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INLEIDING 
 
De missie van Writers Unlimited: schrijvers, dichters en denkers uit de hele wereld in contact 
brengen met een breed publiek en een podium geven voor deelname aan het maatschappelijke 
debat. Het ‘engagement van de prikkelende vragen’ staat voorop bij al onze programma’s.  
De (inter-)nationale actualiteit is bepalend voor onze onderwerpkeuzes. Wereldwijde culturele 
diversiteit en multidisciplinariteit zijn vanzelfsprekende uitgangspunten bij de selectie van de gasten. 
Dat krijgt op verschillende manieren vorm: met het jaarlijkse Writers Unlimited Winternachten 
internationaal literatuurfestival Den Haag, de tweemaandelijkse bijeenkomsten in de Centrale 
Bibliotheek Den Haag onder de noemers Writers Unlimited The Series en Science Unlimited The 
Series, met ons archief op Writers Unlimited Web en in onze schrijverstournees naar het buitenland. 
We verbinden in onze activiteiten de literatuur met andere disciplines, binnen de kunsten maar ook 
daarbuiten, zoals de wetenschap. Met elk van deze activiteiten openen we voor een Haags, landelijk 
en internationaal publiek een belangwekkend venster op  het maatschappelijke discours in de 
wereld. Daarmee neemt Writers Unlimited een unieke positie in het Nederlandse culturele veld in.  
 
Dat schrijft ook het Nederlands Letterenfonds in zijn beoordeling, naar aanleiding van onze 
subsidieaanvraag voor 2015 en 2016: “De commissie constateert dat Writers Unlimited een stevige 
organisatie heeft met een solide financiële huishouding; het is een festival met een lange traditie en 
een eigen artistieke identiteit, die onderscheidend is van andere literaire manifestaties.(…); het heeft 
via de vriendenclub een substantieel aantal sponsoren aan zich weten te binden.”  
 
In 2015 jaar bereidden we ook twee tournees naar het buitenland voor, die in mei en november 2016 
zullen plaatsvinden. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (‘kleine mensenrechtenfonds’) kende 
begin december 2014 hiervoor een subsidie toe. Voor deze tournees onder de titel ‘Ways of 
Dialogue’ werken we samen met het Centre for Cross Cultural Learning in Rabat en PEN Lebanon in 
Beiroet.  
 
Dankzij bijdragen van Bibliotheek Den Haag en van de dienst Onderwijs van de Gemeente Den Haag 
konden we negen afleveringen organiseren van ‘The Series’: maandelijkse programma’s rond 
literatuur, wetenschap en actuele maatschappelijke onderwerpen. In onze subsidieaanvraag aan de 
Gemeente Den Haag voor de periode 2017-2020 hebben we ons plan opgenomen om in 
gezamenlijkheid met Bibliotheek Den Haag onze literatuur, debat en wetenschapsprogramma’s 
onderdeel te laten zijn van een in de loop van 2016 op te richten debatcentrum met de naam B-
Unlimited. Op het gebied van automatisering was onze organisatie tien jaar geleden al zijn tijd 
vooruit met een CRM, een geavanceerd systeem voor programmering, relatiebeheer en marketing. 
De publiekswebsite is in 2015 geheel vernieuwd, en aangepast aan de eisen van de tijd.  
 
Het Writers Unlimited Web – ons beeld- en geluidsarchief - groeit snel. Onze programma’s in het 
festival en in de Centrale Bibliotheek zijn op onze website en op YouTube terug te zien in video’s, 
geluidsopnames en foto’s. Daarnaast worden de afleveringen van Writers Unlimited The Series en 
Science Unlimited the Series live gestreamd. In een nieuw te ontwikkelen serie internetpagina’s 
maken we ons archief in de loop van 2016 nog beter toegankelijk. 
 

Meer samenwerking 
Writers Unlimited is geworteld in de stad Den Haag, maar heeft een landelijke en internationale 
reputatie. In 2015 hebben we ons beleid om met meer partnerorganisaties samen te werken 
voortgezet. In het festival leidde dat tot een intensivering van de samenwerking met PEN 
International, PEN Nederland en Oxfam Novib. We werkten samen met literair tijdschrift Tirade, de 
Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. Onder de overige samenwerkingspartners in de 
programma’s van het festival waren de Jan Campert-Stichting, het Nederlands Letterenfonds, PEN 
Nederland, NRC Handelsblad, Bibliotheek Den Haag, Theater Dakota, Institute of Social Studies, 
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Poetry International, VPRO Radio en de uitgeverijen. Voor de eerste keer organiseerden we een 
festivalprogramma in De Vaillant, het cultuuranker in de Schilderswijk, met Ricardo Lemmer van 
Stichting Mosaic. Hiermee konden we een publiek met Afro-Surinaamse achtergrond aan ons binden. 
 

Internationale uitwisseling 
In het buitenland werken we met vele literaire organisaties samen, bijvoorbeeld in onze tournees, 
maar ook nemen we deel aan overleggen met onze buitenlandse collega-literatuurfestivals. De 
curator voor het festival van 2016 Sigrid Bousset nam deel aan een symposium van Europese 
literatuurhuizen in Roemenië. Ons festival in januari 2015 werd bezocht door vertegenwoordigers 
van buitenlandse collega-instellingen: PEN International, PEN Marokko, Free Word Centre London, 
Scottish Poetry Library en Villa Gillet in Lyon. Directeur Ton van de Langkruis reisde in het voorjaar 
2015 naar Literatur Werkstatt Berlin voor het geven van adviezen rond fondsenwerving. 
 

Cultureel ondernemerschap 
Bezuinigingen door de overheid zijn een extra reden om te werken aan andere manieren van 
fondsenwerving. Private fondsen verbonden zich aan het festival: Fonds 1818, VSB Fonds, LIRA fonds, 
Fonds 21. Dankzij de hoge recettes en de bijdragen van de private fondsen en Stichting Vrienden van 
Writers Unlimited haalden we in 2015 met 66%  wederom een hoog percentage eigen inkomsten. 
 
Vooruitblik 
Het jaar 2016 is het laatste jaar in deze vierjarige Cultuurnotaperiode van het rijk en de Gemeente 
Den Haag. We kunnen al terugzien op een geslaagd festival in januari 2016 in Den Haag met goed 
bezochte programma’s en enthousiaste reacties van publiek, deelnemers en pers. In het Brainwash 
festival eind februari in de schouwburg in Den Haag verzorgden we op uitnodiging een avondvullend 
programma. In 2016 zullen we vier afleveringen van Writers cq Science Unlimited The Series 
realiseren. Na de zomer vervolgen we deze programma’s onder de naam B-Unlimited, met nog eens 
vijf afleveringen. We bereiden twee buitenlandse tournees voor: in mei naar Rabat en Fez, in 
november naar Libanon. Dit jaar vallen de besluiten van het Nederlands Letterenfonds en de 
Gemeente Den Haag over onze subsidieaanvragen voor 2017-2020. Dan horen we ook of de ge-
meente onze plannen voor B-Unlimited honoreert. Nu werkt onze redactie aan de tweeëntwintigste 
editie van het festival, van 19 t/m 22 januari 2017. Het festival heeft een nieuwe programma-
coördinator: Shervin Nekuee, bijgestaan door literair redacteuren Maria Vlaar en Jet Steinz.  
 
Bestuurszaken: Nieuwe voorzitter, penningmeester en bestuurslid 
In maart 2015  nam schrijfster Nelleke Noordervliet afscheid als voorzitter. In de zeven jaar van haar 
termijn heeft ze met veel inzet en bevlogenheid leiding gegeven aan de stichting. Haar plaats werd 
ingenomen door Margot Dijkgraaf. Zij is intendant literatuur en debat bij de Nederlandse Ambassade 
in Parijs, literatuurcriticus en literair journalist, schrijver, interviewer en debatleider. Ook de termijn 
van penningmeester Andrea Vogel liep af. Zij is opgevolgd door Dick Weiffenbach, partner/advocaat 
bij HVG. Oud-minister Jan Pronk nam de in 2014 vrijgekomen zetel in van uitgever Eric Visser. 

  

Nelleke Noordervliet tijdens het Writers Unlimited Winternachten festival  - foto Serge Ligtenberg 
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1. REFLECTIE 
 
Na eenentwintig jaar wordt Writers Unlimited door publiek, pers en samenwerkingspartners 
gezien als het belangrijkste internationale literaire evenement van Nederland. We kunnen 
constateren dat we minstens even vernieuwend zijn als in onze eerste editie in 1995, en nog altijd 
nauw aansluiten bij maatschappelijke en literaire ontwikkelingen. We hebben een specifieke 
missie: voor en met een publiek het internationale literaire en maatschappelijke debat laten 
voeren door schrijvers en dichters, samen met mensen uit andere disciplines, binnen en buiten de 
kunsten.  Daarmee levert Writers Unlimited een sterke bijdrage aan het literaire en culturele 
klimaat in Nederland. Ons publiek heeft een sterke diversiteit in leeftijd en culturele achtergrond. 
 
In 2015 zetten we onze programma’s Science- en Writers Unlimited The Series in de Centrale 
Bibliotheek Den Haag voort. We bereiden de hervatting in 2016 voor van onze serie buitenlandse 
schrijverstournees. Onze website werd volledig vernieuwd, in een nieuwe vormgeving, die bovendien 
toegankelijker is geworden voor smartphones en tablets. Voor het festival van 2016 trokken we – na 
het vertrek van Judith Uyterlinde – een nieuwe coördinator aan: Sigrid Bousset. Ze is de voormalig 
directeur van het internationaal literatuurhuis Passa Porta in Brussel.  
 

 
Karl Ove Knausgård tijdens de Opening Night ‘Free the Word’ 

Programmering 
In het Writers Unlimited Winternachten festival van 2015 zagen we een verdere ontwikkeling in de 
diversificatie van ons publiek. Dat heeft te maken met het feit dat de herkomst van onze schrijvers 
steeds diverser wordt. Waar het festival ooit begon met schrijvers uit Indonesië, later uitbreidde met 
Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika, gevolgd door Marokko en Turkije, kunnen we nu zeggen dat we 
wereldwijd programmeren, zij het met een nadruk op schrijvers van buiten de westerse wereld. Ook 
tonen we ons als een multidisciplinair festival. Niet alleen schrijvers en dichters, maar ook 
wetenschappers en kunstenaars uit andere disciplines dan literatuur namen deel.  
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De buitenlandse tournees die we in het verleden organiseerden waren ook een manier om schrijvers 
te scouten voor ons festival in Den Haag. We zullen daar in 2016 opnieuw van kunnen profiteren. 
Daarnaast hebben we andere bronnen kunnen aanboren bij het selecteren van gasten. Onze 
coördinator Sigrid Bousset kon bijvoorbeeld putten uit haar in de jaren als directeur van het 
Brusselse Passa Porta opgebouwde netwerk. Een andere ontwikkeling die we zien in het festival is de 
sterkere publieksparticipatie tijdens de programma’s.  
 
