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Inleiding 
 

In 2018  heeft Writers Unlimited zijn missie goed kunnen waarmaken. In januari presenteerden we 

een zeer geslaagde 23e editie van het festival Winternachten. B-Unlimited, het centrum voor 

literatuur, science en debat i.s.m. Bibliotheek Den Haag, ging zijn tweede volledige jaar in. 

Programmacoördinator Shervin Nekuee werkte met zijn redactie aan de programmering van 

Winternachten festival 2019. ‘Be Mobile’ werd voorbereid: een EU residencies-project voor 2019, 

in een samenwerking met culturele instellingen in Turkije, Duitsland, Frankrijk en Nederland.  

 

De missie van Writers Unlimited is schrijvers, dichters en denkers uit de hele wereld in contact 

brengen met een breed publiek en hen een podium geven om hun bijdrage te leveren aan het 

maatschappelijke debat. Daarmee voeden we het discours in ons land en in de wereld met de kracht 

van de verbeelding. Het ‘engagement van de prikkelende vragen’ staat voorop bij al onze 

programma’s. De (inter-) nationale actualiteit is richtinggevend voor onze onderwerpkeuzes. 

Wereldwijde culturele diversiteit en multidisciplinariteit zijn vanzelfsprekende uitgangspunten bij de 

selectie van de gasten. We verbinden in onze activiteiten de literatuur met andere disciplines, binnen 

de kunsten maar ook daarbuiten, zoals de wetenschap. Writers Unlimited biedt zo een Haags, 

landelijk en internationaal publiek een belangwekkend venster op het maatschappelijke discours in 

de wereld. Daarmee nemen wij een unieke positie in het Nederlandse culturele veld in.  

Cultureel ondernemerschap 

Onze belangrijkste subsidiënten zijn de Gemeente Den Haag en het Nederlands Letteren Fonds (NLF). 

Zij steunen ons elk voor periodes van vier jaar. Daarnaast zijn de bijdragen van private fondsen voor 

ons onmisbaar. Dankzij deze bijdragen, de hoge recettes, de bijdragen van uitgeverijen, 

partnerorganisaties en de Vrienden van Writers Unlimited haalden we in 2018 wederom een hoog 

percentage (45%) eigen inkomsten. We sluiten het jaar 2018 af met een positief resultaat van €5.109 

waarna de ‘overige reserve’ €14.111 bedraagt per 31-12-2018. 

Bestuur en organisatie  

De voorzitter van het bestuur, Margot Dijkgraaf, besloot in maart 2018 wegens aankomende drukke 

werkzaamheden elders niet aan te blijven voor een tweede termijn. Op verzoek van het bestuur was 

ze bereid haar vertrek enige maanden uit te stellen. Op 4 september nam Farah Karimi het 

voorzitterschap van haar over. Karimi was tot 1 november directeur van Oxfam Novib, en in die 

functie ook een goede bekende voor Writers Unlimited, vanwege onze jarenlange samenwerking bij 

de uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards. Er was per 31 december 2018 één vacature in het 

bestuur. Directeur Ton van de Langkruis pakte in januari zijn werkzaamheden weer op na een 

ziekteperiode van negen maanden.  

In 2018 kreeg ons kantoor-automatiseringssysteem een belangrijke upgrade, en werd onze 

publiekswebsite gedeeltelijk vernieuwd. Beide systemen werden ook aangepast aan de eisen van de 

25 mei 2018 in werking getreden Europese privacywetgeving, de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). 
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1. Reflectie 
 
Het Winternachten festival van Stichting Writers Unlimited wordt door publiek, pers en 
samenwerkingspartners gezien als het belangrijkste internationale literaire evenement van 
Nederland. We blijven ons continu vernieuwen, en sluiten nauw aan bij literaire en 
maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben een specifieke missie. Writers Unlimited laat het 
internationale literaire en maatschappelijke debat voeren door schrijvers, dichters, kunstenaars, 
wetenschappers, journalisten en publiek. Met haar verschillende activiteiten levert Writers 
Unlimited een bijzondere bijdrage aan het literaire en culturele klimaat. In 2018 trokken we met al 
onze activiteiten circa 5.500 bezoekers1. Opvallend is de groei van het ‘outreach’ programma: In de 
komende jaren zal het festival zich steeds meer manifesteren op andere locaties dan het 
festivalcentrum Theater aan het Spui/Filmhuis Den Haag, en daarmee nog meer verschillende 
publieksgroepen bereiken.  
 

 
 

Programmering Winternachten festival 

Het Winternachten festival van januari 2018 kon rekenen op een opnieuw groeiende belangstelling 
van het publiek voor een indrukwekkend programma rond het thema We the People. Drieënnegentig 
auteurs uit binnen- en buitenland kwamen samen om met het publiek en met elkaar in gesprek te 
gaan. We zagen een mooie opening, met de Free the Word-speech van de Pakistaanse auteur 
Mohsin Hamid, en de uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards. Er waren nieuwe programma-
concepten, er was meer ruimte voor interactie met het publiek, en veel cross-overs tussen literatuur 
en de andere kunstdisciplines. We kozen voor een verjonging bij de keuze van de optredende 
schrijvers in het festival, een verjonging in de uitstraling die we ook terugzagen in de samenstelling 
van het publiek. 
 

Outreach – de stad is ons podium 

Met ons outreach-programma brengen we het Winternachten festival naar de hele stad. Ieder jaar 
zien we het belang van dit deel van het programma groeien. Los van leeftijd, inkomen en etnische 
scheidslijnen behoren Haagse burgers mee te kunnen vieren met het mooiste literatuurfestival van 
Nederland. Als organisatie hebben wij de sterke overtuiging dat literatuur en lezen inspirerende, 
emancipatorische en vormende bijdragen kunnen leveren aan alle burgers.  
We veranderen de vorm en inhoud van ons festivalprogramma ieder jaar weer, in lijn met de 
verandering van de bevolkingssamenstelling, nieuwe levensstijlen en daarbij behorende invulling van 
het uitgaansleven. Outreach – de stad ingaan met de schrijvers – wordt een steeds belangrijker deel 
van het festival. In deze diverse stad proberen wij ons publiek steeds meer tegemoet te gaan en de 
bevolking van de stad in al zijn verscheidenheid voor ons te winnen. 
We hebben in het festival 2018 op verschillende manieren het beoogde publiek in de wijken en in de 
onderwijsinstellingen kunnen bereiken. Schrijvers en dichters van uiteenlopende afkomst hebben op 

                                                           
1 Winternachten festival, Spot on Young Poets, B-Unlimited, UIT Festival Den Haag, Embassy Festival. Zie ook 
Jaarrekening 2018, kwantatieve gegevens. 
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deze plekken hun verhalen verteld, en zijn in gesprek gegaan met de bewoners: voor het eerst in 
Bibliotheek Nieuw Waldeck in stadsdeel Loosduinen, in Bibliotheek Schilderswijk en - in een 
hernieuwde samenwerking met The Lighthouse - in de Haagse Hogeschool. We zetten onze 
samenwerkingen voort met Theater Dakota in stadsdeel Escamp en het International Institute of 
Social Studies.  Scholieren van het Edith Stein College in Den Haag kregen dit jaar de Poolse auteur 
Grazyna Plebanek op bezoek.  
 
Intussen werkten we in 2018 aan de verdere uitbreiding van het outreach-programma van het 
festival van 2019: meer programma’s in Theater Dakota, aanpassing van de programma’s in het 
Institute of Social Studies en een groot en nieuw programma in het popcentrum Paard. Uiteindelijk 
zullen we het begrip outreach niet langer kunnen gebruiken. Een dergelijk onderscheid tussen 
‘hoofd-‘ en ‘randprogrammering’ is dan niet meer gerechtvaardigd. De hele stad is ons podium.  
 

Cultuureducatie – kansen voor groei 

In ons programma Spot on Young Poets bieden we leerlingen van Haagse middelbare scholen lessen 
aan in het schrijven en voordragen van gedichten. De docenten van het Haags Dichtersgilde 
bezoeken ieder jaar een aantal klassen voor een serie poëzielessen en workshops. Tijdens het festival 
presenteren de leerlingen vervolgens hun werk aan het publiek. Dit jaar reikten we voor de tweede 
keer aan een van de leerlingen de ‘Jonge Campert-prijs’ uit. Dat gebeurde tijdens het Schrijversfeest, 
waarin de Haagse literaire prijzen van de Jan Campert-stichting worden uitgereikt. Het publiek kreeg 
de taak om via zijn applaus te bepalen wie van de drie voordragende jonge dichters de prijs voor het 
beste scholierengedicht zou krijgen. Sumai Yahya, de winnaar van de Jonge Campert-prijs, ontving 
een door medewerkers van Museum Meermanno vormgegeven en gedrukte oorkonde van de prijs 
en trad na het festival nog op bij het lokale radiostation Den Haag FM en op enkele plaatselijke 
festivals. Enkele leerlingen die op de vrijdag- of de zaterdagavond van het festival hun gedicht 
voordroegen maakten in het voorjaar van 2018 in Museum Meermanno een linosnede bij hun 
gedichten, die door medewerkers van Meermanno in een fraaie letter waren gezet en op mooi 
papier gedrukt waren.  
We maakten een lichte groei door van het aantal deelnemende leerlingen aan Spot on Young Poets 
van 135 in 2017 naar 141 in het festival van januari 2018. Het project heeft alle kansen om de 
komende jaren verder te groeien: In het jaar 2018 hebben we vijf middelbare scholen in de regio 
geworven voor deelname aan Spot on Young Poets 2018-2019.  
 
Samenwerkingspartners in het festival 
In het festival werken we voor de programmering samen met partners binnen en buiten Den Haag, in 
ons outreach-programma, in het educatieve programma, en in het programma in het festivalcentrum 
Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag. We zetten de samenwerking voort met PEN 
International, PEN Nederland en Oxfam Novib bij de uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards 
tijdens onze openingsavond. We zien dit als een activiteit die zeer goed aansluit bij het profiel van 
het festival en dat van Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Ook met VPRO’s OVT – 
live radio-uitzending vanuit het festivalcentrum - is het partnerschap voortgezet. In overleg met de 
Stichting Literatura nodigden we evenals voorgaande jaren een prominente Poolse auteur uit. De 
samenwerking met NRC leidde tot een goed bezochte ‘Leesclub Live’ met Bas Heijne.   
 

Publieksbereik 

We hebben een binding ontwikkeld  - binnen- en buiten de stad – met een publiek voor ons festival 
in Den Haag dat divers is samengesteld. De huidige samenstelling van ons publiek is wat we ons 
wensen: divers in leeftijd en in culturele achtergrond: jongeren, expats en migranten maken deel uit 
van ons publiek. Uit publieksonderzoek na afloop van het Winternachten festival van 2018 kwam 
naar voren dat ons publiek voor 40% van buiten Den Haag afkomstig is, voor 30% het festival voor de 
eerste keer bezoekt, en het festival een waarderingscijfer geeft van acht tot negen. Die waardering 
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richt zich vooral op de hoge kwaliteit van de programma’s, de prettige sfeer en het zich 
onderscheidende programma-aanbod.  
Ten opzichte van het festival van 2017 is het totale bezoekersaantal van het festival gegroeid van 
3.116 naar 3.330 bezoekers in 20182. Er was een hoge zaalbezetting, er waren 14 producties. Twee 
daarvan, de Friday Night Unlimited (capaciteit 720, bezoekers 714) en Saturday Night Unlimited 
(capaciteit 720, bezoekers 694) bestonden uit 20 resp. 21 programmaonderdelen. Die groei is in 2019 
voortgezet. 
 
Marketing en communicatie 
Onze sociale mediacampagne - met posts en advertenties op Facebook en Twitter en een serie 
emailnieuwsbrieven – kreeg en krijgt ten opzichte van de traditionele gedrukte media een steeds 
belangrijker plaats. De nadruk komt te liggen op de vorming van een interactieve gemeenschap 
(community) van bezoekers en belanghebbenden. Ook gebruiken we voor het festival steeds vaker 
elektronische media in de openbare ruimte: onze videotrailer is vertoond op video-walls op 
treinstations en in Haagse winkelgebieden. We vergroten de bekendheid met het kwaliteitsmerk 
Writers Unlimited met het jaarlijkse Winternachten festival als ‘het mooiste literatuurfestival van 
Nederland’ en met de programma’s van B-Unlimited door het jaar heen. Bij de start van het culturele 
seizoen presenteren we ons met enkele schrijversoptredens op het Embassy Festival – een 
evenement op het Voorhout waar vrijwel alle ambassades zich presenteren. Een dag later 
presenteerden we ons op het Haags UIT-festival met optredens van schrijvers op verschillende podia, 
en met een eigen promotie-stand. Hier konden we ons publiek ontmoeten en kaarten verkopen voor 
het komende Winternachten festival en de programma’s in B-Unlimited. 
 
 

 
 
Tweede jaar B-Unlimited 
Na zes seizoenen samenwerking met Bibliotheek Den Haag onder de titels Writers Unlimited The 
Series en Science Unlimited The Series, startten we in september 2016 B-Unlimited – Haags centrum 
voor literatuur, science en debat. Writers Unlimited coördineerde de programmering en de 
promotie. Bibliotheek Den Haag en Writers Unlimited verzorgden elk hun deel van de programma’s. 
In het jaar 2018 presenteerden we 17 programma’s: waarvan negen programma’s geproduceerd 
door Bibliotheek Den Haag en acht programma’s door Writers Unlimited. In totaal waren er 1.253 
bezoekers3. Intussen versterkte B-Unlimited zijn naamsbekendheid in de stad. Steeds meer mensen 
abonneerden zich op de nieuwsbrief, velen werden trouwe bezoekers van de programma’s. 
In de huidige samenwerking verzorgt Bibliotheek Den Haag de praktische faciliteiten, Writers 
Unlimited coördineert de programmering en marketing. Na twee jaar B-Unlimited evalueren we met 
de bibliotheek de samenwerking, en passen we waar nodig onze werkwijze aan. 
 

                                                           
2 Bezoekcijfers per productie 2018: Opening Night 320, Friday Night Unlimited 714, Kader Abdolah & Funda 
Müjde 75, Frank Westerman meets Mohsin Hamid 126, NRC Leesclub Live: Bas Heijne 278, Saturday Night 
Unlimited 694, Schrijversfeest 318, VPRO’s OVT Live 160; outreach en Spot on Young Poets 636. 
3 Acht B-Unlimited programma’s geproduceerd door Writers Unlimited, totaal aantal bezoekers 657, gemiddeld 
82 per programma; negen B-Unlimited programma’s geproduceerd door Bibliotheek Den Haag, totaal aantal 
bezoekers 596, gemiddeld 67 per programma. Zie ook Jaarrekening 2018, kwantitatieve gegevens. 
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Be Mobile – residencies voor schrijvers 

In het afgelopen jaar werkten we aan een nieuw project voor internationale uitwisseling. Be Mobile is 
een EU residencies-project, een samenwerking van instellingen uit Turkije, Duitsland, Frankrijk en 
Nederland, waarin Writers Unlimited participeert. De organisaties bieden samen een reeks 
residencies aan aan Turkse kunstenaars. Writers Unlimited is voor Nederland de aanbieder van een 
maand verblijf aan een Turkse auteur, naar verwachting in januari 2019. Omgekeerd bieden Turkse 
culturele organisaties residencies aan aan Duitse, Franse en Nederlandse kunstenaars. Writers 
Unlimited zal hiervoor adviseren aan de Turkse literaire partner. Het project wordt mogelijk gemaakt 
door een EU subsidie. Hoofdaanvrager is het Institut français de Turquie, dat hiervoor samenwerkt 
met het Goethe Institut, de Nederlandse Ambassade in Ankara en de Turkse culturele organisatie 
IKSV. 
 

Writers Unlimited in de stad Den Haag 

Writers Unlimited is uitstekend op zijn plaats in Den Haag als multiculturele stad die zich profileert 
als de internationale stad van vrede en recht. We hebben binnen de stad een lange traditie van 
samenwerking met de collega-culturele instellingen. Zo stonden we o.a. aan de wieg van het Haags 
festivaloverleg. Dat laatste is nu in 2018 opgegaan in het Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag. 
Met de andere grotere festivals van de stad zijn wij nu aangesloten bij dit overleg, dat samen met het 
Haags Museumplatform een belangrijke gesprekspartner is voor de Gemeente Den Haag. 
Om ook door het jaar heen zichtbaar te zijn in de stad organiseren we niet alleen maandelijkse 
programma’s in B-Unlimited in de Centrale Bibliotheek in Den Haag.  
 

Cultureel ondernemerschap – subsidies en fondsen, flexibele organisatie 

Onze belangrijkste subsidiënten zijn de Gemeente Den Haag en het Nederlands Letterenfonds (NLF). 
Zij steunen ons elk voor periodes van vier jaar. De huidige periode loopt tot eind 2020. Met de 
adviescommissie meerjarige manifestaties van het NLF vond afgelopen jaar een positief mid-term 
review-gesprek plaats. Naast deze meerjarensubsidies zijn de incidentele bijdragen van private 
fondsen voor ons onmisbaar. Zo werd het festival Winternachten van 2018 mede mogelijk gemaakt 
door Fonds 1818, VSB Fonds en het LIRA fonds. In het jaar 2018 hebben we ons ook extra ingezet om 
deze fondsen in een vroeg stadium aan ons te binden, wat leidde tot toezeggingen voor het festival 
van 2019.  Over 2018 behaalden we een hoog percentage eigen inkomsten van 45%. Het betreft hier 
naast de projectsubsidies van de particuliere fondsen ook de incidentele, variabele inkomsten uit 
recettes en bijdragen van uitgeverijen, incidentele overheidssubsidies, en de bijdragen van 
partnerorganisaties als Oxfam Novib en Jan Campert-stichting. En ook de Stichting Vrienden van 
Writers Unlimited deed een donatie.   
 
Stichting Writers Unlimited 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 op 21 
maart 2019 de ’overige reserves/buffervermogen’ bepaald op circa € 22.000. Dat was op 31 
december 2018 € 14.111.   
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2. Activiteiten 
 

2.1 Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2018 
 
Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag verwelkomde van donderdag 18 tot en 
met zondag 21 januari 2018 drieënnegentig auteurs uit binnen- en buitenland. Het Haagse festival 
presenteerde een unieke combinatie van voordrachten, een-op-een interviews, in opdracht nieuw 
geschreven essays of gedichten en eenmalige optredens waarin literatuur, dichtkunst, muziek en 
illustraties samenkomen. Het motto van het festival was We the People. Daarmee stonden het 
opnieuw invullen van oude Europese idealen en het grenzen stellen aan Europese ambities 
centraal. Zo vroeg Winternachten festival acht schrijvers en dichters om een nieuwe versie te 
schrijven van Schillers gedicht Ode an die Freude. 
 
Schrijvers David Van Reybrouck, Bas Heijne, Hassnae Bouazza, Stephan Sanders en Paul Scheffer 
gingen in gesprek met internationale bestsellerauteurs Mohsin Hamid, Alain Mabanckou en Nino 
Haratischwili, en met aanstormend internationaal talent als Fatma Aydemir, Ghayath Almadhoun en 
Efe Murad. Nederlandse festivalgasten waren onder meer Louise O. Fresco, Luuk van Middelaar, 
Rodaan Al Galidi, Marjolijn van Heemstra, Gustaaf Peek, Kader Abdolah, Anne Vegter en Funda 
Müjde. 
 

Opening Night: Free the Word, donderdag 18 januari 2018 

’s Avonds opende burgemeester Pauline Krikke het festival gevolgd door een welkomstwoord van 
Ton van de Langkruis, directeur van het Winternachten festival. Vervolgens introduceerde Jennifer 
Clement, schrijver en president van PEN International, de Pakistaanse auteur Mohsin Hamid. Zijn 
roman Exit West was genomineerd voor de Man Booker 
Prize 2017. Hamid sprak ter gelegenheid van de 
Opening Night de Free the Word!-speech uit. 
 
Met de uitreiking van de prestigieuze Oxfam Novib PEN 
Awards door Oxfam Novib directeur Farah Karimi 
werden auteurs geëerd die, met gevaar voor hun 
vrijheid en leven, de waarheid zoeken en uitdragen. De 
winnaars van de Oxfam Novib PEN Awards 2018 zijn 
journalist en schrijver Milagros Socorro uit Venezuela en 
journalist Eskinder Nega uit Ethopië. Na de uitreiking 
sprak Nieuwsuur-presentator Eelco Bosch van Rosenthal 
met Soccoro; Nega zit gevangen in zijn land en was niet aanwezig om zijn prijs in ontvangst te 
nemen.  Het Opening Night-programma werd omlijst met optredens door world jazz-duo Boi Akih en 
dichter Joost Baars en werd gepresenteerd door Margot Dijkgraaf, literatuurcriticus bij NRC en 
voorzitter van het bestuur van Writers Unlimited. De Opening Night kwam tot stand in samenwerking 
met Oxfam Novib, PEN International en PEN Nederland. 
 

Writers’ Meeting, vrijdag 19 januari 2018 

Onder het motto ‘broederschap’ vond de Writers’ Meeting op vrijdag 19 januari 2018 voor de 
tweede keer plaats in Museum Meermanno | Huis van het Boek in Den Haag. Margot Dijkgraaf leidde 
het als kennismaking en verkenning van het festivalthema bedoelde gesprek tussen de buitenlandse 
auteurs. Uit Pakistan kwam Mohsin Hamid, beroemd geworden met De val van de fundamentalist. 
Alain Mabanckou, een van de bekendste hedendaagse Afrikaanse auteurs en opkomend poetry slam-
dichter Sanam Sheriff uit India bekeken idealen, grenzen en Europa van een andere kant. Uit 
Duitsland kwamen Nino Haratischwili, schrijfster van het zich deels in Sovjet-tijden afspelende 

Afb. 1 Mohsin Hamid tijdens zijn Free the Word!-speech 
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familie-epos Het achtste leven (voor Brilka) en Fatma Aydemir, een auteur die in haar roman 
Ellebogen de worsteling tussen een Turkse afkomst en Duits burgerschap hoog laat oplopen. De 
Poolse schrijver, journalist en boksliefhebber 
Grazyna Plebanek woont, werkt en situeert haar 
oeuvre in Brussel, hart van de EU. De Turkse 
dichter en criticus Efe Murad, de Roemeense 
dichter en journalist Magda Cârneci en de 
Palestijns-Syrische dichter Ghayath Almadhoun 
verwerken in hun oeuvres hun ervaringen met 
regimes, grenzen en idealen.  
Verder namen ook Oxfam Novib PEN Award-
winnaar Milagros Soccoro (Venezuela), Gustaaf 
Peek (Nederland) en de programmakers van het 
festival deel aan de Writers’ Meeting. Na de 
Meeting was er een lunch en een rondleiding 
door het museum door conservator Rickey Tax. 
 

Friday en Saturday Night Unlimited: idealen herijken en grenzen stellen 

De wijze waarop Europa zich ontwikkelt, heeft grote invloed op de samenleving. In de literatuur, non-
fictie, dichtkunst en journalistiek laten oude en nieuwe idealen, sociale bewegingen en revolutionaire 
gedachten of ideologieën over Europa diepe sporen na. Het Europa van nu wordt enerzijds met 
nieuw idealisme en anderzijds met argwaan bekeken. Oude idealen herleven. De verhouding met de 
rest van de wereld wordt heroverwogen. Nieuwe grenzen worden getrokken. In dat spanningsveld 
bracht deze editie van Winternachten festival schrijvers, dichters, essayisten en musici met elkaar in 
gesprek over vrijheid, gelijkheid en broederschap.  
Tijdens de twee grote festivalavonden in Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag presenteerde 
Winternachten festival een serie programma’s waarin bovenstaand thema via gesprekken, voor de 
gelegenheid in opdracht geschreven teksten en gedichten, muziek en film tot uiting kwam. 
 

Friday Night Unlimited 

Op 19 januari 2018 werden in de Grote Zaal van Theater aan het Spui in drie achtereenvolgende 
programma’s de idealen uit de Franse Revolutie herijkt, opnieuw verwoord of op actuele of 
toekomstige waarde geschat. In Liberté: de revolutionaire betekenis van vrijheid opende de 
Congolese romancier en essayist Alain Mabanckou Friday Night Unlimited met een lezing over de 

waarden van de Franse Revolutie en hun betekenis voor onze 
tijd. Vervolgens ging schrijver en essayist Stephan Sanders in gesprek 
met Alain Mabanckou, met historicus en politiek filosoof Luuk van 
Middelaar en met schrijfster Louise O. Fresco over de huidige 
betekenis van vrijheid als drijvende kracht voor Europese democratie. 
De gesprekken werden afgewisseld door live tekenwerk van beeldend 
kunstenaar en boekillustrator Gerda Dendooven (België) en door 
muzikale bijdragen van klassiek accordeonist Oleg Lysenko 
(Nederland), cellist Jole De Baerdemaeker en sopraan Elisabeth 
Sturtewagen (beiden België). 
 
In Égalité! De erfenis van de Sovjetmens onderzocht Winternachten 
festival de waarde van gelijkheid als Europees ideaal in samenhang 
met de intellectuele erfenis van Karl Marx. Schrijver Gustaaf Peek, die 
in 2017 zijn pamflet Verzet! publiceerde, ging in gesprek met de 
Georgisch-Duitse schrijver Nino Haratischwili en de Roemeense 

Afb. 2 Rickey Tax (Meermanno), Grazyna Plebanek, Sanam 
Sheriff, Efe Murad, Sandra Bechtholt (Meermanno), Margot 
Dijkgraaf, Magda Carneci, Jet Steinz, Fatma Aydemir, 
Mohsin Hamid in Museum Meermanno | Huis van het Boek. 

Afb. 3 Alain Mabanckou tijdens zijn 
Winternachtenlezing 
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dichter en essayist Magda Cârneci. Hoogleraar en essayist Paul Scheffer leidde het gesprek. Klassiek 
accordeonist Oleg Lysenko verzorgde met zijn trio de muziek. 
In Fraternité! De vergeten waarde van wij-gevoel zochten Bas Heijne, David Van Reybrouck, de 
Turkse dichter en filosoof Efe Murad, de Duitse schrijver Fatma Aydemir en de Poolse 
schrijver/journalist Grazyna Plebanek naar hedendaagse woorden voor het verbindende wij-gevoel. 
De vrijdagavond werd passend afgesloten met het programma Ode an die Freude, waarin Schillers 

idealistische gedicht over Europa en de mensheid 
hertaald werd naar nu en hier. Winternachten festival 
vroeg acht schrijvers en dichters om elk hun eigen Ode 
an die Freude te maken. Deze avond presenteerden ze 
het resultaat. Deelnemers aan deze Odes 2.0 waren Nino 
Haratischwili, Magda Cârneci, Sanam Sheriff, Efe Murad, 
Grazyna Plebanek, Gustaaf Peek, Ghayath Almadhoun en 
Charlotte Van den Broeck. Zij droegen voor in hun 
moeder- of schrijftaal met simultaan een projectie van 
de Nederlandse en/of Engelse vertaling. Klassiek 
accordeonist Oleg Lysenko verzorgde met cellist 
Elisabeth Sturtewagen en sopraan Jole De 

Baerdemaeker de muzikale component van dit programma. 
 
Vrijdagavond stroomde Zaal 2 van Theater aan het Spui direct vol voor het optreden van Peter 
Buwalda op de sofa als ‘patiënt Nederland’ bij psychiater Damiaan Denys. Al even goed bezocht was 
het daaropvolgende Books Unlimited, waarin Margot Dijkgraaf de Brits-
Pakistaanse bestsellerschrijver Mohsin Hamid interviewde. Tenslotte 
betrad in Zaal 2 in Dichten in Dunglish en andere talen een nieuwe 
generatie Nederlandse en Vlaamse dichters het Winternachten 
festivalpodium. Joost Baars, Dean Bowen, Charlotte Van den Broeck, 
Çağlar Köseoğlu, Veva Leye, Nguyễn Nam Chi, Samira Saleh en Mia You 
droegen elk een voor deze gelegenheid geschreven, nieuw gedicht voor.  
 
In Filmhuis Zaal 1 besprak filosoof Tom Dommisse in Speech! aan de hand 
van film- en televisiefragmenten de schoonheid en kracht van de speech. 
Gerlinda Heywegen gaf vervolgens in Power to the people: film als wapen 
inzicht in de strijdbare cinema met een filmische bloemlezing over het 
oeuvre van onder meer Spike Lee, Ken Loach en Michael Moore. 
Tenslotte volgde de vertoning van de film Manifesto (2017) van de Duitse 
beeldend kunstenaar, filmmaker en fotograaf Julian Rosenfeldt. In deze 
film citeert Cate Blanchett in dertien rollen uit allerlei manifesten, 
doorsneden met prachtige opnamen gemaakt in en rond Berlijn. De film 
werd ingeleid door filosoof en cultuurdenker Ivana Ivkovic. 
 
De doorlopende programmareeks Boek van mijn leven trok veel bezoekers naar Studio A. Daar ging 
Hassnae Bouazza in gesprek met achtereenvolgens Gustaaf Peek, David Van Reybrouck, Joost Baars, 
Ghayath Almadhoun, Alain Mabanckou en Mohsin Hamid over een van hun favoriete boeken. 
 
 

Afb. 4 Podiumbeeld tijdens de uitvoering van 'Ode an die 
Freude' 

Afb. 5 Spoken word-artiest en 
dichter Samira Saleh tijdens 
'Dichten in Dunglish' 
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Zaterdagmatinees: Bas Heijne, Kader Abdolah & Funda Müjde, Frank Westerman & Mohsin Hamid 

Op zaterdagmiddag 20 januari presenteerde Winternachten festival drie matineeprogramma’s in 
Theater aan het Spui. De Pakistaans-Britse schrijver Mohsin Hamid en journalist-schrijver Frank 

Westerman praatten, aan de hand van Hamids bestseller De 
val van de fundamentalist, over manieren om terrorisme en 
fundamentalisme in woord en daad te beantwoorden. In het 
programma Literaire smokkelwaar vertelden Kader Abdolah 
en Funda Müjde ieder over hun favoriete - maar nog niet in 
het Nederlands vertaalde - boek uit hun vader-/moederland. 
Bas Heijne besprak in NRC Leesclub Live de klassieke roman 
Madame Bovary van Gustave Flaubert.  
 
 

Saturday Night Unlimited 

Tijdens Saturday Night Unlimited op 21 januari 2019 
presenteerde Winternachten festival Grenzen en geheime 
deuren, een gesprek met Mohsin Hamid, Paul Scheffer en 
Ghayath Almadhoun over de noodzaak en de 
onmogelijkheid van nationale grenzen. De succesvolle 
Pakistaanse schrijver Mohsin Hamid beschrijft in Exit 
West het leven met en in tijden van wereldwijde migratie. 
Paul Scheffer, schrijver en hoogleraar Europese Studies in 
Tilburg en Amsterdam, publiceerde in 2016 het essay De 
vrijheid van de grens waarin hij betoogt dat een open 
samenleving alleen kan bestaan door enige ruimtelijke 
afbakening. Ghayath Almadhoun droeg in dit programma 
voor uit zijn werk. De dichter, sinds 2008 woonachtig in Zweden en vertegenwoordiger van een jonge 
en geëngageerde Arabische schrijversgeneratie, heeft een Palestijns-Syrische achtergrond. Hij was 
journalist in Damascus en richtte er een poëziehuis op. De muzikale bijdrage in dit programma kwam 
van de Haagse ud-speler, componist en muziekdocent Amer Shanati; beeldend kunstenaar en 
illustrator Gerda Dendooven maakte live passende tekeningen. 
Het programma De straten van Istanbul - verzet en poëzie had het karakter van een performance. Vijf 
jaar na de Gezi-opstand, brachten dichters Efe Murad en Çaglar Köseoglu verhalen en gedichten over 
de literaire kaart van Istanbul, voorzien van bewegingsimprovisaties door choreografe en danseres 
Irina Baldini. 
In het programma De woede van Europa - over de binnenste buitenstaanders van Europa schetsten 
en duidden schrijvers met diverse Europese steden als standplaats deze woede vanuit hun omgeving 
en perspectief, onder leiding van auteur en cultuurhistoricus David Van Reybrouck. Deelnemers aan 
het gesprek waren de jonge Duitse romanschrijver Fatma Aydemir, de Roemeense dichter en essayist 
Magda Carneci en de Poolse schrijver Grazyna Plebanek. 
 
De avond werd in de Grote Zaal 
afgesloten met poëzie en muziek in een 
speciaal voor het festival gemaakte 
performance gebaseerd op de 
dichtbundel Ik hier jij daar van Anne 
Vegter en Ghayath Almadhoun. Beide 
dichters traden voor de gelegenheid op 
met de Haags-Syrisch-Palestijnse ud-
speler Amer Shanati en singer-songwriter 
Stefka. 

Afb. 6 Funda Müjde tijdens 'Literaire smokkelwaar' 

Afb. 7 Vlnr Paul Scheffer, Ghayath Almadhoun en 
Mohsin Hamid 

Afb. 8 Vlnr Anne Vegter, Ghayath Almadhoun, Amer Shanati en Stefka 
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In Zaal 2 startte de festivalavond met schrijver Marjolijn van Heemstra die prachtig in haar rol kroop 
als ‘patiënt Nederland’ op de sofa bij psychiater Damiaan Denys. Vervolgens interviewde Lisa Weeda 

in Books Unlimited eerst Nino Haratischwili en daarna 
Alain Mabanckou. 
Drie heel verschillende auteurs, Max Lerou, Mira Feticu 
en Hizir Cengiz - brachten daarna een ode aan hun 
eigen woonplaats in Den Haag – fragmenten van een 
verborgen stad. Tenslotte sprak Paul van der Gaag in 
het programma Het verstrippen van Van Dis met 
tekenaar Peter van Dongen over zijn beeldroman 
Familieziek naar de gelijknamige autobiografische 
roman van Adriaan van Dis, die zijn deelname aan het 
festival helaas moest afzeggen. 
 
In Filmhuis Zaal 1 sprak Gerlinda Heywegen met 

schrijver Gustaaf Peek over diens revolutionair pamflet Verzet – pleidooi voor het communisme 
(2017), ook als inleiding op de daaropvolgende vertoning van de speelfilm The Young Karl Marx van 
Raoul Peck. Het filmprogramma besloot met het vermakelijke Batman Nation, waarin Fenno 
Werkman beeldfragmenten over de gelijknamige superheld vertoonde uit zijn omvangrijke archief; 
de winnaar van de Speed-Batmanquiz ging naar huis met een originele schets van Batman-stripartiest 
Romano Molenaar. 
 
Arjan Peters leidde in Studio A de reeks Boek van mijn leven-gesprekken met achtereenvolgens 
Grazyna Plebanek, Magda Cârneci, Marjolijn van Heemstra, Sanam Sheriff, Charlotte Van den Broeck, 
Efe Murad en Fatma Aydemir. 
 

Zondag: OVT Live en het Schrijversfeest 

Zondag 21 januari kwamen ’s ochtends honderdzestig bezoekers naar het live 
vanuit de foyer van Theater aan het Spui uitgezonden VPRO-radioprogramma 
OVT.  
‘s Middags opende de Vlaamse dichter Carmien Michels het Schrijversfeest 
2018 met de voordracht van een van haar gedichten. Vervolgens gaf Arie 
Storm, romanschrijver en literatuurcriticus (Het Parool, Vrij Nederland), zijn 
visie op 'De Staat van de Nederlandse letteren'. Het Schrijversfeest-publiek 
bepaalde daarna met applaus dat Sumai Yahya de Jonge Campert-prijs 2018 
voor scholieren ontving (zie ook paragraaf 2.2.).  
 
Joris Wijsmuller, wethouder voor Stadsontwikkeling, 
Wonen, Duurzaamheid en Cultuur van de gemeente 
Den Haag overhandigde de Haagse literaire prijzen. 
Marije Langelaar (1978) kreeg de Jan Campert-prijs 

voor haar dichtbundel Vonkt! Haar laudatio kwam van danser en 
choreograaf Uri Eugenio. Jeroen Olyslaegers (1967) kreeg de F. 
Bordewijkprijs voor zijn roman WIL. Zijn lofredenaars waren Herman Van 
Goethem - historicus, jurist, hoogleraar en rector van de Universiteit van 
Antwerpen - en actrice Alejandra Theus die een fragment voordroeg 
uit WIL. Aan Annet Schaap (1965) is voor Lampje de Nienke van Hichtum-
prijs 2017 toegekend. Haar laudatio was in handen van tangogitarist en 
contrabassist Kay Sleking.  

Afb. 9 Lisa Weeda (l) interviewt Nino Haratischwili 

Afb. 11 Arie Storm tijdens 
zijn 'Staat van de 
Nederlandse letteren' 

Afb. 10 Jan Campert-prijs 
winnaar Marije Langelaar 
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Het Schrijversfeest culmineerde in de uitreiking van de Constantijn Huygens-prijs aan Hans Tentije. 
De prijs is toegekend aan zijn gehele poëtisch oeuvre. Tentije kreeg een muzikale laudatio van cellist 
Ernst Reijseger en hij werd toegesproken door essayist Cyrille Offermans. Het Schrijversfeest 2018 
was een programma van Writers Unlimited in samenwerking met de Jan Campert-stichting / 
Literatuurmuseum. 
 
 

 
Afb. 12 Vlnr wethouder Joris Wijsmuller, Constantijn Huygens-prijs-winnaar Hans Tentije en cellist Ernst Reijseger. 

 
 

2.2 Educatie: Spot on Young Poets en de Jonge Campert-prijs 
 
Spot on Young Poets is het educatieproject van Writers Unlimited, het Haags Dichtersgilde, Museum 
Meermanno | Huis van het Boek en middelbare scholen uit de Haagse regio. Sinds 2008 ontwikkelt 
Spot on Young Poets het schrijf- en dichttalent van bovenbouwleerlingen van Haagse middelbare 
scholen en leert hen in dicht- en performancelessen op school zelf gedichten schrijven en 
voordragen. 
 
