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INLEIDING 

De evaluatie betreft de vierde editie van literatuurfestival Woordnacht. Het festival 
vond plaats op vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2019 in het centrum van 
Rotterdam.  

Woordnacht 2019 stond in het teken van literatuur en stilte in diverse betekenissen 
van het woord. In het bijzonder werd aandacht geboden aan doven en daarmee aan 
een onderbelichte publieksgroep. Voor een aantal onderdelen werden doventolken 
ingezet. Over de hele linie zette Woordnacht in op experiment, vernieuwing en 
prikkelende programmering. Artistiek gesproken pakte dat bijzonder goed uit. 
Bezoekers en deelnemende auteurs en artiesten noemden de vierde editie de meest 
geslaagde tot nu toe en prezen de kwaliteit en vooruitstrevendheid.  

Financieel kende het festival problemen in de aanloop die onder meer van invloed 
waren op de marketing. In de laatste fase voorafgaand aan het evenement werden 
financiële middelen gevonden en werd een inhaalslag gemaakt met beperkt 
resultaat. 

Woordnacht werkte opnieuw samen met culturele instellingen en podia zoals 
Boekhandel Donner, Arminius, Theater Rotterdam en TENT. Het aantal locaties werd 
echter teruggebracht, en daarmee het aantal programma’s en auteurs. Dit wierp zijn 
vruchten af. Het festival werd overzichtelijker voor de bezoekers. Bovendien werden  
de professionaliteit en productionele slagvaardigheid aanzienlijk verbeterd. 
Productionele problemen waarvan in 2018 nog sprake was, deden zich niet voor of 
konden voortijdig worden verholpen.  

In de evaluatie wordt beschreven in hoeverre de doelen voor 2019 werden 
gerealiseerd, naast de leerpunten, afzonderlijke onderdelen en marketing van de 
afgelopen editie.  
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I.   DOELSTELLINGEN 

I.1 Programmaformule Woordnacht 2019  
Kenmerkend voor de formule van Woordnacht zijn: (a) samenwerking met culturele 
partners; (b) vermenging van publieksgroepen; (c) keuze uit gerenommeerde en 
aanstormende, landelijke en lokale auteurs; (d) veelzijdige en attractieve 
programmering; (e) streven naar experiment; (f) initiëren van nieuwe producties; (g) 
stimuleren van ideeën en vrije opinievorming in relatie tot literatuur en samenleving.  

Actuele Nederlandstalige literatuur schept het kader: met aandacht voor lokale, 
landelijke en Vlaamse auteurs, publicaties, discours en een extra accent op genres als 
spoken word, waarmee jong en multicultureel publiek kan worden aangesproken.  

Woordnacht 2019 beantwoordde aan het realiseren van de uitgangspunten. Met de 
huidige editie heeft het festival zijn formule gevonden. 

 Medebepalend voor de dynamiek en diversiteit blijven de samenwerking met 
culturele partners en de vermenging van publieksgroepen. Woordnacht 
werkte in 2019 samen met tien culturele instellingen en podia: Arminius, 
Donner, Maaspodium, Goethe-Institut, Tsjechisch Centrum, TENT, Theater 
Rotterdam, Galerie Cokkie Snoei en De Schouw. De eerdere samenwerking 
met horecapartners leverde geen diversiteit op, wel productionele haken en 
ogen. Het festival zag daarom af van deze samenwerking (met uitzondering 
van De Schouw dat een literair podium verzorgt). Publiek, programma’s en 
podia matchten beter waarmee het culturele imago van Woordnacht 
eenduidiger werd en de professionele uitstraling werd versterkt. 

 Ook dit jaar bestond het aanbod uit gerenommeerd auteurs zoals Nelleke 
Noordervliet, Manon Uphoff, Oek de Jong, Marcel Möring en Arthur Japin 
naast jonge schrijvers, dichters en performers zoals Dean Bowen, Ish Ait 
Hamou, Young Mich Poetry en Ramona Maramis. Analoog aan de 
vermindering van podia halveerde het aantal deelnemers en onderdelen. Het 
publiek bleek dit niet als een gemis te ervaren. Daarentegen werd de 
toegenomen kwaliteit van de programma’s geprezen. De nadruk lag sterker 
dan voorheen op de uitwerking van het programmaconcept. Het leidde tot 
nauwgezette keuzes en grotere samenhang in de programmering. 

 Het thema werd inhoudelijk afgebakend aangezien stilte op talloze manieren 
geduid kan worden, met het risico van vrijblijvendheid. Over de hele linie 
werden scherpe keuzes gemaakt die leidden tot een attractieve en veelzijdige 
programmering. Bezoekers lieten zich – ook in vergelijking tot vorige edities – 
bijzonder lovend uit over afzonderlijke onderdelen en het complete festival. 

 Essentieel voor Woordnacht zijn het streven naar experiment en het initiëren 
van nieuwe producties. Het lanceren van de eerste silent poetry slam waarin 
internationale dove performers en Nederlandse spoken wordperformers 
streden om de literaire eer en de verfilming van Jules Deelders’ Portret van 
Olivia de Havilland  met 25 dichters en intimi behoorden tot de hoogtepunten 
van het festival. Met de hommage aan Deelder om 00.00 uur ging 
Woordnacht in een aanstekelijke festivalsfeer daadwerkelijk de nacht in. Raak 
me aan, een voorstelling die Micha Hamel in opdracht van Woordnacht 
schreef, werd opvallend genoeg mede gewaardeerd door diverse bezoekers 
die geen binding hadden met klassieke muziek. De uitreiking van de Jana 
Beranováprijs, een nieuwe literatuurprijs voor auteurs die buiten de geijkte 
paden durven te treden, pakte uit als een van de meest succesvolle 
onderdelen. 
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 Het stimuleren van vrije opinievorming in relatie tot literatuur en samenleving 
werd in het bijzonder gerealiseerd met de Anna Blamanlezing door Nelleke 
Noordervliet. De lezing werd unaniem positief ontvangen. Een aantal vaste 
bezoekers noemden Zoveel soorten stilte de beste lezing tot nu toe.  

