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Berichten voor de agenda kunt u mailen
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0229-284999.

bioscopen

Programma t/m 25 april
HEERHUGOWAARD
METRO 1 (072-5720800) – ’Ernst, Bobbie en de
geslepen Onix’, wo. 14.30 uur, za. zo. 14.15 uur.
’Wild hogs’, wo. do. 20.30 uur, vrij. za. zo. 19.15
en 21.45 uur, ma. di. wo. 20.30 uur. ’Arthur en
de Minimoys, za. zo. 16.45 uur.
METRO 2 – ’Mr. Bean’s holiday’, wo. 13.45 en 20
uur, do. 20 uur, vrij. 19 en 21.30 uur, za. zo. 14,
16.30, 19 en 21.30 uur, ma. di. 20 uur, wo. 25
april 14 en 20 uur.
METRO 3 – ’Shooter’ (16 jaar), wo. do. 20.15
uur, vrij. za. zo. 21.15 uur, volgende week ma.
di. wo. 20.15 uur. ’Teenage mutant ninja turt-
les’, wo. 14.15 uur, vrij. 18.45 uur, za. zo. 13.45,
16 en 18.45 uur, wo. 25 april 13.45 uur.
METRO 4 – ’Music & Lyrics’, wo. 14 uur, za. zo.
17 uur. Sneak preview, wo. 20.45 uur. ’Hot fuzz’
(16 jaar), do. 19.45 uur, vrij. za. zo. 22 uur, vol-
gende week ma. di. wo. 19.45 uur. ’Norbit’, vrij.
za. zo. 19.30 uur. ’Beestenboel’, za. zo. 14.30
uur, wo. 25 april 14.30 uur.
METRO 5 – ’300’ (16 jaar), wo. do. 19.45 uur,
vrij. za. zo. 21 uur, di. 19.45 uur. ’Arthur en de
Minimoys’, wo. 13.30 uur. ’It’s a boy/girl thing’,
vrij. 18.30 uur, za. zo. 13.30, 15.45 en 18.30 uur,
wo. 25 april 13.30 uur. ’Assepoester en de keu-
kenprins’, wo. 25 april 13.30 uur. Sneak pre-
view, wo. 25 april 20.45 uur. ’The queen’, ma.
19.45 uur.

PURMEREND
METRO 1 (0299-436188) – ’Wild hogs’, wo.
13.30 en 20.30 uur, do. 20.30 uur, vrij. za. zo.
18.45 en 21.45 uur, ma. di. wo. 20.30 uur. ’Ar-
thur en de Minimoys’ (Ned.), za. zo. 13.30 uur.
’Beestenboel’, za. zo. 16 uur. ’Assepoester en de
keukenprins’, wo. 25 april 13.30 uur.
METRO 2 – ’Norbit’, wo. do. 20.15 uur, vrij. za.
zo. 22 uur, ma. di. wo. 20.15 uur. ’Ernst, Bobbie
en de geslepen Onix’, wo. 14.15 uur, za. zo.
14.15 uur, wo. 25 april 14.15 uur. ’Music and ly-
rics’, vrij. 19.15 uur, za. zo. 16.45 en 19.15 uur.
METRO 3 – ’Teenage mutant ninja turtles’, wo.
13.45 uur, vrij. 18.30 uur, za. zo. 13.45, 16.15 en
18.30 uur, wo. 25 april 13.45 uur. ’An inconve-
nient truth’, wo. 20.15 uur. Sneak preview, do.
20.15 uur. ’300’ (16 jaar), vrij. za. zo. 21.15 uur,
ma. di. 20.15 uur. ’The queen’, wo. 25 april
20.15 uur. 
METRO 4 – ’Mr. Bean’s holiday’, wo. 14 en 20
uur, do. 20 uur, vrij. 19 en 21.30 uur, za. zo. 14,
16.30, 19 en 21.30 uur, ma. di. 20 uur, wo. 25
april 14 en 20 uur.

