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INLEIDING
Literaturen en culturen met elkaar verbinden in literaire manifestaties in binnen- en
buitenland. Dat is de missie van Writers Unlimited. Centraal in ons werk staan de
presentatie van literair werk en het entameren van het internationale cultuurmaatschappelijke debat. Het jaarlijkse Writers Unlimited Winternachten internationaal
literatuurfestival Den Haag, de maandelijkse bijeenkomsten in de Centrale Bibliotheek
onder de noemer Writers Unlimited The Series en Writers Unlimited On Tour – de
buitenlandse tournees met het succesvolle festivalformat – openen een belangwekkend
venster voor het maatschappelijke en literaire discours in de wereld.
Het jaar 2012 was het laatste jaar van de cultuurnotaperiode 2009-2012. In die vier jaar
organiseerden we vier keer ons festival in januari, twaalf literaire avonden in Gemak (Vrije
Academie) en Bibliotheek Den Haag, en elf buitenlandse tournees: naar Marokko, Zuid-Afrika,
Suriname, Maleisië, twee maal naar Indonesië en de Antillen, en drie maal naar Turkije.
Groeiend aantal samenwerkingspartners in en buiten Den Haag
De stichting zou al zijn activiteiten niet kunnen
presenteren zonder de samenwerking met veel
partijen. Zo produceerden we voor het eerst in het
festival in januari de uitreiking van de Haagse
literaire prijzen, in samenwerking met de Jan
Campert-Stichting. We maakten er een volledige
voorstellig van door de prijsuitreiking te combineren
met een programma rond de eind september 2011
overleden schrijfster Hella Haasse, in samenwerking met Uitgeverij Querido. Deze Hommage
aan Hella & Uitreiking Jan Campert-prijzen vond
plaats in de Koninklijke Schouwburg.
Wethouder De Jong te midden van de prijswinnaars

Er werd meer samengewerkt in het festival: de uitreiking van de PEN Awards en het PEN
dispuut, georganiseerd samen met Oxfam Novib en PEN Nederland, en een outreachprogramma met Theater Dakota in stadsdeel Escamp en Theater Concordia. In samenwerking
met Poetry International droegen de genomineerden voor de VSB Poëzieprijs (Peter
Ghyssaert, Jan Lauwereyns, Willem Jan Otten, Erik Spinoy en Anne Vegter) tijdens het
festival gedichten voor. Voorafgaand aan het festival presenteerde Filmhuis Den Haag drie aan
het festivalthema verbonden films, met inleidingen en nabesprekingen. Theater aan het Spui
presenteerde op de woensdagavond voor het festival de voorstelling Mahabharata, een productie
van een van de deelnemers, schrijfster/actrice Marjolijn van Heemstra.

Ook dit jaar coördineerde Huis van Gedichten ons
scholierenprogramma ‘Who’s Afraid of Youth’.
Onze samenwerkingspartners in de media waren VPRO
De Avonden, VPRO OVT, NRC Handelsblad en Cultureel
Persbureau De Dodo.
De in dit jaar voortgezette internationale
schrijversavonden ‘The Series’ organiseerden we samen
met Bibliotheek Den Haag, diverse uitgeverijen en Poetry
International.
Publiek bij Who’s Afraid of Youth

Voor de buitenlandse tournees werkten we in Turkije samen met het ITEF festival in Istanbul, op
Sint Maarten met de Philipsburg Library, op Aruba met de Bibilioteca Nacional en op Curaçao
met het FPI.

Bestuursverslag stichting Winternachten 2012

3

Letterenoverleg Den Haag
In 2011 intensiveerden we de samenwerking met andere literaire instellingen in Den Haag. Het in
2010 door de bibliotheek en onszelf geïnitieerde Letterenoverleg Den Haag leidt nu tot
samenwerkingsprojecten, onder meer rond het Couperusjaar 2013. Het overleg heeft inmiddels
een beleidsplan gepubliceerd, dat naar het zich laat aanzien wordt omarmd door de gemeente
Den Haag.
Vrienden van Writers Unlimited
De Stichting Vrienden van Writers Unlimited werd opgericht in 2011. 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 2012 gestaag gegroeid.
Beleidsplan 2013-2016: meerjarige subsidietoekenningen
De aanvraag voor meerjarensubsidie werd in december 2011 ingediend bij de Gemeente Den
Haag, en in maart 2012 bij het Nederlands Letterenfonds. In 2012 kregen we bericht van de
gemeente Den Haag dat het subsidie op het huidige niveau zou worden gehandhaafd, en van het
Nederlands Letterenfonds dat er jaarlijks € 160.000 (i.p.v. voorheen circa € 185.000) toegekend
werd. Deze korting op het subsidie heeft tot gevolg dat we geen buitenlandse tournees meer
kunnen organiseren zonder extra financiering.
Vooruitblik op 2013
Het jaar 2013 is het eerste in de nieuwe cultuurnotaperiode, waarin de gevolgen van een lagere
rijkssubsidie via het Nederlands Letterenfonds zichtbaar zullen worden. De financiële klap van de
economische crisis kunnen we opvangen door een bijdrage van de stichting Vrienden van Writers
Unlimited. Op het moment van het schrijven van dit verslag kunnen we al terugzien op een
geslaagd festival in januari 2013 in Den Haag. De eerste afleveringen van ‘The Series’ in 2013
zijn dankzij de bijdrage van de Bibliotheek Den Haag gefinancierd. We hopen op een
projectsubsidie van de Culturele Projecten van de Gemeente Den Haag om weer tot een reeks
van circa acht programma’s in ‘The Series’ te komen. Of er buitenlandse tournees zullen
plaatsvinden is nu nog niet duidelijk. We kunnen ze alleen met extra financiering organiseren.

Dichter Rodaan Al Galidi (NL Irak) poseert na zijn optreden op Sint Maarten te midden van enthousiaste scholieren
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1. REFLECTIE
Het was een productief jaar voor onze organisatie. We organiseerden het Writers Unlimited
Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag, schrijverstournees naar Antillen
(Aruba, Sint Maarten, Curaçao) en Turkije (Istanbul, Ankara, Hatay) en Writers Unlimited
The Series, zes internationale schrijversavonden in Den Haag.
Writers Unlimited Winternachten - internationaal literatuurfestival Den Haag
De editie 2012 van het Writers Unlimited festival werd gecoördineerd door een duo: Babah
Tarawally en Judith Uyterlinde. Ook het redactieteam werd aangepast met een nieuw lid,
schrijver Vamba Sherif.
Vier dagen lang kon het publiek ruim 120 schrijvers, muziekgroepen en gespreksleiders zien
optreden, in 13 programmaonderdelen met in totaal 52 programma’s: 35 literatuurprogramma’s,
10 muziekoptredens, en 7 films. De recettes waren hoger dan in 2011 (ondanks het hoge BTWtarief van 19%), en alle zalen waren goed gevuld. Totaal 6.294 bezoeken tijdens het festival.
Voorafgaand aan het festival vond een aantal weken lang het educatief programma Who’s afraid
of Youth op vier scholen in Den Haag plaats, culminerend in een festivaloptreden van de
scholieren.
Dit jaar was er op Winternacht 1 en 2 veel ‘lichte’
activiteit in de foyer: boekverkoop, eten en
drinken, dansworkshops, korte gesprekken van
presentator Francis Broekhuijsen met schrijvers,
muziek van een DJ, een video-installatie, en aan
het eind van de avond uitswingen op live muziek.
De onafhankelijke Festivaldagkrant De Dodo
blogde vier dagen lang vanaf het festival, live te
volgen op een groot scherm in de foyer. Ook de
tweets van bezoekers (met hashtag WU12)
waren daar te zien.
Dansles in de foyer tijdens Winternacht 1

In deze foyer-activiteiten liet zich de invloed gelden van een van de coördinatoren, Babah
Tarawally, die sterk de nadruk op het feestelijke en sociale karakter van het festival legde. Zo
boden we het publiek ook de gelegenheid om voorafgaand aan Winternacht 1 en Winternacht 2
te dineren in de foyer, met een maaltijd die verzorgd werd door de Haagse cateraars Swingin’
Safari, Haagse Hapjes en Warung Mini. Ook ’s avonds waren er warme snacks uit alle
windstreken te koop.
Het festival werd uitgebreid met een ‘outreach-programma’, en met een zondagmiddagprogramma in de Koninklijke Schouwburg: de Hommage aan Hella Haasse en de Uitreiking van
de Jan Campert-prijzen. Om het festival ook in de binnenstad meer onder de aandacht te
brengen en feestelijk in te luiden, organiseerden we op vrijdagmiddag een muzikale en poëtische
optocht met dichter Rodaan Al Galidi en de swingende Braziliaanse Brassband The Legendaires,
beginnend bij het House of Humanities, en eindigend bij Theater aan het Spui, de festivallocatie.
En we programmeerden tijdens het festivalweekeinde in Theater Dakota en Theater Concordia.
We veranderden het een en ander in de systematiek van de parallelle programmering van de
zalen tijdens Winternacht 1 en Winternacht 2. We lieten de programma’s op de verschillende
podia niet langer synchroon lopen. Aanvangs- en eindtijden waren niet gelijk. Dat gaf het publiek
de tijd om in afwachting van een volgend programma in de foyer te vertoeven en dat zorgde voor
een minder gehaaste sfeer. De foyer – die in eerdere edities meer op een kruispunt van
overstekende bezoekers leek – werd nu een gezellig plein van vrolijke ontmoetingen, een hapje
en een drankje.
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Het festival trekt 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: net als in 2011 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.
Opnieuw was er veel aandacht in de media (zie de persknipselmap in de bijlage), zowel in de
schrijvende pers als op internet en radio en tv, zowel lokaal en regionaal, als landelijk en
internationaal. Het fraaie affichebeeld werd veel geplaatst. In eigen stad verheugden we ons in
maar liefst twee paginagrote artikelen in Den Haag Centraal en de voorkant van de Uitbijlage.
Ook AD-Haagsche Courant en de Posthoorn besteedden ruim aandacht aan het festival. De stad
hing vol affiches, er reed een tram met ons affichebeeld, onze vlaggen wapperden op opvallende
plekken. Opvallend waren de ‘welkomstborden’ op de Utrechtsebaan. De samenwerking met Den
Haag Marketing resulteerde in een prominente plaats in hun nieuwsbrief, waaraan we een
lezersactie koppelden, hetzelfde gold voor de Haagse Hogeschoolstudenten via de ACKU. We
profiteerden van de samenwerking met NRC Handelsblad in de Leesclub Live: de krant wijdde
een spread aan het onderwerp van de Leesclub: The Great Gatsby van F. Scott Fitzgerald. Ook
was er een spread voor keynote speaker Helon Habila uit Nigeria, die eveneens een pagina in de
Volkskrant toebedeeld kreeg. Van het slotprogramma in de Koninklijke Schouwburg, de
Hommage aan Hella Haasse en de Uitreiking van de Jan Camperts-prijzen, werd ook goed
verslag gedaan. De Libanese schrijfster Joumana Haddad was te gast in het tv-programma
Gesprek op 2 en er stond een uitgebreid interview met haar in het maandblad Opzij. Als vanouds
zond VPRO Radio - De Avonden en OVT - live uit vanaf het festival. Cineac TV kwam langs op
Winternacht 2 en maakte een sfeervolle reportage. Dat deed ook VPRO TV voor een programma
gewijd aan ‘nieuwe Nederlandse schrijvers – van wie een drietal te gast was op het festival.
Ook de internationale media bleven niet achterwege: het Braziliaanse dagblad O Globo,
Antilliaanse media, ZAM Magazine,
Africaserver, Deutsche Welt/
Indonesia en RTV Nederland Wereldomroep brachten nieuws over het
festival. De artikelenstroom op internet is
sterk toegenomen. Niet alleen de
culturele- en nieuwssites vormen een
plek om onze zichtbaarheid te vergroten,
ook de sites van de uitgevers, de
Facebook-pagina’s van auteurs,
vrijwilligers en medewerkers,
nieuwsbrieven en dergelijke.

