan bekijken. ,. 

DEAN : En nu kan u zo stilaan 
zien hoe die eru-it zi-en. Het zijn 
potentieel of technisch gezien, 
problemen in verband met " het 
hinderen van het gerecht ,. . 

u hebt ze alleen maar 
aan advocaten geholpen 
--------------------------

PRESIDENT : Ik heb gisteravond 
met de (plaatsvervangende minis
ter van Justitire Henry) Petersen 
gesproken en die zei net hetzelf
de. Hij noemt het moreel verkeerd. 
Enfin, moreel, in precieze termen 
zei hij dàt het, zelfs al was het niet 
in morele of we~fge zin verkeerd, 
dan toch van het presidentiële 
standpunt uit niet « kon ,. . Hij 
schijnt te ge1ov~n dat die obstruc
tie een zeer moe·Hijk te bewijzen 
aangelegenhei'd is. 

DEAN: Dat is het ook . 
PRESIDENT : Ik vind dat u dat 

zelf dan maar een beetje moet 
aandikken. · 

DEAN : Weet u, mijn persoon
lijke advocaat zegt het zo : .. Ju
ridisch gezien sta jij er goed 
voor. ,. 

PRESIDENT: Echt? Omdat u 
niet... u heeft immers de beklaag
den alleen maar aan advocaten 
geholpen èn aan hun ... 

DEAN : Inderdaad, in die optiek 
ben ik louter een tussenpersoon. 
Het •is allemaal nogal technisch, 
maar het komt erop neer dat ik de 
verbindingsman met anderen was. 

PRESIDENT: En hoe was het 
• 

nou werkelijk, John ? De enige 
keer dat mij iets over het advoca
tengeld ter ore kwam was (onver
staanbaar). Ik moét wel aangeno
men hebben dat iemand hen (de 
inbrekers) op die manier hielp. Dat 
moest ik gewoon weten. Maar ik 
moet zeggen dat ze van geluk 
kunnen spreken dat ik het toen erg 
druk had ! Dat was toen u me 
waarschuwde voor ernstige moei
lijkheden in verband met een of 
ander. 

Maar had Mitchell dat toen al 
niet geregeld óf zo ? ... 

DEAN : Het laatste onderhoud 
dat we hadden, was in de week 

• 

voor de veroordeling (van de Wa-
tergate-i·n brekers). 

PRESIDENT : Lui·ster even. Wat 
heeft' u mij toen eigenlijk verteld ? 
Het was erg onsamenhan-gend, 
meen ik me te herinneren, over 
Hunt, ' die een bepaald probl·eem 
had ... 

DEAN : Erg. onsamenhangend, 
want ik ... 

Zeg maar wat het 
ons gaat kosten 

• 

PRESIDENT : Ik ze~ toen : • Dus 
zeg maar wat het ons gaat kosten, 
John. ,. Dat was toen ik u naar 
Camp Davis zond en (scheldwoord 
geschrapt) zei : • We zull·en eens 
zien waar 'het op uitdraait ! ,. 

DEAN : Juist ja. 

PRESIDENT : En toen zei u dat 
het ons een miljoen kon kosten ... 

DEAN : Ik zei dat ik zo iets mo
gelijk achtte, ik zei : « Als we dat 
niet halen ... ,. 

PRESfDENT : En hoe is dat af
gelopen ? Wie heeft dat geldzaak
je geregeld ? 

DEAN : Wel, ik kan misschien 
even vertellen wat Hunt nog meer 
gezegd had. Hij zei : « Vertel 'Dean 
dat ik 72.000 dollar voor persoon
li jke onkosten en 50.000 voor ad
vocatenkosten nodig heb en dat ik, 
als ze niet komen, gewoon za l 
doorslaan over bepaalde sinistere 
zaakjes die rk in het Witte Hu ··s 
voor Ehrl ichman heb gefikst. ,. 

Dat heb ik toen aan Ehrlichman 
verteld. Die vroeg of ik er met 
Mitchell over gesproken had. Ik 
zei van niet en hij insisteerde op
dat ik het zo snel mogelijk zou 
doen. lk heb t oen met Mitchell ge
sproken, hem de zaak gewoon 
doorgegeven. En dan hebben we 
een paar dagen later hieronder 
in het ·bureau. van Bob een verga
dering gehad, Bob, Ehrlichman , 
Mitchell en ik. Toen zei Ehrlich
man : • Die zaak met Hunt, is die 
in orde? " waarop Mitche11 zei : . 
• Dat probleempje is denk ik wel 
uit <ie weg geruimd. ,. 

PRESIDENT : Is dat alles ? 
DEAN : Dat is al wat hij toen zei. 
PRESIDENT: Met andere woor-

den : was de zaak wat Mitchell 
betreft afgedaan ? 

DEAN : Inderdaad. 
PRESIDENT : Maar u wist er

van, en Haldeman, en Ehrl ichman 
'Sn ik zelf, neem ik aan, te.gen 
's avonds had ik er ook van ge
hoord. Dan hebben we toch alle
maal schuld op ons geladen, niet? 

DEAN : Ik meen van niet. 
PREStOENT : Hoezo? Ik ben 

van plan hard te zijn voor me zelf, 
om. de zaak goed aan te pakken. 
l·k moet zeggen dat ik toen geen 
moment aan zoiets heb gedacht. 

DEAN : Maar dat had toen nog 
niemand! 

PRESIDENT : U heeft me tot 
nog toe bij voorbeeld nooit dat 
verhaaltje over Ehrlichman verteld, 
ook niet die bewuste keer dat u 
hier was. 

DEAN : Ik weet het. 
PRESIDENT : U heeft alleen ge

zegd : " Hunt heeft zoveel geld no- . 
dig. ,. U wou daarmee toch wijzen 
op de problemen die ons te wach
ten stonde-n ? 

DEAN : Ik heb altijd. getracht er 
zeker van te zijn dat al wat ik u 
persoonlijk zegde, u niet zou mee
sleuren in persoonlijke problemen. 

John, nog één vraag 

PRESIDENT : John, nog één 
vraa-g ; nemen we aan dat de zaak 
uitlekt en dat u als rechtskundig 
adviseur van ·de president wordt 
gedagvaard en ze vragen u : • Zo, 
mister Dean, heeft u,. als rechts
·kundig adviseur, de presld ot op 
de hoogte gebracht? ,. 

DEAN : Ik zou weigeren eender 
welke vraag te beantwoorden, ten
zij u het • Privilege ,. (recht van 

• president e·n medewerkers op ge-
• 
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heimhouding) zou opheffen. 
PRESIDENT : In dat geval hef 

ik het .zeker .niet op. Ik vind dat 
u het volgende zou moeten zeg
gen : « Ik heb de president inge
licht. Hij ri·ep mij bij zich en vroeg 
me wanneer de zaak was begon
nen, en toen ik hem meegedeeld 
had dat ·iemand van de Witte Huis
staf erbij was betrokken. » zo was 
het toch, niet? ' 

DEAN : Jaja, voor wat Ehrlich
man en Haldeman betreft, maarre ... 

PRESIDENT: Ik weet best dat u 
het gedaan heeft, vermits i·k u te
voren de hele tijd tot na de ver
kiezingen ~niet meer bij me· had. 

DEAN : Ja, dat is juist. 
PRESIDENT: Daarna moet u 

zeggen dat de president u na de 
verkiezingen heeft laten roepen, 
toen de McCord-affaire uitbrak 
(McCord is een van de inbre·kers 
die aan Cirica verklapte dat er 
meineed gepleegd was). Zo was 
het toch, nee ? 

U zei : « U had dit 
voorspeld » 

DEAN : Neenee, dat was voor 
de McCord-zaak, want misschie·n 
herinnert u zich , die vrijdagmorgen 
vertelde u het me van McC·ortts 
brief en u zei : (( U had dit voor
spe~d. » 

PRESIDENT: Waarom heb ik u 
toen laten rO'epen, wat heeft mij 
bewogen u te laten komen ? 

DEAN : Wel, die keer begonnen 
we nog maar net over de zaak te 
praten. 

PRESIDENT : Maar ik had u toch 
samen met Moore (bijzonder advi
seur van Nixon) op een van die 
normale « Dean-rapporten » ge
vraagd? 

DEAN : Op woensdagmorgen. 
PRESIDENT: Oh, ik weet het 

weer, het ging over dat vervloek
te « executive privilege » en dat 
soort dingen meer. 

·DEAN : De Gray-affaire begon 
toen pas. (Gray : FBI-agent die 
Dean de verslagen van de Water
gate-Comm·issie doorspeelde.) En 
op de woensdag voordat ik ... 

PRESIDENT : We hadden drie 
keer een onderhoud, voor zover i'k 
me herinner. 

DEAN : Ik geloof dat er meer 
waren. 

PRESIDENT : Dat moet ik na
kijken, maar ga door. 

DEAN : Wel, die ene keer dan , 
toen ik ten slotte met Bob belde 
en hem zei : « Bob, ik geloof niet 
dat de· presi·dent alle details kent.» 

PRESIDENT: Juist, e·n toen kwam 
u binnen en ging op di.e stoel zit
ten en op dat moment precies .
kreeg ik de zaak door ! 

DEAN : Dat klopt. 

En dan antwoordt u ... 

PRESIDENT : Nu lui·dt de vol-
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gend-e vraag die ze u bij een ver
hoor zouden stellen natuurl'ijk : 
« Wel, mijnheer Dean, waarom 
hebt u de president niet vroeger 
op de hoogte gebracht ? » En dan 
antwoordt u : « Ik wist niet dat 
hij niet op de hoogte was. » Dat 
heeft u mij gisteravond gezegd. 
Ziet u, John, ik wil niet dat u, en 
ik ook i-n een situatie terecht
·komen waarin bekend wordt dat 
één van mijn vertrouwensmannen 
over 1informatie beschi'kt en mij die 
onthoudt. 

DEAN : Maar ik wist gewoon 
niets ! 

PRESIDENT : Goed, u wist n·iets . 
Hoe kwam u er dan achter ? Maar 
ja , dat hebben we al eens uitge
praat. 

D EAN : Ju i st. 
PRESIDENT: Dat was dus op 

die avond, toen ik met mij n onder
zoek startte. 

DEAN : Wel ja, op de woensdag 
voordat de Watergate-lui veroor
deeld werden. Ik kan het des-
noods even precies nakijken. . 

PREStOENT : Asjeblief. En zorg 
dat de rechtbank die gegevens 
krijgt. Die woensdag kwam u hier 
binnen en vertelde het mij enzo
voorts. Nu ik die gegevens had, 
kon dat me pas verder helpen. En 
op dat moment begon ik open li jk 
interesse voor de zaak te verto
nen en zei : « Nu wi I ik (kracht:
term geschrapt) wel eens weten 
wat er aan de hand is ! » Dat was 
toen i·k Ehrlichman en Mitche ll, nee 
niet Mitchell, een paar anderen, 
sito presto aan het werk zette. 
O.k.? 

DEAN : Zeker. 
PRESIDENT : 0 ja, nog iets, 

over dat (( Privil·ege >>. Dat dekt 
helemaal niets wat naar onwettig
heid ruikt, onwettigheid in verband 
met daden door u of anderen ge
steld. ~k zeg u dat nu, voor het ge
val u zou gaan getuigen en dan . 
zou ik willen dat u vertelt wat de 
president heeft gezegd in dit ver
band. 

Da.t gaf zogezegd 
de doorslag 

Diezelfde voormiddag ontvangt 
de president Haldeman en Ehr
lichman voor een gesprek over de 
stand van zaken. 