Harry Zevenbergen en Diann van Faassen van het Haags Dichtersgilde gaven tussen 1 november 2017 
en 19 januari 2018 introductielessen op drie middelbare scholen in Den Haag: Christelijk College de 
Populier, het Edith Stein College en, voor het eerst, Dalton Den Haag. Hieraan namen 141 leerlingen 
deel. Aan de daaropvolgende dicht- en performanceworkshops namen op het Dalton en het Edith 
Stein elk 7 leerlingen deel; wegens ziekte van een docent konden de workshops op de Populier geen 
doorgang vinden. 
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In het eerste uur van Friday en Saturday Night Unlimited gaf Winternachten festival het foyerpodium 
van Theater aan het Spui aan leerlingen van Haagse middelbare scholen met hun eigen poëzie. Onder 

grote belangstelling van medeleerlingen, familie en 
festivalpubliek, en vakkundig begeleid door 
programmamaker en presentator Francis Broekhuijsen 
maakten elf leerlingen als dichters hun podiumdebuut. Joost 
Baars - winnaar van de VSB Poëzieprijs 2018 -, Charlotte Van 
den Broeck en Sanam Sheriff traden met hen op. Ook Paula 
Golunska, die zelf een jaar eerder meedeed en de Jonge 
Campert-prijs 2017 won, droeg voor. 
 
Na de Spot on Young Poets-optredens van de scholieren 
tijdens Friday en Saturday Night Unlimited, kozen we in 
samenwerking met 

het Haags Dichtersgilde drie finalisten voor de tweede 
editie van de Jonge Campert-prijs. Deze 
aanmoedigingsprijs voor de beste dichter-scholier werd 
uitgereikt tijdens het Schrijversfeest. De finalisten waren 
Shiu Bin van Lier, Elzahra Elkawafi en Sumai Yahya (van 
links naar rechts op de foto met wethouder Joris 
Wijsmuller). Na hun voordracht bepaalde het publiek met 
applaus de winnaar. Zo won Sumai Yayha, leerling van het 
Edith Stein College, de Jonge Campert-prijs 2018 en 
ontving de door Museum Meermanno gedrukte oorkonde. 
 
Kort na het festival waren leerlingen die tijdens het Winternachten festival optraden te gast in het 
poëzie-radioprogramma Het Woordenrijk op Den Haag FM. Voorjaar 2018 maakten ze in Museum 
Meermanno linosnedes voor een afdruk van hun gedicht. Op uitnodiging van het Haags Dichtersgilde 
traden de jonge dichters ook op tijdens het Bevrijdingsfestival en tijdens Dune Art – rondom de 
Watertoren in de duinen in Den Haag. Finaliste Elzahra Elkawafi heeft opgetreden tijdens het 
Embassy Festival in Den Haag op 1 september 2018, tijdens het UIT Festival Den Haag op 2 
september 2018 en tijdens de Winternachten-editie van Woorden Worden Zinnen in Paard Den Haag 
op 17 januari 2019. Jonge Campert-prijswinnaar Sumai Yayha trad op tijdens de Spot on Young Poets-
programma’s en het Schrijversfeest van het Winternachten festival 2019. 
 

2.3 Outreach programma Winternachten festival in Den Haag 
 
Met bijdragen van Fonds 1818 en het Nederlands Letterenfonds werd, naast het organiseren van het 
educatieproject Spot on Young Poets, ook een andere vurige wens van Writers Unlimited met succes 
gerealiseerd: met Winternachten festival meer en nieuw publiek bereiken in meer stadsdelen van 
Den Haag door samenwerking met de Haagse cultuur- en onderwijsinstellingen. 
 
Tijdens Winternachten festival 2018 hebben wijkbewoners, bibliotheekbezoekers en studenten 
samen met schrijvers en dichters elkaar hun verhalen verteld. Voor het eerst in Bibliotheek Nieuw 
Waldeck en in Bibliotheek Schilderswijk en - in een hernieuwde samenwerking met The Lighthouse - 
in de Haagse Hogeschool. Ook hernieuwden we onze samenwerkingen met Theater Dakota en het 
International Institute of Social Studies. 
 

Afb. 13 Leerlingen van het Edith Stein College en 
Francis Broekhuijsen (r) tijdens 'Spot on Young 
Poets' 

Afb. 14 Vlnr Shiu Bin van Lier, Elzahra Elkawafi, Sumai 
Yahya en wethouder Joris Wijsmuller 
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Theater Dakota: literair Winternachten café met dichters en muziek 

De samenwerking met 
Dakota – directeur 
Maarten Bakker en 
programmeur Mark 
Kalsbeek - is uitstekend, 
en beide partijen willen 
de samenwerking 
verstevigen en 
vernieuwen. Het 
programma 
Wereldverhalen, waarin 
buurtbewoners en 
schrijvers uit het 
festival elkaar verhalen 
vertellen rond een 
thema, werd daarom 
verplaatst naar een 
informele, intiemere 
plek in het theater, het 
Café in plaats van in de 

Studio. Programmamaker en presentator Francis Broekhuijsen ging op zaterdagmiddag 20 januari 
2018 met een publiek van veelal buurtbewoners in gesprek onder het motto “Wat draag ik”. 
Drie Winternachten festival-gasten kwamen naar Theater Dakota: De Vlaamse dichter Charlotte Van 
den Broeck, dichter en schrijver Rodaan Al Galidi en ud- en gitaarspeler Monir Goran. Studenten van 
de Haagse Hogeschool, waaronder Sabine Berrier - die vertel-les kregen van regisseur en meester-
verhalenverteller Martine Zeeman - en Stefanie Kersbergen, student aan ArtEZ hogeschool voor de 
kunsten Arnhem richting Theatre in Education, droegen bij.  Ook Frandjescka Balootje, Xaviera 
Cameron, Bryony Burns - deelnemers van het Theater Dakota Winter Verhalen Festival - en Dakota-
programmeur Mark Kalsbeek vertelden een verhaal. Tenslotte deden ook Shanella Bridgewater en 
Kavita Parsan mee: niet alleen met verhalen maar ook met zelfgebakken pasteitjes en cakejes. 
 
De beoogde informaliteit door de verplaatsing naar het Café bereikten we. Er waren deze keer 63 
bezoekers, waarmee de zaal uitverkocht was. Toch vinden we dat te weinig. We zijn met Theater 
Dakota van mening dat dit project een grotere potentie heeft. Voor de editie 2019 hebben we 
daarom besloten tot een schaalvergroting van het programma, van één naar twee middagen plus 
een avond, op de zaterdag en zondag, en een samenvoeging met het Winter Verhalen Festival van 
Dakota4. 
 

                                                           
4 In 2019 trok Dakota’s Winternachten Verhalen Festival 310 bezoekers op zaterdag en 146 op zondag. 

Afb. 15 'Wereldverhalen' in Theater Dakota met presentator Francis Broekhuijsen 
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Bibliotheek Schilderswijk: Winternachten festival in de literaire haarvaten  

Winternachten festival presenteerde op 
zaterdagmiddag 20 januari 2018 in samenwerking 
met Bibliotheek Schilderswijk voordrachten door 
en gesprekken met Sanam Sheriff, poetry slam-
talent uit India en de jonge schrijver/columnist (en 
Schilderswijker) Hizir Cengiz. Dichter en 
buurtbewoner Ibrahim Eroglu bracht samen met 
zijn dochter - de programmaleider van de 
bibliotheek, nu als vocaliste - Turkse poëzie ten 
gehore. Het werd een muzikaal-poëtische 
ontmoeting in drie talen: Engels, Turks en 
Nederlands. Alle voordrachten waren ook in het 
Nederlands en Engels beschikbaar voor het publiek.  
Het programma vond plaats in een intieme ruimte 
met de bibliotheekboeken als decor, met ruimte 

voor circa 60 stoelen. Er waren op deze middag 55 bezoekers. De samenwerking met 
programmamanager Cansu Eroğlu en de andere medewerkers van Bibliotheek Schilderswijk was 
uitstekend - zowel inhoudelijk, organisatorisch als in de publiekswerving en -ontvangst - en gaf beide 
partijen alle reden om die in het festival van 2019 voort te zetten. 

 

Bibliotheek Nieuw Waldeck: Winternachten festival naar stadsdeel Loosduinen 

Op vrijdagavond 19 januari 2018 gingen we naar Bibliotheek Nieuw Waldeck. Deze bibliotheek 
vervult samen met Bibliotheek Loosduinen een cultuuranker-functie en biedt vele culturele en 
literaire activiteiten omdat er verder in de omgeving geen cultuuraanbieders zijn. Deze wijken liggen 
relatief ver van het stadscentrum. De bibliotheek wordt uitstekend bezocht. Maar vanwege de wat 
hogere gemiddelde leeftijd van de wijkbewoners is voor hen een bezoek aan culturele activiteiten in 
het centrum, zoals het Winternachten festival, niet altijd weggelegd. Daarom brachten wij een 
programma uit het festival naar hen toe, dat we in overleg met Agnes Schüller (programmaleider van 
het cultuuranker Loosduinen-Nieuw Waldeck) samenstelden. Wegens ziekte van de aangekondigde 
Rodaan al Galidi hebben we op het laatste moment het programma moeten aanpassen: dichter 
Baban Kirkuki en ud-speler en componist Kamal Hors verzorgden een indringende poëtische en 
muzikale vertelling over het vluchten van Kirkuki uit Irak en het willen wortelen in Nederland. 
Schrijver en uitgever Judith Uyterlinde presenteerde. De wijziging van het programma weerhield het 
grootste deel van de bezoekers er niet van om toch naar de bibliotheek te komen. Er waren op de 
avond 78 bezoekers. Het festival en de bibliotheek zien dit succes als reden om de goede 
samenwerking in het festival van 2019 te continueren. 
 

Haagse Hogeschool: dichters in gesprek met studenten in de Speakers’ Corner 

Voor de tweede keer ging Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag een voorproef 
van het festival aanbieden aan de studenten van de Haagse Hogeschool. Dit jaar kwam het 
evenement tot stand door intensieve en vruchtbare samenwerking met de programmeurs van The 
Lighthouse, het publieke forum van de Haagse Hogeschool. Maarten van der Graaff (Nederland), 
Sanam Sheriff (India), Efe Murad (Turkije) en Ghayat Almadhoun (Syrië - Zweden), vier jonge dichters 
met zeer uiteenlopende achtergronden, droegen op donderdag 18 januari tijdens lunchtijd voor uit 
hun werk en gingen met de studenten in gesprek over de zeggingskracht van poëzie. Journaliste 
Hassnae Bouazza leidde het gesprek. De zware storm (windkracht 12) en ‘code rood’, juist rond het 
middaguur, speelden ons parten. Studenten konden het gebouw van de Haagse Hogeschool niet 
bereiken. In plaats van de verwachte 300, waren er toch 25 bezoekers die de tocht naar de 
Hogeschool konden maken. Zij waren geroerd door de poëzie en de gesprekken met de dichters. Met 

Afb. 16 Cansu Eroğlu, schrijver Hizir Cengiz en publiek in 
Bibliotheek Schilderswijk 
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programmamanager Annelies van Rosmalen en programmamedewerker Hilde Buimer van The 
Lighthouse is opnieuw samengewerkt in het kader van de festivaleditie 2019.  
 

International Institute of Social Studies: verhalen van studenten, bezoekers en Winternachten-auteurs 

Op zaterdag 20 januari 2018 zetten wij een dierbare en 
rijke traditie voort: Winternachten festival werkt al vele 
jaren samen met een van de vitaalste organisaties van 
Den Haag. Studenten uit de hele wereld komen naar de 
stad voor een (master)studie, training of onderzoek 
aan het International Institute of Social Studies (ISS). 
Deze middag vertelden bezoekers, studenten en 
schrijvers elkaar verhalen in het Engels. De 
geëngageerde dichters Efe Murad (Turkije), Magda 
Cârneci (Roemenië), Mira Feticu (Nederland) en Çaglar 

Köseoglu (Nederland) droegen bij met verhalen over dichten in tijden van revolutie. Kees Biekart, 
verbonden aan ISS als Associate Professor in politieke sociologie, was gespreksleider. Hij 
organiseerde het programma met zijn collega Martin Blok. We vinden het belangrijk om ook een 
internationaal publiek van bewoners en studenten te betrekken bij het festival. De inzet en 
betrokkenheid van het ISS in dit relatief eenvoudig te realiseren programma zijn ieder jaar 
onverminderd groot. Dit jaar bereikten we circa 70 bezoekers. Voor het ISS, het festival en de 
deelnemende auteurs is dit programma een geweldige ervaring, iets om voort te zetten. 
 

Winternachten College: schrijver in gesprek met Haagse scholieren 

Uit onze programmering van 2017 bleek dat leerlingen van 
middelbare scholen wel degelijk geïnteresseerd zijn om in 
gesprek te gaan met internationale auteurs - mits in het 
kader van een Nederlandse of Engelse les van tevoren tijd en 
ruimte is ontstaan om zich samen met de docenten in het 
betreffende boek of bundel te verdiepen. Toen ging in het 
Edith Stein College de Amerikaanse bestsellerschrijver 
Colson Whitehead in gesprek over zijn jongste roman The 
Underground Railroad over de Amerikaanse 
slavernijgeschiedenis. Twaalf leerlingen werkten toen als een 

redactie, met begeleiding van hun docente Engels Hanne Glerum, en dankzij door ons aangereikt 
achtergrondmateriaal. Dit jaar kregen de scholieren op donderdag 18 januari de Poolse auteur 
Grazyna Plebanek op bezoek. Zij bereidden zich goed voor door enkele delen van haar literaire werk 
te lezen in het Engels. Opnieuw was de samenwerking uitstekend. Dit jaar werden echter minder 
klassen betrokken bij het project. Uiteindelijk werden 45 leerlingen bereikt. Dat vinden we te weinig. 
In 2019 voorzien we opnieuw een samenwerking met deze en andere scholen. We spreken dan met 
elk van de scholen een ondergrens af voor het aantal deelnemende schollieren. 
Deze keer had zich een tweede school aangemeld, het Dalton Den Haag. Docenten Yvette Hillenaar 
en Paulette Wolters kozen voor een optreden van en gesprek met Rodaan Al Galidi op donderdag 18 
januari. Helaas moest dit op het laatste moment wegens ziekte worden afgelast5. 
  

                                                           
5 In het festival van 2019 heeft Rodaan Al Galidi alsnog met negentig scholieren van Dalton Den Haag zijn werk 
besproken. 

Grazyna Plebanek in het Edith Stein College 

Afb. 17 Studenten tijdens het Winternachtenprogramma 
'World Storytelling in ISS' 
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2.4 B-Unlimited 
 
B-Unlimited is een samenwerking van Bibliotheek Den Haag en Writers Unlimited. B-Unlimited biedt 
maandelijks programma’s die recht doen aan de diversiteit van de stad en rekening houden met het 
internationale profiel van Den Haag. Met de programma’s trokken we een groeiend en gemêleerd 
publiek. Voor 2018 stonden 19 programma’s gepland, waarvan er twee door omstandigheden zijn 
vervallen. Er zijn in totaal 17 programma’s gerealiseerd over Nederlandse en internationale 
literatuur, over wetenschap en samenleving en over de maatschappelijke actualiteit. Bij de 
programma’s die door Bibliotheek Den Haag zijn samengesteld ligt het accent op de actuele 
Nederlandstalige literatuur, Writers Unlimited maakte programma’s rond maatschappelijke 
actualiteit, wetenschap en internationale literatuur. Voor een aantal programma’s is samen gewerkt 
met andere organisaties, waaronder Museum Meermanno, de Koninklijke Bibliotheek, ProDemos en 
uitgeverijen. 
 
Vanuit Writers Unlimited coördineerde Ton van de Langkruis het totale programma, stelden Ilonka 
Reijntjens, Patrick van der Hijden, Shervin Nekuee en Toef Jaeger de edities samen en verzorgden 
Ingrid Huijsman de communicatie, Ellen Geertse de productie en Tineke van Manen de zakelijke 
leiding. Namens de bibliotheek stelde Mira Feticu de maandelijkse programma’s over 
Nederlandstalige literatuur samen. Tijdens de avonden werkten we samen met De Vries van Stockum 
boekverkopers (v/h Van Stockum) voor de boekverkoop in Studio B. Bibliotheek Den Haag zorgde 
voor de zaalfaciliteiten en ticketing, en medewerkers van de bibliotheek maakten van bijna alle 
programma’s videoregistraties die zijn terug te zien via YouTube en op de websites van B-Unlimited 
en Bibliotheek Den Haag. Hieronder het overzicht van de B-Unlimited programma’s van 2018. 
 

Peter Verhelst & Marieke Lucas Rijneveld - zondag 28 januari 2018 

De Vlaamse dichter, romancier en regisseur Peter Verhelst schreef het Poëziegeschenk van 2018 Wat 
ons had kunnen zijn. In het kader van de Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen interviewde 
Abdelkader Benali de veelbekroonde Peter Verhelst samen met jong literair talent Marieke Lucas 
Rijneveld. Het duo Marktplaatsmuziek verzorgde het muzikale intermezzo. Programma samengesteld 
door Mira Feticu (Bibliotheek Den Haag).  
 

Koen Peeters en Thomas Verbogt - vrijdag 8 februari 

2018 

Op vrijdag 9 februari waren Koen Peeters en Thomas 
Verbogt samen te gast bij B-Unlimited. Jeroen Vullings 
ging met ze in gesprek over hun poëzie, hun nieuwe 
boeken en hun schrijverschap. Het muzikale 
intermezzo kwam van de Haagse muzikant en zanger 
Max Douw. Programma samengesteld door Mira 
Feticu (Bibliotheek Den Haag).  
 
 

Kiezen is geloven - vrijdag 15 februari 2018 

B-Unlimited presenteerde ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen het debatprogramma 
Kiezen is geloven. Met acteur en regisseur Jaap Spijkers, pr-consultant Paul Stamsnijder, 
programmamaker en oud-wethouder Pieter Hilhorst en schrijver en Eerste Kamerlid Petra Stienen. 
Een debat over vragen als: hoe komt het überhaupt dat wij kiezers onze politici geloven? En hoeveel 
is geloofwaardigheid eigenlijk nog waard in deze tijd van bubbles, fake news en handige frames? 
Programma samengesteld door Patrick van der Hijden (Writers Unlimited). 
 

Afb. 18 Schrijver Thomas Verbogt in Studio B 
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Maxim Februari & Justine Le Clercq - vrijdag 2 maart 2018 

Op vrijdag 2 maart interviewde Abdelkader Benali bij Literatuur Late Night van B-Unlimited de 
schrijvers Maxim Februari en Justine le Clercq over hun nieuwste boeken, resp. Klont en Krimp, en 
hun schrijverschap. De muziek werd deze avond verzorgd door songwriter en gitarist Pyke de Grood. 
Programma samengesteld door Mira Feticu (Bibliotheek Den Haag). 
 

Joke Hermsen & Alexander Reeuwijk - vrijdag 16 maart 2018 

Het thema van de 83ste Boekenweek was 'Natuur'. Jeroen Vullings ging voor deze extra 
boekenweekeditie van B-Unlimited met filosofe Joke Hermsen en schrijver Alexander Reeuwijk in 
gesprek over natuur, wandelen en reizen. De sopraan Violetta Lazin en de Italiaanse 
dirigent/componist Gianmaria Griglio verzorgden deze avond de muziek. Programma samengesteld 
door Mira Feticu (Bibliotheek Den Haag).  
 

Pieter Waterdrinker & Oscar van den Boogaard - vrijdag 6 april 2018 

Een avond in het teken van de (auto)biografie, met de schrijvers Pieter Waterdrinker en Oscar van 
den Boogaard. Jeroen Vullings ging met beide schrijvers in gesprek over hun nieuwste boeken: 
Tsjaikovskistraat 40 van Waterdrinker en Kindsoldaat van Van den Boogaard. Inessa Levkina en Irina 
Zuboff verzorgden deze avond het muzikale intermezzo. Programma samengesteld door Mira Feticu 
(Bibliotheek Den Haag). 
 

Tom Lanoye introduceert de Zuid-Afrikaanse schrijver Marianne Thamm - vrijdag 20 april 2018  

De Zuid-Afrikaanse schrijver, journalist en stand-up 
comedian Marianne Thamm groeide op in de minder gegoede 
suburbs van Pretoria tijdens de hoogtijdagen van de Apartheid. 
In haar boek De ondraaglijke blankheid van het bestaan (in 
Zuid-Afrika verschenen onder de titel Hitler, Verwoerd, Mandela 
and Me) beschrijft ze haar leven. 'Geen fantast had het zo gek 
kunnen verzinnen' schreef Tom Lanoye in het voorwoord. 
Lanoye ging op deze avond met de schrijver in gesprek. Voor 
hem is Marianne Thamm een van de grappigste en scherpste 
geesten die hij kent. Programma samengesteld door Ilonka Reijntjens (Writers Unlimited). 
 

Herdenken - Jan Terlouw & het Leonard Ensemble - donderdag 3 mei 2018 

Deze editie van Literatuur Late Night stond B-Unlimited in het teken van herdenken, herwonnen 
vrijheid en herstelde vrede. In het voor 4 mei geschreven literair concert van Jan Terlouw & het 
Leonard Ensemble ging het erover hoe prachtig vrijheid is en hoe belangrijk het is die niet te 
misbruiken. En over hoe mooi vrede is en hoe moeilijk het is die te bewaren. Programma 
samengesteld door Mira Feticu (Bibliotheek Den Haag). 

 

Heleen van Royen & Ronald Giphart - vrijdag 1 juni 2018 

Op vrijdag 1 juni interviewde Jeroen Vullings de schrijvers over 
taboes, seks en erotische boeken. Een programma i.s.m. 
Museum Meermanno en de Koninklijke Bibliotheek n.a.v. de 
spraakmakende tentoonstelling Porno op papier. Taboe en 
tolerantie door de eeuwen heen. Intermezzo door 
danseres Donia Serena. Programma samengesteld door Mira 
Feticu (Bibliotheek Den Haag). 

 

Afb. 19 Heleen van Royen en Ronald Giphart 
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De Methode Wilders - vrijdag 7 juni 2018 

Filosoof Simone van Saarloos volgde het proces tegen 
Geert Wilders op de voet. In haar boek ENZ. - het 
Wildersproces probeert Van Saarloos aan de hand van 
filosofie en analyse de aanhangers van Wilders te 
doorgronden en hun bewondering te begrijpen. 
Abdelkader ging met haar en Karin Amatmoekrim in 
gesprek. Programma samengesteld door Ilonka Reijntjens 
(Writers Unlimited). 
 

Nacht van de Dictatuur - vrijdag 14 september 2018 

Wat houdt het in om schrijver te zijn onder een dictatuur? Begrijpt het Westen de cultuur in het 
Oosten en vice versa? Op vrijdag 14 september ging journalist en schrijver Frank Westerman tijdens 
de achtste Nacht van de Dictatuur bij B-Unlimited in gesprek met Mira Feticu over dictatuur en de 
kracht van het woord in een totalitair systeem. Gespreksleider: Chris Keulemans. De bezoekers 
hadden ook toegang tot het overige programma van de Nacht van de Dictatuur in Den Haag. 
Programma samengesteld door Mira Feticu (Bibliotheek Den Haag). 
 

Morality, Truth and Fiction in America - vrijdag 19 september 2018 

Waar staat Amerika voor op dit moment? Voor welke waarden staat een land waar waarheid en 
fictie steeds meer door elkaar lopen en morele grenzen verlegd worden? 'Morality, Truth and Fiction 
in America' was de rode draad in een gesprek van Bas Heijne met Amerika-deskundige Markha 
Valenta en de Amerikaanse schrijver Brad Watson. Zijn roman Miss Jane beslaat het leven van 
'juffrouw' Jane, die een afwijking heeft die maakt dat een 'gewoon' leven niet zomaar tot de 
mogelijkheden behoort. Programma samengesteld door Toef Jaeger (Writers Unlimited).  
 

North Korea: daily life in a mental dictatorship - the story of the refugee - vrijdag 18 oktober 2018 

Remco Breuker, Noord-Korea deskundige bij uitstek, waarschuwt 
voor optimisme. Hij herkent de strategie van het meedogenloze 
dictatoriale bewind in Noord-Korea. De naar het zuiden gevluchte 
ex-hofdichter Jang Jin-sung bezong de goede daden van de 
dictator; nu is hij vrij om te schrijven waarover hij wil. Hij en Remco 
Breuker vertelden meer over hoe het is om in Noord-Korea te 
leven onder een mentale dictatuur. In poëzie en gesprek. Hassnae 
Bouazza leidde deze avond. Programma samengesteld door Ton 
van de Langkruis (Writers Unlimited). 

 

Arnon Grunberg & Abdelkader Benali - vrijdag 9 november 2018 

Onze gast van 9 november was Arnon Grunberg, de auteur van Tirza, De asielzoeker, Blauwe 
maandagen, Fantoompijn en vele andere boeken, en meervoudig winnaar van zo'n beetje alle 
Nederlandse literaire prijzen. Grunberg ging in gesprek met Abdelkader Benali over zijn nieuwste 
boek Goede mannen. Een ontroerende en wanhopige roman over een Heerlense brandweerman bij 
wie het noodlot toeslaat als zijn oudste zoon zelfmoord pleegt. De vocalist Anka Koziel uit Den Haag 
verzorgde deze avond het muzikaal intermezzo. Programma samengesteld door Mira Feticu 
(Bibliotheek Den Haag). 
 

Dancing Bears: Polish writer Witold Szablowski on Nostalgia for Communism - vrijdag 16 

november 2018 

De jonge Poolse schrijver en journalist Witold Szabłowski (1980) gaat in zijn nieuwste boek Dansende 
beren op zoek naar de resten van het communistische ideaal. De dansende beren uit de titel zijn de 

Afb. 20 Simone van Saarloos, Karin Amatmoekrim en 
Abdelkader Benali 
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vrijgelaten circusdieren uit Bulgarije, die zich in de natuur nauwelijks 
weten te redden. Tijdens zijn journalistieke reis door onder meer 
Polen, Albanië en Bulgarije tekent hij de intrigerende verhalen op 
van mensen die vrij zijn, net als de getemde beren, maar nog vaak 
verlangen naar de communistische tijd. Szablowski ging over zijn 
boek in gesprek met Michel Krielaars, chef boeken van NRC en 
auteur van ondermeer Alles voor het moederland, over de terreur 
van Stalin ten tijde van Babel en Grossman. Programma 
samengesteld door Toef Jaeger (Writers Unlimited). 
 
 

Indische ouders: verhalen achter de stilte - vrijdag 28 november 2018 

Herkenbaar voor veel kinderen van Indische ouders: wat hebben ze weinig losgelaten over wat ze 
hebben meegemaakt tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Schrijvers Reggie 
Baay en Adriaan van Dis delen die ervaring. In 2018 verscheen van Baay Het kind met de Japanse 
ogen, een documentaire (anti-)oorlogsroman. Ook Adriaan van Dis verwerkte zijn familiegeschiedenis 
in zijn literaire werk. Het meest recent in Ik kom terug, een deels autobiografische roman over zijn 
moeder. De schrijvers gingen in gesprek met Paul van der Gaag, bekend van VPRO's OVT, het 
radioprogramma over de actualiteit van de geschiedenis. Programma samengesteld door Ton van de 
Langkruis (Writers Unlimited). 
 

Meer dan een monsterboek: Frankenstein-lezen met Hanna Bervoets, Damiaan Denys en Martijntje 

Smits - vrijdag 14 december 2018 

In 1818 schreef de toen maar nog negentienjarige romancier Mary Shelley een baanbrekend boek. 
Een literair meesterwerk en pionierwerk in een genre dat pas decennia later een naam zou gaan 
krijgen: science fiction. Maar het boek is ook een diepgaande dialoog over hoe we moeten omgaan 
met de technologische vooruitgang. Bij B-Unlimited vertelden de schrijver Hanna Bervoets en de 
filosoof en ingenieur Martijntje Smits over hun fascinatie voor Frankenstein. Waarom is Shelley's 
boek een meesterwerk en nog altijd erg relevant voor onze tijd? Ook droegen ze hun persoonlijke 
keuze aan Frankenstein-passages voor. Gespreksleider was de toonaangevende psychiater, 
neurowetenschapper, schrijver en theateracteur Damiaan Denys. Programma samengesteld door 
Shervin Nekuee (Writers Unlimited). 
 

Afb. 21 Vlnr Adriaan van Dis, Reggie Baay en Paul van der Gaag 

Afb. 22 Damiaan Denys 
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2.5 UIT Festival Den Haag en Embassy Festival 2018 
 
Writers Unlimited manifesteerde zich actief tijdens de opening van het culturele seizoen met 
literair-muzikale podiumoptredens en kaartverkoop van het Winternachten festival en van B-
Unlimited. 
 
Want de culturele kick-off van Den Haag, in 2018 gehouden op vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 en 
zondag 2 september, is dé gelegenheid om merk en activiteiten van Writers Unlimited te profileren 
onder cultureel geïnteresseerden en om de PR-campagnes voor het festival en B-Unlimited te 
starten. 
 
Zaterdagmiddag 1 september introduceerde Shervin Nekuee tijdens het Embassy Festival op het 
Lange Voorhout het Winternachten festival 2019.  De talentvolle finaliste van de Jonge Campert-prijs 
2018, Elzahra Elkawafi, droeg een gedicht voor. Innovatiefilosoof Martijntje Smits sprak, als 
voorproef van het festivalthema, over de actuele betekenis van Mary Shelleys Frankenstein. 
 
Zondagmiddag 2 september gingen we op meerdere Cultuurmarkt-podia los met muzikale optredens 
van Aafke Romeijn en Lounar, met voordracht van schrijvers en dichters Maarten van de Graaff en 
Mira Feticu, en met de jonge Haagse dichttalenten Xiu Bin van Lier – eveneens finaliste van de Jonge 
Campert-prijs 2018 en met Sumai Yahya, winnaar van de Jonge Campert-prijs 2018. De 
podiumoptredens én de literaire quiz op de zeepkist bij de Winternachten-marktkraam, 
gepresenteerd en ingeleid door Francis Broekhuijsen, trokken veel belangstelling en droegen bij aan 
een uitstekende voorverkoop van circa tweehonderd tickets voor Friday en Saturday Night Unlimited. 
 
 

2.6 Publiciteit Winternachten festival 2018 
 
Soms zeg je meer met letters. In communicatiecampagnes wordt aan beeldmateriaal terecht een 
enorme kracht toegedicht. Toch koos Winternachten festival voor de editie 2018 een letteraffiche. 
Want thematisch reflecteerde het festival in veel programma’s op de opleving en herontdekking van 
het wij-gevoel. Onder het motto We the People – de eerste woorden van de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsverklaring - groeperen zich op het affiche een twintigtal schrijvers die tijdens het 
festival optraden, in een ritmisch geheel van kleuren. 
 
De communicatiecampagne van het Winternachten festival heeft vier uitgangspunten:  

- zichtbaar zijn bij de beoogde doelgroepen en wellicht geïnteresseerden, 
- profilering van doelstellingen en festivalprogramma, 
- vorming van een interactieve gemeenschap (community) van bezoekers en 

belanghebbenden, 
- aansporen tot kaartverkoop. 

 
De grotere rol van online en digitale publiciteitsmiddelen die ten behoeve van de editie 2017 al was 
ingezet, is gecontinueerd en versterkt. Uiteindelijk leverde dit een flinke stijging op van het aantal 
nieuwsbriefabonnees en van Facebook-volgers. De campagne draagt hiermee bij aan de opbouw van 
een actieve ‘community’ van volgers, geïnteresseerden en partner-instellingen. 
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Klantreis 

Vanaf eind augustus zet de campagne in op bewustwording (awareness) over het festival. Tijdens 
het UIT Festival Den Haag treden festivalauteurs op en worden kortingskaarten aan de kraam 

verkocht. Het affichebeeld duikt vanaf december op in het 
straatbeeld van Den Haag, Amsterdam, Utrecht en 
Rotterdam, in steden als Delft, Leiden, Haarlem, Breda, 
Tilburg en Nijmegen en in de omliggende dorpen in de regio 
Haaglanden. Een sfeerrijke, compacte vouwfolder met 
hoofdlijnen van het festivalprogramma en portretten van 
festivalgasten landt per post in de brievenbus bij bezoekers 
van eerdere edities. De folder vindt via rekken in winkels en 
horeca zijn weg naar geïnteresseerden. De tweewekelijkse 
emailnieuwsbrieven en met regelmaat aangemaakte 
Facebook-posts melden festivaldata, de eerste namen van 

festivalgasten, bijbehorende leestips en aankondigingen van de programma’s van B-Unlimited. 
 
Eenmaal bewust van het festival en de festivaldata, neemt programma-informatie op de 
festivalwebsite en Facebook-content de potentiële bezoeker vanaf eind november verder mee naar 
de oriëntatiefase van zijn klantreis. De geïnteresseerde oriënteert zich op wat haar of hem 
aanspreekt in het programma en op welke dag of avond zij of hij het festival bezoekt. Nieuwsbrieven 
en sociale media-posts gaan nu dieper in op specifieke deelnemers en programma-onderdelen. 
  
In de beslisfase zet de campagne via een combinatie van middelen (affiches in straatbeeld, online 
bannercampagne, radiocampagne, Facebook-content, geveldoek, nieuwsbrief) vanaf begin januari 
sterk aan tot actie, in het bijzonder kaartverkoop.  
 
De klant is nu aangekomen bij het ervaren van het festival. Ook in deze fase is publiciteit erg 
belangrijk: welke informatie krijgt de klant mee bij zijn bezoek; hoe ervaart hij de ontvangst, de 
locatie, het programma en de informatie ter plaatse. Hand outs bij alle afzonderlijke programma’s 
worden uitgedeeld, het festivallogo en -affichebeeld keren terug op de festivallocaties en in 
zaalprojecties. 
 
Na het festival geeft een Facebook-campagne met terugblik-fotoalbums gelegenheid na te genieten 
en de persoonlijke festivalervaring te delen met het eigen sociale media-netwerk. Een 
bezoekersonderzoek peilt de stemming onder bezoekers en inventariseert onder meer hun leeftijd, 
opleiding en interesses. Na enkele weken zijn videoregistraties te vinden op het YouTube-kanaal van 
het Winternachten festival. 
 

Voortbouwen op versterkte inzet van digitale en online PR 

De campagne voor Winternachten festival 2018 is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Het 
gebruik van online middelen en van sociale media is verder versterkt. Gedrukte publiciteitsmiddelen 
blijven onderdeel van de campagne maar worden beperkter ingezet. Digitale publiciteit kreeg een 
groter aandeel, zowel in ‘vrije’ als ‘betaalde’ vorm in de online openbare ruimte via de eigen sociale 
mediakanalen en, in de echte openbare ruimte, via videoschermen op treinstations en in Haagse 
winkelgebieden. 
Naast doel treffen in publiekswerving wil de campagne ook investeren: in vergroten van de 
bekendheid met het kwaliteitsmerk Writers Unlimited als ‘de beste literaire club van Nederland’, met 
Winternachten festival als ‘het mooiste literatuurfestival van Nederland’ en met B-Unlimited, de 
inmiddels zeer goed bezochte tweewelijkse reeks debatten en literaire gesprekken  in samenwerking 
met de Bibliotheek Den Haag.  
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Daarom vertelt deze campagne in alle uitingen de verhalen van de schrijvers, denkers, journalisten 
en wetenschappers die Writers Unlimited in Den Haag een podium geeft. De campagne neemt 
potentieel publiek, geïnteresseerden, volgers, belanghebbenden en samenwerkingspartners mee op 
reis naar de vier festivaldagen in januari en naar de B-Unlimited-avonden. 
 

Website, social media, nieuwsbrieven, festivaltrailer en YouTube 

Online informatievoorziening en publiekswerving heeft verreweg het grootste aandeel in de 
publiciteitscampagne voor het Winternachten festival. Met de publicatie, eind november, van het 
festivalprogramma op de Writers Unlimited-website start officieel de online kaartverkoop van het 
Winternachten festival. In de maanden augustus, september en oktober worden hiervoor de 
programmateksten en biografieën geschreven en vertaald naar het Engels. Er worden portretfoto’s 
verzameld en fotocollages gemaakt. 
 
In direct verband met de informatie die de festivalwebsite biedt, is voor Winternachten festival 2018 
een sociale mediacampagne ontwikkelt. Op basis van een contentkalender zijn uitingen 
gecoördineerd en tijdig gepubliceerd. De Facebookpagina en het Twitteraccount van Writers 
Unlimited zijn hiervoor ingezet. Vaak vergezeld van een leestip, werden schrijversportretten in beeld 
en tekst geplaatst die de verdieping en duiding die Winternachten festival typeert weerspiegelen. 
Opnieuw is een festivaltrailer geproduceerd: een op sociale media-gebruik toegespitste videotrailer 
die in 30 seconden de sfeer oproept van het Winternachten festival. De post met de festivaltrailer 
blijft een van de best presterende Facebook-posts van de campagne. Als resultaat van de Facebook-
inzet is het aantal volgers voor de tweede keer over een jaar met 30% gestegen. 
 
Emailnieuwsbrieven blijven een zeer belangrijke rol spelen in het directe contact met festivalpubliek 
en geïnteresseerden. Writers Unlimited stuurt maandelijks – vanaf midden november tweewekelijks 
- een nieuwsbrief naar 3.089 abonnees. Door abonneewerving via de website en sociale media van 
Writers Unlimited is dit aantal gedurende 2018 met 10% gestegen tot 3.315. Als onderdeel van de 
contentkalender is de inhoud van de nieuwsbrieven in lijn met publicatiemomenten op de 
festivalwebsite en sociale media. In de nieuwsbrieven is ook plaats voor verwijzingen naar het B-
Unlimited-programma. 
Het YouTube-kanaal van Winternachten festival zorgt als beeldarchief intussen voor aanvullende en 
langlopende online zichtbaarheid. De videoregistraties van festivalprogramma’s worden voortdurend 
via zoekopdrachten naar schrijversnamen en keywords gevonden en bekeken. De registraties van 
festivaleditie 2017 zijn inmiddels enkele duizenden keren bekeken. Sinds de lancering in 2010 telt het 
kanaal in totaal ruim 101.000 weergaven (zelfde tijd vorig jaar: 82.000 weergaven). 
 

