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INLEIDING
De missie van Writers Unlimited - handelsnaam: Stichting Winternachten – is het
verbinden van literaturen en culturen in literaire manifestaties in binnen- en buitenland.
Centraal in ons werk staan de presentatie van literair werk en het entameren van het
internationale cultuurmaatschappelijke debat. Dat krijgt op verschillende manieren vorm:
met het jaarlijkse Writers Unlimited Winternachten internationaal literatuurfestival Den
Haag, de tweemaandelijkse bijeenkomsten in de Centrale Bibliotheek Den Haag onder de
noemer Writers Unlimited The Series, Writers Unlimited On Tour – de buitenlandse
tournees met het succesvolle festivalformat – en ons archief op Writers Unlimited Web.
Met elk van deze activiteiten openen we voor een landelijk en internationaal publiek een
belangwekkend venster voor het maatschappelijke en literaire discours in de wereld.
Daarmee neemt de Stichting Winternachten een unieke positie in het Nederlandse
culturele veld in.
Cultuurnotaperiode 2013-2016
Het jaar 2013 was het eerste jaar van de Cultuurnotaperiode 2013-2016. In dit jaar ervoeren we
de eerste gevolgen van de door de overheden opgelegde bezuinigingen op cultuursubsidies, en
– na tien jaar – de lagere (project-)bijdrage van Fonds 1818. We kunnen vaststellen dat we
ondanks deze bezuinigingen onze activiteiten grotendeels op peil hebben weten te houden. Het
jaarlijkse festival in Den Haag en ‘The Series’ in de Centrale Bibliotheek in Den Haag konden op
het huidige niveau worden voortgezet. Writers Unlimited On Tour moest echter in zijn geheel
worden stopgezet. Het festival onderging enkele wijzigingen in de manier van programmeren. We
boden meer programma’s aan op zaterdag overdag en maakten meer participatie van het publiek
mogelijk in de diverse programmaonderdelen. Onze website werd uitgebreid met archief videoopnames van vrijwel alle programma’s, zowel van het festival als van The Series.

www.writersunlimited.nl

Samenwerking
Om het jaarlijkse festival in Den Haag en The Series minimaal dezelfde kwaliteit en uitstraling te
laten behouden, zetten we extra in op samenwerking met partnerorganisaties. Onder de
samenwerkingspartners in de programma’s waren de Jan Campert-Stichting, Nederlands
Letterenfonds, Stichting Lezen, PEN Nederland, Oxfam/Novib, NRC Handelsblad, Bibliotheek
Den Haag,Theater Dakota, Institute of Social Studies, Boekids, Hivos, Poetry International,
VPRO Radio, Passa Porta en vele uitgeverijen.
Letterenoverleg Den Haag
In 2013 zetten we het Haags Letterenoverleg voort. Binnen het overleg is in een projectgroep met
succes samengewerkt aan het opstellen van een plan voor literatuur en cultuureducatie in het
onderwijs, dit op verzoek van de gemeente Den Haag. Enkele van de deelnemende instellingen
werkten samen in de programmering van het Couperusjaar 2013. De plannen voor een
gezamenlijke huisvesting en presentatieruimte, het Huis voor de Literatuur, zijn financieel niet
haalbaar gebleken. Het overleg is inmiddels omgevormd tot een informeel platform voor
uitwisseling. Het stelt zich in maandelijkse bijeenkomsten behalve voor de literaire organisaties
ook open voor personen die als schrijver, uitgever, vertaler, redacteur of boekverkoper werkzaam
zijn in het literaire veld in Den Haag.
Fondsenwerving - Vrienden van Writers Unlimited
De bezuinigingen door de overheid waren een extra reden om te werken aan andere manieren
van fondsenwerving. Het VSB Fonds verbond zich aan ons festival met een substantiële
algemene bijdrage. Daarnaast werd in 2011 de Stichting Vrienden van Writers Unlimited
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opgericht. De donateurs van deze stichting verbinden zich voor enkele jaren door jaarlijks een
vast bedrag te schenken. Een select gezelschap, dat voornamelijk bestaat uit
vertegenwoordigers van gerenommeerde Nederlandse bedrijven. Het aantal vrienden is in 2013
opnieuw gegroeid. Ons percentage eigen inkomsten is inmiddels gestegen naar 50%.
Vooruitblik op 2014
Het jaar 2014 is het tweede jaar in deze Cultuurnotaperiode. De financiële klap van de
bezuinigingen kunnen we onder andere opvangen door bijdragen van de Stichting Vrienden van
Writers Unlimited en een algemene bijdrage van het VSB Fonds. Op het moment van schrijven
van dit verslag kunnen we al terugzien op een geslaagd festival in januari 2014 in Den Haag. De
eerste afleveringen van ‘The Series’ in 2014 zijn dankzij de bijdrage van de Bibliotheek Den Haag
gefinancierd. In 2014 zijn er geen buitenlandse tournees. Met ‘Dutch Culture’ en het Ministerie
van Buitenlandse Zaken zijn we in gesprek over het opnieuw mogelijk maken van deze tournees
vanaf 2015. Er ligt een plan klaar voor een serie tournees in Arabische landen rond het thema
‘Ways of Dialogue’. We starten dit jaar met ‘Science Unlimited The Series’ in de Centrale
Bibliotheek Den Haag.
Nu werkt onze redactie aan de programmering van de twintigste editie van het Writers Unlimited
festival, dat zal plaatsvinden van 15 tot en met 18 januari 2015. Negentien festivals overziend
kunnen we constateren dat we ministens even vernieuwend zijn als in 1995, en nog altijd nauw
aansluiten bij maatschappelijke en literaire ontwikkelingen. Door de specifieke missie – het
internationale literaire en maatschappelijke debat een podium geven - levert Writers Unlimited
nog steeds een sterke bijdrage aan het literaire en culturele klimaat in Nederland.
Vrolijke gezichten bij de deelnemende internationale schrijvers in 2013:

Ahmad Tohari (Indonesië)

Sami Ben Gharbia (Tunesië)

Ece Temelkuran (Turkije).
Roland Colastica (Curaçao)

Nadia Bouras (NL/Marokko),
Reggie Baay (NL/Indië)

Alberto Manguel (Argentinië),
Hanaan as-Sjaikh (Libanon)
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1. REFLECTIE
2013 was het eerste jaar waarin de gevolgen van de bezuinigingen op de subsidies van
Rijk en Gemeente voelbaar werden. Het was na twaalf jaar het eerste jaar zonder
buitenlandse tournees. Het jaar ook waarin we ‘The Series’ in de Centrale Bibliotheek
zagen groeien, en waarin we een nieuwe activiteit - Science Unlimited - in de steigers
zetten. Een jaar waarin we nieuwe publieksgroepen aanboorden voor het festival en het
programma interactiever werd.
Met dertien procent minder subsidie van het Letterenfonds en sinds 2011 bijna acht procent
minder subsidie van de Gemeente Den Haag stonden we voor de vraag welke activiteit we
zouden moeten schrappen. De buitenlandse tournees werden gestopt. Sinds 2001 organiseerden
we ieder jaar twee schrijverstournees, met steeds vier schrijvers, onder wie minstens één
Nederlander. We werkten hiervoor samen met partnerorganisaties in o.a. Indonesië, Maleisië,
Suriname, de Antillen, Marokko, Turkije en Zuid-Afrika. De tournees brachten schrijvers uit alle
werelddelen bij elkaar. Ze vormden ook een belangrijke bron voor het vinden van interessante
auteurs voor het festival in Den Haag. Het bood ons de mogelijkheid om een onderscheidende
keuze te maken. Anders dan de meeste literaire festivals in de wereld konden we auteurs kiezen
zonder ons uitsluitend te laten leiden door datgene dat uitgevers op de internationale markt
brengen. Door in verschillende delen van de wereld in contact te komen met die auteurs die
lokaal van belang worden gevonden, konden we nieuwe belangwekkende stemmen introduceren
in Den Haag, en in onze tournees. We hopen dat we in overleg met ‘Dutch Culture’, het Ministerie
van Buitenlandse Zaken en het Nederlands Letterenfonds deze bijzondere vorm van multilaterale
uitwisseling in 2015 kunnen herstellen.
We zoeken nu naar andere wegen om nieuwe talenten in het buitenland te ontdekken. We
hebben daartoe ons budget voor buitenlandse werkbezoeken verhoogd, en we bouwen ons
netwerk van correspondenten in het buitenland verder op. Doorgaans zijn dit auteurs die zich
sterk betrokken hebben getoond bij ons festival. Zij wijzen ons op nieuwe ontwikkelingen in hun
regio, en op auteurs die interessant zouden kunnen zijn voor onze programma’s. Voor opbouw
van dit netwerk en voor scouting bezochten we in 2013 het literatuurfestival Jaipur (bezoek
literatuurfestival door directeur Ton van de Langkruis), Frankfurt (bezoek Buchmesse door
programmacoördinator Judith Uyterlinde) en Abu Dhabi (bezoek literaire organisaties,
universiteiten en media door directeur Ton van de Langkruis en bestuurslid Fouzia Outmany).
Partners
We zijn in staat geweest om het festival in Den Haag in 2013 op het gelijke niveau van omvang
en kwaliteit voort te zetten. Daarvoor moeten we niet alleen onze begunstigers, maar ook onze
vele partners dankbaar zijn. Nieuw waren de samenwerking met Stichting Hivos voor een
Keniaas programma, en de combinatie van de Jan Campert-stichting, Nederlands Letterenfonds
en Stichting Lezen waardoor we een nieuw programma, ‘Het Schrijversfeest’, konden realiseren.
In samenwerking met Passa Porta organiseerden we tijdens de festivalperiode een extra
optreden van de Israëlische schrijver Amos Oz in Brussel.
Interactiviteit en outreach
Participatie van het publiek in de kunst heeft de toekomst. Nu internet alle gelegenheid geeft om
‘terug te praten’, merken we onder het publiek dat luisteren en stil zijn niet meer genoeg is. In
steeds meer programma’s bouwen we daarom de mogelijkheid in voor het publiek om mee te
doen. Het panel op het toneel gaat vaker direct met het publiek in gesprek. Een dergelijke
interactiviteit zien we ook in ons nieuw ontwikkelde ‘outreach’ programma. Writers Unlimited gaat
met schrijvers de stad in naar plekken waar publieksgroepen zijn die minder vanzelfsprekend het
festival zouden bezoeken. In 2012 zetten we deze outreach in. Met een van de
samenwerkingspartners – Theater Dakota in het naoorlogse stadsdeel Escamp - hebben we die
in 2013 voortgezet. We brachten er tijdens het festival een informeel programma waarin publiek,
schrijvers en studenten elkaar verhalen vertellen.
Identificatie en doelgroepen
Bij de programmering en de marketing van Writers Unlimited heeft de aansluiting bij doelgroepen
al sinds de eerste editie een belangrijke rol gespeeld. Dat begon met de Indische Nederlanders in
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1995. Twee jaar later kwamen daar Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders bij. Enkele jaren
later zagen we ook landgenoten van Marokkaanse en Turkse afkomst verschijnen.
Deze publieksgroepen kwamen naar het festival in Den Haag vanwege ons aanbod van
schrijvers en musici uit het land van herkomst. De laatste jaren is het festival verbreed naar een
evenement waar schrijvers uit alle landen in de wereld optreden. We bereiken daarmee telkens
nieuwe doelgroepen, met andere culturele achtergronden en specifieke interesses. Zo behoudt
ons publiek zijn culturele diversiteit.
Inmiddels zijn de resultaten van onze tweejaarlijkse publieksenquête bekend, en daaruit blijkt dat
maar liefst 42 procent van de bezoekers van het Writers Unlimited festival van januari 2014 een
niet-Nederlandse of gemengd Nederlands/buitenlandse culturele achtergrond heeft.
Dat is een extreem hoog percentage voor een cultureel evenement.

