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1. INLEIDING EN TERUGBLIK  

 

Woordnacht vond in 2018 voor het eerst plaats gedurende twee dagen. Met de uitbreiding naar de 

vrijdag kreeg de Anna Blamanlezing een exclusieve plek als start van de programmering. Adriaan 

van Dis zorgde voor een vliegende start en wist de bezoekers van het eerste tot het laatste moment 

te boeien. Het thema postkoloniale literatuur anno 2018 dat voor de eerste dag van het festival 

werd gereserveerd, kon rekenen op veel belangstelling en betrokkenheid van het publiek. De 

zaterdag bood ruimte aan een veelzijdig aanbod dat over de hele linie lovende reacties oogstte. 

Naast alle diversiteit toonde de programmering per podium een hechtere samenhang in 

vergelijking met de voorgaande editie in 2016.  

 

Woordnacht toont een staalkaart van actuele Nederlandstalige literatuur. Het festival wil zich niet 

beperken tot traditionele voordracht en interviews met auteurs. Inhoudelijk zoekt Woordnacht 

naar engagement, multidisciplinaire dwarsverbanden en andere soorten van experiment; in de 

uitvoering wordt gestreefd naar interessante vormen en spanningsbogen. Voor deze derde editie 

vroeg het festival diverse auteurs om hierin actief te participeren. Sommigen kropen voor het eerst 

in de rol van gespreksleider of kregen de gelegenheid om zelf een programma met gasten samen te 

stellen. Anderen kregen opdrachten om nieuwe teksten of voorstellingen te ontwikkelen. Het 

festival won aan exclusiviteit en vergrootte de betrokkenheid van auteurs. 

 

Kijkend naar de publiekssamenstelling valt af te lezen dat van de doelgroep literair 

geïnteresseerden vooral kenners en fijnproevers het festival bezoeken. Professionals behoren tot 

de tweede groeiende doelgroep. De derde doelgroep van Woordnacht, jongeren, werd in mindere 

mate bereikt en bleek niet per se geïnteresseerd in onderdelen die op hun aandacht hadden kunnen 

rekenen. Voor de volgende editie wordt nagedacht over een aangescherpte formule. Tenslotte 

betekenden het aantal Vlaamse auteurs en de specifieke aandacht voor Vlaamse literatuur een 

verrijking in het aanbod en zal de samenwerking met Vlaamse uitgevers worden gecontinueerd. 

 

Met de derde editie van Woordnacht werd het evenement ontdekt door de literaire sector. Diverse 

uitgevers en andere professionals reisden af naar Rotterdam. Daarnaast ontdekten ook de media 

het festival. In 2016 slaagde Woordnacht er nog niet in om vermeld te worden door de dagbladen. 

In 2018 was er aandacht van vrijwel alle grote kranten, inclusief paginagrote artikelen. Het festival 

werd ook bezocht door journalisten en redacteuren al leidde dit nog niet tot nabeschouwingen. 

 

Vastgesteld kan worden dat Woordnacht met de derde editie een kwaliteitsslag heeft gemaakt. 

Daaraan werd bijgedragen door de auteurs en door een gemotiveerd team van medewerkers, maar 

ook door de samenwerkingspartners. Rotterdam Theater en Codarts traden aan als nieuwe podia. 

Het festival werd ruimhartig ondersteund door de grote instellingen waaronder ook Boekhandel 

Donner en Arminius. Inmiddels wordt met partijen gesproken over het versterken van de 

samenwerking en het verbeteren van het festivalconcept.  

 

Met het vergroten van perspectieven zet Woordnacht er op in om verder uit te groeien tot een 

landelijk relevant festival voor literair geïnteresseerden, professionals en in het algemeen de 

actuele Nederlandstalige letteren.  

 

Hans Sibarani (directeur Woordnacht) 

juni 2018 
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2    DOELSTELLINGEN 

2.1 MISSIE, VISIE 

 

Woordnacht wil de belangstelling voor Nederlandse literatuur vergroten en maakt daarbij gebruik 

van het huidige vitale Rotterdamse letterenklimaat door naar vruchtbare samenwerking te streven 

met literaire en culturele podia. Om de belangstelling te vergroten speelt Woordnacht niet zozeer in 

op al bestaand leesgedrag. Woordnacht richt zich op het uitdagen van publiek en wil aanzetten tot 

discours. Een festival met landelijke auteurs biedt voor discours bij uitstek de dynamische arena. 

Woordnacht laat zien dat poëzie en proza levende tradities zijn, die jong en oud, lezers en potentiële 

lezers, kenners en geïnteresseerden kunnen delen en beleven. De drie speerpunten van het festival 

zijn inhoud/kwaliteit, experiment en engagement. 

 

We leven in een tijd waarin het traditionele leesgedrag sterk verandert en de betekenis van 

literatuur minder wordt gezien. Woordnacht wil hier een tegenwicht aan bieden door literatuur in 

zijn veelzijdigheid op een prikkelende en vooral kritische wijze onder de aandacht te brengen en 

bezoekers stimuleren tot het (her)ontdekken van lezen en literatuur. Hiertoe wordt het publiek 

handvatten geboden door literatuur te presenteren in combinatie met andere kunstdisciplines en 

door de mogelijkheid tot interactie met auteurs te realiseren. 

 

Vanuit deze visie streeft Woordnacht in de programmering naar verdieping en naar experiment. Dit 

wordt gerealiseerd via inter- en multidisciplinaire kruisbestuivingen en het creëren van interactie 

tussen auteurs en het publiek. De huidige stand van zaken in de Nederlandse letteren vormt het 

kader van de programmering. De programmering vindt plaats in de vorm van performances, 

lezingen, talkshows, gesprekken, boekbesprekingen, dichterestafettes, masterclasses, literaire 

wandelingen, toneeluitvoeringen en exposities. Daartoe behoren jaarlijks zowel nieuwe onderdelen 

als terugkerende programmaformules die zich tijdens voorgaande edities bewezen hebben. 

 

Tot het aanbod van Woordnacht behoren grote namen, maar evengoed ligt de focus op debutanten, 

jong talent, auteurs die al langer niet hebben gepubliceerd en recent overleden schrijvers en 

dichters. Binnen dit brede scala wordt in de eerste plaats inhoudelijke meerwaarde beoogd en 

promoot het festival de eigenzinnigheid van literatuur. Het festival wil een staalkaart bieden van de 

actuele Nederlandstalige literatuur door een podium te bieden aan uiteenlopende schrijvers en 

dichters; en door het inzetten per podium van specifieke programmaformules of thema’s waarover 

auteurs hun licht kunnen laten schijnen en die bezoekers kunnen prikkelen. Dit laatste vergroot 

bovendien de mogelijkheid om bezoekers te spreiden en te verlokken om niet alleen te kiezen voor 

publiekstrekkers, maar ook voor minder bekende of minder actuele namen die binnen een formule 

of rond een thema worden gegroepeerd.  

