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Huiskamerfestival Westland in Heenweg (57e editie Cultuurverbinders) op 
zaterdagavond 26 oktober 2019 
  

Op zaterdag 26 oktober 2019 vond voor de 
drieëntwintigste maal het Huiskamerfestival 
Westland van de Cultuurverbinders plaats; 
ditmaal in de kern Heenweg van gemeente 
Westland. Bijzonder was dat het de Nacht van 
de Nacht was, die in het leven is geroepen als 
aanklacht tegen nachtelijke lichtvervuiling. Een 
aantal bewoners van deelnemende 
huiskamers hadden heel toepasselijk de weg 
naar de voordeur verlicht met kaarsen en/of 
fakkels. Naast de Nacht van de Nacht, bleek 
later op de avond, dat deze avond ook een 
figuurlijke, muzikale reis over de wereld was. 
  
Het doel van deze activiteit is om, naast het 
genieten van de optredens, cultuur dichterbij te 
brengen en de mensen in de buurt beter te 
leren kennen. De deelnemers wandelden, 
ditmaal onder het licht van de bijna nieuwe 
maan, naar de huiskamers van een aantal 
gastvrije bewoners van Heenweg om de 
voorstellingen bij te wonen. De organisatie had 
weer gezorgd voor een afwisselend 
programma, want het streven is namelijk 100% 
cultuurparticipatie onder de kernwaarden: 
ontmoeten, beleven en verbinden.  

 
Het Huiskamerfestival startte dit keer in de Brede Buurtschool aan de Boelhouwerstraat in de 
Heenweg. Hier ontvingen vrijwilligers van Vitis en de Cultuurverbinders de deelnemers met een 
aangekleed kopje koffie of thee.  
Het was qua temperatuur goed wandelweer, maar helemaal droog bleef het niet Gelukkig lagen 
de meeste adressen niet ver bij elkaar vandaan. De tocht was ongeveer 3,5 kilometer lang en 
onderweg zijn zes huiskamers bezocht. 
 
 
Huiskamer 1 familie Zeelenberg – Bridge Ensemble/Perzische popmuziek https://bridge-
ensemble.nl/ 
 
Het Bridge Ensemble werd in 2015 opgericht door de Iraanse Tar/setar speler Arash Aria en in 
Iran geboren flamencogitarist Kambiz Afshari. In hun voorstellingen werkte het ensemble samen 
met nieuwe artiesten op het gebied van zowel Perzische als Spaanse (flamenco) zang, dans en 
percussie. Tijdens het Huiskamerfestival bestond het ensemble uit Arash Aria, Saeid Siadati en 
Mohammadreza Shakiba.  
Saeid Siadati begon als zanger in Iran en trad ondergronds in verschillende popbandjes op. In 
Nederland verdiepte hij zich verder in traditionele, Iraanse muziek door o.a. lessen te volgen bij 
Mercedeh Hashemi. Mohammadreza Shakiba is componist, pianospeler, arrangeur, 
docentmuziek en theaterregisseur. In 1999 begon hij zijn studie op het Art Conservatorium in 

https://bridge-ensemble.nl/arash-aria/
https://bridge-ensemble.nl/kambiz-afshari/
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Teheran en ontving in 2004 zijn diploma als 
docent en werkte mee aan één van de 
instrumentale progressieve rockalbums in 
Iran. Hij kwam in 2011 naar Nederland en 
werkte hij als muziekdocent. 
Zoals de naam van het ensemble al aangeeft, 
bouwden de muzikanten tijdens hun 
voorstelling op het Huiskamerfestival een brug 
tussen de oude muziek uit hun geboorteland 
en de moderne muziek van nu. Zij gebruiken 
hierbij eeuwenoude instrumenten, zoals de 
tar, een snaarinstrument en de daf, een van 
de oudste en invloedrijkste percussie-
instrumenten uit de Perzische regio. Oude 
Perzische klanken kregen een nieuw jasje, waarbij de authentieke elementen bewaard zijn 
gebleven. Deze vorm, maar ook de nieuwe samenstelling, waarin het ensemble optrad, maakte 
het optreden tot een waar feestje. 
 