Publiek bij het festivalprogramma Wereldverhalen in Theater Dakota

Onze programmeringsopzet, die op de grote festivalavonden het publiek meerdere keren laat
kiezen tussen vier of vijf verschillende programma’s die tegelijkertijd plaatsvinden op de
verschillende podia, levert keuzestress op als de programma’s zich niet duidelijk op verschillende
doelgroepen, niches, richten. Om dat tegen te gaan zochten we naar nieuwe niches, zoals de
liefhebbers van strips, of naar programma’s met schrijvers met een sterke eigen groep fans. Dat
werkt.
Bij het bepalen van die niches moeten we rekening houden met de invloed van de mondialisering
op de literaire wereld. Tijdens onze Writers’ Meeting in 2013 kwam duidelijk naar voren dat
schrijvers steeds minder willen worden gekoppeld aan hun land van herkomst. Veel van hen
wonen daar ook niet meer, en willen zich niet als representant van hun land of cultuur van
herkomst aangekondigd zien. Op de plaats waar we in de biografieën van de auteurs het land
van herkomst noemen, staan nu vaak twee of zelfs drie landen genoemd. De landen waar de
schrijver of dichter opgroeide, woonde of werkte of nu verblijft.
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De identificatie van bezoekers met hun ‘literaire helden’ is minder een zaak geworden van een
gedeeld land van herkomst, en steeds meer van een gedeelde visie op mens en samenleving of
lifestyle.
Een voorbeeld daarvan zien we bij Nederlandse jongeren uit migrantengezinnen van
Marokkaanse afkomst. Enkele jaren geleden trokken we ze aan met een serie programma’s rond
Berberse literatuur. Die groep lijkt zijn belangstelling voor het Berbers – de taal als brug naar de
cultuur van de ouders - te verliezen. We zien nu dat ‘moslim zijn in de Westerse wereld’ een
belangrijker onderwerp voor deze groep is geworden, zoals dat het ook is voor o.a. de jonge
generatie Nederlanders met een Turkse culturele achtergrond.
Op dit moment staan we voor de vraag hoe onze nieuwe niches er in de komende jaren uit zullen
zien. Kiezen we per literair genre, of misschien toch ook weer per land van herkomst, nu Polen,
Roemenen en Bulgaren nieuwe migrantengroepen zijn geworden? Is de jonge generatie Indo’s
geïnteresseerd in hedendaagse Indonesische literatuur? Kiezen we voor schrijvers met een grote
eigen aanhang, zoals de Amerikaanse auteur Jonathan Safran Foer, die enige jaren terug in zijn
eentje een groot nieuw publiek trok? Of de literaire held Amos Oz die in 2013 volle zalen trok in
Den Haag en Brussel?
Zeker is dat we nog sterker dan in de afgelopen jaren zullen inzetten op programma’s voor en
met specifieke doelgroepen, en dat daardoor ons publiek zeer divers zal blijven.
We zullen het zien tijdens de twintigste editie van het festival in januari 2015.
The Series: Science en Writers
2013 was het derde seizoen van ‘Writers Unlimited The Series: avonden met een of meer
buitenlandse auteurs in de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Doel was om door het jaar heen
zichtbaar te zijn voor het publiek, en nieuw publiek te werven. Dat is gelukt. Het aantal bezoekers
aan deze avonden stijgt en we zien een sterke groei van het aantal abonnees op onze (digitale)
Nieuwsbrief. We gebruiken The Series ook om samenwerking met andere organisaties vorm te
geven, zoals met Poetry International en vele uitgeverijen.
In 2013 ontwikkelden we – in eerste instantie samen met het Museon - een nieuw
festivalconcept: Science Unlimited. Nu geen schrijvers, maar wetenschappers, die over de
grenzen van hun disciplines met elkaar in gesprek gaan over wetenschap en samenleving. De
ambitie om een nieuw festival te starten is in deze tijd van bezuiniging niet realistisch gebleken.
Het plan ligt er, maar voorlopig zijn er alleen middelen beschikbaar om een serie avonden in de
bibliotheek – ‘Science Unlimited The Series’ - te starten. We deden in 2012 al ervaring op met
een aflevering van The Series rond psychopathie, waarin we literatuur en wetenschap
samenbrachten. Het succes daarvan spoorde ons aan om op die lijn verder te gaan. ‘Science
Unlimited The Series’ zal in de loop van 2014 zijn eerste avonden in Den Haag beleven.
Writers Unlimited Web
Met de jaren is ons audio- en videoarchief groter en waardevoller geworden. Inmiddels
beschikken we over enkele honderden opnames van literaire programma’s sinds 1997, zowel van
het Writers Unlimited festival als van The Series. De laatste drie jaren zijn dat uitsluitend videoopnames, die tot in lengte van jaren beschikbaar blijven voor het publiek.
Werkzaamheden voor derden
In toenemende mate worden we benaderd door derden om in opdracht programma’s samen te
stellen, zoals door Regas BV voor een symposium in april 2013. Als de werkzaamheden het
toelaten en er naast publicitair ook financieel voordeel te behalen is, spreekt het vanzelf dat we
aan dergelijke verzoeken met veel genoegen gehoor geven.
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2. ACTIVITEITEN IN 2013 – EEN TERUGBLIK
2.1 Writers Unlimited Winternachten festival Den Haag 2013
De editie 2013 van het Writers Unlimited festival – van 17 tot en met 20 januari - had als
thema ´Wanna Know a Secret?’. Vier dagen lang kon het publiek ruim 100 schrijvers,
muziekgroepen en gespreksleiders zien optreden, in dertien programma’s/voorstellingen
met in totaal zevenenveertig programma-onderdelen.
De samenstelling van het literatuurprogramma werd gecoördineerd door Judith Uyterlinde. Ze
stuurde een groep programmamakers aan die bestond uit Anneke Jansen, Hassnae Bouazza, en
Willemijn Lamp. Ton van de Langkruis coördineerde het film-, muziek- en foyerprogramma, met
programmamakers Francis de Souza (muziek) en Leendert de Jong (namens Filmhuis Den
Haag).

De programma’s vonden plaats op vijf podia van Theater aan het Spui en Filmhuis Den
Haag, de Koninklijke Schouwburg, Theater Dakota en Flagey Brussel. Een belangrijke
wijziging in de opzet van het festival bleek succesvol: van de ‘grote en volle’ avonden op vrijdag
en zaterdag (Winternacht 1 en Winternacht 2) verplaatsten we drie programma-onderdelen naar
de zaterdagmiddag, als losse programma’s waarvoor het publiek afzonderlijk kaarten kon kopen.
Dat voorzag – gezien de kaartverkoop - duidelijk in een behoefte. We maakten niet langer
gebruik van de kleine zalen 6 en 7 van Filmhuis Den Haag. In plaats daarvan programmeerden
we in de grotere Filmhuis-zaal 1, die vanuit het theater gemakkelijker te bereiken is, en in De Kas
op het plein voor het theater.
Dit jaar was er op Winternacht 1 en Winternacht 2, na de goede ervaringen in 2012, veel ‘lichte’
activiteit in de foyer: boekverkoop, eten en drinken, dansworkshops, korte gesprekken met
schrijvers, muziek van een DJ, Indische verhalen ‘in de kast’, en aan het eind van de avond
dansen op live muziek. Het onafhankelijke ‘Cultureel Persbureau’ blogde vanaf het festival, live te
volgen op een groot scherm in de foyer. Ook de tweets van bezoekers (met hashtag WU13)
waren daar te zien.

Foyer-presentator Francis Broekhuijsen
met zangeres Denise Jannah en schrijfster Yasmine Allas

Hans Goedkoop (tv programma Andere Tijden)
in de Indische kast in de foyer

Het festival kende voor het tweede jaar een ‘outreach-programma’, met een middag in Theater
Dakota in stadsdeel Escamp, mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van Fonds 1818. Ook
het zondagmiddagprogramma werd voortgezet, met voor het tweede achtereenvolgende jaar de
uitreiking van de literaire Jan Campert-prijzen van de Gemeente Den Haag. De prijsuitreiking was
nu onderdeel van een eerste editie van het ‘Schrijversfeest’ in de Koninklijke Schouwburg, waarin
de Nederlandse literatuur centraal stond. Er was één programmaonderdeel achter gesloten
deuren, de Writers’ Meeting op vrijdagochtend, waarin de buitenlandse schrijvers met elkaar
in gesprek gingen onder leiding van de Nederlandse schrijver/moderator Christine Otten.
Bestuursverslag stichting Winternachten 2013
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Net als in voorgaande jaren is voor deze editie op Haagse scholen het poëzieproject Who’s
Afraid of Youth uitgevoerd i.s.m. Huis van Gedichten. Docenten Nederlands gaven op het
festivalthema toegesneden poëzielessen en dichters kwamen langs om met de scholieren te
werken aan poëzie. Een selectie van scholieren droeg vervolgens eigen werk voor tijdens het
festival. Dit jaar namen 102 leerlingen van vijf klassen van drie Haagse scholen voor voortgezet
onderwijs deel aan dit programma.