Affiches, brochure en handouts 

Drukwerk behoudt een plek in de publiciteitscampagne - passend voor een literair georiënteerd 
evenement waar ook nog eens veel boeken worden verkocht en gesigneerd. Voor Winternachten 
festival 2018 is de vereenvoudigde drukwerkcampagne van vorig jaar herhaald om opnieuw het 
digitale campagnedeel meer ruimte te geven.  De brochure ondersteunt de lancering van het online 
programma via de festivalwebsite door juist in die week te belanden in huiskamers, horeca, winkels, 
bibliotheken en boekhandels. Hand outs met het programmaschema en foto’s en biografieën van de 
deelnemers bieden bij het festivalbezoek herkenning en achtergrondinformatie. 
 

Embassy Festival en UIT Festival Den Haag 

Writers Unlimited zet uit oogpunt van merkprofilering, naamsbekendheid en publiekswerving sterk in 
op een actieve aanwezigheid en podiumbijdrage aan zowel het Embassy Festival als het UIT Festival 
Den Haag. Op 1 en 2 september 2018 organiseerde Writers Unlimited literair-muzikale optredens op 
meerdere podia; op zondag 2 september werden aan de Writers Unlimited-marktkraam meer dan 
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tweehonderd tickets met UIT Festival-korting verkocht voor het Winternachten festival en voor B-
Unlimited. 
 

Media-partners: meer zichtbaarheid in Nederland, regio Haaglanden en in Den Haag 

Mediapartners zijn van groot belang voor Winternachten festival. De lezers en volgers van de 
mediapartners zijn doelgroep en potentieel publiek. VPRO en NRC Handelsblad waren ook deze 
editie aanwezig met programma’s OVT Live en NRC Leesclub Live. Nieuw was de samenwerking met 
De Gids, het oudste literair-beschouwelijke magazine van Nederland. De Gids publiceerde december 
2017, deels met bijdragen van festivalauteurs, een themanummer over ‘wij-gevoel’. Tijdens het 
festival kregen bezoekers gratis een exemplaar aangeboden; de online versie was voor onze 
emailnieuwsbriefabonnees beschikbaar via een gratis download. 
 
Voor de tweede keer, nu voor de festivaleditie 2018, is gekozen om betaalde advertenties minder in 
print en meer online in te zetten. In opdracht van Writers Unlimited voerde BBK Media een online 
advertising en retargeting bannercampagne uit, geografisch en naar interesse gericht op de 
belangrijkste doelgroepen van het festival. In de campagne zijn 862.220 impressies van drie 
verschillende formaten animated banners vertoond op veel bezochte sites, waarbij er 3.760 keer op 
een banner is geklikt. De gemiddelde CTR (Click Through Rate) komt hiermee op 0,436%. Via 
retargeting - bannering na bezoek aan de festivalwebsite - werd een prima resultaat bereikt van 
1,249%. De benchmark van een CTR is 0,1%. 
 
Met dezelfde precisiemethode zijn in de vier weken voor het festival advertenties geplaatst via  de 
Facebook-pagina van het Winternachten festival. In samenwerking met Den Haag Marketing heeft de 
zeer goed bezochte website denhaag.com vier weken een advertorial op zijn homepage geplaatst.   
De grote billboards op de Utrechtsebaan in Den Haag waren helaas niet meer voor culturele 
adverteerders beschikbaar. 
  
Via RailTV was een festivaltrailer de eerste helft van januari twee weken te zien op de perrons van 
een tiental grote NS-stations door heel Nederland. De zichtbaarheid in Den Haag kreeg een boost 
door de vertoning van een Winternachten-item, gedurende dezelfde periode, in de Haagse Highlights 
Agenda op de grote videowalls die onder meer in NS-station Den Haag Centraal, bij winkelcentrum 
Spuimarkt en in Scheveningen hangen. De loops bereiken samen enkele tienduizenden 
voorbijgangers.  
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Aandacht in media 

Via een vijftal persberichten in de periode 
september tot en met januari en persoonlijke 
benadering van redacties genereert de 
publiciteitscampagne redactionele aandacht voor 
Winternachten festival. Aankondigingen verschenen 
in special interest bladen als Zin, Buitenleven en 
Margriet. Rond de festivalperiode verschenen in 
landelijke 
kranten 
(Telegraaf, de 
Volkskrant, NRC, 
Trouw en AD) 
aankondigingen, 
achtergrond- 
artikelen, 

schrijversinterviews en boekbesprekingen. Zo publiceerde Trouw 
een verslag van het programma annex voorstelling ‘De straten 
van Istanbul - verzet en poëzie’ en interviewde de Volkskrant 
schrijver Alain Mabanckou. Cultureel Persbureau en literair blog 
Hanta deden online verslag met meerdere artikelen, reportages, 
interviews en foto’s. Lokale media  maakten berichten over het 
festival: Den Haag Centraal plaatste een interview met 
festivalcurator Shervin Nekuee en AD Haagsche Courant 

interviewde dichter Max Lerou; Den 
Haag FM ontving in drie Het 
Woordenrijk-uitzendingen leerlingen van 
Dalton Den Haag en Edith Stein College 
die in het kader van het educatieve 
project Spot on Young Poets optraden in 
het festival. Schrijver Mohsin Hamid 
bewerkte zijn Free the Word!-speech tot 
essay en publiceerde dat kort na het 
festival in The Guardian. 
 
Samenwerking met partners op 
communicatiegebied 
Winternachten festival komt mede tot 
stand dankzij samenwerking met vele 
partners, podia, uitgeverijen en 
boekhandel Van Stockum.  In overleg 
met de communicatiecollega’s van al 
deze partners is in hun uitingen ruimte 
gemaakt voor een online aankondiging, 
een nieuwsbrief-item of een post op hun 
sociale media over Winternachten 
festival. Via deze netwerken stijgt de 

zichtbaarheid van het festival exponentieel binnen een grotere groep mogelijk geïnteresseerden. 
Oxfam Novib, die tijdens de Opening Night de Oxfam Novib PEN Awards uitreikt, doet zijn donateurs 
een Winternachten-lezersaanbieding. Alle Winternachten-locaties - Theater aan het Spui, Filmhuis 
Den Haag, Hogeschool Den Haag, Theater Dakota, International Institute of Social Studies, Museum 
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Meermanno | Huis van het Boek, Bibliotheek Schilderswijk en Bibliotheek Nieuw Waldeck 
vermeldden het festival en de festivalprogramma’s op hun locatie in hun emailnieuwsbrieven en op 
hun sociale media. Boekhandel Van Stockum richt een etalage in met festivalaffiches en boeken van 
festivalgasten, drukt een Winternachten festival-boekenlegger. Het scherp gekozen boekenaanbod in 
de foyer van Theater aan het Spui vindt vele kopers. Hospitality partner Novotel Den Haag City 
Centre heeft niet alleen een literaire kamer, maar hangt ook affiches op in de hotellobby tijdens de 
festivalperiode. Via Het Nationale Theater kon van 5 januari tot en met de festivalperiode een 
Winternachten festival-geveldoek van 4 bij 2 meter boven de entree van Theater aan het Spui 
worden opgehangen. 
 

Bezoekersonderzoek 2018 

Na afloop is via het online enquête platform Survey Monkey een bezoekersonderzoek uitgevoerd 
onder circa 600 kaartkopers en reserveerders en onder de nieuwsbriefabonnees van het 
Winternachten festival 2018. Enkele belangrijke resultaten uit de antwoorden van de 225 
respondenten: 

- 30% van de respondenten bezocht het festival voor de eerste keer 
- 92% van de respondenten ervaart het kopen van een toegangskaart als goed tot zeer goed 
- de nieuwsbrief is een belangrijk informatiemiddel: 70% van de respondenten wil graag 

hierdoor geïnformeerd worden over het festival 
- de verhouding tussen bezoekers uit Den Haag en daarbuiten is 60% tegenover 40% 
- respondenten kenmerken het festival vooral door ‘prettige sfeer’ (80%), hoge kwaliteit van 

de programma’s (62%) en ‘onderscheidend programma’ (58%) 
- 50% van de respondenten geeft het festival het rapportcijfer 8 en nog eens 20% geeft een 9 

 
Het bezoekersonderzoek is na de festivaleditie 2019 herhaald. 
 
 

2.7 Publiciteit B-Unlimited 
 
De inhoudelijke mix bij de programma’s is als het ware ook door te trekken naar ons publiek. Het B-
Unlimited publiek is een gemêleerd gezelschap nieuwsgierige bezoekers van uiteenlopende leeftijd: 
van liefhebbers van literatuur, literaire en culturele evenementen en maatschappelijk debat tot 
museum, theater- en bioscoopbezoekers. Om deze groepen stapsgewijs te bereiken is het accent in 
de publiciteitscampagne in 2018 verschoven van het opbouwen van naamsbekendheid naar het 
werven van publiek voor afzonderlijke programma’s. In 2018 zijn in totaal 17 programma’s 
gerealiseerd: van een debat over de gemeenteraadsverkiezingen, interviews met schrijvers als 
Marieke Lucas Rijneveld en Pieter Waterdrinker tot een gesprek  over het dictatoriale bewind in 
Noord-Korea met voormalig hofdichter Jang Jin-sung, Remco Breuker en Hassnae Bouazza. 
 
In de campagne voor B-Unlimited werden elke maand in Den Haag en omgeving affiches verspreid. 
Via eigen kanalen verspreiden we daarnaast maandelijks flyers. B-Unlimited heeft een eigen website, 
plus een Twitter- en Facebook-account. Sinds de start in 2016 hebben we in die twee jaar tijd een 
bestand opgebouwd van meer dan 600 volgers6, een nieuwsbrieflezersgroep van 938 en is de 
website 9.900 maal bezocht. Het publiek bestaat uit een vaste kern bezoekers aangevuld met telkens 
nieuwe gezichten. We zoomden in 2018 allereerst in op de doelgroepen van studenten en expats 
door hen actief te benaderen via social media, verspreiding posters in studentenhuizen en de 
nieuwsbrief. Voor elk programma wordt een eigen nieuwsbrief verstuurd en campagne op social 
media gestart. We benaderden over elk programma gericht de pers met de focus op regionale en 
online media en dat genereerde naast vermelding in agenda’s ook free publicity. Nog een belangrijke 

                                                           
6 B-Unlimited Facebookvolgers: 439 en B-Unlimited Twittervolgers: 178. 
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doelgroep die we gerelateerd aan de inhoud van programma’s in 2018 actief benaderden waren 
onze samenwerkingspartners: uitgeverijen, ambassades, WeArePublic, ProDemos, Museum 
Meermanno, Koninklijke Bibliotheek en anderen. Hierdoor hebben we kunnen ‘meeliften’ met hun 
online communicatiemiddelen om zo hun netwerk te bereiken. Opvallend in 2018 is verder de grote 
stijging van het aantal kijkers van videoregistraties van programma’s via YouTube7. De videocontent 
blijft bijdragen aan de naamsbekendheid van B-Unlimited als toonaangevend centrum voor 
literatuur, science en debat. 
 
 

2.8 Writers Unlimited Web 
 

Verbeteringen en aanpassingen website 

In 2018 zijn twee noodzakelijke updates van ons kantoorautomatiseringssysteem en van website 
www.writersunlimited.nl gerealiseerd. De eerste, doorgevoerd in het voorjaar, vloeide voort uit de 
nieuwe privacywetgeving. Een juridisch gecontroleerde, heldere online privacyverklaring verschaft de 
verplichte duidelijkheid hoe en waarom de Stichting Writers Unlimited persoonsgegevens bewaart, 
beveiligt en op verzoek verwijdert. 
De tweede update, uitgevoerd in samenwerking met onze webbouwer Two Kings, resulteerde in een 
vereenvoudigde navigatie en een betere presentatie van het Winternachten-programma. Er zijn 
minder kliks / taps nodig om, bijvoorbeeld, het programmaoverzicht of de programmaschema’s van 
Friday en Saturday Night Unlimited te bereiken. Deze schema’s zijn nu interactief: met een klik of tap 
wordt een beschrijving van het betreffende programma in een pop-up zichtbaar. Het festivalschema 
is compacter en veel overzichtelijker ingedeeld. Ook zijn hier per evenement goed vindbare links naar 
ticketverkoop toegevoegd. 
 

Beeld en geluid-archief 

Writers Unlimited heeft een waardevol archief opgebouwd van geluids- en video-opnames van de 
literaire programma’s in het festival en van afleveringen van The Series en van B-Unlimited. Dat 
archief is ontsloten en openbaar gemaakt op onze website. Het biedt enerzijds het publiek de 
gelegenheid om programma’s terug te zien en terug te horen, en anderzijds is het een digitaal 
naslagwerk waar mensen wereldwijd gebruik van maken om informatie over auteurs in te winnen. 
Writers Unlimited beheert ook de website van B-Unlimited en ook hier groeit een archief van 
videoregistraties en beeldmateriaal. Het videoarchief wordt in samenwerking met het videobedrijf 
Dubbelklik (voor Winternachten festival) en Bibliotheek Den Haag (voor The Series en B-Unlimited) 
aangevuld met nieuwe opnames. 
 
Sinds de editie van 2012 staan vrijwel alle Winternachten festivalprogramma’s als videoregistratie 
online. Van 1997 tot en met 2011 zijn er geluidsopnames van de literaire programma’s van het 
festival gemaakt en online gezet. De opnames worden -na bewerking- op het YouTubekanaal van 
Writers Unlimited  gepubliceerd; de videoregistraties van B-Unlimited zijn gepubliceerd op de B-
Unlimited-website en op het YouTubekanaal van de Bibliotheek Den Haag.  
Alle opnames zijn door titels en toegevoegde keywords eenvoudig terug te vinden via een 
browserzoekopdracht en uiteraard ook via de zoekfunctie van YouTube en van de websites van 
Writers Unlimited en B-Unlimited. 
 

                                                           
7 Views d.d. 27-2-2019 B-Unlimited-programma’s september 2016 tot en met december 2018: 51.431 (d.d. 28-
2-2018: 25.840 views). Views d.d. 27-2-2019 Writers The Series 2011-2016: 46.613 (d.d. 28-2-2018: 42.493 
views). Views d.d. 27-2-2019 Science The Series 2014-2016: 3.128 (d.d. 28-2-2018: 3.094 views). 
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Bezoekersaantallen Writers Unlimited- en B-Unlimited websites 

In het jaar 2018 waren er in totaal 50.000 bezoekers op de website van Writers Unlimited. 
Gemiddelde duur van een bezoek was anderhalve minuut. (2017: 42.272) 
In het jaar 2018 waren er in totaal 9.900 bezoekers op de website van B-Unlimited. Gemiddelde duur 
van een bezoek was anderhalve minuut. (2017: 7.719) 
 

Views op Writers Unlimited-YouTubekanaal  

Totaal aantal views op YouTube van de registraties van de programma’s van de Winternachten 
festivals 2014-20178 (d.d. 27-2-2019): 101.374. Dat was vorig jaar 69.555 (d.d. 23-2-2018). 
 
Totaal aantal views op YouTube van de registraties van de B-Unlimited programma’s van 2016-2018 
(d.d.27-2-2019): 51.431. Dat was vorig jaar 25.840 (d.d. 23-3-2018). 
 
Totaal aantal views op YouTube van de registraties van de Science- en Writers Unlimited The Series 
programma’s 2011-2016 (d.d. 27-2-2019): 49.741. Dat was vorig jaar 45.587 (d.d. 23-3-2018).  

                                                           
8 Vanwege technische problemen zijn de aantallen views van programma’s van het festival van 2018 helaas niet 
beschikbaar. 



 
 

Jaarverslag Stichting Writers Unlimited 2018 - bestuursverslag pagina 30 
 

 
 

Op de puinhopen van het huis werd er geschreeuwd: 
We zullen hoog in de hemel bevrijd worden tussen de sterren  
we zullen onder, in de aarde gevangen worden met de stenen 
we zullen voor eeuwig in vrede leven met onze verkozen gelijkenis  
We zullen een hint worden die in het geheugen doordringt 
 
De stem is vergaan in de leegte en het stof hield zich aan zijn belofte en 
verdween  
apart 
De regen van de wolken bleef op het huis vallen  
De wrijving van de wind met de rietstokken bleef met zijn stem alle gangen 
doorboren  
De zon hield vast aan de kern en maakte geen onderscheid met de straling 
De droom misleidde iedereen en bracht hen naar hun einde 
en het geheim van de volledigheid van de verschillen bleef alleen op de 
puinhoop hangen 
 
 
 
Sumai Yahya 
 
 
 
 
 

Sumai Yahya, 17 jaar tijdens het Winternachten festival 2018, 
leerling van het Edith Stein College in Den Haag, won met dit 
gedicht de Jonge Campert-prijs 2018. Hij kreeg de oorkonde 
overhandigd door wethouder Joris Wijsmuller op zondagmiddag 21 
januari 2018 tijdens het Schrijversfeest. 
 
Sumai, afkomstig uit Syrië, was op dat moment tweeëneenhalf jaar 
in Nederland. Sinds zijn veertiende schrijft hij gedichten en korte 
verhalen.  
 
Januari 2019, inmiddels student in Maastricht, trad hij weer op 
tijdens het Winternachten festival. In het Spot on Young Poets-
programma droeg hij een nieuw gedicht voor en ondersteunde zo 
een volgende lichting dichtende middelbare scholieren. 

 
  

Afb. 23 Jonge Campert-prijs 2018-winnaar 
Sumai Yahya 



 
 

Jaarverslag Stichting Writers Unlimited 2018 - bestuursverslag pagina 31 
 

3. Exploitatieresultaat en financiële positie 
 
De gemeente Den Haag en het Nederlands Letterenfonds hebben voor de periode 2017-2020 
wederom structurele meerjarensubsidies toegekend aan Stichting Writers Unlimited voor het 
Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag. De gemeente Den Haag heeft daarnaast 
ook een structurele bijdrage toegekend ten behoeve van B-Unlimited. 
We kunnen de programma’s van het festival in de kunstenplanperiode 2017-2020 naar verwacht 
op hetzelfde niveau en dezelfde omvang en uitstraling realiseren als in voorgaande jaren. Dit is 
vooral ook 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.  
Vanaf 2017 kunnen we dankzij de structurele subsidie van de gemeente Den Haag en onze 
intensieve samenwerking met Bibliotheek Den Haag de maandelijkse programma’s van B-
Unlimited verankeren in Den Haag en is Writers Unlimited ook door het jaar heen zichtbaar als 
organisator van literaire activiteiten.  
We hebben in 2018 opnieuw een hoog percentage eigen inkomsten: 45% volgens de definitie van 
het Ministerie van OCW. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2018 € 18.683. 
 

Cultuurnota subsidie 2017-2020 Stichting Writers Unlimited 

Op 29 april 2016 is door de gemeente Den Haag in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en 
Cultuur 2017-2020 ”Ruimte voor de spelende mens” een meerjarensubsidie geadviseerd voor 
Writers Unlimited van € 209.054 per jaar. Op 29 september 2017 is aan Writers Unlimited voor het 
jaar 2018 een subsidie van maximaal € 216.727 toegekend door de gemeente Den Haag. Op 8 
oktober 2018 is er een aanvullende exploitatiesubsidie (trend) van € 5.635 voor 2018 toegekend. In 
totaal is voor 2018 door de gemeente Den Haag € 222.362 structurele subsidie toegekend aan 
Writers Unlimited. 
Op 11 augustus 2016 is de aanvraag van Writers Unlimited voor een manifestatiesubsidie in het 
kader van de Regeling meerjarige Subsidies Nederlands Letterenfonds 2017- 2020 gehonoreerd voor 
een bedrag van in totaal € 160.000 per jaar gedurende vier jaar. Het bedrag is opgebouwd uit het 
basisbedrag van € 110.000 plus een toeslag van € 50.000 voor de artistieke kwaliteit en het belang 
van onze internationale programma’s en activiteiten. Op 5 oktober 2017 is door het Nederlands 
Letterenfonds voor het jaar 2018 een trend toegekend van € 3.088. In totaal is voor 2018 door het 
Nederlands Letterenfonds € 163.088 structurele subsidie toegekend aan Writers Unlimited. 
 

Particuliere fondsen en stichting Vrienden van Writers Unlimited 

Diverse particuliere fondsen steunen ons sinds onze 
oprichting. Ook in 2018 spannen we ons weer in om 
nieuwe particuliere fondsen aan te spreken en 
andere bronnen van private inkomsten te verkennen 
en aan te boren. Begin 2011 is de stichting Vrienden 

van Writers Unlimited opgericht. Wilma Scheffers is voorzitter van het bestuur, waarin op dit 
moment Nelleke Noordervliet, Eric Visser (penningmeester) en Wouter van Gils zitting hebben. De 
Vrienden dragen sinds 2013 substantieel bij aan het Winternachten internationaal literatuurfestival 
Den Haag; in 2018 met een bijdrage van € 20.000,-. In het najaar van 2018 hebben we extra ingezet 
op het werven van nieuwe Vrienden. 
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3.1. Stichting Writers Unlimited 2018 

 

Toelichting op de verschillen tussen resultaat en begroting Stichting Writers Unlimited 2018 

Alle in de jaarrekening opgenomen begrotingsbedragen zijn gerelateerd aan de door het bestuur op 
22 maart 2018 vastgestelde begroting 2018 d.d. 7 maart 2018.  
 
In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen van:  

• Winternachten internationaal literatuurfestival 18 t/m 21 januari 2018 in Den Haag  

• B-Unlimited – de serie maandelijkse programma’s die Writers Unlimited (i.s.m. Bibliotheek 
Den Haag) in Studio B van de Centrale Bibliotheek organiseert.  

 
Het verschil in de begrote c.q. gerealiseerde bedragen wordt vooral veroorzaakt door (zie: materiële 
kosten publiciteit): 

• een verschuiving die plaatsvond van ‘papier’ naar digitaal publiciteitsmateriaal, advertenties 
en sociale media voor B-Unlimited. 

• het gedeeltelijk vernieuwen van de publiekswebsite van Writers Unlimited; 

• een verschuiving naar grotere inzet van digitale c.q. online middelen voor het Winternachten 
festival. 

 

Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2018 

• De Gemeente Den Haag heeft voor het jaar 2018 op 9 januari 2018 aan Writers Unlimited 
een subsidie van maximaal € 216.727 verleend. Op 8 oktober 2018 is een aanvullende 
subsidie (trend) van € 5.635 beschikbaar gesteld. In totaal is voor 2018 € 222.362 structurele 
subsidie toegekend door de gemeente Den Haag aan Writers Unlimited. Het betreft hier een 
bijdrage zowel voor het Winternachten internationaal literatuurfestival als voor B-Unlimited. 

• Het Nederlands Letterenfonds (NLF) kende d.d. 11 augustus 2016 een structurele subsidie 
van €160.000 per jaar toe in het kader van de Regeling meerjarige subsidies Nederlands 
Letterenfonds 2017-2020. Op 11 september 2018 is een jaarlijkse trend - indexering 2017 tot 
en met 2020 - toegekend van € 3.816 per jaar.  

• Het Nederlands Letterenfonds kende d.d. 14 maart 2018 een projectsubsidie toe ad € 25.000 
voor de organisatie en uitvoering van verschillende programma-onderdelen die onderdeel 
uitmaken van het Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2018; gericht op 
talentontwikkeling, diversiteit en het vergroten van publieksbereik. Daarnaast ontvingen we 
een bijdrage in de reiskosten van Yonca Cingoz (€ 300). 

• Fonds 1818 zegde d.d. 12 december 2017 een garantiesubsidie van € 20.000 toe voor onze 
projectsubsidieaanvraag voor de outreach in het Winternachten festival 2018. 

• Het VSBfonds kende d.d. 21 december 2017 financiële ondersteuning toe van € 35.000 voor 
het Winternachten festival 2018.  

• Het LIRA fonds kende d.d. 5 december 2017 een financiële bijdrage toe van € 7.000 in de 
vorm van een garantie voor de honoraria van de Nederlandse schrijvers voor het festival van 
2018. 

• We hebben voor het festival van 2018 wederom een beroep gedaan op de Stichting Vrienden 
van Writers Unlimited en we ontvingen voor het Winternachten festival een bijdrage van      
€ 20.000. 

• De Jan Campert-stichting droeg € 22.500 bij aan de programmakosten en toegangskaarten 
voor het Schrijversfeest op zondag 21 januari 2018 in het Winternachten festival. 

• Poetry International droeg bij aan de verblijfkosten van de genomineerden voor de VSB 
Poëzieprijs die tijdens het festival optraden, en enkele uitgeverijen droegen zoals gebruikelijk 
bij in de reis- en verblijfkosten van ‘hun’ (buitenlandse) schrijver. 
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• Oxfam Novib, PEN Nederland en PEN International droegen bij aan de programmakosten en 
toegangskaarten voor de Opening Night rond de uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards.  

• Novotel sponsorde in natura 19 hotelovernachtingen, en we betaalden gereduceerde 
tarieven voor hotelovernachtingen van onze medewerkers en festivaldeelnemers. 

 

B-Unlimited 2018 

Bibliotheek Den Haag is verantwoordelijk voor en betaalde de kosten voor zaal, techniek, video-
opnamen, kassa/kaartverkoop, en negen door haar geproduceerde programma’s van B-Unlimited, en 
inde de recettes van deze programma’s. De kosten en baten van Bibliotheek Den Haag zijn niet 
opgenomen in de begroting of realisatie.  
Writers Unlimited is verantwoordelijk voor en betaalt de kosten van de algemene publiciteit van B-
Unlimited en acht programma’s van B-Unlimited in 2018, en inde de recettes van deze programma’s. 
De kosten en baten van Writers Unlimited zijn opgenomen in de begroting en de realisatie. Van de 
totale structurele subsidie van de Gemeente Den Haag voor Writers Unlimited in 2018 was in de 
begroting € 45.000 opgenomen voor B-Unlimited.  
 

Percentage eigen inkomsten in 2018 

We hanteren de definities van het Ministerie van OCW/Nederlands Letterenfonds.9   

Structurele overheidssubsidies   
Nederlands Letteren Fonds   €     163.816  

Gemeente Den Haag   €     222.362  

totaal structurele overheidssubsidies   €     386.178  

   
Eigen inkomsten   
publieksinkomsten   €       32.424  

overige inkomsten   €          1.906  

projectsubsidie NLF   €       25.300  

bijdragen uit private fondsen/middelen   €       88.333  

overige bijdragen   €       25.503  

totaal eigen inkomsten   €     173.466  
 
Volgens de berekening van het Nederlands Letterenfonds bedraagt in 2018 het percentage eigen 
inkomsten € 173.466 / € 386.178 = 45% . Ons percentage eigen inkomsten was de afgelopen jaren 
zeer hoog (53% in 2013; 46% in 2014; 66% in 2015; 77% in 2016; 48% in 2017). Het betreft hier 
incidentele, variabele inkomsten uit recettes en bijdragen van uitgeverijen, ambassades, de Stichting 
Vrienden van Writers Unlimited, incidentele overheidssubsidies, en projectsubsidies van particuliere 
fondsen die vaak pas in een laat stadium (november of december 2017) subsidie toekenden aan het 
Winternachten festival in januari 2018.  
 
 

                                                           
9 Definitie Ministerie van OCW/NLF: “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.” 
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Exploitatieresultaat en Financiële positie 31 december 2018 

Het positief resultaat in 201810 van € 5.109 is toegevoegd aan het eigen vermogen.  
Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2017: € 13.574. 
Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2018: € 18.68311. 
De overige reserve zijn per 31-12-2018: € 14.111.  
Het bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2017-2020 is per 31-12-2018: € 4.572.  
De onttrekking aan de bestemmingsreserve voor voorbereiding en implementatie van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de organisatie is in het jaar 2018 € 3.000, waardoor het 
saldo per 31-12-2018 € 0 bedraagt.  
 
Wij verzoeken de gemeente Den Haag toestemming te verlenen voor bovengenoemde bestemming 
van het positief resultaat in 2018. 
 

3.2 Continuïteit  
 
De gemeente Den Haag en het Nederlands Letterenfonds hebben voor vier jaar – 2017 t/m 2020 – 
structurele subsidies toegekend. Stichting Writers Unlimited 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 21 maart 2019 het ‘buffervermogen’ bepaald 
op circa € 22.000.  
Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2017: € 13.574.  
Het positief resultaat over het jaar 2018 bedraagt: € 5.109. 

• Stichting Writers Unlimited voegt € 6.614 van het positief resultaat over 2018 toe aan de 
‘overige reserves’ als beoogd ‘buffervermogen’. De ‘overige reserves/buffervermogen’ 
bedraagt per 31-12-2018:  € 14.111. 

• Dotatie aan het Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2017-2020: € 1.495. Het 
bestemmingsfonds NLF bedraagt per 31-12-2018 € 4.572.  

Op basis van vorenstaande concludeert het bestuur dat de continuïteit gewaarborgd blijft bij een 
relatief laag eigen vermogen en dat de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is. 
 

                                                           
10 Zie exploitatierekening in de Jaarrekening 2018. 
11 Zie Toelichting op de balans - Eigen vermogen in de Jaarrekening 2018. 
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3.3 Stichting Writers Unlimited 2019 
 
Werkbegroting Stichting Writers Unlimited 2019 
In de door het bestuur van stichting Writers Unlimited vastgestelde werkbegroting d.d. 27-9-2018 
zijn de baten en lasten opgenomen van zowel het Winternachten festival 2019 in Den Haag als B-
Unlimited.  
 
 

B A T E N 
 
T o t a a l  2019 

     
O P B R E N G S T E N Begroot € 
A 1  PUBLIEKS INKOMSTEN 38.900 
A 2  SPONSOR INKOMSTEN 5.800 
A 4  OVERIGE INKOMSTEN 0 
A   T O T A A L  O P B R E N G S T E N 44.700 

     
 
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 163.816 
B 3 1 GEMEENTE DEN HAAG 222.362 

B 3 2 PROJECTSUBSIDIES 
                       
22.500 

B 4 2 OVERIGE SUBSIDIE EN BIJDRAGEN PRIVATE  123.622 

   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 532.300 

      
T O T A L E   B A T E N 577.000 

     
 
 
L A S T E N T o t a a l 2019 

      
B E H E E R S L A S T E N begroot € 
C 1  BEHEERSLASTEN PERSONEEL 69.030 
C 2  BEHEERSLASTEN MATERIEEL 66.150 
C   T O T A A L  B E H E E R S L A S T E N 135.180 

      
     
A C T I V I T E I T E N L A S T E N Begroot € 
D 1  ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL 165.957 
D 2  ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL 275.863 
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 441.820 

     
T O T A L E   L A S T E N 577.000 

     
R E S U L T A A T 0 
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Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2019 

• De Gemeente Den Haag heeft een subsidie van maximaal € 222.362 verleend voor het jaar 
2019.  

• Het Nederlands Letterenfonds (NLF) heeft een subsidie van € 163.816 (incl. trend) toegekend 
voor het jaar 2019. 

• Het Nederlands Letterenfonds kende 4 oktober 2018 een projectsubsidie toe ad € 22.500 
voor programmaonderdelen rond het Winternachten internationaal literatuurfestival 2018 
gericht op het bereiken en betrekken van nieuw publiek bij het festival: ‘Spot on Young 
Poets’ (educatie middelbare scholieren) en een outreach-programma in verschillende wijken 
in Den Haag.   

• Fonds 1818 zegde een garantiesubsidie toe van € 22.500 voor ‘Outreach’ en ‘Spot on Young 
Poets’ in het Winternachten festival 2019. 

• Het VSBfonds kende een financiële ondersteuning toe van € 35.000 voor Winternachten 
Writers Unlimited internationaal literatuurfestival Den Haag 2019.  

• Het LIRA fonds kende een financiële bijdrage toe van € 13.000 in de vorm van een garantie 
voor de honoraria van de Nederlandse schrijvers voor het Winternachten festival 2019. 

• De Jan Campert-stichting draagt € 20.000 bij in de programmakosten en de toegangskaarten 
voor genodigden van het Schrijversfeest op zondag 20 januari 2019 in het Winternachten 
festival. 

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

• Novotel sponsort in natura 19 hotelovernachtingen, en we betalen gereduceerde tarieven 
voor hotelovernachtingen van onze medewerkers en festivaldeelnemers. 

 

B-Unlimited 2019 

• Bibliotheek Den Haag is verantwoordelijk voor en betaalt de kosten voor zaal, techniek, video-
opnamen, kassa/kaartverkoop, en circa tien programma’s van B-Unlimited in 2019, en int de 
recettes van haar programma’s. Deze kosten en baten zijn derhalve niet opgenomen in de 
begroting of realisatie.  

• Writers Unlimited is verantwoordelijk voor en betaalt de kosten van de algemene publiciteit van 
B-Unlimited en circa tien programma’s van B-Unlimited in 2019. Writers Unlimited maakt in 2019 
circa tien B-Unlimited-programma’s; de recettes van deze tien programma’s zijn ten gunste van 
Writers Unlimited. De kosten en baten van Writers Unlimited zijn opgenomen in de begroting en 
de realisatie.  

Van de totale structurele subsidie van de gemeente Den Haag voor Writers Unlimited in 2019 is in de 
begroting € 45.000 opgenomen voor B-Unlimited. 
 
  



 
 

Jaarverslag Stichting Writers Unlimited 2018 - bestuursverslag pagina 37 
 

4. Organisatie 
 
 
Writers Unlimited 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. 
programmacoördinatie, publiciteit, productie. Enkele stagiairs en een grote groep vrijwilligers 
werken mee aan het Winternachten internationaal literatuurfestival in Den Haag. We werken met 
een wisselend team van programmamakers met een cultureel diverse 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.  

Margot Dijkgraaf, voorzitter bestuur Stichting Writers Unlimited sinds 26 maart 2015, besloot in 
maart 2018 wegens aankomende drukke werkzaamheden elders niet aan te blijven voor een tweede 
termijn. Zij gaf op 4 september 2018 de (virtuele) voorzittershamer over aan Farah Karimi. Er was in 
2018 een vacature in het bestuur. Deze vacature is op 4 februari 2019 vervuld door Hanna Bervoets. 
 

4.1 Cultural Governance  
Writers Unlimited heeft de intentie de Governance Code Cultuur12 integraal toe te passen met waar 
nodig de beperkingen die bij onze organisatie passen gegeven de doelstelling, de aard en de kleine 
omvang. Stichting Writers Unlimited hanteert het bestuur-model. Bestuursleden zijn onbezoldigd, 
het bestuur heeft de uitvoering gedelegeerd aan de directeur. Een directiereglement waarin taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en directeur zijn vastgelegd is op 4 september 
2018 vastgesteld en ondertekend. Bestuur en directie opereren vanuit een missie en met 
doelstellingen die elke vier jaar worden vastgesteld door middel van een beleidsplan. 
Meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarverslag inclusief jaarrekening worden door het bestuur 
vastgesteld. Het bestuur telt zeven leden, elk met een termijn van drie jaar, herbenoembaar voor 
één termijn. Voor de bestuursfuncties zijn profielen opgesteld.  

 

4.2 Culturele diversiteit  
Culturele diversiteit13 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.  Sinds onze oprichting in 1995 is culturele diversiteit een vanzelfsprekende 
kernwaarde in onze programmering, onze publieksbenadering, de organisatie en de keuze van onze 
partners. Met onze programmering richtten we ons in de eerste jaren op de Indische en Molukse 
Nederlanders en mensen met een Antilliaanse en Surinaamse achtergrond. Daarna verbreedden we 
met migranten uit met name Marokko en Turkije, later uitgebreid met de Arabische culturele 
achtergrond. In de afgelopen vier jaar is er extra aandacht geweest voor programmering uit Oost-
Europa. Bij elk festival richtten we ons in de marketing op alle betrokken specifieke publieksgroepen, 
in de meeste gevallen met hulp van lokale en landelijke partnerorganisaties, die specifiek met deze 
publieksgroepen verbonden zijn. Dat is ook in 2018 het geval geweest. We bereikten een jonger, 
internationaler en cultureel diverser publiek via onze samenwerkingen met de Poolse Stichting 

                                                           
12 Zie www.governancecodecultuur.nl 
13 Zie ook codeculturelediversiteit.com 
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Literatura, en met de zgn. ‘zwarte school’ Edith Stein College, de Haagse Hogeschool en het 
International Institute of Social Studies. De diversiteit werd daarmee zowel in het programma als in 
het publiek zichtbaar. We lieten bijvoorbeeld studenten en scholieren – in het kader van het Spot on 
Young Poets project - optreden in onze programma’s in de centrale festivallocatie en elders in de stad 
via ons Outreach programma. In onze organisatie is de diversiteit naar leeftijd, geslacht en etnisch-
culturele achtergrond ook zichtbaar. Zowel in de samenstelling van het bestuur als in de 
samenstelling van ons artistieke team wordt de diversiteit van onze activiteiten gereflecteerd.  

 

4.3 Rooster van aftreden bestuur Stichting Writers Unlimited d.d. 25-2-2019 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, daarna kan één keer verlengd 
worden met nog eens drie jaar. 

 

Bestuurslid Benoemdatum Datum van aftreden 

Farah Karimi (voorzitter) 4-9-2018 4-9-2021 herbenoembaar tot 4-9-2024 

Andrea Vogel (penningmeester) 30-5-2016 30-5-2019 herbenoembaar tot 30-5-2020 

Jan Pronk 26-3-2015 26-3-2021 

Wouter van Gils 5-9-2016 5-9-2019 herbenoembaar tot 5-9-2022 

Laila Al-Zwaini 30-3-2017 30-3-2020 herbenoembaar tot 30-3-2023 

Kanta Adhin 28-8-2017 28-8-2020 herbenoembaar tot 28-8-2023 

Hanna Bervoets 4-2-2019 4-2-2022 herbenoembaar tot 4-2-2025 

 

Op 4 september 2018 is Margot Dijkgraaf afgetreden, zij was van 26 maart 2015 tot en met 4 
september 2018 voorzitter van het bestuur van stichting Writers Unlimited. Margot Dijkgraaf is 
opgevolgd door Farah Karimi. Er was in 2018 een vacature, deze is opgevuld op 4 februari 2019 door 
Hanna Bervoets. 