 

 

 
I.2 Subdoelen Woordnacht 2019  
Woordnacht legde vooraf accent op drie aspecten om de programmaformule te 
optimaliseren.  

 Vergroten van de thematische samenhang. Woordnacht koos voor de tweede 
keer voor een overkoepelend thema. In 2018 stond het festivalthema centraal 
op de openingsavond. In 2019 werd het thema, stilte, vervlochten in het hele 
festival: gedurende de openingsavond, de zaterdagmiddag en de 
zaterdagavond. Op de zaterdagavond gebeurde dit met name op drie van de 
vijf locaties (Goethe-Institut, Galerie Cokkie Snoei en De Schouw).  Daarnaast 
was ruimte voor vrije programmering. In vergelijking met 2018 werd de 
thematische samenhang vergroot en ontstond een beter evenwicht. 

 Reduceren van het aantal podia. De afgelopen edities maakten duidelijk dat 
het aantal podia om een afbakening vroeg. Mede op grond van 
publieksreacties. Veel bezoekers noemden het aanbod te groot en vonden het 
festival daarmee onoverzichtelijk. In vergelijking met 2018 werden het aantal 
zalen en locaties op de vrijdag en zaterdagmiddag met tweederde 
teruggebracht en op de zaterdagavond gehalveerd. De reductie kwam de 
programmering, de productionele slagkracht en de professionele uitstraling 
sterk ten goede. Op de openingsavond werd alleen in de grote zaal van 
Arminius geprogrammeerd. Op de zaterdagmiddag werd voornamelijk in 
Donner geprogrammeerd (naast een besloten onderdeel voor maximaal 15 
bezoekers in het Goethe-Institut kwam de reeds door Maaspodium geplande 
kindervoorstelling Stilte  buiten de festivalproductie tot stand). Op de 
zaterdagavond werd op vijf locaties geprogrammeerd (totaal zeven zalen).  
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 Professionaliteit als extra pijler van de programmering werd gedeeltelijk 
verwezenlijkt. Woordnacht zag af van een middag voor professionals en 
aspirant-auteurs met masterclasses en een sectordebat omdat de financiering 
hiervoor tot kort voor het festival niet kon worden gegarandeerd. Daarnaast 
verviel het Vlaamse literaire werkbezoek nadat de subsidie door het Vlaamse 
Letterenfonds/Literair Grensverkeer (kort voor het festival) werd afgewezen. 
Woordnacht onderzoekt de mogelijkheden om deze plannen in 2020 alsnog 
te kunnen concretiseren. Met het initiëren van de Jana Beranováprijs werd wel 
ingezet op professionaliteit. Het plan voor een nieuwe literatuurprijs werd in 
de tweede helft van 2019 ontwikkeld en ontbreekt daarom in de 
subsidieaanvraag. De prijs van 3500 euro werd gefinancierd uit particuliere 
gelden en sponsorbijdragen van Boekhandel Donner en uitgeverij Douane.  

 
 

 

 
 

II. PLUSPUNTEN EN MINPUNTEN WOORDNACHT 2019 

Pluspunten 

 De programmering van Woordnacht 2019 werd bijzonder lovend ontvangen 
door het gros van de bezoekers en deelnemende auteurs en artiesten. Er was 
sprake van hoge kwaliteit, hechte samenhang, verrassende onderdelen en 
geslaagd experiment. De programmaduur werd goed bewaakt; slechts één 
van de dertig programma’s liep uit. Het festivalthema stilte was doordacht en 
keerde op een uitgebalanceerde wijze terug in het totaalaanbod.  

 Met de reductie van podia en zalen werd Woordnacht overzichtelijker en 
professioneler. Het aanbod werd analoog aan de reductie van podia en zalen 
gehalveerd (teruggebracht naar 30 programma’s). Bezoekers ervaarden dit 
niet als gemis maar prezen de toegenomen kwaliteit over de hele festivallinie. 

 Naast de hooggeprezen Anna Blamanlezing door Nelleke Noordervliet viel de 
nieuwe Jana Beranováprijs in goede aarde. De prijs schept duidelijk 
verwachtingen voor de toekomst. Met de lezing en de prijs draagt het festival 
in het bijzonder bij aan een vruchtbaar literair klimaat.  
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 De productionele slagvaardigheid werd in 2019 merkbaar verbeterd. 
Technische problemen konden voortijdig worden opgelost en waren vrijwel 
niet merkbaar voor de bezoekers. Het aantal vrijwilligers kon worden beperkt 
op basis van een tijdige werking en selectie. Het afzien van horecapartners 
leidde tot betere communicatie in de productionele sfeer; de coördinatie per 
podium verliep in veel gevallen vanuit de culturele instellingen en in goede 
samenwerking met de overallproductie vanuit Woordnacht.  

 Het festival beschikte voor het eerst over vaste kantoorruimte wat ten goede 
kwam aan de organisatie, de productie en de overlegstructuur. 

 Woordnacht wist nieuwe financiers te vinden buiten het reguliere circuit. 
 

Minpunten 

 De financiering van Woordnacht 2019 kwam pas drie weken voor de 
uitvoering rond. Een aantal subsidiebesluiten viel laat terwijl in een vroeg 
stadium sprake was van onverwachte afwijzingen. Dit had consequenties voor 
het vaststellen van de programmering, vergrootte de problemen voor p.r. en 
marketing en leidde in het algemeen tot druk. (Winstpunt was dat extra 
financiers gevonden werden en het festival dreigende rode cijfers voorkwam). 

 Zowel de marketingcoördinatie als de overdracht van de coördinator, die twee 
maanden voor de uitvoering vertrok, verliep gebrekkig. Een uitvoerend 
medewerker werd medio september aangetrokken toen alsnog financiën 
beschikbaar kwamen. Veel kansen konden echter niet meer worden benut. 

 In het algemeen kreeg het festival aanzienlijk minder aandacht van dagbladen 
en lokale media. Mogelijk ging een deel van de aandacht eerder naar de 
heropening van Boekhandel Donner in hetzelfde weekend. 