PREStOENT : G..oed, goed. Mag 
ik vragen hoe het strijdp lan erui t 
ziet? · 

HALDEMAN : Erg ·goed denk ik. 
U heeft al een tijd ge lede n ge
merkt dat alle stukjes niet zo pre
c t-es in elkaar passen. Er is en ige 
tegenspraak in verband met wat 
Dean u vertelde, namelijk dat nie
mand van de staf bij de zaak be
trokken was, wat desondanks nog 
altijd juist zou kunnen bl ijken. 
PRES~DENT : Ik geloof niet dat 

we verder komen als we alles af
wentelen op dat verslag van Dean 

• • aan miJ. 

EHRLICHMAN : Nee. 
PRESIDENT : Ik bedoel dat ik 

niet zeker was, dat Deans rapport 
volledig was en dat ik het me zelf 
a ~s plicht rekende hi·erbij nog an
dere mensen te betrekken, die niet 
tot het Witte Huis behoren. 

EHRLICHMAN : Ron (Ziegler, 
perschef van het Witte Huis) heeft 
in dit verband een goed ide·e. Her
innert u zich dat u Dean naar 
Camp Davis zond om zijn verslag 
te schrijven e-n dat hij terug·kwam 
en ze i dat hij er niet toe kon ko
men? 

PRESI·DENT : Ja. 
EHRLICHMAN : Wel, dat gaf zo

gezegd de doorslag, laat ons ze 
verte llen dat u dan meteen hande
lend is opgetreden. 

PRESIDENT : Juist, hij zei dat 
hij het verslag niet kon schrijven. 

HALDEMAN : En zogezegd 
merkte ·u dan dat er meer achter 
stak dan hij u wilde doen gelo
ven ... (onverstaanbaar). 

Op aanraden 
van John Dean 

.. 

In de Ovale Werkkamer bespre
·ken Nixon en Ha ldeman het be
schermingsplan dat Len Garment 
ter verdediging van de president 
heeft opgeste ld. 

HALDEMAN : Dat wil zeggen, 
dat i·k op dat moment mijn ver
haaltje kom doen, inbegrepen alle 
nodige details en zonder weglatin
gen .in verband met mijn fameuze 
350.000 ·dollar-fonds dat u wel 
kent . Ja, dat geld heb i'k aan 
het Comité voor Herverkiezing te
ruggegeven. 

En dan pak i•k uit met losse fei
ten tn de zin van ... dat naar mijn 
weten Strachman (Haldeman-ver
trouweltng) het geld aan La Rue 
(van het Comité) doorgegeven 
he·eft en dat het in geen geval 
mijn bedoeling geweest is geld ter 
beschikking van de Watergate-be
klaagden te stellen. Ik wou dat 
geld all·een terugsturen naar waar 
het thuishoorde. En dat alle·s (( op 
aanraden van John Dean ». Met 
andere woorden, ik zelf deed he-
lemaal niets verkeerds. · 

En « ik moet ze·ggen dat John 
Dean, de man door wie ik hier sta 
en die al die tijd mijn enig contact 
in deze zaak is geweest, mîj nooit 
heeft laten blijken dat ïk in iets 
onwettigs of onredelijks was ver
wikkeld, en dat ·ik dus moest aan
vaarden wat hij me. voorschotelde 
en daarnaar handelen, in de hoop 
dat Dean wist wat hij deed », 

PRESIDENT : Maar u begrijpt 
dat ik niet w il betrokken worden 
bij ... 

HALDEMAN : ... Bij het opoffe
ren van een. stroman ? Wel, eens 
we zover zijn, heeft hij zichzelf 
de strop al om de nek gepraat. 

PRESIDENT : Heb je Henry (Kis
s inger) 1ingewi1jd, Bob? 

HALDEMAN : Nee . 

PRES IDE T : ie ? u ja, hij 
heeft genoeg prob ie e i aas. 
Ik niet. Hij schiJ t e a ders we l 
een en ander va af e t-~e e . 

Ik wil niet dat Garment 
zijn neus daarin steekt 

HALDEMAN : Oh , maar dan ts 
Garment waarsch ijnlijk uit z;c -
zelf naar Henry gegaa n om zijn 
zorgen over de he le za ak ee s 
door te ·praten. 

PRESIDENT : Waa rom voo de 
duivel zou d ie dat doe ? 

HALDEMAN : Hij dacht aar-
sch ijnl ijk da er w erkelijk ee e-
dre iging in de lucht h·ng voor e 
pres identschap of zo . 

PRES IDENT : Dat is et p o-
bleem met Garment : ik zou ïl en 
dat hij zich met de rechtsk d ge 
kant van de zake n hier be moetde. 
Ik w il niet , ik herhaa l, niet da j 
zij n neus in de all edaagse prob le
men steekt ; d ie Len reageert d i
rect op al wat er gebeurt. 

17 april '73 

Ehrl ichman en Ha ldeman w e e · 
als Dean moet gaan is oo o s 
uur in het Witte Huis ges lagen. 

EHRLICHMAN : We l, ik ze i e 
al, we komen er met een bl a 
oog vanaf, maar « aa ngebra d ,. 
zijn we in elk geval. 

PRESIDENT: Ju ist, u kà ge -
woon ntet meer voor de re ge i g 
werken. Maar één d ing w il ik d -
delijk stellen : in mijn oge n reft 
u niet de minste blaam. Het is een 
verdomd ernstige zaak ! M aa r 
laat ons eerst nog even af..vachte 
wat er precies gebeurt en dan zie 
we wel weer. 

HALDEMAN : Natuurlijk. 
PRESIDENT : We moeten op et 

ergste voorbereid zijn. Maar ik 
vind dat u beiden eens even moet 
gaan nadenken of u niet 50 Yo var. 
uw tijd zou gaan besteden met re
dactiewerk voor de Nixen-Stich
ting·, dat wordt iets reusachttgs . 

Dat moét het worden. Deze eer
ste vier jaar zijn geweldig belang
rijk. Als u eenn:taal aangeklaagd , 
gedaagd en ... vrijgesproken is, dan 
geraakt de zaak wel in de doofpot. 

HALDEMAN : Wel. .. 
PRESIDENT : Begrepen? In elk 

geval, wat het werken voor d e 
regering aangaat. .. 

EHRLICHMAN : Of de benoe
ming als procureur ... 

PRESIDENT: Echt waar? Dat 
geloof Ik niet... 

EHRLICHMAN : Oh jawel hoor, 
u moest eens weten hoe nijdig 
Jeanne ;s (zijn vrouw). 

HALDEMAN : Je beeldt je wat 
in, John. 

EHRLICHMAN : Nu, dat hangt 
van de omstandigheden af. Je kan 
me nu niet van het idee afhelpe . 
Ook al geloof ik graag . dat alle 
achter de rug is, dan lijkt alles mij 

• 
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-
Verander niet van wagen zonder eerst 
de nieuwe Saab 99 Combi Coupé te 
proberen. Ruim zoals een grote wagen 
praktisch zoals een break, sportief 
zoals een coupé: dat zijn 3 wagens in 
één enkele! Met alle exklusieve per
fekties van Saab, namelijk bumpers 

die werkelijk de schokken opvangen, 
4 servo- schijfremmen 
(met dubbele gekruiste 
leiding), radiaalkarkas

......._..r--~J ~ banden , verwarmde 
zetels, koplampwissers 

• 
en -sproe1ers. 

...,. I 

swedish quality 

Zend ons uw naamkaartje . 
U ontvangt onze katalogen en prijslijst 
die u dan alles over de befaamde 
Saab 99 vertellen, waarover iedereen 
al praat. 
Etn. Brondeel n. v. - Jozef 11 straat 94 
1040 Brussel -Tel. 02/18.40.00 

Marialei 11-2000 Antwerpen- Tel.: 03/30.58.50 o qua i de Coronmeuse 28-4000 Luik- Tel.: 04/27.18.20 o talrijke agentschappen in het land. 
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toch nog tegen ons te pleiten. 
HA LDEMAN : Je kan nog steeds 

naar Verkeerswezen gaan. 
EHRLICH MA N : Dat trekt me 

nu op d it moment niet prec ies aa n. 
PRES IDE T : Naa r de he l met 

Verkeerswezen. W el, u ka n alt ijd 
bij mijn St ic ti g terecht. 

HALDE MA : A ls we er hier 
uitvliegen da n is het zeker een 
oplossing om ons door de St ich
ting te laten beta len . Maa r er zijn 
nog een paar ande re in tr iges aa 
de gang. Ik hoop dat ik ge noeg 
middelen bijeen krijg om mijn goe
de naam te zu iveren ·en de rest 
van mijn actieve leven te gebru i
ken om te niet te doen wat ee 
paar kerels al s Dean en Mag ru de r 
tegen de pres ide nt hebbe aa n
gevoerd. 

27 april '73 

Nixo n heeft lucht gekregen va 
tegen hem geu ite beschu ld igin gen 
door de voo r zijn rechters staa nde 
Dean. Ook de pers hoorde ervan. 
En dan moet uiteraard pers
chef Ron Ziegier het president iële 
gemoed wat komen bedaren . 

ZIEGLEA : Ik heb daarnet ee n 
telefoontje met Dean gehad. 

PRESIDENT : Oh ja ? 
ZIEGLER : Hij is nog steeds ee n 

van mijn beste vrienden. 
PRESIDENT : Wel, verte l op . U 

begrijpt dat we nu moeten oppas
sen hoe we hem behande len 
want... 

Zo ziet u wat voor een 
kerel die Dean is 

ZIEGLER : Het was een prettig 
gesprek. Hij zei : « Aon, ik zal he
lemaal geen verklaringen af leg
gen. )) Het schiet me te binne n dat 
hij erbij voegde : « Ik heb wé l een 
telefoontje gehad » ... 

PRESIDENT : ... Van mij zeker. 
Zo ziet u maar wee r wat voor 
kereld die man is. Ik heb weet 
u, er gebeuren hier ook nog een 
paar eerlijke, normale dingen 
ik heb zes stafleden opgebeld , u 
en Kissinger, Ehrl-ichman en Mary 
Woods, mijn secretaresse en 
Dean. Ik heb ze stuk voor stuk 
een « Zalig Paasfeest ,, gewenst. 
Dat is al en nu staat dat in de 
kranten ! 

Druk dat gerucht de kop in. Als 
er ook maar i·ets is dat u moet 
vertellen, laat het presidentsambt 
er dan buHen. Ik moét i·ets voor 
dit land doen voordat ik ... dit wordt 
nu een persoonlijke zaak. Ik heb 
dikwijls het idee dat ik eigenliJk 
graag zou aftreden. Dan kan Ag
new een tijdje voor president spe
~en. Die zou er nog pr-et aan be
leven oo;k ... 

·----------~------~---------

VOLGENDE WEEK : 

Nixon : << Ik zal nóóit 
aftreden. » 

Copyricht « Deï Spiegel » I « DE POST ,. . 

• 
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Hier werd geen speciaal effect gebruikt. Het is 
eenvoudig, natuurlijk, spontaan. Zó worden de mooie, 
levendige beelden verwezenlijkt. Kijk : Fujicolor 
verzekert U het succes. 
· Miljoenen verliefde fotofans hebben alle reden 
om Fujicolor te verkiezen. Zijn ultra-fijne korrel. 
Zijn gevoeligheid 100 ASA {21 Din). 
Zijn gradatie rijk aan halftonen, 
zijn levensechte huidskleur. 

' 

• 

~I 
• 

- . 

• 

• 

ledereen in Japan, oud genoeg om een 
fototoestel te hanteren, heeft er een goede. 

• 

• 

• 

Ze gebruiken de beste films ter wereld en Fujicolor 
wordt veruit het meest verkocht. Fujichrome R100 
(diapositieven), Fujicolor NlOO (kleurafdrukken). 
Fujicolor vergroot de mogelijkheden van uw toestel 

en versterkt uw intieme gevoelens. 
Ook heeft Fuji een buitengewoon 

uitgebreide gamma fotoapparaten, 
ca~eras en projectoren. 