 

Woordnacht beoogt vanuit haar missie, visie en programmering een landelijke uitstraling. In  

Rotterdam neemt Woordnacht een specifieke plaats in naast Poetry International en Geen Daden 

Maar Woorden, festivals die zich respectievelijk richten op met name internationale poëzie en op de 

literaire interesses van jongeren.   
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2.2 GEREALISEERDE DOELSTELLINGEN 

 

 

Vanuit bovengenoemde visie heeft Woordnacht de volgende vier doelstellingen geformuleerd:  

a. Het presenteren van een kwalitatief hoogwaardig, divers en actueel literair programma.  

b. Een afgewogen balans tussen aanstormend talent en gevestigde namen uit de Nederlandse 

literaire sector.  

c. Discours aanjagen over de ontwikkelingen van de Nederlandse en Nederlandstalige literatuur 

en de positie van literatuur in een tijdsbestek van snelle veranderingen.  

d. Het publiek kennis laten nemen van nieuwe en vernieuwende initiatieven die op een andere 

wijze verbindingen maken met taal en literatuur  

 

Terugkijkend op het festival 2018 constateren wij dat deze doelstellingen grotendeels zijn gehaald:  

a. Het programma bevatte bijna zeventig onderdelen. De kwaliteit was hoog en de diversiteit 

bleek o.a. uit de vele crossovers met muziek, theater, graphic novel en beeldende kunst. Grote 

namen op Woodnacht 2018 waren o.a. Adriaan van Dis, Arthur Japin, Herman Brusselmans, 

Kluun, Joke van Leeuwen . 

b. De actualiteit sprak onder meer uit presentaties van nieuwe publicaties, debutanten en 

aankomende debutanten. Aanstormend talent was er in vele vormen: van spoken word 

artiesten tot opmerkelijke nieuwkomers als Victor Hachmang, die met de verstripping van 

Blokken van Bordewijk een innoverende bijdrage leverde aan de graphic novel, dichter Radna 

Fabias - intussen winnaar van Buddingh' -prijs 2018 - en Marieke Lucas Rijneveld, unaniem 

bejubeld om haar eerste roman De avond is ongemak. In het terugkerende festivalprogramma 

Debutanten sprak arrivé Arthur Japin met aankomend romanauteur Daan Doesborch. 

c. Debat is een cruciaal onderdeel van de programmering van Woordnacht. In deze editie vond er 

debat plaats rond het actuele thema Andermans huid: Wat mag in literatuur? Heb je als schrijver 

een vrijbrief om je te verplaatsen in personages van andere sekse, etniciteit, leeftijd of 

diersoort? Op de tweede dag debatteerden vertegenwoordigers uit de literaire sector over de 

marktwerking en de financiële beloning van auteurs.  

d. Het programma van Woordnacht was rijk en gevarieerd. De meeste programmaonderdelen 

werden goed bezocht en hoog gewaardeerd. Sommige onderdelen rondom onbekende 

performers en hier onbekende Vlaamse schrijvers trokken slechts geringe aandacht.  

e. Opvallend was de belangstelling van professionals zoals landelijke uitgevers,  organisatoren en 

recensenten. Tot de reguliere bezoekers behoorden veel kenners, fijnproevers en culturele 

omnivoren. De gemiddelde lezer die bibliotheken bezoekt of van tijd tot tijd een boek aanschaft 

was minder vertegenwoordigd. Hiervoor was het programma wellicht iets te hoogdrempelig, te 

weinig traditioneel of te veelomvattend. Voor vernieuwing en verassende verbindingen zullen 

we dit publiek anders moeten benaderen. Voor de editie 2019 wordt gedacht aan een andere 

strategische benadering, explicieter toegespitst op de afzonderlijke doelgroepen (zie hoofdstuk 

6) 
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3.  Gerealiseerd Programma  

3.1 VRIJDAGAVOND 

ARMINIUS GROTE ZAAL 

ANNA BLAMANLEZING (225 BEZOEKENDEN) 

19:00 ADRIAAN VAN DIS  

De Blamanlezing draagt bij aan het cultureel- maatschappelijke debat in het kader van Blamans 

humanistische gedachtegoed. De Rotterdamse auteur Anna Blaman (1905-1960) geldt als literair 

icoon, geëngageerd boegbeeld, en (homo)seksuele voorvechter. Blaman zag het kunstenaarschap als 

opdracht en gaf in haar eigen lezingen uiting aan haar culturele, maatschappelijke en humanistische 

bespiegelingen. Haar gedachtegoed vormt een leidraad voor de lezing die haar naam draagt.  

 

De Anna Blamanlezing 2018 werd zeer goed ontvangen. Adriaan van Dis gaf zijn visie op literatuur en 

zelfreflectie in het kader van postkoloniaal debat in de aanloop naar 70 jaar onafhankelijkheid van 

Indonesië. Hij schetste op eigenzinnige wijze multiculturele ontwikkelingen in een weids perspectief 

waarin historische, mondiale en persoonlijke aspecten verweven werden. Verschillende bezoekers 

reageerden nadien schriftelijk met de vraag of een gedrukte lezing verkrijgbaar was. Adriaan van Dis 

voelde hier vooraf niet voor maar overweegt inmiddels om de tekst in een latere fase te publiceren. 

Mogelijk zal Woordnacht hiervoor ruimte reserveren binnen de toekomstige programmering. 
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DE NOOIT GEPEILDE DIEPTE (95 BEZOEKENDEN) 

20:15 ANTOINE DE KOM 

20:25 RADNA FABIAS 

Performances en gesprekken in het kader van postkoloniale literatuur en de betekenis daarvan anno 

2018. De nooit gepeilde diepte verwijst naar één van de slotregels uit Hella Haasse’s debuutroman 

Oeroeg. Daarin zegt het Nederlandse hoofdpersonage over zijn Indonesische vriend Oeroeg: ‘Ik kende 

hem zoals ik Telega Hiedeung kende – een spiegelende oppervlakte. De diepte peilde ik nooit.’ 

 

Binnen dit kader droegen dichters Antoine de Kom en Radna Fabias als arrivé respectievelijk debutant 

voor uit eigen werk. Hun voordrachten leverden positieve reacties op. Bezoekers omschreven o.m. de 

presentatie van nieuwkomer Fabias als verrassend en markant. 

100 JAAR HELLA HAASE (85 BEZOEKENDEN) 

20:45 KESTER FRERIKS, ALEID TRUIJENS 

Waar het over postkoloniale literatuur ging, mocht Hella Haasse (Batavia, 1918 - Amsterdam, 2011) in 

haar honderdste geboortejaar en het zeventigste verschijningsjaar van haar debuutroman Oeroeg niet 

ontbreken. Romans van deze belangrijke naoorlogse auteur als Oeroeg, Een nieuwer testament en Heren 

van de thee behoren tot de klassiekers uit de Nederlandse literatuur. In dit herdenkingsjaar wordt haar 

betekenis op diverse momenten tegen het licht gehouden.   

 

Biografen Kester Freriks en Aleid Truijens spraken met Paul van der Gaag over de persoon van Hella 

Haasse en gingen op geanimeerde en vaak aanstekelijke wijze in op hun contact met de auteur. Het 

gesprek werd goed gewaardeerd. 

DUO MERPATI (55 BEZOEKENDEN) 

21:45 SINTA WULLUR 

Duo Merpati wordt gevormd door Sinta Wullur en pianist Monique Copper. Hun repertoire bestaat 

uit eigen composities en eigentijdse arrangementen van Indonesische traditionele liederen 

waaronder door Hella Haasse vertaalde pantoens op muziek van Sinta Wullur. 

 

Het programma werd goed gewaardeerd vanwege de kwaliteit. Een kritiekpunt was dat de uitvoering 

die om scherpe concentratie van de bezoeker vroeg langer duurde dan was vastgesteld. 

DEBAT ANDERMANS HUID (110 BEZOEKENDEN) 

22:20 STEPHAN SANDERS, ADRIAAN VAN DIS, KARIN AMATMOEKRIM, LEON HEUTS 

Velen zullen het onderschrijven: literatuur is een vrijplaats. In de praktijk blijkt het gevoeliger te 

liggen. Steeds vaker ontbranden er ethische discussies omtrent de vrijheid en mobiliteit van 

schrijvers. Wat mag in literatuur? Heb je als schrijver een vrijbrief om je te verplaatsen in 

personages van andere sekse, etniciteit, leeftijd of diersoort?  

 

Auteurs Stephan Sanders, Adriaan van Dis en Karin Amatmoekrim belichtten de discussie vanuit hun 

culturele achtergrond en benadrukten de relevantie hiervan tegenover de risico's van artistieke 

beperkingen. In het laatste gedeelte mengden bezoekers zich in het debat met gerichte en inhoudelijke 

vragen die meerwaarde gaven aan de discussie. 
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ARMINIUS BOVENZAAL 

DE NOOIT GEPEILDE DIEPTE (60 BEZOEKENDEN) 

20:15 KARIN AMATMOEKRIM, RAOUL DE JONG 

20:45 KOEN PEETERS, RAOUL DE JONG 

Performances en gesprekken in het kader van de Nederlandse en Belgische postkoloniale literatuur 

en de betekenis daarvan anno 2018. Welke posities nemen hedendaagse niet-westerse auteurs in 

ten aanzien van discussies die nu spelen in literatuur en samenleving?  

