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Inleiding 
 
2017 was het eerste volledige jaar van ons nieuwe initiatief ‘B-Unlimited’. Het nieuwe centrum 
voor literatuur, science en debat waren we in september 2016 met Bibliotheek Den Haag gestart, 
en na enkele maanden waren de bezoekersaantallen al boven verwachting gestegen. Ons festival 
Winternachten in januari was de eerste editie onder de nieuwe curator Shervin Nekuee. Hij zette 
een nieuwe toon, die alle reden gaf om hem uit te nodigen om ook het festival van 2018 samen te 
stellen. Het was ook het jaar waarin directeur Ton van de Langkruis wegens ziekte sinds 10 april 
afwezig was. Dankzij extra inzet van het bestuur en tijdelijke uitbreiding van taken van de 
medewerkers kon de organisatie echter goed blijven functioneren. Het festival van 2018 kon 
worden voorbereid en B-Unlimited kon op het gewenste niveau worden geprogrammeerd. Er 
waren dit jaar geen schrijverstournees in het buitenland. 
 
Writers Unlimited heeft ook in het afgelopen jaar zijn missie goed kunnen waarmaken: “Schrijvers, 
dichters en denkers uit de hele wereld in contact brengen met een breed publiek en een podium 
geven om hun bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat.” Daarmee voeden we het 
discours in ons land en in de wereld met de kracht van de verbeelding. Het ‘engagement van de 
prikkelende vragen’ staat voorop bij al onze programma’s. De (inter-) nationale actualiteit is 
richtinggevend voor onze onderwerpkeuzes. Wereldwijde culturele diversiteit en multidisciplinariteit 
zijn vanzelfsprekende uitgangspunten bij de selectie van de gasten. We verbinden in onze activiteiten 
de literatuur met andere disciplines, binnen de kunsten maar ook daarbuiten, zoals de wetenschap. 
Writers Unlimited biedt zo een Haags, landelijk en internationaal publiek een belangwekkend venster 
op het maatschappelijke discours in de wereld. Daarmee nemen wij een unieke positie in het 
Nederlandse culturele veld in.  
 

Cultureel ondernemerschap 
In 2017 volgden we het traject ‘Wijzer werven’, geïnitieerd door het Ministerie van OCW. Het bood 
ons nieuwe inzichten in het werven van sponsors voor onze activiteiten. Private fondsen zijn voor ons 
van groot belang. In het jaar 2017 werden we gesteund door: Fonds 1818, VSB Fonds, LIRA fonds - zij 
droegen bij aan het Winternachten festival.  Dankzij hoge recettes, de bijdragen van deze private 
fondsen, ambassades, uitgeverijen, partnerorganisaties als Oxfam Novib en de Jan Campert-stichting 
en de bijdrage van de Vrienden van Writers Unlimited haalden we in 2017 wederom een hoog 
percentage (48%) eigen inkomsten. 
 
Nieuwe festivalcurator 
Het festivalprogramma van 2017 werd samengesteld door curator Shervin Nekuee. Hij is socioloog, 
opgegroeid in Iran en tijdens de oorlog met Irak gevlucht naar Nederland, en was o.a. curator van de 
debattenserie in Zaal De Unie in Rotterdam, is artistiek leider van het Mystic Festival Rotterdam en 
verbonden aan het Grote Midden Oosten Platform. Hij nam vanaf augustus 2017 tijdelijk de 
programmacoördinatie van B-Unlimited over van de directeur.  
 
Bestuur en organisatie: naamswijziging en nieuwe bestuursleden.  
Writers Unlimited werd al enkele jaren gevoerd als naam van de organisatie, maar een formele 
naamswijziging van de stichting was nog niet doorgevoerd. In het najaar van 2017 werd de Stichting 
Winternachten omgedoopt tot Stichting Writers Unlimited. Onze ‘vriendenstichting’ Vrienden van 
Writers Unlimited paste ook zijn statuten aan, waarbij in de doelstelling de naam Stichting 
Winternachten werd veranderd in Stichting Writers Unlimited. Er waren ook wijzigingen in de 
bestuurssamenstelling. De plaats van Fouzia Outmany werd, wegens het aflopen van haar termijn in 
2016, overgenomen door Laila Al-Zwaini (per 29 maart 2017). Walter Palm en Els van der Plas 
verlieten om dezelfde reden in 2017 het bestuur. De plaats van Walter Palm werd ingenomen door 
Kanta Adhin (per 28 augustus 2017). Er is een vacature. 
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1. Reflectie 
Het Winternachten festival van Stichting Writers Unlimited wordt door publiek, pers en 
samenwerkingspartners gezien als het belangrijkste internationale literaire evenement van 
Nederland. We blijven ons continu vernieuwen, en sluiten nauw aan bij literaire en 
maatschappelijke ontwikkelingen. We hebben een specifieke missie. Writers Unlimited laat het 
internationale literaire en maatschappelijke debat voeren door schrijvers, dichters, kunstenaars, 
wetenschappers, journalisten en publiek. Met haar verschillende activiteiten levert Writers 
Unlimited een bijzondere bijdrage aan het literaire en culturele klimaat. Niet alleen in Nederland, 
maar ook in de landen waarin we onze schrijverstournees organiseren. We onderscheiden ons met 
onze activiteiten ook in de samenstelling van ons publiek, dat een sterke diversiteit toont in 
leeftijd en culturele achtergrond. In 2017 trokken we met al onze activiteiten ruim 5.500 
bezoekers1. 
 
In 2017 maakten we het eerste volle jaar mee van onze nieuwe samenwerking met Bibliotheek Den 
Haag, voor het centrum voor literatuur, wetenschap en debat, B-Unlimited. Dit debatcentrum voor 
Den Haag kon mogelijk worden dank zij een structurele subsidie voor vier jaar die de Gemeente Den 
Haag ons toekende. Er waren dit jaar geen buitenlandse tournees. In 2016 bezochten we Marokko en 
Libanon, met steun uit het Kleine Mensenrechtenfonds van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Hoewel het in de bedoeling lag om onze serie in meer Arabische landen voort te zetten, bleek 
financiering niet meer mogelijk.  
 

Programmering Winternachten festival 
In het Winternachten festival van 2017 zagen we een verschuiving van de programmering in de 
richting van de politieke actualiteit. Met het thema ‘Is this the real life’ sloten we wonderwel aan op 
de discussie over ‘fake news’ en het aantreden van president Trump in de Verenigde Staten. Hij werd 
geïnaugureerd ten tijde van ons festival. Ook zetten we een eerste stap in een verschuiving van de 
aard van de literatuurprogrammering: meer aandacht geven aan boeken die in deze tijd aandacht 
verdienen, ook zonder dat de schrijver ervan te gast is in het festival. Zo sprak de econoom/filosoof 
Tomas Sedlacek voor een volle zaal over de bijbel en kregen in de avondprogramma’s vele auteurs de 
gelegenheid om over hun favoriete boek te spreken. Ons Outreach programma werd uitgebreid. 
Naast de programma’s in Theater Dakota en het International Institute of Social Studies (ISS), 
programmeerden we nu ook internationale schrijversoptredens op de Haagse Hogeschool en op het 
Edith Stein College in Den Haag en een tweetal programma’s in en rond de winkelstraat het 
Noordeinde onder de titel ‘de verborgen stad’. 
 
Samenwerkingspartners in het festival 
In het festival werken we voor de programmering steeds meer samen met partners binnen en buiten 
Den Haag. Dit jaar startten we nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals met Meermanno Museum 
voor het Boek voor onze Writers Meeting en het scholierenprogramma Spot on Young Poets, en 
samenwerking met de Haagse Hogeschool en Edith Stein College voor de outreach-programma’s. Het 
programma dat we maken in samenwerking met NRC Handelsblad kreeg een nieuwe vorm. In plaats 
van een panel van boekenredacteuren dat een roman besprak met het publiek, kozen we voor één 
aan de krant verbonden persoon, die zijn of haar favoriete boek besprak en bepleitte bij de zaal. Dit 
jaar was dat Louise O. Fresco over De tienduizend dingen van Maria Dermoût.  
We zetten de samenwerking voort met PEN International, PEN Nederland en Oxfam Novib bij de 
uitreiking van de Oxfam Novib PEN Awards tijdens onze openingsavond. We zien dit als een activiteit 
die zeer goed aansluit bij het profiel van het festival en dat van Den Haag als internationale stad van 
vrede en recht. De prominente Russische auteur Michaïl Sjisjkin opende deze avond met een 

                                                           
1 Winternachten festival, B-Unlimited, Haags UIT Festival, Embassy Festival. Zie ook pagina 7 en Jaarrekening 
2017, pagina 26. 
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indrukwekkende ‘Free The Word Speech’.  Ook met VPRO’s O.V.T. – live radio-uitzending vanuit het 
festivalcentrum - is het partnerschap voortgezet. De samenwerking met de Poolse Ambassade in het 
kader van de jaarlijkse uitreiking van de Pools-Nederlandse vertaalwedstrijd kreeg dit jaar geen 
vervolg. Wel nodigden we in overleg met de Stichting Literatura net als voorgaande jaren een 
prominente Poolse auteur uit.  
 

Cultureel ondernemerschap 
In dit jaar hebben we deelgenomen aan ‘Traject Wijzer Werven – training en coaching cultuursector’, 
een initiatief van het Ministerie van OCW in samenwerking met Berenschot, Charistar en Van Dooren 
Advies, om kunstinstellingen te ondersteunen bij het werven van sponsors en private fondsen. De 
zakelijk leider nam, met de directeur, (free lance) medewerkers, bestuursleden en de voorzitter van 
de Vrienden van Writers Unlimited in verschillende samenstellingen deel aan een serie sessies.   
De Stichting Vrienden van Writers Unlimited heeft dit jaar nieuwe donateurs geworven, en opnieuw 
een donatie kunnen doen aan Stichting Writers Unlimited. De Vrienden organiseren twee maal per 
jaar de ‘Writers Unlimited Kring’, een tafelgesprek van onze donateurs met een schrijver (resp. 
Rodaan Al Galidi en Hanna Bervoets). De bijeenkomsten zijn zeer inspirerend, waardoor de 
‘vriendenkring’ gestaag groeit. Vrienden verbinden zich voor enkele jaren (minimaal 3 of maximaal 5 
jaar) door jaarlijks een vast bedrag te schenken. In 2017 hebben twee nieuwe vrienden zich 
aangesloten, waarmee de kring nu bestaat uit acht vrienden.    
Verscheidene private fondsen – VSB Fonds, Fonds 1818, LIRA Fonds – steunden ook in 2017 het 
Winternachten festival. 
We haalden in het festival meer publiek binnen dan in het vorige jaar. We trokken publiek via onze 
samenwerkingspartners, zoals Oxfam Novib en de Jan Campert-stichting, en genereerden extra 
publiciteit gericht op specifieke doelgroepen ook via de inzet van sociale media. Voor het festival en 
B-Unlimited bedroegen de gezamenlijke recette-inkomsten € 31.903. Mede dankzij de recettes, de 
bijdragen van ambassades, uitgeverijen, samenwerkingspartners, private fondsen, de projectsubsidie 
van het Nederlands Letterenfonds en de bijdrage van de Stichting Vrienden van Writers Unlimited 
bedroeg in 2017 ons percentage eigen inkomsten 48%2.  
 
Cultuureducatie 
In ons programma ‘Spot on Young Poets’ bieden we leerlingen van Haagse middelbare scholen lessen 
aan in het schrijven en voordragen van gedichten. De docenten van het ‘Haags Dichtersgilde’ 
bezoeken ieder jaar een aantal klassen voor een serie poëzielessen en workshops. Tijdens het festival 
presenteren de leerlingen vervolgens hun werk aan het publiek. Dit jaar introduceerden we voor dit 
project een nieuwe, feestelijke afsluiting met de uitreiking van de ‘Jonge Campert-prijs’. Dat 
gebeurde tijdens het Schrijversfeest, waarin de Haagse literaire prijzen van de Jan Campert-stichting 
worden uitgereikt. Nu kreeg het publiek de taak om via hun applaus te bepalen wie van de drie 
voordragende jonge dichters de prijs voor het beste scholierengedicht zou krijgen. De winnaar van de 
Jonge Campert-prijs ontving een door medewerkers van Museum Meermanno vormgegeven en 
gedrukte oorkonde van de prijs en trad op tijdens het B-Unlimited programma op de landelijke 
Gedichtendag 29 januari 2017 en alle leerlingen die op de Friday Night of de Saturday Night van het 
festival hun gedicht voordroegen maakten in het voorjaar van 2017 in Museum Meermanno een 
linosnede bij hun gedichten, die door medewerkers van Meermanno  in een fraaie letter waren gezet 
en op mooi papier gedrukt waren. Ook in ons Outreach programma bereikten we studenten en 
scholieren van de Haagse Hogeschool, het International Institute of Social Studies en het Edith Stein 
college. 
 

Publiek, diversiteit en pluriformiteit 
We hebben een binding ontwikkeld  - binnen- en buiten de stad – met een publiek voor ons festival 
in Den Haag dat zeer divers is samengesteld. Een keer per twee of drie jaar doen wij een 
                                                           
2 Zie pagina 31, paragraaf 3.1 en Jaarrekening 2017 pagina 27 
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publieksonderzoek, zodat wij de samenstelling en waardering van het publiek kunnen volgen. De 
huidige samenstelling van ons publiek is wat we ons wensen: divers in leeftijd en in culturele 
achtergrond: jongeren, expats, migranten, ze maken allemaal ruim deel uit van ons nieuwsgierige 
publiek. Ten opzichte van het festival van 2016 is het totale bezoekersaantal gegroeid van 2.850 naar 
3.116 bezoekers3. Er was een hoge zaalbezetting, er waren evenveel programma’s. Het festival wordt 
door het publiek zeer hoog gewaardeerd4.  
 
Diversiteit is intrinsiek aan onze missie. Om die terug te zien in ons publiek is het vanzelfsprekend dat 
het programma cultureel divers moet zijn, met een verscheidenheid aan genres en disciplines, 
aansprekend voor verschillende leeftijdsgroepen. En dat vraagt op zijn beurt om diversiteit in de 
organisatie. Zowel in ons team van programmamakers als in het bestuur is die gewaarborgd. Sinds 
enkele jaren sluiten we in onze programmering meer aan bij ontwikkelingen onder jongeren, met 
name bij die van de kinderen van migranten. We spreken ze meer dan voorheen aan op hun 
internationale oriëntatie, en niet alleen op de culturele herkomst van hun ouders. We hebben veel 
ervaring met het bereiken van deze doelgroepen via persoonlijke contacten en doelgroep-specifieke 
traditionele en nieuwe media.  
 
 

 
 
Eerste jaar B-Unlimited  
Na zes seizoenen samenwerking met Bibliotheek Den Haag onder de titels Writers Unlimited The 
Series en Science Unlimited The Series, startten we in september 2016 B-Unlimited – Haags centrum 
voor literatuur, science en debat. Writers Unlimited coördineerde de programmering en de 
promotie. Bibliotheek Den Haag en Writers Unlimited verzorgden elk hun deel van de programma’s. 
In het jaar 2017 presenteerden we 20 programma’s: 11 programma’s geproduceerd door Bibliotheek 
Den Haag en 9 programma’s door Writers Unlimited. We zagen de bezoekersaantallen stijgen naar 
1.7555. B-Unlimited maakte naam in de stad. Steeds meer mensen abonneerden zich ook op de 
nieuwsbrief, velen werden trouwe bezoekers van de programma’s. Het gemiddeld aantal bezoekers 
in 2017 was 88, waarmee we ons doel voor 2017 ruim behaald hebben. 
 

Ways of Dialogue – buitenlandse tournees 
In 2016 startten we een nieuwe serie van vijf buitenlandse schrijverstournees in de Arabische wereld, 
onder de titel Ways of Dialogue, met als gedeeld thema ‘Tradities in omgang met conflict en deling 
van macht’. Hoewel het in de bedoeling lag om onze serie in meer Arabische landen voort te zetten, 
bleek financiering dit jaar niet mogelijk.  
  

                                                           
3 Opening Night: 335; Friday Night Unlimited 711; Reading The Bible with Sedlacek 230; NRC Leesclub Live met 
Louise O. Fresco 192; Saturday NIght Unlimited 701; Het Schrijversfeest 321; Outreach programma’s 480; 
Scholieren Spot on Young Poets 135. Zie ook Jaarrekening 2017 pagina 26 
4 Uit publieksonderzoek na afloop van het Winternachten festival 2018 komt naar voren dat ons publiek voor 
40% van buiten Den Haag afkomstig is, voor 30% het festival voor de eerste keer bezoekt, en het festival een 
waarderingscijfer geeft van acht tot negen. Die waardering richt zich vooral op de hoge kwaliteit van de 
programma’s, de prettige sfeer en het zich onderscheidende programma-aanbod. 
5 Negen B-Unlimited programma’s Writers Unlimited 810; elf B-Unlimited programma’s Literatuur Late Night 
945. Zie ook Jaarrekening 2017 pagina 26 
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2. Activiteiten  
2.1 Winternachten festival Den Haag 2017 
 
De 22e editie van het internationaal literatuurfestival Winternachten had als motto ‘Is this the real 
life?’ – over wat er is maar verborgen blijft, en over fake - dat wat er niet is maar ons wordt 
voorgehouden. Het was het eerste festival van de nieuwe curator Shervin Nekuee. Hij volgde Sigrid 
Bousset op. Shervin werkte met een redactie bestaande uit Hassnae Bouazza, Francis Broekhuijsen, 
Maarten van der Graaff, Jet Steinz, Maria Vlaar, Judith Uyterlinde, Francis de Souza (muziek), 
Gerlinda Heywegen (film) en directeur Ton van de Langkruis. Het was een festival dat direct 
aansloot bij de politieke activiteit in de Verenigde Staten, vanwege de inauguratie van Donald 
Trump. Het Outreach- en het educatieprogramma werden uitgebreid, en we beleefden de eerste 
uitreiking van de ‘Jonge Campert-prijs’.  

 
Een overzicht van het programma 
Vier dagen lang kon het publiek bijna honderd gasten zien optreden, in dertien openbare 
programma’s - met tijdens de Friday Night Unlimited 21 en de Saturday Night Unlimited 19 
programmaonderdelen6. De programma’s vonden plaats op vijf podia van Theater aan het Spui en 
Filmhuis Den Haag, in de aula van de Haagse Hogeschool, in het Edith Stein college, het International 
Institute of Social Studies, Theater Dakota en in winkels in en rond de Haagse winkelstraat het 
Noordeinde. Dit jaar vond in Museum Meermanno de besloten Writers Meeting plaats. 
 

Opening Night: Free the Word -  donderdagavond 
Sinds 2011 worden de jaarlijkse Oxfam Novib PEN Awards for Freedom of Expression uitgereikt 
tijdens het festival. PEN International, Oxfam Novib en PEN Nederland waren voor dit programma de 
samenwerkingspartners. De Russische auteur Michaïl Sjiskin opende met de ‘Free the Word speech’. 
De Oxfam Novib Pen Awards eren schrijvers en journalisten die met gevaar voor hun vrijheid en 
leven de waarheid zoeken en uitdragen. Jennifer Clement en Farah Karimi reikten de prijs uit aan de 

Indiase journaliste en activiste Malini Subramaniam.  
De tweede prijswinnaar was de Saoedische dichter Ashraf Fayadh , die de prijs niet in ontvangst kon 
nemen. Hij werd veroordeeld vanwege ‘afvalligheid van de staat‘ en zit voor lange tijd gevangen. De 
avond werd afgesloten met een debat met schrijvers Ian Buruma, Celal Altuntas en Peter Abspoel 
onder leiding van Sjoerd de Jong. Onderwerp was 'Schrijven in tijden van superdiversiteit'. Lex 
Bohlmeijer presenteerde de avond.  
                                                           
6 Zie pagina 26 van Jaarrekening 2017. 

Michail Sjiskin tijdens de Free Word Speech, en de winnaar van de Oxfam Novib PEN Awards, Malini Subramaniam 
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Writers’ Meeting - vrijdagochtend 
Margot Dijkgraaf leidde een geïnspireerd gesprek tussen de buitenlandse auteurs rond het 
festivalthema. Dit jaar vond deze besloten bijeenkomst voor het eerst plaats in Museum 
Meermanno/Huis van het Boek in Den Haag. Het was een uitstekende manier voor de buitenlandse 
auteurs om kennis te maken, en gold als een opwarmer voor het festivalprogramma en een 
verkenning van het thema. De deelnemers waren Hanna Bervoets, Hassan Blasim (Irak), Ian Buruma 
(V.S./Nederland), Mircea Cărtărescu (Roemenië), Michel Faber (Australië), Salena Godden (Groot-
Brittannië), Maarten van der Graaff, Olga Grjasnowa (Azerbeidzjan/Duitsland), Rodrigo Hasbún 
(Bolivia), Piotr Ibrahim Kalwas (Polen), Maarten Ornstein, Dorit Rabinyan (Israël), Tomas Sedlacek 
(Tjechië), Michaïl Sjisjkin (Rusland), Jeannine Valeriano, Ece Temelkuran (Turkije), Colson Whitehead 
(V.S.) en de programmamakers van het festival. Na afloop van het gesprek was er een lunch en een 
rondleiding door het museum door conservator Rickey Tax.   
 

Tomas Sedlacek, Piotr Ibrahim Kalwas, Ian Buruma, Rickey Tax (Meermanno), Jet Steinz, Hanna Bervoets, Olga Grjasnowa en  
Michaïl Sjisjkin tijdens de rondeiding in het Museum Meermanno, na afloop van de Writers Meeting 

  

Friday Night Unlimited 
De vrijdagavond bood een grote variatie aan literaire programma's, muziek en film in vijf zalen van 
Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag. Bezoekers konden met één kaartje bij alle programma's 
vrij in - en uitlopen.   
Op de dag van de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president opende de Australische auteur 
Michel Faber in zijn geboortestad het programma met de jaarlijkse ‘Winternachtenlezing’, over feit, 
fictie en over schrijven als een daad van verzet. ‘Een festival als Winternachten is een vluchteling die 
een toevluchtsoord zoekt, weg van al het slechte nieuws, en wij zijn vluchtelingen die, voor het korte 
tijdsbestek waarin we deze ruimte kunnen delen, ons troosten met de gedachte dat de wereld tal 
van intelligente, voor rede vatbare mensen kent.’ Vervolgens startte in de zalen een reeks debatten 
over onder meer ‘Fictie in tijden van Fake’ met o.a. de Israëlische auteur Dorit Rabinyan en de 
Tsjechische econoom en denker Tomas Sedlacek: ‘Europa in de ogen van vluchtelingen’ met o.a. 
Tommy Wieringa, Baban Kirkuki en Salena Godden en ‘This is (not) America’ met o.a. Ian Buruma, 
Arnon Grunberg, Margriet Oostveen en met Stephan Sanders als gespreksleider. Aan de hand van 
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hitserie House of Cards bespraken filmprogrammeur/journalist Gerlinda Heywegen, Felix Rottenberg 
en filosoof Tom Dommisse politieke stijl en representatie van politiek in fictie. Voorafgaand aan een 
vertoning van de prachtige film Anomalisa van Charlie Kaufman & Duke Johnson gingen de Deens-
Nederlandse filosofe Stine Jensen en de Israëlische schrijfster Dorit Rabinyan met elkaar in gesprek 
over Rabinyans roman Grensleven - een eigentijds Romeo & Julia - over liefde, identiteit, bewustzijn 
en de film Anomalisa. Daarnaast zagen we gesprekken met Arnon Grunberg, Ian Buruma en de 
Amerikaanse auteur Colson Whitehead, wiens bekroonde roman zojuist in Nederlandse vertaling was 
verschenen onder de titel 'De ondergrondse spoorweg’.  

Stine Jensen speelde de rol van Nederland in ‘Nederland op de sofa’, met Damiaan Denys als 
psychotherapeut. Een nieuw programmaformat, dat ook op zaterdagavond te zien was, dan met een 
andere rolverdeling. Ook te gast was Hassan Blasim, filmmaker en schrijver, gevlucht uit Irak en nu 
wonend in Finland. Er waren veel dichters te gast, zoals Baban Kirkuki (Irak/Nederland), Maarten van 
der Graaff, Salena Godden, een van de beste Britse live spoken word kunstenaars. Het programma 
‘De verborgen ruimte’ toonde een keur aan jonge dichters, en de  genomineerden voor de VSB-
Poëzieprijs: met o.a. Dominique de Groen, Hannah van Binsbergen (winnaar VSB-Poëzieprijs 2017), 
Marieke Lucas Rijneveld, Mira Feticu en Simone Atangana Bekono. Het werd samengesteld en 
gepresenteerd door de dichter/romanschrijver Maarten van der Graaff. 
Er was een doorlopend programma in de foyer van het Filmhuis: schrijvers spraken hier met Hassnae 
Bouazza over hun favoriete boek, ‘Het boek van mijn leven’. In de foyer van het theater – de 
ontmoetingsplaats voor schrijvers en publiek - was Francis Broekhuijsen de gastheer. Hij 
presenteerde o.a. de scholierendichters in het programma ‘Spot on Young Poets’. De jonge talenten 
werden bijgestaan door dichter Marieke Lucas Rijneveld en de energieke Britse dichter/performer 
Salena Godden. Er was veel drukte bij de bookshop van Van Stockum, en muziek van Dieter van der 
Westen en DJ Socrates. Bij de Poëziemachine van de Haagse grafisch ontwerpster Roos Laan kon het 
publiek zijn gedachten laten omvormen door een op maat gemaakt gedicht.  
 

Reading the Bible with Sedlacek - zaterdagmiddag  
Een heel inspirerende belevenis: een ontmoeting annex college annex dialoog met de 
wereldberoemde macro-econoom Tomas Sedlacek over de uiterst fascinerende verhouding tussen 
economie en verhalen uit de Bijbel. In een sprankelend betoog voor een goed gevulde zaal verbond 
hij economische verschijnselen met bijbelteksten. Tijdens de middag las schrijver Babah Tarawally 
fragmenten uit de bijbel voor. Het was een van de programma’s waarin het festival het accent 
verlegde van aandacht voor de schrijver naar aandacht voor het boek. In dit geval het ‘boek der 
boeken’.  
    