 
Huiskamer 2  familie de Hoog – Withlof/Improvisatietheater https://www.withlof.nl/over-
withlof 

 
Withlof – vrij vertaald: mét liefde voor improvisatie– is een improvisatietheatergezelschap uit 
Delft. Zij brengen mét liefde theater zonder vooraf bepaald script en doen dat al méér dan 15 
jaar. Tijdens hun optreden betrekt het gezelschap in verschillende voorstellingsvormen het 
publiek bij het verhaal, bijvoorbeeld met een interactieve spelvorm als Weerwolven van 
Wakkerdam. Geen voorstelling is ooit hetzelfde. En dat houden zij graag zo.  
En de relatie met Witlof, de groente? Typische smaak, maar je gaat het waarderen. En het is 
gewoon goed voor je. 
Ook tijdens deze editie van het Huiskamerfestival wist Withlof, met de input van het publiek, het 
zelfde publiek weer te verrassen. Naast scenes over boeren, ontwerpers en andere 
beroepsgroepen, legde Withlof relaties bloot tussen deelnemers in het publiek en wisten zij hen 
door turn, switch en change tot lachen te brengen. Withlof groeit vooral in het Rietveldtheater in 
Delft. Met iedere twee maanden een nieuwe voorstelling. Ook door het jaar heen wordt er 
regelmatig Withlof geserveerd op theaterfestivals of op uitnodiging van andere gezelschappen in 
hun theaters. 
 

https://www.withlof.nl/over-withlof
https://www.withlof.nl/over-withlof
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Huiskamer 3 familie Donker – Doolaard/Country- en Folkband https://doolaardband.nl/  

 
Doolaard is een Haagse 
familieband met een bijzondere 
missie. Samen ontdekken de 
gebroeders Doolaard (Gideon op 
akoestische basgitaar & leadzang, 
Frank op akoestische gitaar, en 
Jesper op mandoline) de 
Amerikaanse folk-en 
countrymuziek uit de jaren ’50 en 
’60 in de context van het moderne 
Randstedelijke leven - bijgestaan 
door Josefien van Pelt op trekzak 
en Lisa Wolring op banjo. Deze 
zeer muzikale familie maakt van 

Country- en folkmuziek een feestje en weten door hun aanstekelijke vrolijkheid en samenzang 
het publiek te bespelen; een vergelijking met de Carterfamily, een van het Amerikaanse 
platteland afkomstige countrymuziekgroep, die tussen 1927 en 1943 optrad, is dan ook niet 
overdreven. Tijdens hun optreden brachten ze o.a. ‘Handsome Molly’ van de Stanley Brothers 
en een aantal eigen songs waaronder ‘Down to the water’, over de stijgende waterspiegel. Alle 
bandleden bespeelden een akoestisch instrument en (bijna) alle leden van de band zongen 
mee. Meer informatie via doolaardband@gmail.com / 06 23666842 (Jesper). 
 
 
Huiskamer 4  familie Oosterhof – Babette Zwinkels/Singer-songwriter  babettezwinkels.com 
 
Babette Zwinkels is een 17-jarige singer-
songwriter uit het Westland. Zij zingt en begeleidt 
zichzelf hierbij op gitaar en ukelele. Optreden is 
haar grote hobby. Zo heeft Babette al aan diverse 
festivals en huiskamerconcerten meegedaan en 
stond zij vier keer in Westlandtheater de Naald. 
Verder heeft ze voor koningin Maxima gezongen 
bij de opening van het World Horti Center. 
Momenteel zit Babette in 5 vwo op de havo/vwo 
voor muziek en dans in het Rotterdams 
conservatorium. Haar droom is dan ook om 
verder te kunnen met muziek en over een paar 
jaar in het theater te staan met eigen nummers! 
Tijdens het Huiskamerfestival zong Babette een 
aantal eigen Nederlandstalige liedjes die een 
beetje tussen pop en kleinkunst in zitten. Deze 
pasten uitstekend bij de sfeer van de huiskamer, 
waar dit optreden plaatsvond. Zichzelf op gitaar begeleidend bracht Babette o.a. ‘Voorgevoel’, 
‘Wat ik wil’, ‘Lief voor mij’ en ‘Spiegelbeeld’ ten gehore, liedjes over het leven en de liefde! 
 

