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Achter de schijnwerpers

 
‘Ik boek een

vliegticket, ga daar
naar een

busstation en
neem de eerste

de beste bus’

Filmhuis:
‘Philomena’

Martin Sixsmith (Steve Coo-
gan), een voormalig politiek 
journalist van de BBC, is net 
ontslagen uit zijn functie als 
woordvoerder van de regering 
als hij de 70-jarige Philomena 
Lee (Judi Dench) ontmoet. 

De oude dame blijkt een halve 
eeuw eerder in een klooster te 
zijn gestopt nadat zij buiten-
echtelijk zwanger raakte. Vijf-
tig jaar zweeg zij erover dat zij 
destijds werd gedwongen haar 
zoontje af te staan. Nu wil ze 
met behulp van Martin op zoek 
naar haar kind. 
Hoewel hij dat soort sentimen-
tele journalistiek meer iets 
vindt voor zwakke mensen, be-
sluit hij haar uiteindelijk toch 
te helpen. 
Het op ware gebeurtenissen ge-
baseerde verhaal is vrij heftig. 
De humor van Coogan -van 
huis uit komiek- klopt er de no-
dige lucht in. Dench op haar 
beurt voorziet haar personage 
van vele lagen, waardoor de 
op het eerste gezicht simpele 
vrouw uiteindelijk een uiterst 
complex en heroïsch fi guur 
blijkt. 
Verbijsterende road trip van 
regisseur Stephen Frears, met 
een goede balans tussen melo-
drama, humor en spanning. 
‘Philomena’ draait op maandag 
17 maart tweemaal, en wel om 
16 uur én om 20.15 uur. Op 
woensdag 19 maart draait de fi lm 
om 20.15 uur. Toegang € 6,50/
€ 5,- (CJF/65+), reserveren: 
www.artishock-soest.nl, Filmhuis 
Artishock, Steenhoff straat 46A.

Filmhuis:
‘Die andere 

Heimat: 
Chronik einer 

Sehnsucht’
Dit vier uur durende verhaal 
is feitelijk een voorfi lm van de 
ruim vijftig uur durende Hei-
mat-trilogie van regisseur Ed-
gar Reitz en speelt zich af in 
de negentiende eeuw. Het ver-
haal draait om het geslacht Si-
mon dat in 1840 gebukt gaat 
onder strenge winters, voed-
selschaarste en het Pruisisch 
bewind. 

De liefdesdriehoek tussen 
Gustav, Jakob en molenaars-
dochter Jettchen tegen het 
decor van de exodus van 
Europeanen naar Zuid-Ame-
rika, zet alles op scherp. Een 
overtocht betekent in die tijd 
een enkele reis, wat ook beslis-
singen in de liefde onomkeer-
baar maakt. Reitz fi lmt zo dat 
het kleinmenselijke drama heel 
dichtbij komt.
Het is niet noodzakelijk de 
voorgaande delen gezien te 
hebben. 

Vanwege de lengte worden in 
de tweede pauze een kop soep 
en broodjes geserveerd. 
‘Die andere Heimat’, begint 
zondag 16 maart om 14 uur. 
Film, soep én broodjes € 14,-
/€ 12,50 (leden/65+), www.
artishock-soest.nl. Vereniging 
Artishock, Steenhoff straat 
46A.
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6e Kunstlint in de Lente
Elk jaar langer en bruisender

Kunst kijken op onalledaagse 
locaties, muziek luisteren en je 
laven aan de heerlijkheden die 
Soest te bieden heeft. Op zater-
dag 22 en zondag 23 maart is het 
weer tijd voor het Kunstlint in de 
Lente. 

Tijdens deze twee dagen zijn de 
kunstwerken van 160 beeldende 
kunstenaars van 12 tot 17 uur te be-
zichtigen op 61 locaties in Soest. Dat 
werk bestaat uit beelden, schilderij-
en, keramiek, illustraties, sieraden
en sculpturen. Naast kunstenaars 
sluiten ook steeds meer muzikan-
ten zich bij het Kunstlint aan en 
komen vier Soester horecagelegen-
heden met bijzondere aanbiedingen. 
Organisator en bestuurslid van het 
Cultuurplatform Marijke de Jong 

is enthousiast over 'haar' Kunstlint, 
editie 2014. ‘Niet eerder deden er 
zoveel kunstenaars mee en kon je 
zoveel locaties bezoeken.’ Haar 
eigen programma voor de twee da-
gen ligt al vast: een bezoek brengen 
aan alle nieuwe deelnemers en nieu-
we locaties, waaronder biologische 
boerderij Het Derde Erf, de boerde-
rijen het Gagelgat en Vosseveld en 
landgoed De Paltz. 

Jan Hoet
Het oorspronkelijke idee achter 
het Kunstlint komt van de onlangs 
overleden Belgische 'kunstpaus' 
Frans Hoet. In de jaren tachtig be-
dacht hij het veelvuldig nagevolgde 
project 'Chambres d'Amis', waarbij 
kunstwerken in privéwoningen kon-
den worden bekeken. Kunst moest 

naar het volk, vond Hoet, en het 
volk moest naar de kunst. Het mu-
seum vond hij daarvoor niet altijd 
de meest geëigende weg. Met het 
Kunstlint in de Lente heeft ook Soest 
zijn idee omhelsd. 

Brochures
Vanaf ongeveer medio maart zijn 
de brochures van dit Kunstlint 
beschikbaar. Daarop staat een plat-
tegrond van Soest met de genum-
merde adressen van alle te bezoeken
locaties en informatie over iedere 
deelnemer. De brochures zijn ver-
krijgbaar bij Boekhandel Van de 
Ven, Kunstencentrum en Bibliotheek 
Idea en de VVV. 
Kunstlint in de Lente, zaterdag 22 
en zondag 23 maart, van 12 tot 17 
uur door heel Soest. 