Damiaan Denys en Stine Jensen in 'Nederland op de sofa' 
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NRC Leesclub Live, met Louise O. Fresco - zaterdagmiddag 
Een van de hoogtepunten van het festival dit jaar: Bestuurder, wetenschapper, schrijver en 
columniste Louise O. Fresco besprak, ingeleid door NRC-chef boeken Michel Krielaars, De tienduizend 
dingen van Maria Dermoût. Fresco vertelde waarom deze roman uit 1955 relevant en waardevol is 
om (opnieuw) te lezen. Ze nodigde het publiek uit om de roman te lezen, en er met haar en de 
andere bezoekers over in gesprek te gaan. Met dit programma introduceerden we een nieuwe vorm 
voor de NRC Leesclub, een samenwerking tussen NRC Handelsblad en Writers Unlimited. Niet langer 
spraken vier redactieleden over één roman, maar kozen we voor een medewerker of redacteur van 
de krant die een boek van haar voorkeur koos. Dat leidde tot een bevlogen pleidooi voor het gekozen 
boek. Fresco was in staat om anderhalf uur lang het publiek te boeien met een vlammend en 
doortimmerd pleidooi voor het (her-)lezen van deze Indische roman.  

 

Saturday Night Unlimited 
De zaterdagavond bood in eenzelfde vorm als de Friday Night Unlimited een grote variatie aan 
literaire programma's. Een selectie daarvan beschrijven we hier. Een van de mooiste programma’s 
van dit festival was ‘My Secret City’. Schrijvers droegen in opdracht geschreven verhalen en 
gedichten voor over hun verborgen stad. Met Hanna Bervoets, Mircea Cărtărescu, Salena Godden, 
Maarten van der Graaff, Olga Grjasnowa, Rodrigo Hasbún en Piotr Ibrahim Kalwas. De voordrachten 
werden afgewisseld met muziek en voordracht van de groep Spoken Beat Night. Elke schrijver droeg 
voor in de eigen taal, vertalingen in het Nederlands en Engels werden simultaan geprojecteerd.  
Gespreksprogramma’s waren er o.a. over propaganda in ‘IS, the Horror Show’, en het mogelijke 
antwoord daarop in ‘Het Weerwoord’  met o.a. Arnon Grunberg, Hassan Blasim, Frank Westerman 
en met Hassnae Bouazza als gespreksleider. In The Return of Sultans and Tzars, spraken Michaïl 
Sjisjkin, Ece Temelkuran, Sana Valiulina met Bas Heijne. Michel Faber introduceerde ‘Under the Skin’, 
Jonathan Glazers verfilming van Fabers gelijknamige roman. Filmprogrammeur en journalist Gerlinda 
Heywegen gaf een filmcollege over visuele propaganda met commentaar van documentairemaker 
Hassan Blasim. Tommy Wieringa lag op de sofa in de rol van Nederland, met Damiaan Denys als 
therapeut.  In ‘A Tale of Two Cities’ spraken Corina Duijndam, Piotr Ibrahim Kalwas, Ilja Leonard 
Pfeijffer, Dorit Rabinyan met Christine Otten over de vele gezichten van de stad. 
Net als op Friday Night Unlimited was er een doorlopend programma met schrijvers in de foyer van 
het Filmhuis onder de titel ‘Het boek van mijn leven’, nu gepresenteerd door Arjan Peters. En in de 
foyer van het theater presenteerde Francis Broekhuijsen o.a. de jonge scholierendichters in het 
programma ‘Spot on Young Poets’. Ze traden op met Maarten van der Graaff en Salena Godden.  
Boekhandel Van Stockum bood in de foyer het publiek een groot aanbod van de boeken van de 
optredende schrijvers en de Poëziemachine was hier weer in werking. Tot slot leidde DJ Socrates 
iedereen vanaf middernacht dansend de nacht in.  

Louise O. Fresco tijdens NRC Leesclub Live 
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O.V.T. live - zondagochtend 

Een van de best beluisterde programma’s van Radio 1 is VPRO’s OVT. Elke zondagmorgen staat de 
actualiteit van de geschiedenis centraal. Inmiddels is het een traditie dat de programmamakers ten 
tijde van het festival verhuizen naar Den Haag, dit keer om live uit te zenden voor publiek, vanuit de 
Foyer van Theater aan het Spui. Publiek is dan van harte welkom, de toegang en koffie zijn vrij. In de 
volle foyer van het theater zagen we bijdragen van festivalgasten Ian Buruma, Ilja Leonard Pfeijffer, 
Bas Heijne, Karin Amatmoekrim en Arnon Grunberg. Nelleke Noordervliet sprak haar column uit, en 
Bart Funnekotter presenteerde de boekrecensies van deze week. Trompettist Eric Vloeimans 
betoverde het publiek met zijn improvisaties. Paul van der Gaag en Jos Palm presenteerden.  
 

Schrijversfeest – zondagmiddag 
Hassnae Bouazza presenteerde de feestelijke afsluiting van het festival: het Schrijversfeest, een 
gevarieerd programma waarin de Nederlandse literatuur centraal staat. We maakten dit programma 
in samenwerking met de Jan Campert-stichting. De jonge Vlaamse dichteres Charlotte Van den 
Broeck opende de middag met het voordragen van enkele van haar gedichten. Schrijfster Karin 
Amatmoekrim gaf in een lezing haar visie op 'De Staat van de Nederlandse letteren'. Voordat 
wethouder voor cultuur Joris Wijsmuller de prijzen uitreikte, bepaalden de bezoekers wie van drie 
genomineerde middelbare scholieren de eerste Jonge Campert-prijs, de prijs voor een jonge Haagse 
dichter, zou ontvangen (zie hieronder, bij ‘Educatie’). Daarna ontving Jan Baeke de Jan Campert-prijs 
voor zijn dichtbundel Seizoensroddel. Videokunstenaar Alfred Marseille hield voor hem een lofrede in 
de vorm van een korte film. Cabaretière Katinka Polderman sprak Anton Valens toe, die de F. 
Bordewijkprijs kreeg voor zijn roman Het compostcirculatieplan. Benno Tempel, directeur van 
Gemeentemuseum Den Haag,  hield de lofrede voor Kees 't Hart, die de J. Greshofprijs kreeg voor de 
essaybundel Het gelukkige schrijven. De middag culmineerde in de uitreiking van de Constantijn 
Huygens-prijs voor een geheel oeuvre, die dit jaar werd uitgereikt aan Atte Jongstra. Hij werd 
muzikaal toegesproken door trompettist Eric Vloeimans, en kreeg een lofrede van Max Pam.  

FTrompettist Eric Vloeimans improviseert tijdens het Schrijversfeest 
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Educatie – Spot on Young Poets en de Jonge Campert-Prijs 
 
Al vele jaren werken we samen met middelbare scholen in de regio Den Haag: Scholieren schrijven 
op school poëzie en presenteren hun werk. Daarvoor gaf het festival ze een podium op vrijdag- en 
zaterdagavond in de foyer van Theater aan het Spui.  Drie dichters vroegen we om daarbij 
aanwezig te zijn en ook hun werk te laten horen. Dit jaar waren dat Maarten van der Graaff, 
Marieke Lucas Rijneveld (beiden winnaar van de C. Buddingh’-prijs)  en performer Salena Godden 
(Groot-Brittannië). De jonge dichters werden tijdens het festival aan het publiek voorgesteld door 
presentator Francis Broekhuijsen. Bij het schrijven van hun werk gingen de scholieren uit van het 
thema van het Winternachten festival van dit jaar: ‘Is this the real life?’.  
 

Spot on Young Poets  
We werkten voor ons educatieprogramma Spot on Young Poets samen met Harry Zevenbergen en 
Diann van Faassen van het Haags Dichtersgilde. Voorafgaand aan het festival verzorgden zij op 
scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag lessenseries en workshops. De leerlingen maakten 
gedichten aan de hand van ons festivalthema en kregen voordrachtlessen. Er waren klassikale 
workshops waarin leerlingen in een vlot tempo kennismaakten met bestaande gedichten, het 
schrijven van een eigen gedicht en het voordragen ervan. Daarna volgden schrijf- en 
voordrachtworkshops voor de leerlingen die wilden optreden op het festival. In de workshops lag de 
nadruk op poëzie en performance met gerichte schrijfopdrachten en uitdagende presentatievormen. 
De status die poëzie heeft voor leerlingen veranderde daarmee. Gedichten werden gewoner, 
vanzelfsprekender maar daarmee eigenlijk ook serieuzer. 
Dit jaar gingen ze aan het werk op twee scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag: Edith Stein 
College en Christelijk Lyceum De Populier. Twee 4 VWO klassen en twee 5 VWO klassen van De 
Populier en een 5 VWO klas van het Edith Stein College namen deel aan ons educatieproject: in totaal 
135 leerlingen. 22 Leerlingen volgden de workshops Poëzie en voordracht. Drie leerlingen van het 
Edith Stein College en vijf leerlingen van De Populier traden op het Winternachten festival op. Alle 
deelnemende leerlingen en de docenten ontvingen van Writers Unlimited een toegangskaart voor de 
Friday Night of de Saturday Night.  

      

De winnares van de Jonge Campert-prijs, Paula Golunska, leerlinge van het Edith Stein College in Den Haag, hier tijdens Spot on Young Poets 
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De Jonge Campert-prijs 
Dit jaar voegden we een nieuw element toe aan ons educatieprogramma: de Jonge Campert-prijs. Uit 
de scholierendichters die op vrijdagavond en zaterdagavond optraden in het festival, kozen we – op 
voorspraak van het Haags Dichtersgilde – drie dichters uit, die op zondagmiddag streden om deze 
eervolle titel. Die middag vond het afsluitende festivalprogramma plaats: Het Schrijversfeest. Daar 
werden de prestigieuze Jan Campert-prijzen uitgereikt. We lieten het publiek – voor een groot deel 
bestaand uit professionals uit het literaire veld - bepalen welke scholier de ‘Jonge Campert-prijs 
2017’ van het Winternachten festival krijgt. Zo stimuleerden we nieuw dichttalent in Den Haag, en 
kregen de jonge dichters met foto’s en interviews ruime aandacht in de regionale media. De winnaar 
van de Jonge Campert-prijs - Paula Golunska7, leerlinge van het Edith Stein College in Den Haag - 
kreeg een oorkonde zoals ook de winnaars van de Jan Campert-prijzen die ontvangen. Die werd ons 
aangeboden door het Museum Meermanno, gemaakt in de historische letterzetterij. De winnares 
kreeg een week later nog een bonus. Ze mocht op zondagavond 29 januari het podium delen met 
dichters Tim Hofman en Mira Feticu. Op die avond presenteerde B-Unlimited een programma in het 
kader van de Poëzieweek. Na afloop van het festival mochten de acht scholieren die hun gedichten 
tijdens het festival hadden voorgedragen in het Museum Meermanno een linosnede maken bij hun 
door vrijwilligers van Museum Meermanno in de historische letterzetterij mooi vormgegeven en 
gedrukte gedicht.  
 

Outreach – het verhaal van de stad  
Met ons outreach-programma in het festival gingen we de stad in. Daarmee bereikten we mensen 
die niet vanzelfsprekend onze festivallocatie bezoeken, en we boden bezoekers een 
ontdekkingstocht naar voor hen onbekende plekken in de stad. Het programma werd mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van Fonds 1818. 
 

Verborgen plekken in en rond het Noordeinde 
Het verhaal van de stad is onvoorspelbaar, veelzijdig en multicultureel. Het vertelt over een 
gesegregeerde stad die niet langer één centrum heeft. Vaak wordt de stad weergegeven als uit één 
stuk. Het is doorgaans het verhaal zoals de elite het naar buiten brengt. Het nieuwe verhaal van de 
stad kan bijdragen aan een nieuwe wederzijdse betrokkenheid tussen de burgers. Daarvoor zochten 

we naar verhalen en gedichten in en rond de chicste winkelstraat van de stad.  
In en rond het Noordeinde was schrijfster Mira Feticu de gids, die het publiek naar de verborgen 
plekken in het dure winkelhart van Den Haag bracht. In twee winkels werden ze verrast met 
ongehoorde verhalen. De winkeliers – oude en nieuwe immigranten - vertelden het verhaal van hun 
leven, en enkele van onze buitenlandse auteurs vertelden hun verhaal. Ofran Badakhshani, de 
eigenaar van Slijterij De Filosoof, is een dichter die vluchtte uit Afghanistan. In zijn winkel las de 
Duitse schrijver Olga Grjasnowa voor uit haar werk, en hoorden we liederen gezongen door Balout 

                                                           
7 Zie pagina 28 voor het winnende gedicht van Paula Golunska 
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Khazraei. De wereldberoemde tassendesigner Omar Munie vertelde in zijn winkel het ongekende 
verhaal van zijn kinderjaren. Hij trad op met festivalschrijver Hassan Blasim (Irak).  

Storytelling in Dakota en ISS 
Andere verhalen hoorden we in de storytellingprogramma’s in Theater Dakota, en het International 
Institute of Social Studies. Niets mooier dan elkaar verhalen vertellen. Verhalen van ver en dichtbij. 
Verhalen van schrijvers, van studenten en vooral van het publiek. In Dakota kozen we voor een 
thema,  ‘Daar zit een verhaal aan vast’. We vroegen het publiek om een voorwerp mee te nemen, en 
het verhaal daarvan te vertellen. Zangeres Denise Jannah trad op en vertelde ook haar verhaal, haar 
‘tori’, zoals dat heet in Suriname. Dakota had in de weken vooraf workshops verhalen vertellen 
aangeboden aan zijn publiek. Studenten van de Haagse Hogeschool sloten ook dit jaar aan, en 
vertelden hun verhaal, gecoacht door drama-docente Martine Zeeman. Ook dichter/schrijver 
Marieke Rijneveld deed mee. Francis Broekhuijsen presenteerde. De Engelstalige variant was op 
dezelfde zaterdagmiddag in het Institute of Social Studies (ISS). Ook hier vertelden bezoekers en 
schrijvers Salena Godden (Engeland) en Piotr Ibrahim Kalwas (Polen) hun verhalen aan de hand van 
een voorwerp dat ze bij zich hadden. Docent Kees Biekart presenteerde en studenten van het ISS 
zorgden voor live muziek.  
 

Haagse Hogeschool en Edith Stein College 
Ook voor het eerst in het festival: een optreden van een buitenlandse auteur in een middelbare 
school. Hoewel dat tijdens onze buitenlandse tournees altijd een belangrijk onderdeel was geweest, 
was het in Nederland nog nooit gebeurd. De primeur was voor het Edith Stein College, een ‘zwarte’ 
middelbare school in Den Haag. De Amerikaanse auteur Colson Whitehead sprak op 
donderdagmiddag over zijn boek The Underground Railway – een alternatieve geschiedenis van de 
slavernij in de V.S. - met meer dan tachtig uitstekend voorbereide leerlingen van de bovenbouw. Een 
ontroerende en betekenisvolle ontmoeting voor zowel de auteur als de leerlingen. Er waren in totaal  
negentig leerlingen en docenten aanwezig. Van dit programma werden televisieopnames gemaakt 
voor een reportage over Colson Whitehead, die nog diezelfde avond werd uitgezonden in het 
programma Nieuwsuur8 op NPO1.  

Colson Whitehead in het Edith Stein College 

Op de dag van de opening van het festival namen we een proef met een presentatie in het Atrium 
van de Haagse Hogeschool. Tijdens de lunchpauze hielden Abdelkader Benali, Hassnae Bouazza en 

                                                           
8 Nieuwsuur 19-1-2017 'Ik kijk niet naar de inauguratie, dan heeft Trump een rotdag' - De zwarte Amerikaanse 
schrijver Colson Whitehead, bekend van een boek over de slavernij, bespreekt de wisseling van de wacht in 
Washington. https://www.npo.nl/nieuwsuur/19-01-2017/VPWON_1267554) (544.000 kijkers). 
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Salena Godden (Groot-Brittannië) een pleidooi voor het lezen. Op de Winternachten-Zeepkist prezen 
ze het boek van hun leven aan. De aandacht van de studenten hiervoor viel ons tegen. Er waren 
slechts zestig studenten die de tijd namen om te luisteren naar de schrijvers. 
 

Publiciteit Winternachten festival 
Onder de ruim tachtig gasten van het Winternachten festival 2017 was er één die opvallend veel 
(media)aandacht kreeg: Colson Whitehead. Zijn bekroonde boek De ondergrondse spoorweg, favoriet 
van Barack Obama en Oprah Winfrey, is een bestseller. Whitehead nam niet alleen deel aan het 
festivalprogramma maar ging ook naar het Haagse Edith Stein College voor een ontmoeting met 
leerlingen. De Amerikaanse schrijver gaf interviews aan meerdere Nederlandse en Belgische kranten 
en aan de TV-programma’s Nieuwsuur en Buitenhof9. 
Als het festival opent op donderdagavond in Theater aan het Spui, is daar een maandenlange 
publiciteitscampagne aan vooraf gegaan. Die campagne heeft twee missies. Ten eerste moet de 
campagne bekendheid en zichtbaarheid creëren voor Writers Unlimited als organisatie en voor 
Winternachten festival als activiteit. Ten tweede moet de campagne de juiste geïnteresseerden 
bereiken, binden en overhalen om Winternachten festival te bezoeken. 
 

Versterkte inzet van digitale en online PR 
De campagne voor het Winternachten festival 2017 is op meerdere punten gewijzigd ten opzichte 
van voorgaande jaren. Het gebruik van online middelen en van sociale media is versterkt. 
Traditionele, gedrukte publiciteitsmiddelen blijven onderdeel van de campagne maar worden 
gerichter ingezet. Digitale publiciteit kreeg een groter aandeel, zowel in ‘vrije’ als ‘betaalde’ vorm.  
Het festival haalde hoge bezoekersaantallen: Een goed bezochte Opening Night; drukte en 
festivalsfeer in alle vijf zalen tijdens Friday- en Saturday Night Unlimited, grote opkomst voor de 
zaterdagmiddagevenementen in Theater aan het Spui, ISS, Theater Dakota en de Noordeinde-
ontdekkingstocht; zo goed als uitverkochte zalen op zondag voor VPRO’s OVT en het Schrijversfeest. 

 
Naast doel treffen in publiekswerving wil de campagne ook investeren in het vergroten van de 
bekendheid met het Haagse kwaliteitsmerk Writers Unlimited, met het Winternachten festival en 
                                                           
9 Buitenhof 22-1-2017 Het is het lievelingsboek van oud-president Obama: The Underground Railroad van 
Colson Whitehead. Een ‘meesterwerk’, aldus de critici, het ijzingwekkende relaas van de 15-jarige slavin Cora, 
die weet te ontsnappen van de plantage. Een boek over slavernij, over racisme en witte suprematie. Ook een 
boek dat parallellen trekt naar het hedendaagse Amerika, waar met het presidentschap van Trump die thema’s 
uiterst actueel blijven. https://www.npo.nl/buitenhof/22-01-2017/VPWON_1265947 (410.000 kijkers). 
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met de nieuwe zus B-Unlimited. Daarom vertelt deze campagne in alle uitingen de verhalen van de 
schrijvers, denkers, journalisten en wetenschappers die Writers Unlimited in Den Haag een podium 
geeft. De campagne neemt potentieel publiek, geïnteresseerden, volgers, belanghebbenden en 
samenwerkingspartners mee naar die vier festivaldagen in januari. 
 

Website, sociale media, nieuwsbrieven, festivaltrailer en YouTube 
Online informatievoorziening heeft verreweg het grootste aandeel in de publiciteitscampagne voor 
het Winternachten festival. Met de publicatie, eind november, van het festivalprogramma op de 
Writers Unlimited-website start officieel de online kaartverkoop. In de maanden augustus, 
september en oktober worden hiervoor de teksten en biografieën geschreven en worden de 
portretfoto’s verzameld.  
Het affichebeeld is vanaf de eerste presentatie tijdens het UIT Festival Den Haag begin september, 
met regelmaat te zien in publiciteitsuitingen. Voorzien van de Winternachten-logobalk was deze 
‘bloemkoolpoedel’ een echte aandachttrekker. In allerlei formaten werd dit affichebeeld het 
terugkerende en herkenbare, iconische beeld van de editie 2017 van het Winternachten festival. 
 
In combinatie met de website is voor het festival een uitgebreide sociale mediacampagne 
ontwikkeld. Op basis van een contentkalender zijn uitingen gecoördineerd en tijdig gepubliceerd. De 
Facebookpagina en het Twitteraccount van Writers Unlimited zijn hiervoor ingezet. Zo is in 
september, oktober en november een door curator Shervin Nekuee geselecteerde reeks  quotes uit 
boeken van de ruim twintig buitenlandse festivalgasten gepost op Facebook: als eerste kennismaking 
met deze schrijvers, als leestip, als relevante quote met betrekking tot het festivalthema en als 
content die symbool staat voor de verdieping en duiding die Winternachten festival typeert.  
In december en januari is in toenemende frequentie relevante en speciaal gecreëerde content op de 
sociale media gepubliceerd. Daarvoor is onder meer voor het eerst een festivaltrailer geproduceerd: 
een op sociale media-gebruik toegespitste videotrailer die in 30 seconden laat zien wat het 
Winternachten festival biedt en oproept om het te bezoeken. De post met de festivaltrailer werd de 
best presterende Facebook-post van deze campagne. Het gemeten resultaat van de Facebook-inzet is 
een 30% gestegen aantal volgers ten opzichte van het Winternachten festival van 2016. 
 
Emailnieuwsbrieven blijven een belangrijke rol spelen in het directe contact met festivalpubliek10 en 
geïnteresseerden. Writers Unlimited stuurt maandelijks - kort voor het festival tweewekelijks - een 
nieuwsbrief naar duizenden contacten. Als onderdeel van de contentkalender is de inhoud van de 
nieuwsbrieven in lijn met publicatiemomenten op de festivalwebsite en sociale media. In de 
nieuwsbrieven is ook plaats voor verwijzingen naar het B-Unlimited-programma. 
Het YouTube-kanaal van Winternachten festival zorgt intussen voor meer online zichtbaarheid. De 
videoregistraties van festivalprogramma’s worden voortdurend via zoekopdrachten naar 
schrijversnamen gevonden en bekeken. De verschillende registraties van festivaleditie 2017 zijn 
inmiddels 8.000 keer bekeken. De videoregistraties van de festivals van 2014 t/m 2017 hebben 
inmiddels ruim 70.000 views gekregen. 
 

Affiches, brochure en handouts 
Drukwerk behoudt een plek in de publiciteitscampagne. Een festival kan niet zonder affiches in het 
straatbeeld, zonder flyer of brochure die men tegenkomt, doorbladert of thuisgestuurd krijgt. Voor 
het Winternachten festival 2017 is de drukwerkcampagne vereenvoudigd om ruimte te geven aan 
het digitale campagnedeel. Tijdens het festival kreeg iedere bezoeker bij binnenkomst een hand-out 
met het programmaschema en foto’s en biografieën van de deelnemers aangeboden. 

                                                           
10 Uit het publieksonderzoek na het Winternachten festival van januari 2018 bleek dat 70% van de 
respondenten graag via de emailnieuwsbrief geïnformeerd wil worden. 
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UIT Festival Den Haag en Embassy Festival 2017 
Writers Unlimited is blij met het UIT Festival Den Haag als relevant, tijdig en feestelijk evenement 
voor nieuw en direct contact met (potentiële) bezoekers. Op 2 september trad Max Lerou namens 
Writers Unlimited met Engelstalig werk op de ‘Container stage’ van het Embassy festival op. 
Zondagmiddag 3 september presenteerde Writers Unlimited zich met twee stands. Naast elkaar op 
het Lange Voorhout stonden de marktkramen van het Winternachten festival en van B-Unlimited. Op 
de ‘zeepkist’ vertelden Writers Unlimited-schrijvers, onze redacteuren én voorbijgangers over het 
boek van hun leven. Op de ‘Container stage’ traden nu schrijvers Hizir Cengiz en Mira Feticu, en de 
latere VSB Poëzieprijs-winnaar Joost Baars met muziekformatie Boi Akih op voor een groot publiek. 
Aan de stand werd die dag een recordaantal festivaltickets met speciale UIT Festival-korting verkocht 
voor de Friday Night en de Saturday Night van het Winternachten festival.  
 

Media-partners: meer zichtbaarheid in Nederland, regio Haaglanden en in Den Haag 
Mediapartners zijn van groot belang voor het festival. De lezers en volgers van de mediapartners zijn 
doelgroep en potentieel publiek. Met mediapartners als VPRO, NRC Handelsblad en De Groene 
Amsterdammer is de band terugkerend. Met andere partners, zoals Trouw, het tijdschrift Moesson 
en website DenHaag.com is de samenwerking nieuw, of herleefd naar aanleiding van 
programmaonderdelen. 
 
VPRO’s radioprogramma OVT11 zond zijn Winternachten festival-editie op zondagochtend met 
festivalgasten live uit vanuit Theater aan het Spui. NRC Handelsblad en Writers Unlimited 
organiseerden op de zaterdagmiddag van het festival de NRC Leesclub Live, inclusief bijbehorende 
print en online lezersaanbiedingen. Voor diezelfde middag haakte Trouw met een lezersaanbieding 
aan bij het optreden van macro-econoom Tomas Sedlacek. 
 
Heel bewust is voor de festivaleditie van 2017 gekozen om betaalde advertenties minder in print en 
meer online in te zetten. Zo voerde BBK Media een bannercampagne uit, geografisch en naar 
interesse gericht op de belangrijkste doelgroep van het festival. Met dezelfde precisiemethode zijn in 
de laatste drie weken voor het festival enkele advertenties geplaatst via de Facebook-pagina van het 
Winternachten festival. In samenwerking met Den Haag Marketing heeft de zeer goed bezochte 
website denhaag.com vier weken een advertorial op zijn homepage geplaatst en hingen voor in- en 
uitgaand autoverkeer twee grote billboards op de Utrechtsebaan.  
 
Via RailTV was een festivaltrailer twee weken te zien op de perrons van een tiental grote NS-stations 
door heel Nederland. De zichtbaarheid in Den Haag kreeg een boost door de vertoning van een 
Winternachten-item op de grote videowalls die onder meer in NS-station Den Haag Centraal, bij 
winkelcentrum Spuimarkt en in Scheveningen hangen. De loops bereiken samen enkele 
tienduizenden voorbijgangers.  
 

