
Anton Toscanl is een ruim 75- [■ \
jarige Amsterdammer. Op een
leeftijd waarop veel mensen nau-
welijks meer iets aan lichaamsbe-
weging doen is hij nog steeds een m-ttJÊi ir. .
actief atleet „Ik heb altijd het idee
gehad dat ik moest doorgaan. Het WTais immers een soort plicht dat je BIS
voor je lichaam zorgt. Doe je het
niet dan takel je snel af," aldus
Toscanl in een interview in de HHHV
nieuwe aflevering van Parool Vrij, w aWW* W«$HFj
de mldweekse bijlage gewijd aan -W Wm

Parool Vrij zorgt ook dezeweek
weer dat u in uw vrije tijd niet _
hoeft stil te zitten. Het zit weer
boordevol tips en ideeën. Zoals:

" Ga eens een keertje mono printen

" Zaai uw eigen kamerplanten

" Modellen bouwen: boeiende bezigheid

" Loodgieterskarweitjes die u zelf kunt doen

" Zo maakt u foto's als er sneeuw ligt

" Uit eten gaan in een drie-sterrenrestaurant
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HET PAROOLW' WEERBERICHT
MEER BEWOLKING

(Van onze weerkundige medewerker)
Morgen meer bewolking en in het noordwesten

mogelijk een weinig motregen. Matigezuidwestelij-
ke wind. lets minder koud. Overdag 3 tot 5 graden
's nachts om het vriespunt.

Vooruitzichten; licht wisselvallig met dooi.
VRIJ, ONVERVEERD
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VANAGEACHTER ZUIVERING ’GEWONE’ BIOSCOOP

Aanpak porno gaat door
DEN HAAG — Minister Van Agt van justitie staat volledig

achter de voorgenomen actie van de procureurs generaal in ons
land pornografische films te weren uit de „gewone" bioscopen.

Hij heeft gisteren in antwoord
op vragen van de Kamerleden
Voogd, Haas-Berger en Kosto
(allen PvdA) gezegd niet bereid
te zijn de justitie op te dragen
deze actie op te schorten.

De minister zegt dat hij voortdu-
rend betrokken is geweest b ijhet
overleg dat heeft geleid tot het be-
sluit tegen porno in dè bioscoop op
te treden. Hij is het niet eens met
de stelling van de vraagstellers dat
zowel de Tweede- als de Eerste Ka-
mer door het aanvaarden van een
initiatief-wetsontwerp van de heer
Voogd en mevrouw Haas-Berger heb-
ben laten merken dat zij vinden dat
burgers van zestien jaar en ouder
zelf moeten kunnen beslissen wat zij
op het gebied van filmvoorstellingen
willen zien en dat de regering zelf
bekrachtiging van dit initiatief-ont-
werp in het vooruitzicht heeft gesteld.

Van Agt zegt dat de procureurs-
generaal hun actie baseren op het ar-
tikel in het wetboek van strafrecht
dat pornografie in de geowne bios-
coop verbiedt, een artikel dat het ini-
tiatief-wetsontwerp onverlet heeft ge-
laten. Het besluit van de procureurs-
generaal is, volgens de minister, dan
ook niet onverenigbaar met het wets-
ontwerp.

Spanning Ethiopië-
Soedan gegroeid

CHARTOEM (AFP) — Soedan heeft
zijn ambassadeur in de Ethiopische
hoofdstad Addis Abeba teruggeroepen.
Na de beschuldiging van de Soedanese
president Nimeiry dat Ethiopië onder-
dak verleent aan „elementen die Soe-
dan vijandig gezind zijn", werden de
betrekkingen tussen beide Afrikaanse
landen de afgelopen dagen snel slech-
ter.

POLITIE-INVAL IN HUIZEN
DISSIDENTEN IN MOSKOU
MOSKOU (Reuter, UPI, AP) —pc politie van Moskou heeft een

inval gedaan in de woningen van
drie dissidenten/Daarbij is vol-
gens het persbureau Tass mate-
riaal' gevonden, dat bewijst dat
de dissidenten rechtstreeks con-
tact onderhouden met de rechtse
baüingenorganisatie NTS, waar-
achter zich, aldus Tass, westerse
geheime diensten verbergen.

Een van de drie dissidenten heeft
deze beschuldiging van Tass als „ab-
surd" van de hand gedaan. De huis-
zoekingen vonden plaats bij Joeri
Orlov, Aleksandr Ginsboerg en Ljoer
da Aleksejeva, alle drie leden van
een dissidentengroep die nagaat of de
Sovjet-Unie zich houdt aan de ak-
koorden van Helsinki. Bij leden van
een dergelijke groep in Kiev werden
vorige week woningen doorzocht.

