
Huiskamerfestival Westland in De Lier (54e 
Moonwalk) 
‘Een optreden in eigen huis bij maanlicht’ op 
zaterdagavond 9 februari 2019 
 
Op zaterdag 9 februari 2019 vond voor de twintigste 
maal het Huiskamerfestival van de Cultuurverbinders 
plaats; ditmaal in de kern ’s-Gravenzande van 
gemeente Westland.  
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 onder het licht van de nieuwe 
maan naar huiskamers van een aantal gastvrije 
bewoners van ‘s-Gravenzande om de voorstellingen 
bij te wonen.  
 
Het Huiskamerfestival startte dit keer in Wijkcentrum 
van Vitis Welzijn Larix aan de Larixstraat 4. Hier 
ontvingen vrijwilligers van Vitis en de 
Cultuurverbinders de deelnemers met een lekker 
aangekleed kopje koffie of thee.  

 
Het was prima wandelweer met af en toe een stevige wind en de tocht was ongeveer 5 kilometer 
lang. Belangrijk was, dat het droog was. 
 
Huiskamer 1 – Familie van Leeuwen: Corine Hulshof, cabaret    corinehulshof.nl        
 
Corine Hulshof (1994) groeide op in Ede en 
kwam na twee jaar op de School voor 
Journalistiek op de Koningstheateracademie 
terecht, de enige én beste cabaretopleiding 
van Nederland. Hier studeerde dit 
aanstormend talent in 2018 met een 
avondvullende voorstelling af. Als 
cabaretière heeft ze een heel eigen vorm 
gevonden: ontspannen, zelfverzekerd en 
onderkoeld.  
 
Corine onderscheidt zich door, vanaf het 
eerste moment, contact te zoeken met haar 
publiek. Hierdoor ontstaat er direct interactie, wat heel verfrissend werkt.  Haar optreden getuigt 
verder van het nodige lef, omdat zij issues als homoseksualiteit een podium geeft en in dit kader 
actuele zaken als de Nashvilleverklaring aan de kaak stelt. Corine is een boeiende 
podiumpersoonlijkheid, juist in de intimiteit van een huiskamer komt zij bijzonder goed tot haar 
recht, ook haar talige onderwerpen spreken het publiek aan. We hopen nog meer van haar te 
zien en horen, daar zij ook muzikale talenten heeft. 
  
  
 

http://corinehulshof.nl/


 
Huiskamer 2  - Familie van Paassen: zangkoor de T-Ladies – det.latdies@gmail.com 
 

De T-ladies zijn tien vriendinnen die elkaar 
ontmoet hebben bij een projectkoor. Ze zijn 
allemaal gek van muziek. Daarom zijn zij 
twee jaar geleden een koor(tje) gestart 
onder (bege)leiding van Ton Willemsen. Zij 
houden van een kopje thee, maar waar die 
T van T-ladies nu echt voor staat, zullen zij 
verklappen tijdens het huiskameroptreden. 
De T-ladies oefenen eens in de twee weken 
en zijn nu zover dat ze regelmatig een 
optreden hebben in Westland en omstreken, 
zoals ook bij dit Huiskamerfestival. Hun 
repertoire bestaat uit bekende 
Nederlandstalige en Engelstalige 

meezingers, van Ja zuster Nee zuster tot Annie’s song. Enthousiast vertolkten zij dan ook liedjes 
als ‘Mn opa’, ‘Terug naar de kust’ van Maggie MacNeal en ‘Waterloo’ van Abba, soms in zang 
ondersteund door de aanwezige deelnemers. Opgewekt gingen de deelnemers dan ook, onder 
het ‘Bye, Bye  Love’ van de Everly Brothers, naar het volgende optreden. 
 
 
Huiskamer 3 – Familie de Haas: Peer van den Hoven, dichter        linkedin.com/in/peer-van-
den-hoven 
 
Peer van den Hoven schrijft voornamelijk lichte poëzie, “want het 
is allemaal al erg genoeg”. 
Zijn productie is bescheiden, maar daar zit hij helemaal niet mee: 
"Ik streef ernaar om aan het eind van mijn leven tien gedichten te 
hebben geschreven die de moeite waard zijn."  
Onderwerpen die bij zijn optreden tijdens het huiskamerfestival 
aan bod kwamen, waren (beeldende) kunst en architectuur, 
vrouwen, (zelf)spot, en kantoorpoëzie. Slides, geprojecteerd op 
het plafond, begeleidden zijn poëtische uitspattingen. 
 
Als echte Haarlemmer en lid van de Haarlemse dichtlijn mocht 
natuurlijk ook de stad Haarlem in zijn gedichten niet ontbreken, 
zoals het gedicht, dat hij in het Haarlemse rijksmonument ‘De 
Koepel’, de voormalige gevangenis, heeft geschreven in het 
kader van de Poëzieweek 2018: Er is …ontsnappen 
aan….Verdere adviezen van Peer waren in zijn gedichten: blijven 
dromen, denken en leven! 
Meer van Peer: https://www.youtube.com/watch?v=eLqCO95lRGk 
 
 
 
 
 
 
 

http://linkedin.com/in/peer-van-den-hoven
http://linkedin.com/in/peer-van-den-hoven


 
 
 
Huiskamer 4 – Familie Damen: Harald Boxtart en Frank Noom, gitaar en ukelele 
facebook.com/harald.boxtart/ www.ukulelegitaargouda.nl/ 
https://www.youtube.com/channel/UCQ2qgYDKdAJhDPrcLkyOxmw/videos 
 

Samen met zijn collega Frank Noom verzorgde  
Harald Boxtart het vierde optreden tijdens het 
huiskamerfestival. Frank en Harald kennen elkaar 
van een muziekschool, waar ze samen les 
gaven. Sinds 2015 spelen ze samen in 
huiskamers en tijdens evenementen. 
 