Writers Unlimited The Series
Een groeiend publiek ontdekt The Series, het
maandelijkse internationale schrijvers-programma in de
nieuwe presentatieruimte op de 1e etage van het
bibliotheekgebouw aan het Spui. The Series is een
samenwerking van Writers Unlimited/Stichting
Winternachten met de Bibliotheek Den Haag, die gestart
is in het najaar van 2011.
De afleveringen in 2012 werden samengesteld door
programmamaker Willemijn Lamp en directeur Ton van de
Na afloop: Etienne van Heerden met bezoekers Langkruis namens Writers Unlimited, de bibliotheek
verzorgt de publiciteit en techniek, de kaartreservering
gaat via de website van Writers Unlimited. We werken samen met Boekhandel Paagman voor de
verkoop van boeken op de avond. Medewerkers van de bibliotheek maken video-registraties,
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waardoor alle programma’s live konden worden gestreamd op internet, en terug te zien zijn op
Youtube (Van Heerden 126x; Kamfer 85x; Kashua 450x; Grossman 531x; Krog 269x; Dutton
294x bekeken) en op de websites van Writers Unlimited en de Bibliotheek Den Haag.
De opbouw van het publiek toonde een stijgende lijn, met volle zalen bij de laatste afleveringen
van 2012. We merken dat we voorzien in een behoefte van het Haagse publiek aan meer
internationaal georiënteerde literatuurevenementen door het jaar heen.
Writers Unlimited on Tour
Aanvankelijk hadden we drie tournees gepland: naar de Antillen, naar Turkije en naar Brazilië.
De tournee naar Brazilië is niet doorgegaan. Hij werd op verzoek van Central de Cultura - de
organisatie van de viering van 400 jaar relaties Brazilië/Nederland - voorbereid, maar onze
tourneeplannen waren inhoudelijk op het moment van indienen van de subsidieaanvraag bij het
Nederlands Letterenfonds nog te rudimentair. De beoogde Braziliaanse samenwerkingspartner
kon ons uiteindelijk niet tijdig de benodigde inhoudelijke en organisatorische faciliteiten bieden.
Dit leidde tot een afwijzing van het subsidieverzoek.
Antillen: Van 15 tot 21 april reisden de schrijvers Helon Habila (Nigeria), Petina Gappah
(Zimbabwe), Rodaan Al Galidi (Irak/Nederland) en David Van Reybrouck (België) naar Sint
Maarten, Aruba en Curaçao voor de tournee ‘Crossing the Seas/Krusa Laman/Crusa Lama’. Ze
werden vanuit Writers Unlimited begeleid door Judith Uyterlinde en Ton van de Langkruis. Het
was de vijfde tournee langs de eilanden die we sinds 2003 organiseren. Onze samenwerkingspartners waren de Philipsburg Jubilee Library in Sint Maarten, de Biblioteca Nacional van Aruba
en het FPI (Fundashon pa Planificacion di Idioma) op Curaçao. De keuze van de buitenlandse
auteurs was ingegeven door het thema dat onze partners voor deze tournee hadden gekozen:
‘De kracht van de herinnering’. Het verwerken van het verleden is een actueel onderwerp voor de
eilanden, die sinds 2010 na eeuwenlange Nederlandse overheersing nu alle drie een autonome
status binnen het koninkrijk hebben. De tournee trok veel publiek: meer dan 2.000 bezoekers in
vijf optredens voor algemeen publiek en meer dan dertig optredens op scholen voor voortgezet
en hoger onderwijs. Bij elk openbaar optreden waren lokale schrijvers, dichters en musici
opgenomen in het programma.

Turkije: In het kader van 400 jaar Nederland-Turkije reisden drie schrijvers namens Writers
Unlimited naar Turkije, van 1 t/m 9 oktober 2012. In deze derde tournee bezochten we
Istanbul, Ankara en Hatay. Het succes van de twee eerdere tournees, in 2009 en 2010, was
aanleiding de samenwerking met onze partners in Turkije te continueren. In totaal bereikte
de tournee 2.075 bezoekers tijdens elf optredens. Writers Unlimited werkte samen met het
Istanbul Tanpinar Literature Festival (ITEF), zowel voor het festival in Istanbul als voor de
optredens in Ankara en Hatay. Adriaan van Dis, Rodaan Al Galidi (Irak/Nederland) en Antjie
Krog (Zuid-Afrika) reisden met begeleider Ton van de Langkruis door Turkije om op te treden
voor een algemeen publiek en voor middelbare scholieren. In Istanbul organiseerden we een
besloten schrijversconferentie. De openbare programma’s voor algemeen publiek trokken,
net als voorgaande jaren, niet veel publiek, maar wel meer dan tijdens onze vorige tournees
in Turkije: we zien echt een vooruitgang in de opkomst van ‘algemeen’ publiek. Het ITEF
ontwikkelt zich inhoudelijk goed. Waar we in vorige jaren zelf de organisatie van de besloten
Writers Meeting in de hand hielden, hebben we dit nu aan het ITEF overgelaten, tot
tevredenheid. Een lastige kwestie is nog wel die van de moderatoren. In eerdere edities liep
het er al vaker op uit dat Ton van de Langkruis moest inspringen als moderator, maar deze
keer was er op twee optredens na geen moderator geregeld door het ITEF. We willen in de
toekomst graag blijven samenwerken met ITEF, en hen, nu het festival zo sterk in omvang is
toegenomen, waar mogelijk adviseren over de wijze van organiseren. Deze tournee kon
plaatsvinden dankzij een bijdrage van de SICA van € 20.000,-, in het kader van 400 jaar
Nederland-Turkije. Het Nederlands Letterenfonds kende een projectsubsidie toe van
€ 2.000,- in de kosten van deelname van Adriaan van Dis. Het fonds draagt uitsluitend bij
aan de deelname van een Nederlandse auteur. Om de tournee toch door te laten gaan,
hebben we in een laat stadium bespaard op de kosten door niet twee maar één begeleider
van Writers Unlimited mee te laten reizen, en niet vier, maar drie auteurs deel te laten
nemen.
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2. ACTIVITEITEN IN 2012 – EEN TERUGBLIK
2.1 Writers Unlimited Winternachten Festival Den Haag 2012
‘Keep on Dreaming’ was het thema van de zeventiende editie van het Writers Unlimited
Winternachten festival in januari in Den Haag. Een knipoog naar de dromers, de gelovers
in utopieën, de najagers van idealen. Schrijvers en denkers uit Nederland en ver
daarbuiten spraken zich uit over hun dromen, ze droomden met ons over vrijheid en hoe
die verwezenlijkt kan worden. En over het belang van de verbeelding, de kracht van de
literatuur.
Het programma: Opwarming in Filmhuis en Theater aan het Spui
Voor aanvang van het festival vertoonde het Filmhuis Den Haag drie
avonden lang films rond het thema ‘Keep on Dreaming’. Er was een volle
zaal op de maandagavond voor de vertoning van de ‘herstelde’ versie
van Metropolis van Fritz Lang, met onlangs in Argentinië teruggevonden
fragmenten. Prof. Frank Kessler gaf de inleiding. Het programma werd
mede mogelijk gemaakt door het Goethe Institut. De volgende avond
werd V for Vendetta van James McTeigue vertoond. Dé film van de Still uit
Still uit Metropolis (1927)
Occupy beweging,waarmee we aansloten bij een van de programma’s
van het festival. Toch was er weinig publiek. De film was al te ruim in
circulatie geweest voor het festival. Op woensdagavond vertoonden we The Light in Her Eyes
van Julia Meltzer en Laura Nix. Een documentaire over een vrouw, die met haar Koranschool in
de moskee in Damascus onwetendheid onder vrouwen bestrijdt. Het geplande nagesprek van
Hassnae Bouazza met de Egyptische schrijfster Mansoura Ez Eldin kwam te vervallen, omdat Ez
Eldin op het laatste moment wegens familieomstandigheden niet naar Nederland was afgereisd.
Er was een klein geïnteresseerd publiek. Op dezelfde avond presenteerde Theater aan het Spui
in het kader van het festival de voorstelling Mahabharata. In een goedgevulde zaal speelde
actrice en dichteres Marjolijn van Heemstra – dat weekeinde te gast op het festival - met de
Indiase acteur Satchit Puranik een voorstelling over de gelijknamige film van Peter Brook.
Oxfam Novib PEN Awards, donderdagmiddag
Het festival in Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag begon op donderdagmiddag 19
januari 2012 met de uitreiking van een van de Oxfam Novib PEN Awards aan activiste en
dichteres Asieh Amini, gevolgd door een internationaal 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 mensenrechtenambassadeur Lionel Veer gingen schrijfsters uit
verschillende delen van de wereld met elkaar in gesprek over vrouwenrechten en seksualiteit.
Journaliste Hassnae Bouazza sprak met Leila Chudori over de antiporno-wetgeving in Indonesië
en met Bejan Matur over eerwraak in Turkije. Het slotwoord was voor Kader Abdolah.
Winternachtenlezing, donderdagavond
’s Avonds was er de Winternachtenlezing, die dit jaar gegeven werd
door de Nigeriaanse schrijver Helon Habila, gevolgd door een debat met
de schrijver en de Nederlandse auteur Jan Brokken, onder leiding van
Bas Heijne. Na een kort optreden van zangeres Pearlmira Vincent,
opende Henk Pröpper - directeur van uitgeverij De Bezige Bij en
voormalig directeur van het Nederlands Lettererenfonds - het festival
met een toespraak, waarin hij de rol van Writers Unlimited beschreef en
prees, en het belang van internationale literaire uitwisseling benadrukte.
Helon Habila gaf zijn lezing de titel ‘literatuur als manier van zien’. Wie
getuige is van onrecht kan wegkijken of weglopen. Een echte schrijver,
zo betoogde Habila, kan dat niet, want de schrijver wordt door dat
beeld gefascineerd en achtervolgd tot hij er over schrijft. Hoe kan
Helon Habila in de Volkskrant
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literatuur onze blik scherpen en ons inlevingsvermogen vergroten? Hoe verhouden fictie en
waarheid zich tot elkaar? Zo stelde Helon Habila in zijn recente roman Oil on Water de
misstanden rond de oliewinning in Nigeria aan de kaak zonder met een beschuldigende vinger te
wijzen. Na de lezing interviewde Bas Heijne de schrijver en leidde een gesprek met hem en Jan
Brokken. Tot slot kwam het publiek aan het woord en dat leidde tot vragen aan Habila over zijn
mening over de rol van Shell in Nigeria. Habila toonde zich hier meer schrijver dan activist: hij
benadrukte dat hij in zijn roman eerder vragen stelde over de manier waarop de ellende in
Nigeria tot stand kwam, dan te wijzen naar een van de betrokken partijen.