Volgens Tass zijn de drie dissiden-
ten werkloos, leven ze van „onver-
diend geld" en houden ze zich bezig

met activiteiten die in strijd met de
Russische wet zijn. Bij Orlov en
Aleksejeva werd materiaal in beslag
genomen dat betrekking heeft op de
schendingen van de rechten van de
mens in de Sovjet-Unie.

In de VS heeft Natalja Solzjenitsyn,
echtgenote van de uitgewezen schrij-
ver, in een verklaring gezegd dat de
huiszoekingen kennelijk een poging
zijn geld te pakken te krijgen dat
Solzjenitsyn regelmatig naar gezinnen
van vervolgde dissidenten stuurt. Na-
talja Solzjenitsyn is voorzitter van
een door haar man in het leven ge-
roepen stichting die de geldzendingen
verzorgt. De beschuldiging van Tass
noemde ze „een schaamteloze leugen".

De Russische dissident Boekovski
heeft in Londen, waar hij gisteren uit
Zwitserland aankwam, gezegd dat in
de Sovjet-Unie niet één maar drie
miljoen mensen gevangen zitten. Hoe-
veel daarvan om politieke of religi-
euze redenen zijn veroordeeld, zei
Boekovski niet.

Bij zijn aankomst in Londen werd Vladimir Boekovski, dievoorlopig in Engeland wil gaan uitrusten, ontvangen door
de acteur David Markham. Markham heeft jarengeleden, toen Boekovski in een Russische gevangenis zat, de Rus
als zijn zoon geadopteerd.

Geheimzinnig
licht aan zwerk

UTRECHT — In de serie „bo-
ven-natuurlüke" verschijnselen,
de laatste weken in ons land, is
gisteravond een melding geko-
men uit verscheidene midden-
Utrechtse dorpen: onder meer in
Kamerik en Vinkeveen werd een
fel, steeds van plaats verande-
rend lichtschijnsel waargenomen,
waarvan de herkomst nog een
raadsel is.

’Te weinig
parkeerbonnen’

PARIJS (AP) — Eigenaars van
twaalf Parijse parkeergarages
eisen van de gemeente 15 miljoen
gulden schadevergoeding. Om-
dat de politie te weinig parkeer-
bonnen uitdeelt, zeggen ze, kan
het de Parijzenaars niets schelen
of ze fout parkeren, en dat
scheelt voor de parkeergarages
veel aan inkomsten.

Politie jaagt op
moordenaar
taxichauffeur

(Van onze correspondent)
ARNHEM — De politie op de Ve-

luwe maakt jacht op de moordenaar
van de 40-jarige Apeldoornse taxi-
chauffeur Gerrit Wesselink, Otto
Pattimukay (1?) luit het Molukse
woonoord Vaassen.

Pattimukay ontsnapte gisteren uit
de open inrichting Op den Berg in
Amersfoort, waar hij na zijn straf
van een half jaar tuchtschool zat om-
dat hij verder tot een onvoorwaarde-
lijke terbeschikkingstelling van de re-
gering was veroordeeld. Gistermiddag
werd hij gesignaleerd in het Vaassen-
se woonoord, maar toen de politie
arriveerde was hij er niet meer. La-
ter dacht men hem te zien rijden in
een Mercedes, maar pogingen om die
staande te houden mislukten.

Otto Pattimukay doodde op 9 fe-
bruari vorig jaar de taxichauffeur in
diens auto op een ritje van het Apel-
doornse station naar Vaassen, omdat
hij en zijn jongere broer ineens het
idee opvatten de man te beroven.

Pers bij
executies

DALLAS (UPD — Een rechter
in Dallas (Texas) heeft beslist dat
verslaggevers terechtstellingen
mogen bijwonen en dat er ook
gefilmd mag worden. Ook radio
en tv mogen verslagen van exe-
cuties geven. De directeur van de
Texaanse gevangenissen is daar-
entegen omdat er dan een „cir-
cussfeer" zou ontstaan.

Geld ’veilig’
op de bank

SANTIAGO (Reuter) — In sep-
tember won de Chileense tim-
merman José Cardenas een be-
drag van rond 1,25 miljoen gul-
den in de voetbalpool. Hij gooide
het geld niet over de balk, maar
bracht het netjes naar een bank
in zijn woonplaats, Santiago.
Twee weken geleden ging de
bank failliet.

Ruim 500
ontslagen op
komst bij
2 bedrijven

(Van onze economische redactie)
AMSTERDAM. — Bü het vroe-

gere Singer in Nijmegen (nu Teal-
tronic), en bü de staalfabriek SMDK
in Utrecht (voorheen Demka, en
deels van Hoogovens) dreigt ont-
slag voor in totaal 550 mensen.

Tealtronic, waar 450 mensen wer-
ken, staat op de rand van het fail-
lissement, omdat minister Lubbers
gisteren de „geldkraan" naar het
bedrüf heeft dichtgedraaid.