LELYSTAD
UTOPOLIS (0320-226562) – ’Beestenboel’
(Ned.), wo. 13.30 en 16.15 uur, do. vrij. 16.15
uur, za. 13.30 uur, zo. 11 en 13.30 uur, ma. di.
16.15 uur, wo. 25 april 13.30 uur. ’Music and ly-
rics’, wo. 16.15 en 20 uur, do. 16.15 uur, vrij. za.
16.15 en 18.45 uur, zo. t/m wo. 16.15 uur. ’Nor-
bit’, wo. do. 16.15 en 20 uur, vrij. 16.15 en 18.45
uur, za. 13.30, 16.15, 18.45 en 21.45 uur, zo. 11,
13.30, 16.15 en 20 uur, ma. 16.15 uur, di. 16.15
en 20 uur, wo. 25 april 13.30, 16.15 en 20 uur.
’300’ (16 jaar), wo. do. 20 uur, vrij. za. 21.45 uur,
zo. t/m wo. 20 uur. ’Mr. Bean’s holiday’, wo.
13.30, 16.15 en 20 uur, do. 16.15 en 20 uur, vrij.
16.15, 18.45 en 21.45 uur, za. 13.30, 16.15,
18.45 en 21.45 uur, zo. 11, 13.30, 16.15 en 20
uur, ma. di. 16.15 en 20 uur, wo. 25 april 13.30,
16.15 en 20 uur. ’Ernst, Bobbie en de geslepen
Onix’, wo. 13.30 uur, za. 13.30 uur, zo. 11 en
13.30 uur, wo. 25 april 13.30 uur. ’Arthur en de
Minimoys’ (Ned.), wo. 13.30 uur. ’Shooter’ (16
jaar), wo. do. 20 uur, vrij. 21.45 uur, za. 18.45 en
21.45 uur, zo. t/m wo. 20 uur. ’Teenage mutant
ninja turtles’ (Ned.), wo. 13.30 en 16.15 uur, do.
vrij. 16.15 uur, za. 13.30 en 16.15 uur, zo. 11,
13.30 en 16.15 uur, ma. di. 16.15 uur, wo. 25
april 13.30 en 16.15 uur. ’Sunshine’ (16 jaar),
do. 20 uur, vrij. 18.45 en 21.45 uur, za. 16.15,
18.45 en 21.45 uur, zo. 16.15 en 20 uur, ma. di.
20 uur, wo. 25 april 16.15 en 20 uur. ’Red Road’,
vrij. 20.15 uur, ma. 20.15 uur.

FILMHUIS
HOORN – Mariakapel, Korte Achterstraat 2a
(reserveren: www.filmhuishoorn.nl of 0229-
210048). ’Paris je t’aime’, wo. 20.30 uur. ’The
way I spent the end of the world’, do. vrij. 20.30
uur, za. 19 uur, zo. 10 en 20.30 uur, ma. 20.30
uur. ’12.08 East of Bucharest’, za. 22 uur, vol-
gende week di. wo. 20.30 uur. Kinderfilm ’Ar-
thur and the Minimoys’, zo. 14 uur.
ENKHUIZEN – Drommedaris, Paktuinen 1. ’Ba-
bel’, do. 20.30 uur.

telefoonnummers

ALARMNUMMERS: 112, voor politie, brand-
weer en ambulance bij spoedgevallen. Brand-
weer en ambulance ook: 072-5644444. Politie
geen spoed: 0900-8844. Dierenambulance:
0229-245353.
Voor MEDISCHE ZORG buiten de normale ope-
ningsuren: HUISARTSEN: Huisartsen Post West-
Friesland, Maelsonstraat 5 in Hoorn, 0229-
297800. Voor Hensbroek: Huisartsenpost Alk-
maar 072-5180618. Voor Zeevang: Spoedpost
Waterland 0299-313233. APOTHEEK: Maelson
apotheek, Maelsonstraat 3, Hoorn 0229-
208001. TANDARTS: 075-6319340. THUIS-
ZORG: 0229-206706.

Woensdag
muziek

HOORN – Oosterkerk, Grote Oost 58, 20.15 uur.
Kamermuziekconcert van Holland Symfonia.
Reserveren bij het Park 0229-291000.
HOORN – Het Park, Westerdijk 4, 20.15 uur.
Concert Slagerij van Kampen (uitverkocht).
URSEM – Hervormde kerk, Kerkweg 4, 20.30
uur. Klankschalenconcert met de didgeridoo-
en djembégroep uit Heerhugowaard. De op-
brengst is voor een school in Ghana. Reserve-
ren: 072-5023017.
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de hitparade en kwam nooit
hoger dan de zestiende plaats.
De echte waardering voor het
nummer kwam pas later, toen
buitenlandse artiesten het op
hun repertoire namen. De cij-
fers kent hij uit zijn hoofd. De
ode aan de havenkroeg is in
vijftig talen op tekst gezet.
Over de hele wereld brachten