• 
Gratis dokumentatie: Belgian Fuji Agency - Hallepoortlaan 35 - 1060 Brussel 

• 

• 
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NIEUW 

• 

Les violons du bal (2-3) 
van Mi·chel Drach, met Mari e-José 
Nat, David Drach , Jean-Louis Trintig
na nt. 
Ontroerende ge.schiedenis over ee n 
Joodse familie die :in Frankrijk aan de 
Duitse vervolgingen tracht te O·ntsnap
pen. 
(Brusse·l : Twins) 

Uomini Duri (Les Durs) (2) 
1 van Duccio Tessari, met Uno Venture, 

lsaac Hayes, Fred Williamson, Paul 
Kelly. 
Italiaans-Frans-Amerikaanse maffiapa
rodie over een pr-i ester uit Chicago 
die met de hulp van een gewezen 
negerklabak afrekent met een bende, 

BLIJVERS 

Pour Ie sang des autres (2) 
van Marc Simenon, met Bernard Blier, 
Charles Vanel, Mylene Demongeot, 
Yves Beneyton, Maryse DuteH , Fran
cis Blanche. 
Een jonge, met een geweer gewapen
de gek, gijzelt in een verlaten woning 
twee v.rou.wen. Hij wil hen vrijlaten in 
ruil voor het mooiste meisje van het 
dorp. Een . hoertje wordt geslacht
offerd, een en ander mislukt, anderen 
willen of kunnen niet tot de mooie 

1 burgemeestersdochter zich opoffert. 
Suspens? Satire ? Zwarte :humor? 
Bur.leske ? Realisme ? Sociaal pamp
flet? Een hutsepo·t (of weinig) van dit 
alles. Jamme•r voor de meestal uitste
kende vertolkingen. 
(Brussel : Pl.aza, Avenue) 

AGENDA 

ANTWERPEN: 
The Sting (4) Rex 
Magnum Force (3) Calypso I 
Malizia (2-3) Odeon 
Die Feuerzangenbowle (2-3) of Das 
Mädchen von Hong-Kong (?) Astrid 
American Grafitti (3-4) of Lady Sings 
the Btues (3) Calypso 11 
La nuit américaine (4-5) ·of The Can
terbury Tales (2) Calypso Club 
Fuzz (3) of Triple Echo (3) Vendame 
De nieuwe erotische sprookjes v•an 
Boccaccio (1) Sé!vOy 
Dr. Zhivago (2) of The Gre.at Walz 
(2-3) Rubens 
King Creo,le (2) CapHole 
Curse of the De•vi1l (2) QueHin 
High Plains Drifter (3-4) of The Stone 
Kif;ler (2-3) Metro 
Holiday On the Buses (2-3) of Ooh 
You Are Awful ... (2-3) Pathé 
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Week van vriidag 31 mei tot donderdag 4 iuni Samengesteld door 
John Rijpens 

JOHNS TOPTIEN 
BEOORDELING : 

1 --
2 --1. Amarcord 
3 --
4 --

2. The Sting 
3. Zardoz 

5 --4. La nuit américaine 
5. Night Porter 
6. High Plains Drifter 
7. Magnum Force 
8. American Grafitti 
9. W.R. Misterye Organizme 

10. Lucky Luciano 

• 

verantwoordelijk voor de dood van 
zijn vr iend. Enkele moorden kunnen 
het geheel niet optillen. 
(Brusse l : Eldorado , LeRoy) 

Paper Moon (3) 
van Peter BogdanovHch, met Rayn en 
Tatum O'Ne.il. 
Ouderwetse ontspanning - niet nega
tief bedoeld - over een 9-jari·g wees
meisje dat in de Amerikaanse depres
S·iejaren de partner wordt van een 
colporterende bijbelverkoper. De te
derheid van een talentrijke reg.isseur. 
Het dochtertje van de gewezen Pey
ton Placeversierder blij~t een stukken 
be·tere aotrice. 
(Brussel : Piccadilly, Vendome) 

Die Feuerzangenbowle (2-3) 
van Heirnut Kautner , met Uschi Glas , 

The Way We Were (3) 
van Sydney Pollack, met Barbra 
Stre isand , Robert Redford. 
Aandoenlijke , vaak geestige, profes-

BHiy Jack (3) of T.he Way We Were 
(3) Ambassades 
Lucky Luciano (3) of Les valseuses 
(2-3) Studio I 
W .R. Mrsterye Organizma (4) of 
Vaudou (2) Studio 11 
Miss Karate helpt de zwarte draak (1) 
Metro 24 u 31 mei - 1 juni 
Carry On Abroad (2) Festa 
My Name Is Nobody (3-4) Roma 
2001 : A Space Odyssea (4) Studio 
Century 
The Fall of The Roman Empire (2) 
Berchem Palace 

BRUSSEL: 
Amarcord (4) Metropole, Acropole 
Paper Moon (3) P.iccadilley, Vendome 
Uomini Duri (Les durs) (2) Eldorado , 
LeRoy 
Les vielons du bal (2-3) Twins 
Pour •Ie sang des autres (2) PJaza , 
Avenue 
Zardoz (4) Marivaux 
·~he Chase (2-3) Metropale 
Once Upon A Time ·in the West (2-3) 

Walter Gi'ller, Theo Lingen. 
Amusante Duitse fami'lie-ontspanning 
over een a:! wat oudere Herr Doktor, 
die zich opni-euw als student ·laat in-

sioneel geschreven en gemaakte story 
over de romance en het huwe,lijk van 
een auteur-filmscenarist en ee·n 
Joodse activiste in de jaren dertig, 
veertig en vijfUg. De romantische m
grediënten worden nooit onnozel en 
Streisand-Redford spelen prachtig op 
elkaar in. 
(t,ntwerpen : Ambassades) 

W.R. Misterye Organizma (4) 

van Dusan Makavejev, met Milene 
Dravic, Jagoda Kaloper, lvica Vidomic. 
Joegoslavische film die een verband 
legt tussen de communistische en de 
sexuele revolutie. De W.R. uit de ,ti
tel zijn de iniNa'le.n van Wilhelm Reich 
(Amerikaanse sexuoloog met de cos
mische, vita!le en erotische werkver
mogen). Hypothese : sex is vitaal en 
het ontbreken ervan schept warmste-

Avenue 
Les valseuses (2-3) Capitole, Colisee 
J'irai comme un cheval fou (2-3) 
Arenberg 
Perv·ersion Story (Une sull'altra) (1-2) 
Clichy 
La main a eauper (2-3) Marivaux, Em
pire 
Portier de nuit (3-4) Aventure 
England Made Me (3) Manhattan 
The Don Is Dead (2-3) EtoHe 
La ·race des «Seigneurs» (2-3) Metro
pole, Cap'itole, Colisee 
T>he Sting (4) Scal.a, Etoile, Clichy, 
LeRoy 
What ? (3) Marivaux, Vendame 
Glissements progressifs du pla isir (2) 
Twins 
Le mouten enragé (3) Marivaux, Em
pire 
Salut l'art iste (2) Capitole 

OOSTENDE: 
The Guns of Navarone (3) ' Rialto 
The Seven-Ups {3) CapHo le 
A nous quatre, Cardinal (2) Forum 

puin 
• nou, Ja 

goed 
beregoed 
het einde 

schrijven en tussen al dat jong ge e d 
nieuwe verfr issende ervaringe c e: . 
(Antwerpen : Astrid) 

------- ---- - - ------- -
Amarcord (4) 
van Frederico Fe lli ni, et a ~ a 
Noë!, Bruno Zanin, Arma ndo Bran a. 
Fellini nogmaa ls op zoe aa r je d
herinneringen. Hier in abe l vo~ . e~ 
wat on roe ing. grapjasserij. rede e·d. 
teleurste ll ing , z urzoete iro P.ie. es:-
heid. De fasc is is he t ijd word- 1 _ ee 
lac sp iegel gefiimd . Met lta Ji aa r se 
personages (autorita ire pap~ . zw;·ge -
de mama, snaakse opa , maffe o s. 
snuffelende knaapjes). De · • ige 
dient slechts als voorvvense l o ee 
panel (m et v ier duide lijk om lij de se i
zoenen) op te hangen van ee ado
lescentie (tegelijk rebe l en slac -
offer) 
(Brussel : Metropale en Acropo le) 

kige politici met fasc ist isc e e'g' -
gen. Genadeloze kr iti ek op et 
Sovjetregime. Spontaan pamf Je• . 
(Antwerpen : Stud io 11) -

Magnum Force (3) 
van Ted Post, met C lint Eas ood, op
nieuw in de ro l van Dirty Harry, de 
hardstikke gemene de ec ive ·• Sa n 
Francisco ( "There·s not' ing w r ng 
w ith shoot ing , as long as t e rig 
peop le get shot,.). Fascist isc e 1· ie 
op motorfietsen maakt er ee erezaa 
van opli chters , po iers alse sy di-
cal isten (die door et ge ec va. 
voorbar ig we rden v~ ijgesp e ) e 
li kwideren . In vergellj · g e• ne IS 

Harry og een b i ze je. Ge• eld ot 
en met. et dilem a : eze t sse 
slee te e rotte eiren. 
(An erpen : Ca lypso I) 

O ne Little lndian (2-3) Par is 
Por 1er de nu it (3-4) Corso 
Last Tango in Hamburg (1) Metro 

y Name Is Nobody (3-4) Plaza 
Snow Whi te and the Seven Dwarfs 
(3) Orly 

GENT: 
agnum Force (3) Gapitole 

Zardoz (4) Majestic 
Papil ion (3-4) Rex 
Les Ch inois a Paris (3) Vavo ie 
Scarecrow (3) Select 

BRUGGE: 
Mädchen ohne Unrform (1-2) Forum 
Les 4 Charlots Mousquetaires (2) 
Kennedy 
My Name Is Nobo·dy (3-4) Memling 

LEUVEN: 
La Planete sauvage {2-3) Studio 
Magnum Force (3) Forum 
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De zwart-wit-programma's worden zeldzaam. Wij duiden ze aan met een *· Voor Frankrijk 1 en Frankrijk 2 hoeft dat niet. Frankrijk 1 geeft alles 
in zwart-wit, terwijl Frankrijk 2 bijna uitsluitend in kleuren uitzendt. 

BRUSSEL NEDERLANDS 
15.00 BEENTJE BUITEN 

Toeristisch programma over het 
Heuvel land (W.VI.l 

15.30 PINOCCHIO 
TV-serie van Luigi Comencini naar 
het bekende Ä·eugdboek van Collodi 

16.20 DE HEREN V N BI BELEBOM 
DE BALLON 

16.35 MODERN STYLE 
17.30 HOE WORD IK DE COMPUTER DE 

BAAS? 
Een reeks lessen over computerkunde 

18.00 FABELTJESKRANT 
Nieuw gehoorapparaat 

18.05 DE WATERKEVER 
Jeugdfilm 

19.05 DOORGAAND VERKEER 
. Nieuws uit de autowereld 

19.35 KORTWEG 
19.40 MEDEDELINGEN 
19.45 NIEUWS 
20.20 BILLY FANTAST 

Een Engelse komische reeks 
2e afl. : Een dagdroom 

20.45 MET DE MUZIEK MEE 
21.35 TERLOOPS 

Nieuws in de marge 
22.20 CANNON 
23.10 NIEUWS 
23.20 VOETBAL 

wedstrijd België-Schotland uit 
Brugge 

BRUSSEL FRANS 
11.30 VRIJETIJDSMAGAZINE 
17.00 * I NTERWALLONI E 
16.15 LANDBOUWNIEUWS 
17.15 * CI AO AMICI 
17.30 * APPUNTAMENTO ITALI ANO 
18.30 * LE CLUB DES RESCAPES 
18.55 BARSAPAPA 

Het nieuwe huis 
19.00 * HET UITGAANSLEVEN 
19.15 TOUMAI 

Avonturenreeks 
19.45 NIEU\NS 
20.15 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE 

DierenpTogromma 
Vandaag het k~eekstation van de 
Antwerpse Zoo te PlankendaaL 

20.45 A TT I LA, FLEAU DE DI EU 

NEDERLAND I 
11.00 TELEAC 

Huiartsen les 3 
11.30 TELEAC 

Computerkunde les 21 
12.1 5 TELEAC 

W iskunde les 5 
16.00 NI EUWS 
16.02 STUI F-ES- UI T 
17.30 SCHOOL TV 
18.45 Tl TA TOVENAAR 
18.50 NIEUWS 
19.05 RALLY CROSS 
20.00 NIEUWS 
20.21 MASH 

• 

~Requiem voor een lichtgewicht:~> 
Er worden bokswedstrijden georga
niseerd tussen de veldhospita len 
onderlir.g. Trapper wordt door 
Hawkeye in vorm gebracht. 
Als Trapper er in slaagt zijn tegen
stander te overwinnen za l een 
bijzondere aantrekkelijke verpleeg
ster - luitenant Margie Cutier - voor 
het team behouden blijven. 
Hol'lips wil haar laten overplaatsen/ ti 

omdat de mooie Margie teveel on- , 
rust zaait onder de mannen. Haw- ! 
keye en Trapper hebben beiden een 
oogje op Margie. 