 

Auteur Raoul de Jong trad voor het eerst op als gespreksleider. Hij benaderde de thematiek vanuit 

persoonlijke en artistieke gezichtspunten. Bezoekers noemden de gesprekken boeiend en intiem. 

 

 

GALERIE CHRISTIAAN OUWENS 

GRAPHIC NOVEL: POSTKOLONIALE LITERATUUR (65 BEZOEKENDEN) 

21:00 ADRIAAN VAN DIS, PETER VAN DONGEN, CHRIS KEULEMANS 

Negen jaar werkte Peter van Dongen aan de verstripping van Familieziek van Adriaan van Dis. 

 

Van Dis & Van Dongen keken met gespreksleider Chris Keulemans terug op de totstandkoming van 

Familieziek. Er was veel belangstelling voor het programma dat lovende reacties opleverde. 

POSTKOLONIALE LITERATUUR (45 BEZOEKENDEN) 

21:45 MARION BLOEM, CHRIS KEULEMANS 

  In een tijd waarin concepten van mono- en multiculturaliteit opnieuw gewogen worden, kijkt 

  gespreksleider Chris Keulemans met Marion Bloem terug op haar ontwikkeling als Indische auteur.  

 

  Als eerste van haar generatie maakte Marion Bloem haar etnisch-culturele achtergrond tot kern van 

  haar werk en werd ze een boegbeeld voor Indische jongeren. Dit vertrekpunt leidde tot een boeiend en 

  bij vlagen bewogen tweegesprek. 
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3.2 ZATERDAGMIDDAG 

CHABOT MUSEUM 

LOKROEP (55 BEZOEKENDEN) – tijdens Slow Art Day, doorlopend te bekijken tot 17:00  

13.00 MICHA HAMEL, DEMIAN ALBERS 

De VR installaties van Micha Hamel en Demian Albers brengen taal en beeld binnen het digitale domein 

en gelden daarmee als de eerste literaire VR installaties ter wereld. Ze bieden een interdisciplinaire, 

intensieve, betekenisvolle ervaring aan de toeschouwer. Zonder Handen is het eerste Virtual Reality-

project van Micha Hamel en Demian Albers. Zonder handen is een kort filosofisch gedicht; een 3D-

verhaal over het loslaten van lichaam en geest, over de betekenis van denken en voelen.  

 

Tegelijkertijd werden in het Chabot Museum twee speciale schilderijen tentoongesteld in het kader 

van Slow Art Day. Het betrof Rotterdam, Schiedamsedijk 14 V ’40 (2005) van Raquel Maulwurf en 

Brand van Rotterdam. Het concept was eenvoudig: neem plaats voor de schilderijen en bekijk ze op 

een langzame en rustige wijze.  

 

De VR installatie van Micha Hamel en Demian Albers sloot aan op de formule van Slow Art Day. De 

combinatie trok extra bezoekers naar Woordnacht en vice versa naar het museum. Bezoekers noemden 

de installaties verrassend, speels, vervreemdend, verruimend. 

 

 

GALERIE NL=US 

LOKROEP (35 BEZOEKENDEN), doorlopend te bekijken tot 17:00  

13.00 MICHA HAMEL, DEMIAN ALBERS 

De VR installaties van Micha Hamel en Demian Albers brengen taal en beeld binnen het digitale 

domein en gelden daarmee als de eerste literaire VR installaties ter wereld. Ze bieden een 

interdisciplinaire, intensieve, betekenisvolle ervaring aan de toeschouwer.  Lokroep is een 

multimediaal 360 graden Virtual Reality-gedicht waarin een vrouwenstem de aandacht van de 

toeschouwer onderwerpt aan zijn eigen regime en deze meesleurt een sensuele ervaring in die 

gaandeweg minder aangenaam uitpakt. Uiteindelijk is er een ontsnappen mogelijk: de echte 

werkelijkheid.  

 

Tegelijkertijd liep in Galerie NL=US de solo-expositie Snow Goose van Dre Wapenaar. Het werk was 

resultaat van een onderzoek naar de wijze waarop groepen en individuele mensen zich tot elkaar 

verhouden. De tentenexpositie vormde geen onderdeel van Woordnacht maar kon tevens worden 

bezocht. 

 

De combinatie trok extra bezoekers naar Woordnacht en vice versa naar het museum. Vergeleken bij 

de soortgelijke opzet in het Chabot Museum was geen sprake van een organisch verband. Bezoekers 

legden wel verband tussen de verschillende installaties op twee locaties. 

HET WITTE HUIS 

BERICHTEN UIT HET WITTE HUIS: 

LITERAIRE STADSWANDELING (30 BEZOEKENDEN) 

13.00 LEIJNSE TOURS 

15.30 LEIJNSE TOURS 
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Het Witte Huis (1898) staat bekend als de eerste Nederlandse wolkenkrabber. Het gebouw in art 

nouveaustijl bleef gespaard tijdens het bombardement in 1940 en behoort tot de Top 100 van de 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Op het dak bevindt zich een uitkijkplatform met weids 

panorama. Leijnse Stadstours en Woordnacht boden tickethouders die zich hiervoor aanmelden 

een literaire stadswandeling aan op zaterdagmiddag 14 april, inclusief een bezoek aan het Witte 

Huis. De tour vond plaats om 13.00 en om 15.30 uur en duurde anderhalf uur. 

Verzamelpunt: voorzijde Markthal. 

 

De twee rondwandelingen konden rekenen op enkele tientallen deelnemers, vooral geïnteresseerd in 

de geschiedenis van het Witte Huis dat in principe slechts twee keer per jaar kan worden bezocht.  

BOEKHANDEL DONNER 

IN GESPREK (40 BEZOEKENDEN) 

14.00 MIQUEL BULNES EN MARCEL MÖRING 

Marcel Möring zou in gesprek gaan met Astrid Roemer. Helaas zegde zij op het laatste moment af. 

In de persoon van Miquel Bulnes is een vervanger gevonden. 

 

Astrid Roemer zegt vaker op het laatste moment af, maar aangezien zij in 2017 wel optrad in Donner 

durfden Woordnacht en Donner het aan om haar toch te programmeren. De teleurstelling nam niet 

weg dat haar plaatsvervanger Miquel Bulnes kon rekenen op goede belangstelling.  

CODARTS 

BLAUWE MUZIEK VOOR DE GROTE REUZIN (35 BEZOEKENDEN) 

14.00 AKOM ENSEMBLE, PATTY TROSSÈL, PETER HOLVOET HANSSEN 

Drie componisten van het Rotterdamse AKOM ensemble en zangeres/componist Patty ‘La Pat’ 

Trossèl schreven muziek bij de magische poëzie van de Antwerpse dichter Peter Holvoet Hanssen. 

De gedichten zijn afkomstig uit zijn zojuist verschenen bundel Gedichten voor de grote reuzin. Ze 

lijken een voorbode van naderend onheil. De voorstelling wordt uitgevoerd door vijf musici van 

AKOM, Patty Trossèl en Peter Holvoet Hanssen.  

 

De voorstelling en de verrassende combinatie van jonge componisten en musici, arrivé Trossèl en 

dichter Peter Holvoet Hanssen leverde een artistiek geslaagd programma op. Verschillende bezoekers 

spraken van een hoogtepunt in de festivalprogrammering. 

PAULUSKERK (HAL) 

MICROTHEATER (45 BEZOEKENDEN) 

15.00 EBELE 

Het Microtheater in de vorm van een antieke Belgische biechtstoel biedt plaats aan 1 persoon. 

Troubadour Ebele vergastte hem of haar op een intiem Nederlands- of Friestaliglied. 