Aandacht in kranten en tijdschriften, aandacht op radio en TV 
Via persberichten in de periode september tot en met januari en persoonlijke benadering van 
redacties genereerde de publiciteitscampagne redactionele aandacht. Aankondigingen verschenen in 
populaire bladen als Zin, Buitenleven en Libelle en in special interestbladen als Boekblad en de 
Filmkrant. Rond de festivalperiode verschenen in alle landelijke kranten (Telegraaf, de Volkskrant, 
NRC, Trouw en AD, evenals in België in De Standaard en De Morgen) aankondigingen, achtergrond 
artikelen, schrijversinterviews en boekbesprekingen. Literair blog Tzum en Cultureel Persbureau 

                                                           
11 O.V.T. – VPRO radioprogramma 22-1-2017 Deze week live vanaf Winternachten in Den Haag. Met een 
gesprek over de nieuwe Trumpiaanse wereldorde, met Ian Buruma, Arnon Grunberg en Bas Heijne. Verder o.a. 
Ellen Neslo over de niet-blanke elite van Suriname in tijden van slavernij, Karin Amatmoekrim over culturele 
toe-eigening, en Ilja Leonard Pfeiffer over de VPRO-tvserie Via Genua. Muziek van trompettist Eric Vloeimans.  
https://www.vpro.nl/programmas/ovt/luister/afleveringen/2017/22-01-2017.html (250.000 luisteraars). 
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deden online verslag met meerdere artikelen, reportages, interviews en foto’s. VPRO’s 
radioprogramma O.V.T. live vanaf het Winternachten festival. Colson Whitehead was in Nieuwsuur 
(19-1-2017) en Buitenhof (22-1-2017). De lokale Haagse media (Den Haag Centraal, Omroep West, 
Den Haag FM) maakten berichten en aankondigingen over het festival.  
 

Samenwerking met partners 
Winternachten festival komt mede tot stand dankzij samenwerking met vele partners, funders, 
podia, uitgeverijen en Boekhandel Van Stockum.  In overleg met de communicatiecollega’s van al 
deze partners is in hun uitingen ruimte voor een online aankondiging, een nieuwsbrief-item of een 
post op hun sociale media over het festival. Via deze netwerken stijgt de zichtbaarheid van het 
festival exponentieel binnen een grotere groep mogelijk geïnteresseerden. 
 
Oxfam Novib, naamgever en begunstiger van de Oxfam Novib PEN Awards die op de Opening Night 
worden uitgereikt, doet zijn donateurs een Winternachten-lezersaanbieding. Alle Winternachten-
locaties - Theater aan het Spui, Filmhuis Den Haag, Hogeschool Den Haag, Theater Dakota, Institute 
of Social Studies - vermelden het festival in hun emailnieuwsbrieven en op hun sociale media. 
Boekhandel Van Stockum richt een etalage in met het festivalaffiche en met boeken van 
festivalgasten. Hospitality partner Novotel Den Haag City Center heeft niet alleen een literaire kamer, 
maar hangt ook affiches op in de hotellobby tijdens de festivalperiode. 

 
2.2 B-Unlimited 
 
2017 was het eerste volle jaar van B-Unlimited,  waarin we onze samenwerking met Bibliotheek 
Den Haag voor maandelijkse programma’s in Studio B van de Centrale Bibliotheek een nieuwe 
vorm gaven. In twintig programma’s trokken we een groeiend publiek, en dankzij een sterke 
introductiecampagne kregen we naamsbekendheid in de stad als toonaangevend centrum voor 
programma’s rond literatuur, wetenschap en debat. De programma’s werden gemaakt door 
Bibliotheek Den Haag voor wat betreft de actualiteit van Nederlandstalige literatuur; Writers 
Unlimited maakte programma’s rond maatschappelijke actualiteit, wetenschap en internationale 
literatuur. We werkten voor enkele programma’s samen met andere organisaties, zoals met Oxfam 
Novib.  
 
Vanuit Writers Unlimited coördineerden Ton van de Langkruis en Shervin Nekuee het totale 
programma,  verzorgden Niké Mulder en Ingrid Huijsman de marketing en publiciteit, Hanna van de 
Ven en Ellen Geertse de productie en Tineke van Manen de zakelijke leiding. Voor boekverkoop 
tijdens de avonden werkten we samen met Van Stockum Boekverkopers. Bibliotheek Den Haag 
zorgde voor de zaalfaciliteiten en voor de kaartverkoop. Medewerkers van de bibliotheek maakten 

van bijna alle programma’s video-registraties, waardoor ze live konden worden gestreamd op 
internet, en terug te zien zijn op YouTube en op de websites en YouTube-kanalen van B-Unlimited, 
Writers Unlimited en de Bibliotheek Den Haag.  
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Overzicht van de programma’s 
Mira Feticu en Marcel Theeuwes stelden de programma’s samen die door Bibliotheek Den Haag 
werden geproduceerd. De programmamakers van Writers Unlimited waren Shervin Nekuee, Ton van 
de Langkruis, Liliane Waanders, Patrick van der Hijden, Judith Uyterlinde en Ilonka Reintjens.  
 

Welkom in Belastingparadijs Nederland – 12 januari 
Nederland staat na de Kaaimaneilanden en Bermuda op de derde plaats van belastingparadijzen in 
de wereld. Waarom wordt ons land een belastingparadijs genoemd? Hoe zit het met de afspraken 
die de Nederlandse regering maakt met multinationals over belastingen, en welke gevolgen heeft dat 
bijvoorbeeld voor arme landen? Journaliste Sheila Sitalsing ging in gesprek met een aantal experts, 
zoals Esmé Berkhout van Oxfam Novib, fiscalist Paul de Haan, en met George van Houts, de 
theatermaker die bekend is van zijn voorstellingen over o.a. de bankencrisis. Ze gaven ons een 
inkijkje in het reilen en zeilen van ons belastingparadijs. Een programma in samenwerking met Oxfam 
Novib, samengesteld door Ton van de Langkruis (Writers Unlimited). 
 

Literaire Show: Poëzieavond met Mira Feticu en Tim Hofman – 29 januari 
Een programma in het kader van Gedichtendag. De Haagse auteur Mira Feticu las enige van haar 
gedichten voor, en sprak over haar schrijverschap. Ze trad samen op met Tim Hofman, bekend van 
tv. Zijn gedichten zijn nu gepubliceerd onder de titel Gedichten van de broer van Roos. Schrijver 
Abdelkader Benali presenteerde het programma. Het publiek maakte ook kennis met Paula 
Golunska, leerlinge van het Edith Stein College in Den Haag. Zij werd in januari tijdens het 
literatuurfestival Winternachten bekroond met de Jonge Campert-prijs 2017. Er was muziek van 
zangeres en klarinettist Isabella Ramaekers en bassist en cellist Gabriel Barbalau. Samengesteld door 
Mira Feticu en Marcel Theeuwes (Bibliotheek Den Haag).  

Literaire Show: Nelleke Noordervliet en Jan van Mersbergen – 3 februari 
Hoofdgasten in dit programma over Nederlandse literaire actualiteit waren Nelleke Noordervliet en 
Jan van Mersbergen. Live muziek was er van gitarist en ud-speler Monir Goran. Nelleke Noordervliet 
vertelde over haar nieuwste roman. Jeroen Vullings presenteerde. Programma samengesteld door 
Mira Feticu en Marcel Theeuwes (Bibliotheek Den Haag).  
 

Wat is er mis met de elite? – 15 februari 
In deze tijd van opkomend populisme, 'post-truth' en 'alternatieve feiten' heeft de elite het zwaar te 
verduren. De academische, culturele, financiële en politieke elites verliezen aan vertrouwen bij de 
gewone burger. Hoe en wanneer is het misgegaan? En is het vertrouwen nog te herwinnen? Wat zijn 
de do's and don'ts voor de elite? Een gesprek met schrijver Tommy Wieringa, bestuurskundige Paul 
Frissen, filosoof Henk Oosterling en gespreksleider Elles de Bruin. Samengesteld door Liliane 
Waanders (Writers Unlimited).  

Abdelkader Benali en Mira Feticu tijdens de Literaire Show op de Gedichtendag 
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Literaire Show: Kluun en Ivo Victoria – 3 maart 
Hoofdgasten in dit programma over de actualiteit van de Nederlandse literatuur waren de schrijvers 
Kluun en Ivo Victoria, die spraken over hun nieuwe boeken.  Er was muziek van zanger Stephan 
Peters en zijn groep. Jeroen Vullings presenteerde. Programma samengesteld door Mira Feticu en 
Marcel Theeuwes (Bibliotheek Den Haag).  
 

Kleur (bekennen) in de Nederlandse literatuur – 26 maart 
Een Boekenweekdebat met schrijvers Abdelkader Benali en Robert Vuijsje, literatuurcriticus Toef 
Jaeger en uitgever Jurgen Maas. Ruim een vijfde van de Nederlandse bevolking heeft een 
migratieachtergrond. Onze samenleving is allang niet meer alleen wit. Maar zien we dat ook terug in 
onze literatuur? Deze vraag stond centraal tijdens het debat over de door uitgevers, recensenten en 
redacteuren bewaakte, gevestigde literaire orde. Abdelkader Benali leidde het gesprek. Programma 
samengesteld door Mira Feticu en Marcel Theeuwes (Bibliotheek Den Haag).  
 

Literaire Show: Herman Brusselmans en Eva Meijer – 7 april 
Herman Brusselmans vertelde over zijn nieuwste roman, Guggenheimer koopt een neger' en over zijn 
voorlaatste roman De fouten, die de longlist van de Libris Literatuurprijs 2017 haalde. Eva Meijer 
(Hoorn, 1980) is beeldend kunstenaar, filosoof, schrijver en singer-songwriter. Ze sprak over haar 
meest recente roman is Het vogelhuis (2016), over het leven van vogelliefhebber en -onderzoeker 
Len Howard (1894-1973). De muziek was van Tess et les Moutons. Jeroen Vullings presenteerde. 
Programma samengesteld door Mira Feticu en Marcel Theeuwes (Bibliotheek Den Haag).  
 

Oorlog in Indië - met Alfred Birney en Hans Goedkoop – 19 april 
De Haags-Indische schrijver Alfred Birney schreef De tolk van Java. Het vertelt het verhaal van 
Birneys vader, die tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd vocht aan de kant van Nederland. 
Deze avond ging hij in gesprek met Hans Goedkoop. Die reconstrueerde het verhaal van zijn Indische 
grootvader kolonel Van Langen, die leiding gaf aan een operatie tegen de Indonesische 
opstandelingen, en in Nederland verdween in het gat van de geschiedenis. Paul van der Gaag (VPRO 
O.V.T.) leidde het gesprek. Een avond over de oorlog in Indië en wat die deed met de latere 
generaties in Nederland. Samenstelling: Ton van de Langkruis (Writers Unlimited).  
 

Muziek voor de overtocht  - 4 mei  
Drie grote kunstenaars bundelden hun krachten: Stefan Hertmans las voor uit eigen werk. Koenraad 
Tinel schilderde en tekende live op podium en Oleg Lysenko speelde accordeon. Drie kunstenaars die 
de overtocht waagden van muziek naar verhalen, van kunst naar leven, van oorlog tot aan de 
migratiestromen van vandaag. Geprogrammeerd door Mira Feticu (Bibliotheek Den Haag). 
 

De goede advocaat - met Britta Böhler – 17 mei 
Juriste Britta Böhler kreeg grote bekendheid als verdediger van o.a. Volkert van der Graaf en Ayaan 
Hirsi Ali. Haar nieuwe boek De goede advocaat  gaat over de belangrijke vragen van haar vak. In haar 
boek koppelt Böhler voorbeelden uit haar praktijk aan de representatie van de advocatuur in film en 
literatuur. Gerlinda Heywegen sprak met haar aan de hand van een aantal film- en 
televisiefragmenten. Programma samengesteld door Judith Uyterlinde en Ilonka Reintjens (Writers 
Unlimited).  
 

Literaire show: Karin Amatmoekrim en Ted van Lieshout – 2 juni  
Schrijvers Karin Amatmoekrim en Ted van Lieshout waren beiden elf jaar toen ze een ingrijpende 
gebeurtenis meemaakten die nu, jaren later, de basis vormde voor hun nieuwe boeken Tenzij de 
vader en Schuldig kind. Presentatie: Jeroen Vullings. Met muziek van Ronald Snijders. Programma 
samengesteld door Mira Feticu en Marcel Theeuwes (Bibliotheek Den Haag). 
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Age of Anger - met Pankaj Mishra en Ian Buruma – 23 juni 
Woede als drijfveer in de politiek lijkt hedendaags maar is het zeker niet. Twee internationaal 
geroemde schrijvers - Pankaj Mishra, die over dit onderwerp zijn briljante nieuwe boek Age of Anger 
schreef, en Ian Buruma - onlangs benoemd tot hoofdredacteur van het gerenommeerde magazine 
The New York Review of Books - gingen hier over in gesprek onder leiding van journaliste Sheila 
Sitalsing. Programma samengesteld door Judith Uyterlinde en Ilonka Reintjens (Writers Unlimited).  

 

Nacht van de Dictatuur Literatuur Late Night Special – 8 september 
Tijdens de Nacht van de Dictatuur in Den Haag presenteerden B-Unlimited en ProDemos een speciale 
editie van Literatuur Late Night. Presentator Jeroen Vullings ging in gesprek met schrijvers Ilja 
Leonard Pfeijffer en Özcan Akyol over vrijheid versus dictatuur. De jonge zanger Ilyas Nadjafi 
vertolkte Perzische muziek. Programma samengesteld door Mira Feticu (Bibliotheek Den Haag) i.s.m. 
ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.  
 

Week van de Afrikaanse roman met o.a. Ingrid Winterbach, Willem Anker & Andries Bezuidenhout – 
29 september 
Van 29 september t/m 8 oktober 2017 vond in Nederland en Vlaanderen de derde editie van de 
Week van de Afrikaanse roman plaats. B-Unlimited opende vrijdag 29 september de met een 
inspirerende avond over Zuid-Afrikaanse literatuur, taal, kunst en muziek, gepresenteerd door 
Christine Otten. Andries Bezuidenhout trad op als singer-songwriter, Amy Jephta droeg voor in Kaaps 
Afrikaans, de taal van de door drugs- en bendegeweld geteisterde Kaapse Vlakte. Rudie van Rensburg 
vertelde over zijn oeuvre als thrillerschrijver. Suzie Mathola vertelde over haar werk en het Afrikaans-
in-Soweto-project. Programma in samenwerking met de Week van de Afrikaanse roman 
samengesteld door Ilonka Reintjens (Writers Unlimited).  
 

Literatuur Late Night met Marcel Möring & Alicja Gescinska – 13 oktober 
Op 3 oktober 2017 werd bekend gemaakt dat Alicja Gescinska de Debuutprijs 2017 had gewonnen 
met Een soort van liefde. Jeroen Vullings sprak met haar en met Marcel Möring. Er was muziek van 
Sietske Roscam Abbing. Programma samengesteld door Mira Feticu (Bibliotheek Den Haag). 
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Franklin Foer & Eric Smit - 20 oktober 
Met zijn nieuwste boek World Without Mind: The Existential Threat of Big Tech schreef de vermaarde 
Amerikaanse onderzoeksjournalist Franklin Foer een felle aanklacht tegen 'Big Tech'. Foer richtte zijn 
kritiek op grote technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook en legde het mechanisme van 
automatisering en homogenisering onder het vergrootglas.  Zijn gesprekspartner was Eric Smit, een 
van de bekendste onderzoeksjournalisten van Nederland en oprichter van het online magazine 
Follow The Money. Programma samengesteld door Patrick van der Hijden (Writers Unlimited).  

 

Annejet van der Zijl & Emily Kocken - Literatuur Late Night – 3 november 
Annejet van der Zijl sprak o.a. over haar meest recente werk en de musicalbewerking van haar boek 
Anna, over Annie M.G. Schmidt. De tweede gast was de auteur Emily Kocken over haar meest 
recente boek De kuur, een soap-noir over een familiereis naar toverberg Davos, bekend van de 
klassieker van Thomas Mann. Het gesprek werd geleid door Kees ’t Hart. De Roemeense pianiste 
Anamaria Stamp verzorgde de muziek. Programma samengesteld door Mira Feticu (Bibliotheek Den 
Haag).  
 

Het temmen van De Stijl – 15 november 
Het Stijljaar drukte onmiskenbaar zijn stempel op steden als Den Haag, Utrecht en Amersfoort. 
Nieuwe publicaties, tentoonstellingen, sokken en toneelstukken belichamen de opleving van een van 
de meest radicale kunststromingen uit de geschiedenis. Van art of destruction naar citymarketing, 
van niche naar mainstream. Een gesprek met Hans van den Boom, Matthijs de Groot, Tracy Metz en 
Benno Tempel (directeur Gemeentemuseum Den Haag), onder leiding van de samensteller van het 
programma, Patrick van der Hijden. Een productie van Writers Unlimited.  
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Alex Boogers & Murat Isik - Literatuur Late Night 1 december 
In dit literaire magazine van B-Unlimited werden twee confronterende romans over afkomst, 
vriendschap en vergelding  besproken met de auteurs. Onder een hemel van sproeten van Alex 
Boogers speelt in een universum vol tegenstellingen: ouderdom vs jeugd, zwart vs blank, volks vs 
elitair. Murat Isik schreef Wees onzichtbaar, een coming of age van een sensitieve jongen in een 
onveilige wereld, gebaseerd op zijn eigen jeugd in de Bijlmer. Leon Verdonschot leidde het gesprek. 
Programma samengesteld door Mira Feticu (Bibliotheek Den Haag).  

Bas Heijne & Stephan Sanders - ‘We hadden een droom - de erfenis van drie wereldverbeteraars’ - 14 
december 
In Bas Heijnes essay Wereldverbeteraars staat de filosofie van Nelson Mandela, Martin Luther King 
en Gandhi centraal. Voor De Groene Amsterdammer schreef Sanders een recensie over 
Wereldverbeteraars. Hij ging in gesprek met Bas Heijne. Met muziek van Raj Mohan, de bedenker van 
Sarnami-Bhojpuri geet and pop. Samengesteld door Shervin Nekuee (Writers Unlimited).  
 

Publiciteit B-Unlimited 
Gedurende het eerste seizoen 2016/2017 van B-Unlimited - vanaf de drukbezochte kick-off begin 
september 2016 met onder meer Griet Op De Beeck - heeft de publiciteitscampagne een vast 
stramien en invulling gekregen die de bezoekersaantallen heeft opgedreven. In 2017 hadden we drie 
keer een uitverkochte zaal (170 bezoekers): de Gedichtendag met o.a. Tim Hofman en Mira Feticu op 
29 januari, het gesprek met schrijvers Pankaj Mishra en Ian Buruma 23 juni 2017 en de Nacht van de 
dictatuur met Ilja Leonard Pfeijffer en Özcan Akyol op 8 september waren alle drie uitverkocht. In 
2017 zijn in totaal 20 verschillende edities van B-Unlimited gerealiseerd; van een interview met de 
Amerikaanse journalist Franklin Foer over Big Tech, literatuur met onder meer Marcel Möring, Alicja 
Gescinska en Murat Isik tot een debatavond met Stephan Sanders en Bas Heijne.  
 
In 2017 groeide het gemiddeld aantal bezoekers per programma ten opzichte van 2016. Inmiddels 
heeft zich een vaste kern van bezoekers gevormd. In de campagne voor B-Unlimited werden 
maandelijks in Den Haag en omgeving affiches en flyers verspreid in bibliotheken, horeca en 
cultuurinstellingen en via een advertentiereeks in weekkrant Den Haag Centraal. Het eerste seizoen 
lag bij communicatie de nadruk op het vergroten van de naamsbekendheid. Na de zomer richtten we 
ons vooral op werven van publiek voor de afzonderlijke programma’s. Met webartikelen, 
nieuwsbrieven en persberichten informeert B-Unlimited met regelmaat geïnteresseerden, volgers en 
media. Via sociale media, met name Facebook en Twitter, volgt een tweede stroom relevante 
informatie, nieuws en links naar online artikelen en video’s. Terugkijkend is nu zichtbaar dat de 
videoregistraties via YouTube een groeiend aantal kijkers achteraf trekt. Via zoekopdrachten naar 
bijvoorbeeld een schrijversnaam blijft deze videocontent ook bijdragen aan een groeiende 
naamsbekendheid van B-Unlimited.  

Leon Verdonschot, Murat Isik en Axel Boogers 
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2.3 Haags UIT Festival en Embassy Festival 
 
Writers Unlimited zette sterk in op een actieve aanwezigheid en podiumbijdrage aan zowel het 
Embassy Festival als het UIT Festival Den Haag.  
 
Deze evenementen zijn voor ons relevant en tijdig voor nieuw en direct contact met (potentiële) 
bezoekers. Op 3 september 2017 presenteerde Writers Unlimited op het Haags UIT Festival zich met 
twee stands. Naast elkaar op het Lange Voorhout stonden de marktkramen van Winternachten 
festival en B-Unlimited. Bij deze kramen en op de podia traden onder meer de inmiddels met de VSB 
Poëzie-prijs onderscheiden dichter Joost Baars, de Haagse auteurs Mira Feticu en Hizir Cengiz en de 
muziekformatie Boi Akih op. We nodigden bezoekers uit om - beloond met een vrijkaart voor het 
festival - op onze zeepkist te klimmen en daar te vertellen over hun favoriete boek, maar zonder de 
titel te noemen. Degenen in het publiek die de titel als eerste raadden kregen ook een vrijkaart. Onze 
medewerkers en redacteuren gaven als eersten het goede voorbeeld. Aan de kraam werd die 
zondagmiddag opnieuw een recordaantal festivaltickets met speciale UIT Festival-korting verkocht. 
Er waren naar schatting 500 bezoekers bij deze programma’s. 
 
Het Embassy Festival – georganiseerd in samenwerking met vele in Den Haag gevestigde ambassades 
– richt zich met het motto ‘Lifting Global Culture’ op het internationale karakter van de stad. Op 
zaterdag 2 september trad namens Writers Unlimited de Haagse dichter Max Lerou op de Container 
Stage op. Hij trok naar schatting 150 bezoekers. 
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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, afleveringen van  The 
Series en van B-Unlimited. 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. Writers 
Unlimited beheert ook de website van B-Unlimited. Ook op die site groeit nu een archief van  o.m. 
videoregistraties en fotoreportages.  
 

 
 
Het videoarchief wordt in samenwerking met het videobedrijf Dubbelklik (voor het Winternachten 
festival) en Bibliotheek Den Haag (voor The Series en sinds september 2016 voor B-Unlimited) gevuld 
met nieuwe opnames. Sinds de editie van 2012 staan vrijwel alle literaire programma’s van het 
Winternachten festival als videoregistratie online. Van 1997 tot en met 2011 zijn er geluidsopnames 
van de literaire programma’s van het festival gemaakt en online gezet. Dankzij de Centrale 
Bibliotheek Den Haag worden bijna alle programma’s van B-Unlimited live gestreamd op internet. De 
opnames worden – na bewerking – op de B-Unlimited site en op de YouTube-kanalen van Writers 
Unlimited en Bibliotheek Den Haag geplaatst. Alle opnames zijn gemakkelijk terug te vinden via de 
zoekfunctie van de website van B-Unlimited en via YouTube.   
 
Bezoekers websites12: 

 In het jaar 2017 waren er in totaal 42.272 bezoekers op de website van Writers Unlimited. 
Gemiddelde duur van een bezoek was anderhalve minuut. 

 In het jaar 2017 waren er in totaal 7.719 bezoekers op de website van B-Unlimited. 
Gemiddelde duur van een bezoek was anderhalve minuut. 

 
Views op YouTube13: 

 Totaal aantal views op YouTube van de registraties van de programma’s van de 
Winternachten festivals 2014-2017 (d.d. 23-2-2018): 69.555. 

 Totaal aantal views op YouTube van de registraties van de B-Unlimited programma’s van 
2016 en 2017 (d.d. 23-2-2018): 25.840. 

 Totaal aantal views op YouTube van de registraties van de Science- en Writers-Unlimited The 
Series programma’s 2011-2016: (d.d. 23-2-2018) 45.587. 

  

                                                           
12 Zie Jaarrekening 2017 pagina 26 
13 Zie Jaarrekening 2017 pagina 26 en 27 
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Rotmuizen.  
Ik hoor ze overal. 
In de keuken, achter de muren, 
In mijn achterhoofd. 
Ze lopen onder de grond, 
En komen in mijn oren terecht. 
Ik voel hun kleine pootjes 
tussen mijn muffe hersenen. 
Door die muizen kan ik niet slapen, 
En ik moet schrijven. 
 
Vannacht 
Hebben de muizen me verlaten. 
Nu zijn we met zijn tweeën, 
Stilte en ik, zoals het vroeger was.  
Verhoogde alertheid 
Ik hoor alles, maar er is niks om te horen. 
Ik zie alles, maar er is niks om te zien. 
Omdat de muizen weg zijn, 
Heb ik niemand om te praten  
Over dingen waardoor ik niet kan slapen 
En waarover ik moet schrijven. 
 
De muizen komen niet meer terug  
En daar kan ik niks aan doen. 
Ik weet niet meer hoe de wereld eruit ziet, 
Want ik slaap voortdurend  
En ik schrijf allang niet meer. 
 
  
Paula Golunska 
 
 
Met dit gedicht won Paula Golunska, leerlinge van het Edith Stein College in Den Haag, de 
Jonge Campert-prijs 2017. Hij werd uitgereikt tijdens het Schrijversfeest in het festival 
Winternachten. 
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3. Exploitatieresultaat en financiële positie 
 
De gemeente Den Haag en het Nederlands Letterenfonds hebben voor de periode 2017-2020 
wederom structurele meerjarensubsidies toegekend aan Stichting Writers Unlimited voor het 
Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag. De gemeente Den Haag heeft daarnaast 
ook een structurele bijdrage toegekend ten behoeve van B-Unlimited. 
We kunnen de programma’s van het festival in de kunstenplanperiode 2017-2020 naar verwacht 
op hetzelfde niveau en dezelfde omvang en uitstraling realiseren als in voorgaande 
kunstenplanperiodes. Dit is vooral ook te danken aan de intensieve programmatische 
samenwerking met vele (literaire) culturele instellingen en media, de toekenning van 
projectsubsidies door private fondsen, hoge recette-inkomsten en de bloei van de Stichting 
Vrienden van Writers Unlimited. Vanaf 2017 kunnen we dankzij de structurele subsidie van de 
gemeente Den Haag en onze intensieve samenwerking met Bibliotheek Den Haag de maandelijkse 
programma’s van B-Unlimited verankeren in Den Haag en is Writers Unlimited ook door het jaar 
heen goed zichtbaar als organisator van literaire activiteiten. We hebben in 2017 wederom een 
hoog percentage eigen inkomsten: 48% volgens de definitie van het Ministerie van OCW. Het eigen 
vermogen bedraagt per 31 december 2017 € 13.574. 
 