Writers Meeting, vrijdagochtend
In voorgaande edities van het festival boden we de buitenlandse en enkele Nederlandse
auteurs een tweedaagse bijeenkomst aan, een besloten schrijversconferentie. Dit jaar
hebben we dit programma – onder druk van bezuinigingen - teruggebracht tot één ochtend.
Het werd een ‘Writers Meeting’, waarin we de 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 Nelleke Noordervliet ontstond zo een open
gesprek tussen de schrijvers, waarin ze ingingen op vragen over de verantwoordelijkheid van
de schrijver en de mate waarin hij een representant is van zijn land of cultuur.
Optocht, vrijdagmiddag
Om het festival ook in de binnenstad meer onder de aandacht te brengen en feestelijk in te
luiden, organiseerden we op vrijdagmiddag een muzikale en poëtische optocht met dichter
Rodaan Al Galidi en de swingende Braziliaanse Brassband The Legendaires, beginnend bij het
House of Humanities, en eindigend bij Theater aan het Spui, de festivallocatie.
Winternacht 1, vrijdagavond
Uit 27 programmaonderdelen op vele podia kon het publiek een avond lang kiezen voor
literatuur- film- muziek- en dansprogramma’s. Een kort overzicht van de programma-onderdelen:
In ‘How to be a Dictator in Africa’ spraken Helon Habila, Dinaw Mengestu, David Van Reybrouck
onder leiding van Andrew Makkinga over de landen die deze schrijvers achter zich lieten en over
de dictaturen in die landen. Van Somalië tot Nigeria, van de Soedan tot Congo. Een hoogtepunt
in de avond was het gesprek van Bas Heijne met de Britse filosoof John Gray, over het geheim
van het succes van populistische partijen tegen de achtergrond van toenemende globalisering en
veranderende machtsverhoudingen. Een verrassend mooie bijdrage van Tommy Wieringa
hoorden we in het programma met Kader Abdolah en Nazmye Oral onder leiding van Naïma
Azough over de vraag of we – denkend aan de Arabische lente - verlangen naar een
Nederlandse lente. Schrijfster Bernice Chauly uit Maleisië en onze partner bij de tournees naar
dat land en Edney Silvestre (Brazilië) gingen in gesprek over verstikkende familiebanden en over
hoe religieuze en culturele druk dromen verwoesten en liefdes dwarsbomen. De deelname van
Sylvestre was ingegeven door de viering van vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en
Brazilië. Een goede aanleiding om ons te verdiepen in de
Braziliaanse literatuur. Asis Aynan presenteerde een
programma met schrijvers en dichters Ahmad Al Malik,
Rodaan Al Galidi, Raj Mohan en Chika Unigwe, die hun
ervaringen deelden over schrijven in een andere taal dan
hun moedertaal.
Vier vrijgevochten schrijfsters, Marion Bloem, Bernice
Chauly, Joumana Haddad (Libanon) en Astrid Theunissen, spraken met Petra Stienen in het programma ‘Wet
Dreams on a Winter’s Night’.
Wet dreams on a Winter’s Night

In het Filmhuis kwamen de Nigeriaanse journalist en de schrijver Helon Habila en de
Nederlandse documentairemaker Thomas Blom samen. We zagen fragmenten uit de
spraakmakende documentaire van Blom over Shell in Nigeria, en vergeleken scènes uit de
documentaire met fragmenten uit Oil on Water, het boek van Habila. In dezelfde zaal kon het
publiek genieten van twee films over de Arabische wereld: The Green Wave van Ali Samadi
Ahadi en The Glass House van regisseur Hamid Rahmanian.
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In Filmhuis 7 was het Wintercafé ingericht: Daar kreeg het publiek een informele avond met een
afwisselend programma met muziek, gesprek, en voordracht van proza en poëzie. In het
Wintercafé was er opnieuw veel aandacht voor leerlingen van het voortgezet onderwijs uit de
Haagse regio. In ‘Who’s Afraid of Youth’ droegen scholieren van SG Johan de Witt en Lyceum
Ypenburg zelfgeschreven gedichten voor. Meer dan tien uur poëzieles hadden ze achter de rug.
Inspiratie kwam van dichter Marjolijn van Heemstra, die hen bezocht in de klas en met hen
poëzie las. Vervolgens gingen ze aan de slag met de docenten van Huis van Gedichten. Na veel
schrijven en schrappen, uitbreiden en inkorten brachten de leerlingen nu zelf hun allerbeste
gedichten op het festival. Marjolijn van Heemstra trad samen met de scholierendichters op,
muzikaal begeleid door zangeres Faya en Trio Koenijn, gepresenteerd door Nicole Terborg. In
het Wintercafé ook ‘Mad as Hell’- ranting sessies van Nederlandse en buitenlandse schrijvers en
dichters, en presentatie van nieuwe Haagse literaire talenten, aangedragen door het literaire
tijdschrift Extaze.
Het muziekprogramma bood optredens van de Batiband (Ethiopische muziek), en een
programma van zangeres Ghalia Benali, die een hommage bracht aan de legendarische
zangeres Oum Khaltoum. Buiten op het plein voor het theater stond De Kas, met daarin een live
radio-uitzending van het VPRO programma De Avonden: een reeks korte interviews met
schrijvers, afgewisseld met muziek. Aan het eind van de avond ging het publiek dansend de
nacht in met de Marokkaanse muziek van de band Manar.
Leesclub Live, zaterdagmiddag
Dit jaar was er een bijzondere aflevering van de Leesclub Live, die we al enige jaren organiseren
met NRC Handelsblad. Het was de laatste keer dat Pieter Steinz, toen nog chef boeken van de
krant, het programma presenteerde. Hij is inmiddels directeur van het Nederlands Letterenfonds.
Centraal stond de roman The Great Gatsby van F. Scott
Fitzgerald. Namens de krant spraken Bas Heijne en
Elsbeth Etty met Gustaaf Peek over deze ‘great American
novel’ met het publiek. De bijdrage van Elsbeth Etty, die
een fraaie parallel trok tussen Gatsby en Pim Fortuyn,
maakte grote indruk. Zoals altijd was de publieksinbreng
van hoge kwaliteit. Veruit de meeste bezoekers hadden
het boek gelezen en kwamen met interessante vragen
en observaties.
Pieter Steinz presenteert de NRC Leesclub live