 

Het programma werd unaniem gewaardeerd door de afzonderlijke bezoekers als attractieve 

randprogrammering. 
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3.3 ZATERDAGAVOND 

DE UNIE 

VLAAMSE NIGELLA: ETEN MET TV-KOK DAGNY ROS ASMUNDSDOTTIR 

18.00 DAGNY ROS ASMUNDSDOTTIR 

Bezoekers van Woordnacht zouden in het heropende restaurant van De Unie kunnen genieten van 

een menu dat wordt samengesteld door de Vlaamse tv-kok Dagny Ros Asmundsdottir en ter plekke 

bereid wordt onder haar bezielende leiding.  

 

Helaas zag Dagny Ros ter plekke af  van haar optreden toen bleek dat de uitgever haar kookboeken niet 

had aangeleverd; dit tot teleurstelling van diverse eters en belangstellenden.  

 

ROTTERDAMPODIUM: RAWTERDAM KLINKT (55 BEZOEKENDEN) 

Wat is de ziel van Rotterdamse literatuur: recht voor z’n raap en met twee benen op de grond? 

Of mag de ziel ook zweven? Pim Wiersinga en Rob de Moes, makers van de Literaire Salon, zoeken 

naar antwoorden en spreken met schrijvers en dichters. Jana Beranová en Mark Boninsegna laten 

Rawterdam klinken.  

 

21.15 ROB DE MOES  

Rob de Moes over de literaire salon en Rotterdamse literatuur 

21.25 LEEN STEEN 

Cultheld Leen Steen debuteert als en met Heethoofd. De grote Rotterdamse punkroman. “Ik kan er 

niks aan doen als je nooit hebt leren lezen” 

21.50 SANNEKE VAN HASSEL 

De koningin van het korte verhaal maakt…ROMANS! De diepte in met Sanneke van Hassel 

22.10 HANSJE DE REUVER, JANA BERANOVÁ 

EN MARK BONINSEGNA 

Rumoer op De Hef. Fotograaf Hansje de Reuver en wijlen Frans Vogel. Performances van Jana 

Beranová en Mark Boninsegna. 

23.00 RUUD DE BOER, JANA BERANOVÁ EN 

MARC BONINSEGNA 

Meer stemmen, meer verschijningen. I.M. Rieneke Minderman. 

 

Het programma in een ongedwongen Rotterdamse sfeer werd positief ontvangen. Wel kampte de 

hernieuw geopende Unie met enkele praktische problemen.  

 

23.55 AFTERPARTY  

MUZIEK: MEISJE DAT HUILT (REPRISE) 

(90 BEZOEKENDEN) 

23.55 SANDY STRUIJS, ERIK VAN DER KROFT 

 

Muziek, borrelen en napraten: de nacht van Woordnacht 2018. 

Zangeres Sandy Struijs luidde de nacht in met een programma van Nederlandse muzikale 

klassiekers, op piano begeleid door Erik van der Kroft. 
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KAAPSE MARIA 

TALKSHOW: HOLLANDSE LATTE (30 BEZOEKENDEN) 

20.00 HANNAH VAN BINSBERGEN, 

EMILY KOCKEN, ROOS VAN RIJSWIJK, BERNARD WESSELING, SIMONE VAN HULST  

Simone van Hulst in gesprek met de voorhoede van de Generatie Latte: de nieuwe generatie 

Nederlandse schrijvers en dichters en hun opmars in het digitale tijdperk. Veel van hen zijn vrouw. 

Veel van hen timmeren hard aan de weg. Veel van hen zijn opvallend goed. 

 

TALKSHOW: VLAAMSE LATTE (7 BEZOEKENDEN) 

21.45 FIKRY EL AZZOUZI, ÖZCAN KARACA, SIMONE VAN HULST 

Simone van Hulst in gesprek met twee spraakmakende jonge talenten uit Vlaanderen. 

 

De eerste talkshow werd goed gewaardeerd. De tweede talkshow waarin Simone van Hulst met in 

Nederland onbekende jonge Vlaamse auteurs sprak trok slechts enkele bezoekers. Als festivallocatie 

was Kaapse Maria minder uitnodigend en sloegen veel bezoekers de locatie over. Beneden was de bar 

geopend voor eigen publiek, de bovenetage moest worden afgescheiden aangezien het café-restaurant 

ook hier ruimte reserveerde voor eigen clientèle.   

ROTTERDAM MARRIOTT HOTEL (7E ETAGE) 

PERFORMANCE: WIE IS ER DAN (55 BEZOEKENDEN) 

19.30 MICHA HAMEL 

Wie is er dan werd door Micha Hamel geschreven voor Woordnacht als een meerstemmige tekst 

van zeven minuten waarin de taal zelf het onderwerp is. Doordat kosmische thema’s aan 

persoonlijke en triviale zaken worden verbonden komt de taal onder grote spanning te staan. De 

voorstelling werd doorlopend gespeeld op de zaterdagavond door acteurs Rosa van Leeuwen, 

Chiara Tissen en Yorick Heerkens.  

 

De voorstelling op de zesde etage van het Marriott werd verrassend gevonden, versterkt door het 

unieke uitzicht op het vernieuwde Centraal Station. 
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ROTTERDAM MARRIOTT HOTEL (RE ETAGE) 

KORTE VERHALEN: HET VERHALENHOTEL (40 BEZOEKENDEN) 

20.00 SANNEKE VAN HASSEL, JAMAL OUARIACHI, ANNELIES VERBEKE, ROB VAN ESSEN 

Dit programma vindt traditioneel plaats in een bekend hotel. Sanneke van Hassel trad met collega-

auteurs op als ambassadeur van het korte verhaal: een in Nederland onderbelicht genre.  

 

Het Verhalenhotel o.l.v. Sanneke van Hassel vond voor de derde keer plaats in Woordnacht. Het 

onderdeel dat traditioneel in een hotel geprogrammeerd wordt, bewijst zich als een succesformule: 

ook nu kon het rekenen op vele positieve reacties van de bezoekers. 

DEBUTANTEN (25 BEZOEKENDEN) 

21.10 ARTHUR JAPIN, DAAN DOESBORCH, 

PEGGY VERZETT 

Debutanten vormt een terugkerend programmaonderdeel van Festival Woordnacht. Een gevestigde 

auteur buigt zich over de tekst in wording van een nieuwe schrijver of dichter. En vertelt over zijn 

eigen debuut. Hoe kwam zijn eerste boek tot stand? Hoe woog hij adviezen en kritiek van anderen, 

en welke suggesties heeft de debutant van toen voor de auteur in spe?  

 

Evenals het Verhalenhotel vormt Debutanten een terugkerend onderdeel in Woordnacht. Dichter 

Peggy Verzett kroop voor het eerst in de rol van gespreksleider. Ze stroomlijnde de ontmoeting tussen 

arrivé Arthur Japin en aankomend romanauteur Daan Doesborch. Het gesprek ging onder meer in op 

historisch besef en de hang naar het waargebeurde. Bezoekers noemden het gesprek scherpzinnig en 

fijnzinnig, vonden het uitgangspunt origineel en prezen de geïnspireerde voordracht van Arthur Japin. 
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FRANK VAN DIJL IN GESPREK: EDEN (60 BEZOEKENDEN) 

22.30 MARCEL MÖRING, FRANK VAN DIJL: EDEN 

23.00 SIMONE KORKUS, FRANK VAN DIJL: HET DIENSTMEISJE VAN DEGRELLE 

 

Frank van Dijl sprak met Marcel Möring over Eden (2017): De roman die eeuwen omspant en het 

slotstuk vormt van Mörings Dante-trilogie. Over de kracht van verhalen, over het thema van de 

wandelende jood en over de vraag waarheen het schrijverschap van Möring voert nu hij zijn trilogie 

na jaren heeft voltooid. Met Simone Korkus werd gesproken over haar boek Het dienstmeisje van 

Degrelle (2017), een historische reconstructie die leest als een roman. Korkus beschrijft hierin de 

geschiedenis van Hannah Nadel die als joodse de oorlog overleefde bij familieleden van de Vlaamse 

collaborateur Leon Degrelle. Zij sprak hiervoor zowel met Nadel als nabestaanden van Degrelle. 