Talloze pogingen om voor het be-
drijf een geschikte fusie-kandidaat
te vinden zyn vruchteloos geble-
ken. De staat neemt voor tweeder-t
de in het aandelenkapitaal deel en
heeft tot nu toe al ongeveer /50
miljoen in het bedrijf gestoken.

Volgens een woordvoerder van
Economische Zaken zou daar dit
jaar nog eens zon f 7 miljoen per
maand bü moeten om Tealtronie
draaiende te houden, „terwijl er
nauwelijks enig perspectief is." De
mening van Den Haag is dat dit
geld beter besteed kan worden aan
andere bedrijven in nood, die meer
mogelijkheden bieden.

De staalfabriek SMDK heeft voor
100 van de 600 personeelsleden ont-
slag aangemeld. Ook dit bedrüfwordt al door de overheid gesteund.
Volgens de directie is het echter
toch onvermijdelijk om in te krim-
pen, omdat de marktsituatie voor
het bedrijf slecht is en voorlopig
ook wel zal blijven.
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Staatsbegrafenis in
Israël voor Ofer
TEL AVIV (Reuter, UPI) — De Is-

raëlische minister van volkshuisves-
ting, Ofer, die zichzelf heeft doodge-
schoten na beschuldigingen dat hij
fraude zou hebben gepleegd, kreeg
vandaag een staatsbegrafenis.

Ondanks het joodse voorschrift dat
zelfmoordenaars op een afzonderlijke
plaats'moeten worden bijgezet wordt
de 55-jarige minister van het kabinet-
Rabin ter aarde besteld op de Kiryat-
Sjaul-begraafplaats bij Tel Aviv. Het
publiek werd vanmiddag in de ge-
legenheid gesteld de laatste eer aan
Oïer te bewijzen. Zijn stoffelijk over-
schot was daartoe opgebaard in het
gemeentehuis van Tel Aviv.

VAN AGT PLEIT VOOR
MEER POLITIEMENSEN

UTRECHT (ANP) — Volgens minister VanAgt van justitiebestaat
er nog een aanzienlijk tekort bij de politie. Als het aan de bewinds-
man ligt, zal na 25 mei (de dag van de verkiezingen) een „niet karig"
deel van de binnenlandse bestedingen worden uitgezonderd voor het
inlopen van het tekort aan mankracht bij de politie.

Van Agt, die zich bezorgd toonde
over toenemend wapenbezit bij parti-
culieren, deed deze toezegging giste-
ren in Utrecht op de oprichtingsver-
gadering van de Algemeen Christelij-
ke Politieféderatie (ACP). In deze fe-
deratie gaan de Bond van Christelijke
Politieambtenaren in Nederland en de
Katholieke Politiebond St. Michael sa-
menwerken. De federatie is aangeslo-
ten bij het CNV.

Hoewel de contouren van een nieuw
politiebestel in ons land op tafel lig-
gen, zullen er volgens de bewindsman
nog wel enige jaren verglijden, voor-
dat een nieuwe politie-organisatie is
verwezenlijkt. Er zijn momenteel zon
30.000 politiemensen in 140 afzonder-
lijke organisaties (gemeentekorpsen,
rijkspolitie, e.d.).

Samenwerking is nu echter ook al
mogelijk, aldus Van Agt, als men wil
en als men niet krampachtig vast-
houdt aan eigen bevoegdheden én

minister, is met name nodig voor de
identiteit. Samenbundeling, zo zei de
bestrijding van de ernstige vormen
minister is met name nodig voor de
van criminaliteit. Daarvoor zijn lan-
delijke diensten nodig. „De georgani-
seerde criminaliteit moet met een ge-
coördineerd handelen worden beant-
woord",_aldusVanAgt.

_^

Na uitlevering door
Nederland ontsnapt

BOGOTA (AFP) — Zes Colombi-,
anen, die wegens diefstal en oplich-
ting door Nederland zijn uitgeleverd,
zijn maandag bij hun aankomst op het
vliegveld van Bogota ontvlucht

De zes profiteerden van een bom-
alarm op de luchthaven, nadat Neder-
landse politiemensen die hen naar Zd.-
Amerika hadden begeleid juist de
overdracht aan de Colombiaanse poli-
tie hadden geregeld.

Olifant stierf:
liefdesverdriet

PISA (Reuter) — Na een hon-
gerstaking is in Pisa de 24-jarige
circusolifant Sandra overleden.
Het dier weigerde elk voedsel
sinds baar Duitse oppasser met
een Italiaans meisje trouwde en
naar Duitsland terugkeerde. Dat
verlies kon de aan liefdesver-
driet lijdende olifant niet ver-
werken.
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I plaats :

Deze bon svp in open envelop (zonder postzegel) naar: Het Parool. I
\ Antwoordnummer 2470. Amsterdam. «,.pellen kan ook: 020-9144 00. jfy.