Hier was het. Aan het tafeltje
meteen naast de deur. Vader
Abraham gaat opnieuw zitten
op het plekje waar ooit zijn
wereldhit ontstond. In het
kleine café aan de haven. Laat
half Hoorn nou altijd gedacht
hebben dat het in De Volen-
dammer was. Niet dus. ’t
Schippershuis, recht daarte-
genover, was de inspiratiebron
van de smurfenvader.
Eigenlijk zat hij gewoon te
wachten, op die regenachtige
middag in 1975. Pierre Kartner,
zanger, liedjesmaker en de
man achter Vader Abraham,
had een afspraak met een foto-
graaf. Die kwam niet opdagen,
wat de artiest tijd genoeg bood
om mijmerend wat uit het
raam te kijken. Hij overzag de
haven, hoorde binnen de bil-
jartballen tikken en raakte ge-
vangen in de sfeer. Vanuit dat
gevoel ontstonden de woorden
en de muziek van een klassie-
ker.
,,Door het gezellige en het ge-
moedelijke dat in de lucht
hing, zat ik er wel lekker ont-
spannen’’, vertelt de bard van
Breda. ,,Er hing een stemming
waarin iedereen zich thuis
voelde. Niemand die moeilijk
deed, gewoon een biertje drin-
ken met elkaar en verder geen
gezeur. Precies wat iedereen
verwacht van een paar uurtjes
gezelligheid.’’
Om de tijd te doden, schreef
hij die indrukken op een bier-
viltje. En toen de inspiratie
bleef stromen, kwam daar nog
een tweede viltje bij. Die viltjes
en de herinneringen die eraan
zaten nam hij mee naar huis.
Daar heeft het idee meer dan
een jaar ergens achter in zijn
hoofd gesudderd.
,,Heel vaak zat ik te piekeren
wat ik nou met dat bewaarde
beeld van dat havenkroegje
moest doen. Tot ik een keer
midden in de nacht de inge-
ving kreeg. Toen spatte het er
binnen een half uur uit. De
tekst en de muziek stroomden
zo uit mijn pen op papier. Die
paar uurtjes in Hoorn stonden
me ineens weer glashelder voor
de geest. Het was alsof de sfeer
van de haven steeds met me
was meegevaren.’’
Nadat het lied op papier stond,

dacht hij eerst dat het een ge-
schikt nummer voor Imca Ma-
rina zou zijn. ,,Maar haar ma-
nager zag het niet zitten. ’Geef
het maar aan Herman van
Veen’, zei hij. Toen dacht ik:
’Dan doe ik het zelf’. Ik veran-
derde iets aan de tekst en zong
het voor het eerst bij de KRO
op de radio, bij Hans van Willi-
genburg. Het publiek reageer-
de meteen razend enthousiast.
Aan het eerste applaus merkte
ik al dat ik met dit lied iets bij-
zonders in handen had.’’

Carnavalstijd
Het was begin 1976. Midden in
de carnavalstijd. In een impuls
besloot hij ’In ’t kleine café aan
de haven’ direct uit te brengen.
Niet handig, bleek achteraf.
Want in de concurrentie van
feestkrakers sneeuwde het be-
zongen cafeetje onder. Het lied
stond maar een paar weken in

181 artiesten het uit op plaat of
cd. Van Nana Mouskouri tot Ja-
mes Last, van Peter Alexander
tot The Dubliners. Van operet-
tewals tot folksong, van schla-
ger tot hardrockballad. ,,En
dan heb ik het alleen nog maar
over de versies die netjes aan
me worden gemeld, want als ze
het in het Oostblok of Zuid-

Amerika opnemen, moet je al-
tijd maar afwachten of je daar
ooit iets van te horen krijgt.’’
Kartner is ook niet met elke
versie even gelukkig. Bij het
aanhoren van de Duitse zanger
die de tekst verdraaide om er
een loflied op de wc van te ma-
ken, kromde Vader Abraham
de tenen. ,,Maar die gekke Ber-
lijner verkocht er toch maar
mooi 400.000 platen van.’’
Waarbij de tenen in Breda zich
weer wat ontspanden, want
van elk verkocht exemplaar
krijgt de componist zijn deel.
In 2002 liet walskoning André
Rieu zijn vioolsnaren nog dan-
sen op de driekwartsmaat van
het kleine café. Met een gevolg
van vijftig muzikanten en dan-
seressen streek de dirigent neer
in ’t Schippershuis om de cd
met zijn versie ten doop te
houden. Vader Abraham zelf
kreeg hierbij een ererol. Glun-