Cultuurnota subsidie 2017-2020 Stichting Writers Unlimited 
Op 29 april 2016 is door de gemeente Den Haag in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en 
Cultuur 2017-2020 ”Ruimte voor de spelende mens” een meerjarensubsidie geadviseerd voor 
Writers Unlimited van € 209.054 per jaar. Op 2 januari 2017 is aan Writers Unlimited een subsidie 
van maximaal € 211.958 verleend door de gemeente Den Haag voor het jaar 2017. Op 23 augustus 
2017 is er een aanvullende exploitatiesubsidie (trend) van € 4.769 toegekend. In totaal is voor 2017 
door de gemeente Den Haag € 216.727 structurele subsidie toegekend aan Writers Unlimited. 
Op 11 augustus 2016 is de aanvraag van Writers Unlimited voor een manifestatiesubsidie in het 
kader van de Regeling meerjarige Subsidies Nederlands Letterenfonds 2017- 2020 gehonoreerd voor 
een bedrag per jaar van in totaal € 160.000 per jaar gedurende vier jaar. Het bedrag is opgebouwd 
uit het basisbedrag van € 110.000 plus een toeslag van € 50.000 voor de artistieke kwaliteit en het 
belang van onze internationale programma’s en activiteiten. Op 5 oktober 2017 is door het 
Nederlands Letterenfonds voor het jaar 2017 een trend toegekend van € 3.088. In totaal is voor 2017 
door het Nederlands Letterenfonds € 163.088 structurele subsidie toegekend aan Writers Unlimited. 
 

Particuliere fondsen en stichting Vrienden van Writers Unlimited 
De particuliere fondsen steunen ons sinds onze 
oprichting. Met die fondsen ging het financieel 
tijdens de recessie niet goed, en particuliere fondsen 
zien zich liever niet als structurele ondersteuners van 
het festival. Bovendien wordt er sinds de 

bezuinigingen op cultuur een veel groter beroep op hen gedaan. Ook in dit kunstenplan spannen we 
ons daarom weer in om nieuwe particuliere fondsen aan te spreken en andere bronnen van private 
inkomsten te verkennen en aan te boren. We hebben in het voorjaar van 2017 deelgenomen aan 
Wijzer Werven – training & coaching cultuursector - een traject dat werd gesubsidieerd door het 
Ministerie van OCW, en werd uitgevoerd door Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies. Het bood 
ons o.a. inzicht in de mogelijkheden voor het werven van lokale sponsors. Begin 2011 is de stichting 
Vrienden van Writers Unlimited opgericht. Wilma Scheffers is voorzitter van het bestuur, waarin op 
dit moment Eric Visser, en Nelleke Noordervliet zitting hebben. De Vrienden dragen sinds 2013 
substantieel bij aan het Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag.  
  



 
Bestuursverslag Stichting Writers Unlimited 2017 - p 30 

3.1. Stichting Writers Unlimited 2017  
 

Toelichting op de verschillen tussen resultaat en begroting  
Alle in de jaarrekening opgenomen begrotingsbedragen zijn gerelateerd aan de door het bestuur op 
6 februari 2017 vastgestelde begroting 2017 d.d. 5 januari 2017.  
In de begroting zijn de baten en lasten opgenomen van:  

 Winternachten internationaal literatuurfestival 19 t/m 22 januari 2017 in Den Haag  
 B-Unlimited – de serie maandelijkse programma’s die Writers Unlimited i.s.m. Bibliotheek 

Den Haag in Studio B van de Centrale Bibliotheek organiseert.  
 
Directeur Ton van de Langkruis was voor het grootste deel van het jaar (vanaf 10 april 2017) wegens 
ziekte afwezig. Dankzij extra inzet van het bestuur en tijdelijke uitbreiding van taken van 
medewerkers kon de organisatie echter goed blijven functioneren: het festival van 2018 kon worden 
voorbereid en B-Unlimited kon ook op het gewenste niveau worden voortgezet. Dankzij de 
ziekteverzuimverzekering kon ook een free lance kracht ingehuurd worden voor de 
programmeringstaken van de directeur voor het Winternachten festival, en een ICT-er voor de 
verdere ontwikkeling van het kantoorautomatiseringssysteem. We hadden geen vervanging van de 
directeur voor zijn werkzaamheden op het gebied van beleidsontwikkeling, de voorbereiding van 
toekomstige internationale schrijverstournees, of het onderhouden en uitbreiden van het Writers 
Unlimited-netwerk. Om die reden zijn de extra kosten die met de vervanging van de directeur 
gemoeid waren, lager dan de ziekteverzuimuitkering die Stichting Writers Unlimited ontving. De 
zakelijk leider heeft in 2017 haar overuren – 144 uur/18 dagen o.a. vanwege het Winternachten 
festival, het volgen van het ‘Wijzer Werven traject’ en ziekte van de directeur - niet als ‘tijd voor 
tijd’/extra vakantiedagen op kunnen nemen. Daarom is een reservering opgenomen voor de 
uitbetaling van 18 vakantiedagen aan de zakelijk leider. Dit verklaart het merendeel van de 
verschillen tussen begroting en realisatie. 
 

Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2017 
 De Gemeente Den Haag heeft voor het jaar 2017 op 2 januari 2017 aan Writers Unlimited een 

subsidie van maximaal € 211.958 verleend. Op 23 augustus 2017 is een aanvullende subsidie 
(trend) van € 4.769 beschikbaar gesteld. In totaal is voor 2017 € 216.727 structurele subsidie 
toegekend door de gemeente Den Haag aan Writers Unlimited. Het betreft hier een bijdrage 
zowel voor het Winternachten internationaal literatuurfestival als voor B-Unlimited. 

 Het Nederlands Letterenfonds (NLF) kende d.d. 11 augustus 2016 een structurele subsidie van 
€160.000 per jaar toe in het kader van de Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 
2017-2020. Op 5 oktober 2017 Is een jaarlijkse trend - indexering van 1,93% op het meerjarige 
subsidie - toegekend van € 3.088.  

 Het Nederlands Letterenfonds kende d.d. 15 december 2016 en projectsubsidie toe ad € 25.000 
voor programma’s in het Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag op 19-22 
januari 2017: Spot on Young Poets; voordrachtprogramma jong dichterstalent; versterking 
marketing gericht op vergroten van diversiteit in publieksbereik.  

 Fonds 1818 zegde d.d. 1-12-2016 een garantiesubsidie van € 25.000 toe voor onze 
projectsubsidieaanvraag voor de ‘Outreach’ in het Winternachten festival 2017. 

 Het VSBfonds kende d.d. 22 december 2016 financiële ondersteuning toe van € 35.000 voor het 
Winternachten festival 2017.  

 Het LIRA fonds kende d.d. 7 december 2016 een financiële bijdrage toe van € 8.153 in de vorm 
van een garantie voor de honoraria van de Nederlandse schrijvers voor het festival van 2017. 

 We hebben voor het festival van 2017 wederom een beroep gedaan op de Stichting Vrienden van 
Writers Unlimited en we ontvingen een bijdrage van € 20.000. 

 De Jan Campert-stichting droeg € 17.000 bij in de kosten van het Schrijversfeest op zondag 22 
januari 2017 in het Winternachten festival 2017. 
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 Poetry International droeg bij aan de verblijfkosten van de genomineerden voor de VSB 
Poëzieprijs die tijdens het festival optraden, en enkele uitgeverijen en ambassades droegen zoals 
gebruikelijk bij in de reis- en verblijfkosten van ‘hun’ (buitenlandse) schrijver. 

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

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

 

B-Unlimited 2017 
Een bedrag van € 2.293 van Museon14 voor Science Unlimited The Series was doorgeschoven naar 
2017 ten behoeve van B-Unlimited.  Bibliotheek Den Haag is verantwoordelijk voor en betaalde de 
kosten voor zaal, techniek, video-opnamen, kassa/kaartverkoop, en elf door haar geproduceerde 
programma’s van B-Unlimited, en inde de recettes van deze programma’s. De kosten en baten van 
Bibliotheek Den Haag zijn niet opgenomen in de begroting of realisatie.  
Writers Unlimited is verantwoordelijk voor en betaalt de kosten van de algemene publiciteit van B-
Unlimited en negen programma’s van B-Unlimited in 2017, en inde de recettes van deze 
programma’s. De kosten en baten van Writers Unlimited zijn opgenomen in de begroting en de 
realisatie. Van de totale structurele subsidie van de Gemeente Den Haag voor Writers Unlimited in 
2017 was in de begroting € 45.000 opgenomen voor B-Unlimited. Daarnaast ontvingen we bijdragen 
van Oxfam Novib, de Week van de Afrikaanse roman, en enkele uitgeverijen. 
 

Percentage eigen inkomsten in 2017 
We hanteren de definities van het Ministerie van OCW/Nederlands Letterenfonds.15   

Structurele overheidssubsidies   
Nederlands Letteren Fonds   €      163.088  
Gemeente Den Haag   €      216.727  
Totaal structurele overheidssubsidies €      379.815  
Eigen inkomsten:     
Publieksinkomsten   €         31.903  
Overige inkomsten    €           3.997  
Incidentele subsidies NLF/BuZa €         28.257  
Bijdragen uit private fondsen/middelen €         92.326  
Overige bijdragen   €         24.993  
Totaal eigen inkomsten    €      181.476  

 
Volgens de berekening van het Nederlands Letterenfonds bedraagt in 2017 het percentage eigen 
inkomsten € 181.476 / € 379.815 = 48% . Ons percentage eigen inkomsten was de afgelopen jaren 
zeer hoog (53% in 2013; 46% in 2014; 66% in 2015; 77% in 2016 ). Het betreft hier incidentele, 
onzekere, variabele inkomsten uit recettes en bijdragen van uitgeverijen, ambassades, de Stichting 
Vrienden van Writers Unlimited, incidentele overheidssubsidies, en projectsubsidies van particuliere 
fondsen die bovendien vaak pas in een laat stadium (november/december) subsidie toekennen aan 
het Winternachten festival in januari.  
 

                                                           
14 Zie Jaarrekening 2017 pagina 14. 
15 Definitie Ministerie van OCW/NLF: “Eigen inkomstenpercentage. De verhouding tussen de eigen inkomsten en de 
structurele subsidie. Het betreft de deelsom van de eigen inkomsten (directe en indirecte opbrengsten en bijdragen uit 
private middelen) en de structurele subsidies (OCW en andere ministeries, provincies, gemeenten en andere overheden). 
Het gaat hier niet om het aandeel eigen inkomsten ten opzichte van de totale baten.” 



 
Bestuursverslag Stichting Writers Unlimited 2017 - p 32 

Exploitatieresultaat en Financiële positie 31 december 2017 
Het positief resultaat in 201716 van € 10.591 is toegevoegd aan het eigen vermogen.  
Het eigen vermogen bedroeg per 31-12-2016: € 2.983. 
Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2017: € 13.57417. 
De algemene reserve is per 31-12-2017: € 7.497.  
Het bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2017-2020 is per 31-12-2017: € 3.077.  
De dotatie aan de bestemmingsreserve voor voorbereiding en implementatie van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de organisatie is per 31-12-2017: € 3.000.  
 
Wij verzoeken de gemeente Den Haag toestemming te verlenen voor bovengenoemde bestemming 
van het positief resultaat in 2017. 
 

3.2 Continuïteit  
 
De gemeente Den Haag en het Nederlands Letterenfonds hebben voor vier jaar – 2017 t/m 2020 – 
structurele subsidies toegekend. Stichting Writers Unlimited is een projectorganisatie met relatief 
lage vaste lasten, waardoor de organisatie flexibel is zodat het management goed in staat is de lasten 
aan te passen aan de baten. Dit betekent dat de organisatie zoveel mogelijk budgetneutraal kan 
opereren. Om onverhoopt tegenvallende c.q. laat toegekende projectsubsidies op te kunnen vangen, 
heeft het bestuur tijdens de bestuursvergadering van 23 maart 2015 het ‘buffervermogen’ bepaald 
op circa € 16.000.  
Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2017: € 2.983.  
Het positief resultaat over het jaar 2017 bedraagt: € 10.591. 

 Stichting Writers Unlimited voegt € 4.514 van het positief resultaat over 2017 toe aan de 
overige reserves als beoogd ‘buffervermogen’. De overige reserves/het buffervermogen 
bedraagt per 31-12-2017:  € 7.497. 

 Dotatie aan het Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2017-2020: € 3.077.  
 Er is een bestemmingsreserve van € 3.000 voorzien ten behoeve van de voorbereiding op en 

de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) in onze 
organisatie - per 25 mei 2018. Deze wet vervangt de huidige Wet bescherming 
persoonsgegevens en stelt strengere eisen aan de manier waarop persoonsgegevens worden 
verwerkt.  

Op basis van vorenstaande concludeert het bestuur dat de continuïteit gewaarborgd blijft bij een 
relatief laag eigen vermogen en dat de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is. 
 
 
                                                           
16 Zie pagina 4 van Jaarrekening 2017. 
17 Zie pagina 12, Toelichting op de balans - Eigen vermogen, van de Jaarrekening 2017. 
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3.3 Stichting Writers Unlimited 2018 
 

Werkbegroting Stichting Writers Unlimited 2018 
In de door het bestuur van stichting Writers Unlimited vastgestelde werkbegroting d.d. 24-8-2017 
zijn de baten en lasten opgenomen van zowel het Winternachten festival 2018 in Den Haag als B-
Unlimited.  
 
 
 

B A T E N 
 

T o t a a l  2018 

     
O P B R E N G S T E N Begroot € 
A 1  PUBLIEKS INKOMSTEN 35.920 
A 2  SPONSOR INKOMSTEN 5.800 
A 4  OVERIGE INKOMSTEN 0 
A   T O T A A L  O P B R E N G S T E N 41.720 

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

 
Begroot € 

B 1  NEDERLANDS LETTERENFONDS 160.000 
B 3 1 GEMEENTE DEN HAAG 215.000 
B 3 2 PROJECTSUBSIDIES                        25.000 
B 4 2 OVERIGE SUBSIDIE EN BIJDRAGEN PRIVATE  131.000 

   FONDSEN/MIDDELEN   

B   T O T A A L  S U B S I D I E S   E N  B I J D R A G E N 531.000 

      
T O T A L E   B A T E N 572.720 

     
 
 
L A S T E N T o t a a l 2018 

   
 
  

B E H E E R S L A S T E N begroot € 
C 1  BEHEERSLASTEN PERSONEEL 64.611 
C 2  BEHEERSLASTEN MATERIEEL 72.200 
C   T O T A A L  B E H E E R S L A S T E N 136.811 

      
     
A C T I V I T E I T E N L A S T E N Begroot € 
D 1  ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL 158.239 
D 2  ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL 277.670 
D   T O T A A L  A C T I V I T E I T E N L A S T E N 435.909 

     
T O T A L E   L A S T E N 572.720 

     

R E S U L T A A T 0 
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Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2018 
 De Gemeente Den Haag heeft d.d. 9-1-2018 onze aanvraag in het kader van het 

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 ‘Ruimte voor de spelende mens’ een subsidie 
van maximaal € 216.727 verleend voor het jaar 2018. Deze subsidie wordt verleend om ons 
activiteitenplan voor 2018 te kunnen uitvoeren.  

 Het Nederlands Letterenfonds (NLF) kende d.d. 11 augustus 2016 een structurele subsidie van 
€160.000 per jaar toe in het kader van de Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 
2017-2020. Op 5 oktober 2017 Is een jaarlijkse trend - indexering van 1,93% op het meerjarige 
subsidie - toegekend van € 3.088. 

 Het Nederlands Letterenfonds kende d.d. 7 maart 2018 een projectsubsidie toe ad € 25.000 voor 
verschillende programmaonderdelen van het Winternachten internationaal literatuurfestival Den 
Haag 18-21 januari 2018 gericht op talentontwikkeling, diversiteit en het vergroten van het 
publieksbereik.  

 Fonds 1818 zegde 1-12-2017 een garantiesubsidie van € 20.000 voor ‘Outreach’ toe. 
 Het VSBfonds kende d.d. 20 december 2017 financiële ondersteuning toe van € 35.000 voor 

Winternachten Writers Unlimited internationaal literatuurfestival Den Haag 2018.  
 Het LIRA fonds kende d.d. 5-12-2017 een financiële bijdrage toe van € 7.000 in de vorm van een 

garantie voor de honoraria van de Nederlandse schrijvers voor het Winternachten festival 2018. 
 We verzoeken aan de Stichting Vrienden van Writers Unlimited een bijdrage te willen verlenen 

aan het festival van 2018.  
 De Jan Campert-stichting draagt € 22.500 bij in de kosten van het Schrijversfeest op zondag 21 

januari 2018 in het Winternachten festival. 
 Poetry International draagt bij aan de verblijfkosten van de genomineerden voor de VSB 

Poëzieprijs die tijdens het festival optraden, en enkele uitgeverijen en ambassades droegen zoals 
gebruikelijk bij in de reis- en verblijfkosten van ‘hun’ (buitenlandse) schrijver. 

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

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

 

B-Unlimited 2018 
 Bibliotheek Den Haag is verantwoordelijk voor en betaalt de kosten voor zaal, techniek, video-

opnamen, kassa/kaartverkoop, en circa elf programma’s van B-Unlimited in 2018, en int de 
recettes van haar programma’s. Deze kosten en baten zijn derhalve niet opgenomen in de 
begroting of realisatie.  

 Writers Unlimited is verantwoordelijk voor en betaalt de kosten van de algemene publiciteit van 
B-Unlimited en circa negen programma’s van B-Unlimited in 2018. Writers Unlimited maakt in 
2018 circa negen B-Unlimited-programma’s; de recettes van deze negen programma’s zijn ten 
gunste van Writers Unlimited. De kosten en baten van Writers Unlimited zijn opgenomen in de 
begroting en de realisatie.  

 Van de totale structurele subsidie van de gemeente Den Haag voor Writers Unlimited in 2018 is 
in de begroting € 45.000 opgenomen voor B-Unlimited.  
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4. Organisatie 
 
Writers Unlimited is een flexibele, efficiënte en ondernemende organisatie. We werken met veel 
organisaties structureel of incidenteel samen. We zijn een projectorganisatie met relatief lage 
vaste lasten, waardoor de organisatie flexibel is, en het management goed in staat is om de lasten 
aan te passen aan de baten.  
 
De stichting heeft twee medewerkers in vaste dienst voor 0,8 f.t.e., de directeur en de zakelijk leider. 
Directeur Ton van de Langkruis was vanaf 10 april 2017 wegens ziekte afwezig. Dankzij extra inzet 
van het bestuur en tijdelijke uitbreiding van taken van medewerkers kon de organisatie echter goed 
blijven functioneren: het festival van 2018 kon worden voorbereid en B-Unlimited kon op het 
gewenste niveau worden voortgezet. Dankzij de ziekteverzuimverzekering kon een extra kracht 
ingehuurd worden voor de programmeringstaken van de directeur voor het Winternachten festival 
en B-Unlimited, en kon een ICT-er extra ingezet worden voor onderhoud en doorontwikkeling van 
het kantoorautomatiseringssysteem.   
 
Overig personeel is op projectbasis freelance of in tijdelijk dienstverband werkzaam, voor o.a. 
programmacoördinatie, publiciteit, productie. Enkele stagiairs en een grote groep vrijwilligers 
werken mee aan het Winternachten internationaal literatuurfestival in Den Haag. We werken met 
een wisselend team van programmamakers met een cultureel diverse samenstelling. Daarnaast 
werken we voor de samenstelling van de programma’s met een team van adviseurs, die 
specialistische kennis hebben op het gebied van literatuur in specifieke landen en regio’s. Het 
stichtingsbestuur staat onder voorzitterschap van Margot Dijkgraaf. 
 

Cultural Governance  
Writers Unlimited heeft de intentie de Governance Code Cultuur18 integraal toe te passen met waar 
nodig de beperkingen die bij onze organisatie passen gegeven de doelstelling, de aard en de kleine 
omvang. Stichting Writers Unlimited hanteert het bestuur-model. Bestuursleden zijn onbezoldigd, 
het bestuur heeft de uitvoering gedelegeerd aan de directeur. Een directiestatuut waarin taken en 
bevoegdheden van bestuur en directeur zijn vastgelegd is in voorbereiding. Bestuur en directie 
opereren vanuit een missie en met doelstellingen die elke vier jaar worden vastgesteld door middel 
van een beleidsplan. Meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarverslag inclusief jaarrekening worden 
door het bestuur vastgesteld. Het bestuur telt zeven leden, elk met een termijn van drie jaar, 
herbenoembaar voor één termijn. Voor de bestuursfuncties zijn profielen opgesteld.  
 

Culturele diversiteit  
Culturele diversiteit19 is onze organisatie op het lijf geschreven, uit de aard van onze missie. 
Diversiteit is een vanzelfsprekendheid in onze programma’s, in de samenstelling van publiek, 
personeel en bestuur.  Sinds onze oprichting in 1995 is culturele diversiteit een vanzelfsprekende 
kernwaarde in onze programmering, onze publieksbenadering, de organisatie en de keuze van onze 
partners. Met onze programmering richtten we ons in de eerste jaren op de Indische en Molukse 
Nederlanders en mensen met een Antilliaanse en Surinaamse achtergrond. Daarna verbreedden we 
met migranten uit met name Marokko en Turkije, later uitgebreid met de Arabische culturele 
achtergrond. In de afgelopen vier jaar is er extra aandacht geweest voor programmering uit Oost-
Europa. Bij elk festival richtten we ons in de marketing op alle betrokken specifieke publieksgroepen, 
in de meeste gevallen met hulp van lokale en landelijke partnerorganisaties, die specifiek met deze 
publieksgroepen verbonden zijn. Dat is ook in 2017 het geval geweest. We bereikten een jonger, 

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

Statutenwijziging Stichting Winternachten 
Door het voltallig bestuur van Stichting Winternachten is op 28-8-2017 met algemene stemmen 
(unanimiteit), besloten tot algehele wijziging van de statuten van Stichting Winternachten. Daarbij is 
onder andere de statutaire naam gewijzigd van Stichting Winternachten in Stichting Writers 
Unlimited, en is de omschrijving van het ‘Doel’ van de stichting bijgesteld: “De stichting heeft als 
doel: schrijvers, dichters, kunstenaars en denkers uit de hele wereld diverse platforms te bieden om 
hen met elkaar en het publiek in gesprek te brengen over literatuur, kunst, wetenschap en 
samenleving, in het bijzonder door het organiseren van het festival Winternachten, alsmede al 
hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”  
 

Statutenwijziging Stichting Vrienden van Writers Unlimited 
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van Stichting Vrienden van Writers Unlimited is voor een 
besluit tot statutenwijziging de goedkeuring nodig van Stichting Winternachten. Door het voltallig 
bestuur van Stichting Winternachten werd op 28 augustus 2017 met algemene stemmen 
(unanimiteit) goedkeuring gegeven aan het algeheel wijzigen van de statuten van stichting Vrienden 
van Writers Unlimited. Door het voltallig bestuur van Stichting Vrienden van Writers Unlimited is op 
30 oktober 2017 met algemene stemmen (unanimiteit) de statutenwijziging van de Stichting 
Vrienden van Writers Unlimited goedgekeurd. 
 
Rooster van aftreden bestuur Stichting Writers Unlimited 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, daarna kan één keer verlengd 
worden met nog eens drie jaar. 
  

Bestuurslid Benoemdatum Datum van aftreden 
Margot Dijkgraaf (voorzitter) 26-03-2015 26-03-2018 herbenoembaar tot 26-03-2021 
Andrea Vogel (penningmeester) 30-05-2016 30-05-2019 herbenoembaar tot 30-05-2020 

(bestuursbesluit d.d. 30 mei 2016) 
Vacature   
Jan Pronk 26-03-2015 26-03-2018 herbenoembaar tot 26-03-2021  
Wouter van Gils 05-09-2016 05-09-2019 herbenoembaar tot 05-09-2022 
Laila Al-Zwaini  30-03-2017 30-03-2020 herbenoembaar tot 06-02-2023 
Kanta Adhin 28-08-2017 28-08-2020 herbenoembaar tot 28-08-2023 

 
Afgetreden in 2017 zijn de volgende bestuursleden van Stichting Writers Unlimited: 
Walter Palm d.d. 29-3-2017; Els van der Plas d.d. 29-11-2017. 
 

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

Winternachten Internationaal Literatuurfestival Den Haag 2017 
 
Deelnemers 

Peter Abspoel, Stevo Akkerman, Obe Alkema, Celal Altuntas, Karin Amatmoekrim, Mehdi Arami, 
Simone Atangana Bekono, Ofran Badakhshani, Jan Baeke, Abdelkader Benali, Hanna Bervoets, Kees 
Biekart, Hannah van Binsbergen, Hassan Blasim, Lex Bohlmeijer, Hassnae Bouazza, Jörg Brinkmann, 
Charlotte Van den Broeck, Francis Broekhuijsen, Ian Buruma, Mircea Cărtărescu, Michalis Cholevas, 
Jennifer Clement, Damiaan Denys, Margot Dijkgraaf, Tom Dommisse, Corina Duijndam, Michel Faber, 
Mira Feticu, Louise O. Fresco, Bart Funnekotter, Paul van der Gaag, Rodaan Al Galidi, Salena Godden, 
Maarten van der Graaff, Olga Grjasnowa, Dominique De Groen, Arnon Grunberg, Anass Habib, Kees 't 
Hart, Rodrigo Hasbún Velasco, Bas Heijne, Joke Hermsen, Gerlinda Heywegen, Ton van 't Hof, Kamal 
Hors, Denise Jannah, John Jansen van Galen, Stine Jensen, Sjoerd de Jong, Atte Jongstra, Piotr 
Ibrahim Kalwas, Jeroen van Kan, Farah Karimi, Balout Khazraei, Baban Kirkuki, Michel Krielaars, Roos 
Laan, Ruth Lasters, Delphine Lecompte, Michiel Leezenberg, Alfred Marseille, Vonne van der Meer, 
Aad Meinderts, Omar Munie, Nelleke Noordervliet, Margriet Oostveen, Maarten Ornstein, Christine 
Otten, Jos Palm, Max Pam, Arjan Peters, DJ Frederik, Katinka Polderman, Dorit Rabinyan, Marieke 
Lucas Rijneveld, Nizar Rohana, Felix Rottenberg, Michaël Roumen, Simone van Saarloos, Stephan 
Sanders, Tomáš Sedláček, Beri Shalmashi, Mikhail Shishkin, Malini Subramaniam, Babah Tarawally, 
Ece Temelkuran, Benno Tempel, Carolina Trujillo, Anton Valens, Jeannine Valeriano, Sana Valiulina, 
Eric Vloeimans, Dieter van der Westen, Frank Westerman, Colson Whitehead, Tommy Wieringa, Joris 
Wijsmuller. 