Hilariteit bij het jonge publiek van het festivalprogramma Who’s Afraid of Youth

We zetten de verandering in de systematiek van de parallelle programmering van de zalen tijdens
Winternacht 1 en Winternacht 2 – ingezet in 2012 - door. Programma’s liepen niet langer
synchroon (ze begonnen niet steeds op dezelfde tijdstippen), zodat het publiek de gelegenheid
had wat langer in de foyer, de ontmoetingsplek van het festival, te verblijven.

Samenwerking
Natuurlijk willen we dat het jaarlijkse festival de kwaliteit en uitstraling behoudt waar publiek,
deelnemende schrijvers en wijzelf aan gehecht zijn. Om die kwaliteit te waarborgen zoeken we
vaker samenwerking met partnerorganisaties.
De uitreiking van de Jan Campert-prijzen van de Gemeente Den Haag (in 2012 voor het eerst
onderdeel van het festival) werd ingebed in een ‘Schrijversfeest’, op de afsluitende
zondagmiddag. Andere partners - het Nederlands Letterenfonds en de Stichting Lezen - sloten
zich aan en maakten het programma in de Koninklijke Schouwburg mede mogelijk.
Andere samenwerkingsprojecten in het festival waren de uitreiking van de PEN Awards en het
PEN dispuut, georganiseerd samen met Oxfam Novib en PEN Nederland, een outreachprogramma met Theater Dakota in stadsdeel Escamp i.s.m. studenten van het Institute of Social
Studies en studenten van de Haagse Hogeschool die hun verhalen vertelden rond het thema
‘Wanna Know a Secret’, en de optredens van de genomineerden van de VSB Poëzieprijs in
samenwerking met Poetry International. Hivos maakte het mogelijk om twee deelnemers uit
Bestuursverslag stichting Winternachten 2013
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Kenia naar Den Haag te halen: de dichteres en zangeres Ngwatilo Mawiyoo en cultuuractivist Glenn Mwenda.
Ook dit jaar coördineerde Huis van Gedichten ons scholierenprogramma ‘Who’s Afraid of Youth’.
We sloten met ons programma aan bij het jeugdliteratuurfestival Boekids, dat op de zondag van
ons festival plaatsvond in Den Haag.
Met de boekenredactie van NRC Handelsblad stelden we het programma NRC Leesclub Live
samen, met VPRO Radio kwam een live uitzending van OVT vanuit het festival tot stand. Het
VPRO radioprogramma De Avonden zond live uit vanaf het festival. De Belgische literaire
organisatie Passa Porta werkte met ons samen om tijdens het festival een extra optreden van
Amos Oz in Brussel tot stand te brengen.
Internationaal bezoekersprogramma
Het jaarlijkse festival is een gelegenheid om onze internationale contacten te onderhouden. Ieder
jaar brengen enkele van onze buitenlandse partners en vertegenwoordigers van buitenlandse
literaire organisaties een bezoek aan het festival. In 2013 waren dat Alexandra Büchler
(Literature Across Frontiers, GB), Sigrid Bousset (Passa Porta, Brussel), Bernice Chauly
(Georgetown Literature Festival, Maleisië), Alice Guthrie (Manchester Literature Festival, GB),
Chantal Hamelinck (ITEF Festival, Istanbul), James Tennant (PEN International, GB), Sarah
Wyatt (PEN International, GB).
Het programma
Motto van deze editie van het festival was ‘Wanna Know a Secret?’. Het onzegbare opschrijven,
bespreekbaar maken, doordringen tot in de meest verborgen krochten van de ziel: schrijvers zijn
bij uitstek degenen die dat kunnen - of het nu gaat over intieme ervaringen of over de landen
waarin zij leven. Hieronder een overzicht van de gerealiseerde programma’s.
Oxfam Novib PEN Awards, donderdagmiddag
Het festival in Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag begon op donderdagmiddag 17
januari 2013 met de uitreiking van een van de Oxfam Novib PEN Awards aan de Syrische
schrijfster Samar Yazbek, gevolgd door een debat. Oxfam Novib en PEN Nederland eren met de
PEN Awards schrijvers, journalisten en filmmakers die tegen de stroom in, soms met gevaar voor
eigen leven, de waarheid zoeken en uitdragen. Tom van der Lee, manager campagnes van
Oxfam Novib, hield een korte inleiding over de betekenis en het belang van de prijs. Na de
uitreiking door schrijfster Manon Uphoff (bestuurslid PEN Nederland) gingen Petra Stienen,
Remco Breuker, Michel Maas en Joris van Casteren onder leiding van Sheila Sitalsing in gesprek
over censuur, zelfcensuur en ethiek van schrijvers, journalisten en bloggers.
Winternachtenlezing, donderdagavond
Dit was het moment van de opening van het
festival, met een toespraak door Jet Bussemaker,
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Aansluitend gaf de Libanese schrijfster Hanaan asSjaikh, een imposante Winternachtenlezing over
schaamte als onderdeel van cultuur en literatuur
van de Arabische wereld. Arabiste Petra Stienen
ging aansluitend met haar in gesprek, samen met
schrijver Peter Buwalda en de Pakistaanse auteur
Mohammed Hanif. De muziek op deze avond was
van de Keniase dichteres en zangeres Ngwatilo
Mawiyoo, begeleid door Serigne Gueye en Mark
Tuinstra.
Minister Bussemaker en Hanaan as-Sjaikh (Libanon)

Writers’ Meeting, vrijdagochtend
In voorgaande edities van het festival boden we de buitenlandse en enkele Nederlandse
auteurs een tweedaagse bijeenkomst aan, een besloten schrijversconferentie. Sinds 2012 is
dit programma – onder druk van bezuinigingen - teruggebracht tot één ochtend. Het werd
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een Writers’ Meeting, waarin we de – met name
buitenlandse - schrijvers de gelegenheid gaven om zich
aan elkaar voor te stellen, en te reageren op (het thema
van) de Winternachtenlezing van de vorige avond. Onder
leiding van schrijfster Christine Otten ontstond zo een
open gesprek tussen de schrijvers. Deze bijeenkomst is
voor de deelnemers van groot belang. Het is een manier
om elkaar te leren kennen, aan het begin van het festival.
Opvallend was hoe de Israëlische schrijver Amos Oz
intensief in gesprek ging met schrijvers uit de Arabische
wereld, zelfs zonder het onderwerp Israël-Palestina uit de
weg te gaan. Iets wat tot voor de Arabische lente
nauwelijks mogelijk was, zelfs niet in literaire festivals.

Writers’ Meeting: Ngwatiloo Mawiyoo (Kenia)
en Amos Oz (Israël)

Winternacht 1, vrijdagavond
Winternacht 1 bood een grote variatie van literaire programma's, muziek en film in vijf zalen van
Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag. Bezoekers konden met één kaartje bij alle
programma's vrij in - en uitlopen. Op het plein voor het theater stond De Kas, waarin een
doorlopend programma voor een klein (warm gekleed!) publiek werd aangeboden.
In het openingsprogramma in de grote zaal zagen we Amos Oz en Adriaan van Dis. Een gesprek
tussen twee bevlogen schrijvers over de idealen van toen, geleid door Bas Heijne. Aansluitend
bracht David van Reybrouck schrijvers in gesprek over zwarte bladzijden in de geschiedenis van
hun land. Hanaan as-Sjaikh schreef over de burgeroorlog in Libanon, Alberto Manguel deed dat
over de vuile oorlog in Argentinië en Hans Goedkoop wierp in zijn boek De laatste man een
nieuw licht op het Nederlands Indië ten tijde van de politionele acties. De Keniaanse Ngwatilo
Mawiyoo verzorgde een muzikaal intermezzo begeleid door Serigne Gueye en Mark Tuinstra.
Daarna gingen Yasmine Allas, Kristien Hemmerechts, Ted van Lieshout en gespreksleider
Elsbeth Etty in gesprek over schaamte en schaamteloosheid in de literatuur. Tot slot lieten vier
auteurs zich inspireren door een confronterende vraag: voor wie of wat zou ik mijn leven willen
geven? Met Roland Colastica uit Curaçao, Christine Otten, Manon Uphoff, en Bart Van Loo, die
de avond luchtig afsloot met zijn programma rond Franse chansons.
In de kleine zaal startte de avond met een serie
programma’s gepresenteerd door Umar Mirza, de
oprichter van de website ‘Wij blijven hier’. Onder
de titel ‘Met Umar op reis’ kwamen thema’s als
migratie, religie en humor aan de orde. Onder de
binnen- en buitenlandse schrijvers die bij Umar
aan tafel kwamen waren Reggie Baay, Nadia
Bouras, Fidan Ekiz, Mohammad Reza Mortazawi
(muziek), Ece Temelkuran (Turkije), Ahmad Tohari
(Indonesië), Wajahat Ali (Pakistan/VS),
Mohammed Hanif en Rodaan Al Galidi. Petra
Stienen sloot de avond af met een gesprek met
Arabische schrijvers en bloggers.
Umar Mirza (NL/Pakistan), Wajahat Ali (VS/Pakistan) en
Mohammed Hanif (Pakistan)

In Filmhuis zaal 1 presenteerden jongeren van Haagse scholen hun eigen gedichten. Meer dan
10 uur poëzie-les van Huis van Gedichten hadden ze achter de rug. Dichter Rodaan Al Galidi
trad met hen op. Later zagen we in het Filmhuis Hassnae Bouazza met haar filmkeuze rond het
thema Arabieren kijken, de titel van haar nieuwste boek. Arabiste Petra Stienen interviewde haar.
Daarna werd de film Searching for Sugar Man vertoond, over de Amerikaanse singer-songwriter
Rodriguez – wiens muziek de soundtrack vormde voor de protestgeneratie in Zuid-Afrika, maar
die zelf een mysterie bleef.
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In De Kas, op het plein voor het theater, trotseerde het publiek de winterse koude. Met jassen
aan en mutsen op luisterde het publiek aandachtig naar verhalen van studenten van de Haagse
Hogeschool en interviews met schrijvers voor VPRO’s live radioprogramma De Avonden.