20.45 AVRO'S «WIE-KENT> KWIS 
22.05 AVRO'S SPORTPANORAMA 
22.55 NIEUWS 

NEDERLAND 11 
18.45 Tl TA TOVENAAR 
18.55 NIEUWS 
19.05 DE BEVERLY HILLBnLIES 

Mr. Drysdale, de vagebond 
Haveloos en laveloos wordt bankier 
Drysdale langs de kant van de weg 
opgepakt, in gezelschap van zijn 
hippe vriend, Elly May's beer. 

19.30 WAAR OF NIET WAAR 
Ook in deze serie samengesteld 
uit internationale onderwerpen staat 
de vraag centraa l, is dat nu waar .. . 
of niet waar. 

20.ü0 NIEUWS 
20.20 SERV I CESPOTS 
20.21 CAPRICCIO ESPAGNOL 
21.50 HIER EN NU 
22.30 MUZIKALE ONTMOET ING MET 

MOZART 
22.40 NIEUWS 
22.45 LIED VAN DE WEEK 

I 

I 
I 

Rome, 450. Het Romeinse imperium 
valt uiteen. De keizer denkt vooral 
aan feesten en heeft steeds nieuwe 
kicks nodig om er niet van verveling 
in slaap bij te va l len. Zo laat hij 
een jonge panter los op de jonge
domes van het hof. In een klaar 
ogenblik stuurt hi j generaal Aetius uit 
om de Hunnen te gaan vers laan. En 
terwi j I Gn u na echtgenoot Attila be
zweert dat de sterren on hei I voor
spe ll en, beg int Onoria, zuster van 
de ke izer, haar eigen veroverings
tocht. .. 

DUITSLAND I 
14.30 N 1·EUWS 

i 
I I 

I 

22.05 FEST IVA L VAN HET FRANSE L1 EO TE 
SPA 

22.50 N IEUWS 

FRANKRUK I 
12.25 M IDITRENTE 
12.55 «LA UNE EST A VOUS» 
13.00 24 HEURES SUR LA UNE 
13.33 GEW. KUNSTMAGAll NES 
14.CO CARREFOUR DE LA GUITARE 
14.30 LA UNE EST A VOUS 
18.50 VOOR DE KLEI NT JES 
19.00 PO INT CHAUD 
19.20 GEW. ACTUALI TE ITEN 
19.40 'MONS IEU R METEOl) 
19.45 24 HEURES SUR LA UNE 
20.15 LEVEN DER DIEREN 
20.30 DRAMAT ISCHE UITZENDING 
22.10 HENRY M ILLER 

Film van Michèle Arnaud 
23.10 24 HEURES DERN I ERE 

------------------
FRANKRIJK 11 
13.33 GEVV. MAGAZINES 
14.30 AUJO URD ' HU I MADAME 
15.15 Ser ie : ~rAMICALEMENT VOTRE» 

<Un petit coin tranqui l le) 
17.45 <HORIZON> 
18.45 CINESAMEDI 
19.20 GEW. ACTUALITEITEN 
19.44 ANIMAUX COULEURS 
20.00 IN F. 2 
20.35 TOP A ... 

Jacqueline Mailion 
21.35 Serie : «KUNG FU» 

«La mante relioieuse» 
22.45 SAME Dl SOl R ~ 
23. 15 INF. 2 

* PROGRAMMA VOOR HET 
WEEKEND 

14.45 DIE SENDUNG M IT DER MAUS 
Voor kinderen 

15.15 Dl SKUSS 
WAR 

15.40 AUSWEGE AUS DER ISOLATION • 
16.45 MARKT 
17.15 GLUECK INCLUSIVE SCHMERZ 
17.45 NIEUWS IN 'T KORT 
17.48 DIE SPORTSCHAU 
18.35 G I LBERTO UND DIE HOFFNUNG 

Feu ill eton 
19.00 HIER UNO HEUTE 
19.35 GILBERTO UND DIE HOFFNUNG 

Vervo lg 
20.00 t-.J I EUWS 

WEERBER ICHT 
20.15 KAEPT' N SENKSTAKES ABENTEUER 
21.30 TREKK ING VAN DE LOTTOGETALLEN 
21.35 NIEUWS 

WEERBERICHT 
DAS WORT ZUM SONNTAG 

21.50 ROCK ME ETS CLASSIC 
22.50 DIE LETZTEN ZWEl VOM RIO BRAVO 
0.20 NIEUWS 

DUITSLAND 11 
13.45 
14.15 
14.58 
15.00 
15.30 

17.00 
17.10 

18.00 
19.00 
19.30 
20.15 
21.50 
21.55 
23.10 

0.35 . 

VORSCHAU * AQUI ESPANA 
NIEUWS 
DIE JUXEBOX 
AUS RADOLFZELL 
RAUBER UND GENDARM 
NIEUWS 
LAEN DERSPI EGEL 
DAS GEHT SIE AN 
BONEY . 
NIEUWS 
ERKENNEN SIE DIE MELODIE? 
ZWI SC HEN RUHM UND L1 EBE 
NIEuw·s 
DAS AKTUELLE SPORT-STUDIO 
F.M.D. - PSYCHOGRAMM El NES 
SP I EL ERS- - .. "" 
NIEUWS 

BRUSSEL NEDERLANDS . 
10.0J PROTESTANTSE EREDIENST UIT 

TUELERSEE 
11.00 EUCHARISTIEVIERING VOOR 

PINKSTEREN 
Uit ' het Dominicanenklooster van 
Chalais in Vareppe (Grenoble} 

14.30 MAGISTER MAESIUS 
Jeugdfeuilleton 

15.00 BALABLOK 
Tekenfilm 

15.10 BINNEN EN BUITEN 
Gevarieerd zondagmiddag
programma 

17.15 DIR I GENTENPORTRET 
Georg Solti 
Muzikaal portret van de dirigent 
en het symfonie-orkest van Chicago 

18.15 FABELTJESKRANT 
I edereen de kriebel 

18.20 I EDER ZIJN ZEG 
Confron tatie tussen de B.R.T. en 
zijn kijkers 
Moderator : Omer Grawet 

18.45 EEN BEDREIGD RESERVAAT 
19.38 KORTWEG 
19.43 MEDEDELINGEN 
19.45 NIEUWS 
20.00 SPORTWEEKEND 
20.40 THE WALTONS 

TV-feuilleton 
21.30 JULIE ANDREWS EN dHE SOUND 

OF MUSIC:t 
Muzikale show van Bill Davis met 

. scenes uit de musical «The Sound of 
\ Musio met o.m. de barones von 

Tropp 
22.20 OPENBAAR KUNSTBEZIT 
23.10 NIEUWS 

I 

BRUSSEL FRANS 
9.30 YOGA 

10.00 VANUIT ZWITSERLAND 
PROTESTANTSE EREDIENST 

11.00 VANUIT VOREPPE H. MIS 
12.30 CONCERTISSIMO 
14.10 DAKTAR I 
15.00 CZARDAS VORSTIN 

Operette in 3 acten 
16.50 SEPT SUR SEPT Dl MANCHE 
17.30 FOLLLIES 
18.10 * ATHLETIEK 
18.45 MISTER MAGOO 

Voor de kleintjes 
19.0;) LE FRANCOPHONISSIME 

Spel 
19.30 * ANTENNE-SOl R 
19.45 NIEUWS 

WEERBERICHT 
20.05 LE WEEK-END SPORTI F 
20.20 SUGGESTI ONS 
20.25 MARCEL PAGNOL 
21.15 FES Tl VAL INTERNATION ALE DE LA 

CHANSON FRANCAISE 
NIEUWS 

FRANKRIJK I 
8.55 TELE-MAT IN 
9.00 OCHTENDTURNEN 
9.15 A BI BLE OUVERTE 
9.30 ORTHODOXIE 

10.00 PRESENCE PROTESTANTE 
10.30 LE JOUR DU SEIGNEUR 
12.00 Fl LMFRAGMENTEN 
12.30 REPONSE A TOUT 
13.00 24 HEURES SUR LA UNE 
13.35 VARIETES 

«l'l NCONNU DU Dl MANCHE) 
' 13.45 LE DERNIER DES Cl NQ 

14.30 LA «UNE> PRESENTEERT 
LE SPORT EN FETE 

17.20 «L 'HOMME DE VIENNE, 
18.05 LA FRANCE DEFIGUREE 
18.40 ENTRACTE 
19.10 LES MUSICrENS DU SOIR 
19.40 «MONSIEUR METEO:. 
19.45 24 HEURES SUR LA UNE 
20.15 SPORTS Dl MANCHE 
20.45 «LA COMTESSE DE HONG-KONG> 
22.30 24 HEURES DERN I ERE 

FRANKRIJK 11 
12.30 INF. 2 DIMANCHE 
13.00 CONCERT 
13.30 L'UNIVERSITE AU PEROU 
14.30 «LA GRANDE BARR I ERE DE CO RAl L:t 

Film door Pierre Levie 
16.00 PRESTO 
16.30 A PROPOS 
17.00 SPEL : t::FAMILION:t 
17.40 TELE-SPORTS 
19.30 DIEREN IN DE WERELD 
20.00 INF. 2 
20.35 NAIFS HAlTIENS 
21.35 CAS DE CON SCI ENCE 

«Le Droi t ou la Charité:t 
22.30 INF. 2 
22.40 «CINE-CLUB >i 

Cycle John Huston : 
'lLE DERNIER DE LA LISTE:t 

NEDERLAND I 
11.00 EUCHARISTIEVIERING 
15.30 NIEUWS 
15.32 Tl TA TOVENAAR 
15.57 UNTAMED WORLD 

<De ongerepte natuur» 
16.22 E. C. HOCKEY 

Reportage van het Eu r pa-Cup tor
nooi Hockey voor Heren. 

17.00 VESPER 
18.55 FABELTJESKRANT . 
19.00 NIEUWS 
19.05 HET AMSTERDAMS PHI HARMO

NISCH ORKEST 
20.05 SI NG SALA BIM 

Noorse inzending naar Montreux 
We ontmoeten o.a. Dean Martin, 
Barbare Streisand, Eartha Kitt, de 
Mills Brothers en vele anderen. 

20.40 IN DE UREN VAN DE MIDDAG 
21.30 DE ONVERWACHTE, OPZIEN BAREN

DE PINKSTERBEWEGING 
Een nieuwe -*P inksterbeweging 
verbreidt zich onder alle vijf wereld
delen. Sinds 1967 ook onder 
katholieken. 

22.20 NIEUWS 

NEDERLAND U 
18.30 E. C. HOCKEY 

Europa-Cup Tournooi Hockey voor 
Heren in Utrecht. 