Outreach in Theater Dakota en Theater Concordia, zaterdagmiddag
Dit jaar hebben we ons outreach programma
versterkt. Na een proef een jaar geleden met
een programma rond Arabische auteurs in Villa
Escamp zetten we nu in op een groter
programma buiten het centrum van de stad. We
organiseerden programma’s op locatie voor
publiek dat niet gewend is om het festival in het
centrum te bezoeken. In Theater Dakota
organiseerden we een ‘meet and greet’ met de
Afrikaanse schrijvers Vamba Sherif, Babah
Afrikaanse auteurs te gast in Theater Dakota
Tarawally, Nii Ayikwei Parkes, Helon Habila,
Kopana Matlwa en zangeres Adejoke
Babington-Ashay. Een volle foyer met 71 bezoekers ging informeel in gesprek met de schrijvers.
Er was een spontane muzikale bijdrage van Nancy-Josee Ntumba Ciakudia. Een klein, maar
indrukwekkend programma, dat ons inspireerde om de samenwerking met dit nieuwe theater in
stadsdeel Escamp voort te zetten. De Turks-Koerdische schrijfster Bejan Matur ontmoette 51
bezoekers uit Turks en Koerdisch Den Haag in een ‘meet and greet’ in Theater Concordia.
Winternacht 2, zaterdagavond
Meer nog dan tijdens Winternacht 1 was de sfeer onder publiek ontspannen en feestelijk.
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Ook nu weer was er veel te beleven in de foyer. Schrijvers die signeren, de verslaglegging van
Cultureel persbureau De Dodo, interviews door foyerpresentator Francis Broekhuijsen en
natuurlijk eten en drinken. In afwachting van een volgend programma in een van de zalen liet het
publiek zich met veel animo instrueren in Latin dansstijlen door Morry Klein van dansschool
Salsaventura. En er werd tot laat in de nacht gedanst op de muziek van de jonge muzikanten van
Jungle by Night.
In het Wintercafé in Filmhuis 7 kreeg het publiek een informele avond met een afwisselend
programma met muziek, gesprek, en voordracht van proza en poëzie. Scholieren van het Haags
Montessori Lyceum en het Diamant College brachten hun poëzie over het voetlicht, samen met
dichter Maarten Inghels en zangeres Faya, presentatie Nicole Terborg. Rode Rozen trad op met
muziek geïnspireerd op Another Country van James Baldwin. Er was voordracht van
schrijvers Said el Haji, Nii Ayikwei Parkes en Edney Silvestre, en de genomineerde dichters
van de VSB Poëzieprijs droegen gedichten voor. Muziek van Zoumana Diarra en Basile
Maneka.
Er was de film van Cindy Kerseborn over leven en werk van schrijver en dichter Edgar Cairo. En
het eerbetoon aan de Curaçaose schrijver Frank Martinus Arion: ter gelegenheid van het
verschijnen van de Nederlandse vertaling van zijn grote roman Dubbelspel speelde het publiek
‘Changá, Het grote Dubbelspel Vertaalspel’. Aan het eind van de avond vertoonden we de
documentaire No More Fear van Mourad Ben Cheikh over de Jasmijnrevolutie in Tunesië.
Er waren afwisselende schrijversprogramma’s in de grote en kleine zaal. Bijvoorbeeld over ‘Lust
and Colour’, met Robert Vuijsje, de auteur van Alleen maar nette mensen, Kopano Matlwa (ZuidAfrika) en Edney Silvestre (Brazilië). Arthur Japin, Annejet van der Zijl en Said el Haji spraken
over de geschiedenis als bron van inspiratie voor hun werk. Voor het eerst gaven we aandacht
aan stripverhalen, in een programma met Peter Milligan (Groot-Brittannië) en Inge Heremans
(België) over controversiële kwesties in het beeldverhaal.
In De Kas,het glazen huis voor de deur van het theater, was een doorlopend programma over het
‘burgervertrouwen’. Over onvrede, van Occupy tot Tea Party. David Van Reybrouck, Samuel
Vriezen en Chris Keulemans spraken met Patrick van der Hijden. Het publiek keek en luisterde
mee, deels in de kas, deels buiten de kas.
Muziek was er van muziektheatergroep Rode Rozen, het Ghana Community Choir uit Amsterdam
Zuid-Oost en het duo Zoumana Diarra en Basile Maneka. Muziek was er ook bij een
voordrachtsprogramma van poëzie, met Lieke Marsman, Ramsey Nasr en Bernlef. Hun
voordrachten werden zingend ingeleid door Trio Droomvogels. In samenwerking met Poetry
International presenteerden we de genomineerde dichters van de VSB Poëzieprijs. Peter
Ghyssaert, Jan Lauwereyns, Willem Jan Otten, Erik Spinoy en Anne Vegter droegen voor uit hun
werk.
Politiek en Poëzie was het onderwerp van twee geëngageerde auteurs: Joumana Haddad
(Libanon) en Bejan Matur (Turkije), onder leiding van Turkije-correspondent Bram Vermeulen.
Kopano Matlwa (Zuid-Afrika), Leila Chudori (Indonesië) en Adriaan van Dis spraken onder leiding
van Anil Ramdas over vergeven of vergeten. Kunnen we leren van de
geschiedenis of is de mensheid gedoemd altijd dezelfde fouten te blijven
herhalen? We zagen Anil Ramdas terug in een programma over toekomstdromen voor Suriname, samen met Karin Amatmoekrim, Noraly Beyer en Sheila
Sitalsing. Twee weken na het festival bereikte ons het bericht dat Anil Ramdas
een einde aan zijn leven had gemaakt. Hij had meerdere malen bij het festival in
Den Haag opgetreden, en was een jaar eerder nog een van de deelnemers aan
onze schrijverstournee naar Turkije.
Anil Ramdas

VPRO radio OVT live, zondagochtend
Een live uitzending van een van de meest beluisterde programma’s van Radio 1, ook dit jaar
vanuit Café Brasserie Dudok in Den Haag. De Surinaamse publicist Theo Para was te gast om te
spreken over zijn boek De Schreeuw van Bastion Veere, over de geschiedenis van Suriname
sinds de decembermoorden van 1982. Er was ook aandacht voor de kort voor het festival
overleden eerste president van Suriname, Johan Ferrier, in een gesprek met zijn dochter, de
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schrijfster Cynthia McLeod, en John Jansen van Galen. Gilbert Wawoe, oud-staatsraad, sprak
met historicus Gert Oostindie over de bijzondere status die de eilanden Bonaire, St. Eustatius en
Saba vanaf oktober 2012 in Nederland zouden krijgen. Schrijfster Nelleke Noordervliet las haar
column voor.
Hommage aan Hella/Jan Campert-prijzen, zondagmiddag
Voor het eerst presenteerde Writers Unlimited in de Koninklijke Schouwburg de uitreiking van de
Jan Campert prijzen, de literaire prijzen van de Gemeente Den Haag. We combineerden de
feestelijke uitreiking met de ‘Hommage aan Hella’, een in samenwerking met de uitgever
samengesteld programma over de in het najaar van 2011 overleden schrijfster Hella S. Haasse.
Het programma trok een volle schouwburgzaal. Natuurlijk vanwege de populariteit van Hella
Haasse, maar ook omdat we bekende en geliefde acteurs als Willem Nijholt en Loes Luca
opnamen in het programma. Willem Nijholt las voor uit zijn briefwisseling met Haasse en Loes
Luca vertolkte enkele cabaretteksten die Haasse in het begin van haar carrière schreef, zoals het
geestige Yvonne de Spionne. Elsbeth Etty, Marjolijn Februari, Kees ’t Hart, Patricia de Groot,
Gustaaf Peek, Margot Dijkgraaf, Rudi Wester en Arjan Peters vertelden anekdotes en verhalen.
Ook Haasses dochters Ellen van Lelyveld en Marijn van Lelyveld leverden een persoonlijke
bijdrage aan het programma, dat gepresenteerd werd door Pieter Steinz.Na de pauze werden de
Jan Campertprijzen uitgereikt door de Haagse wethouder Marjolein de Jong. De Constantijn
Huygens-prijs werd toegekend aan A.F.Th. van der Heijden – wiens laatste boek Tonio, een
requiem roman, gaat over de dood van zijn zoon. De schrijver zelf was om persoonlijke redenen
(hij blijft – rouwend - buiten de openbaarheid) niet aanwezig. Zijn dankwoord was te zien in een
speciaal voor deze gelegenheid gemaakte korte film, waarvan een fragment ’s avonds werd
uitgezonden door het NOS Journaal.

Loes Luca vertolkt Yvonne de Spionne van Hella Haasse op zondagmiddag in de Koninklijke Schouwburg
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2.2 Writers Unlimited The Series
Een groeiend publiek ontdekt The Series, het
maandelijkse internationale schrijversprogramma, in de nieuwe presentatieruimte op
de 1e etage van het bibliotheekgebouw aan het
Spui. The Series is een samenwerking van
Writers Unlimited/Stichting Winternachten met
de Bibliotheek Den Haag, die gestart is in het
najaar van 2011.

De afleveringen in 2012 werden samengesteld
door programmamaker Willemijn Lamp en
directeur Ton van de Langkruis namens Writers
Unlimited, de bibliotheek verzorgt de publiciteit en
techniek, de kaartreservering gaat via de website
van Writers Unlimited. We werken samen met Boekhandel Paagman voor de verkoop van
boeken op de avond. Medewerkers van de bibliotheek maken video-registraties, waardoor alle
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.
De opbouw van het publiek toonde een stijgende lijn, met volle zalen bij de laatste afleveringen
van 2012. We merken dat we voorzien in een behoefte van het Haagse publiek aan meer
internationaal georiënteerde literatuurevenementen door het jaar heen.

Etienne van Heerden (Zuid-Afrika)
Op 24 februari trad Etienne van Heerden op, een van de bekendste ZuidAfrikaanse auteurs. Hij sprak over zijn roman 30 Nagte in Amsterdam, die in
Nederlandse vertaling was verschenen. Hij ging in gesprek met Bart Luirink,
hoofdredacteur van ZAM Africa Magazine en voormalig actie-coördinator bij
de Anti Apartheids Beweging. Gespreksleider was Jeroen van Kan (VPRO De
Avonden). Van Heerdens roman speelt in Amsterdam, en stelt onder andere
de duistere kanten van het Nederlandse verzet tegen de apartheid in ZuidAfrika aan de kaak. Er waren 31 bezoekers.

Sayed Kashua (Israël)
Op 3 mei was de spraakmakende, veelbelovende jonge Palestijnse romanschrijver, journalist, tvcriticus en columnist Sayed Kashua uit Israël te gast. In 2003 verscheen zijn debuutroman
Dansende Arabieren. In 2011 won Sayed Kashua de prestigieuze Bernstein Prize voor Tweede
persoon enkelvoud. Hij werd geïnterviewd door journaliste Hassnae Bouazza. Er waren 24
bezoekers.