Speciaal voor het festival: De Kas op het plein voor Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag

Het bruisend ontmoetingspunt van de avond was de foyer, waar Francis Broekhuijsen gastheer
was. Boekverkoop, eten en drinken, signeren, en korte gesprekjes met de deelnemers. Francis
wees het publiek de weg van programma naar programma. En voor wie even geen gesprekken
wilde volgen waren er de instant danslessen van Salsaventura. Indische verhalen hoorden we in
een ‘poppenkast’, van waaruit bezoekers hun herinneringen over Indië lieten horen. Tussendoor
muziek van DJ Socrates, en aan het eind van de avond danste het publiek de nacht in bij live
muziek van De Jongens Driest Brass Quintet.
Onder Vrienden – met Amos Oz, zaterdagmiddag
Onderdeel van de uitbreiding van het aantal programma’s overdag was dit één op één gesprek
van Michel Krielaars met Amos Oz. Centraal in het gesprek stond de zojuist verschenen
Nederlandse vertaling van Onder vrienden, een schitterend portret van de bewoners van een
kibboets, die ondanks hun collectieve samenlevingsvorm eenzame op zichzelf teruggeworpen
individuen zijn. Amos Oz was goed voor een volle grote zaal van Theater aan het Spui.
Adriaan van Dis en Ahmad Tohari over de toekomst van Indonesië, zaterdagmiddag
Een tweede extra programma op zaterdag overdag trok een in Indonesië geïnteresseerd publiek
aan. Ahmad Tohari, auteur van het drieluik Rad van de Regenboog, schrijft over de haat-liefde
verhouding met zijn land. Adriaan van Dis maakte de prachtige documentairereeks Van Dis in
Indonesië, waarin hij hedendaags Indonesië onder een persoonlijk vergrootglas legde. Michel
Maas, Volkskrant-correspondent in Jakarta, leidde het gesprek aan de hand van fragmenten uit
de documentaire.
Alberto Manguel: Een leven in lezen, zaterdagmiddag
Deze van oorsprong Argentijnse auteur geldt als een gepassioneerde lezer die zijn liefde voor het
geschreven woord met een aanstekelijk enthousiasme weet over te dragen. Manguel heeft een
encyclopedische kennis van de geschiedenis van het boek. Welke boeken veranderden zijn
leven? En vanwaar die drijfveer om zijn passie voor het boek zo nauwgezet uiteen te zetten?
Wim Brands (VPRO Boeken) voerde een gesprek met de auteur over zijn werk en passie voor de
literatuur.
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NRC Leesclub Live, zaterdagmiddag
De NRC Leesclub Live, die we al enige jaren organiseren, werd dit jaar voor het eerst
gepresenteerd door Michel Krielaars, opvolger van Pieter Steinz als chef van de boekenredactie
van NRC Handelsblad. De Leesclub discussieerde over De Tijgerkat (Il Gattopardo, 1958) van
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. In juli 2012 kwam een herdruk van de veelgeprezen vertaling
van Anthonie Kee uit. Het panel met NRC-redacteuren Elsbeth Etty en Bas Heijne en gaste
Marjolijn van Heemstra gaf de aanzetten voor een geanimeerd debat met het publiek.

NRC Leesclub Live

Wereldverhalen

Wereldverhalen in Theater Dakota, zaterdagmiddag
De mooiste verhalen uit de hele wereld waren te horen in stadsdeel Escamp, in Theater Dakota.
In het kader van ons ‘outreach’ programma gaan we naar het publiek toe dat niet zo
vanzelfsprekend naar een theater in het centrum van de stad komt. Voor het eerst organiseerden
we een verhalenmiddag, waarbij de bezoekers gevraagd werd met eigen verhalen te komen.
Hagenaars werden uitgenodigd door Theater Dakota om hun mooiste verhaal te vertellen,
inclusief wethouder Rabin Baldewsingh. De buitenlandse studenten van het Institute of Social
Studies in Den Haag vertelden hun verhalen aan het publiek. Ze werden daarin voorbereid door
de dramaturgen van het Haagse dramaturgencollectief De Kosmonaut. Ook buitenlandse
festivalgasten deden mee. Zoals de Pakistaans/Amerikaanse toneelschrijver Wajahat Ali, die met
het publiek een miniverhaal samenstelde, en de Keniase dichteres Ngwatilo Mawiyoo die haar
gedichten zong, begeleid door Mark Tuinstra en Serigne Gueye. Haar landgenoot Gregg
Mwendwa, die voor Hivos in Afrika werkt, vertelde over kunst en cultuur in zijn regio en de kracht
van verhalen. Rodaan Al Galidi vertelde een verhaal en droeg een gedicht voor. Roland
Colastica, acteur en schrijver uit Curaçao presenteerde de geanimeerde middag.
Winternacht 2, zaterdagavond
Winternacht 2 bood net als Winternacht 1 een grote variatie van literaire programma's, muziek en
film in vijf zalen van Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag. Bezoekers konden met één
kaartje bij alle programma's vrij in - en uitlopen. Voor de mensen die de kou trotseerden was er in
De Kas voor de deur van het theater een doorlopend literatuurprogramma.
In de foyer trad Francis Broekhuijsen op als gastheer en publieksbegeleider. Begeleid door DJ
Bertu hield hij het publiek op de hoogte van wat er in de verschillende zalen gaande was en hij
voerde korte gesprekjes met de deelnemers. Signeren en boeken kopen kon bij de bookshop van
Paagman. Salsaventura gaf dansles en aan het eind van de avond danste het publiek de nacht in
bij live muziek van Liquid Sun Orchestra.
In De Kas was een doorlopend programma met korte schrijversinterviews onder de titel ´De tekst
van mijn leven´. Auteurs kregen de vraag om een gedicht of prozafragment uit de wereldliteratuur
te kiezen dat veel voor hen had betekend. Aleid Truijens en Manon Uphoff presenteerden het
programma. Achtereenvolgens zagen we bevlogen betogen en voordrachten van Wim Brands,
Ece Temelkuran (Turkije), Frank Westerman, zangeres Denise Jannah, Nelleke Noordervliet,
Thomas von der Dunk, Bas Heijne, Ngwatilo Mawiyoo (Kenia) en striptekenaar Peter van
Dongen.
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In de grote zaal begon de avond met een debat over burgerschap en democratie. Nelleke
Noordervliet opende met een sterke column. Het gesprek met Bas Heijne, David Van Reybrouck
en Willem Schinkel o.l.v. Paul van der Gaag ging over de roep om meer participatie van de
burger. Aansluitend een gesprek over de kracht van het beeld tegenover het woord. Met
tekenaars/stripschrijvers Peter van Dongen, Barbara Stok, Thé Tjong-Khing en stripkenner en
gespreksleider Peter Breedveld. De wereldberoemde Poolse schrijver en journalist Ryszard
Kapuscinsky (1932-2007) stond centraal in een derde programmablok in de grote zaal. Zijn
biograaf Artur Domoslawski (Polen) sprak met Joris van Casteren, Frank Westerman en Geert
Mak onder leiding van Wim Brands over de grens tussen journalistiek en literatuur. Een lichtere
toon werd aangeslagen in het slotprogramma van deze zaal: ’Lang leve de poëzie’. Met Ellen
Deckwitz, Rodaan Al Galidi, Luuk Gruwez, Ester Naomi Perquin, Menno Wigman en de muzikale
presentators van Trio Koenijn. In samenwerking met Poetry International presenteerden we hier
de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs.

Striptekenaars te gast op Winternacht 2: Thé Tjong Khing, Barbara Stok, Peter van Dongen en presentator Peter Breedveld