 

Medewerkers  
Redactie/programmamakers: Hassnae Bouazza, Francis Broekhuijsen, Maarten van der Graaff, 
Gerlinda Heywegen (film), Ton van de Langkruis, Shervin Nekuee (coördinatie), Francis de Souza 
(muziek), Jet Steinz, Judith Uyterlinde, Maria Vlaar. 
Adviseurs: Amal Chatterjee (Indiase literatuur), Tom Dommisse, Erhan Gürer (Turkse literatuur), Bas 
Heijne, Toef Jaeger, Marc Leenhouts (Chinese literatuur), David van Reybrouck, Maja Sutedja-Liem 
(Indonesische literatuur). 
Vormgeving: Reier Pos 
Productie: Anne-lyke van den Elshout (coördinatie vrijwilligers), Kees Koeman (coördinatie techniek), 
Tineke van Manen (zakelijk leider), Hanna van de Ven (productieleider) en vele vrijwilligers. 
Publiciteit: Bert-Jan Zoet (hoofd communicatie), Niké Mulder, Colin Wels (stage) 
 

Partners 
Jan Campert-stichting, Poetry International, Oxfam Novib, PEN International, Haags Dichtersgilde, 
PEN Nederland, Haagse Hogeschool, International Institute of Social Studies, Stichting Literatura, 
Johann de Witt Scholengroep, Scholengemeenschap De Populier, Edith Stein College, NRC 
Handelsblad, VPRO, VSB Poëzieprijs, Cultuurpers, Bibliotheek Den Haag, Dubbelklik, Beam Systems, 
Boekhandel Van Stockum, Theater aan het Spui, Filmhuis Den Haag, Theater Dakota, Museum 
Meermanno / Huis van het Boek 
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Subsidiënten en sponsors 
Gemeente Den Haag, Nederlands Letterenfonds, VSBfonds, Fonds 1818, Jan Campert-stichting, 
Stichting Vrienden van Writers Unlimited, Oxfam Novib, More Stage, Novotel Den Haag City Center, 
Ambassade van de Verenigde Staten. 
 
 

B-Unlimited 2017 
 

Deelnemers  
Özcan Akyol, Karin Amatmoekrim, Willem Anker, Gabriel Barbalau, Abdelkader Benali, Esmé 
Berkhout, Andries Bezuidenhout, Alfred Birney, Britta Böhler, Alex Boogers, Hans van den Boom, 
Karien Brits, Elles de Bruin, Herman Brusselmans, Ian Buruma, Mira Feticu, Franklin Foer, Paul 
Frissen, Paul van der Gaag, Alicja Gescinska, Hans Goedkoop, Paula Golunska, Monir Goran, Matthijs 
de Groot, Paul de Haan, Kees ’t Hart, Bas Heijne, Stefan Hertmans, Gerlinda Heywegen, Patrick van 
der Hijden, Tim Hofman, George van Houts, Murat Isik, Toef Jaeger, Amy Jephta, Kluun, Emily 
Kocken, Ted van Lieshout, Oleg Lysenko, Jurgen Maas, Suzie Matlhola, Eva Meijer, Jan van 
Mersbergen, Tracy Metz, Pankaj Mishra, Raj Mohan, Marcel Möring, Ilyas Nadjafi, Nelleke 
Noordervliet, Henk Oosterling, Christine Otten, Stephan Peters, Isabella Ramaekers, Rudie van 
Rensburg, Sietske Roscam Abbing, Michaël Roumen, Stephan Sanders, Sheila Sitalsing, Eric Smit, 
Ronald Snijders, Annamaria Stamp, Benno Tempel, Tess et Les Moutons, Koenaad Tinel, Leon 
Verdonschot, Ivo Victoria, Robert Vuijsje, Jeroen Vullings, Tommy Wieringa, Ingrid Winterbach, 
Annejet van der Zijl. 
 

Medewerkers  
Mira Feticu (Bibliotheek Den Haag), Ellen Geertse (productie), Patrick van der Hijden (redactie), Ingrid 
Huijsman (communicatie), Ton van de Langkruis (programmacoördinatie & redactie), Tineke van 
Manen (zakelijke leiding), Niké Mulder (communicatie), Shervin Nekuee (programmacoördinatie & 
redactie), Ilonka Reintjens (redactie), Judith Uyterlinde (redactie), Hanna van de Ven (productie), 
Tessa Verhees (stage publiciteit).  
 

Partners, subsidiënten en sponsors  
Gemeente Den Haag, Bibliotheek Den Haag, Boekhandel Van Stockum, Pro Demos, Oxfam Novib, 
Uitgeverij Cossee, uitgeverij Atlas Contact, Uitgeverij de Bezige Bij, Openbare Bibliotheek 
Amsterdam, Week van de Afrikaanse literatuur. 
  





BIJLAGE: Deelnemers 2017 
 

Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag 2017 
 
 

Peter Abspoel  (Haarlem,1962) is antropoloog en filosoof. In 2016 verscheen zijn boek Zingeving in het 
Westen: Traditie, strijdersethos en christendom, een bewerking van het proefschrift dat hij een jaar eerder 
schreef. Hierin breekt hij - zelf belijdend katholiek - een lans voor tradities omdat deze in zijn ogen een 
wezenlijk onderdeel zijn van ons menszijn. Dertig jaar geleden, toen Abspoel onderzoek deed naar de 
muziek van de Dogon in Mali, vroeg hij zich al af waar de enorme kloof tussen die traditionele samenleving 
en onze westerse levenshouding vandaan kwam. Een groot deel van zijn boek wijdt Abspoel aan de 
geschiedenis van het westerse wantrouwen jegens traditie dat volgens hem is terug te voeren tot de 
Germaanse krijgers, die uitsluitend leefden om te vechten. Ook nu zou dat Germaanse strijdersethos nog 
leidend zijn. Het christendom, dat nederigheid predikte, paste perfect in het straatje van de strijders. De 
combinatie van beide werkte kolonialisme en ander westers machtsvertoon in de hand. 

Stevo Akkerman  (1963) is journalist en columnist bij Trouw. Van zijn hand verschenen eerder de 
romans Vals weerzien en De inboorling en het autobiografische boek Donderdagmiddagdochter, dat werd 
bekroond met de clo Literaire Juryprijs en de Vlaamse prijs voor het Beste Spirituele Boek. 
 
 
 
 
 

Obe Alkema  (1993) is neerlandicus, dichter, redacteur bij hard//hoofd en criticus voor NRC Handelsblad, 
de Reactor en Friesch Dagblad. Zijn werk wordt gepubliceerd in/op diverse Nederlandse, Vlaamse en 
internationale tijdschriften/platforms. 
 
 
 

Celal Altuntas  (Diyarbakir, 1972) kwam als vluchteling op zijn twintigste naar Nederland vanuit Turks-
Koerdistan. Zijn jeugd in een piepklein Koerdisch dorp beschreef hij in zijn debuutroman Het dorp van de 
zeven broers (2007). Aanvankelijk was hij daar gelukkig, tot hij in verzet kwam tegen de stelselmatige 
discriminatie van Koerden en zich aansloot bij de PKK. In Regen zonder modder (2016) vertelt hij hoe hij in 
Nederland transformeerde tot maatschappelijk werker en schrijver. Hij schetst een confronterend beeld 
van het leven van een vluchteling en de worsteling om in ons land een plaats te veroveren. In 2015 
verscheen Het is je zusje!, achttien waargebeurde verhalen over eer- en bloedwraak, waarbij hij zich in 
zowel de slachtoffers als de daders verplaatst. Altuntas is naast schrijver maatschappelijk werker met eer- 
en bloedwraak als specialiteit. Bovendien is hij bijna ervaringsdeskundige. Als kind moest hij de moord op 
twee ooms wreken. Maar dankzij zijn vredelievende vader kon hij daar onderuit komen. 

Karin Amatmoekrim  (Suriname, 1976) kreeg in 2009 als eerste de Black Magic Woman Literatuurprijs voor 
haar derde roman Titus. Haar debuutroman Knipperleven (2004) werd lovend ontvangen door pers en 
publiek. Haar tweede roman Wanneer wij samen zijn(2006) is een familiekroniek, gebaseerd op het verhaal 
van haar eigen Javaans-Surinaamse familie. Ze publiceert ook regelmatig korte verhalen en columns in 
verschillende bladen en kranten. Op initiatief van het instituut Forum verscheen de bundel De radicaal, 
met daarin een kort verhaal van Amatmoekrim. In 2010 schreef ze onder meer korte verhalen die werden 
gepubliceerd in Voor mij ben je hier en Suriname en ik. Amatmoekrim kwam op vijfjarige leeftijd met haar 
Javaanse moeder en Chinees-Creeols-Indiaanse vader naar Nederland. In haar roman Het gym (2011) 
beschrijft ze hoe de Surinaamse Sandra als buitenbeentje stand houdt tussen de witte hockeymeisjes. In 
2013 verscheen De man van veel, gebaseerd op het leven van Surinames volksheld en schrijver Anton de 
Kom, en in 2016 de 'memoir' Tenzij de vader. Karin Amatmoekrim studeerde psychologie en letteren aan 
de UvA. 

Simone Atangana Bekono  (1991) studeerde in 2016 af aan ArtEZ Creative Writing met een dichtbundel 
waarin zij onderzoekt wat het voor haar betekent om een jonge, zwarte vrouw in Nederland te zijn. Ze 
was één van de dertien beste afstudeerders van ArtEZ Finals en schrijft momenteel in het Slow Writing 
Lab van het Nederlands Letterenfonds aan korte verhalen en essays over gender, ras en identiteit. 



Ofran Badakhshani  is een dichter die vluchtte uit Afghanistan en eigenaar van Wijnwinkel De Filosoof in 
de Papestraat in Den Haag, een plek waar wijn, filosofie en poëzie elkaar in de armen nemen. 
Badakshani is momenteel op het gebied van morele filosofie aan het promoveren. Hij is actief in de VVD 
en verschillende studentenverenigingen binnen de VU en de UVA. Hij is voorzitter van de Afghaanse 
jongerenorganisatie Khorasan, bestuurslid van VON (Vluchtelingen Organisaties Nederland) en heeft 
verschillende projecten uitgevoerd binnen het Changemakers programma rondom eergerelateerd 
geweld, homo-emancipatie en huwelijksdwang. De activiteiten zijn echter niet alleen gericht op 
Afghanen: zo heeft hij ook gewerkt met Iraniërs, Marokkanen en Somalische jongeren. Ook werkt zijn 
organisatie Khorasan niet alleen door heel Nederland, maar ook internationaal; ze hebben in Duitsland, 
Engeland, België en Frankrijk ook activiteiten georganiseerd. 

Jan Baeke  (Roosendaal, 1956) is dichter en vertaler. Baeke’s poëziebundel Groter dan de feiten kreeg 
lovende kritieken en werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. In deze bundel neemt hij de lezer in 
vaak dubbelzinnige filmische gedichten mee naar een zonovergoten maar beklemmende mediterrane 
provinciestad waar weemoed, onbehagen en liefde op de loer liggen. Baeke debuteerde in 1997 met de 
bundel Nooit zonder paarden. Het werk van Baeke is beïnvloed door filmers als Luis Buñuel en Andrej 
Tarkovksi en dichters als Ingeborg Bachmann en Jaap Kaplinski. Werk van Baeke is vertaald in het Engels 
en het Frans. Sinds 2009 is hij verbonden aan Poetry International in Rotterdam.  
Jan Baeke ontvangt de Jan Campert-prijs 2016 voor Seizoensroddel. De jury: "Zo vanzelfsprekend als de 
gedichten van Jan Baeke klinken, zo weinig soepel is de wereld die hij beschrijft in zijn meesterlijke 
bundel. Veel beschutting is er niet te vinden in deze onbehagelijke poëzie, maar wel de troost van het 
besef dat we allemaal de weg kwijt zijn. 

Hanna Bervoets  (Amsterdam, 1984) schrijft romans, columns, scenario’s en is journalist. Tussen 2009 en 
2015 had ze een vaste column in Volkskrant Magazine. Deze columns werden opnieuw uitgegeven in 
drie bundels. In 2009 werd Bervoets uitgeroepen tot debutant van het jaar na de publicatie van Of hoe 
waarom. Haar tweede roman Lieve Céline (2011) werd verfilmd en bekroond met de Opzij 
Literatuurprijs. In 2016 verscheen Ivanov waarin ze het op waarheid gebaseerde verhaal over een 
Moskouse wetenschapper uit begin 20e eeuw vermengt met scènes uit New York in 1994, waar een 
jonge vrouw geobsedeerd is door de experimenten van diezelfde wetenschapper. Terloops komen 
onderwerpen aan bod als de invloed van cultuur op ethiek. In 2016 leverde Bervoets ook een bijdrage 
aan Vrouwen schrijven niet met hun tieten, een bundel over het ‘nieuwe feminisme’. In 2017 is haar de 
Frans Kellendonk-prijs toegekend. 

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

Hannah van Binsbergen  (1993) debuteerde in 2016 met de bundel Kwaad gesternte, die haar direct een 
nominatie voor de VSB Poëzieprijs 2017 opleverde. Van Binsbergen, die wijsbegeerte studeerde aan de 
UvA, onderzoekt in deze bundel hoe je nog een zinvol leven kunt leiden in een wereld waarin 
marktwerking en strijd leidend zijn. De droom van de vooruitgang staat in schril contrast met het individu 
die zich niet thuisvoelt in de wereld waarop hij geen grip heeft. Ze dicht over de uitputting van de aarde, 
over onbetaalbare medicijnen. Ondanks haar treurige mensbeeld is er hoop. De hoop van het woord dat 
volgens haar het verschil kan maken. Woorden van dichters die zich verbinden en midden in de 
samenleving staan. 

Hassan Blasim  (1973, Bagdad) werd in 2010 door The Guardian ‘misschien wel de grootste levende 
schrijver van Arabische fictie’ genoemd. Zowel zijn debuut The Madman of Freedom Square als de in 2014 
met de Independent Foreign Fiction Prize onderscheiden bundel The Iraqi Christ bevat verhalen over 
oorlog, migratie en de trauma’s van vluchtelingen. Zijn werk was lange tijd alleen digitaal verkrijgbaar en 
werd onmiddellijk verboden in Jordanië nadat het was verschenen. Blasim kwam in 2004 na een 
jarenlange zwerftocht als vluchteling terecht in Finland nadat hij in Sadam Hussein’s Irak in moeilijkheden 
was geraakt vanwege de film The Wounded Camera die hij opnam in het Koerdische noorden van zijn land. 
Zijn werk is of wordt vertaald in meer dan 20 talen. In maart 2016 ging zijn eerste toneelstuk in premiere. 
Tijdens Winternachten Festival 2017 verschijnt zijn bundel Lijkententoonstelling, als eerste Nederlandse 
vertaling van zijn werk. 

Lex Bohlmeijer  (Oost-Souburg, 1959) studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap in 
Leiden. Hij werkte een aantal jaren als danser. Later ontwikkelde hij zich bij de NCRV tot veelzijdige 
radiomaker, onder andere bij het succesvolle programma Casa Luna. Tegenwoordig presenteert hij twee 
programma’s op Radio 4: Passaggio (elke werkdag om 19:00 uur) en het discussieprogramma Diskotabel. 
Verder is hij binnen en buiten het theater werkzaam als dramaturg en tekstschrijver. Steeds vaker is hij 
ook actief als presentator van concerten, congressen en debatten. Bij De Correspondent publiceert hij elke 
zaterdag een interview met een bijzondere, inspirerende gast. 

 



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

Charlotte Van den Broeck  (1991) is een Vlaamse dichter uit Turnhout. Na een diploma Taal en 
Letterkunde behaald te hebben aan de UGent, ging ze woordkunst studeren aan het Conservatorium van 
Antwerpen. In het Poëziebordeel van Vonk en Zonen, Ondernemers in de letteren, treedt zij op als Lulu 
Wedekind. Ze tourde mee met Saint Amour 2015. In 2015 mocht ze de 33ste Nacht van de Poëzie in 
Utrecht afsluiten. In september 2016 mocht ze daardoor ook de 34ste Nacht van de Poëzie in Utrecht 
openen. In januari 2015 verscheen bij De Arbeiderspers haar debuut Kameleon. In  oktober 2016 
verzorgde zij, als jongste gastlandspreker ooit, samen met Arnon Grunberg de opening van de Frankfurter 
Buchmesse. Haar tweede bundel Nachtroer (2017) is genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2018. 

Francis Broekhuijsen  (Oosterbeek, 1970) is programmamaker en presentator, op diverse culturele podia. 
Hij studeerde in 1996 af als acteur aan de Toneelschool Amsterdam. Daarna werkte hij bij verschillende 
theatergezelschappen en hij maakte deel uit van het vaste ensemble van het Nationale Toneel. Na jaren 
van acteren heeft hij zich toegelegd op zijn talent voor taal, muziek en (nieuwe) media. Hij was 
hoofdredacteur van Cultuurpodium.nl en radiomaker bij AT5, het internationale Red Bull Music Academy 
Radio en NPO Radio 1. Francis Broekhuijsen is een graag geziene presentator, moderator en ook DJ op 
diverse culturele festivals. Hij werkt als presentator en programmamaker voor het Winternachten festival. 
In 2014 werd hij als media persoonlijkheid gekozen in de Kleurrijke Top 100. 

Ian Buruma  (Den Haag, 1951) is een Brits-Nederlandse sinoloog, japanoloog, journalist en schrijver. In 
2017 is hij benoemd tot hoofdredacteur van het internationaal gerenommeerde kwaliteitsmagazine The 
New York Review of Books. Buruma schrijft hierin sinds 1985 artikelen. Daarnaast publiceert hij in onder 
meer The New York Times, The Guardian en NRC. Voorjaar 2016 verscheen Hun beloofde land, mijn 
grootouders in tijden van liefde en oorlog. Aan de hand van de brieven die ze in de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog aan elkaar schreven vertelt Buruma het verhaal van zijn in Londen geboren Duits-Joodse 
grootouders. Buruma heeft talloze boeken geschreven over de Aziatische cultuur, de crisis in de 
democratie, het islamitisch fundamentalisme en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. In Taming the 
Gods beschrijft Buruma de relatie tussen godsdienst en politiek in Groot-Brittannië, Nederland, Frankrijk, 
China, Japan en de Verenigde Staten. Buruma groeide op in Den Haag als zoon van een Britse moeder en 
een Nederlandse vader. Hij is sinds 2003 hoogleraar democratie, mensenrechten en journalistiek in New 
York. In 2008 ontving hij de Erasmusprijs. 

Mircea Cărtărescu  (1956, Boekarest) wordt gezien als de grootste moderne Roemeense schrijver. Zijn 
roman De Wetenden is het eerste deel van de deels autobiografische Orbitor-trilogie die geheel in het 
Nederlands is vertaald. De schrijver neemt ons mee naar de vervlogen wereld van de voorvaderen van zijn 
moeder - geroemeniseerde Bulgaren, vol ‘oeroude, voorchristelijke angst’. Het tweede deel, De trofee, 
speelt in de tijd van de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Russische invasie. In deel 
drie, Het onmetelijke mausoleum, beschrijft hij de grote veranderingen die tijdens de revolutie in 
Roemenië plaatsvonden. De boeken van Cărtărescu vormen een snoer van verhalen die van associaties 
aan elkaar hangen, verteld in een rijk vocabulaire. Werkelijkheid en magie wisselen elkaar af. 

Michalis Cholevas  is een Griekse multi-instrumentalist ney, saz, yayli tanbur (Turkse luit) en zijn 
nakomeling, de tarhu. Zijn levensweg start in Athene waar hij de Byzantijnse, jazz en Oost-mediterrane 
muziektradities studeert. Toen hij dertig was verhuisde hij naar Nederland om een Master te volgen in 
Turkse muziek aan de Rotterdamse World Music Academy (Codarts) waar hij nu is aangesteld als Head of 
Studies.Michalis studeerde bij Ömer Erdoğdular, Kudsi Ergüner en Erdal Erzincan. Hij speelde met vele 
collegamusici waaronder het ensemble van Kudsi Ergüner, componist Angelo Badalamenti, Apollo 
Musagette Quartet, het Brussels Filharmonish Orkest, het George Kontrafouris Jazz trio en Louisiana Red. 
Hij doceert aan Codarts in Rotterdam. 
 

Jennifer Clement  (VS, 1960) is president van PEN International. Ze groeide op in Mexico-Stad en zij 
schreef drie romans, waaronder Prayers for the Stolen (in 2014 hier verschenen als Gebed voor de 
vermisten). Het boek werd gekozen als New York Times Book Review Editor’s Choice Book, stond op de 
shortlist voor de PEN/Faulkner Award, won de Grand Prix des Lectrices Lycéenes de ELLE 2015 en de Sara 
Curry Humanitarian Award. Het boek stond op vele 'Beste boeken van het jaar-lijstjes', zoals die van de 
Irish Times. Ze publiceerde tevens een aantal dichtbundels, o.a. The Next Stranger (met een voorwoord 
van W.S. Merwin, de winnaar van de Pulitzer-prijs voor poëzie). Jennifer Clement schreef ook de 
cultklassieker Widow Basquiat, over schilder en straatartiest Jean Michel Basquiat en het leven in New 
York City begin jaren '80. Ze is lid van de prestigieuze Mexicaanse 'Sistema Nacional de Creadores' en 
ontving een NEA Fellowship, een bekroning van de Amerikaanse National Endowment for the Arts.  



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

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

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

Corina Duijndam  (1983, Ter Aar) is socioloog, docent, onderzoeker en essayist. Een groot deel van haar 
(volwassen) leven woonde en werkte ze in zogenaamde achterstandswijken tussen moslimjongeren. Ze 
deed mee aan allerlei sociale projecten, zoals huiswerkbegeleiding en culturele middagen en gaf Engelse 
les. Haar ervaringen in Amsterdam en Parijs heeft ze opgetekend in De gekleurde werkelijkheid. Ze kwam 
als ‘vreemdelinge’ in een Parijse banlieue terecht en bewoonde er een kamertje bij een Afrikaanse jongen, 
Oneboy. Daarna woonde ze in Osdorp. Momenteel doet ze in opdracht van de gemeente Den Haag 
onderzoek in de Schilderswijk naar het vertrouwen van jongeren in de politie. Ook bestudeert ze voor de 
VU de wisselwerking tussen radicale islam- en anti-islamgroeperingen. Haar onderzoek laat zien dat de 
groepsvorming in Nederland veel meer dan in Frankrijk door etniciteit en religie wordt bepaald en dat 
groepen sterke vooroordelen hebben ten opzichte van elkaar. 

Michel Faber  (1960, Den Haag) emigreerde in 1967 van Nederland naar Australië, studeerde daar 
Nederlands, Engels, retorica en filosofie, werd verpleger en debuteerde in 1998 als schrijver. Zijn 
bestseller Lelieblank, scharlakenrood (2002) over een jonge prostituee in het Victoriaanse Londen, 
betekende zijn internationale doorbraak. In Dickens-achtige taferelen doorspekt met Freudiaanse, post-
Marxistische en feministische thema’s beschrijft hij hoe ze gouvernante wordt en na haar ontslag samen 
met haar pupil weet te overleven. In 2015 verscheen Het boek van wonderlijke nieuwe dingen over de 
liefde tussen een dominee die naar een andere planeet gaat en zijn vrouw, die thuisblijft en brieven van 
hem krijgt. Hij schreef deze succesroman in de periode dat hij zijn vrouw Eva verloor aan kanker. Hij zei 
nooit meer te willen schrijven, maar toch kwam er Tot leven, een dichtbundel ter nagedachtenis aan de 
liefde van zijn leven. 

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

Louise O. Fresco  (Meppel, 1952) is schrijfster, landbouwkundige en columnist. In haar romans De 
Kosmopolieten (2003), De Tuin van de Sultan van Rome (2005) en De Utopisten (2007, shortlist Librisprijs) 
spelen idealisme, macht en vriendschap een belangrijke rol. Verder schreef zij Nieuwe 
Spijswetten (2006), Hamburgers in het paradijs. Voedsel in tijden van schaarste en 
overvloed (2012), Kruisbestuiving. Over kennis, kunst en het leven (2014), en diverse andere werken 
waaronder Verraad, Verleiding en Verzoening (2010, met Helen Westerik). Fresco’s Paradijs in een 
zesdelige documentaireserie van Human, met begeleidende tekst gepubliceerd (2013). In 2014 werd ze 
voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen University and Research. Haar nieuwste roman, De 
Idealisten, verschijnt eind januari 2018. Louise O. Fresco is tevens lid van PEN Nederland, heeft al jaren een 
column in NRC en schreef eerder literaire kritieken voor Het Parool en Vrij Nederland. 



Bart Funnekotter  auteur van De hel van 1812 is historicus en redacteur van NRC Handelsblad. Hij verzorgt 
de boekenrecensies in het VPRO radioprogramma O.V.T. 
 
 
 

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

Rodaan Al Galidi  (1971) werd geboren in een klein dorpje in Irak. Na zijn studie bouwkunde ontvluchtte 
hij zijn land in 1998, kreeg asiel in Nederland en kon zich hier in 2007 legaal vestigen. Inmiddels zijn er 
dichtbundels, romans, waaronder Dorstige rivier (2008), en boeken met columns van hem verschenen. Hij 
ontving in 2000 de El Hizjra-literatuurprijs en in 2011 de Literatuurprijs van de Europese Unie. In 2012 
mengde hij zich in o.a. NRC op hilarische wijze in het debat over het inburgeringsexamen. In 2013 
verscheen'Liever niet', antwoordt de liefde, een bundel met verrassende liefdeslyriek. Op Winternachten 
festival 2016 werd zijn roman Hoe ik talent voor het leven kreeg gepresenteerd, waarin hij vertelt over zijn 
ervaringen tijdens zijn periode als asielzoeker in Nederland. Zijn 
gedichtenbundel Koelkastlicht (2016) kreeg een VSB Poëzieprijs-nominatie. Najaar 2017 publiceerde Al 
Galidi het verhalenboek Duizend-en-een- 
nachtmerries. 