Ronelda S. Kamfer (Zuid-Afrika)
Op 7 juni presenteerden we Ronelda S. Kamfer. Ze is een van de
spannendste jonge Zuid-Afrikaanse dichters van dit moment. Ze ging in
gesprek met de Nederlandse schrijfster Christine Otten. Kamfer studeert
aan de Universiteit van West Kaap bij de bekende schrijfster Antjie Krog.
Voor haar debuutbundel Noudat Slapende Honde (2008) kreeg ze de
prestigieuze Eugene Marais prijs. Ze was eerder in Den Haag te gast op
het Writers Unlimited Winternachten festival 2010. Haar nieuwe bundel
Santenkraam verscheen half 2012 in Nederlandse vertaling. Het gesprek
tussen Kamfer en Otten werd geleid door radio- en televisiepresentator
Jeroen van Kan (VPRO De Avonden). Er waren 22 bezoekers.
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David Grossman (Israel)
Op 11 september ging essayist en columnist Bas Heijne in gesprek met
schrijver David Grossman, een van Israëls grote schrijvers. Onlangs
verscheen de Nederlandse uitgave van Grossmans laatste roman Uit de tijd
vallen, over het verdriet van ouders die een kind verloren hebben. We
werkten voor deze aflevering van The Series samen met Uitgeverij Cossee.
Acteur Hugo Maerten (Toneelgroep De Appel) droeg fragmenten voor uit de
roman. In een bijna uitverkochte zaal waren 129 bezoekers.

Antjie Krog (Zuid-Afrika)
Op 10 oktober eerden Nederlandse dichters de ZuidAfrikaanse schrijver en dichter Antjie Krog, die haar
zestigste verjaardag in Den Haag kwam vieren. Een
samenwerkingsproject van Writers Unlimited met Poetry
International en Tortuca, tijdschrift voor literatuur en
beeldende kunst. Ter gelegenheid van haar verjaardag
schreven meer dan veertig dichters een gedicht voor Antjie
Krog. Deze gedichten werden gebundeld in een speciale
uitgave van Tortuca, die op deze avond aan haar werd
aangeboden. ‘Antjie Krog Sestig’ was een feestelijke avond,
waarin de jarige haar favoriete Afrikaanstalige gedichten
voordroeg. Adriaan van Dis sprak met haar over de positie
van de dichter in Zuid-Afrika. Een aantal van de veertig
dichters trad op: Hester Knibbe, Christine Otten, Rob
Schouten, Jan Baeke, Tsead Bruinja, Rodaan Al Galidi,
Anton Korteweg, Raj Mohan, Peter Swanborn, Jan van der
Haar en Ad Zuiderent. Bas Kwakman, directeur van Poetry
International Rotterdam, presenteerde het programma. De
avond trok 187 bezoekers.

Kevin Dutton (Groot-Brittannië)
De laatste avond in 2012 was op 12 november. Daarin
stond het boek De lessen van de psychopaat van Kevin
Dutton centraal. Deze docent psychologie en publicist uit
Cambridge toont aan dat we veel kunnen leren van de
psychopathologie. Hij ging in gesprek met strafpleiter
Gerard Spong, onder leiding van schrijver, dichter en
forensisch psychiater Antoine de Kom. De bezoekers
namen actief deel aan dit gesprek. Onderdeel van de avond
was de test ‘Are you a Psychopath?’, waar alle aanwezigen
aan deelnamen. Deze aflevering van The Series maakten
we in samenwerking met uitgeverij De Bezige Bij. Er waren
157 bezoekers.
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2.3 Tournee naar Antillen – Aruba, Sint Maarten, Curacao
Van 15 tot 21 april reisden de schrijvers Helon Habila
(Nigeria), Petina Gappah (Zimbabwe), Rodaan Al Galidi
(Irak/Nederland) en David Van Reybrouck (België) naar Sint
Maarten, Aruba en Curaçao voor de tournee ‘Crossing the
Seas/Krusa Laman/Crusa Lama’. Ze werden vanuit Writers
Unlimited begeleid door Judith Uyterlinde en Ton van de Langkruis. Het was de vijfde
tournee langs de eilanden die we sinds 2003 organiseren. Onze samenwerkingspartners
waren de Philipsburg Jubilee Library in Sint Maarten, de Biblioteca Nacional van Aruba en
het FPI (Fundashon pa Planificacion di Idioma) op Curaçao.
De keuze van de buitenlandse auteurs was ingegeven door het thema dat onze partners voor
deze tournee hadden gekozen: ‘De kracht van de herinnering’. Het verwerken van het verleden is
een actueel onderwerp voor de eilanden, die sinds 2010 na eeuwenlange Nederlandse
overheersing nu alle drie een autonome status binnen het koninkrijk hebben. Hoe die nieuwe
identiteit vorm te geven, welke herinneringen wil men koesteren, van welke ballast uit het
verleden wil men worden verlost? De tournee trok veel publiek: meer dan 2.000 bezoekers in vijf
optredens voor algemeen publiek en meer dan dertig optredens op scholen voor voortgezet en
hoger onderwijs. Bij elk openbaar optreden waren lokale schrijvers, dichters en musici
opgenomen in het programma.
Op Sint Maarten zagen we sterke bijdragen van de lokale schrijvers en dichters Steven Rodney,
Lizanne Charles, Giovanni Olivacci en Marianne Tefft, musici Jawara Joe, Lena Browne en
Marenika Arindell en danseres Marisha Olivacce-Carty. Het optreden in het Cultural Center trok
vijftig bezoekers, minder dan in vorige tournees. Het gebouw, voorheen altijd prominent zichtbaar
vanaf de straat, was nu aan het zicht onttrokken door een houten horeca-gebouw. Nergens was
een aankondiging van het programma op het gebouw te zien. Een gemiste kans. De schooloptredens op Sint Maarten waren als altijd goed georganiseerd, dankzij een goede coördinatie
vanuit de bibliotheek. Elk van de vier schrijvers gaf een aantal uren les in hogere klassen van de
middelbare scholen. De leerlingen hadden zich doorgaans goed voorbereid, met het materiaal
dat Writers Unlimited van te voren had toegestuurd. Aan het eind van ons verblijf in Sint Maarten
gaf schrijfster Loekie Morales in de bibliotheek een presentatie van haar roman. Op Sint Maarten
waren er totaal 490 bezoekers.
Op Aruba was het openbare optreden in het Cas di Cultura, de
schouwburg. Naast onze vier auteurs traden de Arubaanse
schrijvers en dichters Jacques Thönissen, Caresse Isings, Dora
Lauffer en Jossy Tromp, presentator Victor Mathilda, gitarist
Ryan Maduro en zangeressen Elisabeth Pope en Sharon Rose
op. Ook het scholenbezoek trok veel publiek, en werd door de
leerlingen zeer goed ontvangen. De lokale en buitenlandse
schrijvers werden hier in drie groepen verdeeld: Nederlandstalig,
Engelstalig en Papiamentstalig. Op Aruba totaal 600 bezoekers.
Het meest uitgebreide programma was op Curaçao, samen-gesteld door Ini Statia van het FPI.
Onder andere in het Kolegio Alejandro Paula. Deze school heette tot vorig jaar nog Peter
Stuyvesant College, maar is nu door het ministerie van onderwijs hernoemd naar een bekende
Antilliaanse academicus en schrijver van boekwerken over de slavernij. Wanneer Petina Gappah
de scholieren vraagt wat zij van deze naamsverandering vinden, is het alsof ze een lucifer bij een
zevenklapper houdt. De leerlingen ontsteken in woede over de ondemocratische wijze waarop
het besluit is doorgedrukt, nadat zij zich er bij een enquête met een ruime meerderheid tegen
hadden uitgesproken. De scholieren van de hogere klassen HAVO en VWO vinden het
geldverspilling dat ze nieuwe schooluniformen moesten aanschaffen en dat het standbeeld van
Peter Stuyvesant op de binnenplaats moest worden neergehaald. Wat was er mis met de naam
Peter Stuyvesant, hij was toch gewoon een historische figuur die een rol heeft gespeeld in de
geschiedenis van Curaçao? Er waren nog veel meer scholenoptredens, er was een speciale
‘meet and greet’ middag met de buitenlandse auteurs in galerie ‘NAAM’, met een expositie rond
het thema ‘Poder di Memoria’. Er was een optreden van David Van Reybrouck in de bibliotheek,
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voor een zeer betrokken publiek. De bibliotheek werkte hier samen met een leesclub en een
Vlaamse culturele vereniging. Van Reybroucks boek over de geschiedenis van Congo stond
centraal. In het programma in Curaçao was ook een besloten Writers Meeting opgenomen. De
gekozen plaats, een druk bezocht restaurant waar bouwvakkers met veel lawaai een verbouwing
uitvoerden, maakte een geconcentreerd gesprek tijdens de maaltijd onmogelijk. Daardoor was
het effect van de Writers Meeting niet zoals wij dat gewend zijn.
Wel geslaagd waren de twee grote – zeer goed bezochte – publieksoptredens: een debatavond
in Teatro Luna Blou en een avond in Villa Maria met een bont programma met muziek, theater en
voordracht. Op de debatavond spraken onze auteurs met de lokale schrijver Richenel Ansano en
de uit Nederland afkomstige Miriam Sluis, onder leiding van Mario Kleinmoedig. In twee debatten
kwam het thema ‘Power of Memory’ goed naar voren. Zo ook de vraag hoe het is om te schrijven
over een land waar je als buitenstaander en representant van de ex-kolonisator wordt gezien.
Bedrijven Miriam Sluis en David Van Reybrouck niet een nieuwe vorm van kolonialisme door zich
de geschiedenis van hun voormalige kolonie toe te eigenen? Ook Helon Habila (auteur van Oil
on Water over de praktijken van de oliegiganten in Nigeria) moet zich verdedigen omdat hij in zijn
werk zijn geboorteland bekritiseert, terwijl hij zelf in Amerika is gaan wonen. Alle drie de schrijvers
zeggen dat het hen in de eerste plaats gaat om het vastleggen van de gebeurtenissen in landen
waarbij ze zich betrokken voelen. Ze zijn zich terdege van hun positie bewust en proberen daar
integer mee om te gaan. Miriam Sluis zegt: ‘Ik eigen mij het onderwerp niet toe, iedereen mag
over de geschiedenis van Curaçao schrijven. Ik nodig iedereen uit dat beter te doen dan ik.’
Voorafgaand en tussen de debatten was er storytelling door Sheila Payne en live muziek van
Rhazul and his group.