In de kleine zaal werd de aftrap gegeven door een nieuwe generatie auteurs die onder het motto
‘Do you wanna know a secret?’ geheimzinnige passages uit hun romans voordroegen. Andrew
Makkinga presenteerde schrijversTahmina Akefi, Özcan Akyol, Daad Kajo, Martijn Knol, Richard
de Nooy, Carolina Trujillo en Joost de Vries. Met muziek van Vincent Kruger (gitaar). De sociale
en politieke invloed van de nieuwe media kwam aan de orde in ‘The Medium and the Message’.
Met auteurs Sami Ben Gharbia (Tunesië), Ngwatilo Mawiyoo (Kenia), Ece Temelkuran (Turkije)
en gespreksleider David Van Reybrouck. In dit programma ook een optreden van stemkunstenaar Jaap Blonk. De avond werd hier afgesloten met een vervolg op het openingsprogramma in
de grote zaal over burgerschap en democratie. Met een fonkelende column opende Maxim
Februari dit programma. Thomas von der Dunk, Paul van der Gaag, Christine Otten en David
Van Reybrouck gingen onder leiding van Rueben Maes met het publiek in gesprek over hoe de
democratie er vandaag de dag uit zou moeten zien.
In het Filmhuis opende de avond met Who’s Afraid of Youth, het programma waarin jongeren van
Haagse scholen hun eigen gedichten presenteerden. Het resultaat van een serie lessen van Huis
van Gedichten en inspiratie van dichter Ellen Deckwitz. Daarna was het woord aan Bas Heijne
die zijn favoriete filmfragmenten rond het thema ‘verbeelding en creativiteit in het mediatijdperk’
besprak met interviewer en filmkenner Bert Jansma. Tot slot op deze avond een bijzonder
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tijdsdocument, passend bij het thema ‘Wanna Know a Secret’: de documentaire Louis van
Gasteren – Nema aviona za Zagreb. We zagen nooit eerder vertoonde filmfragmenten geschoten
door filmmaker Van Gasteren zelf: reconstructies van ontmoetingen, zoals die met LSD-goeroe
Timothy Leary en Avatar Meher Baba uit India, een 8mm vakantiefilm, en ook het wonder van zijn
jongste dochter die de wereld gaat verkennen.
VPRO radio OVT live, zondagochtend
Een van de best beluisterde programma’s van Radio 1 is VPRO’s OVT. Elke zondagmorgen
staat de actualiteit van de geschiedenis centraal. Inmiddels is het een traditie dat de
programmamakers ten tijde van het festival verhuizen naar hartje Den Haag om live uit te zenden
vanuit Café Brasserie Dudok. Deze keer was er aandacht voor Lucas Hüsgen, de schrijver van
Nazi te Venlo en voor het werk van de Poolse schrijver/journalist Ryszard Kapuscinski, in een
gesprek met schrijver/journalist Frank Westerman. In het tweede uur vond er een eerbetoon
plaats aan de vorig jaar overleden dichter Gerrit Komrij, met Onno Blom, vriend en auteur van
Het fabeldier dat Komrij heet. Er was live muziek van jazz-zangeres Denise Jannah, begeleid
door gitarist Robby Alberga. Paul van der Gaag en Mathijs Deen presenteerden.
In gesprek met Amos Oz, Flagey Brussel, zondagmiddag
Amos Oz treedt nog maar zelden op buiten Israël. Dankzij de aanwezigheid van de auteur op het
festival en de samenwerking van Writers Unlimited met Passa Porta was het mogelijk dat Amos
Oz op zondag 20 januari 2013 te gast was in Flagey voor een gesprek met Karenn Elkaïm (Le
Fiv/L’Express). Een unieke gelegenheid om deze wereldberoemde Israëlische auteur in België te
ontmoeten.
Boekids, zondagmiddag in Paard van Troje en Humanity House
Dit jaar besloten Writers Unlimited en jeugd literatuurfestival Boekids hun planning, thema en
programmering op elkaar af te stemmen. Auteur Roland Colastica uit Curaçao trad in beide
festivals op. De elfde editie van Boekids stond in het teken van 'Verborgen Verhalen' met een
actief programma boordevol lezen, schrijven, dichten, muziek, tekenen, schilderen en knutselen
voor iedereen vanaf 4 jaar. Ieder kind volgde zijn of haar favoriete festivalroute langs de
activiteiten met o.a. theatervoorstelling De Griezelbus, gebaseerd op het beroemde kinderboek
van Paul van Loon, Aadje Piraatje, De Lollies, silent disco, cup cakes versieren en optredens van
Nanda Roep, Hans en Monique Hagen, Roland Colastica, Dilan Yurdakul (GTST) en vele
anderen.
Het Schrijversfeest, zondagmiddag in de Koninklijke Schouwburg
Het deel van het publiek dat in staat was de sneeuwstorm
over het Haagse Korte Voorhout te trotseren, kon getuige zijn
van de grootse afsluiting van het festival met het
Schrijversfeest, een programma rond de Nederlandse
literatuur met optredens van o.a. Joke van Leeuwen, Nico
Dijkshoorn, Ronald Giphart, Bart Moeyaert, jazz-zangeres
Denise Jannah en pianist en componist Guus Janssen. Hoe
staat het ervoor met de Nederlandse letteren? Aan het begin
van het jaar maakten we de balans op. Schrijfster en critica
Marja Pruis gaf haar visie op de stand van zaken. Met muziek
en voordracht eerden we drie grote schrijvers en dichters die
ons in 2012 ontvielen. Jazzkoningin en zangeres Denise
Jannah zong een gedicht van Gerrit Komrij, begeleid door
gitarist Robby Alberga. Componist en pianist Guus Janssen
eerde Bernlef met een compositie voor stem en piano. En we
luisterden naar een opname van dichter Rutger Kopland. De
Curaçaose auteur en acteur Roland Colastica - hij debuteerde
in 2012 met de jeugdroman Vuurwerk in mijn hoofd - vertelde
ons het verhaal over zijn moedertaal het Papiaments, hoe hij
als kind kennismaakte met de Nederlandse literatuur, over het
Denise Jannah zingt Gerrit Komrij
belang van voorlezen en verhalen vertellen. Tijdens het
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Schrijversfeest werden de Haagse literatuurprijzen van de Jan Campert-stichting uitgereikt door
Marjolein de Jong, de wethouder voor cultuur. Stephan Enter ontving de F. Bordewijk-prijs voor
zijn roman Grip, Wouter Godijn de Jan Campert-prijs voor zijn dichtbundel Hoe H.H. de wereld
redde, en Lucas Hüsgen de J. Greshoff-prijs voor beschouwend proza voor zijn boek Nazi te
Venlo. Na een gloedvol betoog van Bart Moeyaert over haar schrijverschap kreeg Joke van
Leeuwen de Constantijn Huygensprijs voor haar volledige oeuvre. Met haar theatrale dankwoord
sloten we de middag af. Pieter Steinz, directeur van het Nederlands Letterenfonds, presenteerde.
Het programma werd gemaakt in samenwerking met de Jan Campert-stichting, het Nederlands
Letterenfonds en Stichting Lezen.
Publiek en publiciteit
Het festival trekt ieder jaar een groot publiek, maar de reikwijdte is nog veel groter. Via
uitzendingen op radio en televisie en berichten in de schrijvende media maken veel meer
mensen (delen van) het programma mee, of ze maken via interviews kennis met de auteurs die
we hebben uitgenodigd. Daarnaast zijn de literatuurprogramma’s ook na het festival nog te zien:
voor het derde jaar hebben we van alle literatuurprogramma’s videoregistraties laten maken, om
die vervolgens te publiceren op onze website. Daarmee stellen we een groter publiek in de
gelegenheid om de programma’s alsnog te zien. Van de programma’s van de festivals in eerdere
jaren waren al geluidsopnames te beluisteren.
Publiek
De publieksaantallen zijn in 2013 gegroeid t.o.v. het jaar 2012 doordat we 3 extra programma’s
op de zaterdagmiddag (met Amos Oz, Alberto Manguel en Ahmad Tohari) programmeerden, er in
de aanloop naar het festival voorbereidende ‘outreach’ programma’s in Dakota en het Institute of
Social Studies plaatsvonden, en doordat Amos Oz niet alleen in Den Haag maar ook in Flavey in
Brussel optrad. Bij de Winternachtenlezing, Winternacht 1, en de Leesclub live van NRC trokken
we meer bezoekers, bij Winternacht 2 en het Schrijversfeest trokken we – vermoedelijk vanwege
het barre winterweer - minder bezoekers dan in 2012. Met het cultuureducatieprogramma Who’s
Afraid of Youth dat we sinds 2005 in samenwerking met Huis van Gedichten organiseren
bereiken we jaarlijks tussen de 100 à 200 jonge Haagse scholieren, die poëzielessen, film en
workshops voorafgaand aan het festival op school bijwonen. Tot slot bezoeken ze het festival, en
treden enkele van de scholierendichters ook op. Eén keer per twee jaar (2008, 2010, 2012, 2014)
doen we een publieksenquête, zodat wij de samenstelling en waardering van het publiek kunnen
volgen. De huidige samenstelling van ons publiek is wat we ons wensen: divers in leeftijd en in
culturele achtergrond: jongeren, ‘nieuwe’ Hagenaars, expats, ze maken allemaal ruim deel uit
van ons nieuwsgierige publiek. Writers Unlimited draagt met zijn activiteiten bij aan de naam en
faam van Den Haag als internationale stad van de literatuur, een faam die zich niet in klinkende
munt laat vaststellen maar wel als zodanig werkt.
Publiciteit
De publiciteit voor het festival ging als vanouds van start met de zoektocht naar een affichebeeld:
het herkenbare en aansprekende beeld dat het uitgangspunt vormt voor de vele uitingen op
publiciteitsgebied, niet alleen in print (affiche, flyer, programmabrochure), maar ook digitaal
(website, facebook, twitter, e.d.). Voor 2013 wilden we de kaartverkoop meteen aan het begin
van het seizoen een impuls geven. Zo stonden we begin september voor het eerst met een
kraam op het Haags Uitfestival, waar we kaartjes voor Winternacht 1 en Winternacht 2
verkochten voor de absolute bodemprijs van 10 euro. Terwijl het programma nog niet helemaal
bekend was, waren er toch (trouwe?) bezoekers die graag kaartjes kochten voor het festival vijf
maanden later. Verder stelden we vrijkaarten beschikbaar voor de culturele grabbelton en zorgde
festivalgast en dichter Rodaan Al Galidi op zijn eigen onnavolgbare wijze voor publiekstoeloop
door zijn optreden op het grote podium op het Voorhout en zijn opvallende aanwezigheid bij onze
kraam. Daar deelde hij gedichten uit die we speciaal voor deze gelegenheid op ansichtkaarten
hadden laten drukken. Zo kwam hij in geanimeerd gesprek met vele passanten.
Voor editie 2013 voerden we met deze ervaring in het achterhoofd een proef uit met dynamic
pricing: hoe vroeger men kaartjes koopt, hoe goedkoper men uit is. We haalden daarmee de
kaartverkoop naar voren, creëerden een gevoel van urgentie, boden onze vaste bezoekers
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voordeel (loyalty belonen) en haalden nieuwe bezoekers over de streep. Deze ‘early bird’ korting
werd bekend gemaakt met een aparte flyer, die we breed verspreidden, en aankondigden in onze
(digitale) nieuwsbrief, website en social media.

Voorzijde en achterzijde van de ‘Early Bird’ flyer

Om de allure van het festival en het uitgebreide programma nog beter uit te dragen besloten we
tot het maken van een programmabrochure op groter formaat, met meer uitstraling. Om de
kosten in de hand te houden werd deze brochure verspreid in Den Haag en omstreken, gestuurd
naar genodigden en publiek in ons bestand en naar boekhandels en andere ‘literaire’ adressen.
Die wat kleinere verspreiding compenseerden we door het laten drukken van een algemene en
uitnodigende flyer op A5 formaat, die we op grote schaal uitzetten buiten Den Haag. Uiteraard
werden de affiches op A0 formaat (buiten) en A2 formaat (binnen) in alle steden opgehangen. In
Den Haag wapperden onze banieren ten tijde van het festival en ook hadden we dit jaar voor het
eerst grote borden staan op de Haagse treinstations.
Het genereren van ‘vrije’ publiciteit is erg belangrijk. De aandacht in de landelijke kranten, de
regionale en lokale pers en op internetsites was groot. Vooral publiekstrekker Amos Oz stond
uitgebreid in de belangstelling, tot aan het VRT Journaal aan toe, maar ook de Syrische laureaat
van de Oxfam Novib/PEN Award en de Indonesische deelnemer kregen ruime persaandacht.
Voor ‘betaalde’ publiciteit in de vorm van advertenties werken we liefst met gesloten beurs, in de
vorm van lezersaanbiedingen en barters. Het is altijd zoeken om een goede mediamix te maken,
met zo ruim mogelijke crossmediale aandacht. Een van de middelen is een compacte
radiocampagne met Ster-spotjes rond goedbeluisterde programma’s.
Het festival heeft vele samenwerkingspartners, zoals ondermeer Oxfam Novib, PEN Nederland,
Jan Campert-stichting, Haagse Hogeschool, Haagse scholen voor voortgezet onderwijs, ISS,
VPRO, NRC, en in 2013 ook Passa Porta in Brussel. Zo krijgt steeds meer nieuw publiek
informatie over het festival. Ook is er meer samenwerking met uitgeverijen (zowel voor de
buitenlandse als de Nederlandse schrijvers) en met ambassades in Nederland, die op hun beurt
weer zorgen voor publiciteit. Natuurlijk is er ook samenwerking met bijvoorbeeld het Instituto
Cervantes, wier publiek wij informeren over deelname van Spaanstalige auteurs.
Vermeldenswaardig is tevens de samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken: de
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Ambassadeursconferentie (Nederlandse ambassadeurs zijn een week in Den Haag) valt in de
periode van het festival.
Via studenten van de Haagse Hogeschool, die een onderzoek bij ons wilden doen, leerden we –
naast vele belangrijke zaken – dat het zaallicht aan het einde van de avond bij het afsluitende
‘dansend de nacht in’ toch echt wat gedempt moest worden als we jonge festivalbezoekers de
dansvloer op wilden krijgen…
Het groeiende publiek voor Writers Unlimited The Series genereert door het jaar heen ook meer
aandacht voor het festival. Ook al omdat het reserveren voor de tweemaandelijkse afleveringen
van The Series verloopt via onze eigen website, waar van allerlei omtrent het festival te vinden is
– zoals het uitgebreide archief met opnames van de literatuurprogramma’s – en waar het
inschrijven op onze Nieuwsbrief vervolgens zo geregeld is.