FERD. BOLSTRAAT 137
/Xl ~*k TELEFOON 020-710455
VÖ7 *?£!?*"" CLERCQSTRAAT 112

eilïß TELEFOON 020-184881

* ★ ★ KANTOORPERSONEEL
TECHNISCH PERSONEEL
INDUSTRIEEL PERSONEEL
PARAMEDISCH PERSONEEL

ZIE ONZE GERUBRICEERDE ADVERTENTIE



Zeevissers boeken veel records
De Nederlandse Commissie Re-
cord-Zeevissen heeft zich het vo-
rige jaareen opnieuw sterk geste-
gen bekendheid bij Nederlandse
zeevissers verworven. Dat blijkt
uit het grote aantal record-
claims, dat vanuit het hele land
werd ontvangen. Om de gegevens
van haarrecordlijst quabetrouw-
baarheid overanderd optimaal te
waarborgen, moesten toch weer
claims van 1976 worden verwor-
pen wegens onder meer onvolle-
dige invulling en/of wegens het
bestaan van gerede twijfel bij de
Commissie.

In totaal werden acht nieuwere-
cords gevestigd en eveneens acht
records verbeterd. Daarvan wer-
den er drie nieuw erkend voor
Nederlandszeewater, alsmedeze-

ven verbeteringen. Opmerkelijk
was vooral,'dat voor schol het
gewicht (verbetering) en de
lengte (nieuw) door verschillende
sportvissers werd geclaimed en
door de NCR-Z erkend! Alle an-
dere records konden voor zowel
het gewicht als de lengte op
naam van de vanger van de be-
treffende soort worden bijge-
schreven.
In Europees zeewater buiten Ne-
derland werden vier nieuwe re-
cords gevestigd en wel in lers,
Engels (2x) en Noors zeewater.

De zee buiten Europa leverde
twee nieuwerecord-vissoorten op
- één gevangen bij Gran Canaria
door A. Jeursen en één doorzijn
zoon in hetzelfde gebied!

LIJST VAN RECORD-ZEEVISSEN PER 1 JANUARII977
Volgens opgave van de Nederlandse Commissie Record-
Zeevissen (NCR-Z)

NEDERLAND (zone tot 12 mijl uit ds kust)
Afdeling 1: recordgewicht; 2: recordlengte

wort gewicht cm vangstditum naam en woonplaats recordhouder
Bot 1750 gr 57 15-03-1973 G. Verhage. Putte (NB)

■II Braam 2490 gr 57 20-11-1976 H. BaJikerihoven, Haarlem (NH)
II DiUipflarder 3550 gr 66 23-06-1976 Marco Rcebers, Middelburg (ZkJ)

Dunlipharder 3200 gr 68 19-08-1975 A. Curellie, Velsen-N (NH)
fint 1195 gf 52 15-08-1975 P. Werker, DusseWort (WDtsf)
Geep 950 gr 80,5 28-04-197* M. W. v.d. Garde. Schoon" (NH)
Gevl. tipvis 650 gr 34 30-06-1975 W. Rijsdijk, Bergen op Zoom (NB)

■I Horsmakreel 985 gr 48,5 20-09-1976 C. H. van Schelven, Zierikzee (Zld)
Kabeljauw 17 kg 113 28-12-1972 H. Buekens, Hoogerheide (NB)
Makreel 1510 gr 54 08-07-1975 M. W. v.d. Garde. Schoort (NH)

■I Paling 2010 gr 99 29-10-1976 J. Holland, Castricum (NH)
■I Pollak 620 gr 39,5 19-10-1976 I. Garay. Eindhoven (NB)

Pijlslaartrog 38,5 kg onb. 28-07-1975 J. Priester, Goes (Zld)
■I Ruwe Haai 11 kg 137 17-07-1976 B. Verkuil, Hilversum (NH)

Schar 560 gr 38,5 31-10-1974 G. W. Endeveld, Schoort (NH)
Schelvis 1800 gr 57 02-01-1972 K. Bartelings, Hoogevéen (Dr)

■ Schol 2260 gr — 24-09-1976 W. Wittebrood, Schoort (NH)
■ Schol 60,5 08-05-1976 A. Schellevis. Wijk aan Zee (NH)

Sp. Zeebras. 180 gr 24 30-04-1974 A. C. W. v.d. Vel, Zierikzee (ZW)
■I Steenbdk 800 gr 37.8 14-11-1976 R. Jacobs, Haarlem (NH)

111 Tarbot 705 gr 33 02-07-1976 M. W. v.d. Garde, Schoort (NH)
Tong 1450 gr 50.5 24-09-1975 A Pot. St. Maartensdijk (ZW)
Wijting 1280 gr 52 23-10-1975 M. W. v.d. Garde, Schoort (NH)
Zeebaars 6200 gr 86 25-11-1975 C. Ligt. Halsteren (NB)
Zeekarper 1500 gr 45 08-09-1975 C. H. van Schelven. Zierikzee (ZW)

N.B. Verklaringvan de tekens: lil Nieuw Nederlands record; II Verbetering van het
record voor gewicht en lengte; ■ Verbetering van het record voor gewicht Al lengte.
2) Voor een record-verbetering in Afdeling 1(gewicht) dienthetverschilmet het bestaande
record tenminste tien gram bedragen.
3) Voor een record-verbetering inAldeüng 2 (lengte) dienthetverschil met het bestaande
record tenminste 0,5 cm (vijl millimeter) te bedragen.

