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Filmhuis, t/m 9 okt.

’Catvideofest.’

PR-FOTO

CINEMA OOSTEREILAND
After the wedding, do 20.30 uur, vr 14.30 en
19.30 uur, za 13.30 en 20.30 uur, zo 14 uur, ma
20.30 uur, di 14.30 uur, wo 20.30 uur.
Catvideofest, vr 20 uur.
Dial queer filmquiz, zo 15 uur.
Dolor y gloria, do 16.30 uur, vr 15 uur, za 14.30
en 19.30 uur, zo 20.30 uur, ma 17.15 uur, di 17
uur, wo 14.30 uur.
Downton Abbey, do 14.30 uur, vr za 16.30 uur, zo
19.30 uur, di wo 16.30 uur.
Instinct, do 14 uur, vr 14 en 20.30 uur, za 14 en
20 uur, zo 17 en 20 uur, ma 14 en 20 uur, di 10.15,
14 en 20 uur, wo 14 en 20 uur.
Pavarotti, do 19.30 uur, vr 17 uur, za 16 uur, zo
ma 16.30 uur, di 19.30 uur, wo 17 uur.
Portrait de la jeune fille en feu, do 19 uur.
The violin player, za 17 uur.

CINEMA ENKHUIZEN
Instinct, do za 20 uur, di 14 uur, wo 20 uur.
Catvideofest, vr 20 uur.
Pavarotti, ma 20 uur.
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Nu in Het Park

André Nuyens hoopt dat kinderen zijn nieuwe boek niet alleen geboeid zullen lezen, maar er ook iets van leren.

Gewone mens als held
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Literatuur/Expositie

e Kinderboekenweek
is gisteren begonnen.
Er ligt onder andere een nieuw
boek van André Nuyens in de
schappen. Hoewel hij tegenwoordig in Bergen woont, ligt
zijn hart nog altijd in Hoorn.
’De belofte’ begint daar dan ook
en de hoofdpersonen komen
ervandaan.

’Vreemde eend.’

FOTO TYCHO MERIJN

DONDERDAG
20.30 uur, Callas/Onassis/Kennedy, Irene
Kuiper, Frédérique Sluyterman van Loo, Ger
Otte en Marieke van der Heyden (try-out).

VRIJDAG
20.30 uur, Live in Nerdland - DNA, Lieven
Scheire (theatercollege).

ZATERDAG
16 uur, Vreemde eend, Het Laagland en Sally
Maastricht (4+).
19.30 uur, De verwonderingh, Ad Geerdink
(theaterlezing).

ZONDAG
12.30 uur, Koren laat je Hoorn, korenfestival
met om 20.20 uur singalong.

DINSDAG
20.15 uur, ’t Schaep met de 5 pooten, Eva
van der Gucht, Remko Vrijdag, Jeske van de
Staak e.a.

WOENSDAG
20.15 uur, ’t Schaep met de 5 pooten, Eva
van der Gucht, Remko Vrijdag, Jeske van de
Staak e.a.

FOTO’S REINA LIGTHART

Nuyens laat in ’De belofte’ zien
hoe het eraan toeging bij de VOC
en in Batavia. Hij schuwt daarbij
geen gruwelijke of licht erotische
passages. „Ik richt me op kinderen
vanaf groep 7 en laat de verhalen
door proeflezers bekijken. Zij zeggen allemaal dat de kinderen tegenwoordig al zo wijs zijn dat ze
dat allemaal prima begrijpen.”
Maerten van Wuyver gaat als
scheepsjongen mee met het VOCschip Land van Beloften. Al snel
wordt duidelijk dat hij dat met een
reden doet, maar welke dat is, blijft
lang in het ongewisse. Hij ontmoet
nog voor hij aan boord gaat Dirkje,
die de overtocht betaalt van geleverde fysieke diensten aan het
andere geslacht. Ook zij heeft haar
redenen om naar Batavia te gaan.
Nuyens wil niet het verhaal
vertellen van de helden van toen,
maar juist laten zien hoe het leven
voor de gewone mens was. ,,Iedereen die iets dappers doet, kan een
held zijn’’, vindt de schrijver. ,,Ik
wil praten over de gewone mens en
de inheemse bevolking.’’
De stijl is heel toegankelijk en
boeiend, het boek leest lekker weg
- ongeacht de leeftijd van de lezer.
Zoals de auteur zegt: ,,De ene helft
van mijn publiek bestaat uit kinde-

De expositie van boekbanden is vanaf vandaag te
zien in de bibliotheek aan de Wisselstraat in Hoorn,
vanaf 11 november in Schouwburg Het Park en vanaf
9 december tot en met 15 januari in het Westfries
Archief.
’De belofte’ van André Nuyens, Nienke Nuyens en
Karin van der Laan is uitgegeven door Cichorei in
Amsterdam en te koop voor 15,45 euro.
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ren die het verhaal spannend vinden en de andere helft zijn volwassenen die het leuk vinden om over
de geschiedenis te lezen. Ik hoop
wel dat kinderen ook wat leren: als
ze veel lezen over de geschiedenis
krijgen ze hopelijk meer waardering voor het erfgoed en de monumenten. Zij zijn degenen die dat
later moeten behouden. Zonder
verleden is er geen toekomst.’’

Co-auteurs
Al eerder schreef Nuyens boeken
met anderen. Nu deelt hij het
auteurschap met zijn dochter
Nienke en schoondochter Karin
van der Laan. ,,Beiden hebben twee
hoofdstukken geschreven. De plot
komt helemaal bij mij vandaan. Zij
kenden de ingrediënten en daar
mochten ze mee doen wat ze wilden. Het werd bijna een schrijverswerkplaats.’’
Nuyens zette ook een andere tak

aan het werk: boekbinders. ,,In
april zijn er al losse katernen van
het boek gedrukt. Die gingen naar
verschillende boekbinders in Nederland en België met de vraag om
een nieuwe boekband te maken,
geïnspireerd op het verhaal. In
2008 hebben we al zoiets gedaan;
toen was er een expositie in het
Westfries Museum. Er kwamen
banden van hout en ingelegd met
leer, met en zonder slot, er was er
één als een soort schilderij en één
binder had er echt een kunstobject
van gemaakt. Deze keer hebben we
daarom wel de voorwaarde gesteld
dat het als boek moet blijven functioneren.’’
,,Zo’n dertig boekbinders doen
mee. Marja Wilgenkamp, een boekbindster uit Blokker, heeft de expositie opgezet. Die begint in de
Centrale Bibliotheek in Hoorn en
gaat daarna naar Het Park en het
Westfries Archief. In het archief is
op 15 januari de prijsuitreiking
voor het mooiste boek. Er zijn drie
prijzen die door een vakjury worden toegewezen en het publiek kan
zijn stem uitbrengen, zodat ook
drie publieksprijzen kunnen worden uitgereikt.’’
Faralda Houthuijsen