Salena Godden  is een van de beste Britse dichters en treedt met regelmaat op tijdens literaire en 
muzikale festivals. Ze publiceerde haar jeugdmemoires Springfield Road (2014) en de 
poëziebundels Fishing in The Aftermath en Under the Pier. Haar essay Shade maakt deel uit van de literaire 
sensatie The Good Immigrant (Unbound, 2016) dat werd bekroond met de Book of the Year Readers 
Choice Award 2016. Haar voordracht van haar gedicht Titanic is onderdeel van het BBC spoken word-
programma We Belong Here. Ze is regelmatig gast op de Britse radio, maakt haar eigen radioprogramma's 
en geeft schrijflessen op middelbare scholen. Haar nieuwe live spoken word album LIVEwire, uitgebracht 
in 2016 op het indie poëzie-label Nymphs and Thugs, kreeg lovende recensies - inclusief een vijf-sterren 
bespreking in The iPaper. 

Olga Grjasnowa  (Bakoe, 1984) emigreerde op haar twaalfde met haar joodse familie van Azerbeidzjan 
naar Duitsland. Ze studeerde in Göttingen en Leipzig en was in 2014 writer in residence in Amsterdam. 
Haar eerste - deels autobiografische - roman Een Rus is iemand die van berken houdt (2012) gaat volgens 
recensenten vooral over migratie, terwijl Grjasnowa zelf ook uitsluiting en racisme aan de orde wilde 
stellen. In de roman vlucht een Azerbeidzjaans vanwege de oorlog naar Duitsland. Na de dood van haar 
vriend vertrekt ze naar Israël, maar nergens voelt ze zich echt thuis. De schrijfster ervaart dit zelf ook zo: 
hoewel ze een Duits paspoort heeft moet ze altijd verantwoorden waar ze vandaan komt. Haar tweede 
roman De juridische schimmigheden van een huwelijk (2014) gaat over een explosieve 
driehoeksverhouding van een danseres en haar man met een vrouw. 
 

Dominique De Groen  (1991) is dichter en studeert Mediakunst aan KASK in Gent. Haar werk werd onder 
meer gepubliceerd in Deus Ex Machina, op Samplekanon en Hard//hoofd. Ze post poëzie en beeldend 
werk op www.vulpix91.be. 
 
 
 
 
 
 

Arnon Grunberg  (1972, Amsterdam) is romancier, columnist, essayist, dichter en scenarist. Hij schrijft 
dagelijks een column in de Volkskrant, maar is ook columnist van Vrij Nederland, Wordt Vervolgd, de 
VPRO-gids en Humo, en vaste medewerker van NRC Handelsblad. Op dit moment woont en werkt hij 
voornamelijk in New York. Grunberg brak in 1994 internationaal door met Blauwe maandagen, een 
autobiografische roman waarin onder andere de traumatische oorlogservaringen van zijn uit Duitsland 
afkomstige joodse ouders aan bod komen. In 2000 kwam de roman De geschiedenis van mijn kaalheid van 
Marek van der Jagt uit die meteen in de prijzen viel. Later bleek dat Grunberg de auteur was. Zijn 
roman Tirza uit 2006, over de diepe liefde van een vader voor zijn rebelse dochter, werd overladen met 
prijzen, verfilmd en op toneel gebracht. Zijn laatste roman Moedervlekken, waarin een psychiater een 
suïcidale patiënt vraagt zijn moeder te verzorgen, verscheen in 2016. 
 

Anass Habib  is zanger en bespeler van de def, een Perzische drum die veel gebruikt wordt in zowel 
populaire als klassieke muziek. Hij studeerde in Syrië vroeg- en premiddeleeuwse Midden-Oosterse 
muziek in Aleppo en Damascus. Daarna studeerde hij in Libanon bij Ghada Shbeir en in Parijs bij Soeur 
Marie Keyrouz. Anass Habib trad op in onder meer Marokko, Syrië, Libanon, Turkije, Frankrijk, Nederland, 
Polen, Zuid-Afrika en Tunesië. Hij zingt in vele Arabische dialecten, in Syriac (Aramees), in oud Grieks, in 
het Frans, Hebreeuws, Spaans en Engels. 

http://www.vulpix91.be/


Kees 't Hart  (Den Haag, 1944) is schrijver en dichter. Kunstmatigheid speelt in zijn werk een grote rol. Hij 
grijpt het echte leven aan om er flink op los te fantaseren. In zijn roman De Keizer en de astroloog (2008) 
duikt ‘t Hart de geschiedenis in. Hoofdpersoon is leerling-psychiater Simon die als astroloog aan het hof 
van keizer Wilhelm II in Doorn komt te werken en daar in absurde situaties verzeild raakt. In 2008 
verscheen ook de tweede dichtbundel van ’ t Hart, Ik weet nu alles. Hierin combineert hij het banale en 
het verhevene in gedichten over uiteenlopende onderwerpen als voetbal, Goethe en Willy en Willeke 
Alberti. ’t Hart studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Amsterdam en publiceerde romans, 
verhalen, essaybundels en poëziebundels. In 2000 ontving hij de Multatuliprijs voor zijn roman De 
Revue (1999) en de Ida Gerhardt Poëzieprijs voor Kinderen die leren lezen. In 2014 verscheen Teatro 
Olimpico, over twee Nederlandse theatermakers die hun voorstelling in Italië proberen op te voeren. NRC 
Handelsblad schreef: 'Met Teatro Olimpico is de geestigste roman van 2014 verschenen.' 
 

Rodrigo Hasbún  (Cochabamba, 1981) is een Boliviaanse schrijver die gezien wordt als een van de grote 
beloftes van de Latijns-Amerikaanse literatuur. Hasbún brak in 2015 internationaal door met zijn tweede 
roman Los afectos. De roman verscheen in 2016 in Nederlandse vertaling onder de titel Woeste jaren. Het 
is een deels op feiten gebaseerd verhaal over een excentrieke nazi-familie die in de jaren vijftig en zestig 
in Bolivia leefde. Hasbún was gitarist in een grungeband voor hij begon te schrijven en zegt dat de muziek 
hem heeft geleerd hoe belangrijk ritme is voor een goed boek. Hij debuteerde in 2006 met de 
verhalenbundel Cinco die meteen een groot succes was. Een verhaal uit deze bundel werd verfilmd en een 
ander bewerkt voor toneel. 
 

Bas Heijne  (Nijmegen, 1960) schrijft romans, essays, verhalen en toneelstukken en hij is columnist van 
NRC Handelsblad. Hij publiceerde de romans Laatste woorden en Suez, ontving in 2005 de Henriëtte 
Roland Holst-prijs en presenteerde in 2008 hij het TV-programma Zomergasten. In Moeten wij van elkaar 
houden, het populisme ontleed (2011) laat hij zien hoe globalisering en toenemend individualisme het 
populisme in de hand werken. In 2013 verscheen Angst en schoonheid, een essay over de door hem 
bewonderde Louis Couperus. In hetzelfde jaar werd zijn documentaire Louis Couperus - niet te stillen 
onrust uitgezonden. In 2015 presenteerde hij de vijfdelige documentaire De volmaakte mens. In 2016 
verscheen zijn essay Onbehagen – nieuw licht op de beschaafde mens. In 2017 ontving Heijne de P.C. 
Hooft-prijs. Hij krijgt de oeuvreprijs voor zijn beschouwend proza. 

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

Ton van 't Hof  publiceerde tien poëziebundels, waaronder Aan een ster/ she argued (2009), Een lijn is een 
vore (2011) en Dingen sluiten nooit helemaal goed aan (2015). Hij vertaalde werk van John Ashbery, 
Sophia Le Fraga en Charles Bernstein. Hij was medeoprichter van De Contrabas, stelde in 2011 Flarf, een 
bloemlezing samen en is tegenwoordig uitgever bij Stanza. 
 
 
 
 

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

Denise Jannah  (Paramaribo, 1956), Nederlandse jazz-zangeres en zangpedagoge van Surinaamse 
afkomst, trad over de gehele wereld op voor o.a. Nelson Mandela en Bill Clinton. Van 2013-2016 toerde ze 
door Nederland met ELLA!, over Ella Fitzgerald, een voorstelling die ook in 2017, 100 jaar na de geboorte 
van Fitzgerald, weer te zien zal zijn. Ze won twee Edisons en stond zeven keer op het North Sea Jazz 
Festival. Als eerste Nederlandse muzikant sleepte een platencontract binnen bij prestigieuze jazzlabel Blue 
Note. Denise Jannah trad o.a. op met Chick Corea, Frank Boeijen, het Rosenberg Trio en Willem Breuker. 
In 2002 zette ze voor Winternachten gedichten op muziek uit Nederland, Suriname, de Antillen, Zuid-
Afrika en Indonesië. Hetzelfde programma bracht ze ook tijdens literaire festivals in Utrecht, Suriname, de 
Antillen, Zuid-Afrika en Indonesië. In 2015 toerde ze door Rusland en was ze in Nederlandse theaters te 
zien in een muziektheaterstuk over de emancipatiestrijd van twee vrouwen in Suriname. 
 



Stine Jensen  (Denemarken, 1972) is een Deens/Nederlandse filosofe, literatuurwetenschapper en 
publiciste. Ging haar werk aanvankelijk over liefde en kwaad in relaties tussen mens en dier en mens en 
mens, nu richt ze de blik naar binnen met Go East, over haar zoektocht naar spiritualiteit en Mag ik je wat 
vragen over lust en liefde, een werkboek om je levensgeluk te vergroten. Turkse vlinders (2005) ging over 
haar eigen ervaringen met interculturele liefdesrelaties. Leugenaars (2006) was een filosofische zoektocht 
naar latin lovers, oplichters en andere duistere figuren. In haar eerste roman, Dokter Jazz (2009), vormen 
de cultuurverschillen tussen Oost en West opnieuw het leidmotief. Voor tv maakte ze series over filosofie 
en Scandinavië. Haar kinderboekendebuut Lieve Stine, weet jij het? leverde haar in 2015 een Zilveren 
Griffel op. 
 

Sjoerd de Jong  (Rotterdam, 1960) is ombudsman van NRC Handelsblad. Hij studeerde filosofie aan de 
Universiteit van Amsterdam. Van 1983 tot 1985 maakte hij het faculteitsblad Cimedart. In 1990 trad 
Sjoerd de Jong in dienst van NRC Handelsblad, achtereenvolgens als bureauredacteur, coördinator en 
adjunct-chef Binnenland. Hij was betrokken bij het opzetten van de website van de krant. Van 1999 tot 
2005 was hij chef Boeken en columnist voor Opinie.  In 1989 schreef hij met 'studentenleider' Maarten 
van Poelgeest diens premature memoires Zo doen we dat dus. Daarnaast publiceerde hij mini-biografiën 
van Richard Burton, Marcel Proust en Bob Dylan en illustreerde hij dierenverhalen van Maarten Doorman 
voor de bundel Elk beest zijn vet. Een verzameling van zijn columns verscheen in 2005 onder de 
titel Spijtwraak. 

Atte Jongstra  (Terwispel, 1956) is Nederlands prozaschrijver, dichter, criticus en essayist. Na zijn 
atheneumopleiding in Drachten studeerde hij Nederlands in Amsterdam. In 1985 verscheen zijn eerste 
publicatie in boekvorm. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het Multatuli-Genootschap stelt hij 
een anthologie samen onder de titel: De multatulianen. Vier jaar later verscheen de verhalenbundel De 
psychologie van de zwavel (genomineerd voor de AKO-literatuurprijs, in 1990 bekroond met de Geertjan 
Lubberhuizenprijs). Nadien volgen vele titels, o.a. Cicerone (1992), Het huis M. Memoires van een 
spreker (1993), Familieportret (1996, bekroond met de Jan Greshoffprijs), Disgenoten (1998). De romans 
passen in het 26-delige ‘modern geheugenlexicon' waaraan de schrijver werkt. Behalve onder eigen naam 
publiceert Jongstra onder diverse pseudoniemen, waaronder Arno Breekveld, Agna Eygenraam, Maria 
Reinhoudt, Ds H.M. van Terwispel, J. Voordewind en Arno II van Brechelhain. In 2014 verscheen de 
autobiografische en geillustreerde roman Worst. Aan Jongstra is in 2016 de Constantijn Huijgens-prijs 
toegekend voor zijn hele literaire oeuvre. 
 

Piotr Ibrahim Kalwas  (1963, Polen) zong in een punkband, was journalist en schrijver van een populaire tv-
serie voordat hij zich in 2000 bekeerde tot de islam en samen met zijn vrouw en zoon in Egypte ging 
wonen. Een van de redenen voor zijn vertrek naar Alexandrië was dat hij zich in toenemende mate ergerde 
aan de verhuftering in Polen. Maar ook de lage kosten voor levensonderhoud en het aangename klimaat 
speelden een rol. Daarnaast was hij als westerse kosmopoliet benieuwd hoe het was om te leven in een 
moslimland. Hij heeft geen moment spijt gehad hoewel hij veel heeft aan te merken op het leven in zijn 
nieuwe vaderland. In zijn boek Egypte Haram halal laat hij zich zeer kritisch uit over het traditionalisme in 
Egypte, zoals - bij de wet verboden maar nog steeds veel voorkomende - vrouwenbesnijdenis. Ook in 
interviews hekelt hij tradities en pleit hij voor een tolerante en open islam. 
 

Jeroen van Kan  (Hoorn, 1968) is een journalist die zijn loopbaan begon bij radiozender Amsterdam FM; 
vervolgens was hij redacteur bij De Digitale Stad, las hij bij AT5 het nieuws en presenteerde er 
praatprogramma's. Hij keerde terug naar de radio: eerst naar BNR Nieuwsradio en later naar het VPRO-
programma De Avonden, dat hij elke maandag en vrijdag presenteerde. Sinds 2015 is Van Kan 
journaallezer van NOS Radio en bij tv-journaals is hij te horen als voice over. Voorjaar 2016 presenteerde 
hij als invaller het televisieprogramma Boeken. Daarnaast is Van Kan actief als redacteur van literaire 
tijdschriften. Tot 2007 maakte hij deel uit van de redactie van De Tweede Ronde. Daarna stapte hij over 
naar Tirade. Samen met Wim Brands stelde hij Nederland. Een objectief zelfportret in 51 
voorwerpen samen, een bloemlezing waarin evenzovele schrijvers elk een typisch Nederlands voorwerp 
beschrijven. 

 

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



Balout Khazraei  is opgegroeid in een kunstzinnige familie in Iran en leerde zich al vroeg uitdrukken in 
muzikale en kunstzinnige taal. In Iran studeerde ze klassieke Perzische muziek, in Nederland 
Kunstacademie en later Pabo. In haar werkwijze ligt de nadruk op ruimte scheppen voor creatieve en 
kunstzinnige communicatie om mensen en culturen te verbinden. Zij doceert als NT2 docent met veel 
enthousiasme Nederlands aan vluchtelingen aan Hamrah Instituut in Rotterdam. In de afgelopen jaren 
heeft zij diverse culturele en culinaire festivals georganiseerd. Als curator heeft zij gewerkt aan exposities 
van vluchtelingen. Haar meest recente expositie over en met vluchtelingen, hun kunst en denkwijze, bij 
SeedZ-Rotterdam werd in 2016 geopend door de burgemeester Ahmed Aboutaleb. 
 
 

 

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

Michel Krielaars  (Amsterdam, 1961) studeerde geschiedenis en Russisch aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij werkte als uitgever bij Bert Bakker en als Oost-Europaredacteur bij NOS Laat en Nova. Bij 
Nova werkte hij ook als chef kunst. In 1998 begon hij als opinieredacteur bij NRC Handelsblad, 
werkte vervolgens bij de kunstredactie en was van 2007 tot midden 2012 correspondent in 
Moskou. Michel Krielaars schreef drie romans, een verhalenbundel en diverse boeken over de Russische 
geschiedenis. Daaronder Ooggetuigen Van De Russische Geschiedenis In Meer Dan Honderd Reportages, 
dat hij samen met Barbara Driessen schreef. In 2014 verscheen Het brilletje van Tsjechov, een verslag 
van zijn reizen door Rusland in de voetsporen van de auteur. Sinds 2012 is Michel Krielaars chef Boeken 
van NRC Handelsblad. 

Roos Laan  (1992) is grafisch ontwerper in Den Haag waar ze in 2014 afstudeerde aan de Koninklijke 
Academie voor Beeldende Kunsten. In haar werk gebruikt ze vaak talige elementen om een boodschap 
over te brengen. Samen dichten, haar afstudeerproject, is een poëziemachine waarbij mens en computer 
elkaar kunnen versterken. De gebruiker typt een kort verhaal, en met de woorden uit dat verhaal maakt 
de machine vervolgens een gedicht. In dat gegenereerde gedicht kunnen weer keuzes gemaakt worden 
door op woorden te klikken. Zo ontstaat er een gedicht dat de gebruiker niet zonder computer en de 
computer niet zonder deze specifieke gebruiker had kunnen schrijven. Als de gebruiker tevreden is, kan 
hij of zij het gedicht printen, meenemen en zo met anderen delen. 

Ruth Lasters  (1979) werd geboren in Antwerpen, studeerde Romaanse filologie in Brussel en 
debuteerde met de roman Poolijs waarvoor ze de Vlaamse Debuutprijs 2007 kreeg. In 2010 verscheen 
haar tweede roman Feestelijk zweet en in 2014 haar derde roman Vlaggenbrief. Haar 
poëziedebuut Vouwplannen werd bekroond met de Debuutprijs Het Liegend Konijn 2009. In 2015 
verscheen haar tweede dichtbundel Lichtmeters, waarvoor ze de Herman De Coninckprijs en een 
nominatie voor de VSB Poëzieprijs in ontvangst mocht nemen. Behalve proza en poëzie schrijft ze ook 
graag columns en zo nu en dan een opiniestuk voor De Standaard. Daarnaast werkt ze als gelijke-
kansen-coördinator en leerkracht op een midelbare school in Borgerhout. 

Alfred Marseille  is een designer en mediakunstenaar met een achtergrond in filosofie en 
electronische muziek die werk maakt met video, geluid, fotografie en installatiekunst. Sinds 2006 
werkt hij samen met dichter Jan Baeke in Public Thought; ze creëren cinépoèmes, data-gedichten, 
korte films en praktizeren de kunst van de speculatieve analyse. Marseille is verder actief in het 
collectief De Tropisten; hiermee nam hij deel aan belangrijke tentoonstellingen en optredens in 
Fabriek (Eindhoven), Zeebelt (Den Haag), Time Based Arts en Oude Kerk (beide Amsterdam), Plasy 
klooster (Tsjechië), Interazoni Festival (Italië), Hortus Botanicus Amsterdam, Amsterdam Light Festival 
en de Royal Botanic Garden in Edinburgh. Hij ontwerpt sinds 1995 interactieve media en richt in 2000 
Zeezeilen op, een ontwerpstudio. 

Vonne van der Meer  (Eindhoven, 1952) volgde een opleiding tot theaterregisseur, en regisseerde tien 
jaar bij verschillende toneelgezelschappen. In die jaren begon ze met het schrijven van korte verhalen. 
In 1985 debuteerde ze met de verhalenbundel Het limonadegevoel en andere verhalen, bekroond met 
de Geertjan Lubberhuizenprijs. Sindsdien verscheen er van haar elke twee, drie jaar een roman, 
novelle of verhalenbundel. Bij het grote publiek werd ze bekend met de roman-in-
verhalen Eilandgasten. Haar werk is vertaald in, o.a., het Frans, Duits en Spaans. Naast het schrijven 
geeft ze les aan het Ritcs (film- en televisieacademie) in Brussel. Ze is vanaf haar debuut lid van PEN 
Nederland, en zit sinds begin 2016 in het bestuur. Onlangs volgde zij Manon Uphoff op als voorzitter. 
 



Aad Meinderts  (1957) is directeur van het Letterkundig Museum en voorzitter van de Jan Campert-
stichting. HIj studeerde Nederlands in Leiden en werkt sinds 1982 voor het Letterkundig Museum, 
aanvankelijk als directieassistent, later als plaatsvervangend directeur en adjunct-directeur. Hij maakte er 
tentoonstellingen over onder anderen Remco Campert, Miep Diekmann en Cees Nooteboom. Hij 
redigeerde ook een groot aantal Schrijversprentenboeken, bijvoorbeeld over Paul Biegel, Frans 
Kellendonk en over Humor in de literatuur. Van 2002 tot 2005 was hij directeur van het Haags Historisch 
Museum/Museum de Gevangenpoort te Den Haag. Meinderts was bestuurslid van diverse literaire 
stichtingen en raden en publiceerde over de schrijfsters Anna Blaman, Emmy van Lokhorst en Sonja 
Witstein. Verder schreef hij Een literaire roadtrip, een verslag van een reis in dertig dagen langs honderd 
schrijversgraven. 

Omar Munie  is een succesvol designer en ondernemer die vanwege een burgeroorlog in zijn 
geboorteland Somalië op 9-jarige leeftijd met zijn broers en zus naar Nederland kwam. Al op jonge 
leeftijd ontdekte Munie dat hij een creatief vak wilde leren. Hij ging naar de modevakschool, ontwikkelde 
daar zijn talenten en ontwierp er al snel zijn eerste tassen die hij direct verkocht aan klasgenoten. Nog 
tijdens zijn studie richtte hij zijn bedrijf Omar Munie Clothing op. Een onderscheiding als MBO-er van het 
Jaar leverde hem 5 jaar gratis atelierruimte op in Den Haag. Inmiddels zijn de exclusieve, handgemaakte 
tassen die hij ontwerpt in binnen- en buitenland zeer gewild. In zijn Omar Munie Flagship Store aan het 
Noordeinde in Den Haag verkoopt Munie zijn tassen, accessoires en items die voortkomen uit 
samenwerkingen met andere ontwerpers; in zijn duurzame atelier 'Dream Factory', ook gevestigd in Den 
Haag, krijgen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe kans. In zijn boek Leef je 
Droom motiveert hij jonge mensen om hun opleiding af te maken. 

Nelleke Noordervliet  (Rotterdam, 1945) schrijft historisch werk, romans, verhalen, essays, lezingen en 
columns en is regelmatig te gast in radio- en tv-programma’s. Ze debuteerde met Tine of de dalen waar 
het leven woont (1987), een fictieve biografie van de eerste vrouw van Multatuli. Haar De naam van de 
vader werd in 1994 bekroond met de Multatuliprijs. Ze schreef Pelican Bay (2002) over de nawerking 
van het slavernijverleden in de Cariben en in Nederland en Altijd roomboter (2005). In 2008 
verscheen Snijpunt, een roman over de waarde van het humanisme en religie in de huidige tijd. In 
hetzelfde jaar publiceerde Noordervliet ook Een stad vol boeken, een literair portret van Amsterdam. In 
2012 verscheen de roman Vrij man (2012), het verhaal van een arts/jurist in de 17e eeuw. Ze schreef 
het boekenweek essay van 2013, De leeuw en zijn hemd. In 2013 verscheen ook de essay-
bundel Schatplicht. Haar laatst verschenen boek is Aan het eind van de dag. 

Margriet Oostveen  (1968, Den Bosch) debuteerde in 2009 met Botox op K Street over de stad 
Washington, dat ze schreef na een jarenlang verblijf in de VS. Het Congres en de ambassades liet ze 
links liggen, maar ze zocht naar kleine gebeurtenissen en onbekende mensen, die wellicht meer zeggen 
over een land dan zaken die het wereldnieuws halen. Ze bezocht de begrafenis van een gangster, 
ontdekte het leven van nachtkokkinnen en probeerde de zelfhaat van zwarte kinderen te doorgronden. 
Terug in Nederland gaat ze op dezelfde manier te werk voor NRC Handelsblad: ze blijft niet achter haar 
bureau zitten maar gaat op pad om te praten met mensen die de krant gewoonlijk niet halen. Haar 
columns zijn gebundeld in Knus. In 2014 stapte ze over van NRC naar De Volkskrant. 

Christine Otten  (Deventer, 1961) is schrijver, performer en theatermaker. In 2004 brak ze door met De 
laatste dichters, die genomineerd werd voor de Libris Literatuur Prijs. Deze roman, over de levensloop 
van vier zwarte Amerikanen die furore maakten onder de naam ‘The Last Poets’, werd bewerkt voor 
theater. In de roman Rafaël (2014) vertelt ze het verhaal van de zwangere Brabantse kapster Winny en 
de Tunesiër Nizar die worden gescheiden door de oorlog. We hadden liefde, we hadden wapens (2016) 
is een wervelende roman over het leven van de zwarte burgerrechtenstrijder Robert F. Williams in 
Amerika en over opkomen voor het recht te mogen zijn wie je bent, ongeacht de consequenties. Begin 
2017 gaat We hadden liefde, we hadden wapens op tournee door Nederland als 
muziektheatervoorstelling. 

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

Max Pam  (1946) is schrijver en een journalist die columns, essays en andersoortige artikelen schrijft 
voor de Volkskrant, Het Parool, Binnenlands Bestuur en Hollands Maandblad. Hij was bovendien 
columnist van het televisieprogramma Buitenhof en twaalf jaar literair criticus van HP\De Tijd. In 1994 
kreeg hij de Audax Columnistenprijs. Voor Het Parool verzorgt hij een wekelijkse schaakrubriek. Hij vindt 
Garri Kasparov een grotere schaker dan Bobby Fischer. 



Arjan Peters  (Amsterdam, 1963) studeerde Nederlands aan de UvA. Sinds 1989 is hij actief in de 
literaire journalistiek, aanvankelijk voor Vrij Nederland, vanaf 1992 voor de Volkskrant. Hij schrijft 
kritieken, interviews, columns en necrologieën en is er nu redacteur boeken. In 2011 verscheen Eindelijk 
Sneeuw, twaalf winterse verhalen over kunstenaars, schrijvers en boeken, van de Amsterdamse 
stadsgezichten van Willem Witsen tot de tranen van mevrouw Dickens. Selecties uit zijn recensies en 
interviews kwamen uit in boekvorm zoals Langzaam lopen is al verdacht  1999), De ongeneeslijke lezer – 
een werkboek (2002), Het woord is aan de schrijver (2005) en De Broodschrijver (2006), over de Herman 
Brood-biografie van Bart Chabot. In 2012 publiceerde hij Kreten uit een urn, een lezing over de criticus in 
deze tijd. In 2015 verscheen zijn tekst Naar boven met Brakman bij de onthulling van het Brakman-
monument in Enschede. 