EUROPA (buiten Nederland), minimaal 0,5 kg.
Afdeling 3: uitsluitend het recordgewicht

tooit gewicht vangstdatum recordhouder vangplaats
Blauwe haai 73,5 kg 13-08-1973 H. Jak, Krommenie Courtmacsherry (ler)
Conger 22 kg 10-07-1973 K. Vogel, Arnhem Plymouth (Eng)
(evenaring) 22 kg 13-07-1973 K. E. Vink, Zaand. Plymouth (Eng)
Doornhaai 6,6 kg 03-08-1972 T. C. Breg. Wveer Kenmare (ler)
Geep 990 gr 20-07-1971 J. Lv. Os, Delft Kenmare (ler)
Gladde rog 2,8 kg 18-08-1970 J. C. Koop, R'dam Dungarvan (ler)
Grauwe poon 685 gr 02-08-1972 H. Greeve, Rhoon Dungarvan (ler)

■II Heek 5,6 kg 07-09-1976 A. J. Zonderland. Zaandam Dungarvan (ler)
Kabeljauw 8,7 kg 04-07-1973 K. Vogel, Arnhem Plymouth (Eng)
Kathaai 8.6 kg 04-09-1971 R. de Vos. Utr. Kenmare (ler)
Kootvis 8.6 kg 11-06-1974 K. Vogel; Arnhem Lands End (Eng)
Leng 14.1 kg 07-09-1972 J. F. Fock, Zeist Kinsale (ler)
Maanvis 6.4 kg 08-07-1974 C. A. Folkerts, Gr. Doelan (Fr)
Neushaai 81.5 kg 30-07-1970 Jac. Boom, Adam Lymington (Eng)
Pollak 7,1 kg 13-06-1974 K. Vogel, Arnhem Lands End (Eng)
Raja Undulata 7,5 kg 25-06-1972 W. Eygenhuysen, Asd Tralee (ler)
Rode zeebras. 1.6 kg 21-08-1974 p. j.Verbunt,Koog a/dZaan Cahirciveen (ler)
Ruwe haai 18,5kg 01-08-1972 C. J. v.d. Wetering, (Kenmare (ler)

■II Schar 566 gr 13-11-1976 J. Hofstra. Badh.d. Ramsgate (Eng)
Schelvis 4.4 kg 03-08-1972 H. Kerkum. Alkmaar Dungarvan (ler)
Stekelrog 10 kg 01-09-1971 F. v. Lamoen, Spoort Dungarvan (ler)
Tong ' 1,25 kg 11-10-1975 J. W. Bonda, Wveer Oostende (Belg)
Tarbot 8,3 kg 16-09-1972 G. Twigt, Cap. a/d U Kenmare (ler)
Vleet 84,5 kg 1447-1969 P. L Goedvolk, H'lem Valentia (ler)
Wijting 1,4 kg 15-08-1971 P. Ravestijn. Utr. Kinsale (ler)
Zeebaars 5.5 kg 17-05-1971 A. Roelofsen, A'hem Youghal (ler)
Zee-engel 24.9 kg 16-06-1971 H. Brons, R'dam Westport (ler)

■■■Zeekarper 1.6kg 22-09-1976 Jac. Boom, Adam ' Uwe (Eng)
■M Zeewolf 3.4 kg 13-07-1976 fl. C. Oosterling, Alkm. Sognedal (Noorw)

Zwaardvis 170 kg 03-10-1974 J. Tuit, Den Haag Sesimbra (Port)

N.B. Voor verbeteringen van records tot 2000 gram dient hetverschil in gewicht tenminste
10 gram te bedragen; voor records boven de 2000 gram (2 kilo) tenminste 100 gram.

WERELDZEEËN (buiten Europa), minimaal 10 kg
Afdeling 4: recordgewicht (vermelding lengte pro forma)

wort gewicht cm vangstdat recordhouder vangplaats
Blauwe haai 150 kg 294 14-07-1972 B. Augustijn. Bilth. Weerschip Kik)

■ 81. marlijn 306 kg 381 04-07-1976 A. C. Jeursen,
Swartbroek (L) Gran Canaria

Geelvintonijn 87 kg 190 04-10-1975 H. S. Goede, Adam Gran Canaria
■II Hamerhaai 126 kg 261 0547-1976 F. E. Jeursen,

Swartbroek (L) Gran Canaria
Mako 272 kg 290 06-09-1973 H. A. Donker, Zeist Weersch. Cumulus
Tonijn 252 kg ? 07-08-1971 R. v. Giessel, Geldr. Massachu., USA
Zwarte haai 105,6kg 236 02-12-1971 H. C. Albens, Adam Mozambique

NB. Vooreen record-verbetering dient helverschil in gewicht tenminste 1 kg te bedragen.