18.55 FABELTJESKRANT 
19.00 POLLYIN TUNESIE 

Deel 9 
Het is feest in Tozeur, iedereen is 
gelukkig want Nadja en Kermin heb
ben zich verloofd. Maar als 2 
politieagenten verschijnen die me
neer Fleur meenemen, wordt Polly 
eTg onrustig. Hij vertrouwt de zaak 
niet, net als Kerim, die de achter
volging inzet, eindigend op het 
vliegveld. 

19.25 VAREN, MAAR ... 
Deel 6 

20.00 DOKUMENTAIRE W. K. VOETBAL 
Deze keer : Uruguay, Zweden en 
Bulgarije. 

22.40 NIEUWS . 
20.45 WEERZIEN MET I NDONESI E . 
21.35 Zl ENSWIJZE 
22.35 NIEUWS 

DUITSLAND .1 
11.00 EVANGELISCHE ERE Dl ENST 
12.00 Dl E VORSCHAU 

Programma voor volgende week 
12.30 NIEUWS IN 'T KORT 

WOCHENSP I EGEL 
13.00 MAGAZI N DER WOCHE 
14.15 PERO UND SE ! NE KAMERADEN 

Kinderf ilm 
1~.40 REPORTAGE 
16.10 IM TRAB DURCH EIN JAHRHUNDERT 
16.55 DER FLORENTINERHUT 

Blijspel 
18.25 SCHUESSE IN DER TIEFE 
19.15 Dl E SPORTSCHAU 
20.00 NIEUWS . 

WEERBERICHT 
20.15 ASTRONAUTEN, COWBOYS, 

MI LLIONAERE 
21.00 RITTER BLAUBART 

Opera buffa van Jacques Offenbo-ch 
23.20 NI EUVVS 

WEERBERICHT 

DUITSLAND 11 
8.45 VORSCHAU 

Programma's voor volgende week 
10.15 * JUGOSLAVIJO, DOBAR DAN 
11.00 PARADIESEDER TIERE 
11.30 NIEUWS 

CHRONIK DER WOCHE 
12.0J DAS SONNTAGSKONZERT 
12.50 FRAGEN ZUR ZE IT 
13.00 DIE DREHSCHEIBE 

ONTSPANNI NG 
13.40 A LLE ME I NE Ll EBEN 
14.00 VERLEGENHEIT 
14.10 CATWEAZLE 
14.35 BIS ZUM ERSTEN ALLEINGANG 
15.05 NIEUWS 
15.10 PETER VOSS, DER MILLIONENDIEB 
17.00 DIE SPORT-REPORTAGE 
18.00 NIEUWS 
18.05 AKTION SORGENKIND 
18.10 BONANZA 
19.00 NIEUWS 
19.15 TAGEBUCH 

Dagboek van de Kath. Kerk 
19.30 ABENTEUER Wl LDNIS 
20.00 DER KLEI NE DOKTOR 
21.00 NIEUWS 

SPORT OP ZONDAG 
21.15 DIAGNOSE : VERWAHRLOST 

Hulp aan jongeren 
22.00 *DAS SCHWARZ-WEISS-ROTE 

HIMMELBETT 
23.30 NIEUWS 

67 



8RUSSEL NEDERLANDS 
16.00 D-DAY 

Documentaire van Jan van Hillo 
18.00 FABELTJESKRANT 

Kriebelpoeder 
18.05 DE FAMILIE PARTRIDGE 

TV-feuilleton 
22e afl. : De vluchteling 

18.30 DE ZWAAN 
Documentaire voor de jeugd van de 
Italiaanse Televisie 

18.45 SPORTTRIBUNE 
Met o.m. Wereldbeker Voetbal 1974 

19.33 KORTWEG 
19.38 MEDEDELINGEN 

WEERMAN 
19.45 NIEUWS 
20.20 * SPEELFILM : IN VLAMMENDE 

LETTERS 
Psychologische film van Joseph 
Anthony met Dean Mortin en 
Shirley Moelains 

22.10 TEN HUIZE VAN ... 
Joos florquin in gesprek met 
dr. Annie Romein-Verschoor, schrijf
ster en historica 

23.00 NIEUWS 
Met o.m. Uit de Wetstraat 

BRUSSEL FRANS 
16.50 FAITES SAUTER LA BANQUE I 

Comedie van Jean Girouit 
18.10 1, 2, 3, .. .J' AIVU 

Voor de kleintjes 
18.30 * TVF 

Damesmagazine 
19.00 LA PENSEE ET lES HOMMES 
19.30 *. LUNDI-SPORTS · 
19.45 NIEUWS 
20.15 KAFKA HERDACHT 

NIEUWS 

FRANKRIJK I 
12.3Ö MIDITRENTE 
13.00 24 HEURES SUR LA UNE 
13.35 VOOR JONGEREN 
14.30 « LE VOILE BLEU:. 

Film van Jean Stelli 
16.15 SPORTREPORTAGES 
18.20 KORTE FILM 
18.40 VOOR DE KLEINTJES 
18.50 VOOR JONGEREN 
19.20 KORTE Ft LM 
19.40 «MONSIEUR METEO» 
19.45 24 HEURES SUR LA UNE 
20.15 Feuilleton : ~NANS LE BERGER, 
20.30 cLA MAISON DES BOlS» 
21.35 cOUVREZ LES GUILLEMETS, 
22.30 24 HEURES DERNIERE 

FRANKRIJK 11 
19.00 SPEL : DES CH I FFRES ET DES 

LETTRES 
KORTE FILM 

19.44 AN IMAUX COULEUR 
20.00 INF. 2 
20.35 INF. 2 PRESENTEERT 

«ACTUEL 2> 
21.35 INF. 2 

LE DEFI 
22.20 INF. 2 

• 

• 

NEDERLAND I 
15.30 NIEUWS 
15.32 MUZIEK OM NAAR TE KIJKEN 
16.G5 DOKTER JA, DOKTER NEE 

· Deze keer als thema ~Terug van ziek 
geweesb 

16.40 WAT DOE JE VOOR DE KOST? 
Een informatie programma in spel
vorm o·ver jonge mensen in hun 
beroep. 

18.45 DE FABELTJESKRANT 
Voor de kleintjes 

18.50 NIEUWS , 
19.05 STUDIO SPORT 
20.00 N IEUWS 
20.21 HELEN, EEN VROUW VAN DEZE TIJD 

Af l. : Coroline 
Vij fde aflevering van een 12-delige 
serie over Helen Tulley 130), die hoor 
echtgenoot Frank heeft verloten na
dot deze opnieuw intieme relaties 
heeft aangeknoopt met Carole 
Moson. 

21.15 'vV I E VAN DE DRIE 
Door vragen er proberen achter te 
komen wie de cechte:. schoolbi
bliothecaresse en brandweerman is. 

21.40 VERGETEN ANGST. .. 
Een spec iaa l voor televisie vervaar
digde thriller over een jonge vrouw 
die uit een psychiatrische inrichting 
ontslagen wordt en door al lerlei 
wonderlijke gebeurtenissen haar 
moeizooril gewonnen geestelijke ge
zondheid aan het wankelen gebracht 
voelt worden. · 

22.50 NIEUWS 

------ ----·--

I 
I 

NEDERLAND 11 
18.45 FABELT JESKRANT I 
18.55 NIEUWS 
19.05 DE VERSCHOPPELING I 

Een zwerftocht van een jongetje op 1 

zoek naar een thuis. 1 
Vervolgverhaal in dertien delen naar 
een boek van Paul Wogner. 
Deel 5 
Pau l hoeft niet meer terug naar de 
familie Maillord en mag in het 
kindertehuis blijven. 
Als hij hoort dot zijn grote vriend, 
vader Florentin, met pensioen goot 
maakt hii er met z'n vrienden een ' 
groot afscheidsfeest van. 

19.30 THE CONTINENTAL SINGERS 
25 minuten met de Amerikaanse 
groep <The Contioental Singers). 

20.00 NIEUWS 
20.20 SPOTS 
20.21 POLITIERAPPORT 
21.15 ZEVEN DAGEN 

Een film over een week uit het leven 
van een dominee. 

22.55 NIEUWS 

·- --
DUITSLAND I • 
10.45 ARD-RATGEBER : RECHT 
11.30 MAXIFANT UNO M INIFANT 

Voor kinderen 
12.00 DER INTERNA Tl ONALE FRUESCHOP-

PEN 
12.45 STARS VON DAMALS 
14.15 ANDALUSISCHE TAENZE 
14.35 KINDERUURTJE 
15.05 * EIN MANN GEHT DURCH DIE 

·WAND 
Duitse film 1'59) met Heinz Rühmann 

16.45 NUR EIN SPAZIERGANG 
17.30 INTERNATIONALE JUMPING 
18.45 FASZINATION FUSSBALL {4) _ 

Kroniek van de wereldkampioen
schappen 1930-1970 

19.30 DIE SPORTSCHAU 
20.00 NIEUWS 

WEERBERICHT 
20.15 * TO Klll A MOCKINGBIRD 
22.20 AUS AlT MACH NEU 

Terugwinning van grondstoffen I 
23.05 PIANIST ALFRED BRENDEL SPEELT 

1

1 
WERK VAN LUDWIG VAN BEET
HOVEN 

23.30 NIEUWS· 

DUlTSLAND 11 
12.00 DAS INTERNATIONALE TANZ

THEATER 
13.00 VIER KINDER UNO EIN HUND 
14.30 DER SCHUSTERKOENIG 

Turks sprookje 
15.45 NIEUWS 
15.50 DON GIOVANNI 
16.50 PETER VOSS, DER HELD DES TAGES 
18.35 ZAUBERHAFTER PUPPENSPIELER 
19.00 NIEUWS 
19.15 UNO GOTT SCHUF DEN IGEL 
19.30 ALLE MACHT DEN SOLDATEN 
~0.15 EINEN JUX Wlll ER SICH MACHEN 

Klassiek Duits blijspel 
21.45 ll LLI PALMER - GANZ PERSOENLICH 
22.30 ROBERT SCHUMANN «DICHTER· 

LIEBb 
23.05 NIEUWS 

BRUSSEL NEDERLANDS 
18.00 FABELTJESKRANT 

Eerste steen in de vijver 
18.05 HET GROTE KORAALRIF 

TV-feuilleton 
30e afl. : De oude schipper 

18.30 TIENERKLANKEN 
19.10 UIT DE DIERENWERELD 

HAAIEN 
Documentaire . uit de reeks 
Animal World 

19.35 KORTWEG • 

19.40 MEDEDELINGEN 
19.45 NIEUWS 
~0.15 DAGBOEK. VAN EEN LERAAR 

,. 
• 

• . 