Ilja Leonard Pfeijffer  (Rijswijk, 1968) is dichter, classicus en schrijver. In 2014 won hij de Libris 
Literatuurprijs met zijn roman La Superba, een ode aan de stad waar hij woont en werkt: Genua. Eind 
2015 verscheen Gelukszoekers, een bundeling van de columns die hij schreef voor nrc.next over 
vluchtelingen en migranten, aangevuld met een gedicht, een fragment uit La Superba en een liedtekst. 
Met Idyllen, uit hetzelfde jaar, won Pfeijffer de VSB Poëzieprijs. In 2015 schreef hij het Poëziegeschenk 
en toerde hij samen met andere schrijvers door Nederland met het theaterprogramma The Pursuit of 
Happiness. In 2016 volgde Brieven uit Genua, de natuurlijke tegenhanger van La Superba, dat zich voor 
het grootste deel in dezelfde stad afspeelt. De roman komt erin ter sprake, en de ontvangst ervan. De 
fictieve auteur uit La Superba heeft in de brieven plaatsgemaakt voor het gelijknamige personage in het 
barre oord dat werkelijkheid heet: alle brieven zijn echt en voor zover mogelijk werkelijk verstuurd. 
Pfeijffer schreef verder diverse toneelstukken en maakte muziektheater o.a. op muziek van Mozart. 

Katinka Polderman  (‘s-Heer Abtskerke, 1981) volgde de Cabaretacademie in Rotterdam en daarna de 
Koningstheaterakademie in Den Bosch. In februari 2005 won ze zowel de jury- als de publieksprijs op het 
Leids Cabaretfestival. Sindsdien tourt Polderman door Nederland en Belgie (´Droogkloot Polderman is 
één van de best bewaarde geheimen van de Nederlandse en Vlaamse theaters. Toch maakte ze al vier 
voorstellingen vol vrolijk cynisme, subtiele lompheid, engagement, rake observaties en doortimmerde 
liedjes´, schrijft ze over zichzelf'). Polderman maakte TV-programma’s voor Omroep Zeeland. Ze schreef 
columns voor onder andere Spits en Trouw. Momenteel heeft ze een vaste column in theatertijdschrift 
Scenes. Ook schrijft ze liedjes voor het Radio 5-cabaretprogramma Andermans Veren en schrijft ze voor 
de NTR Snapjes. Dit zijn kleine educatieve liedjes die onlangs werden bekroond met een Cinekid Gouden 
Kinderkast. In seizoen 2016-2017 is Polderman in Nederland en België te zien met een reprise van 
Polderman Tiert Welig en zal ze daarnaast ook meeschrijven aan en spelen in een voorstelling met 
componist Jorrit Tamminga en videokunstenaars Paul en Menno de Nooijer. 

Dorit Rabinyan  (Israël, 1972) is een Israëlische schrijfster uit een Iraans joodse familie. Behalve 
succesromans schrijft ze poëzie, maakte ze een kinderboek en werkt ze als presentator en 
scenarioschrijfster voor tv. Haar derde roman Grensleven, eind 2016 in Nederland verschenen, zorgde 
voor grote controverse in Israël. Een commissie wilde de bekroonde roman over de liefde tussen een 
joodse vrouw en een Palestijnse man op de leeslijst zetten voor Israëlische middelbare scholieren. Maar 
daar stak het Israëlische ministerie van educatie een stokje voor omdat het assimilatie en huwelijken 
tussen twee culturen zou bevorderen. Een jaar later werd het boek toch op de lijst gezet en sindsdien is 
de roman een bestseller. Ook haar twee eerste romans Perzische bruiden (1995) en Onze 
bruiloften (1999) verschenen in het Nederlands. 

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

Felix Rottenberg  (Amsterdam, 1957) is voorzitter van Stichting LIRA, de auteursrechtenorganisatie voor 
(scenario)schrijvers, dichters, vertalers, freelance journalisten en ondertitelaars. Hij is ook voorzitter van 
de Amsterdamse Kunstraad en van het Nieuw Genootschap van Nederlandse Componisten (Nieuw 
Geneco). Hij was oprichter en directeur van het politiek culturele debatcentrum de Balie en voorzitter van 
de Partij van de Arbeid. 

Simone van Saarloos  (1990) is filosofe, schrijfster, columniste en debatleider. Ze schreef literaire kritieken 
en interviews voor de Volkskrant; publiceerde essays, opiniestukken en fictie en treedt regelmatig op als 
interviewer. En ze schreef twee jaar lang, drie keer per week een column in nrc.next, waarvan een deel is 
terug te lezen in de bundel Ik deug / deug niet (2015). Met Niña Weijers organiseerde zij een ‘sekstische 
talkshow’ in De Rode Hoed. Als duo vertaalden zij ook Nein. een manifest van Eric Jarosinski. In 2015 was 
zij te zien als zomergast in het gelijknamige VPRO-programma; in najaar 2016 staat ze in het theater met 
de voorstelling Holy F, samen met actrice Sophie van Winden en Eva Marie de Waal. In september 2016 
verscheen haar roman De vrouw die. 



Stephan Sanders  (Haarlem, 1961) is columnist, presentator, essayist en schrijver.  In 2015 kwam hij voor 
de tweede keer uit de kast: hij erkende publiekelijk dat hij in God gelooft, hoewel dat in zijn intellectuele 
omgeving not done is. Sinds medio 2016 is hij vaste columnist bij de Volkskrant. In zijn boek Zon, zee en 
oorlog uit 2007 beschrijft hij ervaringen in o.a. Kaapstad waar hij erachter kwam dat zijn biologische 
vader Zuid-Afrikaans was. De door Nederlandse ouders geadopteerde Sanders studeerde filosofie en 
politieke wetenschappen en publiceert sinds 1982 in diverse dag- en weekbladen. Hij schreef verhalen- 
en essaybundels, romans, journalistieke werken en was in 2010 'writer in residence' in Almere wat leidde 
tot het boek Iets meer dan een Seizoen (2013). 

Tomas Sedlacek  (Tsjechië 1977) geniet een soort popsterrenstatus sinds zijn boek De economie van 
goed en kwaad (2009) een internationale bestseller werd. Hierin bepleit hij dat economie niet te vatten 
is in wiskundige formules maar is voorgebracht door onze cultuur. Om de economie te begrijpen, 
betrekt hij ook mythen, religie, theologie, filosofie, psychologie, literatuur en film in zijn betoog. 
Economie gaat, om het in notendop samen te vatten, over goed en kwaad. In Tsjechië is Sedlacek 
uitgegroeid tot een fenomeen. Een theaterproductie gebaseerd op zijn werk trekt volle zalen in het 
Nationale Theater in Praag. Sedlacek woonde als kind negen jaar in Finland en Denemarken. Tijdens zijn 
studie aan de Praagse Karelsuniversiteit werd hij op zijn 24e economisch adviseur van toenmalig 
president Vaclav Havel. De econoom, die zich 'christen-anarchist' noemt, is momenteel strateeg bij de 
Tsjechische handelsbank CSOB en universitair docent. 

Beri Shalmashi  (Parijs, 1983) is een Nederlandse publicist en filmmaker met roots in Iraans-Koerdistan. 
Ze schrijft scherpe columns voor Volkskrant.nl waarin ze een authentiek geluid laat horen. Zo weigerde 
ze de beweging Ieder1 van Nasrdin Dchar te steunen. ‘Ik heb te veel trauma's overgehouden aan 
opgroeien in Nederland, te vaak meegemaakt dat ik de Ander ben.’ Shalmashi verhuisde in 2012 naar 
Iraaks-Koerdistan om les te geven aan de universiteit van Erbil en aan nieuwe films te werken. Ze 
schreef hoe de vluchtelingencrisis en de oorlog met IS het leven in de stad steeds verder ontwrichtten. 
Uiteindelijk keerde ze in 2015 terug naar Amsterdam. Shalmashi studeerde aan de Filmacademie in 
Amsterdam en maakte diverse films. De televisiefilm Mama, een samenwerking met Sanne Vogel, werd 
in 2010 genomineerd voor een Gouden Kalf. Op het NFF 2016 was de op een script van Shalmashi 
gebaseerde korte film Het front te zien, over een jonge vrouw die voor IS wil gaan strijden. 

Michaïl Sjisjkin  (Moskou, 1961) is een van de meest prominente namen in de hedendaagse Russische 
literatuur. Hij schreef vier veelgeprezen romans:  Onvoltooide Liefdesbrieven (Pismovnik, 2010), 
Venushaar (Maidenhair, 2005), Taking of Izmail (2000) en Larionov's Memoirs (1994). Michaïl 
Sjisjkin wordt bewonderd als een verfijnd stilist. In zijn fictie verwerkt hij Russische en Europese 
literaire tradities, en creëert hij een visie op de toekomst van de literatuur. Hij werkte als docent en 
journalist. Voor zijn romans kreeg hij de drie belangrijkste Russische literatuurprijzen: de Russian 
Booker Prize in 2000, de Nationale Bestseller prijs in 2005 en de Bolshaya Kniga Prijs (Grote 
Boekenprijs) in 2006 en 2011. Zijn werk is vertaald in dertig talen. 

Spoken Beat Night  Spoken word artiest Jeannine Valeriano en haar team van (gast)musici en 
tekenaars - tezamen Spoken Beat Night - maken cross-over concerten waarin jazz, spoken word, 
wereldmuziek, voordracht, live animatie en funky beats zich mengen. De twee tekenaars schetsen live, 
eigenzinnige en beeldende interpretaties van de tekst. Spoken Beat Night speelt met taal; het team 
samen met topmusici uit de kosmopolitische wereld van de geïmproviseerde muziek trekken de 
woorden van de schrijvers in de wereld van de toonkunst. Met Jeannine Valerio (zang/spoken word), 
Maarten Ornstein ( basklarinet, saxofoon en elektronica), gitarist Paul Pallesen, illustrator en animator 
Floor de Goede, tekenaar Hans van de Meulengraaf, cellist Jörg Brinkmann en – in Saturday Night 
Unlimited - als gast Nizar Rohana op Ud. 
 

Malini Subramaniam  (India) is een Indiase journaliste en medewerker van de onafhankelijke 
nieuwswebsite scroll.in. Tot voor kort werd Subramaniam gevestigd in Bastar, Chhattisgarh, waar ze 
trachtte aandacht te vragen voor de benarde situatie van de mensen in deze regio, de onveiligheid en 
de Maoistische opstand. Ze deed onder andere verslag van de vermeende marteling van journalisten, 
van beschuldigingen van seksueel geweld gepleegd door de veiligheidstroepen in Bijapur, en over 
vermeende mensenhandel. In februari van dit jaar protesteerde een knokploeg voor haar huis,  "Dood 
aan Malini Subramaniam" roepend. Ze probeerden haar buren aan te zetten om haar huis aan te vallen. 
Later die avond gooiden onbekende aanvallers met stenen naar haar huis. Subramaniam en haar 
familie werden gedwongen om hun huis te verlaten nadat de lokale autoriteiten weigerden haar te 
verdedigen. In plaats daarvan intimideerden ze haar, onder meer door haar huisbaas onder druk te 
zetten om haar uit huis te zetten. De situatie waarin Subramaniam verkeerde heeft er toe geleid dat er 
nu internationale aandacht is voor wat er gaande is in deze deelstaat. Journalisten in Chhattisgarh 
staan onder aanhoudende druk van zowel de overheid als de rebellen.  

Babah Tarawally  (Sierra Leone, 1972) is schrijver en columnist en werkt als trainer voor diverse 
organisaties die vluchtelingen en Nederlanders met elkaar verbinden. In 1995 vluchtte hij uit Sierra 
Leone. In 2010 verscheen zijn roman De god met de blauwe ogen. In 2016 verscheen zijn tweede 
boek, De verloren hand. Tarawally neemt in deze roman de lezer mee in de belevingswereld van 
asielzoekers en hun worsteling om opgelopen trauma’s te boven te komen. 



Ece Temelkuran  (Turkije, 1973) is een van bekendste Turkse journalisten en politiek commentatoren. Ze 
schreef tot voor kort voor de kranten Habertürk en Milliyet. Tevens publiceert ze in The Guardian, 
Nawaat, Le Monde Diplomatique en The New Statesman en ze heeft twaalf boeken op haar naam staan. 
Temelkuran studeerde rechten in Ankara. Haar eerste boek Bütün Kadınların Kafası Karışıktır (Alle 
vrouwen zijn in de war) kwam uit in 1996 en datzelfde jaar werd ze ‘journalist van het jaar’. In haar werk 
stelt ze politiek gevoelige onderwerpen aan de kaak, waaronder vrouwenrechten en de Armeense en 
Koerdische kwesties. In Book of the Edge, laat ze zien hoe alles met elkaar verweven is. Ze won vele 
prijzen, ondermeer de Pen for Peace Award. Haar eerste roman Muz Sesleri (Het geluid van de bananen, 
2010) verscheen ook in het Nederlands. Eerder dit jaar verscheen haar boek Turkey: The Insane and the 
Melancholy, waarin ze de geschiedenis van Turkije beschrijft sinds de oprichting in 1923, en inzicht geeft 
in de opeenvolgende militaire coups, tot en met de agenda en het handelen van de huidige 
president Recep Tayyip Erdoğan. 

Benno Tempel  (Harderwijk, 1972) is kunsthistoricus en directeur van het Gemeentemuseum in Den 
Haag. Hij begon zijn loopbaan als gastconservator in het Dordrechts Museum, werkte van 1997 tot 2000 
als assistent-conservator bij het Van Goghmuseum, als conservator van Museum Mesdag en als 
wetenschappelijk medewerker bij het Rijksmuseum. Van 2000-2006 was hij conservator tentoonstellingen 
bij de Kunsthal Rotterdam. Daarna keerde hij korte tijd terug naar het Van Gogh om in 2009 directeur te 
worden van het Gemeentemuseum Den Haag. Hij was jurylid van het tv-programma 'De nieuwe 
Rembrandt', een zoektocht naar nieuw kunstenaarstalent. Tempel schreef een aantal boeken over kunst, 
waaronder Escher meets islamic art(2014), waarin hij onderzoekt hoe de islamitische patronen die Escher 
vond in de Moorse kunst in Zuid-Spanje diens werk beïnvloedden. In Ontdek het moderne (2012) laat hij 
zien hoe politieke en sociale gebeurtenissen van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de kunst. 

Carolina Trujillo  (Montevideo, 1970) stelt met haar romans de grote problemen aan de kaak in Zuid-
Amerika, het continent waar ze werd geboren. Haar ouders waren lid van de verzetsbeweging 
Tupamaros. Trujillo kwam op haar zesde naar Nederland. Na het verdwijnen van het militaire bewind 
keerde ze op haar vijftiende terug naar haar vaderland. Daar verscheen haar eerste - bekroonde - novelle 
in het Spaans. Ze studeerde aan de Amsteramse Filmacademie. In 2002 volgde haar Nederlandse 
debuut, De Bastaard van Mal Abrigo over twee jongetjes uit een verpauperd cocaïnedorp die het 
uiteindelijk schoppen tot president en minister van defensie. Ze kreeg er de Marten Toonder/Geertjan 
Lubberhuizenprijs voor. De terugkeer van Lupe García (2009) gaat over een vrouw die terugkeert naar 
haar geboorteland in Zuid-Amerika om een documentaire te maken over de guerrillastrijd aldaar. De 
roman werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en bekroond met de BNG Literatuurprijs. In 2014 
werd De zangbreker gepubliceerd en in januari 2017 verschijnt haar nieuwe boek Vrije radicalen. 

Anton Valens  (Paterswolde, 1964) kreeg lovende kritieken en verschillende literaire prijzen voor zijn 
debuut Meester in de Hygiëne (2004). In deze sterk autobiografische verhalenbundel verwerkte Valens 
zijn ervaringen in de thuiszorg. Net als Valens is hoofdpersoon Bonne beeldend kunstenaar met banden 
met Groningen. Zijn tweede boek Dweiloorlog (2008) is een vervolg op zijn debuut, met meer verhalen 
over de ervaringen van Bonne. In 2009 publiceerde hij de novelle Vis. Opnieuw is de hoofdpersoon een 
kunstenaar die ditmaal meevaart op een viskotter en zo het ruige vissersbestaan leert kennen. 
Tussendoor verscheen een reisverslag over China van zijn hand, Ik wilde naar de rand van Beijing (2008). 
In 2012 verscheen Het boek Ont en in 2016 Het compostcirculatieplan, de roman waarvoor hem de F. 
Bordewijkprijs is toegekend. De jury schreef: "Tuinieren is tuinvechten in deze wonderlijke roman over 
vriendschap en rouw. In grootse taal toont Valens de pogingen waarin we seizoen na seizoen proberen 
het leven onder controle te krijgen – met onze voeten in de klei waar we uiteindelijk toch in zullen 
moeten verdwijnen.' 

Sana Valiulina  (Estland, 1964) groeide op in Tallinn in een gezin van ongelovige islamitische Tataren. Ze 
studeerde Noorse taal- en letterkunde in Moskou en verhuisde in 1989 naar Amsterdam. In 2000 
verscheen haar debuutroman Het Kruis, over het leven in een Moskouse studentenflat. In 2002 volgde 
de novellenbundel Vanuit nergens met liefde. Voor haar monumentale epos Didar en Faroek (2006), over 
de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan in de Sovjet-Unie, werd ze genomineerd voor de Libris 
Literatuur Prijs. Dit liefdesverhaal over twee mensen die worden gescheiden door oorlog en terreur maar 
elkaar uiteindelijk weer terugvinden, is deels gebaseerd op haar eigen familiegeschiedenis. ‘De roman 
roept reminiscenties op aan de grote Russische verteltraditie (...) een monument’, schreef De Groene 
Amsterdammer. Hierna richtte ze haar pijlen op de Nederlandse samenleving en schreef Honderd jaar 
gezelligheid (2010). In deze roman vraagt ze zich af hoe het is om jong te zijn in een land waar 
gezelligheid een nationale obsessie is geworden. Daarna volgden het bejubelde Kinderen van 
Brezjnev (2014) en Winterse Buien of ben ik wel geïntegreerd genoeg (2016). 
 



Eric Vloeimans  is een trompetspeler actief in een groot aantal ensembles. Hij tourde twee keer door de VS 
met zijn akoestische 'chamber/jazz' 'Fugimundi' trio. Zijn andere band is Eric Vloeimans' Gatecrash. 
Vloeimans breidt zijn meesterlijke trompetspel uit met electronische special effects. Gatecrash heeft een 
grote reputatie als één de beste Europese jazz en pop cross-over bands; Vloeimans' optredens en opnamen 
met vele andere formaties zijn een bewijs van zijn veelzijdigheid. Hij trad op met nationale en 
internationale artiesten als Mercer Ellington, John Taylor, Peter Erskine, het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, Jasper van 't Hof, Wayne Horvitz, Charlie Mariano, Nguyên Lê, Jimmy Haslip, Philippe Catherine, 
het Koninklijk Concertgebouworkest en vele, vele anderen. Vloeimans waagde zich ook aan filmmuziek. Hij 
componeerde (met Fons Merkies) en speelde de muziek voor de speelfilm Majesteit (2010) evenals voor de 
animatiefilm Audition (met Martin Fondse). Hij is diverse malen onderscheiden voor zijn omvangrijke 
oeuvre op de gebieden klassiek, pop, filmmuziek, wereldmuziek en jazz. Naast over de hele wereld 
optreden, doceert hij aan Codarts in Rotterdam en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 

Dieter van der Westen  is een singer-songwriter, componist en muziekproducer uit Amsterdam die actief is 
op het gebied van World en Americana. Zijn tweede soloalbum Old oak tree werd uitgebracht in het 
voorjaar van 2016. Geïnspireerd door World- en Americana-musici en -artiesten begon hij rond 2007 met 
het componeren en opnemen van zijn eigen songs. Zijn debuutalbum Save my memories werd in 2008 
uitgebracht. Dieter is ook een van de drijvende krachten achter KASBA, de band voor Noordafrikaanse 
muziek waarmee hij internationaal actief is in Europa, Afrika en Zuid-Amerika, en waarmee hij twee 
nummer 1-hits heeft bereikt in de Noordafrikaanse muziekcharts. In Nederland werkte Dieter met 
beroemde artiesten en musici als Thé Lau, Bløf, Paul de Leeuw, Frank Boeijen, Ali B, Eric Vloeimans, Gerard 
van Maasakkers, Astrid Nijgh en het Metropole Orkest. 

Frank Westerman  (Emmen, 1964) studeerde Tropische Cultuurtechniek en was correspondent van de 
Volkskrant en NRC Handelsblad in Belgrado en Moskou. Over zijn verblijf schreef hij De Brug over de 
Tara (1994). Met journalist Bart Tijs schreef hij Srebrenica, Het Zwartste scenario (1997). In 2002 
verscheen Ingenieurs van de ziel, een zoektocht naar de fundamenten van het Sovjet-systeem en de rol 
van schrijvers (nominatie AKO literatuurprijs 2002). Eerder verscheen De Graanrepubliek, over de strijd 
tussen rijke herenboeren en communistische arbeiders in Groningen. Zijn roman El Negro en ik, naar 
aanleiding van de geschiedenis van een opgezette Zuid-Afrikaan in een Spaans museum, verscheen in 
2004 en kreeg de Gouden Uil. Zijn herziene en aangevulde De slag om Srebrenica (2015) kreeg de 
Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek. In 2016 verscheen Een woord een woord, waarin hij de 
kracht van het vrije woord test onder het gewicht van terreurdreiging. Als kind maakte hij de Molukse 
treinkapingen van dichtbij mee; als correspondent was hij getuige van de Tsjetsjeense terreur in Rusland. 
Vanuit deze ingrijpende ervaringen beschrijft hij een reeks gijzeldrama’s. 

Colson Whitehead  (New York, 1969) wordt beschouwd als een van de meest ambitieuze, baanbrekende 
Amerikaanse schrijvers van dit moment. Zijn laatste roman, De ondergrondse spoorweg, werd door Oprah 
Winfrey opgenomen in haar boekenclubselectie 2016. Obama zette het boek op zijn ‘summer reading 
list’. In 2016 won Whitehead voor het boek de grootste literaire prijs van Amerika, de National Book 
Award. Whitehead schreef hiermee een alternatieve geschiedenis van de slavernij in Amerika. Slavin Cora 
vlucht via de Ondergrondse Spoorweg (een clandestien netwerk van antislavernij-activisten) naar het vrije 
Noorden als een macabere Alice in Wonderland.  Whitehead debuteerde in 1999 met De Intuïtionist, door 
Esquire uitgeroepen tot de beste roman van het jaar. Whitehead schreef behalve zes romans ook twee 
non-fictie boeken en hij publiceert regelmatig in The New York Times, The New Yorker, Granta en 
Harper's. 

Tommy Wieringa  (Goor, 1967) bracht een groot deel van zijn jeugd door op de Antillen. Hij studeerde 
geschiedenis en journalistiek en brak in 2005 door met de roman Joe Speedboot, waar inmiddels meer 
dan 350.000 exemplaren van zijn verkocht. Met Caesarion (2009) schaarde hij zich volgens de pers onder 
‘De Grootste Tien van de Nederlandse Literatuur’. In 2013 verscheen Dit zijn de namen, over de barre 
tocht van een groep vluchtelingen. Het verhaal werd in 2016 op de planken gebracht door NTGent. 
Momenteel toert Vader & zonen langs de theaters, waarin ook teksten van Wieringa zijn verwerkt. In 
2014 schreef hij het boekenweekgeschenk, Een mooie jonge vrouw. Wieringa gaf in de jaren negentig 
performances met muziek en poëzie, maakte tv-programma’s en is een graag geziene gast op literaire 
festivals. Hij schrijft voor diverse kranten en tijdschriften en had een vaste column in dagblad De Pers. 

Joris Wijsmuller  (Rosmalen, 1965) is sinds 2014 wethouder SWDC (Stadsontwikkeling, Wonen, 
Duurzaamheid en Cultuur) van de Gemeente Den Haag. Van 1998 tot 2014 was hij gemeenteraadslid en 
fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij. Joris Wijsmuller bezocht de MTS voor Fotografie en Fotonica 
in Den Haag en hij werkte onder meer bij het World Wide Video Centre (het voormalige Kijkhuis). 
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Welkom in Belastingparadijs Nederland 12-1-2017 

Esmé Berkhout  is belastingexpert bij Oxfam Novib, en houdt zich met name bezig met tax justice. ‘Het is 
onaanvaardbaar dat grote bedrijven niet hun eerlijke aandeel aan belastingen betalen. Wereldwijd lopen 
overheden daardoor inkomsten mis, die hard nodig zijn om iets te doen aan de extreme ongelijkheid, en 
waar gezondheidszorg, onderwijs en andere publieke diensten verbeterd kunnen worden. Om het 
vertrouwen van burgers in het belastingstelsel te herstellen moet de EU aanvullende maatregelen nemen 
tegen belastingontwijking’ 

Paul de Haan  (1958) is fiscalist, oud partner van Price Waterhouse Coopers, zelfstandig adviseur en 
traint - op verzoek van het Internationaal Bureau for Fiscal Documentation (IBFD) - belastingdiensten van 
ontwikkelingslanden. Hij is verder bezig om samen met het IBFD een fonds op te zetten voor 
ontwikkeling van belastingacademies in ontwikkelingslanden. Zijn ervaring ligt vooral op het gebied van 
internationaal fiscaal recht en hij heeft in die capaciteit veel Amerikaanse bedrijven geadviseerd. 

George van Houts  (1958, Zaandam) is cabaretier en acteur. Hij is o.m. bekend van onder meer Radio 
Bergeijk, het cabaretduo Van Houts en De Ket. Hij is lid van het theatergezelschap 'De verleiders' waarin 
actueel theater wordt gemaakt. Ze maakten o.a. een voorstelling naar aanleiding van het boek De 
vastgoedfraude. Maar ook Door de bank genomen, over de bankensector, De val van een 
supermarkt over de boekhoudfraude bij Albert Heijn en Slikken en Stikken, over de farmaceutische 
industrie. 