De gegevensvan detereeordlllM mogen uitsluitend voor ntet-commercléle doeleinden worden
overgenomen. BI) pubtHutt» in enigerlei vocm dient te werden vermeld: „Bron: Parool-Vrij
(AandeHetk van S-M977ynCH-r.

aan
de
haak

doorHANS D DOELEMAN

schrijven? bellen?
postbus 433 02995-4284
Amsterdam

Dit jaar ook recordlijst langste vis
De NederlandseCommissieRe-

cord-Zeevissen heeft besloten om
ingaande dit jaar óók een re-
cordlijst voor lengtes van zeevis-
sen (uitsluitend voor vangsten in
Nederlands zeewater) op te stel-

len! De NCR-Z heeft daarmeeeen
wereldprimeur, wantin alle ande-
re landen wordt alleen het (Brit-
se) systeem gevolgd waarin re-
cords op gewicht gevestigd of
verbeterd worden.

De Commissie heeftoverwogen
dat zij zich niet van het gangbare
wereldsysteem wil losmaken,
waardoor de lijst met recordge-
wichten dient te worden ge-
handhaafd. Aan de andere kant
is zij van mening, dat het biolo-
gisch en volgens Nederlands ge-
bruik juister is om records op
lengte te erkennen, vandaar de
dubbele lijst

Zeevissers kunnen daarom
voortaan hun vangst als record
voor (een van) beide lijsten clai-
men, en wel bij: Secretariaat
NCR-Z, dr. Dolf Boddeke, p/a RI-
VO, Haringkade 1 in IJmuiden
(02550-19131).

" Ook gewijzigd werd het mini-
mumverschil waarmee in Neder-
lands en Europees zeewater een

record verbeterd kan worden.
Dat werd van 50 gram terugge-
bracht tot minimaal 10 gram;
met terugwerkende kracht over
1976.

" Verder kunnen voortaan zee-
vissen van minimaal een pond in
plaats van een kilo (gevangen in
Europees zeewater buiten Neder-
land) als record worden ge-
claimd.

O Vangsten in zeewater buiten
Europa komen uitsluitend voor
erkenning als „verbetering" in
aanmerking als het gewichtsver-
schil tenminste één kilo be-
draagt.

De blauwe marlijn van A. Jeursen (links naast de vis), de zwaarste en langste
record die ooit officieel voor een Nederlander werd geregistreerd.

VOORSPELLING
Onze wekelijkse voorspelling van uw
vangkansen in het Nederlandse bin-
nenwater (32e/33e week seizoen
76-77):

VISDAG: VANGKANS:
Donderdag 6 jan.: afnemend
Vrijdag 7 jan.: matig
Zaterdag 8 jan.: slecht
Zondag 9 jan.: zeer slecht
Maandag 10 jan.: zeer slecht
Dinsdag 11 jan.: zeer slecht
Woensdag 12 jan.: zeer slecht

Verwachting voor de 33e/34e sei-
zoenweek: een onveranderd zeer
slechte visweek — hetkan in de loop
van dit jaar in ieder geval niet nog
slechter worden ...

i Deze (nog) onbekende visser kan deze week een werphengelcombinatie bij Het
i Parool afhalen.

Nog kansen te over
Voor enkele tientallen soms
zeldzame, maar veelal zeer goed
vangbare zeevissoorten (In Ne-
derlands zeewater) werden bij de
Nederlandse Commissie Record-
Zeevissen nog geen record-claims
ingediend. Het gaat om voorna-
melijk deze soorten: stekelrog,
doornhaai, hondshaai, haring,
zeeforel, spiering, zeepaling,
koolvis, 5-doornigemeun, grauwe
poon, rode poon, kleine pieter-
man, koornaarvis, botervis, slijm-
vis, puitaal, pitvis, dikkopje, zee-
donderpad, snotolf, 3-doornige
stekelbaars, slakdolf, griet,
tongschar en dwergtong.

BELONING
AFHALEN
Op onze dagelijkse tocht in de
file van Monnickendam naar de
krant, staan we vrij geregeld
noodgedwongen stil. Vanuit de
welverwarmde auto bekijken we
dan peinzend het rechtsgelegen
Noordhollands Kanaal, waar-
langs dag na dag sportvissers
hun geluk of kunde beproeven.
Onverstoorbaar, met hun rug
naar het kwalijk rokende en rui-
kende verkeer op enkele meters
afstand.