Versterking internationaal profiel - samenwerking PEN International en Oxfam Novib 
In 2014 en 2015 intensiveerden we de samenwerking met PEN International en Oxfam Novib bij de 
uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards in het festival. We stelden ons in 2013 ten doel om 
binnen drie jaar de prijsuitreiking een sterker profiel te geven en nationale en internationale 
persaandacht te genereren. We maakten van de prijsuitreiking de openingsavond van het festival – 
waar dat in eerdere jaren een kleiner middagprogramma was. Dat deden we in 2015 door de ‘Free 
the Word Speech’ te laten geven door Karl Ove Knausgård, een internationaal toonaangevende 
schrijver. Met zijn indrukwekkende toespraak opende hij het festival. Dat was amper een week na de 
aanslagen in Parijs.  Die gebeurtenis kreeg zijn weerslag op het openingsprogramma en in veel 
andere programma’s later in het festival. Met de editie van 2016 inmiddels achter de rug stelden we 
vast dat ons doel om de prijsuitreiking een sterker profiel te geven is bereikt. 
 

Poolse vertaalwedstrijd en Tijdschrift Tirade 
Voor het eerst werkten we samen met de Stichting Literatura en de Ambassade van Polen, in het 
kader van de Poolse literaire vertaalwedstrijd. Tijdens het festival vond de besloten prijsuitreiking 
plaats. Literair vertalers in spé vertaalden een fragment uit een boek van de Poolse auteur Witold 
Szabłowski. De auteur was dankzij een bijdrage van de  Poolse ambassade te gast in het festival. Voor 
het tweede en laatste jaar werkten we voor het festival samen met literair tijdschrift Tirade. Ze 
wijdden een speciaal nummer aan de auteurs die optraden in het festival. Door een wisseling in de 
redactie is het project stopgezet. 
 
Interactiviteit  
In het festival van 2014 gaven we meer ruimte aan interactiviteit van de programma’s. Het publiek 
praatte niet alleen mee, zoals al sinds jaren in onze NRC Leesclub Live, maar speelde zelfs de 
hoofdrol. We deden dat in januari met een publieksdebat over omgang met cultuurverschillen, 
waarbij de gasten op het toneel dienstbaar waren aan het gesprek dat in de zaal met het publiek, en 
door de bezoekers onderling werd gevoerd. 

 

Cultureel ondernemerschap 
Verscheidene private fondsen - Fonds 1818, VSB Fonds, LIRA fonds, Fonds 21 - verbonden zich aan 
het festival. Sinds begin 2011 heeft Writers Unlimited een Vriendenstichting. Onderdeel daarvan is 
de Writers Unlimited Kring: donateurs die ons financieel steunen en tweemaal per jaar samenkomen 
voor een tafelgesprek met een Nederlandse of buitenlandse schrijver. De bijeenkomsten zijn zeer 
fascinerend, waardoor de ‘vriendenkring’ gestaag groeit. Vrienden verbinden zich voor enkele jaren 
door jaarlijks een vast bedrag te schenken. Het is een select gezelschap, dat voornamelijk bestaat uit 
vertegenwoordigers van gerenommeerde Nederlandse bedrijven. In 2014 ging de tweede 
driejarenperiode voor het donateurschap in. Vrijwel alle donateurs verlengden hun verbinding met 
opnieuw drie - of vijf - jaar. Daarnaast zijn nieuwe donateurs gevonden. Met de Writers Unlimited 
Kring bouwen we aan de financiering van nieuwe projecten. We haalden in het festival in 2015 meer 
publiek binnen dan in de jaren daarvoor. Er was extra publiciteit rond het festival, vanwege het 20-
jarig jubileum. Maar ook trokken we publiek via onze samenwerkingspartners, zoals Oxfam Novib en 
de Jan Campert-stichting, en extra publiciteit gericht op specifieke doelgroepen. De recette-
inkomsten zijn gestegen van € 26.809 in 2012 naar € 35.900 in 2015. Mede dankzij de hoge recettes, 
de bijdragen van private fondsen en de Stichting Vrienden van Writers Unlimited bedroeg ons 
percentage eigen inkomsten 66%. 
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Cultuureducatie 
Ons educatief programma ‘Who's afraid of Youth' is een samenwerking van Writers Unlimited festival 
met Huis van Gedichten. Leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs kregen tien 
lesuren in poëzie en in het schrijven en voordragen van gedichten. Ze presenteerden hun gedichten 
tijdens het festival. Docenten poëzie gaven op het festivalthema toegesneden poëzielessen en 
dichters Ineke Riem en Maarten van der Graaff kwamen langs om met de scholieren te werken aan 
poëzie. De gedichten van ongeveer vijf leerlingen per school werden uitgekozen, en zij 
presenteerden hun werk aan het festivalpubliek op de vrijdag- en de zaterdagavond.  

 
Alle leerlingen van het ‘Who's Afraid of Youth’ project bezochten het festival. Dit jaar namen 176 
leerlingen en twintig docenten deel aan dit programma, van de scholen Dalton Voorburg, Lyceum 
Ypenburg, Christelijk College De Populier, Johan de Witt Scholengemeenschap en het Rijswijks 
Lyceum. De organisatie Huis van Gedichten kwam later in 2015 in zwaar weer, reden om de 
samenwerking op te schorten. We kozen voor het festival van 2016 voor samenwerking met een 
andere organisatie, het ‘Haags Dichtersgilde’.  
 
Outreach 
Via ons outreach-programma bereiken we de mensen voor wie een bezoek aan een theater in het 
centrum een stap te ver is.  Het wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds 1818. Dit jaar is 
het programma uitgebreid. Het verhalen vertelprogramma, tot nu toe alleen in Theater Dakota (Den 
Haag Zuidwest), kreeg een tweede versie in het International Institute of Social Studies. In Dakota 
vertelden bewoners van de wijk en studenten van de Haagse hogeschool samen met schrijvers 
Cynthia McLeod en Abdelkader Benali hun verhalen aan elkaar. Voor het eerst maakten we een 
aparte Engelstalige versie, in het International Institute of Social Studies (ISS). Studenten van het ISS 
en bezoekers vertelden er hun verhalen rond het festivalthema in het Engels, samen met auteurs 
Maaza Mengiste (Ethiopië) en Nii Ayikwei Parkes (Ghana/G.B.). Beide programma’s trokken hun 
eigen publiek. We werkten voor het eerst samen met Theater de Vaillant, in de Haagse Schilderswijk. 
Ricardo Lemmer, van Stichting Mosaic, maakte met ons voor het theater een meet- and greet 
programma voor Afro-Surinaams publiek, met als hoofdgast de Surinaamse auteur Cynthia McLeod. 
Ze trok een overvolle theaterzaal. Het outreach-programma vraagt ook om uitbreiding, waarbij we er 
wel voor moeten waken dat we geen publiek wegtrekken van de centrale festival locatie. Het moet 
nadrukkelijk bedoeld blijven om publieksgroepen te bereiken die om uiteenlopende redenen niet 
naar de centrale festivallocatie willen of kunnen komen.  

Leerlingen van middelbare scholen tussen het publiek tijdens het optreden van hun klasgenoten in ‘Who’s Afraid of Youth’ 
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Diversiteit en pluriformiteit 
We hebben een binding ontwikkeld  - binnen- en buiten de stad – met een publiek voor ons festival 
in Den Haag dat zeer pluriform is. Een keer per twee jaar doen wij een publieksonderzoek, zodat wij 
de samenstelling en waardering van het publiek kunnen volgen. De huidige samenstelling van ons 
publiek is wat we ons wensen: divers in leeftijd en in culturele achtergrond: jongeren, expats, 
migranten, ze maken allemaal ruim deel uit van ons nieuwsgierige publiek. Onze ambitie is ons totale 
bezoekersaantal te vergroten. We zien groeimogelijkheden door de zaalbezetting verder te 
verhogen. Diversiteit van het publiek vraagt om diversiteit van het programma. Die bieden we aan, 
zowel in de zin van culturele diversiteit (herkomst en culturele achtergrond van de gasten), als in 
genre en discipline. Niet alleen literatuur, maar ook wetenschap, muziek, film en andere disciplines 
zijn onderdeel van ons programma. Daarnaast sluiten we in onze programmering aan bij de 
ontwikkelingen onder jongeren, zoals die van de kinderen van migranten. We spreken ze meer dan 
voorheen aan op hun internationale oriëntatie, en niet alleen op de culturele herkomst van hun 
ouders. We hebben veel ervaring met het bereiken van deze doelgroepen via persoonlijke contacten 
en doelgroep-specifieke traditionele en nieuwe media.  
 
The Series: Science en Writers  
2015 was het vijfde seizoen van Writers Unlimited The Series: avonden met een of meer 
buitenlandse auteurs in de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Doel was om door het jaar heen 
zichtbaar te zijn voor het publiek, en nieuw publiek te werven. Dankzij een bijdrage van de dienst 
onderwijs van de Gemeente Den Haag konden we in 2014 starten met een serie maandelijkse 
bijeenkomsten in de Centrale Bibliotheek onder de titel Science Unlimited The Series. Daarmee 
deden we in 2015 veel ervaring op in het programmeren van debatten rond literatuur, wetenschap 
en samenleving. Er zijn in totaal in 2015 negen programma’s gerealiseerd.  
 
 

  

Publiek in Theater De Vaillant in de Haagse Schilderswijk, tijdens een outreach programma met o.a Cynthia McLeod 
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2. ACTIVITEITEN IN 2015 – EEN TERUGBLIK 
 
2.1 Writers Unlimited Winternachten festival Den Haag 2015 
 
De feestelijke twintigste editie van het Writers Unlimited festival – van 15 tot en met 18 januari -  
had als thema ‘At Home’, over thuis zijn, thuis voelen en thuishoren. De samenstelling van het 
programma werd gecoördineerd door Judith Uyterlinde, in haar laatste jaar bij Writers Unlimited. 
Ze stuurde Hassnae Bouazza, Tommie van Eck, Francis Broekhuijsen, Francis de Souza (muziek) en 
Leendert de Jong (namens Filmhuis Den Haag) aan. Ton van de Langkruis coördineerde het foyer- 
en outreach programma. Het festival trok  veel publiek en kreeg ruime aandacht in de media. 

 
Een overzicht van het programma 
Vier dagen lang kon het publiek ruim 100 gasten zien optreden, in 14 programma’s met in totaal 59 
programmaonderdelen. De programma’s vonden plaats op vijf podia van Theater aan het Spui en 
Filmhuis Den Haag, en in Theater De Vaillant, het International Institute of Social Studies en in 
Theater Dakota.  

 
Free the Word – openingsprogramma, donderdagavond 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar openden we het festival officieel met een programma rond 
de uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards for Freedom of Expression, in de grote zaal van 
Theater aan het Spui. PEN International, Oxfam Novib, PEN Nederland en Writers Unlimited hadden 
zich ingespannen om van de prijsuitreiking een programma te maken dat veel aandacht van de pers 
zou trekken. Dat is goed gelukt. Met de Libische journaliste/schrijfster Razan al-Maghrabi, en met de 
openingstoespraak van Karl Karl Ove Knausgård haalden we de landelijke en buitenlandse pers. Door 
de gebeurtenissen in Parijs, de aanslag op Charlie Hebdo, een week voor de opening van het festival, 
kreeg juist deze avond rond de vrijheid van meningsuiting een bijzondere betekenis. In hun 
toespraken gingen PEN International voorzitter John Ralston Saul, Oxfam Novib directeur Farah 
Karimi en Writers Unlimited directeur Ton van de Langkruis direct in op de gebeurtenissen. De 
prijsuitreiking werd gevolgd door het door PEN Nederland georganiseerde debat onder leiding van 
Petra Stienen over de vrijheid om te praten en te schrijven over seksualiteit, en de wijze waarop 
religie hier invloed op heeft. In het panel zaten de schrijvers Mohammed Benzakour, Mano 
Bouzamour en Dinar Rahayu (Indonesie) en cartooniste Leela Corman. David Van Reybrouck sloot de 
avond af met voordracht van enkele van zijn gedichten. Aan het eind van het programma spraken 
Nelleke Noordervliet en Joris Wijsmuller oprichter en festivaldirecteur Ton van de Langkruis toe, 
vanwege het twintigjarig bestaan van Writers Unlimited.  