 

4.4 Medewerkers Stichting Writers Unlimited 
Directeur/artistiek leider: Ton van de Langkruis 
Zakelijk leider: Tineke van Manen. 
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5. Deelnemers, medewerkers, partners, subsidienten en sponsors 
 

5.1 Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2018 
 

Deelnemers 

Kader Abdolah, Boi Akih, Ghayath Almadhoun, Fatma Aydemir, Joost Baars, Jole De Baerdemaeker, 
Irina Baldini, Wim Berkelaar, Kees Biekart, Eelco Bosch van Rosenthal, Hassnae Bouazza, Dean 
Bowen, Charlotte Van den Broeck, Francis Broekhuijsen, Peter Buwalda, Magda Cârneci, Hizir Cengiz, 
Jennifer Clement, Gerda Dendooven, Damiaan Denys, Tom Dommisse, Peter van Dongen, Margot 
Dijkgraaf, Ibrahim Eroğlu, Cansu Eroğlu, Uri Eugenio, Karwan Fatah-Black, Mira Feticu, Louise O. 
Fresco, Paul van der Gaag, Rodaan Al Galidi, Herman Van Goethem. Paula Golunska, Monir Goran, 
Maarten van der Graaff, Mohsin Hamid, Nino Haratischwili, Marjolijn van Heemstra, Bas Heijne, 
Gerlinda Heywegen, Kamal Hors, Ivana Ivkovic, Farah Karimi, Madelon de Keizer, Chris Keulemans, 
Baban Kirkuki, Caglar Köseoglu, Michel Krielaars, Pauline Krikke, Marije Langelaar, Ton van de 
Langkruis, Max Lerou, Veva Leye, Oleg Lysenko, Jurgen Maas, Alain Mabanckou, Aad Meinderts, 
Carmien Michels, Luuk van Middelaar, Funda Müjde, Efe Murad, Nam Chi Nguyễn, Eskinder Nega, 
Nelleke Noordervliet, Cyrille Offermans, Jeroen Olyslaegers, Jos Palm, Gustaaf Peek, Arjan Peters, 
Grazyna Plebanek, DJ Socrates, Ernst Reijseger, David Van Reybrouck, Stefka, Samira Saleh, Stephan 
Sanders, Annet Schaap, Paul Scheffer, Amer Shanati, Sanam Sheriff, Kay Sleking, Milagros Soccoro, 
Arie Storm, Elisabeth Sturtewagen, Hans Tentije, Alejandra Theus, Judith Uyterlinde, Anne Vegter, 
Lisa Weeda, Fenno Werkman, Frank Westerman, Joris Wijsmuller, Yuseyrenur Yilmaz, Mia You. 
 

Medewerkers 

Redactie/programmamakers: Francis Broekhuijsen, Maarten van der Graaff, Gerlinda Heywegen, Ton 
van de Langkruis, Shervin Nekuee (coördinatie en outreach), Ilonka Reintjens, Jet Steinz,  
Adviseurs: Amal Chatterjee (Indiase literatuur), Erhan Gürer (Turkse literatuur), Bas Heijne, Toef 
Jaeger, Marc Leenhouts (Chinese literatuur), David Van Reybrouck, Wilma Scheffers, Maja Sutedja-
Liem (Indonesische literatuur). 
Vormgeving: Reier Pos  
Productie: Ellen Geertse (productieleider), Kees Koeman (coördinatie techniek), Tineke van Manen 
(zakelijk leider), Laressa Mulder (vrijwilligerscoördinator) en vele vrijwillligers. 
Publiciteit: Bert-Jan Zoet (hoofd communicatie), Ingrid Huijsman 
 

Partners 

Jan Campert-stichting, Poetry International, Oxfam Novib, PEN International, Haags Dichtersgilde, 
PEN Nederland, Haagse Hogeschool, International Institute of Social Studies, Stichting Literatura, 
Christelijk College de Populier, Edith Stein College, Dalton Den Haag, NRC, VPRO, VSB Poëzieprijs, 
Cultuurpers, Bibliotheek Den Haag, Bibliotheek Nieuw Waldeck, Bibliotheek Schilderswijk, Dubbelklik, 
Beam Systems, Boekhandel Van Stockum, Het Nationale Theater/Theater aan het Spui, Filmhuis Den 
Haag, Theater Dakota, Museum Meermanno | Huis van het Boek en vele uitgeverijen waaronder 
ABC, Ambo|Anthos, Atlas Contact, Bezige Bij, Bruna, Cossee, Das Mag, De Geus, De Harmonie, 
Hoogland & Van Klaveren, Kok, Jurgen Maas, Nieuw Amsterdam, Van Oorschot, Pelckmans, 
Prometheus, Querido, Signatuur, Singel. 
 

Subsidiënten en sponsors 

Gemeente Den Haag, Nederlands Letterenfonds, VSBfonds, Fonds 1818, Jan Campert-stichting, 
Stichting Vrienden van Writers Unlimited, Oxfam Novib, More Stage, Novotel Den Haag City Centre. 
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5.2 B-Unlimited 2018 
 

Deelnemers 

Karin Amatmoekrim, Reggie Baay, Abdelkader Benali, Hanna Bervoets, Oscar van den Boogaard, 
Hassnae Bouazza, Remco Breuker, Justine le Clerq, Damiaan Denys, Adriaan van Dis, Max Douw, 
Maxim Februari, Mira Feticu, Paul van der Gaag, Ronald Giphart, Gianmaria Griglio, Pyke de Grood, 
Arnon Grunberg, Bas Heijne, Frits Hendrikx, Joke Hermsen, Patrick van de Hijden, Pieter Hilhorst, 
Jang Jin-sung, Chris Keulemans, Anka Koziel, Michel Krielaars, Tom Lanoye, Violetta Lazin, Inessa 
Levkina, Lindertje Mans, Marktplaatsmuziek, Jan Willem Nelleke, Koen Peeters, Alexander Reeuwijk, 
Marieke Lucas van Rijneveld, Heleen van Royen, Simone van Saarloos, Donia Serena, Carla Schrijner, 
Martijntje Smits, Jaap Spijkers, Joost Steltenpool, Petra Stienen, Witold Szablowski. Jan Terlouw, 
Pauline Terlouw, Marianne Thamm, Markha Valenta, Thomas Verbogt, Peter Verhelst, Jeroen 
Vullings, Pieter Waterdrinker, Brad Watson, Frank Westerman, Irinia Zuboff. 
 

Medewerkers 

Mira Feticu (Bibliotheek Den Haag), Ellen Geertse (productie), Patrick van der Hijden (redactie), Toef 
Jaeger (redactie), Ingrid Huijsman (communicatie), Ton van de Langkruis (programmacoördinatie & 
redactie), Tineke van Manen (zakelijke leiding), Shervin Nekuee (redactie), Ilonka Reintjens 
(redactie). 
 

Partners, subsidiënten en sponsors 

Gemeente Den Haag, Bibliotheek Den Haag, Boekhandel De Vries van Stockum, Pro Demos, 
Koninklijke Bibliotheek, Museum Meermanno | Huis van het Boek en vele uitgeverijen. 



 

Jaarrekening 2018 

Stichting Writers Unlimited  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(Na resultaatbestemming)

A C T I V A 31-12-2018 31-12-2017

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 5.824 7.154

Vlottende activa

Onderhanden activiteiten 73.706 70.449
Vorderingen 44.789 85.950
Liquide middelen 180.836 40.085

Totaal vlottende activa 299.331 196.484

305.155 203.638
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(Na resultaatbestemming)

P A S S I V A 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Eigen Vermogen 18.683 13.574

Kortlopende schulden 286.472 190.064

305.155 203.638
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EXPLOITATIEREKENING 2018
Realisatie Begroting Realisatie

B  A  T  E  N 2018 2018 2017
€ € €

D I R E C T E  O P B R E N G S T E N

A 1   -  Publieksinkomsten 32.424 35.920 31.903

A 2   -  Overige inkomsten 1.906 5.800 3.997

A TOTALE OPBRENGSTEN 34.330 41.720 35.900

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

B 1    -  Nederlands Letterenfonds 163.816 163.088 163.088

B 2   -  Gemeente Den Haag 222.362 216.727 216.727

B 3   -  Projectsubsidies 25.300 25.000 28.257

B 4   -  Bijdragen van Fondsen 88.333 101.773 92.326

B 5   -  Overige bijdragen 25.503 20.000 24.993

B TOTALE BIJDRAGEN 525.314 526.588 525.391

A + B TOTALE BATEN 559.644 568.308 561.291

Realisatie Begroting Realisatie
L  A  S  T  E  N 2018 2018 2017

€ € €
B E H E E R S L A S T E N

C 1   -  Personeelskosten 74.310 66.574 74.481

C 2   -  Materiële kosten 71.080 66.150 66.949

C T O T A A L  B E H E E R S L A S T E N 145.390 132.724 141.430

A C T I V I T E I T E N

D 1   -  Personeelskosten 151.203 160.389 140.892

D 2   -  Materiële kosten 257.993 275.195 268.467

D T O T A A L  A C T I V I T E I T E N 409.196 435.584 409.359

C + D TOTALE LASTEN 554.586 568.308 550.789

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 5.058  -00 10.502

E R E N T E B A T E N    E N    - L A S T E N 51 0 89

F B U I T E N G E W O N E    B A T E N    E N    L A S T E N  - 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 5.109  -00 10.591

Toegevoegd aan de overige reserves 6.614 0 4.514
Onttrokken c.q. toegevoegd aan Bestemmingsreserve -3.000 0 3.000
Toegevoegd aan Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2017-2020 1.495 0 3.077

0 0 0

Alle in de jaarrekening opgenomen begrotingsbedragen zijn gerelateerd aan de door het bestuur op 22 maart 2018
vastgestelde begroting 2018 (d.d. 7 maart 2018).
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven",
de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 verstrekt door subsidieverstrekker Gemeente
Den Haag, dienst OC&W, het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen subsidieperiode 2017-2020
van het Ministerie van OC&W en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
in de publieke en semipublieke sector (WNT).

Bezoldiging topfunctionarissen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Writers Unlimited van toepassing
zijnde regelgeving: artikel 4a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid die genoemd wordt in artikel 1.3.1d WNT.
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Stichting Writers Unlimited is € 189.000. Het weergegeven individuele WNT
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband,
waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

A.P. van de Langkruis T.E. van Manen
Functionaris Directeur Zakelijk leider
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01-31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,8 0,8
Gewezen topfunctionaris Nee Nee
Echte of fictieve dienstbetrekking Ja Ja

Individueel WNT-maximum 151.200 151.200

Bezoldiging
Beloning 51.031 52.276
Beloning betaalbaar op termijn 9.943 5.531

Subtotaal 60.974 57.807

´-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0

Totaal bezoldiging 60.974 57.807

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 01/01-31/12
Omvang dienstverband in 2017 (in fte) 0,8 0,8

Bezoldiging 2017
Beloning 51.002 47.501
Beloning betaalbaar op termijn 9.761 5.189
Totaal bezoldiging 2016 60.763 52.690

Individueel WNT-maximum 2017 144.800 144.800

Statutenwijziging
Bij notariële akte van 10 oktober 2017 is de statutaire naam van de organisatie gewijzigd van
"Stichting Winternachten" in "Stichting Writers Unlimited".

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 22 maart 2018.
Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.
De Gemeente Den Haag heeft zijn goedkeuring afgegeven op 8 november 2018
(ABBA/VS/6179).

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
Voor de verwerking van het saldo over 2018 wordt verwezen naar de Exploitatierekening over 2018
op pagina 5 van de jaarrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.

Afschrijvingspercentages:
Inventaris 20%

Onderhanden activiteiten
Het Writers Unlimited Winternachten festival in Den Haag vindt plaats in januari. Een groot gedeelte van de kosten
wordt gemaakt in het najaar van het jaar voorafgaand aan het festival. De direct toe te rekenen kosten worden in
de toelichting op de balans geactiveerd als ‘Onderhanden activiteiten’.

Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.

Eigen Vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is het gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen
zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting
is opgericht.

Stichting Writers Unlimited 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 21 maart 2019 het 'buffervermogen'
bepaald op circa € 22.000. De organisatie streeft er naar dit vermogen in de komende jaren op te bouwen.

Vastgelegd vermogen
Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking
door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Voorzieningen

Pensioenregelingen personeel
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder.
De verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premie-
bedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover
sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien er, naast de verplichting voor periodieke pensioenpremies, een verplichting bestaat voor per balansdatum
opgebouwde pensioenrechten (backserviceverplichtingen), wordt de verplichting in de balans opgenomen tegen de
contante waarde. Ultimo 2018 (en 2017) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korten dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de
nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale
waarde.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Subsidiebaten en bijdragen fondsen
Subsidiebaten en bijdragen van fondsen worden ten gunste van de exploitatierekening gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen.

Overige baten
Onder overige baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten, alsmede de baten uit
hoofde van sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op
economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen
wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze
diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Toewijzing van kosten aan projecten/activiteiten
Direct aanwijsbare kosten worden direct ten laste van het betreffende project/activiteit gebracht. De toewijzing van personeels-
kosten aan projecten en de doorbelasting van de overige kosten vindt plaats op basis van de door het bestuur vastgestelde
begroting alsmede op basis van de diverse projectbegrotingen.

Beheerslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar
waarin de diensten zijn verricht. Lasten worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenlasten
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder.
De verschuldigde premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte
economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op investeringen.

Rentebaten en -lasten
De rentebaten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten van ontvangen tegoeden.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Materiële vaste activa 2018 2017
€ €

Stand begin boekjaar
Aanschafwaarde per 1 januari 18.558 16.396
Afschrijvingen t/m ultimo voorafgaand jaar -11.404 -8.926

Boekwaarde per 1 januari 7.154 7.470

Mutaties in aanschafwaarde
Investeringen 1.170 2.162
Afboeking in verband met volledig afgeschreven 0 0

1.170 2.162

Mutaties in afschrijvingen
Afschrijvingen -2.500 -2.478
Afboeking in verband met volledig afgeschreven 0 0

-2.500 -2.478

Stand einde boekjaar
Aanschafwaarde per 31 december 19.728 18.558
Afschrijvingen t/m 31 december -13.904 -11.404

Boekwaarde per 31 december 5.824 7.154

De materiële vaste activa bestaan uit een kopieermachine, beamer en computer-hardware en -programmatuur.
Het gehanteerde afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Onderhanden activiteiten 2018 2017
€ €

Productiekosten 40.183 38.389
Publiciteits- en voorstellingskosten 33.523 32.060

Totaal onderhanden activiteiten 73.706 70.449

Dit betreffen de direct toerekenbare (personeels)kosten op het gebied van produktie en publiciteit, verband houdend met
het festival in januari.

Vorderingen 2018 2017
€ €

Vorderingen op fondsen 0 17.183
Debiteuren 20.000 36.566
Omzetbelasting 13.169 13.444
Pensioenfonds Zorg & Welzijn huidig jaar 0 1.655
Pensioenfonds Zorg & Welzijn voorgaande jaren 0 472
Overige vorderingen 390 3.669
Overlopende activa 11.230 12.961

Totaal vorderingen 44.789 85.950

Toelichting vorderingen op fondsen 2018 2017
€ €

Stichting Lirafonds 0 12.183
Fonds 1818 0 5.000

0 17.183
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TOELICHTING OP DE BALANS

Vorderingen

Toelichting debiteuren 2018 2017
€ €

Bibliotheek Den Haag 0 959
IAP 0 216
Oxfam Novib 0 15.391
Vriendenstichting 20.000 20.000

20.000 36.566

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Toelichting omzetbelasting 2018 2017
€ €

Omzetbelasting laatste periode 13.123 13.548
Omzetbelasting suppletie 46 -42
Omzetbelasting suppletie voorgaand jaar 0 -62

13.169 13.444

Toelichting overige vorderingen 2018 2017
€ €

Borgsommen 390 390
Rekening-courant Vriendenstichting 0 3.279

390 3.669

Toelichting overlopende activa 2018 2017
€ €

Te vorderen rente ING Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening 1 3
Te vorderen rente ING Bank N.V., Vermogen Spaarrekening 50 86
Vooruitbetaald pensioenfonds 2.130 2.097
Vooruitbetaalde huur 1.116 1.106
Vooruitbetaalde bestuurdersverzekering 232 0
Vooruitbetaalde verzuimverzekering 2.408 0
Vooruitbetaalde aansprakelijkheidsverzekering 883 0
Te vorderen netto recettes 1.741 0
Te vorderen verzuimverzekering 0 8.579
Vooruitbetaalde abonnementen 1.165 1.090
Overige overlopende activa 1.504 0

11.230 12.961

Liquide middelen 2018 2017
€ €

ING Bank N.V., Zakelijke Rekening 7.233 15.207
ING Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening 3.133 3.130
ING Bank N.V., Vermogen Spaarrekening 170.366 21.280
Kas 104 468

Totaal liquide middelen 180.836 40.085

Van het saldo op de ING Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening kan over een bedrag ad € 2.930,-- niet vrij worden beschikt.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Eigen Vermogen 2018 2017
€ €

Overige reserves 14.111 7.497
Bestemmingsreserve 0 3.000
Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2017-2020 4.572 3.077

Totaal eigen vermogen 18.683 13.574

Van het Eigen Vermogen per 31 december 2018 van € 18.683,-- is een bedrag van € 14.111,--  vrij besteedbaar.

Overige reserves 2018 2017
€ €

Saldo begin boekjaar 7.497 2.983
Mutatie boekjaar 6.614 4.514

Totaal overige reserves 14.111 7.497

Bestemmingsreserve 2018 2017
€ €

Saldo begin boekjaar 3.000 0
Mutatie boekjaar -3.000 3.000

Totaal Bestemmingsreserve 0 3.000

De Bestemmingsreserve heeft betrekking op de voorbereiding op en de implementatie
van de Algemene Verordering Gegevensbescherming in de organisatie.

Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2017-2020 2018 2017
€ €

Saldo begin boekjaar 3.077 0
Mutatie boekjaar 1.495 3.077

Totaal Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2017-2020 4.572 3.077

Volgens de richtlijnen van het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen subsidieperiode 2017-2020
is het positief resultaat van € 5.109,-- voor een deel toegerekend aan het Bestemmingsfonds Nederlands
Letterenfonds 2017-2020.

Aan het Bestemmingsfonds is toegerekend:
€ 163.816,-- (subsidie Nederlands Letterenfonds)/ € 559.644,-- (totale baten) x € 5.109,--
(resultaat 2018) = € 1.495,--.

Jaarverslag Stichting Writers Unlimited 2018 - jaarrekening pagina 12



TOELICHTING OP DE BALANS

Kortlopende schulden 2018 2017
€ €

Vooruit ontvangen Nederlands Letterenfonds 185.588 123.088
Vooruit ontvangen subsidies en bijdragen 18.000 0
Crediteuren 26.115 12.299
Loonheffing 4.725 4.744
Pensioenfonds Zorg & Welzijn huidig jaar 613 0
Reservering vakantiegeld 5.377 5.389
Reservering vakantiedagen 5.322 4.288
Reservering bonussen 0 1.800
Overlopende passiva 40.732 38.456

Totaal kortlopende schulden 286.472 190.064

Toelichting vooruit ontvangen Nederlands Letterenfonds 2018 2017
€ €

a) Nederlands Letterenfonds: subsidievoorschot 163.088 123.088
b) Nederlands Letterenfonds, projectsubsidie 22.500 0

185.588 123.088

a) Het Nederlands Letterenfonds heeft bij brief d.d. 11 augustus 2016 de subidiebedragen voor de periode van 2017 t/m 2020
    vastgesteld op € 160.000,-- per jaar. Op deze toekenning zijn in 2018 en 2017 respectievelijk voorschotten van € 160.000,--
    en € 120.000,-- ontvangen.

    Het Nederlands Letterenfonds heeft bij brief d.d. 5 oktober 2017 de indexering voor de periode van 2017 t/m 2020
    vastgesteld. Bij brief d.d. 11 september 2018 is de indexering over deze periode verhoogd.
    Op deze toekenning zijn in 2018 en 2017 voorschotten van € 3.088,-- per jaar ontvangen.

b) Het Nederlands Letterenfonds heeft bij brief d.d. 4 oktober 2018 het subsidiebedrag voor de organisatie en uitvoering van
    een tweetal projecten die onderdeel uitmaken van het festival van 2019 vastgesteld op € 22.500,--. Dit bedrag is reeds in
    2018 ontvangen. Het gaat daarbij om programmaonderdelen gericht op het bereiken en betrekken van nieuw publiek bij het
    festival: Spot on Young Poets (educatie middelbare scholieren) en een Outreach-programma in verschillende wijken
    in Den Haag.

Toelichting vooruit ontvangen subsidies en bijdragen 2018 2017
€ €

   Fonds 1818 18.000 0

    Het Fonds 1818 heeft volgens schriftelijke toekenning d.d. 20 september 2018, projectnummer 181333, ten behoeve van het
    'Outreach programma' een bijdrage toegekend van maximaal € 22.500,--. Op deze toekenning is in 2018 een voorschot
    ontvangen van € 18.000,--.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting overlopende passiva 2018 2017
€ €

Vooruitontvangen
Oxfam Novib 13.000 12.720
Diversen 2.768 3.283

Nog te betalen kosten
Accountantskosten 6.500 6.500
Administratiekosten 6.000 5.500
Kosten automatisering 7.294 4.641
Programmakosten The Series 1.025 1.025
Programmakosten B-Unlimited 1.444 2.874
Programmakosten Winternachten festival 2.425 1.250
Te betalen verzuimverzekering 257 164
Eindejaarsuitkeringen 0 480
Nettoloon 19 19

40.732 38.456

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Hartogstraat 13 III te Den Haag.
De huurverplichting bedraagt € 13.389,-- inclusief servicekosten per jaar en loopt per 1 oktober 2020 af.

Ten behoeve van de Makelaarsassociatie, verhuurder van de kantoorruimte, is een bankgarantie van € 2.930,--
afgegeven.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

B A T E N
writers writers

D I R E C T E  O P B R E N G S T E N ter festival en the series unlimited
vergelijking algemeen b-unlimited ways of dialogue

2018 2018 2017 2018 2018 2018
A 1 PUBLIEKSINKOMSTEN realisatie begroot realisatie realisatie realisatie realisatie

€ € € € € €

netto recettes 32.424 35.920 31.903 28.278 4.146 0
verkoop programma's en boeken 0 0 0 0 0 0

A 1 Totaal publieksinkomsten 32.424 35.920 31.903 28.278 4.146 0

A 2 OVERIGE INKOMSTEN

Uitgeverijen 1.906 2.900 2.117 1.556 350 0
Bijdragen van scholen 0 0 0 0 0 0
Ambassades 0 2.900 1.880 0 0 0
Overige bijdragen 0 0 0 0 0 0

A 2 Totaal overige inkomsten 1.906 5.800 3.997 1.556 350 0

A T O T A L E    O P B R E N G S T E N 34.330 41.720 35.900 29.834 4.496 0
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

B A T E N writers writers
ter festival en the series unlimited

S U B S I D I E S  E N  B I J D R A G E N vergelijking algemeen b-unlimited ways of dialogue
2018 2018 2017 2018 2018 2018

SUBSIDIE VOLGENS CULTUURNOTA realisatie begroot realisatie realisatie realisatie realisatie
€ € € € € €

 B  1  a) Nederlands Letterenfonds 163.816 163.088 163.088 163.816 0 0

 B  2  b) Gemeente Den Haag 222.362 216.727 216.727 177.362 45.000 0

386.178 379.815 379.815 341.178 45.000 0
 B  3 PROJECTSUBSIDIES

 c) Nederlands Letterenfonds 25.300 25.000 26.000 25.300 0 0
      Gemeente Den Haag 0 0 0 0 0 0
      Ministerie van Buitenlandse Zaken 0 0 2.257 0 0 0

25.300 25.000 28.257 25.300 0 0
 B  4 BIJDRAGEN VAN FONDSEN

 d) Fonds 1818 17.863 20.000 22.863 17.863 0 0
 e) LIRA fonds 7.000 7.000 8.153 7.000 0 0
 f) Oxfam Novib 9.720 12.500 13.690 9.720 0 0
 Prins Bernhard Cultuurfonds 0 0 0 0 0 0
 g) Jan Campert Stichting 18.750 22.500 12.620 18.750 0 0
 h) VSB fonds 35.000 35.000 35.000 35.000 0 0
    Fonds 21 0 0 0 0 0 0
    Overige fondsen 0 4.773 0 0 0 0

88.333 101.773 92.326 88.333 0 0
 B  5  OVERIGE BIJDRAGEN

    Pen International 2.037 0 0 2.037 0 0
    Museon 0 0 2.293 0 0 0
   Stichting Schrijvers School Samenleving 2.650 0 2.200 2.650 0 0
   Vriendenstichting 20.000 20.000 20.000 20.000 0 0
   Overigen 816 0 500 816 0 0

25.503 20.000 24.993 25.503 0 0

B T O T A L E    B I J D R A G E N 525.314 526.588 525.391 480.314 45.000 0

A + B TOTALE BATEN  559.644  568.308  561.291  510.148  49.496  -00

a) Volgens schriftelijke toekenning d.d. 11 augustus 2016 , waarin de subsidiebedragen voor 2017 tot en met 2020 zijn vastgesteld (€ 160.000,-- per jaar)
     alsmede schriftelijke toekenning d.d. 11 september 2018 (indexering 2017 tot en met 2020, bedrag voor 2018 vastgesteld op € 3.816,--).

b) Volgens beschikking ABBA/VL/10972 d.d. 29 september 2017 (€ 216.727,--) en ABBA/VL/10972-T d.d. 8 oktober 2018
    (trendmatige aanpassing, € 5.635,--).

c) Projectsubsidie volgens toekenning d.d. 14 maart 2018 ten behoeve van de organisatie en uitvoering van verschillende programma-onderdelen die onderdeel
    uitmaken van het festival van 2018 (€ 25.000,--); gericht op talentontwikkeling, diversiteit en het vergroten van het publieksbereik. Daarnaast een bijdrage in de
    reiskosten van Yonca Cingoz (€ 300,--).

d) Volgens schriftelijke toekenning d.d. 12 december 2017, projectnummer 171404, ten behoeve van het 'Outreach programma'. Van de bijdrage van
€ 20.000,-- is een bedrag van € 2.137,50 aan de netto recettes toegerekend.

e) Stichting LIRA Fonds heeft bij brief d.d. 5 december 2017, kenmerk 2017.05.17L, een bijdrage van € 7.000,-- toegekend ten behoeve van
    honoraria van deelnemende Nederlandse auteurs aan het festival 2018.

f) Dit betreft een bijdrage in de programmakosten van de Oxfam-Novib PEN-awards (€ 12.720,--).
   Van deze bijdrage is een bedrag van € 3.000,-- aan de netto recettes toegerekend.

g) Dit betreft een bijdrage van € 22.500,-- in de programmakosten van de uitreiking van de Jan Campert-prijzen.
   Van deze bijdrage is een bedrag van € 3.750,-- toegerekend aan de netto recettes.

h) Stichting VSBfonds heeft bij brief d.d. 21 december 2017, projectnummer 20172564 een bijdrage van € 35.000,-- beschikbaar gesteld ten behoeve
   van het festival 2018.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

L A S T E N
writers writers

ter festival en the series unlimited
vergelijking algemeen b-unlimited ways of dialogue

2018 2018 2017 2018 2018 2018
B E H E E R S L A S T E N realisatie begroot realisatie realisatie realisatie realisatie

€ € € € € €
Personeelskosten
Zakelijk leider (0,8 fte dienstverband voor onbepaalde tijd)
  - bruto salaris 44.282 44.592 43.728 44.282 0 0
  - vakantietoeslag 3.875 3.567 3.648 3.875 0 0
  - mutatie reservering vakantiedagen 5.898 0 3.911 5.898 0 0
  - mutatie reservering bonussen 0 0 1.800 0 0 0
  - pensioenpremie 5.531 5.242 5.189 5.531 0 0
  - werkgeverslasten 11.782 9.873 12.399 11.782 0 0
  - eindejaarsuitkeringen 0 0 320 0 0 0

reiskosten woon-werkverkeer 2.559 3.000 2.779 2.559 0 0
kosten ARBO dienst 78 300 829 78 0 0
diverse personeelskosten 305 0 -122 305 0 0

doorberekening aan projecten 0 0 0 0 0 0

C 1 Totaal Beheer / personeelskosten 74.310 66.574 74.481 74.310 0 0

Materiële kosten
huur en energiekosten 13.619 14.000 13.561 13.619 0 0
klein onderhoud en schoonmaak 2.886 3.500 3.364 2.886 0 0
kantoorbenodigdheden 1.325 600 529 1.325 0 0
drukwerk 0 500 0 0 0 0
kopieerkosten 1.257 1.900 1.917 1.257 0 0
porti en verzendkosten 1.496 1.700 1.656 1.496 0 0
telecommunicatie 1.379 1.800 1.632 1.379 0 0
verzekeringen 1.511 1.300 1.146 1.511 0 0
reis- en verblijfkosten / algemeen 322 250 180 322 0 0
administratie door derden 15.019 15.000 14.842 15.019 0 0
accountant 6.500 6.500 7.345 6.500 0 0
notaris 0 0 1.065 0 0 0
abonnementen en contributies 572 300 265 572 0 0
vergader- en bestuurskosten 1.673 1.500 1.555 1.673 0 0
representatiekosten 3.707 1.250 1.395 2.561 1.146 0
computerkosten 13.208 9.000 9.775 13.188 20 0
advieskosten 330 900 870 330 0 0
klein inventaris 61 250 253 61 0 0
bankkosten 407 450 462 407 0 0
documentatie en vakliteratuur 1.336 1.300 1.274 1.336 0 0
kantine- en huishoudelijke kosten 1.972 1.300 1.246 1.891 81 0
afschrijving kantoorinventaris 431 800 740 431 0 0
afschrijving computerapparatuur 2.069 1.800 1.738 2.069 0 0
diversen en onvoorzien 0 250 139 0 0 0

doorberekening aan projecten 0 0 0 0 0 0

C 2 Totaal Beheer / materiële kosten 71.080 66.150 66.949 69.833 1.247 0

C T O T A L E   B E H E E R S L A S T E N 145.390 132.724 141.430 144.143 1.247 0
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

L A S T E N
writers writers

ter festival en the series unlimited
vergelijking algemeen b-unlimited ways of dialogue

2018 2018 2017 2018 2018 2018
A C T I V I T E I T E N realisatie begroot realisatie realisatie realisatie realisatie

€ € € € € €

 Personeelskosten
Directeur / artistiek leider (0,8 fte dienstverband voor onbepaalde tijd)
   - bruto salaris 47.251 47.251 47.251 47.251 0 0
   - onbelaste vergoedingen 0 0 0 0 0 0
   - vakantietoeslag 3.780 3.780 3.930 3.780 0 0
   - pensioenpremie 9.943 9.305 9.761 9.943 0 0
   - werkgeverslasten 11.919 10.461 11.069 11.919 0 0
  - eindejaarsuitkeringen 0 0 320 0 0 0
  - uitkering verzuimverzekering -1.716 0 -30.204 -1.716 0 0
  - op honorariumbasis 0 0 6.275 0 0 0
 Programmaleider Festival Winternachten Den Haag
   - op honorariumbasis 18.180 17.600 18.092 18.154 26 0
  - eindejaarsuitkeringen 0 0 320 0 0 0
   - bruto salaris programma-assistent 0 0 0 0 0 0
   - vakantietoeslag 0 0 0 0 0 0
   - pensioenpremie 0 0 0 0 0 0
   - werkgeverslasten 0 0 0 0 0 0
 Researchmedewerkster Science Unlimited Project 0
   - op honorariumbasis 0 0 0 0 0 0
 Produktiemedewerkers
   - bruto salaris 0 0 0 0 0 0
   - vakantietoeslag 0 0 0 0 0 0
   - pensioenpremie 0 0 0 0 0 0
   - werkgeverslasten 0 0 0 0 0 0
   - op honorariumbasis 20.061 22.900 26.825 18.561 1.500 0
  - eindejaarsuitkeringen 0 0 160 0 0 0
 Publiciteitsmedewerker (0,8 fte dienstverband voor 7 maanden)
   - bruto salaris 18.038 17.424 17.856 18.038 0 0
   - vakantietoeslag 1.523 1.394 1.465 1.523 0 0
   - mutatie reservering vakantiedagen 0 0 503 0 0 0
   - pensioenpremie 2.106 1.917 2.082 2.106 0 0
   - werkgeverslasten 2.075 3.856 1.081 2.075 0 0
  - eindejaarsuitkeringen 0 0 160 0 0 0
   - ingehuurd personeel 16.355 19.000 20.570 2.900 13.455 0
  - eindejaarsuitkeringen 0 0 160 0 0 0
 Overige personeelskosten
   - reiskosten woon- werkverkeer 799 2.500 224 531 268 0
   - wervingskosten 230 0 220 230 0 0
   - stagevergoedingen 0 0 0 0 0 0
   - onkostenvergoedingen vrijwilligers 659 3.000 2.772 659 0 0
   - diverse personeelskosten 0 0 0 0 0 0

 doorberekening aan projecten 0 0 0 0 0 0

 D  1  Totaal Activiteiten / personeelskosten 151.203 160.389 140.892 135.954 15.249 0
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

L A S T E N
writers writers

ter festival en the series unlimited
A C T I V I T E I T E N vergelijking algemeen b-unlimited ways of dialogue

2018 2018 2017 2018 2018 2018
 Materiële kosten realisatie begroot realisatie realisatie realisatie realisatie

€ € € € € €
 PUBLICITEIT
 evaluatie en verslag 1.035 1.000 731 1.035 0 0
 website 13.559 7.600 6.464 11.599 1.960 0
 sponsorwerving 3.217 250 250 3.217 0 0
 ontwerpkosten 4.750 10.400 10.971 4.630 120 0
 drukkosten 11.411 15.500 15.401 8.468 2.943 0
 vertaalkosten 0 500 0 0 0 0
 verspreiding affiches, flyers e.d. 13.964 15.900 15.799 10.615 3.349 0
 mailingen 0 1.500 0 0 0 0
 advertenties 9.264 10.000 12.609 5.994 3.270 0
 radiocommercial 0 3.500 3.352 0 0 0
 biografieën deelnemers 1.190 1.100 1.080 1.190 0 0
 foto's 2.698 2.250 2.250 2.400 298 0
 overige publiciteitskosten 1.202 3.000 2.938 1.202 0 0

 subtotaal 62.290 72.500 71.845 50.350 11.940 0

 VOORBEREIDINGSKOSTEN
 literatuurprogrammeur 26.661 27.600 28.570 22.661 4.000 0
 docenten 0 0 250 0 0 0
 muziekprogrammeur 0 250 650 0 0 0
 tolken en vertalers 5.492 4.400 794 5.275 217 0
 filmprogrammeur 875 500 500 875 0 0
 onkosten programmeurs 1.444 1.300 1.173 1.325 119 0
 reiskosten / werkbezoeken 2.306 2.900 2.873 2.239 67 0
 catering en representatie 3.905 4.100 3.950 3.773 132 0
 artistieke commissie, adviseurs en overige kosten 36 1.750 239 36 0 0

 subtotaal 40.719 42.800 38.999 36.184 4.535 0

 VOORSTELLINGSKOSTEN
 presentatoren 12.891 16.000 15.712 9.291 3.600 0
 schrijvers 28.100 26.100 25.934 24.300 3.800 0
 kosten projecties en simultaan vertaling 13.299 17.000 16.521 13.104 195 0
 muziekgroepen en performers 9.271 9.000 9.187 9.271 0 0
 filmprogramma 1.725 1.500 1.535 1.725 0 0
 technici 10.890 6.000 6.926 10.890 0 0
 reiskosten schrijvers / deelnemers 13.521 14.450 14.350 12.957 564 0
 reiskosten organisatie 394 100 88 394 0 0
 verblijfkosten schrijvers / deelnemers 7.144 8.550 8.370 6.983 161 0
 verblijfkosten organisatie 2.078 2.700 2.659 2.078 0 0
 sejours schrijvers/deelnemers 1.542 1.500 1.475 1.542 0 0
 sejours organisatie 0 0 0 0 0 0
 catering en representatie 17.079 15.250 14.212 15.354 1.725 0
 huur theater en filmhuis 12.547 13.500 13.255 12.401 146 0
 licht, geluid en techniek 7.192 8.300 8.192 7.192 0 0
 podia, stoelen e.d. 3.198 4.500 4.460 3.198 0 0
 aankleding en decor 11.019 12.500 12.230 11.019 0 0
 toegangskaarten festival voor scholieren 0 0 0 0 0 0
 verzekeringen, diversen, onvoorzien 3.094 2.945 2.518 2.996 98 0

 subtotaal 154.984 159.895 157.624 144.695 10.289 0

 D  2  Totaal Activiteiten / materiële kosten 257.993 275.195 268.467 231.229 26.764 0

D T O T A L E   A C T I V I T E I T E N L A S T E N 409.196 435.584 409.359 367.183 42.013 0

writers writers
ter festival en the series unlimited

vergelijking algemeen b-unlimited ways of dialogue
2018 2018 2017 2018 2018 2018

realisatie begroot realisatie realisatie realisatie realisatie
€ € € € € €

C + D TOTALE  LASTEN 554.586 568.308 550.789 511.326 43.260 0

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 5.058 0 10.502 -1.178 6.236 0

E R E N T E B A T E N   E N   - L A S T E N 51 0 89 51 0 0

F B U I T E N G E W O N E   B A T E N   E N   L A S T E N 0 0 0 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT 5.109 0 10.591 -1.127 6.236 0
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TOELICHTING OP DE VERSCHILLEN TUSSEN RESULTAAT EN BEGROTING 2018

Algemeen
Alle in de jaarrekening opgenomen begrotingsbedragen zijn gerelateerd aan de door het bestuur op
22 maart 2018 vastgestelde begroting 2018 (d.d. 7 maart 2018).

In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen van:
·       Winternachten internationaal literatuurfestival 18 t/m 21 januari 2018 in Den Haag;
·       B-Unlimited - de serie maandelijkse programma's die Writers Unlimited (i.s.m. Bibliotheek
        Den Haag) in Studio B van de Centrale Bibliotheek organiseert.