Een deel van de binnenkant van de omslag van de programmabrochure met ‘polaroids’ van alle deelnemers en citaten uit
reacties van deelnemers aan en bezoekers van voorgaande festivaledities
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2.2 Writers Unlimited The Series
Dit internationale schrijvers-programma in de nieuwe presentatieruimte Studio B in de Centrale
Bibliotheek in Den Haag is een samenwerking van Writers Unlimited/Stichting Winternachten met
de Bibliotheek Den Haag, die gestart is in het najaar van 2011.
De vijf afleveringen in 2013 werden samengesteld door programmamaker Judith Uyterlinde en
directeur Ton van de Langkruis namens Writers Unlimited, de bibliotheek verzorgde de publiciteit
en techniek, de kaartreservering ging via de website van Writers Unlimited. We werken samen
met Boekhandel Paagman voor de verkoop van boeken op de avond. Medewerkers van de
bibliotheek maakten video-registraties, waardoor programma’s live konden worden gestreamd op
internet, en terug te zien zijn op Youtube en op de websites van Writers Unlimited en de
Bibliotheek Den Haag.
Het aantal bezoekers toont, net als in 2012, een stijgende lijn. In 2012 waren het 550 bezoekers
bij zes afleveringen. Dit jaar mochten we bij vijf afleveringen in totaal 540 bezoekers
verwelkomen. Het is duidelijk dat we voorzien in een behoefte van het Haagse en ander publiek
aan meer internationaal georiënteerde literatuurevenementen door het jaar heen. De afleveringen
van The Series geven Writers Unlimited meer naamsbekendheid en helpen bouwen aan een
groter publiek voor het festival in januari.
Charles Lewinsky en Ad van Liempt, dinsdag 7 mei 2013
Een avond over verzet en verraad. Charles Lewinsky schrijft in de roman Terugkeer ongewenst
over het duivelse dilemma van de Joodse acteur en regisseur Kurt Gerron. In Theresienstadt
vraagt de SS hem een film te maken waarin het vernederende gettobestaan wordt voorgesteld
als een paradijs. Zich verzetten betekent transport naar Auschwitz, meewerken betekent verraad
aan zichzelf. Ad van Liempt brengt in zijn boek De jacht op het verzet in kaart hoe de Duitsers het
ondergrondse verzet in Nederland de kop indrukten, daarbij geholpen door landgenoten. De twee
auteurs gingen in gesprek over verzet en verraad met schrijfster Judith Uyterlinde. Dit
programma werd mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818 (via Bibliotheek Den Haag), Uitgeverij
Signatuur en Uitgeverij Balans.
Adonis met Hassnae Bouazza en Petra Stienen, zondag 16 juni
De befaamde Syrische dichter Adonis ging voor een
uitverkochte zaal, met grotendeels Arabisch sprekend publiek, in
gesprek met Petra Stienen en Hassnae Bouazza. Een
Arabischtalig programma met Nederlandse tolk-vertaling. Adonis
(1930) wordt beschouwd als de belangrijkste dichter uit het
Arabische taalgebied. Hij wordt regelmatig genoemd als
Nobelprijs-kandidaat en hij werd in 2011 in Duitsland bekroond
met de prestigieuze Goethe-prijs. Adonis wordt bewonderd om
zijn klassieke stijl, gebaseerd op de traditionele Arabische
dichters, zijn moderne ideeën en zijn kritische geluid over de
Arabische samenleving. Stienen en Bouazza spraken met hem
over zijn werk en zijn visie op de situatie in Syrië. Adonis
beantwoordde vragen van het publiek en besloot de avond met
voordracht van zijn poëzie. Adonis was te gast in het Poetry International festival in Rotterdam,
dat met Writers Unlimited samenwerkte om – direct na afsluiting van het festival – dit optreden in
Den Haag mogelijk te maken. Een programma met steun van Fonds 1818 (via Bibliotheek Den
Haag).
Cynthia McLeod en Michiel van Kempen, vrijdag 5 juli
Een programma over schrijvers en slavernij voor een bijna uitverkochte zaal. De avond was
onderdeel van het The Hague African Festival. Cynthia McLeod wordt ook wel de Hella Haasse
van Suriname genoemd. Ze is onder andere bekend van haar romans Hoe duur was de suiker dat inmiddels verfilmd is - en De vrije negerin Elisabeth. Haar gesprekspartner Michiel van
Kempen is schrijver en de kenner bij uitstek van de Surinaamse literatuur. Ze gingen in gesprek
over de slavernijgeschiedenis van Suriname. In 2013 was het 150 jaar geleden dat de slavernij
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werd afgeschaft. Presentator en schrijver Mathijs Deen (VPRO's O.V.T.) ging met beide auteurs
in gesprek. In samenwerking met uitgeverijen Conserve en De Geus en The Hague African
Festival.
Katie Roiphe en Manon Uphoff , woensdag 16 oktober
Gezond en geregeld leven, succes hebben in je werk, gelukkig zijn in de liefde en toegewijd aan
je gezin; de moderne mens moet aan veel eisen voldoen. Het kan ook anders, betoogt de
onconventionele Amerikaanse schrijfster Katie Roiphe in haar zojuist in het Nederlands vertaalde
In Praise Of Messy Lives. Met dit levendige, provocerende en geestige boek heeft zij in Amerika
grote roem vergaard. Manon Uphoff wees ons op het belang van dit boek, en we nodigden haar
daarom uit om met Roiphe in gesprek te gaan. Deze avond werd georganiseerd in samenwerking
met uitgeverij De Bezige Bij.
Jhumpa Lahiri en Tanja Jadnanansing, donderdag 31 oktober
Jhumpa Lahiri (1967) werd geboren in Londen, als dochter van Indiase immigrantenouders uit
West-Bengalen. Ze groeide op in de Verenigde Staten. Migratie en ontworteldheid zijn dé
thema's in al Lahiri’s werk, onder meer in de internationaal succesvolle en verfilmde roman De
naamgenoot (The Namesake), de schitterende verhalenbundel Vreemd land en haar nieuwe
roman Twee broers (The Lowland). Dit boek volgt de lotgevallen van een familie die uiteenvalt
ten gevolge van de politieke spanningen in het India van de jaren zestig. Lahiri ging in gesprek
met Tweede Kamer-lid en journaliste Tanja Jadnanansing. De avond werd georganiseerd in
samenwerking met Uitgeverij Meulenhoff en trok een groot aandeel bezoekers met een
Hindoestaans/Surinaamse achtergrond.

2.3 Science Unlimited in voorbereiding
In 2013 voltooiden we onze opzet voor een nieuw evenement in Den Haag: het Science
Unlimited Festival. Naar model van het Writers Unlimited Festival brengt dit evenement
wetenschappers uit de hele wereld samen om – over grenzen van disciplines heen – in gesprek
te gaan over wetenschap en maatschappij. Het plan is in eerste instantie ontwikkeld in
samenwerking met Museon Den Haag, als samenwerkingsproject. Deze eerste fase werd
mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Museon. Maar uiteindelijk zag het Museon af van
deelname. Financiering en huisvesting van het evenement konden door hen niet worden
gegarandeerd. Daarna hebben we het plan zelfstandig verder uitgewerkt. Het is – in tijden van
bezuinigingen – niet gemakkelijk om subsidie en sponsoring voor een dergelijk ambitieus
evenement te vinden. Vanuit het rijk is er fors bezuinigd op de fondsen voor
wetenschapspromotie. In afwachting van betere tijden starten we daarom in 2014 met een serie
wetenschapsavonden onder de titel Science Unlimited The Series in de Centrale Bibliotheek Den
Haag. De gemeente Den Haag heeft inmiddels aangegeven deze eerste serie programma’s
financieel te willen ondersteunen. We werken samen met de Centrale Bibliotheek, die opnieuw
haar presentatieruimte, publiciteitsinzet en faciliteiten voor live internet streaming en
videoregistratie ‘om niet’ aanbiedt.

2.4 Writers Unlimited Web
Writers Unlimited heeft in de jaren van haar bestaan een waardevol archief opgebouwd van
geluids- en video-opnames van de literaire programma’s in het festival, en in The Series. Dat
archief is ontsloten, en openbaar gemaakt op onze website. Het biedt het publiek de gelegenheid
om programma’s terug te zien en terug te horen. Het Writers Unlimited Web wordt gecoördineerd
door Ton van de Langkruis en in samenwerking met het videobedrijf Dubbelklik gevuld met
nieuwe opnames.
Sinds de editie van 2012 staan vrijwel alle literaire programma’s als video-registratie online.
Vanaf 1997 zijn er geluidsopnames van de literaire programma’s gemaakt. Dankzij de Centrale
Bibliotheek Den Haag worden alle programma’s van Writers Unlimited The Series live gestreamd
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op internet. De opnames worden – na bewerking – op onze site en op die van Bibliotheek Den
Haag geplaatst. Alle opnames zijn gemakkelijk terug te vinden via de zoekfunctie van onze
website. Er waren in 2013 bijna zesduizend bezoeken aan onze archiefpagina’s.
Nieuwe media zullen we in de
komende jaren ook inzetten om het
publiek te betrekken bij de
programmering. Hiervoor hebben we
eind 2013 een inventarisatie laten
maken wat de mogelijkheden zijn op
populaire social media als Facebook.
Dat heeft tot de conclusie geleid dat
– vooral omwille van privacy – een
uitwisseling van ideeën met het
publiek het beste kan gebeuren via
input van bezoekers op nog te
ontwikkelen forum-pagina’s op onze
eigen website. Via Facebook en
Twitter houden we onze volgers dan
op de hoogte van het verloop van de
discussies. We hopen deze forumpagina’s in het najaar van 2014
operationeel te hebben.