't Zou ons plekkie niet zijn, dat
niet. Hoewel de stek als zeer goed
bekend staat, dat weer wèl...

Hobby
Maar ja, het aantrekkelijke van
de sportvisserij is, dat jezelf uit-
maakt waar je wel of niet zin in
hebt. Geen scheidsrechters, geen
loeiend publiek — jekiest in onze
hobby je eigen stukje Nederland.
Zoals onze ONBEKENDE VIS-
SER van deweek dat deed, getui-
ge de foto van George Verberne.

Wij belonen deze Onbekende met
een fraaie PAROOL-werphengel-
combinatie van Mitchell Sport
BV, voor zijn verstandige besluit
om inspannende ontspanning
aan hetwater te zoeken. Komt u
'm even halen bij onze afdeling
Public Relations, Onbekende?

PLATEN / pop
Joni Mitchell
zoekt zichzelf

Joni Mitchell: „Hejira" —Asylum
Vooral bij songwriters die per-
soonlijke ervaringen verwerken,
is de titel van een elpee vaak
veelzeggend. Ik kom daarop door
Joni Mitchell. Neem nou bijvoor-
beeld eens het voor Nederlandse
oren wat vreemd aandoende be-
grip „Hejira". wat in het Ara-
bisch zoveel betekent als reis
naar zelfkennis. Dat is typisch
een titel die past bij iemand als
Joni Mitchell, die tenslotte meer
dan wie ook delicate en subtiele
songs in de ik-vorm schrijft,waar
zij met haar hoge zang een on-
miskenbaar eigen identiteit aan
geeft. Juist door die wisselwer-
king tussen tekst enzang hadden
haar elpees als „Blue" en „Court
And Spark" voor mij een moei-
lijk te definiëren soort betove-
ring. Ze maakte je namelijk op
een unieke manier deelgenoot
van haar diepste geheimen,
althans dat gevoel kreeg je. Ik
moet dan ook toegeven, dat ik
behoorlijk afknapte op haar be-
gin vorig jaar uitgebrachte al-
bum „The Hissing of Summer
Lawns". Want niet alleen waren
haar songs daar veer meer dan
voorheen op de buitenwereld ge-
richt, ook hetminder melodische
decor gaf die plaat een langdra-
dig en zelfs algemeen karakter.

Maar goed, het afgelopen jaar
heeft Joni Mitchell zich in alle
rust op haar nieuwste werkstuk
kunnen concentreren. Joni
Mitchell zoekt in al haar songs
zichzelf, keert terug naar vroege-
re gebeurtenissen in haar leven,

weegt af en observeert haar rol
daarin. Maar ik ben blij datze dit
keer weer sterker neigt naar de
verhalende songs met een zéér
vrouwelijk oog voor details. Ze
ontrafelt haar relaties met men-
sen tot in de finesses („Coyote")

En jehoort een lawinevan beeld-
spraken en symboliek, die door
de ragfijne omlijsting (vooral
bassist JacoPastorius speelteen
hoofdrol) ingenieus wordt geac-
centueerd. Eén van de hoogte-
punten is haar hommage aan

blueszanger Furry Lewls („Furry
Sings The Blues"), waar Neil
Young's trieste mondharmonicadoorheen snijdt. Ook bezingt ze
fraai de tragedie („A Strangé
Boy") van een hopeloze relatie of
de rusteloosheid waarmee ze
haar leven leeft 3„Refuge of The
Roads"). Negen songs van grote
innerlijke bewogenheid. Myste-
rieus en tóch supersuggestief.
Maar bovenal:recht uit hethart

JIM VAN ALPHEN

joni Mitchell: vrouwelijk oog voor details

PLATEN /show
Hoogtepunten
van Bomans

Schrijver en spreker Godfried
Bomans behoort tot de voorlopig
onvergetelijke Nederlanders.
Zijn dan ook terstond herkenba-
re stem valt nog voortdurend via
plaat, radio en televisie te horen.
Vijf jaar na zijn dood is nu een
vervolg verschenen op een van
zijn elpees, „Bomans met een
glimlach, deel H." (Negram ’18.90). Spitse grappen en wat die-
pere filosofietjes in de typische
beschouwende trant van Bomans
hoogtepunten opnieuw uit het
vermaarde radioprogramma
„Kopstukken".

„De Stukken van Jan Cremer"
heet het dubbelalbum (Kozak
’29.50) waarop twee korte to-
neelwerken van de veelzijdige
Cremer zijn vastgelegd: „The La-
te Late Show" en „Oklahoma
Motel", die zes jaar geleden o.m.
bij Toneelgroep Studio volle za-
len trokken. Pittig, openhartig,
bijna revue-achtig theater over
het Amerikaanse leefpatroon,
waaraan Johnny Lion voor de
plaat om het tekort aan
zichtbaarheid te compenseren
leuke muziekjes,songs en jingles
heeft toegevoegd. Het resultaat
'is twee uur luisterplezier.