 Farah Karimi, laureaat Razan el-Maghrabi, John Ralston Saul en Karl Ove Knausgård tijdens de Free the Word - Opening Night 
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Writers’ Meeting, vrijdagochtend 
David van Reybrouck leidde een geïnspireerd gesprek tussen de 
voornamelijk buitenlandse auteurs rond het festivalthema. We zien steeds 
duidelijker dat de timing van dit – besloten -  programma het totale festival 
ten goede komt. De ervaringen van de openingsavond worden gedeeld, en 
schrijvers die later in het festival met elkaar zullen optreden maken van de 
gelegenheid gebruik om elkaar te leren kennen.  

 

Friday Night Unlimited 
De vrijdagavond bood een grote variatie aan literaire programma's, muziek en film in vijf zalen van 
Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag. Bezoekers konden met één kaartje bij alle programma's 
vrij in - en uitlopen. In veel van onze programma’s brachten we verschillende disciplines – binnen en 
buiten de kunsten - samen. Zoals in de opening in zaal 1: De Britse godsdienstwetenschapper Karen 
Armstrong gaf de 9e Winternachtenlezing, over geweld en religie. Wat zijn factoren die leiden tot 
oorlog en geweldsuitbarstingen? Hoe kunnen we vreedzaam samenleven, ondanks religieuze en 
culturele verschillen? Is religie eigenlijk wel een motief voor het gebruik van geweld? Na haar lezing 
ging Sheila Sitalsing met Karen Armstrong in gesprek. Vervolgens nemen ook socioloog Paul Scheffer 
en de Egyptische schrijver Muhammad Aladdin deel aan de discussie. In Home Is Where the Hell Is 
spraken drie schrijvers o.l.v. Manon Uphoff over opgroeien in een gewelddadige omgeving: David 
Grossman uit Israël, Maaza Mengiste die schreef over de revolutie in Ethiopië en Jennifer Clement 
die de impact van de drugshandel in Mexico op het leven van jonge meisjes beschreef. Het 
programma Writers Formerly Known as African ging over de invloed van het land van de ouders op 
het werk en de identiteit van de auteurs. David Van Reybrouck sprak met Maaza Mengiste, geboren 
in Ethiopië en verhuisd als kind naar de V.S., en Nii Ayikwei Parkes, geboren in Londen uit Ghanese 
ouders. Toef Jaeger opende het programma met een column. Ze is biografe van schrijver Henk van 
Woerden, die in Zuid-Afrika opgroeide en naar Nederland emigreerde. Ode aan Remco’s jas – de 
afsluiting van het programma in zaal 1 - was een programma rond Remco Campert. Fadozangeres 
Cristina Branco en pianist João Paulo zetten voor ons zijn Ode aan mijn jas op muziek. Mustafa Stitou, 
Hanneke van Eijken en VSB Poëzieprijs genomineerden Hester Knibbe, Alfred Schaffer en Peter 
Verhelst droegen een gedicht op aan Campert. Met een afsluiting door koor Blue Moon. Een 
programma i.s.m. Poetry International en de VSB Poëzieprijs. 
 
In zaal 2 opende de avond met een live polemiek: Aanpassen of Opzouten. Een verbale bokswedstrijd 
met als inzet de vraag ‘Is de multiculturele samenleving mislukt of niet?’ Adriaan van Dis en 
islamologe Nuweira Youskine namen tegengestelde standpunten in. Scheidsrechter was Abdelkader 
Benali. In Voices from the East kwamen drie Aziatische schrijvers samen: De Oostenrijks-Japanse 
Flašar debuteerde met Een bijna volmaakte vriendschap. Dinar Rahayu (Indonesië) schreef over SM 
en transseksualiteit. Tao Yue (China/NL) spreekt over haar debuut Schemering boven Shanghai. 
Remco Breuker leidde het gesprek. Tear Down The Wall was een programma rond de vraag 
‘scheppen kunst en literatuur een veilig kader voor het beslechten van taboes?’. Muhammad Aladdin 
(Egypte), Niña Weijers en striptekenaar Leela Corman (V.S.) sneden elk gevoelige onderwerpen aan 
in hun werk. Arjen Visser leidde het gesprek. De avond in zaal 2 werd afgesloten met een speels en 
persoonlijk tweegesprek van filosoof Maxim Februari en schrijver Martijn Knol, onder de titel Op een 
goed boek zitten we niet te wachten. Twee hartstochtelijke lezers spraken over de romans waarin ze 
zich thuis voelen, en die waarin ze absoluut niet willen wonen. 
 
In het filmhuis waren drie programma’s. Als eerste was er de presentatie van de documentaire Misi 
met een missie, van Wilma Ligthart over de Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod. De filmmaakster 
en Cynthia McLeod hadden een nagesprek onder leiding van filmkenner Bert Jansma. Direct 
aansluitend presenteerde Cynthia McLeod haar keuze van fragmenten uit films die veel voor haar 
hebben betekend. Bert Jansma interviewde haar. Het drieluik werd afgesloten met de vertoning van 
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de film A Shtetl in the Caribbean (Sherman de Jesus, 2014), over kinderen van Oost-Europese Joden 
die naar Curaçao zijn gevlucht, en terugreizen naar de geboortegrond van hun voorouders. 
In een doorlopend programma in blokken van twintig minuten in de studio van het filmhuis droeg 
een reeks van negen gasten van het festival hun ‘tekst van mijn leven’ voor. Elk van hen las een korte 
tekst voor die hem of haar een leven lang is bijgebleven. Arjan Peters en Nuweira Youskine spraken 
met hen over de keuze.  
 
Intussen was er in de foyer een levendig programma, dat opende met de presentaties van de 
scholieren-dichters van de resultaten van de poëzie workshops van Huis van Gedichten. Onder de 
titel Who's Afraid of Youth traden leerlingen op van de Haagse scholen Chr. College De Populier, 
Lyceum Ypenburg en Dalton Voorburg. Ze werden bijgestaan door dichteres Ineke Riem, en 
presentator Francis Broekhuijsen. Het publiek sloot in de foyer de avond af door de dansvloer te 
vullen, aangevoerd door DJ Safri en met een buikdans van striptekenaar Leila Corman.  
    

Indische Winter Kumpulan - zaterdagochtend 
Een speciaal programma in de foyer van het theater ter gelegenheid van de 20e editie van het 
festival, dat in 1995 van start ging onder de naam Indische Winternacht. Kumpulan verwijst naar het 
typisch Indische ‘samenzijn, samen komen’, met familie, vrienden of anderszins. Nooit zonder eten, 
zegt de traditie. De optredende schrijvers Karin Amatmoekrim, Reggie Baay, Adriaan van Dis, Gustaaf 
Peek en Dinar Rahayu (Indonesië) vertelden aan de hand van een meegebracht object, foto, of 
muziekfragment een verhaal over een moment van Indisch samenzijn. We zagen de bijdrage van de 
jonge Belgische stripauteur Michaël Olbrechts, wiens debuutalbum De allerlaatste tijger gaat over de 
geschiedenis van zijn overgrootmoeder op Java. De vrolijke presentatie was in handen van de 
actrices Bodil de la Parra en Nadja Hüpscher, die toerden met het theaterprogramma Ouwe pinda’s.  
En er klonk jazzy krontjong van Anna Montan en Patrick Lauwerends. De bezoekers genoten in de 
pauze van een Indisch lunchbuffet.  

Wereldverhalen in Dakota - zaterdagmiddag 
Niets mooier dan elkaar verhalen vertellen. Studenten van de Haagse Hogeschool, deelnemers aan 
de verhalenwedstrijd van Theater Dakota, het publiek en schrijvers Cynthia McLeod en Abdelkader 
Benali vertelden elkaar verhalen. Gitarist Anton Goudsmit begeleidde ze muzikaal, Francis 
Broekhuijsen presenteerde. 
 

World Stories in International Institute of Social Studies - zaterdagmiddag 
De Engelse variant, voor het eerst dit jaar, van het verhalen vertelprogramma. Nu met studenten van 
het International Institute of Social Studies – voornamelijk afkomstig uit Azië, Latijns-Amerika en 
Afrika -  van de schrijvers  Maaza Mengiste uit Ethiopië en de Ghanees/Britse Nii Ayikwei Parkes, en 
van het publiek. Kees Biekart presenteerde. 
 

Publiek tijdens de  lunch in de Indische Winter Kumpulan 
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NRC Leesclub Live, met aansluitend In gesprek met Adriaan van Dis  – zaterdagmiddag 
Een traditie op het festival, de NRC Leesclub live. Het panel, dat bestond uit redacteuren Elsbeth Etty, 
Bas Heijne en schrijver Gustaaf Peek, besprak onder leiding van chef boeken Michel Krielaars de 
roman Familieziek van Adriaan van Dis. Het publiek werd betrokken in de discussie. Aansluitend kon 
het publiek een interview met Van Dis door Hans Goedkoop meemaken, over de roman Ik kom terug. 

 
Wim Brands Leesclub, met aansluitend A Conversation with David Grossman - zaterdagmiddag 
Wim Brands (VPRO Boeken) ging met het publiek in gesprek over Uit de tijd vallen (2012) van 
festivalgast David Grossman. Maar eerst hielden schrijfsters Sanne Terlouw en Toef Jaeger een korte 
voordracht over hun leeservaring. Aansluitend kon het publiek het programma bezoeken waarin 
David Grossman werd geïnterviewd door Lex Bohlmeijer. 
 

Uitreiking Poolse vertaalwedstrijd - zaterdagmiddag 
Voor het eerst presenteerden we in het festival de uitreiking van de prijzen van de literaire 
vertaalwedstrijd Pools-Nederlands. Łukasz Koterba, een Poolse journalist die in Nederland woont, 
stond aan de wieg van de literaire vertaalwedstrijd, die de Poolse Ambassade en Stichting Literatura 
organiseren. De deelnemers aan de wedstrijd vertaalden een fragment uit Zabójca z miasta moreli 
(Moordenaar uit de Abrikozenstad) van de Poolse schrijver en journalist Witold Szabłowski, die ook 
gast was op het festival. De winnaars werden bekendgemaakt tijdens een besloten bijeenkomst in 
aanwezigheid van de schrijver, in zaal 1 van het Filmhuis. Festivalbezoekers kregen de winnende 
vertalingen te zien tijdens Saturday Night Unlimited, toen Ian Buruma met Witold Szabłowski in 
gesprek ging over diens werk. 
 