Het verschil in de begrote c.q. gerealiseerde bedragen wordt vooral veroorzaakt door:
        (zie: Materiële kosten publiciteit):
·       een verschuiving die plaatsvondt van 'papier' naar digitaal publiciteitsmateriaal, advertenties
        en sociale media voor B-Unlimited;
·       het gedeeltelijk vernieuwen van de publiekswebsite van Writers Unlimited;
·       een verschuiving naar grotere inzet van digitale c.q. online middelen voor het Winternachten
        festival.
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SPECIFICATIE SPECIALE PROJECTEN FESTIVAL DEN HAAG 2018

B A T E N

D I R E C T E  O P B R E N G S T E N festival en outreach spot on
algemeen programma young poets

2018 2018 2018
A 1 PUBLIEKSINKOMSTEN realisatie realisatie realisatie

€ € €

netto recettes 28.278 2.138 0
verkoop programma's en boeken 0 0 0

A 1 Totaal publieksinkomsten 28.278 2.138 0

A 2 OVERIGE INKOMSTEN

Uitgeverijen 1.556 0 0
Bijdragen van scholen 0 0 0
Ambassades 0 0 0
Overige bijdragen 0 0 0

A 2 Totaal overige inkomsten 1.556 0 0

A T O T A L E    O P B R E N G S T E N 29.834 2.138 0
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SPECIFICATIE SPECIALE PROJECTEN FESTIVAL DEN HAAG 2018

B A T E N
festival en outreach spot on

S U B S I D I E S  E N  B I J D R A G E N algemeen programma young poets
2018 2018 2018

SUBSIDIE VOLGENS CULTUURNOTA realisatie realisatie realisatie
€ € €

 B  1  a) Nederlands Letterenfonds 163.816 0 0

 B  2  b) Gemeente Den Haag 177.362 0 0

341.178 0 0
 B  3 PROJECTSUBSIDIES

 c) Nederlands Letterenfonds 25.300 3.712 16.288
 Gemeente Den Haag 0 0 0
 Ministerie van Buitenlandse Zaken 0 0 0

25.300 3.712 16.288
 B  4 BIJDRAGEN VAN FONDSEN

 d) Fonds 1818 17.863 17.863 0
 e) LIRA fonds 7.000 0 0
 f) Oxfam Novib 9.720 0 0
 Prins Bernhard Cultuurfonds 0 0 0
 g) Jan Campert Stichting 18.750 0 0
 h) VSB fonds 35.000 0 0
     Fonds 21 0 0 0
    Overige fondsen 0 0 0

88.333 17.863 0
 B  5  OVERIGE BIJDRAGEN

   Pen International 2.037 0 0
   Museon 0 0 0
   Stichting Schrijvers School Samenleving 2.650 0 0
   Vriendenstichting 20.000 3.804 5.000
    Overigen 816 0 0

25.503 3.804 5.000

B T O T A L E    B I J D R A G E N 480.314 25.379 21.288

A + B TOTALE BATEN  510.148  27.517  21.288

a) Volgens schriftelijke toekenning d.d. 11 augustus 2016 , waarin de subsidiebedragen voor 2017 tot en met 2020 zijn vastgesteld (€ 160.000,--
     per jaar), alsmede schriftelijke toekenning d.d. 11 september 2018 (indexering 2017 tot en met 2020, bedrag voor
     2018 vastgesteld op € 3.816,--).

b) Volgens beschikking ABBA/VL/10972 d.d. 29 september 2017 (€ 216.727,--) en ABBA/VL/10972-T d.d. 8 oktober 2018
    (trendmatige aanpassing, € 5.635,--).

c) Projectsubsidie volgens toekenning d.d. 14 maart 2018 ten behoeve van de organisatie en uitvoering van verschillende programma-onderdelen
    die onderdeel uitmaken van het festival van 2018 (€ 25.000,--); gericht op talentontwikkeling, diversiteit en het vergroten van
    het publieksbereik. Daarnaast een bijdrage in de reiskosten van Yonca Cingoz (€ 300,--).

d) Volgens schriftelijke toekenning d.d. 12 december 2017, projectnummer 171404, ten behoeve van het 'Outreach programma'. Van de bijdrage
    van € 20.000,-- is een bedrag van € 2.137,50 aan de netto recettes toegerekend.

e) Stichting LIRA Fonds heeft bij brief d.d. 5 december 2017, kenmerk 2017.05.17L, een bijdrage van € 7.000,-- toegekend ten behoeve van
    honoraria van deelnemende Nederlandse auteurs aan het festival 2018.

f) Dit betreft een bijdrage in de programmakosten van de Oxfam-Novib PEN-awards (€ 12.720,--).
   Van deze bijdrage is een bedrag van € 3.000,-- aan de netto recettes toegerekend.

g) Dit betreft een bijdrage van € 22.500,-- in de programmakosten van de uitreiking van de Jan Campert-prijzen.
   Van deze bijdrage is een bedrag van € 3.750,-- toegerekend aan de netto recettes.

h) Stichting VSBfonds heeft bij brief d.d. 21 december 2017, projectnummer 20172564 een bijdrage van € 35.000,-- beschikbaar gesteld
   ten behoeve van het festival 2018.
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SPECIFICATIE SPECIALE PROJECTEN FESTIVAL DEN HAAG 2018

L A S T E N

festival en outreach spot on
algemeen programma young poets

2018 2018 2018
B E H E E R S L A S T E N realisatie realisatie realisatie

€ € €
Personeelskosten
Zakelijk leider (0,8 fte dienstverband voor onbepaalde tijd)
  - bruto salaris 44.282 1.000 1.500
  - vakantietoeslag 3.875 0 0
  - mutatie reservering vakantiedagen 5.898 0 0
  - mutatie reservering bonussen 0 0 0
  - pensioenpremie 5.531 0 0
  - werkgeverslasten 11.782 0 0
 - eindejaarsuitkeringen 0 0 0

reiskosten woon-werkverkeer 2.559 0 0
kosten ARBO dienst 78 0 0
diverse personeelskosten 305 0 0

doorberekening aan projecten 0 1.000 1.000

C 1 Totaal Beheer / personeelskosten 74.310 2.000 2.500

Materiële kosten
huur en energiekosten 13.619 0 0
klein onderhoud en schoonmaak 2.886 0 0
kantoorbenodigdheden 1.325 0 0
drukwerk 0 0 0
kopieerkosten 1.257 0 0
porti en verzendkosten 1.496 0 0
telecommunicatie 1.379 0 0
verzekeringen 1.511 0 0
reis- en verblijfkosten / algemeen 322 0 0
administratie door derden 15.019 0 0
accountant 6.500 0 0
notaris 0 0 0
abonnementen en contributies 572 0 0
vergader- en bestuurskosten 1.673 0 0
representatiekosten 2.561 0 24
computerkosten 13.188 0 0
advieskosten 330 0 0
klein inventaris 61 0 0
bankkosten 407 0 0
documentatie en vakliteratuur 1.336 0 0
kantine- en huishoudelijke kosten 1.891 0 0
afschrijving kantoorinventaris 431 0 0
afschrijving computerapparatuur 2.069 0 0
diversen en onvoorzien 0 0 0

0
doorberekening aan projecten 0 0 0

C 2 Totaal Beheer / materiële kosten 69.833 0 24

C T O T A L E   B E H E E R S L A S T E N 144.143 2.000 2.524
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SPECIFICATIE SPECIALE PROJECTEN FESTIVAL DEN HAAG 2018

L A S T E N

festival en outreach spot on
algemeen programma young poets

2018 2018 2018
A C T I V I T E I T E N realisatie realisatie realisatie

€ € €

 Personeelskosten
Directeur / artistiek leider (0,8 fte dienstverband voor onbepaalde tijd)
   - bruto salaris 47.251 0 0
   - onbelaste vergoedingen 0 0 0
   - vakantietoeslag 3.780 0 0
   - pensioenpremie 9.943 0 0
   - werkgeverslasten 11.919 0 0
  - eindejaarsuitkeringen 0 0 0
  - uitkering verzumverzekering -1.716 0 0
  - op honorariumbasis 0 0 0
 Programmaleider Festival Winternachten Den Haag
   - op honorariumbasis 18.154 4.220 3.691
  - eindejaarsuitkeringen 0 0 0
   - bruto salaris programma-assistent 0 0 0
   - vakantietoeslag 0 0 0
   - pensioenpremie 0 0 0
   - werkgeverslasten 0 0 0
 Researchmedewerkster Science Unlimited Project 0 0 0
   - op honorariumbasis 0 0 0
 Produktiemedewerkers
   - bruto salaris 0 0 0
   - vakantietoeslag 0 0 0
   - pensioenpremie 0 0 0
   - werkgeverslasten 0 0 0
   - op honorariumbasis 18.561 2.982 1.266
  - eindejaarsuitkeringen 0 0 0
 Publiciteitsmedewerker (0,8 fte dienstverband voor 7 maanden)
   - bruto salaris 18.038 1.500 1.500
   - vakantietoeslag 1.523 0 0
   - mutatie reservering vakantiedagen 0 0 0
   - pensioenpremie 2.106 0 0
   - werkgeverslasten 2.075 0 0
  - eindejaarsuitkeringen 0 0 0
   - ingehuurd personeel 2.900 1.575 1.050
  - eindejaarsuitkeringen 0 0 0
 Overige personeelskosten 0
   - reiskosten woon- werkverkeer 531 53 18
   - wervingskosten 230 0 0
   - stagevergoedingen 0 0 0
   - onkostenvergoedingen vrijwilligers 659 0 0
   - diverse personeelskosten 0 0 0

 doorberekening aan projecten 0 0 0

 D  1  Totaal Activiteiten / personeelskosten 135.954 10.330 7.525
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SPECIFICATIE SPECIALE PROJECTEN FESTIVAL DEN HAAG 2018

L A S T E N

festival en outreach spot on
A C T I V I T E I T E N algemeen programma young poets

2018 2018 2018
 Materiële kosten realisatie realisatie realisatie

€ € €
 PUBLICITEIT
 evaluatie en verslag 1.035 0 0
 website 11.599 100 100
 sponsorwerving 3.217 0 0
 ontwerpkosten 4.630 660 500
 drukkosten 8.468 1.236 400
 vertaalkosten 0 0 0
 verspreiding affiches, flyers e.d. 10.615 0 0
 mailingen 0 0 0
 advertenties 5.994 75 75
 radiocommercial 0 0 0
 biografieën deelnemers 1.190 640 250
 foto's 2.400 800 400
 overige publiciteitskosten 1.202 0 0

 subtotaal 50.350 3.511 1.725

 VOORBEREIDINGSKOSTEN
 literatuurprogrammeur 22.661 1.700 0
 docenten 0 0 0
 muziekprogrammeur 0 0 0
 tolken en vertalers 5.275 1.272 220
 filmprogrammeur 875 0 0
 onkosten programmeurs 1.325 0 89
 reiskosten / werkbezoeken 2.239 0 0
 catering en representatie 3.773 0 29
 artistieke commissie, adviseurs en overige kosten 36 0 0

 subtotaal 36.184 2.972 338

 VOORSTELLINGSKOSTEN
 presentatoren 9.291 2.366 1.100
 schrijvers 24.300 2.905 1.875
 kosten projecties en simultaan vertaling 13.104 0 0
 muziekgroepen en performers 9.271 358 998
 filmprogramma 1.725 0 0
 technici 10.890 750 2.369
 reiskosten schrijvers / deelnemers 12.957 2.636 197
 reiskosten organisatie 394 0 0
 verblijfkosten schrijvers / deelnemers 6.983 1.364 305
 verblijfkosten organisatie 2.078 131 0
 sejours schrijvers/deelnemers 1.542 500 0
 sejours organisatie 0 0 0
 catering en representatie 15.354 1.378 2.126
 huur theater en filmhuis 12.401 0 2.500
 licht, geluid en techniek 7.192 0 2.320
 podia, stoelen e.d. 3.198 0 0
 aankleding en decor 11.019 0 2.000
 toegangskaarten festival voor scholieren 0 0 0
 verzekeringen, diversen, onvoorzien 2.996 51 0

 subtotaal 144.695 12.439 15.790

 D  2  Totaal Activiteiten / materiële kosten 231.229 18.922 17.853

D T O T A L E   A C T I V I T E I T E N L A S T E N 367.183 29.252 25.378

festival en outreach spot on
algemeen programma young poets

2018 2018 2018
realisatie realisatie realisatie

€ € €
C + D TOTALE  LASTEN  511.326  31.252  27.902

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -1.178 -3.735 -6.614

E R E N T E B A T E N   E N   L A S T E N 51 0 0

F B U I T E N G E W O N E   B A T E N   - L A S T E N 0 0 0

EXPLOITATIERESULTAAT -1.127 -3.735 -6.614

De resultaten van het 'Outreach' programma en het project 'Spot on young poets'
zijn verwerkt in het resultaat van het Writers Unlimited Winternachten Festival 2018.
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KWANTITATIEVE GEGEVENS
2018 2018

Nederlands Letterenfonds & Gemeente Den Haag prognose realisatie

Aantal activiteiten & deelnemers Writers Unlimited
Winternachten internationaal literatuurfestival DH 1 1

aantal dagen 4 4
aantal programma's 13 14
aantal programma-onderdelen Friday Night Unltd 20 20
aantal programma-onderdelen Saturday Night 20 21
aantal schrijvers, gespreksleiders etc 90 93

B-Unlimited
aantal B-Unlimited-programma's WU 10 8
waarvan internationale Engelstalige programma's WU: 5 4
aantal B-Unlimited-programma's Bibliotheek Den Haag 10 9
aantal schrijvers, gespreksleiders etc 60 55

Embassy festival 1 september 2018 (op 1 podium: Container Stage) 1 1
aantal deelnemers WU op Embassy festival (Martijntje Smits en Alzahra Elkawafi) 1 2

Haags UIT festival 2 september 2018 (op 2 podia; 1 kraam; en de zeepkist van WU) 1 1
aantal deelnemers WU op Haags UIT Festival 10 17

Spot on Young Poets Educatie project
aantal deelnemende scholen 4 3
Edith Stein College aantal activiteiten 3 4
De Populier aantal activiteiten 3 4
Dalton Den Haag aantal activiteiten 3 4

Aantal bezoekers activiteiten Writers Unlimited 2018
Winternachten festival 18 t/m 21 januari 2018 3.450 3.330
Leerlingen Spot on Young Poets Educatie project 160 141
Totaal Winternachten festival  2018 3.610 3.471
niet-betaalde kaarten Winternachten festival 250 266
B-Unlimited:
8 programma's Writers Unlimited (WU) (4 Engelstalig) 750 657
gemiddeld aantal bezoekers per B-Unlimited-programma WU 82
9 programma's Bibliotheek DH 825 596
gemiddeld aantal bezoekers per B-Unlimited-programma Bibliotheek DH 67
Totaal B-Unlimited 2018 1.575 1.253
niet-betaalde kaarten B-Unlimited 50 66
Embassy Festival - Max Lerou WU (schatting) 0 150
Haags UIT Festival Zeepkist WU & Containerstage HUF (schatting) 400 600
Totaal aantal bezoekers activiteiten Writers Unlimited 2018 5.585 5.474

Spot on Young Poets Educatie project
Edith Stein College, De Populier & Dalton Den Haag:

aantal leerlingen 160 141
aantal klassen (2 x 4 VWO en 3 x 5 VWO) 6 5
aantal lesuren (totaal poëzieles, workshop voordracht) 10 22
aantal leerlingen workshops poëzie 14
voordracht door leerlingen Friday- en Saturday Night Unlimited 11
voordracht leerlingen Jonge Campert-prijs Schrijversfeest 3
bezoek aan festival 140
linosnijden bij gedicht in Meermanno 4

Websites 1-1-2018 t/m 31-12-2018
Bezoekers website Writers Unlimited (gem. 1,5 min.) 42.272 50.000
Bezoekers website B-Unlimited (gem. 1,5 min.) 7.719 9.900

Facebook, Twitter, E-nieuwsbrief
Facebook volgers Writers Unlimited 2.289 2.470
Twitter volgers Writers Unlimited 813 851
Instagram volgens Writers Unlimited 121
E-nieuwsbrief abonnees Writers Unlimited 3.089 3.315
Facebook volgers B-Unlimited 348 439
Twitter volgers B-Unlimited 125 178
E-nieuwsbrief abonnees B-Unlimited 895 938

Televisie & Radio: kijk- en luistercijfers
OVT radio 21-1-2018 live vanaf Winternachten festival 250.000 250.000
Den Haag FM radio (interviews met scholierendichters Spot on Young Poets)

You Tube views d.d. 28-2-2019
Winternachten festival totaal 2014-2017 (views Winternachten festival 2018 niet beschikbaar) 69.555 101.374
Winternachten festival (34 video's) 2017 8.001 17.632
Winternachten festival (42 video's) 2016 38.638 46.272
Winternachten festival (42 video's) 2015 19.366 23.473
Winternachten festival (37 video's) 2014 7.339 8.849
Views B-Unlimited-programma's die geregistreerd zijn periode sept 2016-dec 2018 25.840 51.431
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Views Science Unlimited The Series 2014-2016 3.094 3.128
Views Writers Unlimited The Series 2011-2016 42.493 46.613

Eigen inkomsten percentage
Structurele overheidssubsidies Ned. Letterenfonds & Gem. Den Haag 386.178€
Overige inkomsten 173.466€
Eigen inkomsten percentage 45%

KWANTITATIEVE GEGEVENS toelichting

Gegevens educatief project "Spot on Young Poets" in het kader van het Winternachten festival
De gerealiseerde gegevens betreffende het aantal scholen, klassen, leerlingen, lessen, workshops
etc. in het kader van het educatief project Spot on Young Poets zijn aangeleverd door Haags
Dichtersgilde.

Kaartverkoop B-Unlimited Studio B Centrale Bibliotheek Den Haag
De bezoekersaantallen en kaartverkoopcijfers van alle programma's van B-Unlimited
worden aangeleverd door Bibliotheek Den Haag.
Recettes van B-Unlimited-programma's  zijn ten gunste van de betreffende producent:
8 afleveringen van Writers Unlimited in 2018
9 afleveringen van Bibliotheek Den Haag in 2018.

Niet-betaalde kaarten
De toegangskaarten op de gastenlijst van programma's van het Winternachten festival in Den Haag zijn
bestemd voor (gasten van) deelnemers - schrijvers, gespreksleiders, musici - pers/media, uitgeverijen
en direct betrokkenen zoals bestuur, artistieke commissie, adviseurs, medew., vrijwilligers.
De live-uitzending van het VPRO radioprogramma OVT is gratis toegankelijk.
Eventuele recettes van Outreach-programma's zijn ten gunste van onze partners/Outreach-locaties.
Veel 'toegangskaarten' worden bekostigd uit projectsubsidies of bijdragen van enkele samenwerkingspartners:
Jan Campert-stichting , Oxfam Novib voor hun genodigden. Fonds 1818: Outreach, scholieren,studenten.
Writers Unlimited geeft totaal ca 265 niet-betaalde kaarten voor Winternachten festival aan genodigden
in zijn netwerk van (Haagse) relaties, vips, ambassades en subsidiënten.
Writers Unlimited gaf totaal circa 65 niet-betaalde kaarten voor B-Unlimited programma's aan
genodigden in zijn netwerk van (Haagse) relaties, vips en subsidiënten. Voor studenten geldt gratis entree.

Televisie & Radio
OVT: wordt niet wekelijks onderzocht; het betreft gemiddeld 250.000 luisteraars per programma
OVT radio 22-1-2018: https://www.vpro.nl/programmas/ovt/luister/afleveringen/2018/21-01-2018.html

Eigen inkomstenpercentage st. Writers Unlimited 2018 - volgens definitie Ministerie van OCW:
De verhouding tussen de inkomsten t.o.v. de structurele subsidies van overheden.
Het betreft de deelsom van de eigen inkomsten (directe en indirecte opbrengsten en bijdragen uit
private middelen en incidentele overheidssubsidies) en de structurele overheidssubsidies 2017-2020
van Gemeente Den Haag en het Nederlands Letterenfonds.
Het gaat hierbij overigens niet om het aandeel eigen inkomsten ten opzichte van de totale baten.
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OVERIGE GEGEVENS

Deskundigenonderzoek
Hiervoor wordt verwezen naar de opgenomen controleverklaring van de
onafhankelijke accountant.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn
op de Jaarrekening 2018.

Rapportdatum: 21 maart 2019
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BIJLAGE: Deelnemers 2018 
 

Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2018 
 
 

Kader Abdolah  (Iran, 1954) is het pseudoniem van Hossein Sadjadi Ghaemmaghami Farahani. Sinds zijn 
Nederlandse debuut De Adelaars uit 1993 laveert Abdolah tussen twee werelden: Nederland en zijn geboorteland. 
HIj groeide op in een strenge, islamitische streek. Sinds zijn twaalfde las hij westerse literatuur en rook zo aan de 
vrijheid. Tijdens zijn studie natuurkunde in Teheran sloot hij zich aan bij een geheime linkse partij. In 1980 
publiceerde hij clandestiene verhalenbundels onder de naam Kader Abdolah. In 1988 vluchtte hij en kwam naar 
Nederland waar hij sindsdien een groot oeuvre publiceerde van romans, verhalenbundels en bundels met 
columns, geschreven onder de naam Mirza in de Volkskrant. In 2014 verscheen Papegaai vloog over de IJssel, 
waarin vier buitenlandse gezinnen een nieuw bestaan opbouwen in oer-Hollandse dorpjes aan deze rivier. 
In Salam Europa (2016) reist de de sjah van Perzië eind 19e eeuw door Europa met een stoet ruziënde hovelingen. 

Ghayath Almadhoun  (Damascus, 1979) behoort tot een nieuwe generatie jonge geëngageerde Arabische 
schrijvers. Weg van Damascus, een Nederlandse verzameling van zijn gedichten, stond in 2015 wekenlang in de 
top tien van best verkochte poëziebundels. In 2017 verscheen Ik Hier Jij Daar, een bundel die hij schreef met 
dichter des vaderlands Anne Vegter. Almadhoun werd geboren in een Palestijns vluchtelingenkamp als zoon van 
een Palestijnse vader en een Syrische moeder. Hij studeerde Arabische literatuur en werkte als cultureel 
journalist in Damascus waar hij ook een poëziehuis oprichtte. In 2008 vroeg hij politiek asiel aan in Zweden. Daar 
verschenen twee poëziebundels van zijn hand. Een ervan schreef hij samen met de Zweedse Marie Silkeberg, met 
wie hij ook poëziefilms maakte. Zijn poëzie is doortrokken van gevoelens van heimwee en schuld van een jonge 
intellectueel die zijn geboorteland heeft verlaten. Zijn werk is inmiddels in vele Europese talen en het Chinees 

vertaald. 

Fatma Aydemir  (Karlsruhe, 1986) maakte in 2017 indruk met haar controversiële debuutroman Ellbogen. De 
roman werd bekroond met de Klaus-Michael-Kühne-Prijs. Aydemir, kleindochter van Turkse arbeidsmigranten, 
vertelt over een meisje met Turkse voorouders dat zo gefrustreerd is door de discriminatie die ze dagelijks 
meemaakt, dat ze in een dronken bui een student voor de metro duwt en vervolgens naar Turkije vlucht. Ze voelt 
geen berouw. ‘Ellbogen is een stomp in de maag. Of beter gezegd, twee. Eén voor de misogyne Turkse 
gemeenschap. En één voor de huichelarij van onze o zo liberale samenleving.’, schreef Süddeutsche Zeitung. 
Aydemir studeerde Duits en Amerikanistiek in Frankfurt. Ze schrijft o.a. voor de krant taz over popcultuur en 
Turkije. Ze zette ook het tweetalige webportaal taz.gazete op als reactie op de beknotting van de persvrijheid in 
Turkije. 

Joost Baars  (Leidschendam, 1975) is dichter, essayist en boekverkoper. Zijn zeer lovend ontvangen 
debuutbundel Binnenplaats werd genomineerd voor C. Buddingh’prijs in 2017 en uiteindelijk bekroond met de 
VSB Poëzieprijs 2018. ‘Hoe moet je liefhebben in de schaduw van onzekerheid? Joost Baars tast in het duister, en 
haalt daar gedichten vandaan met een onmiskenbaar meesterschap en een duizelingwekkende diepte.’, zo 
schreef de jury van de C. Buddingh’prijs. De gedichten van Baars zijn mystiek, hoewel niet religieus. Ze getuigen 
van een enorme belezenheid en zijn tegelijkertijd aards, grappig en romantisch. Het debuut bestaat uit vier delen 
en bevat ook vertalingen van sonnetten van de Engelse jezuïet Gerard Manley Hopkins (1844-1889). Baars was 
programmeur bij Stichting Perdu, organisator van het poëziefestival Dichtersmarathon, is uitgever van 
Halverwege Chapbooks en geestelijk vader van VersSpreken, een podcast over poëzie. 

Jole De Baerdemaeker  (België) behaalde haar bachelordiploma aan het conservatorium van Maastricht. Ze 
volgde daarnaast masterclasses Bach, Haydn en Mozart interpretatie. Momenteel vervolledigt ze haar 
masterstudie bij Lenie van den Heuvel, Dorothee Mields, Peter Kooij en Pascal Bertin aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Jole heeft een grote interesse voor oude muziek- en barokinterpretatie en gaf als 
soliste concerten in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. In 2013 richtte ze in België de organisatie 
“Etereo”op. Hiermee organiseert ze concerten en kleine festivals, maar ook schoolvoorstellingen om klassieke 

muziek dichter bij jongeren te brengen. Naast oude muziek is Jole ook geïnteresseerd in hedendaagse composities; in het voorjaar van 
2016 zong ze solo tijdens de Nederlandse première van het Requiem van Harald Weiss. 

Irina Baldini  treedt op als performer in galeries en musea en choreografeert voor zowel theater als op locatie. In 
2013 richtte ze samen met drie andere kunstenaars de 4bid Gallery in Amsterdam op, een plek voor 
experimenten en locatie voor ontwikkeling van tijdelijke culturen met dwarsverbanden naar meerdere disciplines 
en landen. Ze was ook mede-oprichter van het kunstproject Highs & Lows, een performance-avond in OT301 
(Amsterdam) die internationale hedendaagse choreografie verbindt met live art. Baldini laat zich inspireren door 
een opening, een begin of antwoorden vinden op onuitgesproken vragen. Momenteel werkt ze aan een nieuwe 
productie die in juni 2018 in première gaat tijdens de Biennale Danza in Venetië. 
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Wim Berkelaar  (1960) is historicus en sinds 2005 verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Berkelaar geldt als kenner van het 
existentialisme en nihilisme. Hij geeft lezingen in binnen- en buitenland en schrijft een boek over het Nederlands 
existentialisme. Als recensent bespreekt hij historische boeken in het VPRO radioprogramma OVT. 

Kees Biekart  is politicoloog. Hij is als universitair hoofddocent verbonden aan het Institute of Social Studies (ISS) 
in Den Haag, een internationaal opleidings- en onderzoekscentrum voor mondiale vraagstukken dat onderdeel is 
van Erasmus Universiteit Rotterdam. Kees Biekart houdt zich bezig met maatschappelijke veranderingsprocessen 
en sociale bewegingen en kijkt met name hoe activisten in de zogenaamde ‘opkomende economieën’ (zoals Zuid-
Afrika, Brazilië, Turkije, India, Indonesië) streven naar meer gelijkheid en naar het recht op deelname aan de 
nieuwe welvaart. Rond dit thema redigeerde hij het Forum 2013 nummer van het tijdschrift Development and 
Change. Samen met zijn internationale studenten zoekt hij naar alternatieve wegen om de politieke democratie in 

deze landen van onderop te versterken. Hierbij zoekt hij voortdurend naar nieuwe vormen van onderzoek, waarbij ‘story telling’ een 
belangrijke methode is geworden. 

Boi Akih  vertegenwoordigt als band een muzikale beweging waarin diverse stijlen uit onder andere India, Afrika, 
Europa en de Molukse eilanden tezamen met jazz samensmelten tot één geheel. Zangeres Monica Akihari en 
componist-gitarist Niels Brouwer karakteriseren in een samenspel van zang en composities het geluid van Boi Akih. 
Tijdens een zoektocht naar hun muzikale grenzen dagen zij elkaar uit en vullen elkaar aan. Akihari zingt zowel in het 
Engels, als in haar moedertaal: de taal van het Molukse eiland Haruku. Op hun recentste CD Yalelol hanteert de 

groep een duet-bezetting en zijn er naast jazz, ook Indonesische, Indiase, Europese, West-Afrikaanse en Arabische invloeden aan te 
wijzen. Op het derde album Uwa i (2004) heeft Boi Akih zich laten inspireren door muziek uit Bangalore, India. De eerste cd van Boi Akih, 
luisterend naar de gelijknamige naam verscheen in 1997 en de tweede Above the Clouds, Among the Roots in 2000. De Volkskrant 
schreef: "Boi Akih is een band van wereldformaat. Gedurfd, avontuurlijke en lyrisch zijn de sleutelwoorden." 

Eelco Bosch van Rosenthal  (Bunschoten, 1976) studeerde letteren en Amerikanistiek in Groningen en was van 
2007 tot en met de presidentsverkiezingen van 2012 correspondent van de NOS in de Verenigde Staten. Sinds de 
zomer van 2016 presenteert hij Nieuwsuur en in het najaar van 2016 was de door hem gepresenteerde 
reisdocumentaireserie Droomland Amerika bij de VPRO op NPO 2 te zien. Naast zijn werk voor de NOS schrijft hij 
over Amerika in diverse media. 

Hassnae Bouazza  (Marokko, 1973) schrijft opiniestukken in diverse media. Ze stelde een bundel samen met 
verhalen over sterke Arabische vrouwen, Achter de Sluier (1999), in een poging het Nederlandse clichébeeld van de 
Arabische vrouw bij te stellen. Ze deed research voor de VPRO en maakte programma’s voor diverse omroepen. 
Daarnaast is ze vertaalster en presenteert literaire programma’s voor Writers Unlimited in het Winternachten 
festival en B-Unlimited. Bouazza studeerde Engels en is een fervent twitteraar. In 2013 verscheen haar 
boek Arabieren kijken, de alledaagse revolutie en in 2014 maakte ze de serie Seks en de Zonde met Femke 
Halsema. In 2015 ontving ze in Beiroet de Arouawad Award voor haar werk over de Arabische wereld. 

Dean Bowen  (1984) noemt zichzelf poëet, performer en psychonaut. In zijn werk kijkt hij hoe de identiteit van 
mensen zich verhoudt tot de maatschappij, zoals blijkt uit zijn meertalige bundel Bokman (2018). Zijn krachtige 
voordracht leverde hem de eerste Van Dale SPOKEN Award op in de categorie ‘Poëzie’. Hij publiceerde gedichten 
op online platforms SampleKanon en Hard//Hoofd en in tijdschriften als nY en Kunsttijdschrift Vlaanderen. Ook 
geeft hij poëzieworkshops op middelbare scholen. In zijn ogen is poëzie een geweldig instrument om verbindingen 
te leggen en kan het zelfs helend werken. Bowen is redacteur bij Perdu en maakt deel uit van het collectief 
Wakkerlicht, dat zich uit in spoken word, poëzie en muziek. 

Charlotte Van den Broeck  (1991) is een Vlaamse dichter uit Turnhout. Na een diploma Taal en Letterkunde 
behaald te hebben aan de UGent, ging ze woordkunst studeren aan het Conservatorium van Antwerpen. In het 
Poëziebordeel van Vonk en Zonen, Ondernemers in de letteren, treedt zij op als Lulu Wedekind. Ze tourde mee met 
Saint Amour 2015. In 2015 mocht ze de 33ste Nacht van de Poëzie in Utrecht afsluiten. In september 2016 mocht 
ze daardoor ook de 34ste Nacht van de Poëzie in Utrecht openen. In januari 2015 verscheen bij De Arbeiderspers 
haar debuut Kameleon. In  oktober 2016 verzorgde zij, als jongste gastlandspreker ooit, samen met Arnon Grunberg 
de opening van de Frankfurter Buchmesse. Haar tweede bundel Nachtroer (2017) is genomineerd voor de VSB 
Poëzieprijs 2018. 
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Francis Broekhuijsen  (Oosterbeek, 1970) is programmamaker en presentator, op diverse culturele podia. Hij 
studeerde in 1996 af als acteur aan de Toneelschool Amsterdam. Daarna werkte hij bij verschillende 
theatergezelschappen en hij maakte deel uit van het vaste ensemble van het Nationale Toneel. Na jaren van acteren 
heeft hij zich toegelegd op zijn talent voor taal, muziek en (nieuwe) media. Hij was hoofdredacteur van 
Cultuurpodium.nl, presentator bij de Amsterdamse stadszender AT5 en radiomaker bij het internationale Red Bull 
Music Academy Radio, NPO Radio 1 en nu wekelijks te horen op 40Up- en NH Radio. Francis Broekhuijsen is een 
graag geziene presentator, moderator en ook DJ op diverse culturele festivals. 
Hij is verbonden aan het Winternachten festival als redacteur, programmamaker en presentator. In 2014 werd hij als 
media persoonlijkheid gekozen in de Kleurrijke Top 100. 

Peter Buwalda  (Brussel, 1971) debuteerde in 2010 met Bonita Avenue, dat een bestseller werd. Buwalda vertelt 
over de ondergang van een familie tegen de achtergrond van de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Het werd 
bekroond met vijf prijzen en verscheen in achttien talen. Sindsdien werkt Buwalda aan zijn tweede roman, die in het 
najaar van 2018 zal verschijnen; daarnaast schrijft hij columns voor de Volkskrant, waarvan onlangs een vierde 
bundeling verscheen: De kleine voeten van Lowell George (2017). 

Magda Cârneci  (Roemenië, 1955) wil met haar poëzie en werk mensen en ideeën verbinden. In haar in het 
Nederlands vertaalde bundel Chaosmos schrijft ze over een chaotische wereld die op grotere schaal, kosmisch, zeer 
geordend is, een chaosmos, dus. Cârneci studeerde kunstgeschiedenis in Parijs en is een van de vooraanstaande 
leden van de Roemeense Generatie tachtigers. Na de revolutie die in 1989 een einde maakte aan het 
communistische bewind van Ceaușescu werd ze actief in het Roemeense politieke en culturele leven. Later verhuisde 

ze naar Parijs waar ze directeur werd van het Roemeens Cultureel Instituut en lid van het Europees Cultureel Parlement. Cârneci is 
voorzitter van de Grupul pentru Dialog Social (GDS), een Roemeense NGO die zich inzet voor de bescherming van de democratie, 
mensenrechten en burgerrechten. Daarnaast is ze voorzitter van PEN-Roemenië en hoofdredacteur van Revista ARTA. Haar werk is 
vertaald in het Frans en het Engels. 

Hizir Cengiz  (1998) won in 2017 op 18-jarige leeftijd de eerste Jan Paul Bresserprijs voor zijn essay De wereld is een 
bak vol modder, dat verscheen in De Groene Amsterdammer. Als VWO-scholier beschrijft hij daarin hoe hij jongen 
van Turkije naar Nederland verhuist en in de Haagse Schilderwijk belandt. Daar ziet hij hoe jongens het verkeerde 
pad op gaan, hoe de haat jegens moslims en het moddergooien hand over hand toenemen. ‘Hoe kan je dan iets 
opbouwen?’ vraagt hij zich af. Om af te sluiten met de woorden: ‘We moeten wachten totdat de modder droog 

wordt, hard genoeg is om burchten te bouwen.’ Hizir schreef voor Scholieren.com en Mindshakes en portretteerde mensen in woorden 
voor het Haags en Rotterdams Straatnieuws. Sinds het winnen van de prijs schrijft hij regelmatig columns voor De Groene 
Amsterdammer. Ook werkt hij aan een roman. 

Jennifer Clement  (VS, 1960) is president van PEN International. Ze schreef vijf romans, waaronder Prayers for the 
Stolen (in 2014 hier verschenen als Gebed voor de vermisten). Het boek was New York Times Book Review Editor’s 
Choice en stond op vele 'Beste boeken van het jaar-lijstjes'. In 2018 verscheen Gun Love, een actuele roman over 
daklozen, de Amerikaanse liefde voor wapens en de wanhoop van mensen aan de rand van de samenleving. Ze 
publiceerde een aantal dichtbundels waaronder The Next Stranger. Clement schreef ook de cultklassieker Widow 
Basquiat, over Jean Michel Basquiat en het leven in New York City begin jaren '80. Ze is lid van de prestigieuze 
Mexicaanse 'Sistema Nacional de Creadores' en ontving een NEA Fellowship, een bekroning van de Amerikaanse 
National Endowment for the Arts.  

Gerda Dendooven  (Kortrijk, België, 1962) won in 2017 de Woutertje Pieterseprijs voor haar 
prentenboek Stella. Hierin wordt een drenkeling uit zee gevist en in een pleeggezin opgenomen. Sinds 1992 
doceert ze grafische vormgeving aan het Hoger St.-Lucas Instituut in Gent. Dendooven is bekend om en meerdere 
malen bekroond voor haar illustraties van jeugdboeken: zo ontving ze in 2000 de Gouden Penseel voor haar 
illustraties in De verliefde prins van Ron Langenus. Daarnaast schrijft ze toneel en jeugdboeken, en illustreert ook 
volwassenenboeken en krantencolumns. 

Damiaan Denys  (1965) is toonaangevend psychiater, neurowetenschapper, schrijver en theateracteur. De 
geboren Vlaming woont en werkt in Nederland. Hij studeerde filosofie en geneeskunde in België, promoveerde in 
psychiatrie aan de Universiteit van Utrecht en werkte als hoofd angststoornissen aan het UMC Utrecht. Hij is 
hoogleraar aan de UvA en afdelingshoofd psychiatrie aan het AMC Amsterdam. Hij ontwikkelde een methode voor 
diepe hersenstimulatie om dwanggedachten de baas te worden. In 2016 verscheen zijn boek Angstparadox waarin 
hij bepleit: 'Als er één woord is dat de essentie vervat van de wereld waarin we nu leven, van wat ons leidt en 
belemmert, dan is het angst.' Denys schreef en speelde theatermonologen waaronder Van angst naar 
vrijheid (2016), 'over de zin en onzin van onze hedendaagse angstcultuur'. 