David Van Reybrouck, Helon Habila en Frank Martinus Arion

In de ‘nochi literario’ in de prachtige overkapte ruimte van Villa Maria traden voor een volle zaal
behalve onze auteurs ook de lokale schrijvers Lucille Berry-Haseth en Cathleen Giterson,
storyteller Guineta de Palm en het koor en dansers van Serenada op. Onaangekondigd was het
optreden van de Curaçaose schrijver Frank Martinus Arion. Omdat deze sinds enkele jaren met
zijn gezondheid tobt was onzeker of hij het festival zou kunnen bijwonen. Er ging een zindering
door de zaal toen de levende legende onverwacht naar voren werd geroepen om een paar
gedichten voor te dragen. Hij moest ondersteund worden bij het betreden van het podium. Het
publiek werd muisstil toen hij begon te lezen en na afloop kreeg hij een minutenlange staande
ovatie. In Curacao waren er 920 bezoekers.
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2.4 Tournee Turkije – Istanbul, Ankara, Hatay
In het kader van 400 jaar Nederland-Turkije reisden drie schrijvers namens Writers
Unlimited naar Turkije, van 1 t/m 9 oktober 2012. In deze derde tournee bezochten we
Istanbul, Ankara en Hatay. Het succes van de twee eerdere tournees, in 2009 en 2010,
was aanleiding de samenwerking met onze partners in Turkije te continueren. In totaal
bereikte de tournee 2.075 bezoekers tijdens elf optredens.
Writers Unlimited werkte samen met het Istanbul Tanpinar Literature
Festival (ITEF), zowel voor het festival in Istanbul als voor de optredens in
Ankara en Hatay. Adriaan van Dis, Rodaan Al Galidi (Irak/Nederland) en
Antjie Krog (Zuid-Afrika) reisden met begeleider Ton van de Langkruis door
Turkije om op te treden voor een algemeen publiek en voor middelbare
scholieren. In Istanbul organiseerden we een besloten
schrijversconferentie, onder leiding van schrijfster Karin Karakaşlı, met de
Turkse auteurs Aslı E. Perker, Menekşe Toprak, Çiğdem y Mirol, Burhan
Sönmez, en Adriaan van Dis, Rodaan Al Galidi en Antjie Krog.
Alle openbare optredens bestaan uit voordracht door de schrijvers van fragmenten uit hun
eigen werk én uit korte gesprekken met de schrijvers. De schrijvers zijn geselecteerd op
grond van het thema ‘Angst en de stad’; een thema dat in overleg met onze partners werd
vastgesteld. Met name tijdens de optredens voor scholieren konden de schrijvers in dialoog
met het publiek. De scholieren bereidden zich voor op het schrijversbezoek aan de hand van
vooruitgestuurde Turkse vertalingen van gedichten en romanfragmenten, en achtergrondinformatie over de auteurs. Bij alle optredens droegen de auteurs hun werk voor in de
oorspronkelijke taal, en werd de vertaling naar het Turks simultaan geprojecteerd. De
gesprekken met de auteurs waren in het Engels.
Taakverdeling Bij deze tournees gaan we uit van een gedeeld ‘ownership’, met een daarbij
aansluitende taakverdeling, en verdeling van kosten. Writers Unlimited zorgt voor de selectie
van de drie reizende auteurs, voor de begeleiding tijdens de tournee, voor de vertalingen van
teksten en de simultaanprojectie van de vertalingen. Daarnaast is Writers Unlimited
verantwoordelijk voor de internationale reiskosten en de honoraria van de drie schrijvers, de
begeleiding van de tournee, en de productie van de tournee vanuit het kantoor in Den Haag.
Onze partners van het ITEF waren – samen met de partners in Ankara en Hatay –
verantwoordelijk voor de lokale organisatie en publiciteit. De verblijfskosten en de lokale
reiskosten voor de drie auteurs en de begeleider werden door onze Turkse partners
gedragen. Het programma werd in onderling overleg samengesteld, waarbij onze partners de
keuze voor de lokale/regionale auteurs maakten.
Evaluatie Het was merkbaar dat het ITEF festival een snelle groei doormaakt: niet alles in
de logistieke organisatie liep zoals het zou moeten. Maar omdat we al een aantal jaren
samenwerken, konden we met onze gezamenlijke improvisatietalenten de meeste
onvolkomenheden ter plekke oplossen. Writers Unlimited is blij met de optredens. Er is een
groot publiek bereikt, met name onder middelbare scholieren. De optredens voor scholieren
waren goed. Op de meeste scholen was de kennis van het Engels groot, en waren de
leerlingen goed voorbereid. Anders dan voorgaande jaren traden we nu niet op voor
studenten. Dat voelden we als een gemis.
De openbare programma’s voor algemeen publiek trokken, net als voorgaande jaren, niet
veel publiek, maar wel meer dan tijdens onze vorige tournees in Turkije: we zien echt een
vooruitgang in de opkomst van ‘algemeen’ publiek. Het ITEF ontwikkelt zich inhoudelijk
goed. Waar we in vorige jaren zelf de organisatie van de besloten Writers Meeting in de
hand hielden, hebben we dit nu aan het ITEF overgelaten, tot tevredenheid. Een lastige
kwestie is nog wel die van de moderatoren. In eerdere edities liep het er al vaker op uit dat
Ton van de Langkruis moest inspringen als moderator, maar deze keer was er op twee
optredens na geen moderator geregeld door het ITEF. We willen in de toekomst graag
Bestuursverslag stichting Winternachten 2012

17

blijven samenwerken met ITEF, en hen, nu het festival zo sterk in omvang is toegenomen,
waar mogelijk adviseren over de wijze van organiseren.
Deze tournee kon plaatsvinden dankzij een bijdrage van de SICA van € 20.000,-, in het
kader van 400 jaar Nederland-Turkije. Het Nederlands Letterenfonds kende een
projectsubsidie toe van € 2.000,- in de kosten van deelname van Adriaan van Dis. Het fonds
draagt uitsluitend bij aan de deelname van een Nederlandse auteur. Om de tournee toch
door te laten gaan, hebben we in een laat stadium bespaard op de kosten door niet twee
maar één begeleider van Writers Unlimited mee te laten reizen, en niet vier, maar drie
auteurs deel te laten nemen.
De tournee van dag tot dag
Maandag 1 oktober 2012 Na een late aankomst op het vliegveld van Istanbul op
zondagavond, start de tournee op maandag 1 oktober met de Writers Meeting, in het
cultureel centrum Cezayir. We worden begeleid door Chantal Hamelinck, een Nederlandse
medewerker van het ITEF festival. De bijeenkomst wordt geleid door de Armeens/Turkse
schrijfster/journaliste Karin Karakasli. De Turkse deelnemers zijn Çiğdem y Mirol, Aslı E.
Perker en Menekse Toprak. De schrijvers stellen zich aan elkaar voor en het gesprek focust
op de ‘truth and fiction’-vraag. ‘I lie the truth when I write’, aldus Antjie Krog. De conferentie is
in twee dagdelen, met een lunch. ’s Avonds ontmoeten we de Turkse auteur Gündüz Vassaf,
die al een aantal jaren met Writers Unlimited samenwerkt. Hij neemt ons mee voor een diner
in de stad.

Dinsdag 2 oktober 2012 Ons eerste publieksoptreden is ’s middags in het Toy Museum in
Istanbul. Het wordt een geanimeerd optreden voor 30 mensen in een intieme filmzaal in het
gebouw. Er is verwarring over wie het gesprek met Adriaan van Dis, Antjie Krog en Rodaan
Al Galidi zal modereren. Aangekondigd stond schrijfster Asli Perker, maar ze geeft er zelf de
voorkeur aan om te tolken. Ton van de Langkruis modereert in het Engels, en Asli Perker
tolkt naar het Turks. We ondervinden het publiek als enthousiast en betrokken. ’s Avonds
treden we op in Karga, samen met de Turkse auteur Ömer Erdem voor een kleinere groep
van 25 mensen. Ook daar modereert Ton van de Langkruis. Woensdag 3 oktober 2012 Onze
drie auteurs treden op voor 400 scholieren van de hogere klassen van een particuliere
middelbare school bij de Zwarte Zee,de Istek Özel Bilge Kagan school. De schrijvers tonen
zich energiek en de leerlingen reageren zeer alert. De kennis van het Engels is groot. Onze
Nederlands/Iraakse auteur Rodaan Al Galidi blijkt op zijn eigen onnavolgbare wijze in staat
om een heel verlegen jongen - we horen later dat hij autistisch is – een gedicht perfect te
laten voorlezen: met zachte hand van Rodaan met zijn rug naar de zaal. ‘s Avonds treden we
op in Cezayir voor 50 bezoekers, samen met de Turkse auteur Sadik Yalsizuçanlar,
gemodereerd door Cihan Akkertal. Er is een goede concentratie, maar tijdgebrek omdat het
vorige optreden uitliep, en die tijd wordt van ons programma afgetrokken.
Donderdag 4 oktober 2012 We vertrekken ’s morgens naar Ankara om na aankomst meteen
in een middelbare school op te treden, het Doga Koleji. We worden begeleid door een
medewerkster van het ITEF. Een goed optreden, voor 350 leerlingen van de bovenbouw,
met een goede kennis van het Engels. Onze drie auteurs treden op samen met de Turkse
auteurs Asli Perker en Aysegül Celik. Ton van de Langkruis modereert. Waar nodig treedt
een leerling op als tolk van Engels naar Turks en vice versa. ’s Avonds geven we acte de
présence in een literair café, The Soul Pub, voor een klein geconcentreerd publiek van
veertig man. Wel is er omgevingslawaai (uit het café zelf, van het verkeer) en tijdverlies door
technische problemen. Ton van de Langkruis modereert het programma met onze drie
auteurs en de Turkse schrijfster Asli Perker.
Vrijdag 5 oktober 2012 Vandaag bezoeken we dezelfde school als gisteren, en we treden
opnieuw op voor 350 (andere) leerlingen. Wederom is er een goede respons uit de zaal. ’s
Avonds vliegen we door naar Hathay, en we overnachten in een hotel in Antakya. We
worden ontvangen door Baki Bilgili van de Antakya Biennale, die zich een ideale gastheer
toont.
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Zaterdag 6 oktober 2012 Het geplande avondoptreden is vanwege de oorlogsdreiging met
Syrië verplaatst naar de middag. We treden op voor 80 mensen in het cultureel centrum van
Samandag, een kleine stad in de provincie Hatay, vlakbij de Syrische grens. Er is hier geen
mogelijkheid voor projectie (van vertalingen van voordrachten), dus we passen ons
programma aan: minder voorlezen, meer gesprek in het Engels. Nermin Mollaoglu van het
ITEF modereert. De organisatoren laten ons weten dat de gouverneur ons verzoekt geen
politieke onderwerpen aan te snijden, en ook niet te reageren op politieke vragen van het
publiek. Daarom introduceert Adriaan van Dis tijdens het gesprek zijn hond ‘politics’, die af
en toe blaft als hij denkt dat het over hem gaat. We horen de hond ook blaffen tijdens een
gesprek met de Turkse auteur Asli Perker. Het publiek begrijpt de verwijzing. De Britse
auteur Jenn Ashworth, die met ons meereist, wil niet optreden. Ze staat naar haar zeggen
niet aangekondigd. Hier blijkt weer dat de organisatie te wensen overlaat en nogal ter plekke
geïmproviseerd lijkt.
Zondag 7 oktober 2012 Een vrije dag. We krijgen een excursie aangeboden, waar enkelen
van ons aan deelnemen. We vertrekken met een busje naar de Peterskerk, de eerste
Christelijke kerk ter wereld, en naar een moskee met de kennelijke graven van Petrus en
Paulus. We zien onderweg de militaire voertuigen van het Turkse leger op de bergkammen
staan. We zijn op de plek waar de Syrische mortiergranaten twee dagen tevoren
neerkwamen.