 

Het gesprek met Marcel Möring werd door bezoekers ervaren als gedegen voorbereid, met nadruk op 

de roman en literaire uitgangspunten. Bezoekers spraken in het bijzonder waardering uit voor het 

gesprek tussen Korkus en Frank van Dijl en werden geïntrigeerd door het boek en de historische 

geschiedenis van Hannah Nadel die de meesten vooraf niet kenden. 

PAULUSKERK (KERKZAAL) 

          SPOKEN WORD, LITERAIRE ENMUZIKALE PERFORMANCES (80 BEZOEKENDEN) 

VOORDRACHT  

19.30 ESTER NAOMI PERQUIN 

Dichter des Vaderlands Ester Naomi Perquin opende het avondvullende programma in de Pauluskerk. 

 

Het optreden van Ester Naomi Perquin werd unaniem geprezen. 
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PERFORMANCE: HEKELVERS  

19.45 ALEXIS DE ROODE EN BENNE VAN DER VELDE, DEEJAY ECLECTIC 

Volgens dichters De Roode, Dee en Van der Velde schreeuwt deze tijd om hekeldichten die met 

Vondel groot werden ‘in een tijd dat dictatuur normaal was’. In hun programma werden oude en 

actuele hekeldichten en hekelsamples verweven die zowel shockeren als aan het lachen brengen.  

 

Het programma werd aangepast door de afzegging van Daniel Dee. De kwaliteit was goed. Qua 

toonzetting bleek HekelVers minder geschikt voor vaste kerkbezoekers.  

MUZIEK: WAAR DE WERELD EINDIGT  

20.20 DE HARDE LIEFDE 

De Harde Liefde bestaat uit voorman Ewoud Kieft (zang), Thomas Geijtenbeek (bas), Bart 

Schoones (gitaar) en Zoli Soos (drums). In 2017 verscheen met Waar de wereld eindigt hun eerste 

EP: folk- en indiepop met stevige grooves en poëtische teksten.  

 

Het programma werd positief ontvangen. 

DIT IS DE NACHTPOST  

21.00 VASTE PAULUSKERKBEZOEKERS 

21.30 MARK BONINSEGNA, BABS GONS, BERNARD WESSELING, JUSTIN SAMGAR, TOMMY 

VENTEVOGEL, NAOMI VELDWIJK, MARTIJN NELEN, IKE KRIJNEN 

 

Vaste bezoekers van de Pauluskerk namen deel aan een open podium met bijdragen van eigen hand 

waarin zij reflecteren op de tijdgeest. Het programma ging vooraf aan het optreden van acht 

professionele spoken wordartiesten. Zij richten zich in een estafette tot de ander met een brieftekst 

over de tijdgeest, voorbij het strikte individualisme dat spoken word vaak kenmerkt. Artistiek 

uitgangspunt vormde het gedicht dat W.H. Auden schreef voor een documentaire die de dynamiek 

toonde van de moderne Britse posterijen, This is the nightmail. Ruim 80 jaar later klinkt dit gedicht 

als een rap en spoken word avant la lettre en tevens gedateerd: wie krijgt nog brieven en wat is nog 

urgent genoeg om te willen delen? De performers brachten een eigen tekst van dezelfde lengte als 

het gedicht van W.H. Auden. 

 

Anders dan verwacht trok het onderdeel weinig jongeren. Wel werd het programma goed ontvangen. 

Door de performances van spoken wordartiesten uit verschillende hoeken toonde het de veelzijdigheid 

van het genre.  

MUZIEK & SPOKEN WORD: JACKIE  

22.20 JUSTIN SAMGAR: JACKIE 

Justin Samgar voerde in 2012 een performance uit over krijgerschap op de soundtrack van Mishima 

(Philip Glass, 1985). Zijn performance op de soundtrack van Jackie (Mica Levi, 2017) over 

Jacqueline Kennedy als vrouwelijke tegenhanger van Mishima verwees hier naar. 

 

De performance werd geprezen om het originele uitgangspunt. 

PAULUSKERK (HAL) 

MICROTHEATER (30 BEZOEKENDEN) 

Het Microtheater in de vorm van een antieke Belgische biechtstoel biedt plaats aan 1 persoon. 

Troubadour Ebele vergastte hem of haar op een intiem Nederlands- of Friestaliglied. 

 

Het programma werd evenals eerder in de middag unaniem gewaardeerd. 
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ARMINIUS 

VIRTUAL REALITY: ZONDER HANDEN/LOKROEP (25 BEZOEKENDEN), doorlopend te 

bezichtigen 

19.00 MICHA HAMEL, DEMIAN ALBERS 

HET GROTE GELDDEBAT (45 BEZOEKENDEN) 

19.30 KLUUN, RUDY VAN SCHOONBEEK, ERIK JAN HARMSEN, ARIANNE BAGGERMAN. 

GESPREKSLEIDER: GEERT MAARSE 

Geld lijkt een taboe in het literaire landschap. We hebben het er het liefst zo min mogelijk over. Dat 

is een vreemd verschijnsel aangezien de meeste schrijvers (laat staan dichters) onmogelijk kunnen 

leven van hun boeken: inmiddels heeft de trend een dieptepunt bereikt. Hoe komt dit? Wat zegt het 

over de waardering voor literatuur? Wat betekent het voor de keuzes van auteurs en uitgevers? 

 

Het debat werd unaniem als interessant beoordeeld, informatief en inzichtelijk, met goede sprekers en 

relevante invalshoeken. 

 

HET LITERAIR KWARTET (65 BEZOEKENDEN) 

20.40 ERIK JAN HARMENS, HERMAN BRUSSELMANS, MARJA PRUIS EN CHRISTIAN WEIJTS 

Tijdens Het Literair Kwartet bespreken vier bekende auteurs o.l.v. Christiaan Weijts nieuwe 

ontwikkelingen in de Nederlandstalige letteren aan de hand van recent uitgekomen boeken en 

gebeurtenissen die exclusief, spraakmakend of scandaleus zijn. 

 

Bezoekers genoten van het programma, de mix van beschouwing en lichtvoetigheid en de chemie 

tussen de uiteenlopende publicisten. Aan de hand van nieuwe boeken en auteurs werd ingegaan op 

ontwikkelingen in de contemporaine Nederlandstalige letteren. Het programma leent zich er voor om 

als onderdeel terug te keren in volgende festivaleditie. 

HUGO CLAUSJAAR: DE ONBEKENDE CLAUS – LITERAIR TIJDSCHRIFT ZACHT LAWIJD (40 

BEZOEKENDEN) 

21.50 JOHAN VANHECKE, EVELIEN VERSCHUEREN, 

MARIA HEIDEN 

2018 is het Vlaamse Hugo Clausjaar. Woordnacht presenteerde de speciale uitgave Omtrent Claus 

van literair tijdschrift Zacht Lawijd. Kenners Johan Vanhecke en Evelien Verschueren spraken met 

Maria Heiden, gingen in op de totstandkoming van de editie en op opmerkelijke aspecten van de 

grootste naoorlogse Vlaamse auteur, die zijn geheimen zei mee te zullen nemen in zijn graf. 

 

De presentatie van Zacht Lawijd kreeg extra meerwaarde door de inbreng van gespreksleider Maria 

Heiden, die Claus intensief van nabij heeft meegemaakt. De specialistische inhoud van de Vlaamse 

redacteuren bood een aantal onbekende feiten rondom Claus. Qua zwaarte vonden bezoekers het 

onderdeel beter geschikt voor een vroeger tijdstip op de avond. 

MUZIEK: MEISJE DAT HUILT (10 BEZOEKENDEN) 

23.20 SANDY STRUIJS, ERIK VAN DER KROFT 

Zangeres Sandy Struijs luidde de nacht in met een programma van Nederlandse muzikale 

klassiekers, op piano begeleid door Erik van der Kroft. Reprise om middernacht in De Unie. 