 De problemen rondom de marketing en de financiering hadden hun weerslag 
op het aantal bezoekers.  

 De organisatie kampte met uitvallende medewerkers (in geval van de 
marketingcoördinatie vanwege disfunctioneren, in de overige drie gevallen 
vanwege serieuze complicaties in de privé- en werksfeer). Dit stelde het festival 
voor problemen in de uitvoering en leidde intern tot overbelasting.  
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III. GEREALISEERD PROGRAMMA 

 
VRIJDAG 25 OKTOBER 2019 
 

ARMINIUS (GROTE ZAAL)   
Museumpark 3   
 

20.00 - 20.50 uur. Nelleke Noordervliet: Anna Blamanlezing (225 bezoekenden) 

De Rotterdamse auteur Anna Blaman (1905-1960) zag kunstenaarschap als opdracht 
en gaf in haar eigen lezingen uiting aan haar humanistische gedachtegoed. Jaarlijks 
vormt de naar haar vernoemde literatuurlezing de opening van Woordnacht; deze 
wil engagement bevorderen in een tijd van snelle culturele en maatschappelijke 
veranderingen.  

Na Kristien Hemmerechts (2016) en Adriaan van Dis (2018) trad Nelleke Noordervliet 
op als derde spreker. Haar lezing, getiteld Zoveel soorten stilte, sloot aan bij het 
festivalthema. Noordervliet schiep een beeld van stilte waarvan ze diverse facetten 
belichtte en waarvan ze de werking en waarde relateerde aan de huidige tijd. De 
lezing van vijftig minuten werd unaniem lovend tot zeer lovend ontvangen. Gedrukte 
exemplaren waren na afloop kosteloos verkrijgbaar. 

Noordervliet werd ingeleid door Engelien Kester, die optrad als dove presentator van 
de avond. Woordnacht wilde dove literatuurliefhebbers gelegenheid bieden om een 
literatuurfestival te kunnen meemaken. Een beperkt aantal doven maakte hiervan 
gebruik. De gebarentaal van Engelien Kester was op een projectiescherm te volgen 
voor het reguliere festivalpubliek. Door de geconcentreerde stilte die intrad werd het 
festivalthema tijdens de openingsavond direct invoelbaar voor de bezoekers. Tevens 
werd de lezing voor dove bezoekers vertaald door een gebarentolk. 

21.15  - 21.25 uur. Dean Bowen: Poëtisch tweeluik. Première. (225 bezoekenden).  

De Rotterdamse stadsdichter Dean Bowen schreef een gedicht voor Woordnacht als 
pendant van een bestaand werk. Daarmee ontstond een experimenteel poëtisch 
tweeluik met theatrale zeggingskracht over de werking van taal, het verdwijnen van 
taal en stilte. De performance kreeg overwegend positieve reacties. 
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21.25  - 21.45 uur. Micha Hamel: Raak me aan. Première. (225 bezoekenden) 

Woordnacht gaf aan Micha Hamel de opdracht voor het schrijven van een 
performance waarin de wisselwerking tussen taal, geluid en stilte aan de orde komt. 
Hamel liet zich inspireren door ASMR, een wereldwijde internettrend onder jongeren 
die zich kenmerkt door gefluister en begeleidende geluidjes. Hamel schreef een stuk 
van 20 minuten, uitgevoerd door Sofie Habets (stem) en Hadewych Hofland (viool). 
In de instrumentatie werd gebruik gemaakt van wisselende volumes. Sommige 
bezoekers vonden de voorstelling moeilijk toegankelijk, voor anderen was Raak me 
aan het hoogtepunt van de avond. 

22.15 – 23.30 uur. Nelleke Noordervliet, Kristien Hemmerechts, Manon Uphoff. Paul 
van der Gaag (gespreksleider): De stilte en de drift (180 bezoekenden) 

Paul van der Gaag was gespreksleider tijdens het slotonderdeel op 25 oktober waarin 
drie gerenommeerde schrijfsters ingingen op persoonlijke afwegingen om al dan niet 
te schrijven over beladen thema’s. Zo doorbraken Kristien Hemmerechts en Manon 
Uphoff de stilte van het taboe in hun laatste boeken (respectievelijk) Het verdriet van 
Vlaanderen en Vallen is als vliegen. Bezoekers genoten van het boeiende en 
levendige gesprek, de combinatie van auteurs en de wisselwerking die tussen hen 
ontstond. Het onderdeel stond voor een uur gepland maar liep een kwartier uit 
naarmate de gesprekspartners verder op dreef raakten. Dit slotgesprek werd evenals 
de Anna Blamanlezing vertaald voor dove bezoekers. Maar ook veel horende 
bezoekers prezen na afloop het dynamische optreden van de twee gebarentolken 
die werden ingezet. 

 
ZATERDAG 26 OKTOBER 2019  
 

BOEKHANDEL DONNER (ATRIUM)   
Coolsingel 119 

 
14.00 – 15.00 uur. Uitreiking eerste Jana Beranováprijs (105 bezoekenden)  
 
Woordnacht installeerde voorafgaand aan het festival een nieuwe literatuurprijs: de 
Jana Beranováprijs vernoemd naar een levende Rotterdamse dichter. Daarmee wordt 
de literaire betekenis van Jana Beranová gewaardeerd evenals haar principiële 
houding op het culturele en sociale vlak. In die geest wordt de prijs jaarlijks 
toegekend aan een auteur uit het Nederlandse taalgebied voor wie artistieke vrijheid 
en integriteit vooropstaan, zonder te hechten aan waardering op grond van 
conventionele, modieuze of morele criteria. Aan de prijs is een geldbedrag 
verbonden van 3.500 euro, afkomstig van particuliere sponsors, boekhandel Donner 
en uitgeverij Douane. Eerste laureaat werd Peggy Verzett. De keuze voor deze 
dichter gold als richtingbepalend voor de jury bestaande uit Wilma Scheffers 
(voorzitter), Hugo Bongers, Thomas Möhlmann en Dean Bowen.  