Saturday Night Unlimited 
De zaterdagavond bood in eenzelfde vorm als de Friday Night Unlimited een grote variatie aan 
literaire programma's. Het programma in zaal 1 opende met Aan het thuisfront. Bestaat ‘thuis’ nog 
als je er terugkeert na een oorlog? Sinoloog, japanoloog, journalist en publicist Ian Buruma schreef 
1945 – Biografie van een jaar, over de onmiddellijke nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Schrijver 
Stefan Hertmans’ Oorlog en Terpentijn beschrijft de Eerste Wereldoorlog door de ogen van zijn eigen 
grootvader. David Van Reybrouck leidde het gesprek. Landbouwkundige en schrijfster Louise Fresco 
opende het programma met een column. Karen Armstrong ging in een volgend programma in 
gesprek met Bas Heijne over de vraag waar de diepgewortelde menselijke behoefte om te geloven 
vandaan komt, en waarom mensen zo ver gaan dat ze uit naam van religie heilige oorlogen voeren?  

Zó zijn onze manieren was een publieksdiscussie over de vragen ‘Hoe ga je met elkaar om in een 
omgeving waar zoveel verschillende culturen naast elkaar leven? Welke taal spreek je? Wat doe je op 
elkaars feestdagen?’ In Nederland komen we daar niet uit met elkaar. Vanavond kreeg het publiek 
van drie schrijvers - twee van hen afkomstig uit landen met een lange multiculturele traditie - 

Vamba Sherif, Cynthia McLeod, Ruben Maes en Bas Heijne tijdens het programmaonderdeel Zo zijn onze manieren - publieksdiscussie 
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voorstellen voor do's and don'ts. Geen wetten, maar omgangsvormen. Het publiek ging onder leiding 
van Ruben Maes met elkaar in gesprek over die voorstellen. Een van de drie voorstellen van Cynthia 
McLeod, Vamba Sherif en Bas Heijne werd overgenomen, twee werden door het publiek aangepast. 
Het programma in zaal 1 werd feestelijk afgesloten met poëtische voordrachten door schrijvers die 
niet alleen schitterend proza produceren, maar in wier borst ook nog een dichtershart klopt. Poets in 
the House bood voordrachten van David Grossman, Nii Ayikwei Parkes, Jennifer Clement en Stefan 
Hertmans. Ernst Reijseger improviseerde op cello. 
 
In zaal 2 openden stripauteurs Leela Corman uit New York en de Waalse Dominique Goblet het 
programma met een gesprek met Peter Breedveld onder de titel Sex, Comics and Weltschmerz over 
de rauwe werkelijkheid en de persoonlijke tragedies achter striptekeningen en over de zinnelijkheid 
van tekst en tekeningen. In het programma Vergeten slavernij in Nederlands-Indië kwam de 
verborgen Nederlandse geschiedenis van meer dan 260 jaar slavenhandel en slavernij in ‘de oost’ aan 
de orde. Precies 155 jaar na de (formele) afschaffing van de slavernij publiceerde Reggie Baay Daar 
werd wat gruwelijks verricht, een non-fictie boek over de onbekende geschiedenis van de slavernij in 
Nederlands-Indië. Historicus en presentator van VPRO’s O.V.T.. Paul van der Gaag sprak met hem. 
Adriaan van Dis bood Reggie Baay het eerste exemplaar van het boek aan. Het derde programma in 
deze zaal was Ian Buruma introduces Witold Szabłowski een gesprek over de noodzaak om moeilijke 
vragen te stellen, over het belang van onderzoeksjournalistiek en het succes van literaire non-fictie. 
Witold Szabłowski is een bekroonde Poolse ‘literaire’ journalist. Zijn boek Zabójca z miasta moreli 
(Moordenaar uit de Abrikozenstad) was onderwerp van de Pools-Nederlandse vertaalwedstrijd (zie 
boven). De schrijver kreeg dezelfde avond nog te horen dat – dankzij een aanbeveling van Ian 
Buruma – zijn boek in het Nederlands zal verschijnen. Het laatste programma in deze zaal kreeg de 
titel Nieuw talent in huis. Vijf krachtige, vrouwelijke, nieuwe sterren aan het literaire firmament 
vertelden in een speciaal geschreven column over hun ultieme thuisgevoel. Spraakmakende 
debutante Nina Polak en aanstormende collega’s Bregje Hofstede, Mira Feticu, Roos van Rijswijk en 
Shantie Singh waren te zien in een gevarieerd voordrachtsprogramma. Simone van Saarloos 
presenteerde. 
 
Het filmprogramma in het Filmhuis opende met de documentaire Sporen van Smaragd, over de 
zoektocht van Yvonne Keuls naar zichtbare en minder zichtbare sporen van de koloniale band tussen 
Den Haag en het voormalig Nederlands-Indië. Aansluitend werd een serie (ultra)korte Nederlandse 
films getoond rond het thema ‘At home’, samengesteld door Leendert de Jong van Filmhuis Den 
Haag.  In De filmkeuze van Adriaan van Dis kreeg de schrijver de kans om een uur lang zijn favoriete 
filmfragmenten te tonen, en te bespreken met Bert Jansma. Het filmprogramma sloot af met de 
vertoning van A Poet – Unconcealed Poetry, van de Indonesische regisseur Garin Nugroho, uit 1999. 
Een film over en met dichter Ibrahim Kadir die de massamoord in de jaren zestig op (vermeende) 
communisten door de Indonesische regering overleefde. 
 
Net als op de vrijdagavond was er een doorlopend programma in de Filmhuis Studio, De tekst van 
mijn leven. Gasten van het festival droegen hun favoriete teksten voor en lichten toe waarom dit 
gedicht, romanfragment of songtekst hun leven en eigen werk heeft beïnvloed. De presentatoren 
waren Wim Brands en Fidan Ekiz. 
 
Ook op deze avond kregen de scholieren in de foyer de ruimte voor presentatie van hun gedichten in 
Who’s Afraid of Youth. MC Francis Broekhuijsen presenteerde ze aan het publiek, en dichter Maarten 
van der Graaff schaarde zich bij hen. De leerlingen kwamen van het Johan de Witt College en het 
Rijswijks Lyceum. Later op de avond waren er in de foyer optredens van Ud-speler Mohamed 
Ahaddaf, en er waren signeersessies. De avond in de foyer werd afgesloten door dans van het 
publiek met muziek gekozen door DJ Socrates. 
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O.V.T. live - zondagochtend 
Een van de best beluisterde programma’s van Radio 1 is VPRO’s OVT. Elke zondagmorgen staat de 
actualiteit van de geschiedenis centraal. Inmiddels is het een traditie dat de programmamakers ten 
tijde van het festival verhuizen naar Den Haag, dit keer om live uit te zenden voor publiek, vanuit de 
gezellige foyer van Theater aan het Spui. Publiek is dan van harte welkom, de toegang en koffie zijn 
vrij. In het eerste uur hebben presentatoren Mathijs Deen en Paul van der Gaag gesproken met 
schrijver Reggie Baay en festivaldirecteur Ton van de Langkruis over de geschiedenis van het 
twintigjarige Writers Unlimited; er was een gesproken column van Nelleke Noordervliet en een 
gesprek over slavernij in de Oost en in de West met Cynthia McLeod (Suriname) en Reggie Baay. Van 
hem verscheen de week voor het festival het boek Daar werd wat gruwelijks verricht, over de 
verborgen slavernijgeschiedenis van Nederlands-Indië. In het tweede uur was er een gesprek met 
publicist Bas Heijne en literair recensent Elsbeth Etty over Couperus. Tot slot spraken Paul Scheffer 
en Stefan Hertmans over de boeken die ze schreven over de verhalen van hun grootvaders. 
Tussendoor waren er optredens van de Haagse band De Règâhs. 
 

Schrijversfeest – zondagmiddag 

 
Francis Broekhuijsen presenteerde de feestelijke afsluiting van het festival: het Schrijversfeest, een 
gevarieerd programma waarin de Nederlandse literatuur centraal staat. Dit was een programma in 
samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en de Jan Campertstichting. Dichteres Maria 
Barnas opende de middag met een ode aan de poëzie. Schrijver en recensent Kees ’t Hart leidde het 
programma in met zijn visie op de Staat van de Nederlandse Letteren, een toespraak over de literaire 
hoogtepunten van 2014. Schrijver Bart Moeyaert, artistiek intendant van gastland Vlaanderen en 
Nederland op de Frankfurter Buchmesse in 2016, presenteerde de plannen om onze literatuur verder 
op te stoten in de vaart der volkeren. Fadozangeres Cristina Branco zong speciaal voor de 
gelegenheid gecomponeerde liederen op de poëzie van onder meer Remco Campert.  
Het hart van het programma vormde de uitreiking van de Jan Campert-prijzen, de prestigieuze 
literatuurprijzen van de Gemeente Den Haag, met geïnspireerde voordrachten door bewonderaars 
van de laureaten. Piet Gerbrandy ontving voor zijn dichtbundel Vlinderslag de Jan Campert-prijs en 
kreeg een laudatio van componiste en pianiste Calliope Tsoupaki. Jan van Mersbergen, die voor zijn 
roman De laatste ontsnapping de F. Bordewijk-prijs ontvangt, werd toegezongen door singer-
songwriter Lucky Fonz III. Bas Heijne ontving de J. Greshoff-prijs voor Angst en schoonheid. Louis 
Couperus, de mystiek der zichtbare dingen. Hij werd via een videoboodschap toegesproken door Ivo 

João Paulo en Cristina Branco tijdens het Schrijversfeest 
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van Hove, regisseur en directeur van Toneelgroep Amsterdam, dat in 2015 werk van Couperus op de 
planken bracht. Schrijver Dimitri Verhulst sprak Luc Coorevits toe, de passionele bezieler van Het 
Vlaamse literair productiehuis Behoud de Begeerte, dat werd onderscheiden met de G.H. 's-
Gravesande-prijs voor bijzondere literaire verdiensten. Klap op de vuurpijl was de uitreiking van de 
Constantijn Huygens-prijs voor een geheel oeuvre. Die ging naar Mensje van Keulen voor haar 
romans, verhalen en gedichten. Schrijver Maarten ’t Hart zwaaide haar lof toe, en de De Règâhs 
zongen voor haar. 
 

Publiciteit  
 
Het 20e festival  -zorgde voor een ruime hoeveelheid aandacht in de pers, op internet, in de social 
media en op radio en televisie. Het twintigjarig jubileum leverde veel aandacht op, maar ook de 
verbinding met de actualiteit genereerde media-aandacht: de aanslagen in Parijs en daarbij de 
aanwezigheid van Karen Armstrong en het verschijnen van haar boek over religie en geweld. Het 
opvallende festivalbeeld werd veelvuldig overgenomen door de pers. Door de inzet van ‘dynamic 
pricing’, advertenties en lezersaanbiedingen gaven we extra impulsen aan de kaartverkoop.  
 