Writers Unlimited beschikt over een zeer geavanceerd online systeem, waarbij de
publiekspagina’s van het festival direct gekoppeld zijn aan een database. Die is op zijn beurt
gekoppeld aan in eigen huis ontwikkelde modules voor o.m. programmering, een
adressensysteem, nieuwsbriefverzending, beeldbank, video- en geluidsarchief,
documentenarchief, ticket-systeem, productie-draaiboeken, deelnemers-status, budgetbeheer,
uren-administratie en hotelreservering. Dit systeem – opgebouwd sinds 2001 - wordt in de loop
van het jaar gestroomlijnd en gemigreerd naar een nieuw online systeem.

2.5 Activiteiten voor derden
Een enkele keer krijgt Writers Unlimited een verzoek van derden om een evenement te
organiseren. In 2013 was dat Regas BV, een van de bedrijven die zich als begunstiger aansloot
bij de Vrienden van Writers Unlimited. Regas levert software-applicaties voor organisaties in de
zorgsector. Regas vroeg ons om een symposium voor hun relaties te programmeren. Het
symposium ‘Unlock your potential’ werd een zeer succesvolle dag, waarin schrijvers en literatuur
een belangrijke rol speelden. Onder de sprekers waren schrijvers Nelleke Noordervliet, Bas
Heijne en Vic van de Reijt en socioloog Fouzia Outmany.
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3. Exploitatieresultaat en Financiële positie
Stichting Winternachten is een flexibele, efficiënte en ondernemende organisatie. We
werken met veel organisaties structureel of incidenteel samen en worden geholpen door
enkele stagiairs en een grote groep vrijwilligers. Met uitzondering van onze buitenlandse
tournees hebben we onze activiteiten op peil kunnen houden. We hebben de verlaging van
de overheidssubsidies gedeeltelijk kunnen opvangen met meer eigen inkomsten (50%).
Zo zijn de publieksinkomsten en -aantallen van het festival en The Series vergroot ten
opzichte van 2012. De Vriendenkring van Writers Unlimited – opgericht in 2011 om de
voorziene bezuinigingen op overheidssubsidies waar mogelijk te compenseren – groeit
gestaag.
Writers Unlimited is geworteld in de stad. We werken nauw samen met Haagse organisaties en
leveranciers en leveren op die wijze een (bescheiden) bijdrage aan de economie van Den Haag:
Novotel Den Haag City Center, Centrale Bibliotheek Den Haag, Theater aan het Spui, Filmhuis
Den Haag, Koninklijke Schouwburg, Theater Dakota, Museumcatering, Boekhandel Paagman,
More Stage Services Den Haag (geluidstechniek), Reier Pos (decor en licht), Eindeloos
(vormgeving publiciteitsmateriaal), Dubbelklik Schiedam (DVD opnames festival), en vele free
lance technici, productie- en publiciteitskrachten.
Cultuurnota subsidie 2013-2016 stichting Winternachten
Structurele subsidie werd d.d. 5 september 2012 voor een periode van twee jaar (2013 en 2014)
toegekend door het Nederlands Letterenfonds (NLF). Voor de periode 2015 en 2016 volgt een
nieuwe beoordeling en subsidietoekenning. De structurele exploitatiesubsidie van het NLF in
2013 en 2014 bedraagt € 160.000 per jaar. Het structurele subsidie van het NLF bedroeg in 2012
€ 183.404. Door deze subsidiekorting van het NLF (13% minder subsidie t.o.v. 2012) hebben we
moeten besluiten de Writers Unlimited Tours in 2013 en 2014 te schrappen.
Het Nederlands Letterenfonds heeft bij brief d.d. 11 februari 2014 een extra bedrag van totaal
€ 7.598,- toegekend als loon- en prijscompensatie voor 2013 en 2014. Het fonds heeft hierbij
expliciet aangegeven dat dit bedrag verantwoord dient te worden in de jaarrekening 2013 en
aangewend dient te worden om het negatieve Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds
2009-2012 te vereffenen: zie pagina 8 van de jaarrekening Stichting Winternachten 2013.
Structurele subsidie – jaarlijks € 152.717 - is toegekend door de gemeente Den Haag d.d. 12
december 2012, en er was d.d. 8 juli 2013 een trendmatige aanpassing: in 2013 bedroeg het
subsidie van de gemeente Den Haag € 160.290. De gemeente Den Haag heeft in de
cultuurnotaperiode 2009-2012 een subsidievermindering doorgevoerd van 7,69% in de jaren
2011 en 2012 ten opzichte van het gemeentesubsidiebedrag in 2010. In 2010 bedroeg de
gemeentesubsidie € 164.159, in 2011 inclusief trendmatige aanpassing € 152.717 en in 2012
inclusief trendmatige aanpassing € 156.840.
Writers Unlimited Winternachten festival Den Haag 2013
Het subsidie van het Nederlands Letterenfonds bedroeg € 167.598 incl. loon- en
prijscompensatie voor 2013 en 2014; het subsidie van de gemeente Den Haag bedroeg incl.
trendmatige aanpassing € 160.290. Fonds 1818, dat het festival voor het tiende jaar op rij
subsidieert (sinds 2005 jaarlijks € 50.000 algemene subsidie voor het festival), gaf te kennen dat
ze aan het festival vanaf 2013 géén algemene subsidie meer toe zouden kennen. Wel kunnen we
bij dit fonds projectsubsidie voor ons ‘outreach’ programma tijdens het Writers Unlimited festival
aan (blijven) vragen.
Het Writers Unlimited festival konden we in 2013 zowel kwalitatief als kwantitatief op hetzelfde
niveau als 2012 realiseren dankzij:
- Een algemeen subsidie van het VSB Fonds (€ 35.000)
- Een bijdrage van de Stichting Vrienden van Writers Unlimited (€ 15.000)
- LIRA fonds kende € 15.000 subsidie toe voor de honoraria van de Nederlandse schrijvers die
aan het festival deelnemen
- Prins Bernhard Cultuurfonds droeg voor het tweede jaar (€ 12.000) bij aan het Who’s afraid of
Youth project
- Oxfam Novib betaalde de programmakosten (€ 6.575 plus de toegangskaarten voor
genodigden) rond de uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards
- Prins Claus Fonds (€ 1.667) droeg bij in de kosten van Sami Ben Gharbia (Tunesië)
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- HIVOS Cultuurfonds (€ 6.237) droeg bij in de kosten van Ngwatilo Mawiyoo en Gregg Mwendwa
(Kenia)
- De Sylvia Wilhelmina stichting droeg € 5.000 bij in de kosten die we maken voor (de coördinatie
van) onze vele vrijwilligers
- De Jan Campert-stichting droeg bij in de kosten van de uitreiking van de Jan Campert-prijzen
(plus de toegangskaarten voor alle genodigden) tijdens het Schrijversfeest (totaal € 15.000),
- Stichting Lezen droeg bij aan het Schrijversfeest voor € 7.200
- Het Nederlands Letterenfonds droeg eveneens bij aan het Schrijversfeest met een
projectsubsidie van € 7.200.
- In 2013 ontvingen we € 14.350 van Fonds 1818 voor de outreach.
- Literature Across Frontiers droeg € 3.000 bij in de reis en verblijfkosten van enkele buitenlandse
schrijvers;
- Passa Porta in Brussel en de Israëlische Ambassade in Den Haag droegen bij aan de reis- en
verblijfkosten van Amos Oz.
- Poetry International droeg bij aan de verblijfkosten van de genomineerden voor de VSB
Poëzieprijs die tijdens het festival optraden.
- Uitgeverij De Geus droeg € 415 bij in de reis- en verblijfkosten van schrijver Artur Domoslawski
- Novotel sponsorde in natura 20 hotelovernachtingen, en we betaalden gereduceerde tarieven
van € 40 per persoon per nacht voor hotelovernachtingen van medewerkers, en € 73 per persoon
per nacht voor hotelovernachtingen van onze festivaldeelnemers.
The Series van Writers Unlimited
Voor de programmering van The Series van Writers Unlimited in de Centrale Bibliotheek Den
Haag ontvingen we van de Bibliotheek Den Haag in 2013 een bijdrage van € 5.490 (dit is
inclusief de bijdrage van Fonds 1818 voor The Series van Writers Unlimited in 2013 aan de
Bibliotheek Den Haag). De reis- en verblijfkosten van de buitenlandse deelnemers aan The
Series werden veelal bekostigd door de uitgeverijen en Poetry International. Bibliotheek Den
Haag was verantwoordelijk voor zaal, techniek, live streaming, video-opnamen en publiciteit,
Writers Unlimited voor de programmering, en honoraria en reis- en verblijfkosten van de
deelnemers. De recettes voor The Series zijn - sinds 2013 - ten gunste van Writers Unlimited.
Een aflevering van The Series (16 juni 2013, met de Syrische dichter Adonis) was gratis
toegankelijk.
Science Unlimited Festival/The Series
Voor de ontwikkeling van een nieuw evenement in Den Haag, Science Unlimited Festival,
ontvingen we van het Museon een bijdrage van totaal € 28.000. Het plan was in eerste instantie
ontwikkeld in samenwerking met Museon Den Haag, bedoeld als samenwerkingsproject.
Uiteindelijk zag Museon af van deelname: financiering en huisvesting van het evenement konden
door hen niet worden gegarandeerd.
Activiteiten voor derden
In april 2013 hebben we voor Regas BV de programmering van een symposium verzorgd.