Programma: welkomstwoord door Leo van de Wetering, mededirecteur Donner; 
talkshow o.l.v. Alek Dabrowski met Hans Sibarani (directeur Woordnacht), Thomas 
Möhlmann (jurylid) en Jana Beranová; optreden trio Bart Hoevenaars: liederen van 
Leo Vroman; juryrapport voorgelezen door Hans Walgenbach, voorzitter Stichting 
Woordnacht; prijsuitreiking door Hans Walgenbach; dankwoord Peggy Verzett. 



Woordnacht 2019. Evaluatieverslag 

 10 

De uitreiking was geslaagd en werd bijgewoond door ruim100 bezoekers, in het 
atrium van Donner (later op de middag officieel geopend door burgemeester 
Aboutaleb) en in een enerverende atmosfeer: passend bij de lancering van een 
literatuurprijs met een geheel eigen karakter. 

 

MAASPODIUM  
Sint-Jobsweg 3  
 

15.00 – 15.45 uur. Maas Theater en Dans: Stilte (theater 6+, 30 bezoekenden). 

In de interactieve voorstelling Stilte van Maas Theater en Dans zochten de acteurs 
naar stilte als een uitstervende diersoort en leerden kinderen wat stilte is. Na afloop 
konden ze meedoen aan yoga en mindfullness, begeleid door de acteurs. Het betrof 
een lopende productie van Maas Theater die in Woordnacht werd opgenomen. Voor 
festivalbezoekers werd een korting op de entree toegepast. 

 

GOETHE-INSTITUT I.S.M. TSJECHISCH CENTRUM (ZAAL/BIBLIOTHEEK) 
Westersingel 9 

13.30 (verzamelen deelnemers). 14.00 – 17.00 uur. Building Conversation m.m.v. 
Raoul de Jong: Gesprek zonder woorden. (15 bezoekenden) 

Building Conversation, een in Amsterdam gevestigd collectief dat het gesprek 
benadert als kunstwerk, geïnspireerd op gespreksrituelen uit diverse culturen, werd 
gevraagd voor de uitvoering van een Gesprek zonder woorden, passend bij het 
thema stilte. Aan het onderdeel kon een beperkt aantal bezoekers deelnemen. Zij 
dienden vooraf in te tekenen voor deze drie uur durende besloten ontmoeting. 
Daarin werd niet gesproken maar naar alternatieve vormen van communicatie 
gezocht. Woordnacht nodigde Raoul de Jong uit om als schrijver deel te nemen. Het 
programma bleek vooral attractief voor vrouwelijke bezoekers, die het waardeerden 
als bijzonder, betekenisvol, een compleet andere ervaring. 
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19.00 – 23.30 uur. Mika Johnson: VRwandlung/MetamorphosisVR. Première in 
Nederland  (50 bezoekenden) 

In 2018 werd in het Praagse Goethe-Institut VRwandlung /MetamorphosisVR  
gepresenteerd: een virtual realityproject o.l.v. cineast Mika Johnson, dat Die 
Verwandlung van Franz Kafka verbeeldt. De installatie neemt de kijker mee naar de 
kamer van Gregor Samsa, waar hij diens transformatie van mens naar insect ervaart. 
De Nederlandse première vond plaats in het Goethe-Institut, waar de installatie vanaf 
de avond een op een kon worden bezocht. Voorafgaand gaf Mika Johnson een 
inleiding. De installatie kon in eerste instantie vanaf de middag worden bezocht. 
Goethe koos later voor de avond. Mogelijk scheelde dit de nodige bezoekers; het 
publiek koos ’s avonds uit diverse auteurs die live konden worden meegemaakt.  

20.00 – 20.30 uur. Vi-taal: Wat is het woord (55 bezoekenden)  

De verfilmde poëzie in gebarentaal van projectbureau Vi-taal leidde de Silent Poetry 
Slam in. What is the Word  van Samuel Beckett (door Tony Bloem) en onbekend 
materiaal van Simon Vinkenoog werden beide goed gewaardeerd.  

20.30 – 22.15 uur. Sergej Bovkun, Sahera Khan, Ramona Maramis, Lucie Pülpánová, 
Edwin de Voigt, Menno Smit: Silent of the Slam. Première.(65 bezoekenden). 

Silent poetry slam, ontwikkeld in de Verenigde Staten, is in Nederland nog een 
onbekend fenomeen. Het festivalthema bood een uitgelezen kans om het genre te 
introduceren. De eerste silent poetry slam in Nederland viel in goede aarde bij de 
bezoekers. Internationale dove dichters uit Tsjechië en Groot-Brittannië gingen met 
Nederlandse performers een unieke competitie aan. Daarbij werd zowel gebruik 
gemaakt van gebarentolken in verschillende talen als van geprojecteerde teksten. 
Vooraf was bedacht om de slam aan te kondigen als experiment dat vermoedelijk 
niet foutloos zou verlopen. Daarvoor scheen de wedstrijd te complex en leken de 
deelnemers te onbekend met de vorm: dove en sprekende performers die met elkaar 
de strijd aangingen door middel van improviseren en performen in verschillende 
sprekende – en gebarentalen. De eerste Nederlandse silent poetry slam slaagde 
echter uitstekend en riep veel enthousiasme op, onder het publiek en bij de makers. 

 
DE SCHOUW   
Witte de Withstraat 80 

 
19.00 – 21.00 uur. Poetsclub: Speciale editie. M.m.v. Eelkje Christine Bosch, Bima 
Engels, Peter Hommel, Jeroen Naaktgeboren, Miguel Santos, Eline Schellekens, Irene 
Siekman, Von Solo, Lizzy Vliegenthart, Jan Wagenaar (75 bezoekenden). 
 