derend zag hij hoe de vaste
jongens aan de bar weer ouder-
wets inhaakten op zijn liedje. 
Aan het Hoornse tafeltje waar
het allemaal begon, schudt hij
de verklaringen voor het tijdlo-
ze succes zo uit zijn mouw.
,,Het is een warme melodie, die
in je hoofd blijft zitten. Het
sluimert wat rond en vindt dan
een plek in je geheugen. Net
zoals ’Stille nacht, heilige
nacht’ dat doet.’’

Vriendschap
,,De tekst benoemt het verlan-
gen naar veiligheid. Die hang
naar vriendschap en warmte
kent geen grenzen. Het verlan-
gen naar geborgenheid is over-
al ter wereld herkenbaar. In die
zin is het Hoornse cafeetje een
tijdloos voorbeeld voor alle ha-
venkroegen.’’ 
Hoe tijdloos? Dat bewees Vader
Abraham in september 2003.
Toen zong hij ’In ’t kleine café
aan de haven’ op het Lowlands
Festival in Biddinghuizen. Een
publiek van achttienduizend
jongeren bleek het refrein uit
het hoofd te kennen. 
In ’t Schippershuis nemen ze er
daar nog eentje op.
J A N  V R I E N D

Hoorn heeft 650 jaar stadsrech-
ten. In het feestjaar 2007 dui-
ken we terug in de geschiedenis
van de stad. Vandaag: Het ver-
haal achter ’In ’t kleine café aan
de haven’, van Vader Abraham.

Vader Abraham weer even terug in ’t Schippers-
huis, in 2002, waar de versie van André Rieu
(rechts) ten doop werd gehouden. foto marcel rob

De single uit
1976 bereikte
de zestiende
plek in de hit-
parade.

Pierre Kartner kreeg inspiratie in ’t Schippershuis

Het kleine café dat de hele wereld kent

Op de Rode Steen, voor
het Westfries Museum,
wordt zaterdag 21 april de
Hoornse tulp ten doop ge-
houden. Om 15.45 uur
wordt deze speciale tulp
onthuld door de ambassa-
deur van Turkije, Selahat-
tin Alpar. Vervolgens
wordt de tulp gedoopt
door wethouder Jan de
Boer en Paul Botman sr.
van Tulpenselectie.nl, de
leverancier van de tulp. 
Op diezelfde dag wordt
het Historisch Museum
Turkije-Nederland in de
Wisselstraat heropend. In
het Westfries Museum be-
gint een tentoonstelling
over de geschiedenis van
de tulp als ornament in de
Nederlandse kunst. Deze
duurt tot 27 mei.
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Nieuwe Noord 61 - Hoorn

PYJAMA’S - KAMERJASSEN
ONDERMODE

(ADVERTENTIE)

Dat laatste is voor Hoorn een
nieuw woord, maar in Alkmaar,
IJmuiden en Heemskerk is het
niet nieuw. Michiel Pijl (CDA)
wees daar gisteravond tijdens
een commissievergadering op,
toen het sociaal veiligheidsbe-

leid werd behandeld. Hij intro-
duceerde daarmee een volgens
velen ’mooi nieuw woord’. En hij
vroeg om een scherpe blik op de-
ze routes vanuit de binnenstad,
waar na de sluiting van de horeca
veel wordt vernield.

,,Een mooi woord, maar niet
zo mooi als je er aan woont’’,
voegde burgemeester Onno van
Veldhuizen er aan toe. Een heel
gerichte aanpak van de vernie-
lingen is volgens hem een kwes-
tie van het verschuiven van poli-
tiewerk. Wat met 84 politiemen-
sen en zeven keer 24 uur in een
week niet eenvoudig is. Hetzelf-
de geldt wat hem betreft voor het
terugdringen van brommer- en
scooteroverlast.

Pijl vroeg hem te kijken naar
wat andere gemeenten met de

slooproutes doen, om te ervaren
of er ’creatieve oplossingen’ zijn
waarover in Hoorn nog niet is
nagedacht. Van Veldhuizen zeg-
de toe dat te zullen doen.