Aandacht in de media 
Van de buitenlandse auteurs stond vooral Karen Armstrong in de schijnwerpers, wier nieuwste boek 
In naam van God net in Nederlandse vertaling was verschenen. Haar kijk op religie en geweld kreeg 
sterke actualiteit  – evenals het festival zelf – door de aanslagen in Parijs de week voorafgaand aan 
het festival. Ze werd op de openingsdag geïnterviewd op het Radio 1-Journaal en op zaterdag 
besteedde het VRT Radiojournaal aandacht aan haar komst naar Nederland. Ze werd tijdens het 
festival geïnterviewd voor IKON Thuis  –  dit programma werd een week later uitgezonden -  en voor 
het VRT televisiejournaal. Op zondagochtend was ze te gast in het televisieprogramma Buitenhof, 
waar ook onze programmamaker Hassnae Bouazza te horen en te zien was. Op de Opening Night, 
met de uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards, gaf Karl Ove Knausgård de openingslezing. 
Aandacht voor zijn speech was er onder meer in The Guardian.  Award-winnares Razan al-Maghrabi 
was te gast op NPO 1 in het televisieprogramma Nieuwsuur.  Het jubileum vormde aanleiding voor 
een aantal interviews met directeur en oprichter Ton van de Langkruis: onder meer een groot artikel 
in Den Haag Centraal, een stuk in het nieuwe Engelstalige magazine The Underground,  een aantal 
quotes in NRC Handelsblad, een interview voor het Radio 1-programma Nooit meer slapen en een 
uitgebreid gesprek in VPRO’s O.V.T live vanaf het festival. Ook was hij te horen op de lokale zenders 
Midvliet FM en Den Haag FM. Deze laatste maakte ook een reportage op donderdagavond vanaf het 
festival.  Ook het Radio 1-programma Dit is de nacht van de EO besteedde aandacht aan het festival. 
Voorafgaand aan het festival waren twee van onze gasten, de schrijvers Toef Jaeger en Reggie Baay, 
te gast in het VPRO televisieprogramma Boeken, dat altijd op zondagmorgen wordt uitgezonden.  Het 
populaire radioprogramma O.V.T. werd live uitgezonden vanaf de festivallocatie Theater aan het 
Spui. In de foyer verzamelde een steeds groeiende groep luisteraars voor een boeiende 
zondagochtend. Dit jaar was het gehele twee uur durende programma gewijd aan het festival, met 
o.m. interviews en columns van schrijvers die te gast waren. 
De reporters van het Cultureel Persbureau – een culturele internetsite - maakten filmpjes van diverse 
festivalonderdelen. Ze zijn online te bekijken. Ook andere vloggers zetten hun filmpjes on line of 
linkten naar het materiaal van het Cultureel Persbureau.  
 
Festivalbeeld 
Het publiciteitswerk begon als elk jaar met de zoektocht naar een geschikt campagnebeeld. Onze 
grafisch vormgever Vivienne van Leeuwen/Eindeloos Den Haag vond de foto van de vrolijk kijkende 
jaren vijftig-bodybuilder die op al onze uitingen prijkte en veelvuldig overgenomen werd door de 
media. Dit jaar zetten we voor het eerst zoveel mogelijk namen van deelnemende schrijvers op het 
affiche. De trotse en zelf relativerende houding van de bodybuilder vormde een echo van het affiche 
van 2008 - met de zwarte man op klompen; een gegeven dat werd opgepikt door NRC Handelsblad in 



 

Bestuursverslag Stichting Winternachten 2015  –  p 18 

een artikel dat terugkeek op 20 jaar festival. We zagen onze man terug in de 
vorm van affiches op straat in de randstad en (ver) daarbuiten, in boekhandels 
en bibliotheken, bij studentenverenigingen en op universiteiten, in winkels en 
cafés.  Hij figureerde ook in onze advertenties en lezers-aanbiedingen, onder 
meer via de VPRO, Trouw, De Volkskrant, Groene Amsterdammer en op blogs als 
Hanta, Hebban, de Boekensalon en Lood Magazine. Dit jaar ging de campagne 
met de welkomst-borden op de invalsweg naar Den Haag twee weken eerder (al 
in december, als ‘cadeautje’) van start, en het beeld was te zien in de stations- 
abri’s van de grote steden en op Rail TV. 
 
 

Advertenties en lezersaanbiedingen 
Het oogmerk van advertenties en lezersaanbiedingen is natuurlijk kaartverkoop, maar daarnaast is 
naamsbekendheid belangrijk. We konden dit jaar weer een Ster-campagne doen van 26 spotjes van 
10 seconden om veelbeluisterde radioprogramma’s heen. We hadden print-advertenties in De 
Groene Amsterdammer (met extra aandacht voor ‘studenten half geld’), Den Haag Centraal (drie 
keer een advertentie in de aanloop naar het festival en een lezersaanbieding voor het Schrijversfeest) 
en in NRC Handelsblad (drie keer, met lezersaanbieding voor de NRC Leesclub live). Voor het eerst 
(en voor het laatst, want de vorm verdween per januari 2015) adverteerden we op de Podium-pagina 
in Trouw en Volkskrant: een prachtig formaat, waarin we aanstekelijk konden uitleggen wat het 
festival behelst in een gezamenlijke oplage van 363.000 exemplaren. Ook in de abonneefolder van 
Oxfam Novib (7.800 abonnees) aandacht voor het festival en drie lezersaanbiedingen (voor de 
Opening Night met de uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards, de vrijdagavond en de combinatie 
Leesclub Wim Brands en interview David Grossman). Voorts adverteerden we onze ‘Indische’ 
programmaonderdelen in de bladen Moesson en Sobat, met een kleine aanbieding voor de lezers. 
Online genereerden we aandacht in de nieuwsbrieven en op de sites van Atana Binoq, dat zich o.a. 
richt op diversiteit in besturen, en Wijblijvenhier, een site voor Nederlandse moslims.  Bezoekers van 
beide sites konden met korting kaarten kopen voor de grote festivalavonden. De literatuursites De 
Boekensalon (42.500 leden) en Hebban (de Nederlandse ‘Goodreads’) deden een win-actie en in de 
nieuwsbrief van de eerste, die naar 18.000 adressen verzonden werd, plaatsten wij een banner met 
het festivalbeeld en de -data.  Ook Oxfam Novib plaatste informatie over het festival en de 
kortingsaanbieding voor de leden op de site. Er was ook een kortingsaanbieding voor de Wim Brands 
Leesclub voor de leden van de VPRO. Dat aanbod werd gecommuniceerd in de nieuwsbrief, die naar 
33.000 abonnees verzonden werd.  Op het festival zelf verspreidden we De Boekenkrant (een 
literatuurmagazine, dat gewoonlijk te verkrijgen is bij de boekhandels) en Moesson (bij de ‘Indische’ 
programmaonderdelen). De Groene Amsterdammer kreeg in ruil voor de paginagrote advertentie de 
gelegenheid zich in de foyer te presenteren aan de bezoekers van het festival. 
 
Dynamic pricing 
‘Hoe vroeger je kaartjes koopt, hoe voordeliger je uit bent’. Voor dynamic pricing hebben we 
inmiddels een werkbaar en werkzaam model ontwikkeld voor de grote festivalavonden op vrijdag en 
zaterdag. We halen er de kaartverkoop mee naar voren, creëren een gevoel van urgentie, bieden 
onze vaste bezoekers voordeel en belonen zo hun loyalty, en we halen nieuwe bezoekers over de 
streep. Omdat inmiddels een groot aantal van de deelnemende schrijvers al vroeg bekend is, lukt het 
om ook al vroeg mensen te laten beslissen om het festival te bezoeken. Op het Haags Uitfestival 
begin september verkochten we toegangskaarten voor Friday Night Unlimited  en Saturday Night 
Unlimited tegen een zeer voordelig tarief. Vervolgens voerden we vanaf eind oktober campagne met 
een aantrekkelijke ‘Early Bird’-korting voor beide avonden met flyers, affiches, Facebook- en 
Twitterberichten en berichten op onze eigen website.  Deze actie liep door tot half december, zodat 
ook de lezers van de programmabrochure (verspreid vanaf begin december) er nog van konden 
profiteren.  

  

FietsXpress koeriers 
sponsort het festival 
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2.2 Writers- en Science Unlimited The Series 
 
2015 was het vijfde jaar waarin we internationale schrijversprogramma’s in de nieuwe 
presentatieruimte Studio B in de Centrale Bibliotheek in Den Haag presenteerden. We maakten 
zeven programma’s in Science Unlimited the Series en twee in Writers Unlimited the Series. De 
programma’s zijn onderdeel van een samenwerkingsproject met Bibliotheek Den Haag. In de loop 
van 2016 worden deze programma’s - samen met de programma’s die  Bibliotheek Den Haag rond 
Nederlandse literatuur aanbiedt – onder de naam ‘B-Unlimited, centrum voor literatuur, science en 
debat’ aangeboden. Vanaf dat moment betrekken we externe partijen bij de programmering in 
Studio B. 
 
De afleveringen werden samengesteld door Esma Linnemann, Judith Uyterlinde, Ton van de 
Langkruis, Tom Dommisse en Liliane Waanders. De bibliotheek stelde de zaal ter beschikking en 
verzorgde de publiciteit en techniek. De kaartreservering ging via de website van Writers Unlimited. 
We werken samen met Boekhandel Van Stockum voor de verkoop van boeken op de avond. 
Medewerkers van de bibliotheek maakten video-registraties, waardoor programma’s live konden 
worden gestreamd op internet, en terug te zien zijn op Youtube en op de websites van Writers 
Unlimited en de Bibliotheek Den Haag.  
 

Wat mag een mensenleven kosten – 4 februari 2015 
Mogen patiënten met een zeldzame ziekte peperdure medicijnen krijgen, als er drastisch bezuinigd 
moet worden in de zorg? Wanneer is een behandeling te duur? En hoe weeg je belangen van een 
patiënt af tegen die van een hele samenleving als het gaat om leven en dood? Maar hoe bepaal je op 
basis van geld wie wel en wie niet de zorg krijgt die hij nodig heeft? Een gesprek onder leiding van 
Katinka Baehr. We stelden de pijnlijke vragen aan chirurg Job Kievit, filosoof en bedrijfseconoom 
Thomas Nijs, schrijver Kristien Hemmerechts en hoogleraar farmaco-economie Maarten Postma. 
  

Love, lust and literature – 5 maart 2015 
Twee schrijvers, één thema: het mysterie van liefde en lust. Hun beider recente romans zijn even 
ambitieus als bevlogen: Portret van een man van Jens Christian Grøndahl en Godin, held van Gustaaf 
Peek. Ook zijn beiden gepassioneerde literatuurminnaars, die hun liefde voor de literatuur graag met 
anderen delen. Samen doen zij een poging het mysterie van liefde en lust te doorgronden. Twee 
schrijvers in gesprek over de liefde – voor vrouwen, maar ook voor boeken. Engelstalig. 
 

Can we change the world? - 9 maart 2015 
Als je iets écht wilt, dan lukt het ook, zo willen we onszelf graag doen geloven. Iedere menselijke 
daad begint bij een ambitie en bij geloof in het eigen kunnen. Mensen willen de wereld veranderen, 
maar kunnen ze dat ook, of onderschatten ze de krachten die hun ambities dwarsbomen? Kan de 
mens de wereld veranderen of verandert de wereld de mens? In zijn nieuwste boek De ziel van de 
marionet onderzoekt de Britse schrijver en filosoof John Gray deze vraag aan de hand van 
voorbeelden uit de praktijk van de politiek, de religie, de filosofie en de literatuur. Shahin Nasiri, 
winnaar van de Peter Baehr prijs voor onderzoek naar de mensenrechten, las zijn column over het 
boek van Gray voor. Bas Heijne leidde het gesprek. Engelstalig. 
 