De Rotterdamse Poetsclub groeide in de afgelopen jaren uit tot een attractief 
fenomeen, dat maandelijks te bezoeken is in De Schouw. Zowel beginnende als 
ervaren dichters en performers geven er acte de presence, improviseren ter plekke 
gedichten en dragen deze voor. Voor Woordnacht 2019 werd een selectie gemaakt 
uit de beste performers. Het leidde tot een hoog gewaardeerd programma. 
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TENT 
Witte de Withstraat 50 

 
ZAAL 1: Auteurs en hun recent verschenen boeken. 
19.45 – 20.15 uur.  Combo Peggy Verzett: Elders. Peggy Verzett (zang), Kobi Arditi 
(trombone), Mathijn den Duijf (piano). (35 bezoekenden) 
 

Aan dichter, beeldend kunstenaar en zangeres Peggy Verzett werd eerder op de dag 
de Jana Beranováprijs uitgereikt. Wellicht een extra reden waarom haar combo in de 
avond zo goed op dreef was met een speciaal voor het festival ontwikkeld 
programma, op basis van teksten en gedichten van Verzett. 

20.15 – 20.45 uur.  Kees ’t Hart en Marcel Möring: Amen (15 bezoekenden) 

Kees ’t  Hart bewees zich eens te meer als een uitstekende gespreksleider in zijn 
ontmoeting met Marcel Möring naar aanleiding van diens nieuwe roman Amen. 
Voor het gesprek bestond beperkte belangstelling, mogelijk ook omdat Möring later 
op de avond opnieuw te zien was in gesprek met Redmond O” Hanlon. 

21.00 – 21.50 uur. Ish Ait Hamou, Sanneke van Hassel, Robbert Meijntjes: Frontier. 
Grensoverschrijdende talkshow (20 bezoekenden) 

Robbert Meijntjes, frontman van literair podium Frontaal, sprak met Ish Ait Hamou en 
Sanneke van Hassel over hun nieuwe romans en zocht overeenkomsten en 
verschillen tussen Vlaamse en Nederlandse faam, literair ambassadeurschap en 
grenzen overschrijden. In overleg werd afgezien van een gepland dubbelgesprek.  
Mogelijk ging dit iets ten koste van de dynamiek, maar het programma kreeg goede 
reacties. Inzet van het gesprek met Ish Ait Hamou was om een in Vlaanderen 
opmerkelijk populaire auteur te introduceren in Nederland, waar Hamou vrijwel 
onbekend was. Woordnacht nam de auteur daarom prominent mee in de promotie. 
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22.00 – 22.40 uur. Hans van Willigenburg en Oek de Jong: Zwarte schuur (35 
bezoekenden).  

Hans van Willigenburg, dichter, journalist en uitgever Douane, sprak met Oek de 
Jong over zijn bejubelde nieuwe roman Zwarte schuur. De Jong was kort daarvoor 
te gast bij het Rotterdamse Leeskabinet met publiek dat zijn roman al had gelezen. De 
meeste bezoekers in Woordnacht kenden het boek nog niet. Hun interesse werd 
merkbaar aangewakkerd door het boeiende gesprek.  

 

ZAAL 2: Stad en platteland 
19.15 – 20.00 uur. Expositie: Boerenzij. Curator: Wapke Feenstra (40 bezoekenden). 
 
Bezoekers konden voorafgaand aan het literaire programma Boerenzij bekijken. 
Wapke Feenstra maakte deze expositie voor TENT, vanuit de visie dat Rotterdam tot 
voor kort zowel een stads- als plattelandsomgeving kende. Boerenzij was het etiket 
voor Zuid en zijn bewoners: voormalige dorpelingen en arbeidsmigranten uit 
Brabant en Zeeland, later gevolgd door niet-westerse migranten.  
 
20.15 – 21.25 uur. Jan Oudenaarden, Erik Brus, Y.M.P., Alek Dabrowski: Dat soort 
volk (40 bezoekenden). 
 
Woordnacht ontwikkelde een programma dat aansloot op de expositie Boerenzij. 
Alek Dabrowski sprak met Jan Oudenaarden, stadschroniqueur en schrijver uit 
Rotterdam-Zuid, over de literaire geschiedenis van dit stadsdeel.  
Naast Cor Vaandrager en A. Moonen was het publiek geïnteresseerd in de historie 
van Links Richten als politiek gedreven literaire beweging. Menigeen was hiermee 
onbekend. Het programma werd boeiend en informatief genoemd. Met publicist Erik 
Brus sprak Alek Dabrowski over het huidige circuit in Zuid: rappers en spoken 
wordperformers. Rapper en taalartiest Young Mich Poetry, kortweg Y.M.P., sloot af 
met een gloedvol optreden. Het bleek een bijzondere match tussen een gast en een 
publiek die over en weer onbekend waren met elkaar en elkaars (sub)cultuur. 
 
22.00 – 23.00 uur. Redmond O’ Hanlon, Marcel Möring: De groene stad (45 
bezoekenden).  
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Marcel Möring ging in gesprek met wetenschapper, schrijver en reiziger Redmond O’ 
Hanlon naar aanleiding De groene stad, waarin O’ Hanlon de natuur rond groeistad 
Almere beschrijft. O’ Hanlon slaagde er met groot gemak in om de bezoekers van 
begin tot eind te boeien. Een groot deel van het gesprek handelde over zijn 
reiservaringen. Het programma was geslaagd, al hadden sommige bezoekers meer 
willen horen over De groene stad. Het boek bleef enigszins onderbelicht. 
 
 
ZAAL 3: Debuterende schrijvers. 
20.30 21.30 uur. Manon Uphoff, Victor Kortmann, Hans Sibarani: Debutanten (25 
bezoekenden).  
 
Festivaldirecteur Hans Sibarani sprak met Manon Uphoff en Vincent Kortmann in een 
editie van de terugkerende reeks Debutanten. Daarin adviseert een gearriveerde 
auteur een aspirant wiens boek nog in de schrijffase verkeert. Met de arrivé wordt in 
het eerste deel van het programma teruggekeken op het eigen debuut. Hans 
Sibarani zag er vanaf om het debuut van Uphoff te relateren aan haar laatste roman 
Vallen is als vliegen: dat verband werd in de afgelopen tijd al vaak gelegd. Hij ging 
onder meer in op het hoge niveau en de trefzekerheid van Uphoff’s eerste bundel en 
de artistieke keuzes die hiertoe leidden. Het programma kreeg positieve reacties. 
 
22.00 – 22.50 uur. Bianca Boer, Christiaan Jongeneel, Alek Dabrowski: Van hier naar 
eeuwig (30 bezoekenden). 
 