• • 

Je afl. van het TV-feuilleton van 
Vittoria de Seta naar de roman 
cUn anno a Pietralata» van Albino 
Bernardini met Bruno Cirino in de 
hoofdrol · 

21.25 VEROVER DE AARDE 
De stille revolutie 

22.15 HET VRIJE WOORD (12) 
Het Humanistisch Verbond 

22.45 NIEUWS 
Met . o.m. : Uit de Wetstraat 

BRUSSEL FRANS 
18.10 1, 2, 3, .. .J' Al VU 

Kinderprogramma 
18.30 SENIORAMA 
19.00 DEUX ANS DE VACANCES 

Nieuw feuilllton in 12 episoden 
Met Fronz Seidenschwan, Didier 
Gaudron, Marc di Napoli, Frédéric 
Duru en · Dominique Planchet 

19.30 ANTENNE-SOl R 
19.40 WEERBERICHT 
19.45 NIEUWS 
20.20 LA RESISTANCE 
21.00 FEUILLETON : LA GLOCHE 

TIBET Al NE 
Avonturenfilm in 7 afleveringen 

21.50 LA NEUROCHIRURGIE 111 
22.40 NIEUWS 

FRANKRIJK I 
12.30 MIDITRENTE 
13.00 24 HEURES SUR LA UNE 
13.30 BEURSBERICHTEN 
13.35 JE VOUDRAIS SAVOIR 
18.20 24 HEURES SUR LA UNE 

PRESENTEERT 
AU DELA DES FA lTS 

18.40 VOOR DE KLEINTJES 
18.55 ESPOIR ET CHAMPION 
19.20 GEW. ACTUALITEITEN 
19.40 «MONSIEUR METEO, 
19.45 24 HEURES SUR lA UNE 
20.15 Feuilleton : <NANS LE BERGER, 
20.30 LA PISTE AUX HOILES 
21.30 24 HEURES SU RLA UNE 

PRESENTEERT 
«LES JEUNES ET LE DEBARQUEMENT, 

22.30 24 HEURES DERN I ERE 

FRANKRIJK 11 
14.30 AUJOURD 'HUI MADAME 
15.15 c:PATATh 

Film van Robert Thomas 
19.00 SPEL : DES CH IFFRES ET DES 

LETIRES 
19.20 GEW. ACTUALITE I EN 
19.44 Feu411eton : cANIMAUX COULEURS, 
20.00 INF. 2 
20.35 LES DOSSIERS DE L'ECRAN) 

«LA ROUTE EST OUVERTE, 
Film van Harry Watt 
DEBAT 
«-L' Austral ie) 

22.55 INF. 2 

1 

~ 
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NEDERLAND I 
18.45 FASE ESKRANT 
18.55 IE S 
19.05 DE VERSC!-iOPPE I G 

Zwer oe a ee jongetje, op zoek 
• oor ee e ' 1s. 

Ver olgser ie in 13 dele oor ee 
boek a Po I og er. 
Deel 6 
Het is 1941. In de oo log va de 
grote mensen warde . lei e i de e 
niet ontzien. Vader Flore ij ee'+ 
vier kinderen die door de i se 
soldaten zouden warde opge. ao I , 
in veil igheid gebroe . Oo Pa I is 
meegegoon. 

19.30 DE El LANDEN VAN DE RODE 
VOGELS 
Een serie natuurfilms ge ook i 
het Caribisch gebi ed door de 
Zweedse cineast Jon indblod . 
Juweeltjes in de lucht 
In de bloeiende bomen va ri 'd d 
leeft een van de kleurri jks e oge ls 
van Zuid-Amerika : de ko li b i. 
Aan dit di~rtje, soms nauweli j s 
meer wegend don twee grom, is 
deze fi lm van Jan Lindb lod gewijd . 

20.00 NIEUWS 
20.20 DE ONEDIN LIJN 

Kroniek van een zeevoorder i e 
Engeland van Koningin Vic or ia 
Winst voor de Onedins 
Als lid van het Parlement moa 
Robert kennis met een zekere g 
Kernan, die probeert hem fi a ci ee l 
te interesseren in de Mexicaa se 
Spoorweg Maatschappij. Oo a es 
zal erin deelnemen, maar moe door
voor een schip verkopen, ie s wo 
Baines regelt. Op weg naar is e 
het geld ontmoet Beines de ' i a · 
cieel adviseur van Rotsch ild . Ook de 
miljonair wilde wel eens ie s eer 
wefën over Kernen ... 

21.10 2 VOOR 12 
Een quiz waarbij twee moo i twee 
spelers aan de hand van 12 rage 
een woord moeten vormen. 

21.50 ACHTER HET NIEUWS 
22.40 NIEUWS 
22.45 TELEAC 

Huisortsen 4 

NEDERLAND H 
18.45 FABELTJESKRANT 
18.55 NIEUWS 
19.05 DE VOETBALKWIS 
19.30 DE MELCHIORS 

Een avontuurlijke en vaok zeer 
spannende serie rond een koop
mansfamilie in de 15e eeuw ui de 
Hanzestad Lübeck. 

20.00 NIEUWS 
20.20 CHARLES LAUGHTON, AKTEUR 

'n KRO-speelfi I mcyc I us 
Vanavond : MUITER IJ OP DE 
BOUNTY 11935) 
Met Clark Goble, franchot T one 

22.30 EEN NIEUWE ST AD GRAAG 
22.55 DEN HAAG VANDAAG 
23.10 NIEUWS 
23.15 TELEAC 

Wiskunde 6 

DUITSLAND I 
16.15 NIEUWS 
16.20 REISEWEG ZUR KUNST 
17.05 KINDERUURTJE 
17.S5 NIEUWS 
18.00 NIEUWS UIT NORDRHEIN-

WESTFALEN 
18.10 HEFANTENBOY 
18.40 Hl ER UND HEUTE 
19.20 MOTIV LIEBE 

Feuilleton 
~0.00 NIEUWS 

WEERBERICHT 
20.15 X. FUSSBAll-WEL TMEISTERSCHAFT 
20.30 EIN PLATZ FUER TIERE 
21.15 DIE MORAL DER .RUTH HALBFASS 
22.45 NlEUWS 

WEERBERICHT 

------------------
DUITSLAND 11 
16.30 MOSAlK 
17.00 NIEUWS 
17.10 DER NAECHSTE BITTE I 

Wie heeft liefdesverdriet ? 
- GESCHICHTEN AUS DER 
SCHICHTE : HERAKLES 

17.40 · WM-EXTRA 
Voetbol-magazine 

18.25 DIE FOLLYFOOT-FARM 
19.00 NIEUWS 
19.30 * DER LAENGSTE TAG 
21.00 NIEUWS 
21.15 KENNZEICHEN D 

Nieuws uit Oost en West 
22.00 DER LAENGSTE TAG 

Deel 2 
23.10 NIEUWS 

GE-

• • 

I 
I 
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BRUSSEL NEDERLANDS 
16.30 JEVA JO G 

Jeugdprogramma 
- Kle in, le in kl eutertje 
- Tip- op 

17.55 FABELTJESKRANT 
Rotzooi wo er 

18.00 VER !EU D WI SKUNDE-ONDER
WIJS 
Ree s lessen voor leerkrachten uit 
het basisonderwijs 

19.20 YOGA 
Reeks lessen o.l.v. Dr Eric Gornes 
14e les 

19.33 KORTWEG 
19.38 MEDEDELINGEN 

WEERMAN 
19.45 NIEUWS 
20.20 H 1 ER IS LUCY 

• 

TV-feui lleton met Lucille Bal i 
7e a fl. : De gehurkte augurk 

20.45 PANO 74 
21.35 STANDPUNTEN 

Vondoog een standpunt van het 
Inst ituut Emile Vandervelde IBSPl 

22.05 lHE CARPENTERS 
Am usementsprogramma 

22.50 NIEUWS 
· Met o.m. : u· de Wetstraat 

BRUSSEL FRANS 
16.45 FEU VERT 
18.25 ALLO LES JEUNES ' 
18.55 LE MANEGE ENCHANTE 

Voor de kleintjes 
19.00 DEUX ANS DE VACANCES 

Nieuw feuilleton naar Jules Verne 
19.30 ANTENNE-SO l R 
19.45 NIEUWS 
20.15 CHANSONS A LA CARTE 

le Club des Artistes 
Met Pierre Charby, Tonic , A.B.B.A., 
Michèle Torr, Dalida, Jean Volten, 
Edouard Cai llau e.a. 

21.40 SITUATION 74 - PATRICIA EN A 
MARRE ! 
Gemeenschappelijk vervoer 

22.35 NIEUWS 

FRANKRIJK I 
9.00 SCHOOL TV 

11.30 SCHOOL TV 
12.30 MIDITRENTE 
13.00 24 HEURES SUR LA U E 
13.30 BEURSBERICHTEN 
16.20 VOOR JONGEREN 
18.20 24 HEURES SUR LA UNE 

PRESENTEERT 
AU DELA DES FAITS 

18.40 VOOR DE KLEINTJES 
18.50 VOOR JONGEREN 
19.20 GEW. ACTUALITEITEN 
19.45 24 HEURES SUR LA UNE 
20.15· Feuilleton : cNANS LE BERGER, 
20.30 23 HEURES SUR LA UNE 
21.30 A BOUT PORT ANT 

Robert Charlebois 
22.20 24 HEURES DERNIERE 

- ·---- ------- ·----------
FRANKRIJK 11 
14.30 AUJOURD'HUI MADAME 
15.15 Serie : cAMICALEMENT VOTRE» 

Met Tony Curtis, Roger Moore 
19.00 SPEL : DES CH I FFRES ET DES 

LETTRES 
19.20 GEW. ACTUALITEITEN 
19.44 cANIMAUX COULEURS, 
20.00 INF. 2 
20.35 cLA CHARGE DE LA Be BRIGADE, 

Film 
22.35 MATCH SUR LA 2 
22.55 INF. 2 

S juni 1974 

NEDERLAND I 
SCHOOL TV 

10.45 VRAGEN OVER SEX 
17.00 DE FI LM VAN OME Wl LEM 

Programma voor de leuters 
17.30 HIER KOMT... DE ZE BRA 

Adrie van Oorsc o verte l julli e iets 
meer over d i dier. 

18.45 FASE ~- ESKRA T 
18.55 NIE S 
19.05 CARPE TERS 

Op veler verzoek kunt u vanavond 
kij en naar een herhaling van een 
programma met de CARPENTERS, dat 
wij eerder uitzonden op donderdog 
7 rnaort 1974. De opname werd ge
moa kt in het RA I -gebouw te 
Amsterdam. Broer en zus, Richord en 
Koren Corpenter, zingen o.a. Johnny 
Ango l, Yesterdey onze more, 
Sing a song en Jambaloye von hun 
L.P. cNOW AND THEN,. 

19.50 SOCUTERA 
20.00 NtEUWS 
20.21 POLITIEKE PARTIJEN - KVP 
20.31 DE WREKERS 

Een Engelse t.v.-filmserie met 
Potriek Macnea als John Steed en 
Diana Rigg als Emma Peel in 
Alf. 1 : De terugkeer van de 
robots . 

21.20 PAPIEREN NEDERLANDERTJES 
Surinaamse kinderen in Nederland 

22.05 cWAAR GEBEURD, 
Hoe lang is het nou geleden ? 
Wat gebeurde er toen ? 
Belevenissen, ervaringen en ver
holen die niemand gelooft, maar 
volgens de vertellers zijn ze waar 
gebeurd ! 

22.40 * DEN HAAG VANDAAG 
22.55 NIEUWS 

- ------- - ---------·----- I 
NEDERLAND 11 
18.45 FABELT JESKRANT 
18.55 NIEUWS 
19.05 NEDERPOPZIEN 

Op zoek naar talent io de 
Nederlandse popscene ontmoeten 
we vanavond in onze achtste uit
zending : Peter en Zijn Rackets. 
Verder natuurl ijk weer een optreden 
van Drs. P. en de single van de 
maand. 

2J.CO NIEUWS 
20.20 * OPERETIECONCERT IN STUDIO I 

Vanavond concerteert voor u het 
Prom enadeorkest. 
De dirigent is Richard Müller-lam
pertz met solistische medewerking 
van Margaret Czuggar en Miehoei 
Theodore . 

21.00 VAN ONDEREN 
21.25 PANORAMA WOENSDAG SHOW 
22.05 KENMERK 
22.25 NIEUWS 
22.30 TELEAC 

Computerkunde les 22 

------------- ·------------------
DUITSLAND I 
16.15 N IEUWS 
16.20 HAIFISCHBAR 
17.05 KINDERUURTJ E 
17.55 NIEUWS 
18.00 NII=UWS UIT NORDRHEIN

WESTFALEN 
18.10 DIESE PECHVOEGEL 

Fe ui li et on 
18.40 HIER UNO HEUTE 
19.20 DAS GROSSE GLEIGEWICHT 

ODER KRIEGEN WIR DIE WELT 
KAPUIT? 