Cultureel Café
Wie zich wil laten inspireren 
voor zijn Kunstlintroute kan op 
vrijdagavond 21 maart terecht 
in de Kunstuitleen (in de bieb) 
waar het mini-Kunstlint wordt 
geopend. Op deze overzichts-
tentoonstelling is werk van de 
deelnemende Kunstlintkun-
stenaars te zien. Vocal Group 
Maven komt zingen, Kond le 
Bisque draagt zijn zesde sonnet 
op aan het Kunstlint en samen 
met de bakkunsten van Happas 
en Tappas kan deze avond op 
voorhand al niet meer stuk. Toe-
gang is gratis. Willaertstraat 49. 

Soestvrijstaal Festival in Artishock 
Het zesde Soestvrijstaal Festival 
vindt dit jaar plaats op vrijdag 
4 april in Artishock. Het festival 
is de jaarlijkse afsluiting van 
een reeks podiumavonden en 
coachingstrajecten waar lokaal 
talent centraal staat. 
Tijdens het festival staan zij op de 
bühne met nationaal bekende ar-
tiesten, bands, singer-songwriters, 
dj's, rappers, dansers, tekenaars en 
theatermakers. Dit jaar is gekozen 
voor een wat meer intieme setting. 

Meerdere ruimtes in en rondom het 
gebouw vormen tezamen het festi-
valterrein. De volgende spraak-
makende bands en artiesten zijn 
ondertussen geboekt voor het festi-
val: Coppersky, City Lights, SPENK., 
Kids With Guns, Bad to Share, 
Brandwerk, Bonnefooi, Soskop & 
Patches the Cat, Close Up en Hid-
de Verboom. Houd de site en Face-
bookpagina in de gaten voor meer 
informatie. www.soestvrijstaal.nl / 
www.facebook.com/soestvrijstaal.

Wat: Cees Nooteboom. Waar: Hil-
ton Soest, zondagmiddag.

De schrijver Cees Nooteboom (1933) 
maakt zijn entree in de ronde zaal. 
De verwachting van het publiek 
voor het optreden van de ‘éminen-
ce grise’ van de reisverhalen - het 
thema van de Boekenweek - is 
voelbaar. De bijeenkomst is geor-
ganiseerd door het Cultuurplatform 
Soest, de Stichting Literaire Activi-
teiten Soest (SLAS) en de literaire 
club Zeist. Trees ‘pitbull’ Nelissen, 
directeur van Boekhandel Van de  
Ven, heeft zich jaar in jaar uit in de 
komst van de schrijver vastgebeten. 
Eindelijk is het gelukt. Gefl ankeerd 
door Martin Verrips, ook werkzaam 
bij Van de Ven, zal zij Cees Noote-
boom in het eerste deel bevragen. 

Apart potje inkt
Cees schrijft verschillende genres. 
‘Of het lastig is om van stijl te veran-
deren?’ Cees: ‘Ik geef het antwoord 
van Couperus: Voor iedere stijl heb 

ik een apart potje inkt waar ik mijn 
pen in doop’. ‘Ik moet van mezelf 
iedere dag vijfhonderd woorden 
schrijven. Geen van tevoren geor-
ganiseerde reis en niet op zoek naar 
gebeurtenissen. Ik boek een vlieg-
ticket, ga daar naar een busstation 
en neem de eerste de beste bus. De 
reis, mensen, gebouwen en schilde-
rijen beschrijven is mijn doel. Het is 
geen vakantie. Tegenwoordig staat 
onder ieder reisverhaal met welke 
luchtvaartmaatschappij de schrijver 
gevlogen heeft, het hotel waar gelo-
geerd is en het reisbureau dat orga-
niseert. Daar doe ik niet aan mee.’

Lastig
‘Het is op mijn leeftijd meer dat ik 
dingen terug wil zien. Japan fasci-
neert me. Er bestaat een pelgrims-
tocht langs drieëndertig tempels. De 
tocht naar Santiago is daar een peu-
lenschil bij. Eén tempel telt 888 tre-
den om bovenop van de schoonheid 
en stilte van de omgeving te kunnen 
genieten. Het Japans is lastig. Leg 
maar eens uit dat je een retourtje 
met de trein moet hebben. Je komt 
bij een splitsing: linksaf 5,8 kilo-
meter en rechts 3,2 met wat onbe-
grijpelijke tekens. En als je iemand 
tegenkomt op de pelgrimstocht die 
Engels verstaat en spreekt, dan kijkt 
hij zoals ik zou kijken als hij mij de 
weg naar Lourdes vraagt’.
In het tweede deel leest Cees Noote-
boom voor uit eigen werk. Het 
meeste uit zijn boek ‘Nachttrein 

naar Mandalay‘ over zijn Aziatische 
reizen. Een quote: ‘Dit is het. De ri-
vier, de visser, de brug, de Japanse 
heuvels aan de overkant. Daarmee 
begint het al: waarom zou je Japan-
se heuvels Japanse heuvels noemen? 
Is dat geen fi ctie? Misschien, maar 

ik herken ze van schilderingen op 
kakemono’s en kamerschermen…’.
‘Het ritueel van het reinigen. Voor-
dat je in een Japans bad stapt, moet 
je jezelf zo boenen dat het laatste 
atoom vuil van je af is. Zij hebben 
gelijk. Je gaat niet in je eigen vuil in 

bad zitten. Ik ben verdwaald. Mocht 
meerijden en twee heuvels verder 
ben ik er al. Ik ben niet ver weg ge-
weest en was toch ver weg…’.

Martin Huizenga 
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