4 
 

Jaarverslag Stichting Writers Unlimited 2018 – Bijlage Deelnemers pagina 4 

Margot Dijkgraaf  (1960) is Intendant literatuur en debat bij de Nederlandse Ambassade in Parijs. Ze is 
literatuurcriticus, schrijver, literair journalist, interviewer en debatleider. Ze studeerde Frans in Amsterdam en 
Parijs, communicatiewetenschap in Utrecht en werkte bij diverse literaire instellingen. Van 2002 tot maart 2007 
was ze directeur van het Centre Français du Livre bij het Maison Descartes in Amsterdam. Van 2007 tot 2014 leidde 
ze het Academisch-cultureel centrum SPUI25 in Amsterdam. Sinds 2014 werkt ze voor de Nederlandse Ambassade 
in Parijs, de Akademie van Kunsten, de OBA en andere culturele organisaties in Amsterdam. Dijkgraaf vervult een 
aantal advies-, jury- en bestuursfuncties in het culturele veld en is voorzitter van Stichting Writers Unlimited. Ze 
publiceerde onder andere Franstalige literatuur van nu, De pen van Europa, Nooteboom en de 
anderen en Spiegelbeeld en schaduwspel. Het oeuvre van Hella S. Haasse. 

DJ Socrates  (Groot-Brittannië, 1980) is gespecialiseerd in het creëren van een warme bruisende sfeer. Zijn sets 
kenmerken zich door een speelse balans tussen elektronische en akoestische elementen. Bewegend tussen het 
bekende en het avontuurlijke legt DJ Socrates verbanden tussen de muziek van verschillende landen. Opruiende 
Afro Beat en Tropical Funk, Reggae, zwoele Cumbia grooves en een vleugje Swingende Electro zorgen voor een 
muzikaal feest. DJ Socrates draait door heel Nederland voor podia als Tivoli en Paradiso, festivals als Amsterdam 
Roots en Oerol en ook voor Radio 6 en de Concertzender. 

Tom Dommisse  (1958) is filosoof en docent muziekesthetica en cultuurfilosofie aan het Koninklijk Conservatorium. 
Sinds zijn tijd als universitair onderzoeker werkt hij in grensgebieden van de filosofie, waar deze raakt aan de 
literatuur, theater en politiek. Hij publiceerde over thema’s uit de esthetica, metafysica, politieke filosofie en 
rechtsfilosofie. Alle filosofie staat volgens hem telkens weer voor de opgave om een academische kwaliteit van 
denken te verbinden aan de noodzaak deze met zorg uit te dragen in de publieke ruimte. Theatergezelschappen 
weten hem te vinden voor gevraagde en ongevraagde dramaturgische adviezen. Hij houdt zich bezig met het werk 
van Thomas Mann, Pasolini en koestert een passie voor Shakespeare. Samen met STET English Theatre 
organiseerde hij in 2016 en 2018 een Shakespeare festival. 

Peter van Dongen  (Amsterdam, 1966) is striptekenaar en illustrator. In 1990 verscheen zijn 
striproman Muizentheater, over twee broers in crisistijd en oorlog. Hiervoor ontving hij de Stripschap-penning voor 
het beste album. In 1998 en 2004 publiceerde hij Rampokan: Java en Rampokan: Celebes, een tweeluik dat zich 
afspeelt tijdens de koloniale oorlog die Nederland uitvocht in Indonesië. Inmiddels is er ook een Franse, Duitse en 
Indonesische versie. Van Dongen kent Indië uit de verhalen van zijn Chinees-Indische moeder. Voor NRC 
Boekenbijlage tekende Van Dongen in de periode 2007-2009 vijftig schrijversportretten. November 2017 
verschijnt Familieziek, zijn bewerking tot beeldroman van het gelijknamige boek uit 2002 van Adriaan van Dis: een 
verhaal in taferelen over een Indisch gezin, getekend door de oorlog, dat probeert te aarden in het Holland van de 
jaren vijftig. 

Ibrahim Eroğlu  (Yozgat, 1963) is in 1980 in het kader van familiehereniging naar Nederland gekomen. Nadat hij 14 
jaar in de tuinbouw heeft gewerkt, heeft hij een tweedegraads lerarenopleiding in het Turks gedaan aan de Nuts 
Academie in Rotterdam. Tot 2004 heeft hij als OALT-leerkracht gewerkt. Daarna heeft hij de PABO-opleiding aan de 
Hogeschool Inholland gedaan. Nu werkt hij als leerkracht in het basisonderwijs in de Haagse Schilderswijk. Ibrahim 
Eroglu is zowel in binnen- als buitenland bekroond met verschillende poëzieprijzen. Tot op heden zijn vier dicht- 
en vijf moppenbundels van hem verschenen. 

Cansu Eroğlu  (Den Haag, 1992) is een Haagse zangeres met Turkse roots. Haar interesse in culturele diversiteit is 
niet alleen terug te vinden in haar studies (Culturele Antropologie, Religieuze Wetenschappen & Wereldmuziek) en 
werk, maar ook in de liedkeuzes en de verschillende talen waarin Eroglu zingt. 

Uri Eugenio  (Philipsburg, St Maarten, 1982) is danser, dansdocent en choreograaf. Televisiekijkers herkennen hem 
van zijn optredens in So You Think You Can Dance en Dancing Queen. Eugenio bracht zijn jeugd door op Sint 
Maarten, waar hij zijn eerste danslessen volgde. Na zij studie aan de Fontys School of the Arts in Tilburg danst hij bij 
gerenommeerde gezelschappen als Scapino Ballet en, momenteel, LeineRoebana. In 2014 werd hij genomineerd 
voor De Zwaan, de prijs voor meest indrukwekkende dansprestatie. Eugenio staat wereldwijd op de planken, hij 
trad onder meer op in New York en Shanghai. Daarnaast geeft Eugenio les in jazz en moderne dans, waarbij hij 
leerlingen leert gevoel te vertalen naar dans. “Elke keer iets opnieuw voelen, dat is voor mij het bijzondere aan 
dansen”, zei Eugenio tijdens een workshop. Maar niet alleen in dans kan Eugenio zijn gevoel kwijt: hij ontwerpt zelf 
ook gehaakte mutsen en sjaals. 

Karwan Fatah-Black  (1981) is als universitair docent verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de 
Universiteit Leiden. Zijn onderzoek naar formele en informele trans-Atlantische handel van Nederland rond de 
Gouden Eeuw, in het bijzonder de slavenhandel. is bekroond met de Heineken Young Scientists Award voor de 
Historische Wetenschap 2016. Belangrijke thema’s in zijn werk zijn slavernij, smokkel en illegaliteit. Fatah-Black 
geldt als een expert op het gebied van het slavernijverleden en neemt deel aan maatschappelijke discussies over 

het slavernijverleden. Zo geeft hij publiekslezingen, treedt hij op in media en leidt hij ‘kennisquizzen’ op het Kwaku Festival in de 
Amsterdamse Bijlmer en het Keti Koti (‘verbroken ketenen’) Festival, waarmee de afschaffing van de slavernij in Suriname en de 
Nederlandse Antillen elk jaar wordt gevierd. 
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Mira Feticu  (Roemenië, 1973) schreef al heel jong gedichten. In 1993 verscheen haar eerste poëziebundel. Daarna 
legde ze zich vooral toe op proza. Ze debuteerde in 2012 in het Nederlands met Lief kind van mij, in 2013 gevolgd 
door De ziekte van Kortjakje. Beide boeken gaan over een onder Ceaușescu opgegroeide Roemeense immigrante die 
niet kan aarden in Nederland maar opbloeit als ze afstand neemt van haar echtgenoot. Tascha. De roof uit de 
Kunsthal, haar derde roman, verscheen in 2015. Feticu studeerde Roemeense en Franse letterkunde en vergelijkende 
literatuurwetenschap in Boekarest, werkte voor de Roemeense radio en promoveerde op de Roemeense dichteres 
Gabriela Negreanu. Ze schrijft onder meer voor Tirade, De Groene Amsterdammer en Den Haag Centraal, produceert 
programma's voor B-Unlimited in Den Haag en werkt sinds kort weer aan poëzie. 

Louise O. Fresco  (Meppel, 1952) is schrijfster, landbouwkundige en columnist. In haar romans De 
Kosmopolieten (2003), De Tuin van de Sultan van Rome (2005) en De Utopisten (2007, shortlist Librisprijs) spelen 
idealisme, macht en vriendschap een belangrijke rol. Verder schreef zij Nieuwe Spijswetten (2006), Hamburgers in 
het paradijs. Voedsel in tijden van schaarste en overvloed (2012), Kruisbestuiving. Over kennis, kunst en het 
leven (2014), en diverse andere werken waaronder Verraad, Verleiding en Verzoening (2010, met Helen 

Westerik). Fresco’s Paradijs in een zesdelige documentaireserie van Human, met begeleidende tekst gepubliceerd (2013). In 2014 werd ze 
voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University and Research. Haar nieuwste roman, De Idealisten, verschijnt eind januari 
2018. Louise O. Fresco is tevens lid van PEN Nederland, heeft al jaren een column in NRC en schreef eerder literaire kritieken voor Het 
Parool en Vrij Nederland. 

Paul van der Gaag  (Den Haag, 1958) is sinds 2002 eindredacteur/presentator van het VPRO-radioprogramma OVT, 
een twee uur durend programma over de historische achtergronden van de actualiteit, over nieuw verschenen 
historische boeken, over films, herdenkingen en alles wat verder met geschiedenis te maken heeft. Met live 
gesprekken, reportages, columns en in het laatste half uur de wekelijkse documentaire. Hij is al sinds 1992 bij OVT 
betrokken als programmamaker en werkte in het verleden als freelancer ook voor andere omroepen als de VARA 

en de IKON. 

Rodaan Al Galidi  (Irak, 1971) ontvluchtte zijn land in 1998 na een studie bouwkunde zijn land, kreeg asiel in 
Nederland en kon zich hier in 2007 legaal vestigen. Inmiddels zijn er dichtbundels, romans, waaronder Dorstige 
rivier (2008), en boeken met columns van hem verschenen. Hij ontving in 2000 de El Hizjra-literatuurprijs en in 2011 
de Literatuurprijs van de Europese Unie. In 2013 verscheen 'Liever niet', antwoordt de liefde, een bundel met 
verrassende liefdeslyriek. In zijn roman Hoe ik talent voor het leven kreeg vertelt hij over zijn ervaringen tijdens zijn 
periode als asielzoeker in Nederland. Zijn gedichtenbundel Koelkastlicht (2016) kreeg een VSB Poëzieprijs-
nominatie. Al Galidi publiceerde in 2017 het verhalenboek Duizend-en-een-nachtmerries en in 2018 de 
dichtbundel Neem de titel serieus. 

Herman Van Goethem  (Mortsel, 1958) is historicus, jurist, hoogleraar en algemeen directeur van 
Holocaustmuseum Kazerne Dossin in Mechelen. In zijn werk concentreert hij zich op Vlaamse geschiedenis, 
fotografiegeschiedenis en jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Goethem vertaalt dit in 
toegankelijke non-fictie, zoals De monarchie en ‘het einde van België’ en Leopold III – De koning, het land, de 
oorlog, dat genomineerd werd voor de Gouden Uil. Sinds oktober 2016 is hij rector van Universiteit Antwerpen, 

waar hij meer studenten uit achterstandsgroepen wil verwelkomen: “Binnen de intellectuele opleidingen stromen er te weinig 
kwaliteitsvolle jongeren door uit kansengroepen”, zei hij in een interview met ScienceGuide. Momenteel werkt Van Goethem aan een 
boek dat voortvloeit uit zijn wetenschappelijk onderzoek sinds 2005: Antwerpen, 1942. Vier seizoenen. Met als belangrijkste bronnen 
politiearchieven, gerechtelijke dossiers en dagboeken beschrijft hij hoe de politie geleidelijk afgleed naar extreem geweld en hoe de 
maatschappij dat allengs accepteerde. 

Paula Golunska  (2000) is leerlinge aan het Edith Stein College in Den Haag. Ze houdt van het podium en 
combineert haar schrijven graag met een sterke performance. Over poëzie zegt ze: “Ik denk dat poëzie zich overal 
verstopt en daarom is het zo prachtig en mysterieus. Als je goed kijkt, kun je de mooiste woorden zien en die moet 
je zo snel mogelijk uiten. Zo word je een dichter, door middel van je ogen.” Paula volgde de workshops van het 
Haags dichtersgilde in de aanloop naar haar optreden bij het Writers Unlimited Winternachten festival in Den 

Haag. Haar optreden op het festival bezorgde haar een plaats op het podium tijdens Het Schrijversfeest waar zij met twee andere 
finalisten haar gedicht voordroeg. Het publiek applaudisseerde het luidst en langst voor Paula waarmee zij als beste dichterscholier de 
voor het eerst uitgereikte Jonge Campert-prijs ontving. 

Monir Goran  (1975, Kirkuk, Irak) speelt sinds zijn kindertijd gitaar en ud, en groeide op met Koerdische muziek. 
Hij kreeg zijn muzikale opleiding in Bagdad. In Jordanië gaf hij les op de muziekschool. Hij speelde in de band ’Al-
Nagam -Alasil’ waarmee hij regelmatig optrad op festivals in Amman en Zerkah. In Nederland trad hij onder meer 
op bij festival en theaters als Rasa, Paradiso, Dunya, Global Village en bij Radio 4 & 6. 

Maarten van der Graaff  (Dirksland, 1987) debuteerde in 2013 met Vluchtautogedichten, in 2014 bekroond met de 
C. Buddingh'-prijs. De jury prees de ‘bluf, branie en bravoure’ van de debuterende dichter. NRC Handelsblad 
schreef dat deze dichtbundel uitzicht biedt op een intrigerend oeuvre. Van der Graaff ontsnapt in zijn eigen 
vluchtauto, de poëzie, aan de alledaagse werkelijkheid - op zoek naar nieuwe dimensies. Zijn tweede bundel Dood 
werk verscheen in 2015. Hij publiceert poëzie en proza in verschillende tijdschriften, treedt regelmatig op en is 
redacteur en medeoprichter van het online literair tijdschrift Samplekanon. Zijn eerste roman Wormen en 
engelen(2017) is een eigentijdse zoektocht naar de betekenis van geloof. 
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Mohsin Hamid  (Lahore, 1971) groeide op in de VS en Pakistan. De bestsellerauteur begon tijdens zijn studie aan 
Harvard aan zijn debuut Moth Smoke (2000). Deze innovatief geschreven roman, waarin een ex-bankier verslaafd 
raakt aan de heroïne, werd een cult-hit in India en Pakistan en bewerkt voor de Pakistaanse tv. De internationale 
bestseller De val van een fundamentalist (2007) - over een Pakistaan die zijn topbaan in de VS opgeeft uit 
teleurstelling in het Westen - werd verfilmd. Na zijn derde roman How to Get Filthy Rich in Rising Asia (2013) 
volgde Onbehagen en beschaving (2014), een autobiografisch relaas over politiek, cultuur en religie, en Exit 
West (2017), een roman waarin een verliefd vluchtelingenpaar de hoofdrol speelt. Hamid neemt zijn lezers mee 
voorbij de angstaanjagende krantenkoppen uit het Westen over een turbulent Oosten, voorbij stereotypen en 
vooroordelen. Hij schrijft ook voor o.a. The Guardian, The New York Times en The International Herald Tribune. 

Nino Haratischwili  (Tbilisi, 1983) brak in 2014 internationaal door met Het achtste leven (voor Brilka). In dit 1300 
pagina’s tellende bekroonde familie-epos vertelt de in Hamburg woonachtige Georgische schrijfster de geschiedenis 
van de fictieve Georgische familie Jasji. Ze voert de lezer mee naar de Sovjet-Unie, met name naar de dramatische 
jaren waarin de eveneens in Georgië geboren tiran Jozef Stalin aan de macht was. Maar ook naar het swingende 
Londen van de jaren zestig en zeventig, de Praagse opstand van 1968 en de Kaukasus, het gebied waar ze vandaan 
komt. Ondanks alle verschrikkingen die ze beschrijft is het geen gruwelijk boek maar eerder een tragikomisch 
sprookje met boosaardige trekjes. Rode draad is de vraag of lotsbestemming er nog toe doet, ook hier en nu in het 
Westen. Haratischwili debuteerde in 2010 met Juja. In 2011 volgde Mein sanfter Zwilling. Ze studeerde filmregie in 
Tbilisi en theaterregie in Hamburg. Haar toneelteksten werden meermaals bekroond. 

Marjolijn van Heemstra  (Amsterdam, 1981) - theatermaker, schrijver, dichter, journalist - studeerde 
godsdienstwetenschappen en baarde in 2010 opzien met haar eerste dichtbundel Als Mozes had doorgevraagd, die 
eerst online en later in print verscheen. Ze vroeg bekende Nederlanders als Ramsey Nasr en Arie Boomsma haar 
poëzie voor te dragen. In 2012 verscheen haar debuutroman De laatste Aedema. Ze schreef, regisseerde en acteerde 
in theatervoorstellingen over Desi Bouterse (Bouta), over de weduwe van Hans Janmaat (Jeremia) en in 2017 over 
Thea Beckmans beroemde boek Kruistocht in spijkerbroek. Haar En we noemen hem (2017), balancerend tussen 
roman en non-fictie, gaat over een van de mythische verhalen uit haar eigen familie. 

Bas Heijne  (Nijmegen, 1960) schrijft romans, essays, verhalen en toneelstukken en hij is columnist van NRC 
Handelsblad. Hij publiceerde de romans Laatste woorden en Suez, ontving in 2005 de Henriëtte Roland Holst-prijs en 
presenteerde in 2008 hij het TV-programma Zomergasten. In Moeten wij van elkaar houden, het populisme 
ontleed (2011) laat hij zien hoe globalisering en toenemend individualisme het populisme in de hand werken. In 2013 
verscheen Angst en schoonheid, een essay over de door hem bewonderde Louis Couperus. In hetzelfde jaar werd zijn 
documentaire Louis Couperus - niet te stillen onrust uitgezonden. In 2015 presenteerde hij de vijfdelige 
documentaire De volmaakte mens. In 2016 verscheen zijn essay Onbehagen – nieuw licht op de beschaafde mens. In 

2017 ontving Heijne de P.C. Hooft-prijs. Hij krijgt de oeuvreprijs voor zijn beschouwend proza. 

Gerlinda Heywegen  (1968) is programmamaker, schrijver, organisator en lezingengever, steeds op het gebied van 
film. Ze werkt onder andere voor Film by the Sea in Vlissingen, Mooov in België, Filmhuis Den Haag en het 
Winternachten festival. Tevens is ze de organisator van Filmkrant.Live, dat in heel het land inleidingen, lezingen, 
q&a’s en talkshows verzorgt in met name filmtheaters. Ze ontwikkelde en organiseerde voor EYE Filmmuseum 
Amsterdam de radio talkshow Eye Filmcafé in samenwerking met de VPRO en maakte daar ook columns 
voor. Heywegen schreef onder andere The other director, een boek over acht 'directors of photography', ze werkte 
mee aan Passie voor Cinema(Frans Westra) over 40 jaar filmvertoning in Nederland en ze was redacteur en journalist 
voor filmtijdschrift Skrien. 

Kamal Hors  is zanger, componist, ud-speler (Arabische luit) en medeoprichter van het Muziekensemble Weshm, 
waarmee hij toerde in Europa, Noord - Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Marokko. In de loop van de jaren 
componeerde hij muziek bij theater- en dansvoorstellingen, produceerde hij CD's, organiseerde workshops en lezingen 
over Marokkaanse en Arabische muziek. Ook componeerde hij filmmuziek. Momenteel is Kamal Hors werkzaam bij het 
project Flamenco & Tamazight en  Safar Andalous met Kwartet Nafas in Zwitserland. 

Ivana Ivkovic  (Belgrado, 1974) is politiek filosoof en cultuurdenker. Voor Filosofie Magazine interviewt ze grote 
denkers die een spannende en scherpe visie hebben op onze tijd, zoals de post-marxistische Chantal Mouffe en 
Slavoj Žižek, maar ook John Gray, die in zijn werk de vloer aanveegt met het humanisme. Voor Filosofie Magazine legt 
ze ook het dossier ‘Ideeën voor de 21e eeuw’ aan met begrippen van belangrijke hedendaagse denkers. Daarnaast 
schrijft ze beschouwingen voor De Groene Amsterdammer. Ze treedt regelmatig op in de media en organiseerde in 

2009 het grootste Nederlandse filosofische publieksevenement: de Nacht van de Filosofie in Felix Meritis. “Filosofie is geen wensdenken”, 
schrijft ze op haar website, “maar het helpt ons stil te staan bij datgene wat ons écht aan het denken zet.” Ze focust daarbij op thema’s als 
burgerschap, transformatie van de publieke ruimte en populisme. 

Farah Karimi  (Iran, 1960) was tot 2018 algemeen directeur van Oxfam Novib. In 2009 en 2010 was zij voorzitter van 
de SHO, de samenwerkende organisaties op het gebied van humanitaire hulp. Daarnaast is zij lid van de raden van 
toezicht van de VPRO en van de IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative). Farah Karimi is zeer ervaren op het gebied 
van internationale samenwerking en mensenrechten. Zelf kwam ze in 1983 als politiek vluchteling naar Europa. Ze 
studeerde in Nederland en was meer dan acht jaar kamerlid voor Groen Links. Tussen 2006 en 2007 was ze 
bestuurslid van Parliamentarians for Global Action in New York. In 2007 werkte ze mee aan de opbouw van het 
Afghaanse parlement, als consultant van het VN–onderdeel UNDP. Als bestuurder was zij ondermeer betrokken bij de 
adviesraad van het International Institute for the Study of Islam in the Modern World. Ze is een van de oprichters van 
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Bridging the Gulf, een stichting voor humanitaire veiligheid in het Midden-Oosten. Farah Karimi schreef twee boeken: Slagveld 
Afghanistan (2006) en – samen met Chris Keulemans – Het geheim van het vuur (2007). 

Madelon de Keizer  (1948) is historicus, biograaf en beeldend kunstenaar. De Keizer studeerde in 1977 af aan de 
Universiteit van Amsterdam in geschiedenis en Ruslandkunde met een studie over het gijzelaarskamp in Sint-
Michielsgestel, die in 1979 bewerkt werd uitgegeven. Van 1972 tot 1982 was ze docent geschiedenis aan het Libanon 
Lyceum in Rotterdam. Daarna trad ze in dienst van het NIOD waar ze tot 2013 aan was verbonden, sinds 2002 als 
senior onderzoeker. Zij was daar gespecialiseerd in de politieke en cultuurgeschiedenis van de 20ste eeuw. Na haar 
pensionering in 2013 bleef zij verbonden aan het NIOD als emeritus-onderzoeker. Ze publiceerde biografieën over 
Carry van Bruggen, Frans Goedhart en Albert Verwey. 

Chris Keulemans  (Tunis, 1960) is schrijver, essayist, reiziger, veelgevraagd debatvoorzitter. Hij publiceerde fictie en 
non-fictie, was directeur van De Balie, en oprichter van de literaire boekhandel Perdu en van het cultureel centrum 
De Tolhuistuin, allebei in Amsterdam. Hij acteerde met Enkidu Khaled in de door hun gezamenlijk gerealiseerde 
documentaire theatervoorstelling Bagdad. Uit nieuwsgierigheid naar hoe kunstenaars na een crisis de stad opnieuw 

uitvinden reisde hij naar Sarajevo, Beirut, Tirana, Algiers, New York, Kiev, Jakarta en Qamishlo. 

Baban Kirkuki  (Kirkoek, 1974) is een Iraaks-Nederlandse dichter en schrijver. Hij vluchtte in 1999 uit Iraaks-
Koerdistan omdat hij weigerde propagandistische gedichten te schrijven voor het regime van Saddam Hoessein. 
Inmiddels woont hij in Utrecht. Hij debuteerde in 2006 in Nederland met Op weg naar Ararat, 29 gedichten over 
Koerdistan, oorlog en angst, maar ook over bergen, de winter en de woestijn. In zijn tweede 
bundel, Lontananza (2009) staat het verlangen naar zijn geboorteland en naar zijn eigen plek in zijn nieuwe 
vaderland centraal. Ook in de twee bundels die daar op volgen, Territorium (2011) en Licht onbekend (2013) nemen 

zijn twee identiteiten een belangrijke plaats in. 

Çağlar Köseoğlu  (1985) debuteerde in 2015 met 34, een poëtische reeks die zich kritisch verhoudt tot de 
geschiedenis en het heden van Turkije. Zijn gedichten verschenen onder meer in Samplekanon, nY, Kluger Hans, Deus 
Ex Machina en Kunsttijdschrift Vlaanderen. Hij is redacteur bij nY en Contrivers' Review en doceert aan Erasmus 
University College in Rotterdam. 

Michel Krielaars  (Amsterdam, 1961) is schrijver, journalist en sinds 2012 chef Boeken van NRC Handelsblad. Hij 
studeerde geschiedenis en Russisch aan de UvA, werkte als uitgever bij Bert Bakker en als Oost-Europaredacteur bij 
NOS Laat en Nova. In 1998 begon hij als opinieredacteur bij NRC Handelsblad, werkte vervolgens bij de kunstredactie 
en was van 2007 tot midden 2012 correspondent in Moskou. Krielaars schreef romans, een verhalenbundel en 
diverse boeken over de Russische geschiedenis. In 2014 verscheen Het brilletje van Tsjechov, een verslag van zijn 
reizen door Rusland in de voetsporen van de auteur. Met Reizen door Rusland oogstte hij lovende kritieken en won 
de Bob den Uyl Prijs 2015. Vorig jaar verscheen Alles voor het moederland over de Stalinterreur ten tijde van Isaak 
Babel en Vasili Grossman. 

Pauline Krikke  (Sneek, 1961) is burgemeester van Den Haag sinds 17 maart 2017. Namens de VVD nam ze in 1994 
zitting in de gemeenteraad van Amsterdam. In 1996 werd ze wethouder voor Economische Zaken, Lucht- en 
Zeehaven. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1998 werd ze herkozen als wethouder en wisselden haar 
portefeuilles naar Economische Zaken en Werkgelegenheid, Bouwen, Wonen en Economie. In september 2001 
werd Pauline Krikke burgemeester van Arnhem. Na 2 volledige termijnen van zes jaar besloot zij geen derde termijn 
te willen als burgemeester. In juli 2013 stopte ze in Arnhem. Naast haar burgemeesterschap zette zij zich van 2005 
tot 2013 met overtuiging in als lid van het bestuur van het internationale Rode Kruis/Rode Halve Maan. Na haar 
burgemeesterschap vestigde Pauline Krikke zich als zelfstandig consultant en toezichthouder voor overheid en 

bedrijfsleven. Vanaf oktober 2014 was zij algemeen directeur van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Haar hart bleef echter kloppen 
voor de publieke zaak. Dat bracht haar ertoe in mei 2015 lid te worden van de Eerste Kamer. Dat lidmaatschap legde ze neer toen ze werd 
geïnstalleerd als burgemeester van Den Haag. 

Marije Langelaar  (Goes, 1978) is dichter. Haar derde bundel, Vonkt, verscheen in 2017 en werd bekroond met de 
Jan Campert-prijs en genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2018. In de gedichten van Langelaar raakt het 
sprookjesachtige aan het grimmige, de passie aan de dood. In haar debuut De rivier als vlakte wordt nog veel 
gefeest en gevreeën en overheerst het licht. Haar tweede bundel, De schuur in, is duisterder. De mens is vaak 
speelbal van grotere krachten. Vonkt is volgens de jury van de Jan Campert-prijs ‘Een aanstekelijke bundel die bulkt 
van de passionele liefde voor het leven en de taal.’ 
 
 
 

Ton van de Langkruis (Den Haag, 1957) is oprichter en directeur van Writers Unlimited. Hij studeerde Engelse Taal- en 
Letterkunde aan de Leidse Universiteit, en Theaterwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Hij werkte van 1981 
tot 1991 in het theater als dramaturg, regisseur, recensent en tournee-organisator. In 1992 organiseerde hij het 
Samuel Beckett Festival in Den Haag, een samenwerkingsproject van de Haagse kunstinstellingen. In 1995 
organiseerde hij het Festival Indië/Indonesië, waarin de kunsten uit Indonesië en Nederland samenkwamen, bij 
gelegenheid van de 50e verjaardag van de Republiek Indonesië. Dit evenement, eindigend in de Indische Winternacht, 
was de start van het festival Winternachten, het internationale literatuurfestival van Den Haag. 
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Max Lerou  Dichter Max Lerou (Den Haag, 1953) was ondermeer society kapper, journalist en omroepbestuurder 
(VPRO). Hij trok als jongeman met een circus door Europa. Op latere leeftijd vestigde hij zich in Azië, waar hij 
Engelstalige gedichten en verhalen schreef. Na zijn terugkeer in Nederland maakte hij al snel naam in de wereld 
van de podiumpoëzie. Lerou was finalist van het NK Poetryslam en won tal van prijzen, waaronder de ABN-AMRO 
Almere Poëzieprijs. Zijn optreden bij de officiële opening van Parkpop 2017 was een first-ever in de geschiedenis 

van dit festival. 

Veva Leye  (Oostende, 1981) is een van de meest taalvernieuwende jonge Vlaamse dichters van nu. In tal van talen, 
topografieën en taalregisters zoekt ze onvermoeibaar naar de grenzen van onze onbeperkte wereld. Sinds 2011 werkt 
ze in CINEMATEK (het filmmuseum in Brussel) en is ze eindredacteur van teksten over film, voornamelijk voor cinefiel 
platform sabzian.be. Haar werk en grote denkers als Slavoj Zizek, bekend om zijn humoristische, marxistische 
cultuurkritiek, zijn duidelijk een inspiratiebron in haar poëzie. Momenteel is ze gastschrijver van literair magazine nY 
en kan ze vier nummers experimenteren. In die hoedanigheid ging ze een schriftelijke ‘dialoog’ aan met de wijlen 
schrijver, dichter en vertaler Jacq Vogelaar. Terugschrijven noemde Vogelaar dat. Terugschrijven is nodig, ook over de 
tijd heen, – zo citeert Leye Vogelaar – om je te verdedigen. 

Oleg Lysenko  (1974) volgde zijn opleiding aan het muziekcollege van Poltava, Oekraïne. In 1999 bracht hij zijn eerste 
CD Awakening uit, zette zijn studie voort aan de Messiaen Academie in Enschede en specialiseerde zich in Argentijnse 
tango op bayan en bandoneon aan het Rotterdamse Conservatorium. Twee jaar later won Oleg de Internationale 
Accordeon Competitie (IAC) in Italië. In 2012 verscheen zijn tweede CD Gulag. Oleg heeft o.a. gespeeld met het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, voor de AVRO op Radio 4 en voor VPRO in Vrije Geluiden. Oleg heeft een 

voorliefde voor genre-overschrijdende projecten waarbij beeldende kunst, literatuur en muziek elkaar aanvullen en in elkaar 
overvloeien. Zoals Muziek voor de overtocht, een voorstelling met beeldhouwer Koenraad Tinel en schrijver Stefan Hertmans, en Ik 
hoorde dat er geluisterd werd met kunstenaar en schrijver Armando. 

Alain Mabanckou  (Congo-Brazzaville, 1966) is een van de bekendste Frans-Afrikaanse schrijvers. In romans als Verre 
cassé, African Psycho en Black Bazaar schetst hij zijn jeugd in Afrika en het leven van de Afrikaanse inwoners van 
Parijs, de stad waar hij in 1989 ging studeren. In 2012 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats Pointe-Noire. Zijn 
roman Petit Piment (Prins Peper, 2015) kwam daar uit voort. Met veel humor beschrijft hij het leven van een jongen 
die een weeshuisregime ontvlucht en vertrekt naar de kuststad Pointe-Noire, waar hij leeft tussen dieven en hoeren. 

De roman is opgedragen aan de jongens van de Côte Sauvage, het stadsstrand van Pointe-Noire, met wie de auteur sprak. Mabanckou 
doceert Franse letterkunde aan de University of California Los Angeles. Zijn werk is in meer dan tien talen vertaald. 

Aad Meinderts  (1957) is directeur van het Literatuurmuseum in Den Haag en voorzitter van de Jan Campert-stichting. 
HIj studeerde Nederlands in Leiden en werkte vanaf 1982 voor de toen Letterkundig Museum geheten instelling die 
zorgt voor het nationale literaire erfgoed. Hij maakte er tentoonstellingen over onder anderen Remco Campert, Miep 
Diekmann en Cees Nooteboom. Hij redigeerde ook een groot aantal Schrijversprentenboeken, bijvoorbeeld over Paul 
Biegel, Frans Kellendonk en over Humor in de literatuur. Van 2002 tot 2005 was hij directeur van het Haags Historisch 
Museum/Museum de Gevangenpoort te Den Haag. In 2009 keerde hij als directeur terug bij het Literatuurmuseum. 
Meinderts publiceerde over de schrijvers Anna Blaman, Emmy van Lokhorst en Sonja Witstein. Verder schreef hij Een 
literaire roadtrip, een verslag van een reis in dertig dagen langs honderd schrijversgraven. 

Carmien Michels  (Leuven, 1990) bekijkt taal en verhaal in alle mogelijke vormen, zowel verbaal als non-verbaal. Ze 
studeerde Woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen waar ze in 2016 een onderzoek afrondde. 
Datzelfde jaar won ze het Nederlands en Europees kampioenschap Poetry Slam én pakte ze brons op het 
wereldkampioenschap in Parijs. In haar romandebuut We zijn water (2013) verweeft ze verhalen van zeven 
personages die zich eigenwijs een weg door het leven banen. Opvolger Vraag het aan de bliksem (2015) is een 
eigentijdse Bildungsroman. In 2017 verscheen haar eerste dichtbundel, We komen van ver. Ze is huisverteller van M 
Museum Leuven, gastdocent aan LUCA School of Arts Hogeschool en bestuurslid van PEN Vlaanderen. Van 2017 tot 
2019 is ze een van de jonge auteurs in het Europese talentontwikkelingsprogramma CELA: Connecting Emerging 
Literary Artists. 

Luuk van Middelaar  (Eindhoven, 1973) is een toonaangevend historicus en politiek filosoof. Van 2010 tot 2015 was hij 
speechwriter en politiek adviseur van de eerste voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy. Sindsdien is hij 
hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Leiden en politiek commentator van NRC Handelsblad en de Belgische 
De Standaard. Zijn De Passage naar Europa, over de politieke ontwikkelingen in Europa in de afgelopen 50 jaar, is 
veelvuldig bekroond en vertaald. In zijn De nieuwe politiek van Europa (2017) beschrijft hij hoe de Europese leiders van 
incident naar incident snellen. Van Middelaar schept helderheid en biedt perspectief. 

Funda Müjde  (Turkije, 1961) is actrice, cabaretière, discussieleider, presentatrice én columniste. Ze werd bekend 
vanwege haar hoofdrol in de film Julia’s geheim en rollen in tv-series als Vrouwenvleugel, Medisch Centrum 
West en Zeg ‘ns AAA. Van 1999 tot 2012 schreef ze een column in De Telegraaf waarin ze blijk gaf van een 
humoristische en kritische kijk op de interculturele Nederlandse maatschappij. Sinds een auto-ongeluk in 2007 moet 
ze een rolstoel gebruiken. Funda Müjde schrijft, acteert en presenteert zoals zij is, met een eigen kijk op politieke en 
maatschappelijke thema’s, soms provocerend, altijd met humor. In 2016 en 2017 keerde ze terug in het theater 
met Funda Draait Door, waarin ze de reis van haar leven bespreekt. 
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Efe Murad  (Istanbul, 1987) studeerde filosofie aan Princeton en werkt nu aan zijn Ph. D. in Ottomaanse geschiedenis 
en Arabische filosofie en theologie aan Harvard. Hij publiceerde vijf dichtbundels en vijf vertalingen in het Turks van 
de Iraanse dichters M. Azad en Fereydoon-e Moshiri en van de Amerikaanse dichters C.K. Williams, Susan Howe and 
Lyn Hejinian. Samen met Sidney Wade verzorgde hij de uitgave van het oeuvre van de Turkse dichter Melih Cevdet 
Anday. Zijn gedichten, essays en vertalingen naar het Engels zijn verschenen in magazines als Guernica, Jacket, Five 
Points en The American Reader; hij nam deel aan tentoonstellingen waaronder de 13e Istanbul Biënnale. Momenteel 
werkt hij aan de volledige Turkse vertaling van Cantos van Ezra Pound. Eerder verscheen Matter-Poetry 
Manifesto samen met Cem Kurtuluş in 2004; in zijn nieuwe werk combineert hij paleografie, 
Islamitische handschrifttradities, found footage en soundscapes. 

Nguyễn Nam Chi  schrijft poëzie in zowel het Nederlands als het Engels. Haar gedicht ‘I fell in love with a wolf’ 
verscheen op The Felt, het online magazine van de schrijfopleiding van het Pratt Institute in New York. Het is een 
indringend gedicht over onder andere de Vietnamese diaspora, drievoudige aardeteken emoties en nieuwe 
allianties. Belangrijke thema's in haar werk zijn onder meer sensuele observaties, pogingen tot gemeenschappelijke 
genezing en het verlangen naar rituelen.  Haar Nederlandstalige poëziedebuut, dat onlangs werd gepubliceerd in 

literair tijdschrift nY, werd omschreven als “een rijke reeks prozagedichten, een talig intense en politiek geladen verkenning van de 
wereld, van haar al of niet gerepresenteerde gemeenschappen en van de noodzaak van een barst erin.” 

Nelleke Noordervliet  (Rotterdam, 1945) schrijft romans, verhalen, essays, lezingen en columns met een sterke 
historische interesse. Ze debuteerde met Tine of de dalen waar het leven woont (1987), een fictieve biografie van de 
eerste vrouw van Multatuli. Haar De naam van de vader werd in 1994 bekroond met de Multatuliprijs. Ze 
schreef Pelican Bay (2002) over het slavernijverleden in de Cariben en in Nederland en Altijd roomboter (2005). In 
2012 verscheen de roman Vrij man (2012), het verhaal van een arts/jurist in de 17e eeuw. In 2013 verscheen de 
essaybundel Schatplicht. Haar roman Aan het eind van de dag (2016) is zowel een portret van een carrièrevrouw, een 
ontleding van de biografie als genre als een tijdsbeeld van de tweede helft van de 20e eeuw. Haar oeuvre is bekroond 
met de Constantijn Huygens-prijs 2018. 