Alek Dabrowski sprak met twee Rotterdamse debutanten, Bianca Boer en Christiaan 
Jongeneel, over hun dit jaar verschenen eerste romans die een aantal opvallende 
overeenkomsten vertonen. Het leidde tot een geslaagd programma dat naadloos 
aansloot op het voorgaande onderdeel; Bianca Boer was in een eerdere editie van 
Debutanten te gast met Marcel Möring en kreeg bovendien les van Manon Uphoff. 

 
GALERIE COKKIE SNOEI 
Mauritsweg 55 

19.30 – 20.30 uur. Vrouwkje Tuinman, Christiaan Jongeneel: Het lachen was genoeg 
(25 bezoekenden). 

De programmering in Galerie Cokkie Snoei stond geheel in het teken van stilte in 
verschillende betekenissen. Christiaan van Schermbeek was gespreksleider. Met 
Vrouwkje Tuinman sprak hij over  haar recent verschenen dichtbundel Lijfrente en de 
dood van haar partner, F. Starik. Het leidde tot een intiem en sereen gesprek. 

20.55 – 21.55 uur. Miek Zwamborn, Kester Freriks, Christiaan Jongeneel. M.m.v. Sita 
van Toorenburg: Stiltekabinet (40 bezoekenden).  

Miek Zwamborn werkt als auteur en kunstenaar in stiltegebieden. Voor haar laatste 
boek bestudeerde ze wieren die ze onder meer in recepten verwerkte. Kester Freriks 
schreef in zijn laatste boek over het verdwijnen van stilte. Christiaan van Schermbeek 
sprak met hen over stilte, mede aan de hand van beelden en verzamelobjecten 
(wieren en fossielen) van kunstenaar Sita van Toorenburg. Het werd een bijzondere 
ontmoeting met twee introverte naturen. Bezoekers toonden zich lovend over het 
programma dat bovendien goed paste in de ambiance van Galerie Cokkie Snoei. 
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22.15 – 23.15 uur. Arthur Japin, Christiaan van Schermbeek: De stem van Kolja (50 
bezoekenden). 

Bij het onderdeel was een gebarentolk aanwezig die het thema doofheid inzichtelijk 
maakte en bijzonder goed gewaardeerd werd door de bezoekers. Japin ging in op 
het tot stand komen van zijn laatste roman en de keuze voor een historisch doof 
hoofdpersonage. Daarnaast werd ingegaan op de homoseksuele broers Tsjaikovski 
en was muziek van Tsjaikovski te horen. Het afwisselende en uitgebalanceerde 
programma werd unaniem positief ontvangen. 

 

THEATER ROTTERDAM  
Schouwburgplein 25 
 

20.30 – 21.30 uur. Thomas Verbogt & Beatrice van der Poel: Montere weemoed. 
Reprise (25 bezoekenden). 

Schrijver Thomas Verbogt en singer-songwriter Beatrice van der Poel brachten een 
reprise van hun tweede theatervoorstelling, Montere weemoed. Het programma 
kwam tot zijn recht op het podium van Theater Rotterdam en kreeg goede reacties. 

22.15 – 22.45 uur. Mevrouw Tamara: In je hoofd. Voorpremière (35 bezoekenden). 

Singer-songwriter Mevrouw Tamara bleek met de voorpremière van haar nieuwe 
album In je hoofd een gast die zeker thuishoort in een festival als Woordnacht. Haar 
schijnbaar terloopse teksten voegen zich op organische wijze naar haar verrassende 
en langgerekte melodielijnen. Bezoekers spraken van een schitterend programma. 

23.15 – 23.45 uur. Vincent Bijlo, Wilfried de Jong: Zintuiglijke waarheden (100 
bezoekenden).  

Wilfried de Jong sprak met Vincent Bijlo over zijn voorstelling Ik hoor alles  en over 
zijn toenemende doofheid in combinatie met zijn blindheid. Bijlo begeleidde zichzelf 
op een klankschaal tijdens een virtuoze performance; het zette de toon voor een 
gesprek dat bezoekers ademloos wist te boeien. Daarbij werd ook ingegaan op het 
gebrek aan stilte in een samenleving waarin niet meer naar elkaar wordt geluisterd.  
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00.00 – 00.30 uur. Jules Deelder, Sonia Dolz: Portret van Olivia de Havilland. 
Première. (110 bezoekenden). (Herhalingen: 6 november in De Schouw: 75 
bezoekers en 24 november in de Doelenstudio: 120 bezoekers).  

Als hommage aan Jules Deelder, die op 24 november 2019 75 wordt, maakte cineast 
Sonia Dolz in opdracht van Woordnacht een verfilming van Portret van Olivia de 
Havilland. Het 891-regelige gedicht van Deelder waarin hij terugblikt op zijn jeugd 
tijdens de wederopbouw werd in een estafette gelezen door 25 collega-dichters en 
bekenden van de Rotterdamse Nachtburgemeester. De verfilming hiervan ging om 
00.00 uur in première in aanwezigheid van Jules Deelder, Sonia Dolz en een aantal 
dichters die aan Portret van Olivia de Havilland hadden meegewerkt. Bezoekers 
toonden zich uitgesproken positief en noemden het programma een fantastische 
greep en een geweldig succes. Omdat lang niet alle dichters die meewerkten 
aanwezig konden zijn en het foyerpodium (ondanks extra zitplaatsen) geen toegang 
kon bieden aan alle bezoekers, werd het programma op 6 november herhaald in de 
Schouw in aanwezigheid van ongeveer 75 bezoekers. Ook bij deze vertoning waren 
de reacties bijzonder positief. 

 

 

00.30 – 02.00 uur. Silent Disco Club: Silent Disco Afterparty (100 bezoekenden). 