Liefde is een vreemde ziekte – 16 maart 2015 
Is de romantische liefde eigenlijk wel gezond? En vormt verliefdheid een stabiele basis voor een 
gelukkig gezinsleven, of moeten we op zoek naar alternatieve manieren om ons te binden? Over de 
gekte van verliefdheid en de kunst van het liefhebben praatten we met filosoof Jan Drost, hoogleraar 
fysiologie Jan Hindrik Ravesloot en schrijfster Karin Amatmoekrim. Katinka Baehr leidde het gesprek. 
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Dealing with Putin –29 april 2015 
Hoe onderhandel je met de Russische president Vladimir Poetin? Aan het woord kwamen de 
invloedrijke Russische journaliste en activiste Oksana Chelycheva, Mikhail Shishkin - een van de 
belangrijkste hedendaagse Russische schrijvers - en Adriaan Jacobovits de Szeged, oud top-
diplomaat. Wie met Poetin wil onderhandelen moet bekend zijn met de machtsverhoudingen in het 
Kremlin en met het functioneren van de Russische media. En natuurlijk met de techniek van het 
onderhandelen. Maar net zo belangrijk is het om de Russische ziel te leren kennen. Dat deden we via 
fragmenten uit de rijke Russische literaire traditie. Kremlin-watcher Michel Krielaars - oud 
correspondent in Moskou en chef boeken van NRC Handelsblad - leidde het gesprek. Engelstalig. 
 

Syria – What’s next? –29 mei 2015 
Hoe ziet de toekomst van Syrië eruit als het ooit komt tot een wapenstilstand? Schrijver David Van 
Reybrouck besprak deze vraag met Syrische romanschrijver Nihad Siries en de Palestijns/Syrische 
dichter Ghayath Almadhoun. Beiden leven in ballingschap. Ze droegen voor uit hun werk, en gingen 
in gesprek met Laila Zwaini - Arabiste en onderzoekster op het gebied van de sharia en 
rechtsontwikkeling -  en met schrijfster Lieve Joris, die een boek over het land schreef. Engelstalig. 
 

Living in Indonesia during the 1965-1966 mass killings - 5 oktober 2015 
Een taboe in Indonesië: de massamoorden ten tijde van de machtswisseling Soekarno-Suharto. Met 
de zojuist in Nederlandse vertaling verschenen roman Amba, of de kleur van rood beschrijft de 
Indonesische schrijfster Laksmi Pamuntjak de gebeurtenissen vanuit het perspectief van gewone 
mensen, in de vorm van een tragische liefdesgeschiedenis. Ze probeert daarmee de verwerking in 
Indonesië van deze episode uit de recente geschiedenis een impuls te geven. Journaliste en 
antropologe Hilde Janssen ging met haar in gesprek, onder leiding van historicus Remco Raben. 
Engelstalig. 
  
Naar wie luisteren we nog? Over de toekomst van macht, gezag en autoriteit - 11 november 2015 
Een avond rond het nieuwe boek van psychoanalyticus Paul Verhaeghe. Autoriteit lijkt vandaag niet 
langer een vies woord. Na de teloorgang van het automatische gezag zien we overal een sterke roep 
om de autoriteit te herstellen. Verhaeghe geeft een fascinerende analyse van de teloorgang van 
patriarchale autoriteitsstructuren. Hij gaat in gesprek met Ton van Haperen, leraar en 
lerarenopleider, en auteur van De Ondergang van de Nederlandse Leraar en Christien Brinkgreve, 
sociologe. Zij schreef Het verlangen naar gezag. In zijn boek gaat Verhaeghe in op de diepgaande 
gezagscrisis in wat Freud de “onmogelijke beroepen” noemde: het werk van artsen, opvoeders, 
onderwijzers, politieagenten en politici. Hoe kunnen we noodzakelijke autoriteit herstellen, zonder 
terug te vallen in betuttelend paternalisme, of ons over te geven aan geweld en willekeur, waarbij 
macht uit onvermogen de lege plaats van autoriteit gaat innemen? Clairy Polak leidde het gesprek. 
 

Hoeveel asielzoekers kan een buurt hebben? - Over ruimte voor gastvrijheid – 15 december 2015 
De opvang van nieuwkomers is ook in de stad Den Haag mensenwerk. Wie gevlucht is en asiel vraagt 
moet een kans krijgen om te aarden, maar er mag niet teveel gevraagd worden van buurtbewoners. 
Hoe doe je dat? Is het een kwestie van roeien met de riemen die je hebt of bestaan er modellen die 
het succesvol plaatsen van asielzoekers en statushouders garanderen? Vragen waar 
migratiehistoricus Wim Willems, socioloog Shervin Nekuee en Margriet ten Hove van 
Vluchtelingenwerk onder leiding van Elles de Bruin over van gedachten wisselden. Ze gaven aan 
welke wijken volgens hen het meest geschikt zijn om nieuwkomers op te nemen. Want wie zegt dat 
Loosduinen, Scheveningen en Haagse Hout - locaties waar de gemeente Den Haag voor koos – het 
meest geschikt zijn? 
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2.3 Writers Unlimited Web 
Writers Unlimited heeft in de jaren van haar bestaan een waardevol archief opgebouwd van 
geluids- en video-opnames van de literaire programma’s in het festival, en afleveringen van  The 
Series. Dat archief is ontsloten, en openbaar gemaakt op onze website. Het biedt het publiek de 
gelegenheid om programma’s terug te zien en terug te horen.  
 

Het videoarchief wordt gecoördineerd door Ton van de Langkruis en in 
samenwerking met het videobedrijf Dubbelklik en Bibliotheek Den Haag 
gevuld met nieuwe opnames. Sinds de editie van 2012 staan vrijwel alle 
literaire programma’s als videoregistratie online. Van 1997 tot en met 
2011 zijn er geluidsopnames van de literaire programma’s gemaakt en 
online gezet. Dankzij de Centrale Bibliotheek Den Haag worden alle 
programma’s van Writers- en Science Unlimited The Series live 
gestreamd op internet. De opnames worden – na bewerking – op onze 
site, op YouTube en op de site van Bibliotheek Den Haag geplaatst. Alle 
opnames zijn gemakkelijk terug te vinden via de zoekfunctie van onze 
website en via YouTube.  
 
Nieuwe website 
In 2015 hebben we de publiekswebsite vernieuwd, en geschikt gemaakt 
voor smartphones en tablets. In de loop van 2016 ontwikkelen we ook 
pagina’s die het video- en audioarchief nog beter toegankelijk maken. 
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The word here is held sacred. Books are read, treasured, held in the highest regard. Writers mingled with 
audiences alike, people were provoked, titillated and thrilled. And we danced, ate, and drank together. 

Alliances were formed, encounters emerged. Energy was exchanged as our networks continue to spread 
across the continents. 

Bernice Chauly (auteur, Maleisië) 
 
 

Had a great time at the Writers Unlimited Festival in The Hague, reconnecting with old writer friends Asis 
Aynan, Helon Habila, Chika Unigwe and, of course, Willemijn Lamp, who invited me in the first place. Apart 
from the diverse programme of music and literature (the kora of Zoumana Diarra collaborating with Basile 

Maneka was sublime!), I now have a whole new set  of satellites in my galaxy of writer families – Rodaan Al 
Ghalidi, Leila Chudori, Dinaw Mengestu, Kopano Matlwa, Edney Silvestre. I was honoured to read English 

translations for Bejan Matur who I shared a ride with to the airport where I’m sitting writing this short blog, 
along with Miguel Conde of Flip Festival (Brasil). The writers meeting at the beginning was genius – but I’m 

happy now to be heading home to the family, my familiy!  
Nii Ayikwei Parkes (auteur, Ghana/G.-B.) 

 
 

Thank you for the most welcoming, inspiring and stimulating time at Writers Unlimited. It was the perfect 
festival – on an intimate yet impactful scale, with great speakers, engaged audiences and a wonderfully 

convivial space to eat, drink and hang out with the writers and colleagues. 
Rose Fenton (directeur Free Word Centre, Londen) 

 
 

“It feels like touching the stars…being even more illuminated and very inspired!” my reflections on these 
successive lectures I attended at Writers Unlimited Festival in The Hague. Last night was one of my dreams 

come true in the writing world. A grace of inspiration and truly blessed that the turning keys for courageous 
doors are just here in The Hague (…). This event is the first time I attended here in The Hague and shall leave 

a very important imprint on my heart. 
Angelica Hopes (bezoeker, reactie op Facebook) 

 
 

Wij waren er gisteravond. Geweldig! 
Jan en Anneke van de Blankevoort-den Besten (bezoeker, reactie op Facebook) 
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3. Exploitatieresultaat en financiële positie 
 
Ondanks de subsidieverlagingen van het Nederlands Letterenfonds (sinds 2013) en de Gemeente 
Den Haag (sinds 2011) hebben we het programma van de 20e editie van het Writers Unlimited 
Festival in 2015 op hetzelfde niveau en dezelfde omvang en uitstraling kunnen realiseren als in de 
voorgaande kunstenplanperiode. Dit is vooral te danken aan de intensieve programmatische 
samenwerking met vele (literaire) culturele instellingen en media, de toekenning van 
projectsubsidies door private fondsen, hoge recette-inkomsten en de bloei van de Stichting 
Vrienden van Writers Unlimited. We hebben in 2015 een zeer hoog percentage eigen inkomsten: 
66%. Het negatieve eigen vermogen bedraagt per 31 december 2015 € 357.  
 

Cultuurnota subsidie 2013-2016 stichting Winternachten 
Op 1 oktober 2014 is door het Nederlands Letterenfonds meerjarensubsidie toegekend voor 2015 en 
2016 van € 160.000 per jaar. Het structurele subsidie van het NLF bedroeg in 2012 € 183.404. Door 
de subsidiekorting van het NLF (voor de periode 2013-2016 is 13% minder subsidie toegekend t.o.v. 
2012) hebben we in 2013 moeten besluiten de Writers Unlimited Tours naar het buitenland te 
schrappen.  De Gemeente Den Haag heeft in de Cultuurnotaperiode 2009-2012 een subsidie-
vermindering doorgevoerd van 7,69% in de jaren 2011 en 2012 ten opzichte van het 
gemeentesubsidie-bedrag in 2010. In 2010 bedroeg de gemeentesubsidie € 164.159, in 2011 € 
152.717; in 2012 € 156.840, in 2013 € 160.290, en in 2014 € 163.175. Structurele subsidie voor 2015 
ad € 161.011 is 8 december 2014 toegekend door de gemeente Den Haag, en er was d.d. 22 
september 2015 een aanvullende exploitatiesubsidie van € 3.043: in totaal € 164.054 structurele 
subsidie van de gemeente Den Haag in 2015. 
 

Particuliere fondsen 
De particuliere fondsen steunen ons sinds onze oprichting. Met die fondsen ging het financieel 
tijdens de recessie niet goed, waardoor de subsidiebijdragen die ze vanaf 2013 konden bieden lager 
waren dan voorheen. De particuliere fondsen zien zich liever niet als structurele ondersteuners van 
het festival, en er wordt sinds de bezuinigingen op cultuur bovendien een veel groter beroep op hen 
gedaan. In de komende jaren zullen we ons inspannen om nieuwe particuliere fondsen aan te 
spreken en andere bronnen van private inkomsten te verkennen en aan te boren. 
 