Scholieren en hun docenten in Antakya

Maandag 8 oktober 2012 Een optreden op het Antakya Ata Koleji, een middelbare school in
het centrum van Antakya. We treden twee keer drie kwartier op met onze drie schrijvers en
Ton van de Langkruis als moderator, voor in totaal 400 leerlingen. De vermoeidheid slaat nu
toe, en die uit zich in twijfel over de kwaliteit van de tolk. Of de twijfel terecht is kunnen we
niet achterhalen, we krijgen in ieder geval een goede respons van de leerlingen. Hun Engels
is niet zo goed als op de eerdere (rijkere, particuliere) scholen van deze tournee. Tijdens de
lunch spreken we met de lokale organisatoren (van de Antakya Biennale) en met een oudere
leerkracht van de school, die voor ons vertaalt. Als het gespreksonderwerp politiek dreigt te
worden, merken we dat bij onze Turkse tafelgenoten de nervositeit toeslaat. ’s Middags gaan
we naar een andere school: het Anadolu Lisesi. We treden met onze eigen groep op, en
modereren zelf. Er zijn 350 leerlingen in een overvolle aula. We kennen de school nog van
de vorige tournee. Rodaan Al Galidi spreekt de leerlingen deels in zijn moedertaal het
Arabisch aan en de enthousiaste reactie van de zaal is goed merkbaar. Arabisch is hun
moedertaal, maar het is niet de officiële taal. Hier hoort Turks te worden gesproken.
Dinsdag 9 oktober 2012 We vliegen via Istanbul terug naar Amsterdam.
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3. EXPLOITATIERESULTAAT EN FINANCIËLE POSITIE
3.1 Reflectie op exploitatieresultaat
Cultuurnota subsidie 2009-2012 stichting Winternachten
Structurele subsidie voor 2009-2012 is toegekend door de Gemeente Den Haag en het
Nederlands Letterenfonds (voorheen Nederlands Literair Productie en Vertalingenfonds).
De structurele exploitatiesubsidie van het Nederlands Letterenfonds in het jaar 2012 bedraagt
€ 183.404, volgens schriftelijke toekenning d.d. 12 maart 2009 en 25 november 2009 en 22
december 2011 (trendmatige aanpassing 2011 en 2012).
De structurele exploitatiesubsidie van de gemeente Den Haag bedraagt in het jaar 2012
€ 156.840 volgens beschikkingen d.d. 7 december 2011 en 25 juni 2012 (trendmatige
aanpassing).
Alle in de jaarrekening 2012 opgenomen begrotingsbedragen inzake het Writers Unlimited
Winternachten festival Den Haag 2012 zijn gerelateerd aan de - t.b.v. bevoorschotting ingediende
- begroting Writers Unlimited Winternachten festival 2012 van september 2011 en de bijgestelde
(werk)begroting van juli 2012. Na het annuleren resp. vereenvoudigen van de tournees naar
Brazilië en Turkije is in juli 2012 voor intern gebruik een bijgestelde werkbegroting opgesteld,
waarbij de verdeelsleutel voor de toerekening van de algemene kosten aan de diverse
onderdelen is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2012.
Writers Unlimited Winternachten Festival Den Haag 19 t/m 22 januari 2012
De begroting van het Writers Unlimited Winternachten festival 2012 in Den Haag wordt gedekt
door structurele subsidie van het Nederlands Letterenfonds en structurele subsidie van de
gemeente Den Haag. Vanwege het sinds het jaar 2011 verminderde subsidie van de gemeente
Den Haag hebben we in onze begroting wederom waar mogelijk bezuinigd, de
Schrijversconferentie bestond uit een korte Writers Meeting op vrijdagochtend.
Fonds 1818 heeft op 1 december 2011 een donatie voor het festival in Den Haag toegekend van
€ 40.000 en een garantie van maximaal € 10.000 (de garantie ad € 10.000 werd in juni 2012
toegekend). Op de zaterdagmiddag was er in (samenwerking met) Theater Concordia een
Turks/Koerdisch programma en in (samenwerking met) Theater Dakota een Afrikaans
programma. Het LIRA fonds kende op 18 oktober 2011 een financiële bijdrage toe in de
honoraria van de deelnemende Nederlandse auteurs van € 8.015. We ontvingen van de Sylvia
Wilhelmina Stichting een bijdrage van € 3.500 voor de Winternachtenlezing. Het Who’s afraid of
Youth scholierenproject werd in 2012 gefinancierd mede dankzij een projectsubsidie van € 7.000
van het Prins Bernhard Cultuurfonds (en bijdragen aan Huis van Gedichten van de Haagse
scholen die deelnemen aan het project). Voorafgaand aan het festival hebben we een thematisch
Filmprogramma, met een inleiding of een nagesprek door een schrijver, kunnen organiseren
dankzij een samenwerking met Filmhuis Den Haag. Dankzij de financiële bijdrage (€ 8.435) en de
samenwerking met Oxfam Novib en PEN Nederland hebben we wederom een programma rond
de uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards kunnen organiseren. Er waren sponsorbijdragen
van festivalhotel Novotel Den Haag City Centrum, en bijdragen van enkele uitgeverijen in de reisen verblijfkosten van ‘hun’ auteur. We sloten het festival af met een Hommage aan Hella Haasse,
en de uitreiking van de Jan Campert-prijzen in de grote zaal (599 bezoekers) van de Koninklijke
Schouwburg. Dit programma werd mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdragen van Uitgeverij
Querido (€ 7.500) en de Jan Campert-stichting (€ 11.800). Ondanks de BTW verhoging (19%
i.p.v. 6%) zijn de netto recette-inkomsten (ad € 26.800) hoger dan in 2011.
Writers Unlimited The Series 2012
Writers Unlimited en de Bibliotheek Den Haag organiseerden in 2012, wederom in nauwe
samenwerking met Nederlandse uitgevers, een serie van zes Internationale Schrijversavonden
‘The Series’ in de presentatieruimte van de Centrale Bibliotheek Den Haag. Voor The Series in
2012 heeft de Bibliotheek Den Haag subsidie ontvangen van Fonds 1818, en droegen Writers
Unlimited, diverse uitgeverijen, Poetry International, Lira Fonds en de Bibliotheek Den Haag bij in
de kosten. De recettes kwamen ten gunste van Bibliotheek Den Haag.
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Buitenlandse tournees 2012
We hadden 3 tournees gepland in 2012: onze ‘reguliere’ tournee naar de Antillen (in april), op
verzoek van Central de Cultura zouden we een pilot tournee naar Brazilië organiseren (in juli) en
in samenwerking met het SICA organiseerden we in het kader van 400 jaar betrekkingen Turkije
– Nederland in oktober een tournee naar Turkije. De tournee naar Brazilië is niet doorgegaan. Hij
werd op verzoek van Central de Cultura - de organisatie van de viering van 400 jaar relaties
Brazilië/Nederland - voorbereid, maar onze tourneeplannen waren inhoudelijk op het moment van
indienen van de subsidieaanvraag bij het Nederlands Letterenfonds nog te rudimentair. De
beoogde Braziliaanse samenwerkingspartner kon ons uiteindelijk niet tijdig de benodigde
inhoudelijke en organisatorische faciliteiten bieden. Dit leidde tot een afwijzing van het
subsidieverzoek. Voor de tournee naar Turkije is projectsubsidie (€ 20.000) toegekend door het
SICA, en het Nederlands Letterenfonds droeg (€ 2.000) bij in de kosten van de Nederlandse
deelnemer. Alle lokale kosten waren voor rekening van onze partner in Istanbul – Istanbul
Tanpinar Literature Festival. Na het annuleren resp. ‘vereenvoudigen’ van de tournee naar
Brazilië en Turkije is in juli 2012 voor intern gebruik vervolgens een bijgestelde werkbegroting
opgesteld, waarbij de verdeelsleutel voor de toerekening van de algemene kosten aan de diverse
onderdelen is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2012.
Vermogen per 31 december 2012
Het jaar 2012 wordt afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van € 15.412, dat grotendeels is
veroorzaakt door onvoorziene extra uitgaven voor het festival in Den Haag (o.a. productie en
techniek), door het uitbetalen van overuren aan de zakelijk leider, en doordat de tournee naar
Brazilië geannuleerd werd en op de tournee naar Turkije bezuinigd moest worden kwam er in juli
2012 een bijgestelde verdeelsleutel voor de toerekening van algemene kosten aan de diverse
onderdelen.
Per 31 december 2012 is er een totaal eigen vermogen voor de stichting Winternachten van
€ 7.876 en is er een ‘negatief’ Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds (voorheen NLPVF)
van - € 8.559. Nu na vier jaar de Kunstenplanperiode 2009-2012 is afgelopen, zal – na
goedkeuring van de jaarrekening 2012 – de verdeling door de subsidiënt definitief worden
vastgesteld.