Probleemgezinnen
Het sociale veiligheidsplan werd
positief ontvangen door een
groot deel van de Hoornse poli-
tiek en gematigd positief door
een wat kleiner deel. Het plan
noemt een aantal concrete pro-
jecten en doelen waarvoor geld
moet worden uitgetrokken. In-

tensieve begeleiding van pro-
bleemgezinnen bijvoorbeeld, ge-
zinnen die de beschikbare zorg
vaak mijden.

Ook de aanpak van veelple-
gers, ongeoorloofd schoolver-
zuim en veilig uitgaan in combi-
natie met alcoholmatigingsbe-
leid zijn in het plan opgenomen.
Alcoholmatiging is in Hoorn vol-
gens de burgemeester overigens
iets waaraan pas ’over de periode
van dit college heen’ iets gedaan
kan worden. Het alcoholpro-
bleem is in Hoorn volgens Van

Veldhuizen namelijk zo groot,
dat de gemeente er ’zelfs in Euro-
pese zin’ beroerd voor staat.

Huiselijk geweld
De aanpak van huiselijk geweld
kwam ter sprake toen het oprich-
ten van een Advies- en Steun-
punt Huiselijk Geweld West-
Friesland ter sprake kwam. Wet-
houder Jan de Boer (GroenLinks)
verwacht dat het er in het najaar
kan zijn. Vanuit andere gemeen-
ten in West-Friesland had hij po-
sitieve geluiden gehoord.

Nog dit jaar is het daardoor
mogelijk dat bellers met het lan-
delijk nummer voor huiselijk ge-
weld (0900-1262626), worden
doorverbonden met een meld-
punt in West-Friesland dat zeven
dagen in de week, 24 uur per dag
bereikbaar is. Op dit moment
wordt er nog doorverbonden
met het steunpunt in Alkmaar.

In West-Friesland wordt
€ 60.000 uitgetrokken voor de
oprichting van het meldpunt.
Daders en slachtoffers kunnen
hier voor hulpverlening terecht.

Veiligheidsplan kan niet alles aan, ook niet de punten waaraan burger zich het meeste stoort

door jaap stiemer

H O O R N - Met een sociaal veiligheidsplan kan veel worden
bereikt, maar niet alles. Ook punten waaraan burgers zich
enorm storen op het gebied van veiligheid, kunnen niet al-
tijd vanuit het stadhuis worden aangepakt. Brommerover-
last bijvoorbeeld, of slooproutes.

Slooproutes, een mooi nieuw woord

HOORN - De luiklok van de Grote Kerk wordt in opdracht van de Duitse bezetter naar beneden
getakeld op het Kerkplein in Hoorn, 1943. Deze foto is een van de soms indringende platen
die door het Comité 40-45 in Hoorn zijn verzameld. Deze week is in de ’armenkerk’, een deel
van de Noorderkerk, de jaarlijkse expositie geopend voor de herdenking van 4 mei. Aan de
kant van de Veemarkt is de entree. 

De tentoonstelling geeft een impressie van waarmee Hoorn in de oorlogsjaren te maken
kreeg. Dus ook de bronsroof, zoals die door de fotograaf D. Osinga destijds werd vastgelegd.
Van vier kerken werden de klokken weggehaald om in Duitsland te worden omgesmolten.
Zo raakte de stad het geluid van liefst 49 soms eeuwenoude klokken kwijt.

FOTO MARCEL ROB 

Klokken Beelden Hoorns oorlogsverleden in Noorderkerk

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Het Nederlands Ballet- en sym-
fonieorkest Holland Symfonia
organiseert de concerten in ver-
band met het vijfjarig bestaan.
Het eerste concert was op 15 april
in Haarlem.

Vanavond is er om 20.15 uur in
de Oosterkerk een concert. Kaar-
ten hiervoor kosten € 15 per per-
soon en zijn te bestellen via
schouwburg Het Park (0229-
291000). Ze zijn vanavond ook
nog bij de Oosterkerk verkrijg-
baar.

Rondom een landenthema
worden met blazers, strijkers en
koper een aantal uiteenlopende
werken ten gehore gebracht. Dat

varieert van een stuk van Debus-
sy tot een deel van ’West Side Sto-
ry’. Het concert is gekoppeld aan
een gratis wijnproeverij.

Concert in Oosterkerk
H O O R N - In de Oosterkerk in
Hoorn wordt vanavond een con-
cert gehouden in een serie intie-
me kamermuziekconcerten.
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