 
Tijdens het Haags Uit Festival in september 2015 
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3.1. Stichting Winternachten 2015  
 
Writers Unlimited Winternachten festival Den Haag 2015 

 De gemeente Den Haag heeft voor het jaar 2015 op 8 december 2014 een structurele subsidie 
van € 161.011 toegekend en er was d.d. 22 september 2015 een aanvullende exploitatiesubsidie 
van € 3.043: totaal € 164.054 structurele subsidie van de gemeente Den Haag in 2015. 

 Van het Nederlands Letterenfonds ontvangen we in 2015 een structurele subsidie van €160.000.  

 Door het Nederlands Letterenfonds werd d.d. 26 maart 2015 een bijzondere eenmalig bijdrage 
voor 2015/2016 verleend van € 30.000.   

 Fonds 1818 zegde d.d. 9 december 2014 een garantiesubsidie toe van € 20.000 voor  ‘Outreach’. 

 Het VSBfonds een algemene subsidie d.d. 6 november 2014 van € 35.000.  

 Het LIRA fonds d.d. 24 november 2014 een bijdrage van € 8.863 voor de honoraria van de 
Nederlandse schrijvers 

 Fonds 21 (voorheen SNS Reaalfonds) kende op 31 oktober 2014 voor het eerst een 
projectsubsidie toe voor het Who’s Afraid of Youth project ad € 15.000.  

 We hebben voor het festival van 2015 wederom een beroep op de stichting Vrienden van 
Writers Unlimited gedaan. We hebben een bijdrage van € 20.000 ontvangen.  

 Het Nederlands Letterenfonds droeg € 8.500 en de Jan Campert-stichting € 18.000 bij in de 
kosten van het Schrijversfeest. 

 Poetry International droeg bij aan de verblijfkosten van de genomineerden voor de VSB 
Poëzieprijs die tijdens het festival optraden, en enkele uitgeverijen en ambassades droegen bij 
in de reis- en verblijfkosten van ‘hun’ (buitenlandse) schrijver of muzikant. 

 Oxfam Novib, PEN Nederland en PEN International droegen bij aan het programma Opening 
Night rond de uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards.  

 Novotel sponsorde in natura 20 hotelovernachtingen, en we betaalden gereduceerde tarieven 
voor hotelovernachtingen van onze medewerkers en festivaldeelnemers. 

  

Science en Writers Unlimited The Series 2015 
Voor de ontwikkeling van een nieuwe serie programma’s in de Centrale Bibliotheek Den Haag, 
Science Unlimited The Series, ontvingen we van de gemeente Den Haag dienst Onderwijs d.d. 13 
oktober 2014 een subsidietoekenning van € 12.000. In het najaar van 2014 konden de eerste twee 
afleveringen gerealiseerd worden. Van deze subsidie is €10.000 doorgeschoven naar de afleveringen 
van Science The Series in 2015: in 2015 konden we hiervan 7 afleveringen van Science Unlimited The 
Series bekostigen. In samenwerking met de Bibliotheek Den Haag organiseerden we in 2015 
daarnaast ook 2 afleveringen van Writers Unlimited The Series in de Centrale Bibliotheek. 
 

Writers Unlimited Tours 2015 
Op 1 december 2014 is subsidie ad € 88.159 toegekend voor twee buitenlandse tournees door het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken/Kleine Mensenrechtenfonds. Voor de voorbereiding van de 

Vrijwilligers poseren voor de groepsfoto tijdens de instructiebijeenkomst enkele dagen voor het festival 
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tournees zijn voorschotten ontvangen in 2014 (€ 6.400) en 2015 (€ 38.675)1. Van de voorschotten is 
€ 901 toegerekend aan de exploitatie van 2015 voor de voorbereiding van de tournees. Een 
voorschotbedrag van totaal € 55.174 wordt toegerekend aan 2016. 
 

Percentage eigen inkomsten in 2015 
We hanteren de definities van het Ministerie van OCW/Nederlands Letterenfonds.2   
Structurele subsidies:  
Nederlands Letteren Fonds   € 160.000 
Gemeente Den Haag    € 164.054  
Totaal structurele overheidssubsidies € 324.054  
Eigen inkomsten:  
Publieksinkomsten   €   35.923  
Overige inkomsten    €     3.154  
Incidentele subsidies Gemeente Den Haag,  
   Nederlands Letterenfonds en  
   Ministerie van Buitenlandse Zaken €   49.401  
Bijdragen uit private fondsen/middelen € 100.392  
Overige bijdragen   €   25.246 
Totaal eigen inkomsten   € 214.121  
 
Volgens de berekening van het Nederlands Letterenfonds bedraagt in 2015 het percentage eigen 
inkomsten € 214.121 / € 324.054 = 66% . Ons percentage eigen inkomsten is al enkele jaren zeer 
hoog (53% in 2013; 46% in 2014). Het betreft hier incidentele, onzekere, variabele inkomsten uit 
recettes en bijdragen van uitgeverijen, ambassades, de Stichting Vrienden van Writers Unlimited, 
incidentele overheidssubsidies, en projectsubsidies van particuliere fondsen die bovendien vaak pas 
in een laat stadium (november/december) subsidie toekennen aan het Winternachten festival in 
januari. Dit brengt financiële risico’s met zich mee. 
 

Exploitatieresultaat en Financiële positie 31 december 2015 
Het negatief resultaat in 20153 van € 7.265 is onttrokken aan het eigen vermogen. Het negatieve 
eigen vermogen bedraagt per 31 december 2015  € 357. Het bestemmingsfonds Nederlands 
Letterenfonds 2013-2016 is nihil.4  
 

3.2 Continuïteit  
Het negatief resultaat over 2015 en negatief eigen vermogen per 31 december 2015 zijn  
hoofdzakelijk veroorzaakt door een incidenteel hoog aantal overuren van de zakelijk leider in 2015 
o.a. om de subsidieaanvraag voor de periode 2017-2020 op te stellen en in te dienen. Deze overuren 
ad €5.500 zijn ultimo 2015 als vakantiedagenverplichting verantwoord ten laste van het resultaat 
2015. Deze uren zullen hoofdzakelijk in 2016 worden opgenomen als “tijd voor tijd”, waardoor de 
verplichting grotendeels in 2016 zal vrijvallen ten gunste van het resultaat. Aangezien er voor 2016 
een sluitende begroting is opgesteld, wordt - rekening houdend met de vrijval van de 
vakantiedagenverplichting - een positief resultaat over 2016 verwacht, resulterend in een beperkt 
positief eigen vermogen per 31 december 2016.  

                                                           
1
 Zie pagina 13 van de jaarrekening. 

2
 “Eigen inkomstenpercentage. De verhouding tussen de eigen inkomsten en de structurele subsidie. Het betreft de 

deelsom van de eigen inkomsten (directe en indirecte opbrengsten en bijdragen uit private middelen) en de structurele 
subsidies (OCW en andere ministeries, provincies, gemeenten en andere overheden). Het gaat hier niet om het aandeel 
eigen inkomsten ten opzichte van de totale baten.”  
3
 Zie pagina 20 van de jaarrekening, ‘Toelichting op verschillen tussen resultaat en begroting 2015’ 

4 Zie pagina 12 van de jaarrekening. 
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Stichting Winternachten is een projectorganisatie met relatief lage vaste lasten, waardoor de 
organisatie flexibel is zodat het management goed in staat is de lasten aan te passen aan de baten. 
Dit betekent dat de organisatie zoveel mogelijk budgetneutraal kan opereren. Om onverhoopt 
tegenvallende c.q. laat toegekende projectsubsidies op te kunnen vangen, heeft het bestuur tijdens 
de bestuursvergadering van 23 maart 2015 het ‘buffervermogen’ bepaald op circa € 16.000. De 
organisatie streeft er naar dit vermogen in de komende jaren op te bouwen.  
Op basis van vorenstaande concludeert het bestuur dat de continuïteit gewaarborgd blijft bij een 
relatief laag eigen vermogen en dat de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is.  
 

3.3 Stichting Winternachten 2016 
Werkbegroting Stichting Winternachten 2016 
In de door het bestuur van stichting Winternachten vastgestelde werkbegroting stichting 
Winternachten 2016 d.d. 17 november 2015 zijn alleen de baten en lasten van Writers Unlimited 
Winternachten internationaal literatuurfestival 14 t/m 17 januari 2016 in Den Haag opgenomen. De 
Writers Unlimited Tours naar het buitenland en afleveringen van The Series van Writers Unlimited en 
Science Unlimited zijn niet in de begroting opgenomen. 
 

B A T E N 
 

T o t a a l  2016 

     O P B R E N G S T E N Begroot € 

A 1 
 

PUBLIEKS INKOMSTEN 28.000 

A 2 
 

SPONSOR INKOMSTEN 3.600 

A 4 
 

OVERIGE INKOMSTEN 0 

A 
  

T O T A A L  O P B R E N G S T E N 31.600 

     
S U B S I D I E S  E N  B I J D R A G E N Begroot € 

B 1 
 

NEDERLANDS LETTERENFONDS 163.788 

B 3 1 GEMEENTE DEN HAAG 164.054 

B 3 2 PROJECTSUBSIDIES 9.500 

B 4 2 OVERIGE SUBSIDIE EN BIJDRAGEN PRIVATE  135.058 

   
FONDSEN/MIDDELEN   

B 
  

T O T A A L  S U B S I D I E S   E N  B I J D R A G E N 472.400 

   
  

 
T O T A L E   B A T E N 504.000 

     
L A S T E N T o t a a l 2016 

     B E H E E R S L A S T E N Begroot € 

C 1 
 

BEHEERSLASTEN PERSONEEL 62.168 

C 2 
 

BEHEERSLASTEN MATERIEEL 59.900 

C 
  

T O T A A L  B E H E E R S L A S T E N 122.068 

  
    

     A C T I V I T E I T E N L A S T E N Begroot € 

D 1 
 

ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL 145.939 

D 2 
 

ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL 235.993 

D 
  

T O T A A L  A C T I V I T E I T E N L A S T E N 381.932 

     T O T A L E   L A S T E N 504.000 

     
R E S U L T A A T 0 



 

Bestuursverslag Stichting Winternachten 2015  –  p 27 

Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2016 

 De Gemeente Den Haag heeft voor het jaar 2016 op 30 september 2015 een structurele subsidie 
van € 164.054 toegekend.  

 Van het Nederlands Letterenfonds (NLF) ontvangen we in 2016 een structurele subsidie van 
€160.000, volgens toekenning d.d. 1 oktober 2014.  

 Het Nederlands Letterenfonds kent een extra bijdrage toe voor 2016. Deze bijdrage wordt 
toegekend aan alle structureel door het NLF gesubsidieerde letterenmanifestaties, en de hoogte 
van de bijdrage zal worden gerelateerd aan de hoogte van het structurele subsidie.  

 Fonds 1818 zegde d.d. 9-12-2015 een garantiesubsidie van € 20.000 voor  ‘Outreach’ toe. 

 Het VSBfonds kende een algemene subsidie toe d.d. 8 januari 2016 van € 35.000.  

 Het LIRA fonds kende d.d. 29 september 2015 een bijdrage van € 4.030 in de vorm van een 
garantie toe voor de honoraria van de Nederlandse schrijvers. 

 Fonds 21 heeft d.d. 17 december 2015 laten weten dat geen subsidie toegekend is aan het 
Winternachten festival 2016, er was een bijdrage van € 15.000 aangevraagd. 

 We doen voor het festival van 2016 wederom een beroep op Vrienden van Writers Unlimited.  

