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Eerst serieus luisteren en dan lekker de dansvloer op
 

Jeroen Dahmeijer dicht niet, schrijft
niet, maar is wel dé man achter het
Boekengala Westland. Hij rekent bij de
tweede editie op 250 tot 300
bezoekers.
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NAALDWIJK
Na een succesvolle eerste editie
krijgt het 'eigen' Westlandse
boekengala een vervolg. Wel met
een iets 'rustiger' programma.

RIEN VAN DEN ANKER

Het boekengala Westland wordt
literair. De tweede editie die op 15
maart in De Naald wordt gehouden,
heeft bekende literaire kunstenaars
als eregasten. Dat zijn de Dichteres
des Vaderlands Esther Naomi
Perquin, schrijver Tommy Wieringa
en bioloog-schrijver Midas Dekkers.

Een trio dat perfect past in het
thema 'Natuur', dat is overgenomen
van de 83ste Nationale
Boekenweek. ,,We zijn trots dat we
hen naar Naaldwijk kunnen halen,"
aldus initiatiefnemer en voorzitter
Jeroen Dahmeijer van Schrijvers
tussen de kassen. Dat is een
gezelschap van Westlandse
schrijvers, dichters en andere
taalkunstenaars. Klein detail,
Dahmeijer zelf dicht niet, schrijft
niet, is slechts een lezend literair
liefhebber.

Deelder

Ondanks dat 'gebrek' is hij
inmiddels wel zo ongeveer het
meest enthousiaste lid van het
schrijversgenootschap, dat onder
meer allerlei activiteiten, zoals het

voorleescafé 'Mooie Woorden',
organiseert. En sinds vorig jaar dus
het Boekengala Westland.

Samen met de bibliotheek,
Cultuurweb en theater De Naald.
Die eerste versie, met onder
anderen Jules Deelder, trok ruim
tweehonderd bezoekers.

,,Na afloop concludeerden we toen
dat we een te vol programma
hadden, dat je van een dansende
groep niet steeds maar weer stilte
voor een optreden mag vragen.
Daarom hebben nu minder
onderdelen, die wel de volledige,
langere aandacht krijgen. Daarna is
er feest, om te dansen, te drinken
en te socializen." Dat betekent dat
het zaalprogramma nu langer duurt
en in tweeën wordt 'geknipt'. Eerst
is er een optreden van dichteres
Esther Naomi Perquin en schrijver
Tommy Wieringa. Zij lezen voor uit
eigen werk, zelfs Jeroen Dahmeijer
weet niet wat. ,,We geven ze
gewoon de vrijheid om zelf te
kiezen. Dat kan de avond alleen
maar boeiender maken."

Na de pauze zal Midas Dekkers op
geheel eigen wijze zijn werk laten
horen en aansluitend wordt bekend
gemaakt wie de nieuwe
Westlandse Streekdichter is
geworden. De huidige, Marijke van
Geest die dat de afgelopen twee
jaar was, zal daarbij aanwezig zijn.
Binnenkort kiest een jury drie
genomineerden voor de titel.

Inpassen

Het zaalgedeelte van het gala
wordt cabaretesk opgeluisterd en
aan elkaar gepraat door de
absurdistische taalkunstenaars
Ronald Snijders en Pieter Jouke
die bekend zijn van hun
programma 'Staat van verwarring'.

Dahmeijer: ,,Ook dat aspect willen
we compleet inpassen in het
galafeest. Zij zijn geen
spreekstalmeester, maar een

volwassen onderdeel van het
programma."

Na de 'zit' volgt in de foyer van De
Naald een muzikale afterparty met
'luisteroptredens'van het duo 'Pet'
met Peter Kruithof (van De
Kromme Jongens) & Jump Koch.
Dylan Otto - van het Heijdse
strandpaviljoen Jamm Beach en
GBW-raadslid - treedt daar op als
deejay.

Jeroen Dahmeijer rekent dit jaar op
zo'n 250 à 300 (ook mooi
uitgedoste) bezoekers, maar nu al
is hij er stellig van overtuigd dat er
volgend jaar een derde gala volgt.

De mede-organisatoren, maar ook
financiële ondersteuners als de
gemeente Westland, Loswal De
Bonnen en Fonds Westland staan
daar trouwens positief tegenover.
Dahmeijer: ,,En dan wordt het nog
mooier."

Het Boekengala Westland wordt
gehouden in Theater de Naald aan
de Stokdijkkade in Naaldwijk en
duurt van 19.30 tot 0.00 uur.
Toegangskaarten zijn voor 15 euro
te koop via de website
www.theaterdenaald.nl.
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