Cyrille Offermans  (Sittard, 1945) is essayist en criticus. In zijn lange reeks essays, over o.a. kunst, literatuur, 
cultuurgeschiedenis, filosofie en sociologie, stelt hij zich teweer tegen een te gemakkelijke en consumptieve kunst- en 
werkelijkheidsbeleving. Dikwijls hebben de essays een autobiografische inslag. Na drie jeugdromans debuteerde hij in 
2011 als romancier met Dood van een leraar. Net als in zijn essays klinkt hierin scherpe kritiek door op het onderwijs en 
de uitgeverswereld. Het onderwijs gaat gebukt onder gebrek aan toewijding en gemakzucht, terwijl in de uitgeverswereld 
de commercie het wint van idealisme en deskundigheid. Voor Offermans is er bij elke vorm van kunst - bedoeld of 
onbedoeld - altijd sprake van engagement. Hij spreekt zich in zijn werk uit tegen de esthetische vrijblijvendheid van 
kunstenaars en intellectuelen, die volgens hem altijd een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de maatschappij. 

Jeroen Olyslaegers  (Mortsel, 1967) schrijft columns, theaterteksten en proza. Zijn romans WIJ (2009), WINST (2012) 
en WIL (2016) vormen een drieluik over de woelige geschiedenis van de afgelopen eeuw waarin het individu zijn 
houding tegenover de gemeenschap moet bepalen. In WIJ vertelt hij hoe een groep vrienden in 1976 feestend 
vakantie viert in Spanje dat zich net van het juk van Franco heeft bevrijd. In WINST ziet een kunsthandelaar die een 
expositie organiseert in Berlijn hoe de stad is veranderd sinds 1989. WIL is een roman over de Tweede Wereldoorlog, 
waarin de hoofdpersoon ziet hoe de een joden probeert te redden terwijl de ander hen juist de dood in wil jagen. Voor 
deze roman ontving Olyslaegers de F. Bordewijk-prijs. “Met imposante zinnen en in een vernuftige compositie maakt 
hij de onoverzichtelijkheid van de oorlogsjaren in de volle breedte voelbaar,” zo oordeelde de jury. Olyslaegers won 
met zijn toneelstukken ook diverse theaterprijzen, onder andere vanwege zijn maatschappelijk engagement. 

Jos Palm  (Zeddam, 1956) is een Nederlands journalist, historicus en radiopresentator. Palm voltooide de 
lerarenopleiding geschiedenis. Hij was oprichter en in de beginperiode ook hoofdredacteur van het Historisch 
Nieuwsblad en hij werkte voor het Leidse universiteitsblad Mare. Palm schrijft ook voor Trouw en de Groene 
Amsterdammer. Van zijn hand verschenen onder andere: De vergeten geschiedenis van Nederland, Oerend hard (over 
de muzikant Ben Jolink) en Moederkerk, de ondergang van rooms Nederland. Na een katholieke opvoeding zette hij 
zich hier tegen af. Hij was een aantal jaren zeer actief bij de toen nog revolutionaire SP. Hij werkt onder meer voor het 
radioprogramma OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO-radio. 

Gustaaf Peek  (Haarlem, 1975) ontving voor zijn debuutroman Armin (2008) lovende kritieken. Armin gaat over een 
jongen die in de Tweede Wereldoorlog verwekt is in een Lebensborn-huis waar een zuiver Arisch ras werd 
gekweekt. Dover gaat over het drama in 2000 waarbij 58 Chinese vluchtelingen omkwamen in de laadruimte van een 
Nederlandse vrachtwagen. In zijn derde roman Ik was Amerika komt een Nederlandse krijgsgevangene in WOII in een 
kamp in de VS terecht, waar hij bevriend raakt met de zwarte Harris die hij 36 jaar later weer opzoekt. Hij ontving er de 
BNG Literatuurprijs en de F. Bordewijk-prijs voor. Najaar 2014 verscheen Godin, held, een openhartige roman over het 

mysterieuze en al te menselijke van de liefde, die werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Peek studeerde Engels en publiceerde 
voor zijn romandebuut al poëzie en korte verhalen. In 2017 verscheen zijn pamflet Verzet!: Pleidooi voor communisme. 

Arjan Peters  (Amsterdam, 1963) studeerde Nederlands aan de UvA. Sinds 1989 is hij actief in de literaire journalistiek, 
aanvankelijk voor Vrij Nederland, vanaf 1992 voor de Volkskrant. Hij schrijft kritieken, interviews, columns en 
necrologieën en is er nu redacteur boeken. In 2011 verscheen Eindelijk Sneeuw, twaalf winterse verhalen over 
kunstenaars, schrijvers en boeken, van de Amsterdamse stadsgezichten van Willem Witsen tot de tranen van mevrouw 
Dickens. Selecties uit zijn recensies en interviews kwamen uit in boekvorm zoals Langzaam lopen is al 
verdacht  1999), De ongeneeslijke lezer – een werkboek (2002), Het woord is aan de schrijver (2005) en De 
Broodschrijver(2006), over de Herman Brood-biografie van Bart Chabot. In 2012 publiceerde hij Kreten uit een urn, een 

lezing over de criticus in deze tijd. In 2015 verscheen zijn tekst Naar boven met Brakman bij de onthulling van het Brakman-monument in 
Enschede. 
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Grażyna Plebanek  (Warschau 1967) is een in Brussel woonachtige romancier, columnist en toneelschrijver die Poolse 
filologie afstudeerde aan de Universiteit van Warschau. Ze schreef de in Engeland, Verenigde Staten en Canada 
uitgegeven bestseller-romans Girls from Portofino en Illegal Liaisons. Verder is Plebanek de auteur van de romans Box 
of Stilettos, A Girl Called Przystupa, The Boxer en van de bundel literaire essays Robbermaid’s Daughters. In 2017 
publiceerde ze haar 6e roman Miss Fury. Haar boeken tonen de moeilijke waarheid over integratie tussen culturen. Ze 
schrijft regelmatig columns in het Poolse weekblad Polityka, evenals in de grootste Poolse krant Gazeta Wyborcza en 
in Trendy magazine. Voor haar bijdrage in de promotie van Polen in het buitenland werd ze onderscheiden met de 
Zlote Sowy Literary Prize. 

Ernst Reijseger  (Bussum, 1954) leerde vanaf zijn achtste cello spelen bij Anner Bijlsma, destijds de eerste cellist van 
Het Concertgebouworkest. Eind jaren zestig begon hij te improviseren en ontwikkelde hij zijn eigen speelstijl. Hij trad 
vanaf die tijd op in heel Europa op met diverse ensembles, die zowel moderne klassieke muziek als geïmproviseerde 
jazz speelden. Eind jaren tachtig richtte hij het Clusone Trio op, dat in tien jaar vijf albums maakte en wereldwijd 
concerten gaf. Tegenwoordig treedt Reijseger vooral op met pianist Harmen Fraanje en de Senegalese vocalist Molla 
Sylla. Reijseger schrijft ook muziek voor films en documentaires, o.a. voor Werner Herzog. Hij geeft wereldwijd les aan 
kinderen en volwassenen en begeleidde o.a. de dichter Ester Naomi Perquin, schrijfster/dichter Joke van Leeuwen en 
kunstenares Gerti Bierenbroodspot. Met dichter Ramsey Nasr trad hij op tijdens Winternachten 2010 in een 
programma dat furore maakte. De cellist maakte meer dan 150 cd’s en won o.a. de Boy Edgar Prijs en een Edison. In 

2010 kreeg hij een Gouden Kalf voor beste filmmuziek. 

David Van Reybrouck  (België, 1971) verwierf in 2010 grote bekendheid met Congo, Een geschiedenis. Verhalen van 
kindsoldaten en smokkelaars tot ministers en maniokverkopers zijn vervlochten in dit boek over honderd jaar 
kolonisatie. Congo werd onderscheiden met o.a. de AKO Literatuurprijs en de Libris Geschiedenis Prijs. Van Reybrouck 
was de bedenker van De Europese grondwet in verzen (2009), een poëtisch commentaar van meer dan 50 Europese 
dichters op de Europese grondwet. In 2004 schreef hij het toneelstuk Die Siel van die Mier. De cultuurhistoricus en 
archeoloog Van Reybrouck werkte aanvankelijk als wetenschapper voor hij fulltime schrijver werd. Hij publiceert 
regelmatig opiniestukken in De Morgen, de Volkskrant en NRC. In Tegen Verkiezingen (2013) houdt hij een dwingend 
betoog over wat hij het democratisch vermoeidheidssyndroom noemt. Hij werkt aan een boek over het Nederlandse 
koloniale verleden in Indonesië. 

Samira Saleh  (Den Haag, 1994) heeft een manier gevonden om haar gevoelens te vertalen naar Spoken Word. Niet 
alleen haar serieuze teksten bevatten een stevige inhoud, ook haar humoristische teksten geven een diepe 
boodschap mee voor de goede luisteraar. Ze was deel van het winnende Team Zuid in het Slam 't Stad slam poetry 
toernooi in Antwerpen en heeft voor verschillende projecten opgetreden over heel België, waaronder Female 
Takeover in a Man's World show gehost door Navitas, de 44ste Vrouwendag, Stand & Deliver in Gent en Urban 

Woorden in Leuven. Vanaf dit jaar is zij ook Slambassadrice voor België bij het internationale uitwisselingsproject Next Generation Speaks, 
en winnares van de BILL-award in categorie Spreken. Ook vind je haar achter de schermen terug als mede-organisator van Mama's Open 
Mic en 't Graafste HOF! Keep an eye out for this badass upcoming poet! The revolution will not be televised, she will be heard! 

Stephan Sanders  (Haarlem, 1961) is columnist, presentator, essayist en schrijver.  In 2015 kwam hij voor de tweede 
keer uit de kast: hij erkende publiekelijk dat hij in God gelooft, hoewel dat in zijn intellectuele omgeving not done is. 
Sinds medio 2016 is hij vaste columnist bij de Volkskrant. In zijn boek Zon, zee en oorlog uit 2007 beschrijft hij 
ervaringen in o.a. Kaapstad waar hij erachter kwam dat zijn biologische vader Zuid-Afrikaans was. De door 

Nederlandse ouders geadopteerde Sanders studeerde filosofie en politieke wetenschappen en publiceert sinds 1982 in diverse dag- en 
weekbladen. Hij schreef verhalen- en essaybundels, romans, journalistieke werken en was in 2010 'writer in residence' in Almere wat 
leidde tot het boek Iets meer dan een Seizoen (2013). 

Annet Schaap  (Echteld, 1965) illustreerde zo’n 200 kinderboeken, waaronder werk van Francine Oomen, Jacques 
Vriens en Janneke Schotveld, toen ze in 2017 debuteerde als schrijfster met het kinderboek Lampje. Hiermee won ze 
de Nienke van Hichtum-prijs. Het was de eerste keer dat deze prijs werd toegekend aan een debuut. Van 1996 tot 
1999 studeerde ze aan Schrijversvakschool ‘t Colofon en schreef ze jeugdtheaterstukken, liedjes en het libretto van 
een kinderopera. Na lang niet geschreven te hebben won ze in 2015 de Willem Wilmink Gedichtenprijs 
met Marianne. Lampje is een indrukwekkend 328 pagina’s tellende avonturenroman over de dochter van een 
vuurtorenwachter met één been. Na een vreselijke storm gaat er van alles mis en wordt Lampje uit huis geplaatst. 

Schaap is duidelijk schatplichtig aan Hans Christian Andersen, Paul Biegel, Astrid Lindgren, J.K. Rowling en vele anderen. Ze is een 
rasvertelster met een duidelijke boodschap: vrijheid schuilt vooral in de acceptatie van eigenheid, eigenaardigheid en feilbaarheid. 

Paul Scheffer  (1954) werkte als correspondent in Parijs en Warschau voor hij wetenschappelijk medewerker werd 
van de Wiardi Beckman Stichting. Sinds 1978 schrijft hij essays in NRC Handelsblad, de Volkskrant en de Groene 
Amsterdammer en hij baarde opzien met Het multiculturele drama in 2000. In 2007 publiceerde hij Het land van 
aankomst, een boek waarin hij op zoek gaat naar wat zich afspeelt onder de oppervlakte van de multiculturele 
samenleving. Hij bekleedde als bijzonder hoogleraar van 2003-2011 de Wibaut-leerstoel Grootstedelijke 
problematiek aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 2011 is hij hoogleraar Europese studies aan de 
universiteiten van Tilburg en Amsterdam. Eind 2013 verscheen Alles doet mee aan de werkelijkheid. Herman Wolf 
(1893-1942), het levensverhaal van zijn grootvader. In 2016 publiceerde Scheffer het essay De grens van de vrijheid, 

waarin hij betoogt dat een open samenleving alleen kan bestaan door enige ruimtelijke afbakening. 
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Amer Shanati  (Syrië) is een Palestijns-Syrische oedspeler, componist, bandleider en muziekdocent. In het eerste 
vluchtelingencentrum waar hij als asielzoeker terechtkwam, onderscheidde hij zich meteen als begenadigd musicus. 
Intussen heeft hij opgetreden in het Concertgebouw en was hij te horen op de radio. Hij woont in Den Haag waar hij 
het The Hague Orchestra for Peace oprichtte. Musici uit verschillende landen maken muziek en spelen nieuwe 
composities met als doel te verbroederen. Ze zien muziek als het perfecte middel om vrede te bereiken omdat 
mensen uit verschillende culturen elkaar er makkelijk mee kunnen bereiken. Shanati wil die boodschap ook 
uitdragen met zijn Foundation Amer Music for Peace. Shanati studeerde aan het muziekinstituut in Homs (Syrië) en 
het conservatorium in Den Haag. Samen met Stefka (Stephanie Ruijsenaars) maakte hij de poëtische 
muziekvoorstelling Eerst was er Thuis. Vier musici gaan hierin op zoek naar een verloren thuis. 

Sanam Sheriff  (Bangalore, 1995) is een dichter en schrijver afkomstig uit India. Ze woont momenteel in Philadelphia 
waar ze een studie volgt in Creative Writing aan het Bryn Mawr College. Haar werk is gepubliceerd of zal verschijnen in 
The Shade Journal, All Def Poetry, Button Poetry, Apiary Magazine, en The Academy of American Poets. In haar oeuvre 
onderzoekt ze de ingewikkeldheden van en buiten zichzelf in een streven naar voortdurende, transformatieve 
kwetsbaarheid. 

Kay Sleking  (Zeist, 1968) is tangogitarist, contrabassist en bandoneonist. In 2005 richtte hij Guitarras Tango op, 
waarmee hij in binnen- en buitenland optreedt. In 2012 vormde hij samen met o.a. Julian Peralta het Orquesta Tipica 
Tango Masivo en in 2016 startte hij met Orquésta Típica Bélgica, dat vooral dansrepertoire speelt. Sleking studeerde 
klassieke gitaar aan het Amsterdams en Rotterdams Conservatorium en specialiseerde zich in Argentijnse tango. Hij 
rondde zijn studie met lof af, waarna hij direct bij de vakgroep aan de slag kon als gitaardocent. Momenteel geeft hij 
les aan CODARTS in Rotterdam. In 2006 bracht hij een solo-cd uit, Guitarra Y Tango, waarop hij traditionele tango in 
nieuwe arrangementen speelt. Sleking wordt geroemd om zijn sublieme techniek en zijn interessante mengeling van 
meerstemmig klassiek spel en improvisatie. 

Milagros Socorro  (Venezuela, 1960), winnaar van de Oxfam Novib PEN Award 2018, is een journalist, schrijver en 
universitair docent, opgeleid in sociale communicatie en Latijns-Amerikaanse literatuur. Als journalist werkte Soccoro 
voor landelijke en regionale media, waaronder de Venezolaanse krant El Universal, de 
Colombiaanse tijdschriften Revista Gato Pardo, Claro! Magazine, El Nacional, Climax magazine, en was 
hoofdredacteur van online nieuwssite Código Venezuela. Ze ontving meerdere prijzen, waaronder de Miguel 
Otero Prijs 2004 voor Beste Journalist voor haar werk in de krant El Nacional. Ze is omschreven als 'een gids voor haar 

lezers op het gebied van het verdedigen van democratie, vrijheid van meningsuiting en informatie; voor het bestrijden van corruptie 
en autoritarisme.' Soccoro schreef meerdere romans, korte verhalen en getuigenissen waaronder El Abrazo de tamarindo (fictie, 
2008); Vacas en las Nubes (jeugdliteratuur, 2008) en Actos de Salvajismo (korte verhalen, 1999). 

Stefka  is de artiestennaam van singer-songwriter Stephanie Ruijsenaars. Stefka studeerde klassieke zang en piano in 
Maastricht en Theaterwetenschappen en Spaans in Amsterdam en Madrid. In het begin zong ze in het Spaans. 
Geïnspireerd door werk van o.a. Pablo Neruda en Lorca schreef ze haar eigen songs, wat resulteerde in het album Del 
Recuerdo del Amor (2005) en de single-cd Del Llanto (2008). Later schakelde ze over op het Nederlands, waarbij ze 
vooral teksten van Joke van Leeuwen op muziek zette, de schrijfster aan wie ze tijdens haar studie al een 
onderzoeksproject wijdde. De liedjes die daar uit voortkwamen zijn te horen op het album ‘..terwijl ik wachtte’. Ze 
zingt over nieuw zijn in een stad, over wachten en over mensen die niet kennis kwamen maken. Samen met de Syrisch-
Palestijnse oedspeler Amer Shanati maakte ze de voorstelling Eerst was er Thuis. Stefka werkt veel samen met musici 
uit alle windstreken en treedt regelmatig op in theaters en radioprogamma’s. 

Arie Storm  (Den Haag, 1963) is schrijver en literatuurcriticus. Niet alleen zijn wekelijkse recensie in Het Parool wordt 
door menig auteur bevreesd, ook zijn romans doen de gemoederen hoog oplopen. Storm balanceert namelijk graag 
op de grens tussen werkelijkheid en fictie: zo voert hij in zijn laatste roman, Een diadeem van dauw uit 2017, voor de 
derde keer zijn personage August Voois op, toevalligerwijs ook schrijver en literatuurcriticus die werkt aan een roman 
getiteld Een diadeem van dauw. In Storms eerdere roman, Luisteren hoe huizen ademen, bekritiseerde Voois de 
presentatoren van het radioprogramma waarin hij een rubriek heeft. Niet veel later moest Storm stoppen met zijn 
boekenrubriek in de Tros Nieuwsshow. 

Elisabeth Sturtewagen  (België) volgde vanaf haar 15e celloles aan het Lemmensinstituut te Leuven. Ze behaalde haar 
bachelorsdiploma aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen en haar masterdiploma aan het Conservatoire 
Royal de Bruxelles. Ze volgde masterclasses in Nederland, Polen, Frankrijk, Spanje, België en Wit-Rusland. In de zomer 
van 2012 ontmoette ze de wereldbefaamde cellopedagoog Vladimir Perlin bij wie ze momenteel nog steeds lessen 
volgt. Sinds september 2014 is ze celliste bij het kamerorkest Young Belgian Strings, o.l.v. Dirk Van de Moortel en 
maakt ze deel uit van het Etereo Ensemble. Ze is medestichter en celliste van het cellokwartet BRUXELLO, waarmee ze 
vaak optreedt in binnen- en buitenland. Daarnaast treedt ze geregeld op met de beeldend kunstenaar Koenraad Tinel. 

Elisabeth speelt op een cello van Hilaire Darche gebouwd in 1911 te Brussel. 

Hans Tentije  (Beverwijk, 1944) is winnaar van de Constantijn Huygens-prijs 2017. De prijs is toegekend aan zijn 
gehele poëtisch oeuvre. Tentije, pseudoniem van Johann Krämer, debuteerde in 1975 en schreef sindsdien 16 
dichtbundels. Het cynisme - ingegeven doordat de verwachtingen na de veelbelovende late jaren ‘60 niet werden 
ingelost - is een constante in zijn werk. Tentije schrijft poëzie die niet aan modes onderhevig is en waarin hij precieze 
woorden voor het ongrijpbare zoekt. Zijn stijl sluit aan bij de Amerikaanse epische traditie. In lange, beschrijvende 
gedichten bezoekt hij plaatsen waar het verstrijken van de tijd voelbaar is. Zijn werk valt op door zijn oog voor detail 
en rake typeringen van personages en landschappen. Tegelijkertijd creëert hij soms een zekere onbestemdheid 
waardoor werkelijkheid, droom en verbeelding in elkaar overvloeien, wat tot bijzondere inzichten leidt. Tentije won 
eerder onder andere de Van der Hoogtprijs en de Guido Gezelleprijs. 
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Alejandra Theus  (België, 1981) speelt de hoofdrol in de Vlaamse televisieserie Zie mij graag. De Vlaams-
Colombiaanse actrice speelt Anna, die haar leven probeert op te bouwen na haar scheiding. Het is de eerste grote 
televisierol voor Theus, die tot nog toe vooral op toneel schitterde. Ze kreeg tijdens haar studie aan de 
Toneelacademie in Maastricht al mooie rollen in stukken van ambitieuze regisseurs als Eric de Vroedt (mightysociety 
5) en Thibaut Delpeut (Britannicus). Voor haar aandeel in de afstudeervoorstelling Het Koude Kind (regie: Domien Van 
der Meiren) werd ze onderscheiden met de Kemn-A-Ward 2008. In 2010 kreeg ze de Zilveren Krekel voor haar 

hoofdrol in Woeste hoogten, Rusteloze Zielen van Theater Artemis, geregisseerd door Floor Huygen. In 2014 volgde een nominatie voor 
de Theo d’Or voor haar rol in Wreed en Teder van regisseur Michiel de Regt. Eind 2017 schitterde Theus in de met sterren overladen 
bewerking van Richard Yates’ Revolutionary Road geregisseerd door Erik Whien. 

Judith Uyterlinde  (1962) is schrijver, literair journalist en organisator van literaire evenementen, waaronder ook van 
2012 tot en met 2015 het Winternachten festival in Den Haag. Haar autobiografische debuut Eisprong was een 
internationaal succes en werd in meer dan twintig landen vertaald. Haar tweede boek De vrouw die zegt dat ze mijn 
moeder is - een famiiegeschiedenis tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog - verscheen in Franse vertaling. 
Het boek is bewerkt tot een documentaire die op de Nederlandse televisie werd vertoond, en is inmiddels gepubliceerd 
in de vorm van een graphic novel. 

Anne Vegter  (Delfzijl, 1958) studeerde aan Akademie voor Expressie in Utrecht. Met Geerten ten Bosch maakte ze het 
kinderboek De dame en de neushoorn (1989), gevolgd door haar tweede kinderboek Verse 
Bekken! en poëziedebuut Het veerde (1991). Ze schreef proza als Ongekuiste versies en Harrie's hoofdingang, en 
theater als Struisvogels op de Coolsingel (2005). Ze kreeg de Anna Blaman Prijs voor haar oeuvre. Poëzie bundelde 
Vegter in Aandelen en obligaties (2002) en Spamfighter (2007). Van januari 2013 tot januari 2017 was Anne Vegter 
Dichter des Vaderlands. In 2017 verscheen Wat helpt is een wonder – Gedichten van de Dichter des Vaderlands 2013-
2017. Voorjaar 2017 verscheen de gezamenlijke dichtbundel Ik hier jij daar van Vegter en de Palestijns-Syrische dichter 
Ghayath Almadhoun. 

Lisa Weeda  (Rotterdam, 1989) schrijft proza, toneel en nonfictie. In 2016 verscheen haar chapbook De benen van 
Petrovski, een literaire weerslag van haar reis naar Oekraïne, het land waar haar grootmoeder vandaan komt en nog 
een groot deel van haar familie woont. Het is een verhaal over kansen zien en kansen nemen, over generatiegenoten 
en hun onzekere toekomst, over een land waarvan Lisa niet zeker weet of ze zich er thuis mag voelen. De komende vier 
jaar doet ze onderzoek in en naar de Sovjet-Unie voor haar debuut dat in 2020 zal verschijnen bij De Bezige Bij. Lisa 
studeerde in 2015 af aan ArtEZ Creative Writing. Ze maakt het literaire programma Mooie Woorden in Utrecht, geeft 
nu zelf les aan o.a. ArtEZ en de Rockacademie en publiceerde werk in de Revisor, Tirade, Das Magazin, De Titaan en op 
De Optimist. 

Fenno Werkman  (Den Haag, 1956) is eigenhandig verantwoordelijk voor het redden van een schat aan 
beeldmateriaal: filmmakers, musici en televisiemakers uit de hele wereld kloppen tegenwoordig bij hem aan om hun 
eigen verleden terug te zien. Begonnen als popfotograaf met een voorliefde voor The Beatles, ontdekte hij dat er bij 
omroepen en andere mediabedrijven nogal slordig met historisch materiaal werd omgesprongen. Al gauw groeide zijn 

verzameling letterlijk het huis uit. Zijn collectie beslaat inmiddels een duizelingwekkende anderhalf miljoen films en minstens 300.000 
videobanden. Als beeldresearcher is Werkman leverancier van veel uniek beeldmateriaal voor onder meer de televisieprogramma's Nacht 
van de Popmuziek en Top 2000 met Matthijs van Nieuwskerk en Leo Blokhuis. 

Frank Westerman  (Emmen, 1964) studeerde Tropische Cultuurtechniek en was correspondent van de Volkskrant en 
NRC Handelsblad in Belgrado en Moskou. Over zijn verblijf schreef hij De Brug over de Tara (1994). Met journalist Bart 
Tijs schreef hij Srebrenica, Het Zwartste scenario (1997). In 2002 verscheen Ingenieurs van de ziel, een zoektocht naar 
de fundamenten van het Sovjet-systeem en de rol van schrijvers (nominatie AKO literatuurprijs 2002). Eerder 
verscheen De Graanrepubliek, over de strijd tussen rijke herenboeren en communistische arbeiders in Groningen. Zijn 
roman El Negro en ik, naar aanleiding van de geschiedenis van een opgezette Zuid-Afrikaan in een Spaans museum, 
verscheen in 2004 en kreeg de Gouden Uil. Zijn herziene en aangevulde De slag om Srebrenica (2015) kreeg de 

Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek. In 2016 verscheen Een woord een woord, waarin hij de kracht van het vrije woord test 
onder het gewicht van terreurdreiging. Als kind maakte hij de Molukse treinkapingen van dichtbij mee; als correspondent was hij getuige 
van de Tsjetsjeense terreur in Rusland. Vanuit deze ingrijpende ervaringen beschrijft hij een reeks gijzeldrama’s. 

Joris Wijsmuller  (Rosmalen, 1965) is sinds 2014 wethouder SWDC (Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en 
Cultuur) van de Gemeente Den Haag. Van 1998 tot 2014 was hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de Haagse 
Stadspartij. Joris Wijsmuller bezocht de MTS voor Fotografie en Fotonica in Den Haag en hij werkte onder meer bij het 
World Wide Video Centre (het voormalige Kijkhuis). 

Mia You  (Seoul, xx) "This is what I chose when I chose // to live through poetry // to live it or not to live at all" schrijft 
Mia You in het openingsgedicht van haar debuutbundel I, Too, Dislike it (2016). Moederschap, geboorte, erfelijkheid en 
de racialisering van het dagelijks leven vormen de rode lijn in haar uitgebalanceerde lyrische werk. You groeide op in de 
VS, studeerde Engels aan de universiteit van Berkeley en woont nu in Utrecht. Daar doceert ze creative writing & 
literature bij de Engelse vakgroep van de universiteit. Gedichten van You werden gepubliceerd in kunstuitgaves 
Objective Practice (2007) en YOU (2004). Ze schrijft ook essays en recensies voor onder andere Artforum, Bookforum en 
Los Angeles Review of Books. Daarnaast is ze redacteur bij Perdu. You werkte eerder als journalist voor The San Jose 

Mercury News en The Korea Herald en ze vertaalt Koreaanse poëzie en filmscripts. 
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B-Unlimited 2018 
 

Literatuur Late Night: Peter Verhelst & Marieke Lucas Rijneveld - 28 januari 2018 

Abdelkader Benali  (Marokko, 1975) is een veelbekroond schrijver. In 2010 kreeg hij voor De stem van mijn moeder de 
E. du Perronprijs. Hij werd geboren als slagerszoon in Marokko en kwam op zijn vierde naar Nederland. Zijn 
debuut Bruiloft aan Zee (1996) was meteen een succes. Voor zijn tweede roman De langverwachte (2002) ontving hij 
in 2003 de Libris Literatuurprijs. De onderwerpkeuze van Benali is divers, maar sport en de migrant die zich nergens 
helemaal thuis voelt, zijn terugkerende thema’s. Zo schreef hij romans over zijn grote passie - hardlopen -, over reizen 
(De weg naar Kaapstad, Oost=West) en over de culturele identiteit van de migrant (Bad boy). Benali presenteerde 
diverse boekenprogramma’s op tv en schrijft ook toneelteksten, artikelen en recensies. 

Marktplaatsmuziek  Het duo Marktplaatsmuziek duo bestaat uit Lindertje Mans en Joost Steltenpool en zet de leukste 
en meest ontroerende marktplaatsberichten op muziek. Voor de teksten gebruiken ze onder meer een selectie uit de 
bundel ‘Marktplaatspoëzie’ van Jan Hoek. 
Mans en Steltenpool leerden elkaar kennen op de performance opleiding van de Toneelacademie Maastricht, ze 

kwamen elkaar weer tegen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 'Marktplaatsmuziek' ontstond bij Theater aan het Spui in Den 
Haag en trad onder meer op bij De Parade en Down The Rabbit Hole. 

Marieke Lucas Rijneveld  (Nieuwendijk, 1991) won met haar eerste poëziebundel Kalfsvlies (2015) de C. Buddingh'-
prijs 2016 voor het beste poëziedebuut. De Volkskrant riep Rijneveld uit tot literair talent van 2016. Haar gedichten 
zijn als raadselachtige prozaverhalen van een pagina waarbij vooral haar sterke metaforen opvallen. Ze schrijft over 
grote thema’s als dood en eenzaamheid en over ervaringen als plattelandsmeisje dat in de grote stad gaat studeren. 
Door haar dichterlijke blik krijgen de gewoonste dingen de ongewoonste proporties. Behalve poëzie maakt Rijneveld 
ook muziek, waardoor haar gedichten, naar eigen zeggen, een sterk ritme hebben. Eerder verscheen haar werk in o.a. 

De Revisor, De Poëziekrant, Hollands Maandblad en Het Liegend Konijn. Ze studeerde Nederlands aan de docentenopleiding in Utrecht en 
aan de Schrijversvakschool in Amsterdam. Sinds 2015 is ze redacteur van De Revisor. 

Peter Verhelst  (België, 1962) is een veelbekroond romancier, dichter en theatermaker. Sinds 2006 is hij als regisseur 
verbonden aan NTGent. Verhelst debuteerde in 1987 met de dichtbundel Obsidiaan. Zijn eerste roman, Vloeibaar 
harnas, volgde in 1993. Tongkat uit 1999 betekende zijn doorbraak. In zijn werk verwijst Verhelst veelvuldig naar 
andere literatuur, (beeldende) kunst en de werkelijkheid. Vanwege zijn poëtische taalgebruik werd hij vaak als 
estheticist beschouwd. Zwerm: geschiedenis van de wereld uit 2005 markeerde een keerpunt. Hierin verwees hij naar 
actuele thema’s en gebruikte hij citaten uit films en moderne muziek. Uitbundige metaforen maakten plaats voor een 

sobere penvoering. In zijn laatste roman uit 2013 Geschiedenis van een berg, met een gorilla als hoofdpersonage, komen beide stijlen bij 
elkaar en is Verhelst tegelijkertijd magisch en maatschappijkritisch. Zijn laatste poëziebundel Wij totale vlam (2014) is genomineerd voor 
de VSB Poëzieprijs. In deze bundel keren mensen terug van de maan of zien ze vogels in een meer duiken en woorden tegen de onderkant 
van het wateroppervlak schrijven. 
  

Literatuur Late Night: Thomas Verbogt & Koen Peeters - 9 februari 2018 

Max Douw  Max Douw (33) komt uit Den Haag en is zanger, muzikant en liedjesschrijver met ruime theaterervaring. 
Max schrijft zijn eigen teksten en muziek. Na het afstuderen aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie 
in 2007 heeft hij als acteur meegewerkt aan verschillende producties en als soloartiest opgetreden met 
liedjesprogramma’s waarbij hij zichzelf begeleidde op de piano. Daarna speelde hij in diverse producties van onder 
andere Herman van Veen en het Residentie Orkest. 

De Vlaamse schrijver Koen Peeters (1959) won met zijn elfde roman De mensengenezer de ECI Literatuurprijs van 2017. 
‘Een helder geschreven boek dat raakt aan het onzegbare’, aldus de jury. 
Peeters is de auteur van een rijk en veelbekroond oeuvre. Met De postbode won hij de NRC-prijs en Grote Europese 
Roman stond op de shortlist van de Libris Literatuur Prijs. Met De bloemen won hij in 2010 de F. Bordewijk-prijs en zijn 
roman Duizend heuvels kreeg in 2013 de E. du Perronprijs. 

Thomas Verbogt  (Nijmegen, 1952) studeerde Nederlands aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en stond met een 
aantal geestverwanten aan de wieg van het literaire tijdschrift De Schans. Hij publiceerde onder meer 'De Feestavond' 
(1981), 'Nijlpaard in bad' (1988), 'De man bij een meer' (1992) en 'Onze dagen' (2001). Verbogt is vaste medewerker 
van VPRO's De Avonden. Hij is columnist van HP/De Tijd en dagblad De Gelderlander, schrijft over literatuur in Het 
Parool en publiceert regelmatig in Hollands Maandblad. Naast dit alles houdt hij zich intensief bezig met het schrijven 
voor toneel. 
Bron: VPRO 2004 

Jeroen Vullings  (Haarlem, 1962) werkt sinds 1993 voor Vrij Nederland, als redacteur (De Republiek der Letteren) en 
literair criticus. Hij publiceerde de essaybundel ‘Meegelokt naar een drassig veldje. Literatuur in verandering’ (1993) 
en werkt aan de biografie van H.J.A. Hofland.Voordat hij zijn intrek nam bij Vrij Nederland, werkte Jeroen Vullings 
onder meer voor de Belgische krant De Standaard, de NPS en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Hij 
studeerde Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam.  
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Kiezen is geloven – met Petra Stienen, Jaap Spijkers, Pieter Hilhorst & Frits Hendrikx - 15 februari 2018 

Frits Hendrikx   

Patrick van der Hijden  Patrick van der Hijden (1973) leidt en programmeert begeester(en)de ontmoetingen, onder 
andere voor B-Unlimited. Maar ook voor culturele organisaties van de Nationale Opera en Ballet tot het Nederlands 
Theaterfestival, voor vele overheden, van gemeenten tot provincies tot departementen, maar bijvoorbeeld ook voor de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en De Balie. Daarnaast begeleidt bij verander- en ontwikkelprocessen van teams 

en organisaties. Zo koppelt hij gevoel voor groepen aan journalistiek verstand. Zijn eenpersoonsbedrijf heet Angl en is gevestigd in 
Utrecht. 

Pieter Hilhorst  (Voorburg, 1966) studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is columnist voor De 
Volkskrant en TM, vakblad voor de podiumkunsten. Voor de NPS en de Ikon presenteerde hij radio- en 
televisieprogramma's. Daarnaast schrijft hij toneelstukken. Toneelstukken van zijn hand zijn Lijfstraf, Spong, Stemvee, 
Afstammelingen en Hetze. Met Rik Delhaas schreef hij voor de Ikon Radio ook satire onder de naam Willens en Wetens. 
In 2001 publiceerde hij De Wraak van de Publieke Zaak, een kritische studie van de nieuwste modes in het openbaar 
bestuur. In 2005 verscheen zijn fictiedebuut Souffleur van de Macht. Pieter Hilhorst treedt geregeld op als dagvoorzitter 
en spreker. 

Jaap Spijkers is acteur en toneelregisseur. Hij werd in Arnhem opgeleid, speelde in vele films, werd onderscheiden met 
een Gouden Kalf en is vast verbonden aan het Nationale Theater in Den Haag. Dit seizoen is hij onder meer te zien in de 
politieke satire De Revisor. 

Petra Stienen  (Roermond, 1965) studeerde Arabisch en Midden-Oostenstudies. In september 2012 kwam haar tweede 
boek uit: Het Andere Arabische geluid, over stemmen van menselijkheid en hoop in de hectische transitieperiode in het 
nieuwe Midden-Oosten. Over het leven en werken van een mensenrechten diplomaat in de Arabische wereld schreef ze 
haar eerste boek Dromen van een Arabische lente, dat in 2008 verscheen. In beide boeken zoekt zij naar de andere 
verhalen die weinig aandacht krijgen in de westerse media. Momenteel is Petra Stienen publiciste en zelfstandig 
adviseur. Ze schrijft onder andere voor NRC Handelsblad en de Volkskrant, heeft een column in Opzij en treedt 
regelmatig op als commentator in radio- en tv-programma's en debatten in binnen- en buitenland. 
 

 

Literatuur Late NIght: Maxim Februari & Justine Le Clerq - 2 maart 2018 
 

Abdelkader Benali  (Marokko, 1975) is een veelbekroond schrijver. In 2010 kreeg hij voor De stem van mijn moeder de E. 
du Perronprijs. Hij werd geboren als slagerszoon in Marokko en kwam op zijn vierde naar Nederland. Zijn debuut Bruiloft 
aan Zee (1996) was meteen een succes. Voor zijn tweede roman De langverwachte (2002) ontving hij in 2003 de Libris 
Literatuurprijs. De onderwerpkeuze van Benali is divers, maar sport en de migrant die zich nergens helemaal thuis voelt, 
zijn terugkerende thema’s. Zo schreef hij romans over zijn grote passie - hardlopen -, over reizen (De weg naar 
Kaapstad, Oost=West) en over de culturele identiteit van de migrant (Bad boy). Benali presenteerde diverse 
boekenprogramma’s op tv en schrijft ook toneelteksten, artikelen en recensies. 