Rogier: wat wee

De produktieve Rogier van Ot-
terloo is er al weer met een nieu-
we elpee: The Prench Collection
(Polydor ’ 20.25). Eigen arrange-
menten van bekende Franse
chansons voor groot orkest. La
Mer van Trenet,werk van Michel
Legrand, Azanavour, Brei. Een
romantische, licht melancholieke
sfeer, vakkundig op de plaat ge-
zet, maar toch een beetje wee. Er
blijft weinig smaak van hangen.

Misschienkomt het door het ont-
breken van de vermaarde, zeer
persoonlijke Franse stemmen die
de meeste nummers „gemaakt"
hebben.
Het Groningse duo Sundown, dat
eerder dit jaar even de hitlijsten
haalde met „One Morning in
May" van Peter Schaap, heeft nu
een elpee gemaakt, „Sundown"
(Negram, ’ 19.85). Folkachtige
liedjes, zowel traditionals als ei-
gen werk. Het is wel charmant,
maar de arrangementen en het
aantal muzikanten is wat over-
dreven op de plaat.Eenvoud doet
het in dit genre

„Achter Atlantis" heeft de nieu-
we elpee van Peter Schaap. Pofr
tische liedjes, melodieus, muzi-
kaal heel gevarieerd, maar on-
danks wat bescheiden engage-
ment toch niet erg pittig (CBS

’ 19.95).

Bakker: vakwerk
Het easy-listening werk is in-
„Eternal Cycle" heet de nieuwe
elpee die Dick Bakker met zijn
groot orkest heeft gemaakt, met
Joop Stokkermans solistisch aan
de vleugel (Dureco ’ 20.25, musi-
cassette ’ 20.25). Veelgevraagde
talenten hebben elkaar hier ge;
vonden. Sfeervolle, „klassiek"
klinkende romantische muziek,
werk van bijvoorbeeld Rachma-
ninof, maar ook van Bakker en
melodieus, geen sensationelever-
rassingen, maar wel veel vak-

"manschap, ook technisch.

Brassens: charme
Georges Brassens smijt niet met
nieuwe platen om zich heen.
maar nu is er eindelijk weer een
uitgekomen, „Georges Brassens"
(Philips ’ 21.25). Het doet goed
zijn sympathieke stem met zijn
hoekige charme weer te horen.
Veertien nieuwe, intrigerende
chansons, op het eerste gehoor
niet hit-potentieel als „Brave
Margot" of „La mauvaiseréputa-
tion", maar zeer het beluisteren
waard. Brassens eerste elpee in
ruim drie jaar. Zijn stem klinkt
wat ouder, maar niet erg door de
jaren geteisterd, en hij wordt nog
steeds begeleid door zijn trouwe
bassist Pierre Nicolas.

BEN DULL

Rogier van Otterloo

Godfried Bomans

■_K ;3..* __S________________H_W'Georges Brassens

LECTUUR
Ganymedes I (’ 6,50) is de eerste
aflevering van wat eenreeks Bru-
na SF-jaarboeken moet worden-
Twintig merendeels zeer korte
verhalen door dertien verschil-
lende Nederlandse en Vlaamse
auteurs (bekend en nog onbe-
kend in het genre), waarvoor deze
recensent over het algemeen
geen geestdriftiger kwalificatie
dan „best interessant" en „wel
aardig" op kan brengen. Sa-
mensteller Vincent van der Lin-
den heeft wel voor behoorlijkwat
afwisseling gezorgd en de term
„science fiction" ruim opgevat.
Verscheidene verhalen vallen
meer onder de noemer „fantasie
en gruwel". Het is ook lang niet
allemaal even oorspronkelijk.
Gerard van Schootens idee voor
Hart van Steen (over een gruwe-
len bedrijvende kleine jongen)
kwamen we al jaren geleden bij
de Deen Villy Sorenson tegen,
maar toegegeven moet worden
dat dit een goede variatie is. Het
openingsverhaal doorEf Leonard
had door Fredric Brown verzon-
nen kunnenzijn en zo wordt men
aan meer grote namen herinnerd-
Of Ganymedes een langer leven
beschoren zal zijn dan zijn voor-
ganger Pulp?

Eenzame bloedvogel (Bruna,

’ 6,50) door de Belg Eddy C. Ber-
tin bevat een nogalhoogdravend
geschreven korte science-
fictionroman en een negental
verhalen, die deels dichterbij het
„normale" huiverwerk staan
waarin Bertin reeds een zekere
faam geniet. Het titelverhaal ls
"nogal pretentieus en moeilijk.
Vindingrijk bedacht, maar soms
lastig te volgen. Het kleinere
werk is soms wel wat erg klein.
Vergeleken bij de eerdere Bertin-
bundels viel deze een tikkeltje
tegen. J, j. STRATING
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