Hoewel literaire festivals niet uitblinken in slotfeesten en afterparty’s vormde de Silent 
Disco Afterparty, uiteraard in het kader van het festivalthema, een plezierige afsluiting 
van Woordnacht na het Portret van Olivia de Havilland, inclusief een bescheiden 
aantal bezoekers dat zich voorzien van koptelefoon op de dansvloer waagde.  
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IV. MARKETING 

4.1 bezoekers 
 
Totaal hebben 665 mensen Woordnacht 2019 bezocht. Deze bezoekers bestaan uit 
drie categorieën: betalende bezoekers (dagkaarten en passe-partouts), 
genodigden/vrijwilligers en niet-betalende bezoekers. 
 
Tickets werden online, via onze vaste samenwerkingspartner Donner of aan de deur 
verkocht. Het grootste gedeelte van de verkochte tickets waren passe-partouts (44%). 
Bij de dagtickets was de vrijdag (31%) iets populairder dan de zaterdag (21%). Tickets 
voor losse programmaonderdelen (4%) werden uitsluitend aan de deur verkocht.  
 
De genodigden bestonden uit professionals uit het literaire veld, beleidsmakers 
binnen de culturele sector, afvaardigingen vanuit fondsen, samenwerkingspartners 
en vrijkaarten verdeeld onder partnerlocaties.  
 
Dit jaar was er een grote focus op samenwerking rondom programmaonderdelen die 
tot de artistieke hoogtepunten behoorden en soms tevens vrij te bezoeken waren. De 
intensieve samenwerking met Donner in het kader de uitreiking van de Jana 
Beranováprijs en de première van de film Portret van Olivia de Havilland, speciaal 
door Woordnacht geproduceerd, waren uitstekend bezocht met respectievelijk 105 
en 120 bezoekers. Daarnaast had Woordnacht in 2019 aandacht voor verdiepende 
programma’s die kwaliteit boven kwantiteit stelden, zoals Het Gesprek zonder 
Woorden en Virtual Reality-ervaring Metamorphosis. Deze programma’s trokken 
minder bezoekers of stonden minder bezoekers toe maar boden een unieke beleving.                  
 
Betalende bezoekers  340 

Genodigden 123 

Niet-betalende bezoekers 190 

Vrijwilligers   12 

Totaal 665 

 

Anders dan voorheen werd besloten om de programmering op de vrijdag volledig in 

de grote zaal van Arminius te laten plaatsvinden. Dit leidde tot een concentratie van 

bezoekers in één ruimte, wat de festivalsfeer ten goede kwam. In tegenstelling tot 

afgelopen jaar – toen veel bezoekers besloten eerder naar huis te gaan - was de 

vrijdag tot aan het eind tot goed bezocht. Een aantal onderdelen op de zaterdag in 

TENT werden minder goed bezocht (o.m. Frontier en het gesprek over Amen met 

Marcel Möring in TENT), met aantallen tussen 15 - 25 bezoekers. (Desondanks een 

winst ten opzichte van 2018, toen het minst bezochte onderdeel 5 mensen trok).  

Op de zaterdag bezochten bezoekers gemiddelde 4-5 voorstellingen, een toename 

vergeleken bij vorig jaar. Bezoekers raken gewend aan het Woordnacht-concept van 

verschillende (gelijktijdige) programmaonderdelen en weten steeds beter hun eigen 

route uit te stippelen. Door met minder locaties samen te werken en het programma 

in te perken, lijkt Woordnacht qua bezoekerservaring de balans tussen vraag en 

aanbod te hebben gevonden. Bezoekers waren louter positief over de kwaliteit van 

Woordnacht 2019 en de editie werd door velen zelfs verklaard tot verreweg de beste 

tot nu toe.      
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4.2 doelgroepen 

Dit jaar werkte Woordnacht met drie doelgroepen. De primaire doelgroep waren 
professionals uit het literaire en culture veld. Secundair richtte Woordnacht zich op 
cultuur- en specifieke literatuurliefhebbers. De tertiaire groep waren doven en 
slechthorenden. Over de gehele linie genomen zijn alle doelgroepen niet optimaal 
bereikt. Dit is vooral te wijten aan financiële en organisatorische 
(marketingcoördinatie) belemmeringen. Na een vliegende start waarbij binnen een 
kort tijdbestek de Early Birds uitverkochten, kon niet snel genoeg worden geschakeld. 
In het algemeen kan worden gesteld dat in de aanloop naar het festival een 
inhaalrace heeft plaatsgevonden die slechts gedeeltelijk nog effect sorteerde. 
 
De primaire doelgroep van professionals uit het veld was aanwezig tijdens het 
festival, maar niet consistent vertegenwoordig tijdens alle programma’s. Met name 
tijdens de Anna Blamanlezing, de uitreiking van de Jana Beranováprijs en de 
première van Portret van Olivia de Havilland waren de professionals goed 
vertegenwoordigd. Overige onderdelen van het festival hebben minder impact 
weten te maken bij de primaire doelgroep. Veel professionals ontvingen van 
Woordnacht een gratis passe-partout, wat kan verklaren waarom zij er vrijelijk voor 
kozen enkel op gezette tijden het festival te ervaren. Daarnaast speelde mogelijk de 
heropening van Donner een rol. Deze vond plaats in hetzelfde weekend gedurende 
drie dagen, zowel voor genodigden als niet-betalende bezoekers. 
 
De secundaire doelgroep was ruim vertegenwoordigd op het festival. Deze groep 
bezoekers voelde zich vooral aangetrokken tot specifieke auteurs die op het 
programma stonden. Redmond ‘O Hanlon, Oek de Jong, Nelleke Noordervliet, Jules 
Deelder, Arthur Japin en anderen trokken ruime aandacht. Het streven van het 
festival was om de primaire en secundaire doelgroep te verbinden door programma’s 
aan te bieden die voor beide groepen aantrekkelijk waren. Deze doelstelling is niet 
volledig gehaald; in de toekomst is het van belang om vanuit een holistische 
benadering te onderzoeken hoe beide groepen op hetzelfde moment bij elkaar 
gebracht kunnen worden. Er was in 2019 nog teveel een splitsing tussen beide 
doelgroepen. Hierbij moet wel worden vermeld dat de secundaire doelgroep dit jaar 
diverser was dan tijdens voorgaande edities. Dit komt door een focus op 
experimentele programma’s die breder waren dan literatuur alleen. Woordnacht 
2019 zette in op uitdagende samenwerking gelieerd aan film, performance en 
muziek. Het resultaat was een relatief groot aantal bezoekers die Woordnacht niet 
eerder bezochten. Daarnaast passeerden veel vaste bezoekers van literaire 
evenementen in Rotterdam in de afgelopen vijf jaar de leeftijdsgrens van zeventig en 
lijken zij steeds minder geneigd de deur uit te gaan; een sectorbrede lokale 
ontwikkeling die vraagt om extra werving van jongere bezoekersgroepen.    
 