 

Het programma dat voor Woordnacht werd ontwikkeld, combineerde levenslied en minder 

toegankelijk repertoire. Het trok in Arminius nauwelijks bezoekers en toonde een culturele kloof. 

Volgers van Sandy Struijs zagen er van af om naar het festival te komen. Literair geïnteresseerden 

hadden geen fiducie in een programma van een weinig bekende volkszangeres.  
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GALERIE COKKIE SNOEI 

DOCUMENTAIRE EN GESPREK: EEN WERELD TUSSEN TWEE OREN (2017, HEDDY 

HONIGMANN), AANSLUITEND: VRIEND & VEGTER (90 BEZOEKENDEN) 

19.30 CHRISTIAAN VAN SCHERMBEEK, JOKE VAN LEEUWEN 

21.00 ANNE VEGTER, JOKE VAN LEEUWEN, MARTIJN DEN OUDEN, GERDA DENDOOVEN, 

CHRISTIAAN VAN SCHERMBEEK, LA PAT 

 

Een wereld tussen twee oren van Heddy Honigmann toont de veelzijdigheid van auteur, performer 

en tekenaar Joke van Leeuwen en tast haar behoedzame persoonlijkheid af. Cineast en cinefiel 

Christian van Schermbeek sprak na afloop met Joke van Leeuwen. Aansluitend ontving hij met Anne 

Vegter collega-auteurs op het snijvlak van poëzie en beeldende kunst. Tekenaar en schrijver Gerda 

Dendooven illustreerde ter plekke. La Pat verzorgde het muzikale intermezzo met werk van haar 

nieuwe CD op basis van gedichten van John Clare (1793-1864). 

 

Het avondvullende programma rondom Anne Vegter werd uitstekend gewaardeerd. Dit ondanks 

enkele technische problemen qua beeld en geluid. Bezoekers noemden onder meer de innemende 

presentatie van Christiaan van Schermbeek en de verbinding tussen poëzie, proza en beeldende kunst.  

VOORPREMIÈRE: BLOKKEN VAN BORDEWIJK (20 BEZOEKENDEN) 

23.00 VICTOR HACHMANG, ROBERT VAN DER KROFT  

Cartoonist Robert van der Kroft ging met Victor Hachmang in gesprek en toonde beelden uit diens 

verstripping van Blokken, de eerste roman (1939) van F. Bordewijk (1884-1965) die vanwege het 

dystopische karakter vaak geschaard wordt onder klassiekers als Brave New World, Wij en1984.  

 

Bezoekers noemden Viktor Hachmang een ontdekking en vonden de verstripping van Blokken een 

innoverende stap binnen het genre van de literaire graphic novel. Een technisch probleem dat zich al in 

het voorafgaande programma voordeed, werd opgelost door het creëren van een intieme belichting. 

Onbedoeld won het onderdeel hiermee aan sfeer en exclusiviteit.  

GALERIE CHRISTIAN OUWENS 

DE TERE BLOEMEN VAN HET VERSTAND (20 BEZOEKENDEN) 

20.00 MYRTE LEFFRING, GEMMA PLUM  

Voordracht door dichter Myrte Leffring uit De tere bloemen van het verstand. Haar verstripte 

gedichten door illustrator Gemma Plum worden gelijktijdig vertoond. De exclusieve zeefdruk met 

de illustraties en gedichten is genummerd en te koop (NB: beperkte oplage). 

 

Het onderdeel toonde het resultaat van een vruchtbare samenwerking. De zeefdruk werd na afloop 

gekocht door meerdere bezoekers. Ook na het festival werden diverse exemplaren verkocht. 

 

RETROSPECTIEF DICK MATENA (55 BEZOEKENDEN) 

DOCUMENTAIRE: DICK IS BOOS (HANS POLAK, 2014, 54.MIN.)  

20.15 DICK MATENA 

SNEAK PREVIEW GRAPHIC NOVEL DICK MATENA & A.F.TH.VAN DER HEIJDEN   

21.15 DICK MATENA, ONNO BLOM 

THEATRALE READING: DE EENZAAMSTE TWINTIG MINUTEN IN DE GESCHIEDENIS VAN 

DE MENSHEID  

22.00 HOND&WOLF 

22.45 HOND&WOLF  
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Dick is boos van Hans Polak toonde Dick Matena als heftig, somber en conflictueus, maar ook als 

maker die zijn vak beschouwt als de beoefening van kunst. Onno Blom sprak na afloop met 

Nederlands meest befaamde literaire striptekenaar. 

 

Tekenaar Dick Matena construeerde met fragmenten uit Het schervengericht van A.F.Th. van der Heijden 

een nieuw, beklemmend stripalbum in samenwerking met de schrijver. Het beeldverhaal verschijnt bij 

Uitgeverij Christian Ouwens en werd in Woordnacht voor het eerst gepresenteerd.  

 

Theatergroep Hond & Wolf bracht aansluitend een theatrale en muzikale voorstelling op basis van de 

tekst van het stripalbum met de geprojecteerde beelden van het boek op de achtergrond. 

 

Het retrospectief kreeg goede reacties. De voorstelling van Hond & Wolf werd inventief genoemd. 

 

 

NOSTRA 

DUBBELINTERVIEWS & SPECIAL GUEST (90 BEZOEKENDEN) 

20.30 ANNE-FLEUR VAN DER HEIDEN, MICHELLE VAN DIJK 

21.45 MARIEKE LUCAS RIJNEVELD, GERJON GIJSBERS 

22.30 HERMAN BRUSSELMANS 

 

Alek Dabrowski sprak met vier opvallende debutanten over succes, kritiek, ernst, humor en 

verwachtingen en ontving Herman Brusselmans als special guest. 

 

 

 

De programma's werden uitstekend ontvangen, hadden zowel een informatief gehalte als 

amusementswaarde en vielen goed op hun plek op deze locatie. De komst van Herman Brusselmans 

trok extra bezoekers; enige minpunt was een vergissing in het programmaboekje waar het optreden 

van Brusselmans later gepland stond zodat sommigen dit onderdeel misliepen.    



 19 

THEATER ROTTERDAM (SCHOUWBURGFOYER) 

BLAUWE MUZIEK VOOR DE GROTE REUZIN (REPRISE) (60 BEZOEKENDEN) 

22.30 AKOM ENSEMBLE, PATTY TROSSÈL, PETER HOLVOET HANSSEN 

 

De voorstelling en de verrassende combinatie van jonge componisten en musici, arrivé Trossèl en 

dichter Peter Holvoet Hanssen leverde evenals in de middag een artistiek geslaagd programma op dat 

lovend werd lovend ontvangen.  
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4. MARKETING EN PUBLICITEIT 

 

4.1 BEZOEKERS 

 

Totaal hebben ongeveer 685 mensen Woordnacht 2018 bezocht. Deze bezoekers bestaan uit drie 

categorieën: betalende bezoekers (dagkaarten of passe-partouts), genodigden en niet-betalende 

bezoekers (conservatieve schatting).  

Betalende bezoekers kochten online tickets, kochten kaarten bij boekhandel Donner of aan de deur, 

maakten gebruik van groepskortingen of door instellingen aangeschafte tickets. De groep 

genodigden bestaat onder andere uit publicisten, beleidsmakers, collega-instellingen, 

samenwerkingspartners en vertegenwoordigers van fondsen. De derde categorie bestaat uit 

mensen die programmaonderdelen bezochten die vrij toegankelijk waren (gekoppeld aan 

nevenactiviteiten) of als reguliere bezoekers vrij toegang hadden, zoals in Boekhandel Donner, het 

Chabot Museum, Galerie NL=US, Rotterdam Theater en de Pauluskerk.  

Het aantal niet-betalende bezoekers lag lager dan bij de voorgaande editie. Toen hadden bezoekers 

gratis toegang tot randprogrammering in café De Ridder en café De Schouw en een afterparty in de 

Wunderbar. Voor 2018 werd ingezet op kwaliteit en afgezien van verstrooiende activiteiten in bars, 

waar vooral geconsumeerd werd. De minder beduidende acts in De Ridder trokken in 2016 

weliswaar extra geïnteresseerden, maar deze maakten slechts een verbinding met de locatie en niet 

met het festival. 