20.00 NIEUWS 
WEERBERICHT 

20.15 X. FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT 
Voor de Spelen 

20.30 IM BRENNPUNKT 
21.30 KEIN KOMMENTAR 
22.15 KOMPASS 

Buitenlandse reportages 
23.00 NIEUWS 

WEERBERICHT 
23.20 VOETBAL 
0.05 NIEUWS 

• 

-------------------·-------------
DUITSLAND 11 
16.50 TURN MIT 

Leren zwemmen 
17.00 NIEUWS 
17.10 Fll PPER 
17.40 WM-EXTRA 

• 

18.25 IM AUFTRAG VON MADAME 
19.00 NIEUWS 
19.30 DER SPORT-SPIEGEL 
20.15 BILANZ 
21.00 NIEUWS 
21.15 ASPEKTE 
22.00 * STUDIOPROGRAMM «DAS KLEINE 

FERNSEHSPI El, 
BISKUIT 

22.50 NIEUWS 

I 

I • I 

• 

• 

BRUSSEL NEDERLANDS 
18.00 FABELTJESKRANT 

Een schone vijver 
18.05 BLACK BEAUTY 

Jeugdfeuilleton 
4le a f l. : De vlucht 

18.30 TIENERKLANKEN 
19.10 MENS EN HOND 

Documentaire over het africhten 
van honden voor blinden 

19.35 KORTWEG 
19.43 MEDEDELINGEN 

- 19.45 NIEUWS 
20.20 WACHTWOORD 

' 

Spelprogramma gepresenteerd door 
Nand Boert m.m.v. ludwig Alene en 
Dirk De Volder 

20.50 DE SCHOONDOCHTER 
TV- spel naar D.H. Lawrence door 
het Toneelgezelschap lvonne lex 

· Met Geil a Allaert, Frans Maas, 
Doris Van Coneghem, Hans 
Royaards, Jenny Tanghe 
Toneelregie : Kris Betz 
Regie : lvonne lex 

22.2) PREM 1 ERE 
Jo Röpcke presenteert fragmenten uit 
nieuwe films 

23.00 NIEUWS 
Met o.m. : Uit de Wetstraat 

23.20 YOGA 
Herhaling 14e les o.l.v. Dr Eric 
Go mes 

-------------------------· 
BRUSSEL FRANS 
14.00 * SCHOOL TV 

Prettige vakantie ! 
14.25 * SCHOOL TV 
14.40 * SCHOOL TV 
15.10 * SCHOOL TV 
18.10 1, 2, 3, .. .J'AI VU 

Kinderprogramma 
18 .. 30 SPEL : LEQUEL DES TROIS 
19.00 Feuilleton : DEUX ANS DE 

VACANCES 
Naar Jules Verne 

19.30 * SPECTACLES - FESTIVALS 
19.45 NIEUWS 
~·J.15 CONTACT$ 

Over veiligheid op ·de wegen 
20.20 LES PARACHUTISTES ARRIVENT 

Psychologisch drama 
Met Burt lancaster, Deborath Kerr 

22.05 LE CARROUSEL AUX IMAGES 
Fragmenten uil nieuwe films 

22.50 NIEUWS 

FRANKRIJK I 
12.30 MIDITRENTE 
13.00 24 HEURES SUR LA UNE 
13.30 BEURSBERICHTEN 
18.20 24 HEURES SUR LA UNE 

PRESENTEERT -
AU DELA DES FAITS 

18.40 VOOR DE KLEINTJES 
18.50 VOOR JONGEREN 
19.20 GEW. ACTUALITEITEN 
19.40 «MONSIEUR METEO• 
19.45 24 HEURES SUR LA UNE 
20.15 Feuilleton : NANS LE BERGER, 
20.30 AU CINEMA CE SOIR 

cMANEGES• 
22.40 24 HEURES DERNIERE 

-------· --
FRANKRIJK 11 
14.30 AUJOURD'HUI MADAME 
15.15 AMICALEMENT VOTRE 
19.00 SPEL : DES CH I FFRES ET DES 

LETTRES 
19.20 GEW. ACTUALITEITEN 

• 

19.44 Feuilleton : cANIMAUX COULEURS, 
20.0J INF. 2 
20.35 DOMINO 

Gerard 
21.35 Serie : cLES 

TRESORS -. 

Lenorman 
DOSSIERS SECRETS DES 

• 

NEDERLAND I 
SCHOOL TV 

10.45 KIJK OP KANS 
14.00 BUITEN SPELEN 
14.25 VRAGEN OVER SEX 
18.45 FABELTJESKRANT 
18.55 NIEUWS 
19.05 EO-KINDERKRANT 
20.00 NIEUWS 

• 

20.20 cHALLO, HIER IS IBRA-RADIOL. 
Een filmrepo.rtage van fr:anz en 
Hannie Arnold over een ldeine 

· Zweedse radio-studio in Stockholm 
met een indrukwekkend zenderpark 
over de gehele wereld. De hoofd
zender staat in Portugal met een 
vermogen van 250 kw. 

~·:>.55 TELETOURNEE 
Een gefilmd optreden van de 
Zweedse jeugdgroep Jobélkören uit 
Stockholm. 

21.15 eEK HET NIE GEWEET NIE, 
Documentaire over het werk van de 
Dorothea-zending in Zuid-Afrika. 

22.00 STUKJES VAN HET GAT 
Een bloemlezing uit de Gat-afleve
ringen van het afgelopen jaar. 

23.1.5 NIEUWS 

---------·-----------
NEDERLAND 11 
18.45 FABELTJESKRANT 
18.55 NIEUWS 
19.05 DE VERSCHOPPELING 

Een zwerftocht van een jongetje op 
zoek naar een thuis. 
Vervolgverhaal in "dertien delen 
naar een boek van Paul Wogner. 
Deel7. 
Vader Flerentin heeft Paul bij de 
familie Robin achtergelaten en is 
vertrokken. Maar Peul en Danielle 
hebben medelijden met de oude 
man, die geen werk en geen huis 
meer heeft. 
Als vader Flerentin in het dorp van 
de familie Robin kan komen werken, 
moet Paul hem zien te bereiken. 
Hiervoor bedenkt hij een slim plan, 
waarbij hij de hulp van de pastoor 
nodig heeft. 

19.30 ZO VADER, ZO ZOO 
Eerste aflevering van een nieuwe 
serie cZO VADER, ZO ZOON». 

20.00 NIEUWS 
20.20 SERVICESPOTS 
20.21 DE SPELER 

Een speelfilm naar de gelijkname 
roman van Dostojewski. Een 
Russische generaal is met zijn familie 
op vakantie in West-Europa. Hij wil 
zijn dochter uithuwen aan een mor
kies, maar de liefde van de 
hoofdrolspeler Alexei lwonowitsj 
stoot dit plan in de weg. 

21.50 HIER EN NU 
22.30 DE FAMILIE GOTTSCHICK 

MUSICEERT I 
22.40 * DEN HAAG VANDAAG 
22.55 NIEUWS 

DUITSLAND I 
16.15 NIEUWS 
16.20 SI E-ER-ES 

Vrouwenprogramma 
17.05 KINDERPROGRAMMA 
17.55 NIEUWS 
18.00 NIEUWS UIT NORDRHEIN

WESTFALEN 
18.10 DIE FAELLE DES HERRN KONSTAN

TIN 
Feuilleton 

18.40 HIER UND HEUTE 
19.20 Dl E FAELLE DES HERRN KONSTAN

TIN 
Vervolg 

20.00 NIEUWS 
WEERBERICHT 

20.15 X. FUSSBALL WELTMEISTERSCHAFT 
Voor de Spelen 

20.30 PRO UND CONTRA 
Debat 

21 .15 DER CHEF 
Detective-feui lieten 

22.00 KONTRASTE 
22.45 NIEUWS 

WEERBERI CHT 

DUITSLAND 11 
16.15 *DIE ZWEITE REPUBLIK 
17.00 NIEUWS 
17.10 WICKIE 

Tekenf ilm 
17.40 WM EXTRA 
18.25 HIER KOCHT DER CHEF 
19.00 NIEUWS 
19.30 VARIETE, VARIETE 
21.00 NIEUWS 
21.15 KONTROVERS 
22.00 IMPULSE 
22.45 SPORT AKTUELL 
23.30 NIEUWS 



• 

BRUSSEL NEDERLANDS 
18.00 FABELTJESKRANT 

Maag leegpompen 
18.05 HOE WORD IK DE COMPUTER DE 

BAAS? 
18.15 WERELDBEKER VOETBAL 1974 

laatste documentaire uit een serie 
over de ploegen die deelnemen aan 
de wereldbeker 

18.50 DON LURIO SHOW 
Met Don lurio, Astrud Gilberto, 
Moe David en het Herst Jankowski 
koor 

19.20 ZIET U ER WAT IN? 
Programmaoverzicht voor volgende 
week • 

19.33 KORTWEG 
19.38 MEDEDELINGEN 

WEERMAN 
19.45 NIEUWS 
20.20 DE FAMILIE ASHTON 

• 
• • • 

. . ' t .. 
Met o.a. Shelagh Fraser. 

TV-feuill eton van John Finch over 
en familie uit liverpool tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
21 e afl. : De thuiskomst van een held 

21.00 CONFRONTATI E 
21.55 NIEUWS . 
22.05 * FILMTRIBUNE : DAYS AND 

NlGHTS IN THE FOREST 
Eerste voorstelling in België van 
deze Indiase film van Satyajit Ray 

BRUSSEL FRANS 
18.10 1, 2, 3, ... J'AI VU 
18.30 SEPT SUR SEPT . 

Actualiteiten ove r kunst 
19.00 LA PENSEE SOCIALISTE 
19.30 ANTENN E-SOIR 
19.40 WEERBERI CHT 
18.45 NIEUWS 
20.15 NEUF MILLIONS NEUF 

Magazine 
22.00 JASON KING 

Nieuw feuilleton 
22.50 NI EUW S 

FRANKRIJK I 
12.30 MIDITRENTE 
13.00 24 HEURES SUR LA UNE 
13 .~ BEURSBERICHTEN 
18.20 24 HEURES SUR LA UNE 

PRESENTEERT 
AU DELA DES FAITS 

18.45 VOOR DE KLEINTJES 
18.50 VOOR JONGEREN 
19.20 GEW. ACTUALITEITEN 
19.40 «MONSIEUR METEO> 
19.45 24 HEURES SUR LA UNE 
20.15 Feuilleton : «NANS LE BERGER> 
20.30 cSUSPENSE:t 
21 .40 24 HEURES SUR LA UNE 
22 .40 24 HEURES DERN I ERE 

FRANKRIJK 11 
14.30 AUJOURD'HUI MADAME 
15.15 Serie : «LA BRIGADE DES MA LEF I

CES> 
19.00 SPEL : DES CH I FFRES ET DES 

LETTRES 
19.20 GEW. ACTUALITEITEN 
19.44 ANIMAUX COULEURS 
20.00 INF. 2 
20.35 DRAMATIQUE : 

<SOUS LE SOLEI L DE PALICORNA~ 
Met Pierre Michae l, Norma Bengue l 

22.05 ITALIQUES 
22.50 INF. 2 

70 
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NEDERLAND I 

SCHOOL TV 
10.45 KIJK OP KANS 
18.45 FABELTJESKRANT 
18.55 NIEUWS 
19.05 THE TIJPEWRITER 

Film ui t de reeks <The Waltons, 
20.W NIEUWS 
20.21 OP LOSSE GROEVEN 

Muzikaal programma 
21.15 «DIE GRUFh 

Film uit · de Duitse reeks Fre iherr von 
der Trenck 

22.50 NIEUWS 

NEDERLAND 11 
18.45 FABELTJESKRANT 
18.50 NIEUWS 
19.05 WIE VAN DE DRIE 

Er door vragen proberen achter te 
komen wie de l:echte, 
bezigheidstherapeute en motorcou
reur 1s. 

