
Verbindersduo spant zich in voor een culturelere omgeving
 
Cultuur op het Westlandse strand en ook in zes gezellige
huiskamers
 

Muziek bij de mensen thuis, een knus
akoestisch concert bijvoorbeeld...

...of een paar doedelzakspeler. Die
klinken toch wat luid voor zo'n kleine
omgeving.
RV

WESTLAND
Cultuurver-binders wil cultuur bij de
Westlanders tot in de huiskamer
brengen. Dat doen ze zelfs
letterlijk.

RIEN VAN DEN ANKER

Cultuurverbinders wil niets liever
dan het Westland cultureler maken.
Maar dan wel op een bijzondere
manier. Met moonwalking op het
strand, bijvoorbeeld, of door op één
avond zes huiskamerconcerten te
organiseren. Ontmoeten, beleven
en verbinden zijn de kernwoorden.

Stuwende krachten van de
bijzondere organisatie
Cultuurverbinders zijn Frank van
Veen en Ineke van der Zeijden. Hij
heeft cultureel maatschappelijke
vorming als achtergrond; zij is
kunstenares, maakt schilderijen en
beelden. Ze kennen elkaar al jaren,
ook uit de Culturele Raad Monster,
die dertig jaar geleden werd
opgericht. Tot de vorming van de

gemeente Westland in 2004
hadden de meeste kernen hun
eigen Culturele Raad. Alleen in
Wateringen is er nog een.

Die van Monster bleef ook nog
jaren bestaan, ging alleen - met
dank aan Frank van Veen en Ineke
van der Zeijden - een eigen weg
op. Zij sprongen in culturele 'gaten',
wilden allerlei artistieke dingen
organiseren, maar wilden vooral
dingen anders doen. ,,Opvallen in
de eenheidsworst die veel
cultuuragenda's veelal zijn. Iets
anders uitstralen, mensen met
dezelfde interesses nieuwe
mensen laten ontmoeten, ze
verbinden", zeggen ze.

In het begin was er nog wel
subsidie maar zo'n tien geleden
werd die kraan geheel
dichtgedraaid. Wat bleef was het
enthousiasme van het Westlandse
duo. Jarenlang onder de naam
Culturele Raad Monster, sinds
2016 als Cultuurverbinders.

Beiden hebben Westland
ondertussen met twee culturele
instituten verrijkt: moonwalking en
huiskamerfestivals. Kleinschalige,
culturele en muzikale evenementen
die steeds vaker uitverkocht raken.
Bij moonwalking gaan de
deelnemers bijvoorbeeld naar het
strand waar ze op de Zandmotor
een verhalende dichter bezoeken.

Kantine

Of ze maken in de schemering een
duinwandeling en bezoeken dan in
's-Gravenzande een sterrenkijker.
Zo hebben ze ook sport en cultuur
bij elkaar gebracht. Op het
Naaldwijkse sportpark De Hoge
Bomen hopten de deelnemers daar
van kantine naar kantine, waar
koortjes voetballiedjes zongen, een
dichter over sport declameerde en
een fanfare supportersmelodieën
speelde. ,,We doen andere dingen,
maar ook op andere, soms

bijzondere locaties. En tijdens die
wandelingen zie je hoe mensen
met elkaar praten en beleven",
aldus Van Veen.

Zo zijn ook de huiskamerfestivals
ontstaan, inmiddels zijn er al zo'n
dertig gepasseerd. De eerste keer,
in de Naaldwijkse wijk Kruisbroek,
was gelijk een succes. Meer
mensen dan waaraan behoefte
was, bleken bereid hun huiskamer
open te stellen. Er waren ook
bewoners die zelf muziek maakten
en wilden spelen.

,,Dan kun je ook allerlei soorten
muziek programmeren, van
klassiek tot Kromme Jongens, van
singer-songwriters en
cabaretzangers tot
doedelzakspelers. We hadden toen
zes huiskamers, dat is echt
optimale cultuurparticipatie."

De musici, soms amateurs, soms
deels professioneel, krijgen ook
een vergoeding. Van Veen legt uit
dat je om mee te doen geen groot
huis hoeft te hebben. Tijdens de
laatste editie in Wateringen hadden
ze ruim honderd mensen, die in
groepjes van vijftien personen op
pad gingen. De huiskamerfestivals
zijn nu al in alle Westlandse kernen
geweest, ook die in Midden-
Delfland, zoals Maasland
Schipluiden en Den Hoorn.

,,De musici blijven steeds zitten in
een huis en deelnemers wandelen
van de ene huiskamer naar de
ander. Steeds luisterend naar
concertjes van een kwartier. Ze
beginnen op dezelfde locatie,
bijvoorbeeld een wijkcentrum, waar
aan het eind ook de borrel wordt
gedronken. Met de bewoners en de
musici."

De twee doen samen de
organisatie; dat betekent dat ze de
route uitstippelen en de groepen
indelen. Van groot belang is dat de
bewoners en de musici tevoren met
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elkaar in contact komen. ,,Want
tussen hen moet wel klikken, ook
qua soort muziek. Bovendien moet
je wel afspreken dat die mensen
niet zes keer exact hetzelfde
concert te horen krijgen."

Als variant op de festivals
organiseert Cultuurverbinders nu
ook grotere huiskamerconcerten
waar dan zo'n vijftig mensen
kunnen worden ontvangen. ,,Qua
organisatie is dat iets gemakkelijker
omdat je dan alleen maar een voor-
en een hoofdprogramma moet
regelen. Maar een beperking is wel
dat je niet de variëteit van de
verschillende soorten muziek hebt,
zoals bij een festival."
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