http://babettezwinkels.com/
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Huiskamer 5 familie Scholten – Hans 
Waveren/Viool  facebook.com/hans.vanwaveren 
Violist Hans van Waveren is 55 jaar oud, getrouwd en heeft een 
dochter van 15 jaar die ook viool speelt. Hans speelt al sinds zijn 
zevende jaar viool en heeft in diverse orkesten gespeeld, o.a.in het 
Haarlems Jeugd Orkest en Timbre Divers in Zwijndrecht. 
Tegenwoordig treedt Hans meer solo op, vaak in kerkdiensten. 
Daarnaast is hij koordirigent en zingt hij soms solo. Bij het 
huiskamerfestival Westland speelde Hans ‘Klezmer’, een 
muziekgenre dat ook wel bekend staat als Jiddische muziek. Een 
klezmer (meervoud: klezmorim) is in de Joodse cultuur in Oost-
Europa de oorspronkelijke aanduiding voor een muzikant die 
instrumentale bruiloftsmuziek speelde. Op de Joodse bruiloften, die 
meestal meerdere dagen duurden, speelden klezmermuzikanten 
naast veel dansmuziek ook rituele muziek voor bij de ceremonie en 
luistermuziek voor bij de maaltijd. Tot aan het midden van de jaren 
1970 bestond er geen naam voor deze stijl, die heel opgewekt, maar 

tegelijk ook heel weemoedig kan klinken. Hans beëindigde zijn optreden met een ‘reel’, een 
vorm van Ierse dansmuziek. 
 
Huiskamer 6  familie van de Laar – As Dois/ Braziliaanse muziek: Bossanova 
 
Nena Jeltema (zangeres en gitarist) en Anoushka Mariën (pianist en 
zangeres studeren beiden aan de Havo/Vwo voor Muziek en Dans 
in Codarts. Daar bereiden zij zich voor op om auditie te doen bij het 
conservatorium. Beiden hebben heel veel passie voor Braziliaanse 
muziek, vooral bossanova. Dit is een muziekstijl die eind jaren vijftig 
van de 20e eeuw in Brazilië vanuit de samba ontstond en door de 
jazz is beïnvloed.   
Zij vinden het heel leuk om mooie stemmen te verzinnen om deze 
muziek nog magischer te laten klinken dan deze al is. Dat dit hen 
uitstekend afgaat, bleek wel tijdens hun optreden tijdens het 
Huiskamerfestival. Met veel muzikaliteit en gevoel brachten zij een 
aantal liefdesliedjes over gebroken harten en onbeantwoorde liefdes 
ten gehore, maar lieten zij ook de eend, de zwaan en de gans de 
samba dansen en wiegden zij het kindje op de maan: Hijo de la 
luna, zoon van de maan. Dit liedje gaat over een zigeunervrouw die 
een albinokindje krijgt, gedood wordt door de vader van het kind, die 
het kindje achtereenvolgens achterlaat op de top van een heuvel. 
De maan ontfermt zich over het kind en troost het kindje als het huilt 
door een halve maan te worden. Als het kindje rustig slaapt is de maan tevreden en straalt, 
waardoor het volle maan is en laat het nu net a.s. maandag volle maan zijn! Meer informatie: 
Nena Jeltema 0640079001 - Anoushka Mariën:  0034 605033598.  
 
Partycipatie 
Na de optredens vond de afsluitende borrel plaats. Voorzitter Frank van Veen bedankte hier de 
artiesten, bewoners en gidsen én natuurlijk De Bredeschool, Fun for Fit voor hun medewerking 
en de deelnemers voor hun aanwezigheid. Onder het genot van een hapje en een drankje is er  
ook ditmaal nog lang nagepraat over deze wederom zeer geslaagde editie.  
 
Anneke Duyvesteijn 

http://facebook.com/hans.vanwaveren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Europa
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