19.30 MASH 
Af l. : Opnieuw (!:Beste Pa' 
Hawkeye maakt weer tijd vrij voor 
een brief aan zijn vader, waarin hij 
vertelt over de gang van zaken in 
het veldhospitaaL 

20.00 NIEUWS 
20.21 COLUMBO 

Afl. : Zwanenzang 
Tommy Brown (Johnny Cash) is de 
vertolker van Country en Western
liedjes met een godsdienstig 
tin tje. 
Hij is getrouwd met Edna, een 
fanatiek evangeliste. Stad en land 
reizen ze af orn gospel-concerten te 
geven, die aardig wat geld in het 
laatje brengen. Tommy zelf ziet 
betrekkelijk weinig van de kapitalen 
die hij bij elkaar zingt, want zijn 
vrouw heeft het plan een taberna-
kel van maar liefst 5 miljoen dollar 
te loten bouwen in los Angeles. 

21.50 DUKE ELLINGTON - WE LOVE YOU • 
MADLY 
<Duke Ellington ... wi j zijn gek op 
je~, dat zeggen Count Bas ie, Ray 
Charles, Sammy Davis Jr., louis 
Bellson, Roberia Flock, Aretha 
Franklin, Sarah Vaughan, Peggy lee, 
Bi lly Eek st i ne en andere grote 
figuren uit de muziekwereld tegen 
de grootste jazzmusicus van deze 
tijd : Duke Ell ington. 

23.05 * PRATEN MET DE MINISTER 
PRESIDENT 

23.15 U 1T DE KUNST 
23.40 NIEUWS 

DUITSLAND I 
15.50 NIEUWS 
15.55 MUSIKREPORT 
16.40 DIE SENDUNG MIT DER MAUS 

Voor kinderen 
17.10 SZENE 74 

Voor scholieren 
17.55 NIEUWS 
18.00 NIEUWS UIT NORDRHEIN

WESTFALEN 
18.10 GEORGE 

Fe ui liet on 
18.40 HIER UND HEUTE 
19.20 DER SCHUSSE 

Klein TV-spel 
20.00 NIEUWS 

WEERBERICHT 
20.15 X. FUSSBAL-WELTMEISTERSCHAFT 
20.30 DER VERRAT 

TV-soel 
21.40 DIE . KRIMINALPOLIZEI RAET 

Waardepapieren voor dieven 
21.45 BERICHT AUS BONN 
22.10 NIEUWS-

WEERBERICHT 
22.25 HERLEMANNS TRAUM ODER DAS 

ANDERE LEBEN 
23.50 NIEUWS 

-- -- --··---

DUITSLAND !! 
16.30 SPORT- INFO RMATIE 
17.00 NIEUWS 
17.10 SCHUELER-EXPRESS 

Voor meisjes en jongens 
- MAINZELMAENNCHEN : 
TELEFON 061 31/ ... 

17.40 WM-EXTRA 
Voetbal-magazine 

18.25 * VAETER DER KLAMODE 
19.00 NIEUWS 
19.30 AUSLAN DSJOURNAL 
20.15 * AKTENZE I CHEN : XY ... 

LOEST 
21.15 NIEUWS 
21.30 DER BESONDERE Fl LM 

DAS DRE I FACHE ECHÓ 
23.00 * AKTENZEICHEN : XY ... 

LOEST 
23.10 NIEUWS 

UNGE-

UNGE-

• 
• 

• 

• 

• 

VRIJDAG 28 JUNI 
18 uur Receptie 
19 uur Officiële openstelling 
2ouur MARVA 

en THE TWILIGHTS + ROB DENIJS 

JOE HARRIS 
en THE PINK UMBRELLAS 

INKOM 100 Frs 

ZATERDAG 29 JUNI 
19 uur FRANCIS 

~schat wat kost een zoen van jou » 
met zijn fantastisch showorkest 
McDUFFS DIMEMSION 

GEORGES BAKER 
SELECTION 
Top-Popgroep uit Nederland 

INKOM 100 Frs 

ZONDAG 30 JUNI 
19 uur VADER ABRAHAM 

SHOW 
met VADER ABRAHAM, BEN CRAMER, 
KERMISKLANTEN, JACQUES HERB, RIA 
V ALK, BUENO DE MESDUIT A, MARTY, · 
MEKE en showbalet 

INKOM 125 Frs . 

DINSDAG 2 JULI 
15 uur JONGER DAN JE 

DENKT-SHOW 
met EOOY WALLY, THEO VANDENBOSCH 

INKOM 60 Frs 

19 uur SALIM SEGHERS 
en zijn Ditest 

NICK MACKENZIE 
topvedette van uOne is One» en •Juanita» 

INKOM 100 Frs 

• 

WOENSDAG 3 JULI 
15 uur KINDERSHOW met 

PIPO DE CLOW N 
INKOM 40 Frs 

19 uur Oe schlagervedette van nu 

FREDDY BRECK 
met arkestiL ADILA en zangeres VIVI 

INKOM 125 Frs 

DONDERDAG 4 JULI 
19 uur Vlaanderenstopvedette 

WILL V SOMMERS 
+orkest 

PETER EN ZIJN 
ROCKETS 
Topattrakt ie uit Nederland met hit 
•Angelina» 

INKOM 100 Frs 

VRIJDAG 5 JULI 
19 uur JOHN TERRA 

en zijn orteest 
De Nederlandse hitzangeres 

CORRV 
INKOM 100 Frs 

ZATERDAG 6 JULI 
19 uur IGNACE 

en zijn ortlest 

ALBERT WEST 
Hitzanger van «Ginni come late ly» en 
" Put your head on my shoulder» 

INKOM 100 Frs 

ZONDAG 7 JUli 
JIMMY FREY 
en zijn J.F.-Band 

MICHA MARAH 
en baar ensemble 

ROGER BAETEN 
en zijn ortlest 

Met de medewerking van HITORAMA, Vlaanderens grootste showblad, 
weekblad DE POST en HET BELANG VAN LIMBURG. 

VOORVERKOOP KAARTEN 1 0 % 
Kaarten te verkrijgen bij KREDIETBANK LOMMEL (abonnement 700 Frs) 
SPECIALE PRIJZEN VOOR GROEPEN VANAF 30 PERSONEN. 

• 

Kaarten GRATIS te verkrijgen bij aankopen gedaan bij onze. leden handelaars • 



Dit kruiswoordraadsel 
werd samengesteld door 
de redactie van de kruis
woordraadseltijdschrif
ten Denksport. 
Wilt u meer dergelijke 
kruis woord raadsels 
oplossen ? 
Uw dagbladwinkel heeft 
ze in voorraad ! 
U vraagt naar Denksport 
Bundel , uren puzzle
plezïer voor slechts 
30 fr. ! 

Oplossing van ons vorig 
kruiswoordraadsel 

De oplossing van naast
staand kruiswoordraadsel 
verschijnt in ons volgend 
nummer. 

KEESING 

• 

DB1~ 

VAN LINKS NAAR ·RECHTS: 

2 geneesheer - 8 rijstvogeltje - 14 water
stand - 1·6 moerasmeer - 17 gestold vlees
nat - 19 houten klep - 20 familielid - 21 
vruchtenat - 23 motorraces - 24 peul
vrucht - 26 ten laatste - 21 geleden - 28 
Russisch schiereiland - 30 heilige - 32 
wedinrichting - 34 koningin der goden -
35 pl. in .Noord-Brabant - 37 Javaanse 
titel - 38 afslagplaats bij golf - 39 Ind. 
eiland - 40 lokspijs - 41 vogelaarsstok -
43 dwaling - 45 takje - 46 rijkstelegraaf 
- 4 7 landsgewoonte - 48 vod - 50 tobbe 
- 52 tandeloos zoogdier - 5·3 sinds - 55 
land in Azië - 57 slaapplaats - 58 voeg
woord - 59 ten bedrage van - 60 scheeps
touw - 62 lange gedachtenuithaal - 67 
vrucht - 72 voormiddag - 7 4 echtgenoot 
- 7 5 vaatwerk - 77 bloem - 78 familielid 
- 79 vruchtenat - '81 zeegod - 83 sterren-
beeld - 85 verbinding - 86 pl. in Duits
land - 88 pl. in Gelderland - 89 watering 
- 90 ijverig - 92 evenzo - 93 klad - 94 riv. 
in Spanje - 96 vr. munt - 97 Ned. rivier 
- 98 inhoudsrnaat - 99 aanvankelijk - 101 
lumen - 103 voorzetsel - 104 leraar - 105 
ver onder de grond - 107 mnalle plank -
108 nakomeling - 110 het Romeinse rijk 
- 111 overslaande golf- 112 vulkaanmond. 
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VAN BOVEN NAAR BENEDE·N: 

1 kaars van was - 3 voorzetsel - 4 var
kenshok - 5 niet goed doorbakken - 6 
oude maat - 7 baardje - 9 laatstleden - 10 
vervoermiddel - 11 vogelwoning - 12 
pers. vnw. - 13 waarborg - 15 strijdvaa1··· 
dig - 17 verwonding - HJ deel v. e. woord 
- 20 pl. in Italië - 22 biersoort - 24 breuk 
- 25 stuurinrichting - 27 godin - 29 mo-
torschip - 31 bijenhouder - 33 interval -
34 lengtemaat - 36 stap - 39 zangstuk -
42 pl. in Gelderland - 44 ijzerhoudende 
grond - 4 7 ingetogen - 49 ri v. in Azië - 51 
schrijfkosten - 53 tennistenn - 54 geslo
ten - 55 berg op Kreta - 56 onderricht -
61 tabletje - 63 zonderling - 64 jongere 
broer of zuster - 65 plaat v. e. drukpers 
- 66 riv. in Italië - 68 watergeest - 69 bui
tenverblijf bij Apeldoorn - 70 pl. in Duits
land - 71 woning v. e. geestelijke - 73 
roofdier - 7á insekt - 76 overlast - 78 te
kengerei - 30 bergtop - 82 denkbeeld - 84 
overblijfsel - 85 slim - 87 titel - 9!1 voor
zetsel - 93 smet - 95 Spaans landvoogd -
98 aanw. vnw. - 100 knaagdier - 102 voor
zetsel - 105 titel - 106 bijvoorbeeld - 108 
voertuig - 109 noot. 
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De sportiefste van de sportieve Manta's. Speciale kenmerken: 
frontspoiler die de. aërodynamische stabiliteit bevordert. Halogeen 

• houden de wielen in alle omstandigheden ideaal op het wegdek. 
Versterkte schijfremmen behouden al hun doeltreffendheid, ook 

roplampen, sport buitenspiegel, brede rallystrepen, 
matzwart gelakte motorkap en radiatorscherm. 

Een blik in de motorruimte: 1,9liter motor 
met nieuw ontworpen L-Jetronic inspuitsysteem. 
Verbruik 8,5liter per 100 kilometer volgens 
DIN 105 pk. Topsnelheid 188km/u. Acceleratie 
van 0 tot 100km in 11,5 sec. 

Zijn krachtreserve kan spelend de steilste 
hellingen aan, zorgt voor kort en veilig inhalen. 

Gasdruk-schokbrekers, voor hoge prestaties, 

1,9 Liter-E, 105 DIN-pk. 
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 
Motortoerental omw;tnin 

• 

na kilometer-lange afdalingen. 
Het interieur is sportief-sober zwart. 

De stoelen ondersteunen perfekt het lichaam, 
ook in scherpe bochten. Alle instrumenten zijn 
overzichtelijk opgesteld : snelheidsmeter, 
toerenteller, oliedrukmet~r~ ampèremeter. 
Dadelijk hebt U de Mant a vast in de hand. 

En gaat u erfl)ee op reis, dan staan in heel 
Europa 6500 GM Euroservice ga-rages tot 
uw dienst. · 

• 
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