Betalende bezoekers 492 

Niet-betalende bezoekers    75 

Genodigden  120 

Totaal  687 

 

Kijkend naar een verdeling over twee dagen werd de zaterdag ruimer bezocht. Op de zaterdag vond 

brede programmering plaats, verspreid over diverse podia.  

 

Vrijdag 285 

Zaterdag 550 

 

De spreiding was over het algemeen goed. Op enkele locaties moesten bezoekers staan. Daar 

tegenover staat dat bij een paar podia de opkomst laag was. Gemiddeld bezochten bezoekers drie 

tot vier voorstellingen. De ontvangst en de locaties werden doorgaans goed gewaardeerd. Net als 

voorgaande edities was het vooral lastig kiezen wat te bezoeken uit het ruime aanbod. Hoewel 

terugkerende bezoekers beginnen te wennen aan de formule, denkt de organisatie na over het 

beperken van het aanbod en het aantal locaties die onder meer door nieuwkomers als 

overweldigend of intimiderend wordt ervaren. Reacties van bezoekers en auteurs over de kwaliteit 

van het programma waren in de meeste gevallen lovend en positief. 
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Hieronder enkele quotes van bezoekers en auteurs: 

 

Dank voor de mooie en waardevolle eerste avond van Woordnacht, ik bewaar er de mooiste 

herinneringen aan en de voordracht van Adriaan was en is indrukwekkend. Ook de andere 

programmaonderdelen waren zeer de moeite  waard. – Kester Freriks, auteur en recensent 

 

Wat een fantastische Bookstore Day was dat bij Savannah Bay, Larense Boekhandel en Woordnacht.  - 

Marieke Lucas Rijneveld, auteur via twitter 

 

Fenomenale start van Woordnacht, met de wel heel inhoudelijke en mooi voorgedragen lezing van 

Adriaan van Dis. Top. – Bram Peper, bezoeker per email 

 

Het Literair Kwartet Christiaan Weijts, Marja Pruis, Erik Jan Harmens en Herman Brusselmans. Enorm 

veel literaire kennis bij elkaar. Mocht van mij nog wel een paar uur doorgaan. - bezoeker op twitter 

 

Ademloos geluisterd naar Adriaan van Dis. -  bezoeker per email 

 

Kluun, jij was de beste in het debat! -  Herman Brusselmans, auteur 

 

Het was een hele fijne ervaring in Rotterdam, moet er nog van bekomen. – Fikry El Azzouzi, auteur 

 

Tien keer beter dan ik verwachtte. - Ellie Rietveld, oud-bestuurder  

 

Ook heel mooi dat Aleid Truijens enkele mijmeringen van de jeugdige Hella met ons deelde. Neem 

bijvoorbeeld 'het liefdesbriefje' waaruit ze voorlas. Heel tof om zo een kijkje in de keuken van de 

biografe te mogen krijgen.  - Dave Boomkens 

 

Genoten van Woordnacht. - Ton van de Langkruis, directeur Winternachten 

 

Indrukwekkende voorstelling in Codarts. - Anton Hoeksema 

 

La Pat blijft een fenomeen. - Walther van den Heuvel, programmeur Rotterdam Theater 

 

Dit was natuurlijk een geweldige avond. - Rutger Wolfsson, directeur Arminius 

 

Hoogstaand over de hele linie. - bezoeker tijdens festival 

 

Op deze programmering viel niets af te dingen. - Leo van de Wetering, directeur Donner 

 

Kan ik de lezing van Van Dis ergens downloaden, het was indrukwekkend. - bezoeker per email 
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4.2 DOELGROEPEN 

 

Vooraf waren er drie doelgroepen geïdentificeerd: jongeren, (oudere) literatuurliefhebbers en 

professionals.  De tweede en derde doelgroep hebben wij voldoende weten te bereiken met het 

festival. Jongeren ontbraken als bezoeker bij veel podia.  Het is ons niet gelukt via de media 

jongeren goed te bereiken. Er is ook weinig gebruik gemaakt van de studentenkorting op de tickets.  

Voor zover zij er wel waren koesterden ze dezelfde affiniteiten als oudere bezoekers. Dat wil zeggen 

dat ze niet per se geïnteresseerd waren in onderdelen waarvan de verwachting was dat ze jongeren 

zouden aantrekken: spoken word in de Pauluskerk of de literaire voorhoede in Kaapse Maria. Deze 

programma’s trokken in het algemeen geen grote aantallen jongeren aan. Ook cross-over en literair 

experiment oefenden geen aantrekkingskracht op hen uit. Een constatering die niet strookt met het 

idee dat jongeren per se afkomen op grensverleggende programmering of dat ouderen vooral 

vertrouwde paden willen bewandelen.  

 

De doelgroep (oudere) literatuurliefhebber was ruim aanwezig, met als kanttekening dat hier 

bepaalde subdoelgroepen ontbraken. Waaronder de consument die een (literair) festival vooral ter 

ontspanning bezoekt, waarvoor het programma niet te zwaar hoeft te zijn en die tussendoor ruim 

de tijd neemt om bij te praten en wat te eten en drinken. Hiervoor heeft Woordnacht zeker een 

aanbod, maar het is niet duidelijk te onderscheiden van andere onderdelen. Bij de volgende editie 

willen we hier meer aandacht aan schenken, in de programmering maar ook zeker in de 

communicatie. 

De derde doelgroep die Woordnacht identificeert is de groep professionals. Deze categorie bestaat 

uit auteurs, uitgevers, redacteuren, recensenten en andere professionals binnen het literaire 

werkveld. Deze doelgroep werd bereikt en gaf tijdens en na het festival ook veel positieve feedback. 

Het is de ambitie van Woordnacht om voor hen hét festival te worden waar je bij moet zijn. 

Aan de ticketverkoop, ons uitnodigingsbeleid en reacties van bezoekers was verder te zien dat een 

deel van het publiek van buiten Rotterdam afkomstig was, zo’n 25%. 

4.3 PUBLICITEIT 

 

In vergelijking met Woordnacht 2016 is er voor de editie 2018 veel meer publiciteit ingezet, zowel 

op papier als online.  

 

Wat 2016 2018 

Facebook Event - bezoekers 252 749 

Facebook Event - shares 25 93 

Flyers (randstad) 2.000 20.000 

Posters (randstad) 150 950 

Facebook pagina likes 902 1.559 

Facebook bereik (10 weken) 45.118 122.680 

Free publicity - gedrukt 2 8 

Free publicity - online 34 76 

Nieuwsbrief subscribers 1.654 1.958 
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Nieuwsbrieven 8 7 

Nieuwsbrief opens (gemiddeld) 33% 39% 

Nieuwsbrief bereik 8.866 8.361 

Website views (3 maanden) 13.877 18.249 

Persdatabase 204 1.219 

Persbericht opens 22% 28% 

WOW-scherm nabij CS - 21 dagen 

Mediawand Theater Rotterdam  - 7 dagen 

 

De gedrukte landelijke media ontdekten het festival voor het eerst. De tweede editie van 

Woordnacht in 2016 werd alleen opgepakt door Metro en het Nederlands Dagblad. De derde editie 

in 2018 werd opgemerkt door alle landelijke dagbladen met uitzondering van Trouw. NRC 

Handelsblad, Metro, Algemeen Dagblad en de lokale Havenloods besteedden ruime aandacht aan 

het festival met pagina’s en dubbelpagina's (voorkant katern of middenkatern). Volkskrant en 

Parool kondigden het festival aan. De Telegraaf bracht Woordnacht als Tip van de Dag. Online 

waren de publicaties van o.a. Literair Nederland, Tzum, Moesson en Vers Beton interessant, kijkend 

naar de verschillende doelgroepen. Daarnaast kondigden ook glossybladen zoals Elegance het 

festival aan. De editie van 2018 kreeg tevens radioaandacht. Anders dan in 2016 besteedde Radio 

Rijnmond meerdere malen uitgebreide zendtijd aan het festival, evenals NPO 3.  