De tertiaire doelgroep bleek bijzonder lastig te bereiken. Woordnacht 2019 zette 
expliciet in op doven en slechthorenden. Deze doelgroep staat ver van Woordnacht 
af. Er is getracht contact te zoeken met organisaties die doven en slechthorende 
representeren, maar deze organisaties waren moeilijk te mobiliseren om hun 
achterban te activeren het festival te bezoeken. Een groot gedeelte van onze 
communicatieve inzet richtte zich op deze doelgroep, met beperkt resultaat.  
Mocht Woordnacht in de toekomst opnieuw kiezen voor programma dat zich 
expliciet richt op een ondiergepresenteerde doelgroep, dan zal er ook tijdens de 
ontwikkeling van programma’s al moeten worden samengewerkt. 
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In 2019 lag de programmering min of meer vast, voordat organisaties als Doof, de 
GGMD en Stichting Hoormij werden benaderd. Het gevoel heerste dat hierdoor de 
binding met doven te kunstmatig tot stand kwam, bij vertegenwoordigers van een 
doelgroep die hiervoor vaak gevoelig is.  
 
4.3 publiciteit 
 
In vergelijking met 2018 is er voor de editie 2019 aanzienlijk minder publiciteit 
gegenereerd. Dit keert terug in de bezoekerscijfers.  
Woordnacht werd in 2019 belicht door Rijnmond, AD en Literair Nederland. Er was 

weinig ruimte voor Woordnacht binnen de persagenda’s. Wellicht dat dit te maken 

heeft met het feit dat het festival dit jaar in oktober plaatsvond; een drukke maand in 

de culturele sector met hierin ook de uitgebreide heropening van Boekhandel 

Donner. Daarnaast was Woordnacht digitaal minder aanwezig dan in 2018. Als deze 

cijfers op individueel niveau worden bekeken zijn de verschillen minimaal. Tellen we 

de som der delen, dan is er echter een duidelijke afname van digitaal bereik. 

Wat  2016  2018  2019 

Facebook Event - bezoekers  252  749  823 

Facebook Event - shares  25  93  69 

Flyers (randstad)  2.000  20.000  10.000 

Posters (randstad)  150  950  650 

Posters a0 buitenruimte 
 

- - 10 

Facebook pagina likes  902  1.559  1706 

Facebook bereik (10 weken)  45.118  122.680  40.250 

Facebook bereik advertenties - - 70.076 

Free publicity - gedrukt  2  8  1 

Free publicity - redactioneel 1 6 6 

Free publicity - online  34  76  26 

Nieuwsbrief subscribers  1.654  
 

1.958  1917 

Nieuwsbrieven  8  
 

7  6 

Nieuwsbrief opens 
(gemiddeld)  

33%  39%  37% 

Nieuwsbrief bereik  8.866  
 

8.361  5060 

Website views (3 maanden)  13.877  
 

18.249  13.593 

Persdatabase  204  
 

1.219  1242 

Persbericht opens  22%  
 

28%  26% 

WOW-scherm nabij CS  -  
 

21 dagen  - 

Mediawand Theater 
Rotterdam  

-  7 dagen  3 dagen 

Mediacampagne online 
filmpjes Woordnacht 

- - 10 filmpjes 
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Digitale campagne 

In samenwerking met Feyza Albayrak van o.a. OPEN Rotterdam werd nog een 

digitale campagne opgezet waarbij gewone en bekende Rotterdammers werden 

gevraagd naar de betekenis die Stilte, het thema van 2019, voor hen heeft. De korte 

filmpjes sloegen goed aan en kwamen de branding van Woordnacht ten goede 

maar hebben niet expliciet geleid tot meer bezoekers.   

 

V.  ORGANISATIE 

5.1 Samenstelling 

Het organisatieteam bestond in 2019 uit 

Hans Sibarani       Directeur en hoofdprogrammeur 
Gabrielle Anceaux                 Zakelijk leider 
  
Özgür Canel                           Projectleiding 
 
Wilma Scheffers                     Programma-adviseur 
Alek Dabrowski                     Programma-adviseur 
 
Avril Hensen                          Fondswerving 
 
Monique van Gool                Marketingcoördinator 
Gari Koolen                            Marketingmedewerker 
Talitha Nöllen                        Marketingmedewerker (aanvullend) 
Feyza Albayrak                      Promotiefilmpjes (aanvullend) 
Marieke Sibarani                    P.R. 
 
Anne Valk                               Productieleider 
Elma Jonker                           Vrijwilligerscoördinatie 
 
Pieter Kers                               Vormgever 
Roeland Otten                       Vormgever (vervangend) 
Gemma Plum                         Vormgever (vervangend) 
   
2. Werkproces 

Organisatorisch deden zich in 2019 diverse complicaties voor. Drie van de 
medewerkers, waaronder de projectleider, kregen te maken met problemen in de 
leef- en/of werksfeer en konden hun functies gaandeweg niet meer vervullen. 
Daarnaast verliet de marketingcoördinator het team begin september. Een 
uitvoerend marketingmedewerker werd in de laatste fase aangetrokken nadat 
financiële middelen beschikbaar kwamen, evenals twee vervangende vormgevers. 
Andere taken werden verdeeld onder de overige medewerkers. Daarmee werd de 
werkdruk voor het gehele team verhoogd. Een groot pluspunt was dat dit niet leidde 
tot interne spanningen. De teamleden toonden motivatie en saamhorigheid en 
bleven er efficiënt op gericht om het festival te doen slagen.   

 