Rijtje festivalposters op het congres van Regas BV in Amersfoort
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Percentage eigen inkomsten in 2013
Subsidies en bijdragen uit publieke middelen: Nederlands Letteren Fonds € 167.598 plus
projectsubsidie € 7.200; gemeente Den Haag € 160.290; stichting Lezen € 7.200; Bibliotheek
Den Haag € 5.490; en Europese bijdrage via Literature Across Frontiers € 3.000.
Totaal publieke middelen: € 350.778.
Publieksinkomsten € 28.120; overige inkomsten € 1.415, bijdragen uit private fondsen/middelen:
€ 144.477.
Totaal private inkomsten € 174.012.
Volgens de berekening van het Nederlands Letterenfonds bedraagt het percentage eigen
inkomsten 174.012 / 350.778 = 50%.
Exploitatieresultaat en Financiële positie 31 december 2013
Het positief resultaat in 2013 van € 9.876 is – na aftrek van de door het NLF geoormerkte extra
bijdrage van € 7.598 (zie punt 3.2) - naar rato toegerekend aan de Algemene Reserve en het
Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2013-2016.
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2013 € 8.423.
Het bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2013-2016 bedraagt € 771.
Het bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2009-2012 is nihil.
(Zie pagina 8 van de jaarrekening Stichting Winternachten 2013.)
Writers Unlimited Winternachten festival Den Haag 2014
Van het Nederlands Letterenfonds ontvangen we in 2014 een subsidie van €160.000. De
gemeente Den Haag heeft voor het jaar 2014 op 29 november 2013 een subsidie van € 160.290
toegekend. Fonds 1818 zegde d.d. 25 november 2013 een garantiesubsidie van € 20.000 voor
‘Outreach’ toe, het VSBfonds een algemene subsidie d.d. 19 december 2013 van € 35.000. Het
LIRA fonds d.d. 10 december 2013 een bijdrage van €11.850 voor de honoraria van de
schrijvers, en het Prins Bernhard Cultuurfonds kende op 23 september 2013 voor het derde (en
laatste) jaar een projectsubsidie toe voor het Who’s Afraid of Youth project van € 12.000. Naar
verwacht zullen we wederom een beroep doen op de stichting Vrienden van Writers Unlimited (in
2014 minimaal € 15.000). Het Nederlands Letterenfonds (€ 8.500) en de Jan Campert-stichting
(€ 15.000) droegen bij in de kosten van het Schrijversfeest. Daarnaast waren er bijdragen in de
kosten van deelnemers (totaal € 950) van De Geus, Nieuw Amsterdam, Atlas Contact en de Vrije
Universiteit. Oxfam Novib betaalde € 10.050, PEN Nederland € 500 en PEN International € 2.100
voor het programma rond de uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards. Novotel sponsorde
wederom in natura 20 hotelovernachtingen met ontbijt (à circa € 160 p.n.), we betaalden € 40 per
persoon per nacht voor hotelovernachting met ontbijt van onze medewerkers, en € 73 per
persoon per nacht voor hotelovernachting met ontbijt van onze deelnemers.
Writers Unlimited The Series 2014
Een bedrag van € 3.950 is doorgeschoven uit 2013 naar de programmering van de eerste
afleveringen van Writers Unlimited The Series in de Centrale Bibliotheek in Den Haag in het
voorjaar van 2014. Daarnaast ontvangen we een bijdrage van € 5.000 van de Bibliotheek Den
Haag voor de programmering van de afleveringen van The Series in 2014. De reis- en
verblijfkosten van de buitenlandse deelnemers aan The Series worden veelal bekostigd door de
uitgeverijen. Bibliotheek Den Haag is verantwoordelijk voor zaal, techniek, video-opnamen en
publiciteit, Writers Unlimited voor de programmering en de honoraria en reis- en verblijfkosten
van de deelnemers. De recettes voor Writers Unlimited The Series zijn ten gunste van Writers
Unlimited.
Science Unlimited The Series 2014
De gemeente Den Haag heeft een financiële bijdrage toegezegd aan afleveringen van Science
Unlimited The Series in de Centrale Bibliotheek Den Haag. Bibliotheek Den Haag is
verantwoordelijk voor zaal, techniek, video-opnamen en publiciteit; Stichting Winternachten voor
de programmering en de honoraria en reis- en verblijfkosten van de deelnemers. De recettes
voor Science Unlimited The Series zijn ten gunste van Writers Unlimited.
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4. BESTUUR, DIRECTIE, MEDEWERKERS, ADVISEURS
Bestuur
Per 31 december 2013 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Mevr. N. Noordervliet (06-11-1945), toegetreden 7-1-2008, sinds 31-3-2008 voorzitter, treedt af
per 31-3-2015
Mevr. A.N. Vogel (01-04-1972), toegetreden 7-1-2008, sinds 31-3-2008 penningmeester, treedt
af per 31-3-2015
Dhr. E. Visser (4-6-1951), lid sinds 12-11-2007, treedt af per 12-11-2014.
Dhr. S.C.W. Ramsoekh (25-03-1963), lid sinds 26-01-2009, treedt af per 26-01-2016
Mevr. F. Outmany (15-07-1980), lid sinds 10-06-2010, treedt af per 10-06-2017
Dhr. W.J.M. Palm (21-01-1951), lid sinds 29-03-2011, treedt af per 29-03-2018
Mevr. E.A. van der Plas (16-01-1960), lid sinds 31-05-2011, treedt af per 31-05-2018

Medewerkers
Directeur/artistiek leider: Ton van de Langkruis
Zakelijk leider: Tineke van Manen
Programmacoördinatie festival Den Haag: Judith Uyterlinde en Ton van de Langkruis
Programmamakers festival Den Haag: Judith Uyterlinde, Hassnae Bouazza, Anneke Jansen,
Willemijn Lamp, Francis de Souza (muziek), Leendert de Jong (film)
Adviseurs programma festival Den Haag: Bas Heijne, David van Reybrouck, Wilma Scheffers,
Toef Jaeger, Amal Chatterjee (Indiase literatuur), Marc Leenhouts (Chinese literatuur), Erhan
Gürer (Turkse literatuur), Maja Sutedja-Liem (Indonesische literatuur)
Publiciteit festival Den Haag: Gerda Roest (hoofd publiciteit), Soraya Putman
Productie festival Den Haag: Rodney Verhoeven (productieleider), Rianne Valstar, Kees Koeman
(coördinatie techniek)
Financiële administratie: Willem Hijdra, Salarisadministratie: Salar in Eindhoven.
Decor & lichtontwerp festival Den Haag: Reier Pos
Ontwerp & opmaak publiciteitsmateriaal festival Den Haag: Vivienne van Leeuwen (Eindeloos)

5. DEELNEMERS, SPONSORS, SUBSIDIËNTEN
Festival Writers Unlimited Winternachten Den Haag 2013
Deelnemers: Tahmina Akefi, Özcan Akyol, Wajahat Ali, Yasmine Allas, Reggie Baay, Rabin
Baldewsingh, Sami Ben Gharbia, Onno Blom, Jaap Blonk, Hassnae Bouazza, Nadia Bouras,
Wim Brands, Peter Breedveld, Remco Breuker, Francis Broekhuijsen, Peter Buwalda, Joris van
Casteren, Jaap Cohen, Roland Colastica, De Jongens Driest Brass Quintet, Ellen Deckwitz,
Mathijs Deen, Nico Dijkshoorn, Adriaan van Dis, DJ Bertu, DJ Socrates, Artur Domoslawski,
Peter van Dongen, Thomas von der Dunk, Fidan Ekiz, Stephan Enter, Elsbeth Etty, Maxim
Februari, Paul van der Gaag, Rodaan Al Galidi, Ronald Giphart, Wouter Godijn, Hans Goedkoop,
Martijn Grootendorst, Luuk Gruwez, Mohammed Hanif, Marjolijn van Heemstra, Bas Heijne,
Kristien Hemmerechts, Lucas Hüsgen, Denise Jannah, Bert Jansma, Guus Janssen, Daad Kajo,
Jeroen van Kan, Martijn Knol, Michel Krielaars, Vincent Kruger, Joke van Leeuwen, Ted van
Lieshout, Liquid Sun Orchestra, Bart Van Loo, Michel Maas, Ruben Maes, Mohamed Magani,
Andrew Makkinga, Alberto Manguel, Ngwatilo Mawiyoo, Umar Mirza, Bart Moeyaert, Mohammad
Reza Mortazawi, Gregg Mwendwa, Nelleke Noordervliet, Richard de Nooy, Anousha Nzume,
Christine Otten, Amos Oz, Ester Naomi Perquin, Marja Pruis, David Van Reybrouck, Wendy
Ripassa, Salsaventura, Willem Schinkel, Sheila Sitalsing, Hanaan as-Sjaikh, Pieter Steinz, Petra
Stienen, Barbara Stok, Ece Temelkuran, Thé Tjong-Khing, Ahmad Tohari, Trio Koenijn, Aleid
Truijens, Carolina Trujillo, Manon Uphoff, Elsbeth Vernout, Joost de Vries, Frank Westerman,
Maarten Westerveen, Menno Wigman, Samar Yazbek.
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Subsidiënten en sponsors: Gemeente Den Haag, Nederlands Letterenfonds, VSBfonds, LIRA
Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Jan Campert-stichting, Stichting Lezen, Hivos Cultuurfonds,
Prins Claus Fonds, Israëlische Ambassade in Nederland, Stichting Vrienden van Writers
Unlimited, Literature Across Frontiers/EU Culture Programme, Sylvia Wilhelmina Stichting,
Novotel Den Haag City Centre.

Partners: NRC Handelsblad, VPRO, Oxfam Novib, PEN Nederland, Poetry International,
Letterkundig Museum, Huis van Gedichten, Hivos, Stichting Schrijvers School Samenleving,
Bibliotheek Den Haag, Institute of Social Studies, Scholengemeenschap Johan de Witt, Lyceum
Ypenburg, Dalton Voorburg, Theater aan het Spui, Filmhuis Den Haag, Koninklijke Schouwburg,
Theater Dakota, Boekhandel Paagman

Writers Unlimited The Series 2013
Deelnemers: Hassnae Bouazza, Mathijs Deen, Tanja Jadnanansing, Michiel van Kempen,
Jhumpa Lahiri, Charles Lewinsky, Ad van Liempt, Cynthia McLeod, Katie Roiphe, Petra Stienen,
Manon Uphoff, Judith Uyterlinde.
Subsidiënten: Fonds 1818 voor twee afleveringen, via Bibliotheek Den Haag.
Partners: Bibliotheek Den Haag, Boekhandel Paagman, Poetry International, De Bezige Bij,
Uitgeverij Signatuur, Uitgeverij Balans, Uitgeverij Meulenhoff

Activiteiten voor derden: Regas BV Symposium
Deelnemers: Nelleke Noordervliet, Fouzia Outmany, Bas Heijne, Vic van de Reijt, Marvin Pieres,
Rien Timmer, Anneke Krakers, Nick Haasnoot en Tom Blok.
Opdrachtgever: Regas BV
Partner: Stichting Vrienden van Writers Unlimited

Den Haag, 26 maart 2014

Nelleke Noordervliet
voorzitter
bestuur Stichting Winternachten
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Andrea Vogel
penningmeester
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