 Het Nederlands Letterenfonds draagt € 8.500 en de Jan Campert-stichting € 17.000 bij in de 
kosten van het Schrijversfeest. 

 Poetry International droeg bij aan de verblijfkosten van de genomineerden voor de VSB 
Poëzieprijs die tijdens het festival optraden, en enkele uitgeverijen en ambassades droegen bij in 
de reis- en verblijfkosten van ‘hun’ (buitenlandse) schrijver. 

 Oxfam Novib, PEN Nederland en PEN International droegen bij aan het programma Opening Night 
rond de uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards.  

 Novotel sponsorde in natura 20 hotelovernachtingen, en we betaalden gereduceerde tarieven 
voor hotelovernachtingen van onze medewerkers en festivaldeelnemers. 

 

Writers Unlimited The Series 2016 
Een bedrag van € 3.044  van Bibliotheek Den Haag5 is doorgeschoven uit 2015 naar de 
programmering van de eerste afleveringen van Writers Unlimited The Series in de Centrale 
Bibliotheek in Den Haag in 2016. Daarnaast ontvangen we in 2016 wederom een financiële bijdrage 
van € 5.000 van Bibliotheek Den Haag voor de programmering van de afleveringen van The Series in 
2016. De reis- en verblijfkosten van de buitenlandse deelnemers aan The Series worden veelal 
bekostigd door de uitgeverijen. Bibliotheek Den Haag is verantwoordelijk voor zaal, techniek, video-
opnamen en  publiciteit, Writers Unlimited voor de programmering en de honoraria en reis- en 
verblijfkosten van de deelnemers. De recettes zijn ten gunste van Writers Unlimited. 
 

Science Unlimited The Series 2016 
Een bedrag van € 3.727 van Museon6 voor Science Unlimited The Series is doorgeschoven naar 2016 
ten behoeve van Science Unlimited in 2016. Bibliotheek Den Haag is verantwoordelijk voor zaal, 
techniek, video-opnamen en publiciteit; Writers Unlimited voor programmering, honoraria en reis- 
en verblijfkosten van de deelnemers. De recettes zijn ten gunste van Writers Unlimited.  
 

Writers Unlimited Tours 2016 
Op 1 december is subsidie van € 88.150 toegekend voor twee buitenlandse tournees naar Marokko 
en Libanon. We nodigden onze buitenlandse partners uit om het festival 2016 in Den Haag te 
bezoeken en maakten in januari en maart 2016 met onze partners – Nabil Akabli, Abdelhay Moudden 
van het CCCL in Rabat en Iman Humaydan van PEN Libanon – en onze redacteur Djûke Poppinga 
afspraken ter voorbereiding van de tournees. Van 16 t/m 21 mei 2016 vindt de eerste Writers Tour 
plaats, naar Rabat in Marokko. In november 2016 vindt de tweede tournee plaats, naar Libanon. 

                                                           
5
 Zie jaarrekening pagina 14 

6
 Zie jaarrekening pagina 14 
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4. STICHTING WINTERNACHTEN - ORGANISATIE 
 
Stichting Winternachten is een flexibele, efficiënte en ondernemende organisatie. We werken met 
veel organisaties structureel of incidenteel samen. We zijn een projectorganisatie met relatief lage 
vaste lasten, waardoor de organisatie flexibel is, en het management goed in staat is om de lasten 
aan te passen aan de baten.  
 
De stichting heeft twee medewerkers in vaste dienst voor 0,8 f.t.e., de directeur en de zakelijk leider. 
Overig personeel is op projectbasis freelance of in tijdelijk dienstverband werkzaam, voor o.a. 
publiciteit, productie en programmering. Enkele stagiairs en een grote groep vrijwilligers werken mee 
aan het Writers Unlimited Winternachten internationaal literatuurfestival in Den Haag. We werken 
met een wisselend team van programmamakers met een pluriforme samenstelling. Daarnaast 
werken we voor de samenstelling van de programma’s met een team van adviseurs, die 
specialistische kennis hebben op het gebied van literatuur in specifieke landen en regio’s. Het 
stichtingsbestuur staat onder voorzitterschap van Margot Dijkgraaf. 
 

Code culturele diversiteit  
Culturele diversiteit is onze organisatie op het lijf geschreven, uit de aard van onze missie. Diversiteit 
is een vanzelfsprekendheid in onze programma’s, in de samenstelling van publiek, personeel en 
bestuur, en – vanzelfsprekend - in onze keuze van schrijvers en andere gasten. 
 

Cultural Governance  
Writers Unlimited – Stichting Winternachten – hanteert het bestuur-model. Bestuursleden zijn 
onbezoldigd, het bestuur heeft de uitvoering gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur telt zeven 
leden, elk met een termijn van zeven jaar, zodat gemiddeld ieder jaar één bestuurslid wordt 
opgevolgd. Voor de bestuursfuncties zijn profielen opgesteld, zodat bij opvolging duidelijk is hoe 
vacatures moeten worden vervuld. Het bestuur is divers samengesteld: naar leeftijd, geslacht en 
culturele achtergrond. We passen de code Cultural Governance volgens de ‘9 principes’ toe. 
 

Bestuur 
Per 31 december 2015  was de bestuurssamenstelling als volgt: 
Mevr. M.H. Dijkgraaf (19-07-1960), voorzitter, toegetreden 26-3-2015, treedt af per 26-3-2022 
Dhr. B.M.M. Weiffenbach (07-04-1959), penningmeester, toegetreden 26-3-2015, treedt af per 26-3-
2022  
Dhr. S.C.W. Ramsoekh (25-03-1963), lid sinds 26-01-2009, treedt af per 17-02-2016 
Mevr. F. Outmany (15-07-1980), lid sinds 10-06-2010, treedt af per 10-06-2017 
Dhr. W.J.M. Palm (21-01-1951), lid sinds 29-03-2011, treedt af per 29-03-2018 
Mevr. E.A. van der Plas (16-01-1960), lid sinds 31-05-2011, treedt af per 31-05-2018  
Dhr. J.P. Pronk (16-03-1940), lid sinds 26-3-2015, treedt af per 26-3-2022 
 
Voorzitter Nelleke Noordervliet en penningmeester Andrea Vogel zijn na hun termijn van zeven jaar 
op 26 maart 2015 afgetreden. Op 17 februari 2016 is Wierish Ramsoekh na zijn termijn als 
bestuurslid afgetreden. Er is één vacature. 

 

Medewerkers 
Directeur/artistiek leider: Ton van de Langkruis 
Zakelijk leider: Tineke van Manen 
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5. DEELNEMERS, PARTNERS, SPONSORS, SUBSIDIËNTEN  
 
Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2015 
 
Deelnemers 
Bromelia, Mohamed Ahaddaf, Razan al-Maghrabi, Karin Amatmoekrim, Karen Armstrong, Reggie 
Baay, Maria Barnas, Abdelkader Benali, Mohammed Benzakour, Kees Biekart, Lex Bohlmeijer, Nelleke 
Noordervliet, Hassnae Bouazza, Mano Bouzamour, Wim Brands, Peter Breedveld, Remco Breuker, 
Francis Broekhuijsen, Ian Buruma, Luc Coorevits, Leela Corman, Mathijs Deen, Adriaan van Dis, 
Maxim Februarir, Hanneke van Eijken, Fidan Ekiz, Elsbeth Etty, Mira Feticu, De Règâhs, Milena 
Michiko Flašar, Louise O. Fresco, DJ Safri, Paul van der Gaag, Piet Gerbrandy, Dominique Goblet, Hans 
Goedkoop, Anton Goudsmit, Maarten van der Graaff, David Grossman, Blue Moon, Kees 't Hart, 
Maarten 't Hart, Bas Heijne, Stefan Hertmans, Bregje Hofstede, Ivo van Hove, Mrs Iman Humaydan, 
Nadja Hüpscher, Toef Jaeger, Nolly Kawina, Shantie Singh, Bert Jansma, Farah Karimi, Ineke van 
Kessel, Mensje van Keulen, Karl Ove Knausgård, Hester Knibbe, Martijn Knol, Michel Krielaars, Ton 
van de Langkruis, Patrick Lauwerends, Wilma Ligthart, Ruben Maes, Alma Mathijsen, Cynthia 
McLeod, Aad Meinderts, Cristina Branco, Maaza Mengiste, Jan van Mersbergen, Bart Moeyaert, Anna 
Montan, Michaël Olbrechts, Jos Palm, Nii Ayikwei Parkes, Bodil de la Parra, Gustaaf Peek, Arjan 
Peters, DJ Socrates, Nina Polak, Dinar Rahayu, John Ralston Saul, Ernst Reijseger, David Van 
Reybrouck, Ineke Riem, Roos van Rijswijk, Simone van Saarloos, Muhammad Aladdin, Alfred Schaffer, 
Paul Scheffer, Wilma Scheffers, Vamba Sherif, Jennifer Clement, Sheila Sitalsing, Francis de Souza, 
Petra Stienen, Mustafa Stitou, Witold Szabłowski, Sanne Terlouw, Calliope Tsoupaki, Manon Uphoff, 
Nuweira Youskine, Peter Verhelst, Dimitri Verhulst, Arjan Visser, Niña Weijers, Lucky Fonz III, Joris 
Wijsmuller, Pauni Trio, Tao Yue, Martine Zeeman. 
 
Medewerkers 
Programmamakers: Judith Uyterlinde (coördinatie), Hassnae Bouazza, Tommie van Eck, Wilma 
Scheffers, Francis de Souza (muziek), Leendert de Jong (film), Ton van de Langkruis (outreach en 
foyer-programma)  
Productie: Inge Zeilinga, Rianne Valstar, Tineke van Manen (zakelijke leiding) 
Publiciteit: Gerda Roest  
Coördinatie vrijwilligers: Anne-Lyke van den Elshout, Joya de Bock  
Stage productie en publiciteit: Deborah Sap, Aleta Verrips 
Technische coördinatie: Kees Koeman  
Vormgeving: Reier Pos  
Adviseurs: Bas Heijne, David Van Reybrouck,  Toef Jaeger, Amal Chatterjee (Indiase literatuur), Marc 
Leenhouts (Chinese literatuur), Erhan Gürer (Turkse literatuur), Maja Sutedja-Liem (Indonesische 
literatuur) 
Grafisch ontwerp: Vivienne van Leeuwen, Eindeloos Den Haag  
Coördinatie literaire vertalingen: Liesbeth Huijer  
Biografieën schrijvers: Marjan Terpstra  
Vertaling programma en website: Robert Dorsman, Gudrun Will  
 
Partners 
Nederlands Letterenfonds, Jan Campert-stichting, Poetry International, Oxfam Novib, PEN 
International, PEN Nederland, Haagse Hogeschool, Institute of Social Studies, Theater De Vaillant, 
Ricardo Lemmer, Poolse Ambassade, Stichting Literatura, Huis van Gedichten, Chr. College De 
Populier, SG Dalton Voorburg, Lyceum Ypenburg, Johann de Witt College, Rijswijks Lyceum, NRC 
Handelsblad, VPRO, VSB Poëzieprijs, Tirade, Cultuurpers, Bibliotheek Den Haag, Dubbelklik, Beam 
Systems, Boekhandel Paagman, Theater aan het Spui, Filmhuis Den Haag,Theater Dakota, More Stage 
Services.  