Voor haar debuutroman De roemlozen werd Justine le Clercq in 2011 door ECI tot 'Schrijver van Nu' uitgeroepen. Haar 
verhalenbundel Wegens Geluk gesloten werd in Het Parool gewaardeerd als een 'Universum vol junks, hoeren en 
gekte'. De klopjacht op het misdaadduo Enise B. en Antonio van der P. in 2014, werd de inspiratiebron voor haar nieuwe 
roman Krimp. 

Maxim Februari  (Coevorden, 1963) werd geboren als Marjolijn Drenth. Hij is behalve schrijver ook ethicus, 
kunsthistoricus en jurist. Maxim Februari verstaat de kunst om morele dilemma’s en juridische vraagstukken te 
verpakken in lichtvoetig proza. “Het moet spannend en onderhoudend zijn. Als je een pamflet schrijft wil niemand het 
lezen”, zei hij daarover. Zijn roman De literaire kring (2007), over de moraal van de Nederlandse culturele elite, werd 
zeer positief ontvangen. Kort na verschijning ontving hij de Frans Kellendonk-prijs 2008 voor zijn gehele oeuvre. Van 
2001-2010 schreef Februari columns voor de Volkskrant. Een deel van die columns werd gebundeld in Park Welgelegen, 

Notities over Morele Verwarring (2004). In zijn voor een Gouden Uil genomineerde dissertatie Een Pruik van Paardenhaar & Over het 
Lezen van een Boek (2000) neemt hij de relatie tussen economie en ethiek onder de loep. Tegenwoordig schrijft hij een wekelijkse 
column voor de opiniepagina van NRC Handelsblad, die - met enkele Volkskrant-columns - werden gebundeld in Ons soort 
mensen (2011). In 2013 verscheen De maakbare man, notities over transseksualiteit. 

Pyke de Grood is een songwriter met een krachtige stem en karakteristieke nummers; van catchy refreintjes tot 
psychedelische interludes. Hij laat zich graag inspireren door bands als Oasis en Tame Impala. 
Vroeger was hij frontman van Crystal Water, nu is hij voornamelijk bezig met zijn solocarrière. Hij stond eerder op 
Sniester en speelde bij het afscheid van Chuck Deeley. Met zijn eenvoudige, maar treffende melodieën en zijn krachtige 
stem weet Pyke mensen te raken én te overdonderen. 
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Literatuur Late Night: Joke Hermsen & Alexander Reeuwijk - 16 maart 2018 

Gianmaria Griglio maakte naam als dirigent en werkte met vele orkesten, zoals het American Symphony 

Orchestra, de Bard Festival Chamber Players, het One World Symphony Orchestra, het Irish Youth Orchestra, het 

Orkest van Sofia, het Baltimore Chamber Orchestra, het Astana Chamber Orchestra of Yokohama en vele andere. 

Daarnaast doceerde hij aan het befaamde Bard College (New York). Zijn werk als dirigent wordt geprezen om de 

‘energie en fijne details’. Gedurende enkele jaren was hij muzikaal directeur van International Opera Theatre Philadelphia. Daarnaast is 

Griglio ook zelf actief als componist. Zijn eerste opera, Camille Claudel, werd lovend ontvangen door publiek en critici. Momenteel 

werkt hij aan een opera over Caravaggio. 

Joke Hermsen  (Middenmeer, 1961) is schrijver en filosoof gespecialiseerd in vrouwelijke auteurs en filosofen. Ze 

promoveerde op Belle van Zuylen, Lou Andreas-Salomé en Ingeborg Bachmann en publiceerde later o.a. boeken over 

Hannah Arendt en andere vrouwelijke denkers. Ze debuteerde als romanschrijver met Het dameoffer over een 

dochter die een liefdesverhaal van haar moeder ontdekt. Daar op volgde de historische roman Tweeduister over T.S 

Eliot en Virginia Woolf. In 2009 verscheen haar met 20 herdrukken zeer succesvolle essaybundel Stil de tijd - Pleidooi 

voor een langzame toekomst. Daarna volgden onder meer de roman Blindgangers (2014), het essay Melancholie van 

de onrust voor de Maand van de Filosofie in 2017 en de roman Rivieren keren nooit terug (2018). Zie 

ook www.jokehermsen.nl 

Sopraan Violetta Lazin werd geboren in een gezin met roots in opera en theater en begon op haar zesde met piano. 

In 1999 kwam ze naar Nederland om haar studie voort te zetten bij The McCray International Studio of Vocal Arts. 

In 2001 maakte ze haar operadebuut als Lola in Mascagni's Cavalleria Rusticana, naast Frank van Aken. Aan het 

Fontys Conservatorium in Tilburg behaalde ze een bachelor en master in muziek en theater. In 2016 richtte Lazin 

samen met haar partner, de Italiaanse dirigent en componist Gianmaria Griglio, ARTax Music op, gevestigd in Den Haag. 

Alexander Reeuwijk schrijft boeken en artikelen over natuurhistorie en reizen, maar ook over 

wetenschapsgeschiedenis, cultuur en oude boeken in het algemeen. Hij geeft geregeld lezingen over 

wetenschapshistorische onderwerpen en reizen. Daarnaast bespreekt hij internationale natuurboeken in het 

radioprogramma Vara’s Vroege Vogels en verzorgt hij in Teylers Museum in Haarlem een maandelijks 

publieksprogramma, Teylers Ontmoet, waar hij in gesprek gaat met auteurs van recent gepubliceerde boeken over 

biologie, geologie, natuurkunde en reizen. 

Jeroen Vullings  (Haarlem, 1962) werkt sinds 1993 voor Vrij Nederland, als redacteur (De Republiek der Letteren) en 

literair criticus. Hij publiceerde de essaybundel ‘Meegelokt naar een drassig veldje. Literatuur in verandering’ (1993) 

en werkt aan de biografie van H.J.A. Hofland.Voordat hij zijn intrek nam bij Vrij Nederland, werkte Jeroen Vullings 

onder meer voor de Belgische krant De Standaard, de NPS en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Hij 

studeerde Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam. 

 

 

LIteratuur Late Night: Pieter Waterdrinker & Oscar van den Boogaard - 6 april 2018 

Inessa Levkina is geboren en getogen in Sint- Petersburg (toenmalig Leningrad). Ze speelt piano vanaf haar zesde jaar. 
In 1992 is Levkina afgestudeerd aan het conservatorium van Sint-Petersburg. Sinds 1993 woont ze in Nederland. 

Irina Zuboff  groeide op in een Russisch/Duits gezin in Zuid-Duitsland. Op vijfjarige leeftijd kreeg zij haar eerste 
pianolessen en op haar negende begon zij met cellolessen bij de Casalsleerling Siegfried Barchet. Zij studeerde 
medicijnen en filosofie en werkte jarenlang als psychiater en psychotherapeute. Tevens bouwde zij de 
muziektherapeutische afdeling in het Universiteitsziekenhuis in Essen in Duitsland op. 
In 2002 nam Irina Zuboff de beslissing om haar leven te veranderen. Ze begon met zanglessen en studeerde van 2007 
tot 2011 klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Lenie van den Heuvel en Rita Dams. Sinds 
enkele jaren treedt Irina als soliste regelmatig op in het binnen-en buitenland en ze is vanaf 2013 Ambassadeur voor 
‘Zingende Ziekenhuizen’. 

Oscar van den Boogaard  Het nieuwste boek van Oscar van den Boogaard, Kindsoldaat (Bezige Bij, 2018), is een deels 
op waarheid gebaseerde familiegeschiedenis die volgens de auteur almaar sterker aansluit bij de realiteit naarmate zijn 
relaas het heden nadert. 

http://www.jokehermsen.nl/
http://www.jokehermsen.nl/
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Jeroen Vullings  (Haarlem, 1962) werkt sinds 1993 voor Vrij Nederland, als redacteur (De Republiek der Letteren) en 
literair criticus. Hij publiceerde de essaybundel ‘Meegelokt naar een drassig veldje. Literatuur in verandering’ (1993) 
en werkt aan de biografie van H.J.A. Hofland.Voordat hij zijn intrek nam bij Vrij Nederland, werkte Jeroen Vullings 
onder meer voor de Belgische krant De Standaard, de NPS en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Hij 
studeerde Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam. 

Pieter Waterdrinker  (Haarlem, 1961) woont in Moskou. Hij publiceerde onder andere de romans Liebmans ring, Een 
Hollandse romance, Duitse bruiloft en De Dood van Mila Burger en de verhalenbundel Montagne Russe. Zijn werk is 
in het Engels, Duits en Russisch vertaald en werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs, de Gerard 
Walschapprijs en de Bob Den Uylprijs. Van Duitse bruiloft werden de internationale filmrechten verkocht en er 

verscheen begin 2016, bijna tien jaar na de eerste verschijning, een herziene editie. In april 2016 verscheen tevens Poubelle, een 
panoramische en hermansiaanse roman die de dilemma’s van deze tijd blootlegt aan de hand van o.a de oorlog in Oost-Oekraïne en de 
MH17-ramp. 
 

Tom Lanoye introduceert de Zuid-Afrikaanse schrijfster Marianne Thamm - 20 april 2018 
Tom Lanoye  (België, 1958) debuteerde als schrijver met Een slagerszoon met een brilletje (1985). Naast romans 
schrijft de gelauwerde Vlaming ook poëzie, scenario's, columns en toneelstukken. Lanoye woont en werkt 
afwisselend in Kaapstad en Antwerpen, waar hij van 2003-2005 stadsdichter was. Met de twaalf uur durende 
toneelmarathon Ten Oorlog(1997), zijn bewerking in verzen van acht stukken van Shakespeare, oogstte hij 
internationaal succes. Hij schreef bestsellers als Sprakeloos, Het derde huwelijk, Ten oorlog en Kartonnen dozen. Er 
is werk van hem vertaald in meer dan vijftien talen en zes van zijn romans werden verfilmd. In 2012 schreef hij het 
boekenweekgeschenk: Heldere Hemel. Zijn laatste roman Zuivering (2017) is een typische Lanoye: inktzwart met 
een ingenieuze plot en een virtuoze stijl. Tijdens het Winternachten festival in 2014 ontving Tom Lanoye de 
Constantijn Huygens-prijs voor zijn hele oeuvre. 

Marianne Thamm  is in Zuid-Afrika een bekende schrijfster, journaliste en stand-up comedian: ‘As told to Marianne 
Thamm!’ is er een verkoopargument. Thamm is de dochter van een ongeletterde Portugese communiste en een 
Duitse nazi-krijgsgevangene. Haar ouders trouwden na de oorlog in Engeland en emigreerden later naar Pretoria. Op 
haar onnavolgbare, komische en openhartige wijze verhaalt ze in de autobiografie De ondraaglijke blankheid van het 
bestaan over de complexe verhouding met haar ouders, en in het bijzonder die met haar vader en de altijd 
aanwezige spookbeelden uit de geschiedenis. 
Eenmaal volwassen adopteerde Marianne samen met haar vriendin twee zwarte weesmeisjes, en pas daarop liet 
haar vader eindelijk zijn nazi-sympathieën varen en kwam tegenover zijn dochter in het reine met zijn 
oorlogsverleden. 
Het verhaal van Marianne Thamms leven is een vertelling van twee continenten en vele levens. Een relaas van 

liefde, waarheid, verzoening en vergeving. 
 

Herdenken – een literair concert van Jan Terlouw & het Leonard Ensemble - 3 mei 2018  

Jan Willem Nelleke   

Carla Schrijner   

Jan Terlouw is gepromoveerd in de natuurkunde, op een onderwerp uit het thermonucleaire onderzoek, waarbij hij 
dertien jaar betrokken is geweest, in Nederland, Amerika en Zweden. Hij is tien jaar lid geweest van de Tweede Kamer, 
waarvan acht jaar als fractievoorzitter en politiek leider van D66. Hij was verder vice-premier en minister van 
economische zaken in de kabinetten Van Agt II en III, secretaris-generaal van een internationale politieke organisatie in 
Parijs en Commissaris van de Koningin in Gelderland. In 2003 is hij afgetreden als senator, een ambt dat hij vier jaar 
heeft vervuld. Nu heeft hij nog talloze bestuurlijke functies. 
Het meest opmerkelijke van Jan Terlouw is wellicht dat hij naast zijn omvangrijke werk als natuurkundige, als politicus 

en als bestuurder, ook artistieke talenten heeft. Al twee generaties zijn opgegroeid met zijn boeken voor de jeugd, die in Nederland en 
België al meer dan dertig jaar bestsellers zijn, maar die ook zijn verschenen in 25 andere talen. Daarnaast treedt hij vaak op met musici, 
met poëtische, filosofische en soms cabareteske door hem zelf geschreven teksten, waarmee hij laat zien hoe woorden en muziek elkaar 
kunnen versterken. 

 
Pauline Terlouw  
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Heleen van Royen & Ronald Giphart – porno bij Literatuur Late Night – 1 juni 2018 

Donia Serena  is een oriëntaalse danseres van Tunesisch-Algerijnse afkomst. 

Ronald Giphart  (Dordrecht, 1965) is schrijver en columnist. Zijn debuutroman Ik ook van jou (1992), werd bekroond 

met het Gouden Ezelsoor en verfilmd. Ook zijn tweede roman Giph (1993) was een groot succes. In 2004 ontving hij 

de C.C.S. Crone-prijs voor zijn gehele oeuvre. Giphart studeerde Nederlands en was nachtportier in een ziekenhuis 

toen hij begon te schrijven. Ook zijn romans Phileine zegt sorry (1996) en Ik omhels je met duizend armen (2000) 

werden verfilmd. In 2003 schreef hij het Boekenweekgeschenk, de novelle Gala. In november 2012 verscheen De 

wake, bestaand uit drie vertellingen die met elkaar verweven zijn. Giphart trok in 2005-2006 langs de theaters met 

Bart Chabot en Martin Bril. Dit seizoen toert hij met het programma Matennaaiers, samen met Nico Dijkshoorn. Hij schreef jarenlang 

voor Rails en was er ook een tijdje hoofdredacteur. Verder publiceert hij columns in de Volkskrant en het tijdschrift KijK. 

Heleen van Royen (1965) debuteerde in 2000 met De gelukkige huisvrouw, waarvan meer dan 500.000 exemplaren 

werden verkocht. Er werden twee lovend ontvangen theaterstukken van gemaakt en de verfilming in 2010 trok meer 

dan een half miljoen bioscoopbezoekers. Haar tweede boek, Godin van de jacht, veroverde meteen na verschijning 

de bestsellerlijsten en was de best verkochte Nederlandse roman van 2003. In 2006 verscheen De ontsnapping, dat 

genomineerd werd voor de NS Publieksprijs. Een jaar later publiceerde Heleen samen met Marlies Dekkers het 

boek STOUT. In 2008 kwam haar roman De mannentester binnen op nummer 1 van de bestsellerlijsten. De 

hartsvriendin is haar vijfde roman. (bron: Lebowski Publishers) 

 

Jeroen Vullings  (Haarlem, 1962) werkt sinds 1993 voor Vrij Nederland, als redacteur (De Republiek der Letteren) en 

literair criticus. Hij publiceerde de essaybundel ‘Meegelokt naar een drassig veldje. Literatuur in verandering’ (1993) 

en werkt aan de biografie van H.J.A. Hofland.Voordat hij zijn intrek nam bij Vrij Nederland, werkte Jeroen Vullings 

onder meer voor de Belgische krant De Standaard, de NPS en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Hij 

studeerde Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam. 

De Methode Wilders – 7 juni 2018 

Karin Amatmoekrim  (Suriname, 1976) kreeg in 2009 als eerste de Black Magic Woman Literatuurprijs voor haar 
derde roman Titus. Haar debuutroman Knipperleven (2004) werd lovend ontvangen door pers en publiek. Haar 
tweede roman Wanneer wij samen zijn (2006) is een familiekroniek, gebaseerd op het verhaal van haar eigen 
Javaans-Surinaamse familie. Ze publiceert ook regelmatig korte verhalen en columns in verschillende bladen en 
kranten. Op initiatief van het instituut Forum verscheen de bundel De radicaal, met daarin een kort verhaal van 
Amatmoekrim. In 2010 schreef ze onder meer korte verhalen die werden gepubliceerd in Voor mij ben je 
hier en Suriname en ik. Amatmoekrim kwam op vijfjarige leeftijd met haar Javaanse moeder en Chinees-Creools-
Indiaanse vader naar Nederland. In haar roman Het gym (2011) beschrijft ze hoe de Surinaamse Sandra 
als buitenbeentje stand houdt tussen de witte hockeymeisjes. In 2013 verscheen De man van veel, gebaseerd op 

het leven van Surinames volksheld en schrijver Anton de Kom, en in 2016 de 'memoir' Tenzij de vader. Karin Amatmoekrim studeerde 
psychologie en letteren aan de UvA. 

Abdelkader Benali  (Marokko, 1975) is een veelbekroond schrijver. In 2010 kreeg hij voor De stem van mijn 
moeder de E. du Perronprijs. Hij werd geboren als slagerszoon in Marokko en kwam op zijn vierde naar Nederland. 
Zijn debuut Bruiloft aan Zee (1996) was meteen een succes. Voor zijn tweede roman De langverwachte (2002) 
ontving hij in 2003 de Libris Literatuurprijs. De onderwerpkeuze van Benali is divers, maar sport en de migrant die 
zich nergens helemaal thuis voelt, zijn terugkerende thema’s. Zo schreef hij romans over zijn grote passie - 
hardlopen -, over reizen (De weg naar Kaapstad, Oost=West) en over de culturele identiteit van de migrant (Bad 
boy). Benali presenteerde diverse boekenprogramma’s op tv en schrijft ook toneelteksten, artikelen en recensies. 

Simone van Saarloos  (1990) is filosofe, schrijfster, columniste en debatleider. Ze schreef literaire kritieken en 
interviews voor de Volkskrant; publiceerde essays, opiniestukken en fictie en treedt regelmatig op als 
interviewer. En ze schreef twee jaar lang, drie keer per week een column in nrc.next, waarvan een deel is terug te 
lezen in de bundel Ik deug / deug niet (2015). Met Niña Weijers organiseerde zij een ‘sekstische talkshow’ in De 
Rode Hoed. Als duo vertaalden zij ook Nein. een manifest van Eric Jarosinski. In 2015 was zij te zien als zomergast 

in het gelijknamige VPRO-programma; in najaar 2016 staat ze in het theater met de voorstelling Holy F, samen met actrice Sophie van 
Winden en Eva Marie de Waal. In september 2016 verscheen haar roman De vrouw die en in 2018 het boek ENZ. - het 
Wildersproces waarin ze aan de hand van filosofie en analyse probeert de aanhangers van Wilders te doorgronden en hun 
bewondering te begrijpen. 
 
 

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lebowskipublishers.nl:443/auteur/Heleen-van-Royen-A2033.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lebowskipublishers.nl:443/auteur/Heleen-van-Royen-A2033.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lebowskipublishers.nl:443/auteur/Heleen-van-Royen-A2033.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lebowskipublishers.nl:443/auteur/Heleen-van-Royen-A2033.html
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Literatuur Late Night-De Nacht van de dictatuur: Frank Westerman, Mira Feticu & Chris 

Keulemans - 14 september 2018 
 

Mira Feticu  (Roemenië, 1973) schreef al heel jong gedichten. In 1993 verscheen haar eerste poëziebundel. Daarna 
legde ze zich vooral toe op proza. Ze debuteerde in 2012 in het Nederlands met Lief kind van mij, in 2013 gevolgd 
door De ziekte van Kortjakje. Beide boeken gaan over een onder Ceaușescu opgegroeide Roemeense immigrante 
die niet kan aarden in Nederland maar opbloeit als ze afstand neemt van haar echtgenoot. Tascha. De roof uit de 
Kunsthal, haar derde roman, verscheen in 2015. Feticu studeerde Roemeense en Franse letterkunde en 
vergelijkende literatuurwetenschap in Boekarest, werkte voor de Roemeense radio en promoveerde op de 
Roemeense dichteres Gabriela Negreanu. Ze schrijft onder meer voor Tirade, De Groene Amsterdammer en Den 
Haag Centraal, produceert programma's voor B-Unlimited in Den Haag en werkt sinds kort weer aan poëzie. 

Chris Keulemans  (Tunis, 1960) is schrijver, essayist, reiziger, veelgevraagd debatvoorzitter. Hij publiceerde 
fictie en non-fictie, was directeur van De Balie, en oprichter van de literaire boekhandel Perdu en van het 
cultureel centrum De Tolhuistuin, allebei in Amsterdam. Hij acteerde met Enkidu Khaled in de door hun 
gezamenlijk gerealiseerde documentaire theatervoorstelling Bagdad. Uit nieuwsgierigheid naar hoe 
kunstenaars na een crisis de stad opnieuw uitvinden reisde hij naar Sarajevo, Beirut, Tirana, Algiers, New 

York, Kiev, Jakarta en Qamishlo. 

Frank Westerman  (Emmen, 1964) studeerde Tropische Cultuurtechniek en was correspondent van de Volkskrant 
en NRC Handelsblad in Belgrado en Moskou. Over zijn verblijf schreef hij De Brug over de Tara (1994). Met 
journalist Bart Tijs schreef hij Srebrenica, Het Zwartste scenario (1997). In 2002 verscheen Ingenieurs van de ziel, 
een zoektocht naar de fundamenten van het Sovjet-systeem en de rol van schrijvers (nominatie AKO literatuurprijs 
2002). Eerder verscheen De Graanrepubliek, over de strijd tussen rijke herenboeren en communistische arbeiders 
in Groningen. Zijn roman El Negro en ik, naar aanleiding van de geschiedenis van een opgezette Zuid-Afrikaan in 
een Spaans museum, verscheen in 2004 en kreeg de Gouden Uil. Zijn herziene en aangevulde De slag om 

Srebrenica (2015) kreeg de Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek. In 2016 verscheen Een woord een woord, waarin hij de 
kracht van het vrije woord test onder het gewicht van terreurdreiging. Als kind maakte hij de Molukse treinkapingen van dichtbij mee; 
als correspondent was hij getuige van de Tsjetsjeense terreur in Rusland. Vanuit deze ingrijpende ervaringen beschrijft hij een reeks 
gijzeldrama’s. 
 

Morality, Truth and Fiction in America – Bas Heijne, Brad Watson and Markha Valenta - 19 

september 2018 
 

Bas Heijne  (Nijmegen, 1960) schrijft romans, essays, verhalen en toneelstukken en hij is columnist van NRC 
Handelsblad. Hij publiceerde de romans Laatste woorden en Suez, ontving in 2005 de Henriëtte Roland Holst-prijs 
en presenteerde in 2008 hij het TV-programma Zomergasten. In Moeten wij van elkaar houden, het populisme 
ontleed (2011) laat hij zien hoe globalisering en toenemend individualisme het populisme in de hand werken. In 
2013 verscheen Angst en schoonheid, een essay over de door hem bewonderde Louis Couperus. In hetzelfde jaar 
werd zijn documentaire Louis Couperus - niet te stillen onrust uitgezonden. In 2015 presenteerde hij de vijfdelige 
documentaire De volmaakte mens. In 2016 verscheen zijn essay Onbehagen – nieuw licht op de beschaafde 

mens. In 2017 ontving Heijne de P.C. Hooft-prijs. Hij krijgt de oeuvreprijs voor zijn beschouwend proza. 

Markha Valenta (1967), is universitair docent Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en houdt 
zich bezig met de wisselwerking tussen globale politiek, democratische samenlevingen en vragen over religie, 
nationaliteit en het onderdeel uitmaken van een gemeenschap. Haar artikelen in NRC Handelsblad over Nederlands 
moralisme en intolerantie hebben veel stof doen opwaaien. Valenta betoogt in een reactie op een artikel in de Gay 
Krant over Tariq Ramadan dat er binnen een democratie ruimte moet zijn om anders te denken en te willen dan 
anderen. Dat geldt in haar ogen niet alleen voor homoseksuelen ( Valenta is zelf lesbisch) maar ook voor moslims die 
hun eigen visie hebben op homoseksualiteit. 

Brad Watson (1955, Mississippi) is de auteur van twee bundels korte verhalen en de romans: The Heaven of 
Mercury en Miss Jane. Zijn fictie is onder andere gepubliceerd in The New Yorker, Granta en Electric 
Literature. Miss Jane stond op de longlist van de National Book Award 2016 en de Welcome Book Prize, won de 
Harper Lee Award en is in de Verenigde Staten door boekhandelaars in het hart gesloten. Watson doceert aan 
de Universiteit van Wyoming, Laramie. 

 

North Korea: daily life in a mental dictatorship – the story of the refugee - 18 oktober 2018  

Hassnae Bouazza  (Marokko, 1973) schrijft opiniestukken in diverse media. Ze stelde een bundel samen met 
verhalen over sterke Arabische vrouwen, Achter de Sluier (1999), in een poging het Nederlandse clichébeeld van de 
Arabische vrouw bij te stellen. Ze deed research voor de VPRO en maakte programma’s voor diverse omroepen. 
Daarnaast is ze vertaalster en presenteert literaire programma’s voor Writers Unlimited in het Winternachten 
festival en B-Unlimited. Bouazza studeerde Engels en is een fervent twitteraar. In 2013 verscheen haar 
boek Arabieren kijken, de alledaagse revolutie en in 2014 maakte ze de serie Seks en de Zonde met Femke 
Halsema. In 2015 ontving ze in Beiroet de Arouawad Award voor haar werk over de Arabische wereld. 
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Remco Breuker  (Zaandam, 1972) is een historicus van Korea en Noordoost-Azië en verbonden aan de Universiteit 
Leiden. Hij studeerde Japans en Koreaans, en verbleef tijdens zijn studie enige tijd in Seoul, waar hij een tweede 
master haalde. Breuker werkte mee aan de totstandkoming van het eerste Koreaans-Nederlandse woordenboek 
(2002). In 2006 promoveerde hij cum laude met When truth is everywhere: the formation of plural identities in 
medieval Korea, 918-1170. In 2008 verbleef Breuker als onderzoeker aan Australia's National University (ANU). Hij 
publiceerde over de middeleeuwse staat Koryo, Koreaanse geschiedschrijving, Noordoost-Azië en Noord-Korea en 
ook literaire vertalingen van het Koreaans naar het Nederlands. In 2010 ontving hij de KNAW Heineken Young 

Scientists Award voor de Historische Wetenschap voor zijn onderzoek naar Koreaanse identiteiten. Sinds 2014 is hij bezig om de 
stemmen van elite-ballingen uit Noord-Korea te laten horen in academische debatten. Momenteel werkt hij aan een project over 
percepties van de geschiedenis van Mantsjoerije en een project over Noord-Koreaanse dwangarbeid in de EU. 

Jang Jin-sung (ca 1970-1971) is het pseudoniem van een prominente Noord-Koreaanse dissident en voormalig 
hofdichter van Kim Jong Il. Hij is gevlucht naar Zuid-Korea en schreef de internationale bestseller Dear Leader - My 
escape from North Korea (2014). In 2015 was hij gastdocent aan de Universiteit Leiden. 
 
 
 
 

 

Literatuur Late Night: Arnon Grunberg & Abdelkader Benali - 9 november 2018 
 

Abdelkader Benali  (Marokko, 1975) is een veelbekroond schrijver. In 2010 kreeg hij voor De stem van mijn 
moeder de E. du Perronprijs. Hij werd geboren als slagerszoon in Marokko en kwam op zijn vierde naar Nederland. 
Zijn debuut Bruiloft aan Zee (1996) was meteen een succes. Voor zijn tweede roman De langverwachte (2002) 
ontving hij in 2003 de Libris Literatuurprijs. De onderwerpkeuze van Benali is divers, maar sport en de migrant die 
zich nergens helemaal thuis voelt, zijn terugkerende thema’s. Zo schreef hij romans over zijn grote passie - hardlopen 
-, over reizen (De weg naar Kaapstad, Oost=West) en over de culturele identiteit van de migrant (Bad boy). Benali 
presenteerde diverse boekenprogramma’s op tv en schrijft ook toneelteksten, artikelen en recensies. 

Arnon Grunberg  (1972, Amsterdam) is romancier, columnist, essayist, dichter en scenarist. Hij schrijft dagelijks een 
column in de Volkskrant, maar is ook columnist van Vrij Nederland, Wordt Vervolgd, de VPRO-gids en Humo, en vaste 
medewerker van NRC Handelsblad. Op dit moment woont en werkt hij voornamelijk in New York. Grunberg brak in 
1994 internationaal door met Blauwe maandagen, een autobiografische roman waarin onder andere de 
traumatische oorlogservaringen van zijn uit Duitsland afkomstige joodse ouders aan bod komen. In 2000 kwam de 
roman De geschiedenis van mijn kaalheid van Marek van der Jagt uit die meteen in de prijzen viel. Later bleek dat 
Grunberg de auteur was. Zijn roman Tirza uit 2006, over de diepe liefde van een vader voor zijn rebelse dochter, 
werd overladen met prijzen, verfilmd en op toneel gebracht. Zijn voorlaatste roman Moedervlekken, waarin een 

psychiater een suïcidale patiënt vraagt zijn moeder te verzorgen, verscheen in 2016. 

Anka Koziel  is een veelzijdig vocalist. In haar zang combineert ze jazzimprovisatie, wereldmuziek en uitgebreide 
vocale technieken. Elk geluid dat ze met haar stem kan produceren, benut ze om sound-scapes te creëren. 
Complete vocale technieken zijn haar specialiteit. Ze werkte met vele grote jazzmuzikanten, waaronder Kenny 
Wheeler, Norma Winstone, Jesse van Ruller en Eric Vloeimans. Koziel nam deel aan stilistisch zeer uiteenlopende 
projecten van hedendaagse muziek, gospel, blues, country & western, salsa (met Nueva Manteca) tot aan het The 
Hague Ethospheric Orchestra. 

 

Dancing Bears: Polish writer Witold Szablowski on Nostalgia for Communism - 16 november 2018  

Michel Krielaars  (Amsterdam, 1961) is schrijver, journalist en sinds 2012 chef Boeken van NRC Handelsblad. Hij 
studeerde geschiedenis en Russisch aan de UvA, werkte als uitgever bij Bert Bakker en als Oost-Europaredacteur bij 
NOS Laat en Nova. In 1998 begon hij als opinieredacteur bij NRC Handelsblad, werkte vervolgens bij de 
kunstredactie en was van 2007 tot midden 2012 correspondent in Moskou. Krielaars schreef romans, een 
verhalenbundel en diverse boeken over de Russische geschiedenis. In 2014 verscheen Het brilletje van Tsjechov, een 
verslag van zijn reizen door Rusland in de voetsporen van de auteur. Met Reizen door Rusland oogstte hij lovende 
kritieken en won de Bob den Uyl Prijs 2015. Vorig jaar verscheen Alles voor het moederland over de Stalinterreur 
ten tijde van Isaak Babel en Vasili Grossman. 

Witold Szabłowski  (Polen, 1980) studeerde Journalistiek en Politieke Wetenschappen in Warschau. Na een stage bij 
CNN in Istanbul schreef hij een reeks reportages over Turkije voor het Poolse dagblad Gazeta Wyborcza waarvan een 
aantal werd opgenomen in zijn veelgeprezen bundel Zabójca z miasta moreli (Moordenaar uit de Abrikozenstad). Het 
boek won de Beata Pawlak Award en werd genomineerd voor de belangrijkste boekenprijs in Polen, de NIKE-
boekenprijs. Szabłowski schets een gelaagd portret van een maatschappij die heen en weer geslingerd wordt tussen 
Oost en West, islamisme en islamofobie, het verlangen om bij Europa te horen en een afkeer van alles wat Europees 
is. Witold Szabłowksi kiest altijd een bijzondere invalshoek. Zo ging hij op zoek naar het verhaal achter de schoen die 
een Iraakse journalist naar George W. Bush gooide. In 2010 werd zijn reportage Dziś przypłyną tu dwa 

trupy (Vandaag spoelen twee lichamen aan), over immigranten die Europa proberen te bereiken via Istanbul, bekroond met de Prijs 
voor de Journalistiek van het Europees Parlement. In 2014 publiceerde hij Tańczące niedźwiedzie (Dansende Beren) en in 2016 
verscheen Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia (Rechtvaardige verraders, buren van Volhynië). Het beschrijft het lot van de 
slachtoffers en getuigen van de massamoorden van Polen in Volhynië 1943-1944. 
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Indische ouders: verhalen achter de stilte – Reggie Baay & Adriaan van Dis - 28 november 2018 
 

Reggie Baay  (Leiden, 1955) oogstte veel lof met zijn boeken over de njai, inlandse vrouwen in Nederlands-Indië die 
samenleefden en kinderen kregen met Nederlandse mannen. Baay debuteerde in 2006 met het deels 
autobiografische De ogen van Solo, over migratie en ontworteling van Indische Nederlanders. Hij studeerde 
Nederlands en specialiseerde zich in de koloniale en postkoloniale literatuur. Van 1985 tot 2005 was hij redacteur bij 
het tijdschrift Indische Letteren. In 2012 verscheen Gebleekte ziel, een op historische feiten gebaseerde roman over 
de zoon van een Balinese edelman die aan het eind van de negentiende eeuw naar Nederland wordt gestuurd. Zijn 
privéleraar krijgt de opdracht hem te 'bleken', te ontdoen van zijn inheemse identiteit. Eenmaal teruggekeerd is hij 

te blank voor zijn landgenoten en te donker voor de blanke elite. Precies 155 jaar na de (formele) afschaffing van de slavernij in 
Nederlands-Indië publiceert Reggie Baay Daar werd wat gruwelijks verricht, een non-fictie boek over de onbekende geschiedenis van 
de slavernij in Nederlands Oost-Indië. 

Adriaan van Dis  (Bergen, 1946) groeide op in een gezin met een Indische geschiedenis. Die ervaringen zijn terug te 
vinden in Indische duinen (1995) en Familieziek (2002). Van Dis werd beroemd met het tv-programma 'Hier is… 
Adriaan van Dis' (1983-1992). Hij toont hetzelfde charisma als tafelheer bij DWDD. Naast romans schreef 
hij novellen, reisverhalen, essaybundels en toneelstukken. In juni 2011 verscheen De Karakterromans met o.a. 
een verhaal dat de schakel vormt tussen Zilver (1988) en Dubbelliefde (1999). In presenteerde hij de tv-
documentaireseries 'Van Dis in Afrika' (2008, onderscheiden met de Nipkow-schijf) en 'Van Dis in Indonesië' (2012). 
Zijn roman Ik kom terug (2014) gaat over een moeder met een schrijver-zoon; de roman-in-verhalen In het 
buitengebied (2017) gaat over eenzaamheid en over veranderend Nederland. Tijdens Winternachten festival 

2016 ontving Adriaan van Dis de Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele oeuvre. 

Paul van der Gaag  (Den Haag, 1958) is sinds 2002 eindredacteur/presentator van het VPRO-radioprogramma 
OVT, een twee uur durend programma over de historische achtergronden van de actualiteit, over nieuw 
verschenen historische boeken, over films, herdenkingen en alles wat verder met geschiedenis te maken heeft. 
Met live gesprekken, reportages, columns en in het laatste half uur de wekelijkse documentaire. Hij is al sinds 

1992 bij OVT betrokken als programmamaker en werkte in het verleden als freelancer ook voor andere omroepen als de VARA en de 
IKON.  

Meer dan een monsterboek: Frankenstein-lezen met Hanna Bervoets, Damiaan Denys en 

Martijntje Smits - vrijdag 14 december 2018 
Hanna Bervoets (Amsterdam, 1984) schrijft romans, columns, scenario’s, toneelstukken en is journalist. Haar tussen 
2009 en 2015 in Volkskrant Magazine verschenen columns werden opnieuw uitgegeven in drie bundels. In 2009 werd 
Bervoets uitgeroepen tot debutant van het jaar voor Of hoe waarom. Haar tweede roman Lieve Céline (2011) werd 
verfilmd en bekroond met de Opzij Literatuurprijs. In de romans Efter, Fuzzie en Ivanov onderzoekt Bervoets hoe de 
verhalen die we onszelf vertellen van invloed zijn op ons handelen en denken, en wat er gebeurt wanneer die verhalen 
veranderen. Zo mengt ze in Ivanov het verhaal van een Moskouse wetenschapper uit begin 20e eeuw met scènes uit 
New York in 1994, waar een jonge vrouw geobsedeerd is door diens experimenten. In 2017 is haar de Frans Kellendonk-
prijs toegekend.  
Damiaan Denys - gespreksleider - (1965) is toonaangevend psychiater, neurowetenschapper, schrijver en theateracteur. 
De geboren Vlaming woont en werkt in Nederland. Hij studeerde filosofie en geneeskunde in België, promoveerde in 
psychiatrie aan de Universiteit van Utrecht en werkte als hoofd angststoornissen aan het UMC Utrecht. Hij is hoogleraar 
aan de UvA en afdelingshoofd psychiatrie aan het AMC Amsterdam. Hij ontwikkelde een methode voor diepe 
hersenstimulatie om dwanggedachten de baas te worden. In 2016 verscheen zijn boek Angstparadox waarin hij bepleit: 
'Als er één woord is dat de essentie vervat van de wereld waarin we nu leven, van wat ons leidt en belemmert, dan is 
het angst.' Denys schreef en speelde theatermonologen waaronder Van angst naar vrijheid (2016), 'over de zin en onzin 
van onze hedendaagse angstcultuur'.  

Martijntje Smits is filosoof, ingenieur en innovatiedenker. Ze werkt als onderzoeker en docent aan verschillende 
universiteiten en instituten. Als wetenschapsfilosofe richt zij zich voornamelijk op technologie en de toekomst en in haar 
werk stelt ze de vanzelfsprekendheid van technologische toekomstbeelden ter discussie. Smits schreef verschillende 
boeken over technologie en robotica, waaronder Monsterbezwering, de culturele domesticatie van nieuwe 
technologie (2002). Onlangs verscheen de bundel Robot Love bij de gelijknamige expositie in Eindhoven en nog dit jaar 
verschijnt haar boek Frankensteins blinde vlek (werktitel). 

  
 

 
 

 

 