3.2 Reflectie op financiële positie
Writers Unlimited Winternachten Festival Den Haag 19 t/m 22 januari 2013
De begroting van het Writers Unlimited Winternachten festival 2013 in Den Haag wordt gedekt
door structurele subsidie € 160.000 van het Nederlands Letterenfonds en structurele subsidie
€ 156.840 van de gemeente Den Haag. Het VSB Fonds heeft € 35.000 toegekend, het Lira
Fonds draagt € 15.000 bij in de honoraria van de Nederlandse auteurs, en de stichting Vrienden
van Writers Unlimited € 15.000. Oxfam Novib financierde de Oxfam Novib PEN Awards uitreiking
€ 7.250. HIVOS Cultuurfonds draagt € 6.250 bij in de kosten van deelnemers Ngwatilo Mawiyoo
en Gregg Mwendwa (Kenya). Prins Bernhard Cultuurfonds kende maximaal € 12.000 toe aan het
Who’s afraid of Youth project. Fonds 1818 kende circa € 12.000 projectsubsidie toe aan het
‘outreach’ programma. Het Prins Claus Fonds draagt € 1.700 bij aan de deelname van Sami Ben
Gharbia. We ontvingen van de Israëlische Ambassade en van Passa Porta totaal € 2.500 in de
reis- en verblijfkosten van Amos Oz. Literature Across Frontiers kende € 3.000 Europese subsidie
toe in de reis en verblijfkosten van enkele schrijvers. Diverse uitgeverijen droegen bij aan de reisen verblijfkosten van ‘hun’ schrijvers en er was een sponsorbijdrage van Festivalhotel Novotel
Den Haag City Center. De Jan Campert-stichting draagt € 15.000 bij in de Uitreiking van de Jan
Campert-prijzen en stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds kenden elk een
projectsubsidie van € 7.200 toe aan Het Schrijversfeest.
Writers Unlimited The Series in Den Haag 2013
Dankzij de bijdrage van de Bibliotheek Den Haag kunnen we in de eerste maanden van 2013
enkele afleveringen van The Series organiseren. Bij de Culturele Projecten van de gemeente
Den Haag hebben we subsidie aangevraagd voor vier afleveringen van The Series in de tweede
helft van 2013. De recettes komen in 2013 ten gunste van stichting Winternachten.
Writers Unlimited on Tour 2013
Er zijn vooralsnog geen tournees gepland.
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4. BESTUUR, DIRECTIE, MEDEWERKERS, ADVISEURS
Bestuur
Per 31 december 2012 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: Babah Tarawally en Judith Uyterlinde
Programmamakers festival Den Haag: Hassnae Bouazza, Anneke Jansen, Willemijn Lamp,
Judith Uyterlinde (literatuur), Bert Jansma (film), Francis de Souza (muziek)
Tournee begeleiding: Judith Uyterlinde (Antillen) en Ton van de Langkruis (Antillen en Turkije)
Publiciteit festival Den Haag: Gerda Roest (hoofd publiciteit)
Productie festival Den Haag: Sarah de Bruijn en Rodney Verhoeven (productieleider), 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)
Programma-adviezen: Djûke Poppinga (Arabische wereld), Bas Heijne, Wilma Scheffers, Toef
Jaeger, Fouad Laroui, Amal Chatterjee (India, Pakistan, Sri Lanka), Mark Leenhouts (China),
Erhan Gürer (Turkije) en Maya Sutedja-Liem (Indonesië).

5. DEELNEMERS, SPONSORS, SUBSIDIËNTEN
Festival Writers Unlimited Winternachten Den Haag 2012
Deelnemers Najiba Abdellaoui, Kader Abdolah, Özcan Akyol, Ahmad Al Malik, Karin
Amatmoekrim, Frank Martinus Arion, Asis Aynan, Naïma Azough, Adejoke Babington-Ashaye,
Batiband, Ghalia Benali, Hadjar Benmiloud, Bernlef, Noraly Beyer, Marion Bloem, Thomas Blom,
Hassnae Bouazza, Wim Brands, Peter Breedveld, Francis Broekhuijsen, Jan Brokken, Bernice
Chauly, Leila Chudori, Mathijs Deen, Margot Dijkgraaf, Adriaan van Dis, DJ Jairzinho, Elsbeth
Etty, Faya, Maxim Februari, Paul van der Gaag, Rodaan Al Galidi, Ghana Community Choir,
Peter Ghyssaert, John Gray, Patricia de Groot, Lourens van Haaften, Helon Habila, Joumana
Haddad, Said el Haji, Kees t Hart, Marjolijn van Heemstra, Bas Heijne, Inge Heremans, Patrick
van der Hijden, Massih Hutak, Maarten Inghels, Bert Jansma, Arthur Japin, Jungle by Night,
Jeroen van Kan, Frank Kessler, Chris Keulemans, Ronnie Krepel, Gertrude Kunze, Jan
Lauwereyns, Nicole le Fever, Tom van der Lee, Ellen van Lelyveld, Marijn van Lelyveld, Benny
Lindelauf, Loes Luca, Andrew Makkinga, Manar, Lieke Marsman, Margi Martinus, Khadija
Massaoudi, Kopano Matlwa, Bejan Matur, Dinaw Mengestu, Peter Milligan, Raj Mohan, Eric
Molina, Ramsey Nasr, Willem Nijholt, Nelleke Noordervliet, Nancy-Josee Ntumba Ciakudia,
Nazmiye Oral, Olga Orman, Willem Jan Otten, Nii Ayikwei Parkes, Gustaaf Peek, Arjan Peters,
Matthijs Ponte, Henk Pröpper, Igma van Putte, Anil Ramdas, David Van Reybrouck, Rode Rozen,
Nina Roos, Salsaventura, Ruben Severina, Vamba Sherif, Edney Silvestre, Sheila Sitalsing, Erik
Spinoy, Pieter Steinz, Petra Stienen, Nicole Terborg, Astrid Theunissen, Trio Droomvogels, Trio
Koenijn, Murat Tuncel, Chika Unigwe, Lionel Veer, Anne Vegter, Bram Vermeulen, Pearlmira
Vincent, Samuel Vriezen, Robert Vuijsje, Theo van der Wacht, Hugo Wapperom, Gilbert Wawoe,
Rudi Wester, Tommy Wieringa, Annejet van der Zijl, Zou Diarra & Basile Maneka.
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Subsidiënten en Sponsors: Gemeente Den Haag, Nederlands Letterenfonds, Fonds 1818,
Novotel Den Haag Centrum, Stichting Schrijvers School Samenleving, Lira Fonds, Prins
Bernhard Cultuurfonds, Oxfam Novib, PEN Nederland, Sylvia Wilhelmina Stichting.
Samenwerkende instellingen: Theater aan het Spui, Filmhuis den Haag, Koninklijke Schouwburg,
Theater Dakota, Theater Concordia, Huis van Gedichten, Café Brasserie Dudok, Centrale
Bibliotheek Den Haag, SG Johan de Witt, Lyceum Ypenburg, Haags Montessori Lyceum,
Diamant College, VPRO (de Avonden & OVT), NRC Handelsblad, boekhandel Paagman,
Dubbelklik, More Stage, Beam Systems.
Writers Unlimited Tournee Antillen (Aruba, Sint Maarten, Curacao)
Deelnemers stichting Winternachten: Rodaan Al Galidi (Irak/Nederland), Petina Gappah
(Zimbabwe), Helon Habila (Nigeria), David Van Reybrouck (België)
Deelnemers Antillen: Steven Rodney, Lizanne Charles, Giovanni Olivacci, Marianne Tefft ,
en de musici Jawara Joe, Lena Browne, Marenika Arindell, danseres Marisha Olivacce-Carty
Partners Antillen: Philipsburg Jubilee Library in Sint Maarten, de Biblioteca Nacional van Aruba,
het FPI Fundashon pa Planificacion di Idioma op Curaçao
Subsidiënt stichting Winternachten: Nederlands Letterenfonds
Writers Unlimited Tournee Turkije (Istanbul, Ankara, Hatay)
Deelnemers stichting Winternachten: Adriaan van Dis, Rodaan Al Galidi, Antjie Krog
Deelnemers Turkije: Karin Karakaşlı, Aslı E. Perker, Menekşe Toprak, Çiğdem y Mirol, Burhan
Sönmez
Partner Turkije: Tanpinar Literature Festival (ITEF)
Subsidiënt stichting Winternachten: SICA, Nederlands Letterenfonds

Writers Unlimited The Series 2012
Deelnemers: David Grossman, Bas Heijne, Ronelda S. Kamfer, Christine Otten, Sayued Kashua,
Bart Luirink, Etienne van Heerden, Jeroen van Kan, Hassnae Bouazza, Kevin Dutton, Antoine de
Kom, Gerard Spong, Hugo Maerten, Antjie Krog, Hester Knibbe, Christine Otten, Rob Schouten,
Jan Baeke, Tsead Bruinja, Rodaan Al Galidi, Anton Korteweg, Raj Mohan, Peter Swanborn, Jan
van der Haar, Ad Zuiderent, Bas Kwakman
Subsidiënten: Lira Fonds (en via Bibliotheek Den Haag: Fonds 1818)
Partners: Bibliotheek Den Haag, Poetry International, diverse uitgeverijen
Den Haag, 25 maart 2013

Nelleke Noordervliet
Voorzitter
bestuur Stichting Winternachten
Bestuursverslag stichting Winternachten 2012

Andrea Vogel
penningmeester
bestuur Stichting Winternachten
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