4.4 SAMENWERKINGSPARTNERS 

 

Woordnacht 2018 vond plaats op dertien podia. Dit zijn onze directe samenwerkingspartners. Zij 

zijn deels ook sponsor van het festival door inzet van techniek, personeel, consumpties en/of inzet 

bij praktische zaken.  

 Debatcentrum Arminius 

 Boekhandel Donner 

 Galerie Christiaan Ouwens 

 Galerie Cokkie Snoei 

 Nostra 

 De Unie 

 Marriott Hotel 

 Chabot Museum 

 NL=US 

 Codarts Hogeschool 

 Theater Rotterdam 

 Pauluskerk 

 Kaapse Maria 

 

Andere belangrijke samenwerkingspartners waren: 

 Klaas Gubbels: Campagnebeeld  

 Ram Horna: Anna Blamanlezing  

 Studio Kers: vormgeving  

 Boekhandel V/h Van Gennep: Boekverkoop 
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5. ORGANISATIE 

 

Stichting Woordnacht is opgericht in juli 2015 en heeft ten doel:  

a. de literatuur, al dan niet in combinatie met andere disciplines, op een aantrekkelijke wijze voor 

een zo breed mogelijk (multi)cultureel publiek interessant en uitdagend te maken; 

b. de kracht en diversiteit van het landelijke en Rotterdamse literaire veld te tonen in een jaarlijks 

terugkerend evenement;  

c. de letteren als kunstvorm in het hart van de stad net zo zichtbaar maken als musea, theater, film 

en muziek, en zo het culturele aanbod te completeren.  

 

Medewerkers: 

 Hans Sibarani, festival directeur/hoofdprogrammering 

 Alek Dabrowski, projectleider en vrijwilligerscoördinatie 

 Casper Gijzen, projectondersteuning en PR/marketing advies 

 Myrte Leffring, programmeur 

 Gari Koolen, PR/Marketing 

 Anne Valk, productie 

 Marieke Sibarani, persbenadering 

 Özgür Canel, social media 

 

Bestuur Stichting Woordnacht: 

 Hans Walgenbach, voorzitter 

 Anja de Jong, secretaris 

 Jacques van Heijningen, penningmeester 

 Jana Beranová, adviseur 

 

Extern: 

 Wilma Scheffers, programma-adviseur 

 Simone van Hulst, debatten 

 Leo van de Wetering, advisering 

 

Vrijwilligers: 

Woordnacht maakte voor de editie 2018 gebruik van ruim dertig vrijwilligers: voor kaartcontrole, 

zaalwacht, publieksbegeleiding en technische hulp. Wij danken hen zeer voor hun inzet. 

Productioneel en technisch gezien kwam het festival een aantal geschikte vrijwilligers tekort. Voor 

een volgende editie zal daarom veel eerder begonnen worden met werving, selectie en het 

uitbreiden van de vrijwilligerspool, d.w.z. een half jaar van tevoren. 
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6. WOORDNACHT 2019 

 

Met Woordnacht 2018 hebben we twee van de drie vooraf benoemde doelgroepen goed weten te 

bereiken: literair geïnteresseerden vanaf 40 jaar en professionals. Zij hebben het festival ontdekt en 

zij hebben affiniteit met de drie speerpunten van het festival: inhoud/kwaliteit, experiment en 

engagement. De derde doelgroep – jongeren - was minder vertegenwoordigd en koesterde dezelfde 

affiniteiten als oudere bezoekers. Uit de reacties blijkt dat de bereikte doelgroepen tevreden zijn 

met de opzet van het festival als het gaat om hoge kwaliteit, diversiteit en actualiteit. Wel geeft de 

veelheid aan programma's voor sommigen een keuzeprobleem.   

 

Specifiek kijkend naar de doelgroep literair geïnteresseerden bestond deze vooral uit kenners, 

fijnproevers en culturele omnivoren. Niet verwonderlijk voor een programmering waarin 

vernieuwende initiatieven een belangrijke rol spelen. In het algemeen betekent het aantrekken van 

breed publiek een uitdaging voor culturele festivals die streven naar afwijkende formules, 

tegenover verschuivingen in bezoekersgedrag, versplinterde culturele interesse en tijdsbesteding 

en een toename van publieksfestivals. In het bijzonder staat literatuur als discipline onder druk, 

zoals ook naar voren kwam in het sectordebat Het grote geld waar over de financiële positie van 

auteurs werd gesproken in relatie tot de boekenmarkt. Literatuurfestivals als Winternachten en 

Wintertuinen hebben in de loop van vele jaren een vast publiek opgebouwd met sterke 

bezoekersaantallen, die echter onvergelijkbaar blijven met andere disciplines. Woordnacht behoort 

in lijn met zijn missie tot de festivals waar vooral de voorhoede van literaire lezers en 

geïnteresseerden zich toe aangetrokken voelt.   

 

Uit het voorgaande blijkt dat actuele literatuur en de literaire markt gebaat zijn bij een extra focus 

op hedendaagse auteurs, publicaties en het aankaarten van visies op de huidige situatie waarin 

Nederlandstalige literatuur verkeert. Dit vereist een samenspel tussen diverse partijen: podia, 

uitgevers, boekhandels, auteurs, media, opleidingen/het educatieve circuit. In dit verband vinden al 

verkennende gesprekken plaats. Het festival wil onderdelen blijven reserveren die interessant zijn 

voor jongeren en voor een brede niet gedifferentieerde lezersgroep, maar zich specifieker richten 

op liefhebbers, fijnproevers en professionals.  

 

Voor Woordnacht 2019 betekent dit: 

 In een vroeg stadium deze koers naar buiten brengen 

 De huidige grote podia als partners van het festival sterker aan ons binden en het aantal kleine 

podia verminderen. 

 Het aantrekken van een aantal andere vaste partners, inclusief een grote mediapartner.  

 Het benaderen van de sector, met name uitgeverijen, en hen de ruimte geven om een aantal 

podia te benutten met bijvoorbeeld boekpresentaties. 

 Het festival als tweedaags festival handhaven met een thematische focus op de eerste avond, 

nadruk op ambacht, professie en professionele subdoelgroepen op de middag en brede diverse 

programmering op de slotavond. 

 Het vaststellen van vier a vijf programmatische speerpunten waar p.r. en marketing vroegtijdig 

op kunnen inspelen ruim voordat de gehele programmering bekend wordt gemaakt.  

 De marketing dient vroegtijdig in te spelen op alle hiervoor omschreven facetten.  
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7. TOELICHTING OP FINANCIEEL VERSLAG 

De totale inkomsten van Woordnacht 2018 bedroegen 84.700 euro. Vergeleken met de 

voorgaande editie in 2016 betekent dit een percentuele stijging zien van ongeveer 87,5 procent. 

De totale uitgaven bedroegen 86.400 euro. In de aanloop naar het evenement werd  de 

definitieve begroting reeds omlaag gebracht naar om en nabij 85.000 euro. Dit in relatie tot de 

uiteindelijke programmering en reëel te verwachten inkomsten.  

Het kleine tekort vloeit voort uit onvoorziene kosten voor het huren van Arminius als locatie  op 

zaterdag 14 april. Relatief kort voor het festival liet de Centrale Bibliotheek weten niet te 

kunnen voorzien in de eerder toegezegde bezoekershal t.b.v. de try -out van een Nederlands-

Vlaamse Uitgeversbeurs en de vergoeding van een publiekstrekker.  

De extra kosten zijn gedeeltelijk gecompenseerd uit gereserveerde bedragen voor de 

uitgeversbeurs en uit de post Onvoorzien. Het resterende bedrag van 1.700 euro is aangegeven 

als negatief saldo. Naar verwachting zal dit tekort tegen het eind van het boekjaa r worden 

opgeheven. 

 