Hun repertoire bestaat uit arrangementen van 
popnummers, klassieke stukken en eigen werk.  
(2 gitaren, basgitaar, ukelele). Het samenspel 
van deze muzikanten gaat hen bijzonder goed af. 
Vol verve vertolkten zij 3 eigen arrangementen 

van Harald, te weten: ‘No pain, no gain’, ‘The House Flea’ en ‘Song for Ukelele’.  
Origineel was verder hun interpretatie van een tweetal klassieke werken. Mocht Johannes 
Brahms in Zuid-Amerika zijn geboren, dan zou de Zuid-Amerikaanse versie van ‘Wiegenlied’ 
zeker geklonken hebben, zoals Frank en Harald deze speelden. Het zelfde geldt voor het 
muziekstuk ‘Für Elise’ van Ludwig van Beethoven dat met een Spaans sausje was overgoten. 
Onder de indruk gingen de deelnemers naar het volgende adres. 
 
Huiskamer 5 – Familie Vijverberg: Jeroen Elfferich, (digitale) piano 
https://www.facebook.com/jeroen.elfferich  
https://www.facebook.com/nico.moll.142 
 
Nico Moll (1962) is een zeer veelzijdige pianist. Nico begon op 10-jarige leeftijd met orgel 
spelen. Hij studeerde aan het Arnhems conservatorium orgel en kerkmuziek maar raakte daarna 
gefascineerd door de muziek van grote pianisten en componisten als Bill Evans, Keith Jarrett en 
Stevie Wonder. In de jaren 90 werkte Nico in Hamburg als pianist/arrangeur en trad hij met 
verschillende bands veelvuldig op. 
 
Jeroen Elfferich werd op 15 maart 1965 in Delft 
geboren. Op de stedelijke muziekschool volgde 
Jeroen slagwerklessen en leerde snaredrum en 
pauken. Na het VWO ging hij aan het Rotterdams 
Conservatorium slagwerk lichte muziek ( drums) 
studeren en deze voltooide hij glansrijk in 1992. 
 
Het pianoduo Elfferich & Moll is uniek in hun soort 
en ze zijn uitstekend op elkaar ‘ingespeeld’. Hun 
repertoire bestaat uitsluitend uit composities van 
Jeroen. Alle stukken hebben een sterk ritmisch 
karakter en kunnen het beste omschreven worden 
als “eigentijdse minimal music (eigenlijk het 
weglaten van overbodige noten – zie ook Steve 
Reich). Jeroens achtergrond als drumdocent is hierbij duidelijk hoorbaar. Zoals hij zelf zegt, 

http://facebook.com/harald.boxtart
http://www.ukulelegitaargouda.nl/
https://www.facebook.com/jeroen.elfferich


speelt hij drum op de piano en ook andersom. Jeroen maakt in zijn composities gebruik van door 
elkaar lopende oneven maatsoorten, zoals een 13/8 maat in de compositie: ‘Tanz’. Bijzonder is 
dat composities van Jeroen zelfs in Rusland worden uitgevoerd. Mooi was ook het muziekstuk 
‘Clara’, een ode aan een van zijn voorouders: Clara van Sparwoude. 
Er zijn al vier cd’s uitgekomen bij Arabesque Records uit New York. De VPRO radio 4 en de 
Concertzender draaiden al enkele stukken van deze cd’s.  
Bike: https://www.youtube.com/watch?v=dVecz9HIthA&feature=share 
 
 
Huiskamer 6 – Familie van Gulik: The Crimson Kings, country; thecrimsonkings.com 
www.thecrimsonkings.nl www.facebook.com/thecrimsonkings 
 

The Crimson Kings bestaan uit: Marc Mosmans 
zang en gitaar, Gijsbert Diteweg Dobrogitaar (een 
gitaar van het merk Dobro, die op de schoot 
bespeeld kan worden) en zang, Johnny Daly op 
contrabas en zang. 
The Crimson Kings maken muziek die sterk 
beïnvloed is door de Amerikaanse folksongs, 
countrymuziek en bluegrass (voortzetting van 
stringbandmuziek, folkmuziek met een jazzachtige 
structuur, waarbij o.a. dobro wordt gebruikt.). Het 
trio nam de deelnemers mee op wat zich het best 
laat omschrijven als een muzikale roadtrip door 

Amerika. Songs over liefde, leven, de weg er naar toe en de weg er vandaan. Zij speelden o.a. 
‘It’s Allright’ en ‘Ain’t got no time’, maar ook een eigen song van Gijs: ‘Baby, baby’! Gelaafd met 
spijs en muziek gingen de deelnemers terug naar het gebouw De Larix. 
 
https://youtu.be/WfniAIXOOp4 It’s Allright 
https://youtu.be/A_p5FIvMk18   Ain’t got no time 
 
Partycipatie 
Hier vond de afsluitende borrel plaats. Voorzitter Frank van Veen bedankte hier de artiesten, 
bewoners en gidsen én natuurlijk Vitis welzijn voor hun medewerking en de deelnemers voor 
hun aanwezigheid.  Onder het genot van een hapje en een drankje is er nog lang nagepraat is 
over deze wederom zeer geslaagde editie.  
 
Anneke Duyvesteijn 
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