Sheila Sitalsing  (Suriname, 1968) schrijft als vaste columnist voor de Volkskrant. Daar deelt ze een 
prominente plek op pagina twee met Bert Wagendorp. In 2013 won ze de Heldringprijs voor de beste 
Nederlandse columnist. De jury prees haar om haar degelijke feitenkennis, humorvolle benadering en de 
afwezigheid van enig cynisme. Sinds 2014 presenteert ze regelmatig Met het oog op morgen. Sitalsing 
studeerde economie aan de Erasmus Universiteit en werkte daarna o.a. bij het Rotterdams Dagblad en 
Elsevier. Voor dit weekblad werd ze in 1998 in Brussel correspondent Europese Unie. Daarna werd ze 
chef van de economieredactie en politiek redacteur bij de Volkskrant. In De kiezer heeft altijd gelijk(2010) 
voert ze samen met Hans Wansink een pleidooi om de besluitvorming in Den Haag transparanter te 
maken.  

 

Literaire Show met Tom Hofman, Mira Feticu, Paula Golunska e.a., o.l.v. Jeroen Vullings 29-1-2017 

Gabriel Barbalau  laat zijn contrabas zingen als een cello, het instrument dat hij aanvankelijk studeerde 
aan de Hogeschool voor Muziek in Boekarest. Met het wereldberoemde Roemeense ensemble 
“Ciocârlia” maakte hij talloze tournees en plaatopnames. In Nederland studeerde hij vervolgens 
contrabas aan de conservatoria van Den Haag en Amsterdam. Hij is vast verbonden aan diverse 
kamermuziek- en wereldmuziekprojecten. Oksigen is zijn nieuwste project, dat dit jaar zijn première 
beleeft. 

Abdelkader Benali  (Marokko, 1975) is een veelbekroond schrijver. In 2010 kreeg hij voor De stem van 
mijn moeder de E. du Perronprijs. Hij werd geboren als slagerszoon in Marokko en kwam op zijn vierde 
naar Nederland. Zijn debuut Bruiloft aan Zee (1996) was meteen een succes. Voor zijn tweede roman De 
langverwachte (2002) ontving hij in 2003 de Libris Literatuurprijs. De onderwerpkeuze van Benali is 
divers, maar sport en de migrant die zich nergens helemaal thuis voelt, zijn terugkerende thema’s. Zo 
schreef hij twee romans over zijn grote passie, hardlopen. In 2010 verscheen De weg naar Kaapstad, een 
verslag van zijn reis van Marokko naar Zuid-Afrika. In 2011 volgde Oost=West, reisverslagen uit de 
Arabische wereld. In zijn roman Bad boy (2013), over de Badr Hari-affaire, belicht hij opnieuw de 
dubbele culturele identiteit van de migrant. Benali presenteerde diverse boekenprogramma’s op tv en 
schrijft ook toneelteksten, artikelen en recensies. 

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



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

Tim Hofman  (1988) is sinds 2012 werkzaam bij BNN, waar hij onder meer de programma's Spuiten & 
Slikken, De Social Club en Je zal het maar hebben presenteerde. Begin 2016 was hij de winnaar van het 
spelprogramma Wie Is De Mol?. Hij is dit seizoen tafelheer bij DWDDen maakt ook het YouTube-kanaal 
#BOOS. Tim schreef columns voor onder andere Nieuwe Revu en een gedichtenbundel, De broer van 
Roos. 

Isabella Ramaekers  studeerde saxofoon, deed een opleiding tot theatergrimeur en begon al snel met 
muziektheatervoorstellingen. In het project Oksigen zingt ze en speelt klarinet, en treedt op samen met 
Gabriel Barbalau (contrabas/cello). In Oksigen worden blues, jazz en folklore op onnavolgbare wijze 
vermengd tot een muzikaal-beeldende reis door de wereld van het leven en langs onder meer 
Ramaekers Indische roots. 

 

Literaire Show met Nelleke Noordervliet, Jan van Mersbergen, Monir Goran 3-2-2017 

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

Jan van Mersbergen  (Gorinchem, 1971) debuteerde in 2001 met de De grasbijter, een roman over een 
dertiger die een eenzaam bestaan leidt op de boerderij van zijn ouders, tot er een meisje in zijn leven 
opduikt. In 2014 verscheen zijn zevende roman, De Laatste ontsnapping, over de betekenis van 
familiebanden als je elkaar nog nooit hebt gezien. In de tussenliggende romans behandelt Van 
Mersbergen een verscheidenheid aan onderwerpen, van vrienden die graag aan auto’s sleutelen, tot 
een bokser op de vlucht die terechtkomt in Pamplona tijdens de jaarlijkse stierenrennen. Zijn werk is 
o.a. vertaald in het Duits, Engels, Spaans, Catalaans, Frans en Turks. Van Mersbergen studeerde Cultuur 
en Beleid en Cultuursociologie in Amsterdam en werkte onder andere als stratenmaker, 
proefdierverzorger, postbode en als producent, productieleider, decorbouwer, fondsenwerver en 
administrateur in het theater. Sinds 2010 is hij redactielid van De Revisor. Zijn website werd in dat jaar 
door HP/De Tijd uitgeroepen tot beste literaire weblog van Nederland. Voor De laatste 
ontsnapping ontving hij in 2016 de F. Bordewijk-prijs. Zijn meest recente roman is De Ruiter. 

Nelleke Noordervliet  (Rotterdam, 1945) schrijft historisch werk, romans, verhalen, essays, lezingen en 
columns en is regelmatig te gast in radio- en tv-programma’s. Ze debuteerde met Tine of de dalen waar 
het leven woont (1987), een fictieve biografie van de eerste vrouw van Multatuli. Haar De naam van de 
vader werd in 1994 bekroond met de Multatuliprijs. Ze schreef Pelican Bay (2002) over de nawerking 
van het slavernijverleden in de Cariben en in Nederland en Altijd roomboter (2005). In 2008 
verscheen Snijpunt, een roman over de waarde van het humanisme en religie in de huidige tijd. In 
hetzelfde jaar publiceerde Noordervliet ook Een stad vol boeken, een literair portret van Amsterdam. In 
2012 verscheen de roman Vrij man (2012), het verhaal van een arts/jurist in de 17e eeuw. Ze schreef 
het boekenweek essay van 2013, De leeuw en zijn hemd. In 2013 verscheen ook de essay-
bundel Schatplicht. Haar laatst verschenen boek is Aan het eind van de dag. 

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

 
  



Wat is er mis met de elite? 15-2-2017 

Elles de Bruin  (Zoetermeer, 1963) is journalist. Zij werkte onder andere voor de VPRO en maakt voor 
omroep MAX een consumentenprogramma. Daarnaast treedt zij op als dagvoorzitter en discussieleider. 

Paul Frissen  is bestuursvoorzitter en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) 
in Den Haag, hoogleraar bestuurskunde in Tilburg en lid van de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling. Van zijn hand verschenen in de afgelopen jaren de spraakmakende boeken De Staat van 
Verschil en Gevaar Verplicht. 

Henk Oosterling  (1952) is universitair hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Naast zijn academische werk heeft hij zich de afgelopen decennia ook verdienstelijk gemaakt met 
cultuur-educatieve projecten zoals Rotterdam Vakmanstad. Daarvoor kreeg hij de Laurenspenning 
(2008) en de Lof der Zotheid speld (2016). Voor zijn hele oeuvre ontving hij de Van Praag Prijs (2013) en 
van de Tibetaanse Shambhala boeddhisten de Enlightened Society Award. In 2016 verscheen zijn 
boek Waar geen wil is, is een weg - doordenken tussen Europa en Japan, over de verschillen tussen 
westerse en oosterse filosofie. 

Tommy Wieringa  (Goor, 1967) bracht een groot deel van zijn jeugd door op de Antillen. Hij studeerde 
geschiedenis en journalistiek en brak in 2005 door met de roman Joe Speedboot, waar inmiddels meer 
dan 350.000 exemplaren van zijn verkocht. Met Caesarion (2009) schaarde hij zich volgens de pers 
onder ‘De Grootste Tien van de Nederlandse Literatuur’. In 2013 verscheen Dit zijn de namen, over de 
barre tocht van een groep vluchtelingen. Het verhaal werd in 2016 op de planken gebracht door 
NTGent. Momenteel toert Vader & zonen langs de theaters, waarin ook teksten van Wieringa zijn 
verwerkt. In 2014 schreef hij het boekenweekgeschenk, Een mooie jonge vrouw. Wieringa gaf in de 
jaren negentig performances met muziek en poëzie, maakte tv-programma’s en is een graag geziene 
gast op literaire festivals. Hij schrijft voor diverse kranten en tijdschriften en had een vaste column in 
dagblad De Pers. 

 

Literaire Show: Kluun en Ivo Victoria, o.l.v. Jeroen Vullings 3-3-2017 

Kluun  schreef met meer dan 1 miljoen verkochte exemplaren de best verkochte Nederlandse 
debuutroman aller tijden: Komt een vrouw bij de dokter (2003). Ook zijn volgende boeken, 
waaronder De weduwnaar (2006) werden megasellers. In 2018 verscheen DJ, een roman over een 
wereld waarin iedereen iedereen gebruikt, geld en roem het hoogste goed zijn geworden en niets, maar 
dan ook niets meer echt is. Of vriendschap wel overwint? Kluun zet ons aan het denken en neemt ons 
mee naar de wereld van superstar-dj’s in Las Vegas en het Burning Man-festival in Black Rock Desert, 
Nevada. 

Stephan Peters  en zijn muzikanten Marit Thus en Bente Jasmijn studeerden aan het Conservatorium in 
Tilburg. Met hun kleinkunstprogramma speelden ze o.a. op Theaterfestival Boulevard, Delft Fringe 
Festival en Gentse Feesten. In juli 2016 werden ze als winnaar gekozen door de vakjury binnen de 
categorie kleinkunst op Gentse feesten 2016. 

Ivo Victoria  geldt als Vlaamse schrijver, maar woont al jaren in Nederland. In 2009 debuteerde hij met 
de roman Hoe ik nimmer de Ronde van Frankrijk voor min-twaalfjarigen won (en dat het me spijt). 
Behalve schrijver is Victoria ook columnist en (literair) programmeur voor festivals als Lowlands en 
Down The Rabbit Hole. Daarnaast heeft hij met Rob Waumans een vaste literaire talkshow. Billie & 
Seb is zijn vierde roman. Het is een verhaal over zielsverwantschap, over spel en ernst, maar bovenal 
over de vraag of we nog wel in staat zijn werkelijk te voelen in een wereld die al lang niet meer 
bevochten hoeft te worden. De roman is verschenen in 2017 en wordt Ivo Victoria's meesterproef 
genoemd. 

 

 
  



Kleur (bekennen) in de Nederlandse literatuur 26-3-2017, met gespreksleider Abdelkader Benali 

Toef Jaeger  (Bloemendaal, 1971) is redacteur bij NRC Handelsblad. In 2015 verscheen haar boek Koning 
Eenoog, een migrantenverhaal over de schrijver/beeldend kunstenaar Henk van Woerden: het verhaal 
van de eeuwig zoekende migrant Henk van Woerden (1947-2005), die naast zijn schilderwerk ook 
schrijver was. Hij schreef een drieluik over Zuid-Afrika dat nationaal en internationaal de nodige 
aandacht kreeg (Moenie kyk nie, Tikoes en Een mond vol glas) en die in zijn ontheemdheid ook de 
Nederlandse literatuur over Zuid-Afrika voorgoed veranderde. In 2014 verscheen Het boekenparadijs. De 
opkomst en ondergang van de grootste boekhandelsketen in Nederland – dat zij samen met NRC 
Handelsblad-redacteur Hanneke Chin-A-Fo schreef – een onthullende en haarscherpe reconstructie van 
de val van boekhandelsketen Polare. 

Jurgen Maas  is de oprichter van Uitgeverij Jurgen Maas (Amsterdam). De uitgeverij zich richt op 
Nederlandse en vertaalde literatuur (proza en poëzie) en literaire en journalistieke non-fictie, met 
daarbij als speciale aandachtsgebieden het Midden-Oosten, Noord-Afrika, en de multiculturele 
samenleving. Jurgen Maas studeerde journalistiek en politicologie. Hij werkte bijna vijftien jaar bij de 
IKON als radiomaker en presentator en is medehoofdredacteur van het tijdschrift ZemZem. 

Robert Vuijsje  (Amsterdam, 1970) is een Nederlandse journalist en schrijver. Zijn debuutromanAlleen 
maar nette mensen uit 2008 is met zo’n 200.000 verkochte exemplaren een groot succes. Deze dubbel 
bekroonde zedenschets over een joodse jongen die op zoek is naar een intellectuele zwarte vriendin, 
wordt verfilmd en komt in 2012 in de Nederlandse bioscopen. In de jaren die volgden na zijn debuut trok 
Vuijsje de wereld over, van Paramaribo en Recife tot Memphis en Frankfurt. Een jaar lang deed hij 
hiervan wekelijks verslag in Het Parool. Die columns zijn gebundeld in In het Wild en aangevuld met 
ander werk zoals verslagen van zijn ontmoetingen met Desi Bouterse, Carice van Houten, Jesse Jackson, 
Bret Easton Ellis, Job Cohen en de cast van een Hongaarse pornofilm. Vuijsje studeerde Sociologie en 
Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1997 tot 2007 werkte hij als journalist voor 
Nieuwe Revu. Vanaf 2007 schrijft hij voor dagblad De Pers. Robert Vuijsje is de zoon van journalist Bert 
Vuijsje. 
 

Literaire Show: Herman Brusselmans en Eva Meijer, o.l.v. Jeroen Vullings 7-4-2017 

Herman Brusselmans   vertelde over zijn nieuwste roman, 'Guggenheimer koopt een neger' en natuurlijk 
over zijn voorlaatste roman, 'De fouten', die de longlist van de Libres Literatuurprijs 2017 haalde. 
Brusselmans vormde samen met Tom Lanoye en Kristien Hemmerechts een nieuwe lichting in de 
Vlaamse literatuur die begin jaren tachtig opkwam. Zijn werk wordt gekenmerkt door een hoog 
autobiografisch gehalte en drank, seks en verveling zijn terugkerende thema's. Ook wordt in zijn boeken 
vaak gerefereerd aan het leven op het Vlaamse platteland van de jaren zestig. 

Eva Meijer  (Hoorn, 1980) is beeldend kunstenaar, filosoof, schrijver en singer-songwriter. Ze 
publiceerde eerder korte verhalen en poëzie in literaire tijdschriften als De Revisor en Tirade. Haar 
debuutroman Het schuwste dier (2011) werd genomineerd voor de Academica Literatuurprijs, de 
Gouden Boekenuil en de Vrouw&Proza Debuutprijs. Haar meest recente roman is Het vogelhuis (2016), 
over het leven van vogelliefhebber en -onderzoeker Len Howard (1894-1973). 

Tess et les Moutons  - ofwel Tess van der Zwet en haar gitarist Leon Sibum -  zijn geïnspireerd door de 
onverstaanbare eerste vakantieliefdes aan de Côte d’Azur. Door het oorverdovende geraas en gedonder 
van de Parijse metro. Door de zwoele smaak van Merlot en de geur van crêpes Nutella. Door 
Bouquinistes langs de Seine en de nostalgische klanken van een accordeonist op Pont Neuf. Door de 
naïviteit van Amélie Poulain.  

 

Oorlog in Indië met Hans Goedkoop en Alfred Birney 19-4-2017 

Alfred Birney  (Den Haag, 1951) is een telg uit een voormalige kleurrijke Indische plantersfamilie. Hij 
heeft een Indisch-Chinese vader en een Nederlandse moeder. Veelvuldig terugkerende motieven in zijn 
werk zijn vervreemding van familie en het onvermogen tot identificatie met het moederland of 
vaderland. Hij debuteerde in 1987 met de roman Tamara's lunapark en ontving in 1991 de G.W.J. 
Paagmanprijs. Hij is samensteller van Oost-Indische Inkt (1998), een bloemlezing van Indische literatuur. 
Hij was enkele jaren columnist bij de Haagse Courant. In 2002 verscheen Indische Gezichten, een 
heruitgave van zijn meest uitgesproken Indische romans Vogels rond een vrouw (1991) en De onschuld 
van een vis (1995). Beide boeken geven een onvergetelijk beeld van de Indische vader. Zijn jongste 
roman, De Tolk van Java (2017) werd bekroond met de Henriëtte Roland Holst-prijs 2017 en de Libris 
Literatuurprijs 2017. 



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

Hans Goedkoop  (Ermelo, 1963) is historicus en literatuurcriticus. Tijdens zijn werk voor het tv-
programma 'Andere Tijden' stuitte hij op een filmpje waarin zijn opa te zien is als kolonel bij het vertrek 
van de Nederlandse troepen uit Djokjakarta in 1949. Het begin van zijn zoektocht naar diens 
verleden, in 2012 gepubliceerd in boekvorm als De laatste man. Goedkoop doet een oproep om de 
Indiëgangers niet in het gat van de geschiedenis te laten verdwijnen: op www.delaatsteman.nl kan 
iedereen verhalen over dit onderwerp kwijt. Goedkoop werkte bij de Haagse Post voor hij in 1991 bij de 
VPRO aan de slag ging. Sinds 1995 schrijft hij voor NRC Handelsblad over Nederlandse literatuur. In 1996 
promoveerde hij cum laude op de biografie van Herman Heijermans, Geluk. In 2004 verscheen Een 
verhaal dat het leven moet veranderen: essays over de relatie tussen hedendaagse Nederlandse literatuur 
en de werkelijkheid. Hans Goedkoop oogstte succes met de documentaireserie De Gouden Eeuw en 
werkt thans aan een biografie van Renate Rubinstein.\ 

 

Muziek voor de overtocht – met Stefan Hertmans, Oleg Lysenko, Koenraad Tinel 5-5-2017 

Stefan Hertmans  (België, 1951) is schrijver van poëzie, romans, essays, theaterteksten en korte 
verhalen. Hij debuteerde in 1981 en heeft inmiddels meer dan 30 titels op zijn naam staan. Hij brak 
internationaal door met Oorlog en terpentijn. In Nederland en Vlaanderen werden van deze 
familiekroniek meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Oorlog en terpentijn is gebaseerd op een paar 
schriften die de schrijver in de jaren tachtig kreeg van zijn grootvader Urbain Martien, over zijn leven 
voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog. De reconstructie van diens verhaal begint in een bekrompen 
Gentse volksbuurt rond 1900 en krijgt een onvoorziene wending in de Grote Oorlog, waarin alle 
bestaande deugden aan flarden werden geschoten. De man die schilder had willen worden werd een 
gedecoreerde oorlogsheld wiens leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Hertmans doceerde aan de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en gaf wereldwijd lezingen aan universiteiten. 
Zijn literaire werk en recensies verschenen in Amerikaanse, Vlaamse en Nederlandse kranten en 
tijdschriften. Zo werden bloemlezingen van zijn gedichten gepubliceerd in het Engels, Duits en Spaans. 

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

Koenraad Tinel  (Gent, 1934) is beeldhouwer en tekenaar. Al heel vroeg begon hij te tekenen en piano te 
spelen. In 1944 vluchtten zijn ouders met hem en zijn zus naar Duitsland, een odyssee door de 
puinhopen van Europa die onuitwisbaar in zijn geheugen staat gegrift. De jongste jaren graaft hij met zijn 
tekenwerk in de mythen, sproken en oerverhalen van de mensheid. Na het voltooien van de cyclus 
Scheisseimer in 2006 verdiept hij zich met diverse beelden en inktschilderingen in de mythe van Europa. 
Voorts werkt Koenraad Tinel vaak mee aan projecten van bevriende muzikanten en theatermakers. Zo 
zorgt hij in 2000 voor de scenografie van de productie LARF van Josse De Pauw en Peter Vermeersch, 
waarin hij ook live optreedt als schilder van een metershoog doek. 

 

De goede advocaat – met Britta Böhler, Gerlinda Heywegen 17-5-2017 

Britta Böhler  (Freiburg, 1960), kreeg grote bekendheid als advocaat van o.a. PKK-leider Öcalan, Ayaan 
Hirsi Ali en Volkert van der Graaf. Ze studeerde rechten, filosofie en politieke wetenschappen, en 
speelde een rol in enkele van de spraakmakendste rechtszaken van de afgelopen decennia. Böhler was 
van 2007 tot 2011 lid van de Eerste Kamer voor Groen Links en van 2012 tot 2017 bijzonder hoogleraar 
Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met Rodney Bolt schreef zij onder het 
pseudoniem Britta Bolt een thrillertrilogie, waarin de auteurs ‘subtiel de problemen van vandaag 
blootleggen’ (Vrij Nederland). In 2013 verscheen haar romandebuut De beslissing, een prachtig verhaal 
over Thomas Mann en zijn keuze zich uit te spreken tegen de nazi’s. In haar boek De goede 
advocaat (mei 2017) buigt ze zich over de belangrijke vragen van haar vak. Ze schetst een beeld van de 
ethiek van de advocaat die past bij de uitdagingen van de 21e eeuw en die rekening houdt met een 
verhardend maatschappelijk klimaat. 

http://www.delaatsteman.nl/


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

 

Literaire Show: met Karin Amatmoekrim en Ted van Lieshout, o.l.v. Jeroen Vullings 2-6-2017 

Karin Amatmoekrim  (Suriname, 1976) kreeg in 2009 als eerste de Black Magic Woman Literatuurprijs 
voor haar derde roman Titus. Haar debuutroman Knipperleven (2004) werd lovend ontvangen door pers 
en publiek. Haar tweede roman Wanneer wij samen zijn (2006) is een familiekroniek, gebaseerd op het 
verhaal van haar eigen Javaans-Surinaamse familie. Ze publiceert ook regelmatig korte verhalen en 
columns in verschillende bladen en kranten. Op initiatief van het instituut Forum verscheen de 
bundel De radicaal, met daarin een kort verhaal van Amatmoekrim. In 2010 schreef ze onder meer korte 
verhalen die werden gepubliceerd in Voor mij ben je hier en Suriname en ik. Amatmoekrim kwam op 
vijfjarige leeftijd met haar Javaanse moeder en Chinees-Creeols-Indiaanse vader naar Nederland. In haar 
roman Het gym (2011) beschrijft ze hoe de Surinaamse Sandra als buitenbeentje stand houdt tussen de 
witte hockeymeisjes. In 2013 verscheen De man van veel, gebaseerd op het leven van Surinames 
volksheld en schrijver Anton de Kom, en in 2016 de 'memoir' Tenzij de vader. Karin Amatmoekrim 
studeerde psychologie en letteren aan de UvA. 

Ted van Lieshout  (Eindhoven, 1955) werkte na zijn studie aan de Rietveld Academie als illustrator en 
grafisch ontwerper. In 1986 publiceerde hij zijn eerste jeugdboek, Raafs Reizend Theater, en 
dichtbundel, Van Verdriet kun je grappige hoedjes vouwen. Zijn derde dichtbundel, Och, ik elleboog me 
er weer doorheen (1989) kreeg een Zilveren Griffel en Begin een torentje van niks (1995) een Gouden 
Griffel. In 1996 volgde een Zilveren Zoen voor Gebr., dat ook de Deutscher Jugendliteraturpreis kreeg. In 
2000 publiceerde hij de liedjes die hij schreef voor Het Klokhuis. Van Lieshout maakte kinderkijkboeken 
voor het Rijksmuseum en schreef liedjes voor o.a. Jenny Arean en Lenette van Dongen. Zijn 
prentenboek Koekjes!(2009) stond twee weken op 1 in de CPNB Bestseller top 60. In datzelfde jaar kreeg 
hij de Theo Thijssen-prijs voor zijn hele oeuvre. In 2012 verscheen zijn eerste roman voor 
volwassenen, Mijn meneer, gebaseerd op de relatie die hij als jongen had met een volwassen man; 
in Schuldig kind (2017) beantwoord Van Lieshout de meest aan hem gestelde vraag: wat voor invloed 
had die relatie op je verdere leven. 

Ronald Snijders  (Paramaribo, 1951) is de meest swingende fluitist in Nederland. Snijders begon op 
zevenjarige leeftijd, geïnspireerd door zijn vader die beroepsmusicus was, met fluitspelen. Hoewel 
Snijders in 1970 in Delft civiele techniek ging studeren, was hij vijf jaar later professioneel musicus. 
Snijders heeft in de loop der jaren twintig cd’s en platen geproduceerd met vernieuwende eigen 
composities, in stijl variërend van Noord-Amerikaanse jazz en fusion tot nieuwe Afrikaanse Carribean 
jazz. Snijders is de uitvinder van de Afro Surinaamse kawinajazz. Snijders is een veelgevraagd musicus en 
is erg succesvol met de Ronald Snijders Extended band, waarmee hij in Nederland, Duitsland, Finland, 
Suriname, de Verenigde Staten, Cuba en Curaçao heeft gespeeld. 

Age of Anger met Pankaj Mishra, Ian Buruma 23-6-2017, gespreksleiding Sheila Sitalsing 

Ian Buruma  (Den Haag, 1951) is een Brits-Nederlandse sinoloog, japanoloog, journalist en schrijver. In 
2017 is hij benoemd tot hoofdredacteur van het internationaal gerenommeerde kwaliteitsmagazine The 
New York Review of Books. Buruma schrijft hierin sinds 1985 artikelen. Daarnaast publiceert hij in onder 
meer The New York Times, The Guardian en NRC. Voorjaar 2016 verscheen Hun beloofde land, mijn 
grootouders in tijden van liefde en oorlog. Aan de hand van de brieven die ze in de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog aan elkaar schreven vertelt Buruma het verhaal van zijn in Londen geboren Duits-Joodse 
grootouders. Buruma heeft talloze boeken geschreven over de Aziatische cultuur, de crisis in de 
democratie, het islamitisch fundamentalisme en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. In Taming the 
Gods beschrijft Buruma de relatie tussen godsdienst en politiek in Groot-Brittannië, Nederland, 
Frankrijk, China, Japan en de Verenigde Staten. Buruma groeide op in Den Haag als zoon van een 
Britse moeder en een Nederlandse vader. Hij is sinds 2003 hoogleraar democratie, mensenrechten en 
journalistiek in New York. In 2008 ontving hij de Erasmusprijs. 

 

Pankaj Mishra  (Jhansi, India, 1968) maakte zijn internationale doorbraak met zijn roman The Romantics, 
over een Indiase student die in de heilige stad Benares geconfronteerd wordt met Westerse gewoonten 
en denkwijzen. In 2004 verscheen het essayistische reisboek De Boeddha in de wereld, een zoektocht 
naar de betekenis van de Boeddha. In Temptations of the West: How to be Modern in India, Pakistan, 
Tibet and Beyond schrijft hij over de veranderingen onder druk van de Westerse moderniteit, en over de 
paradoxen van globalisering. Januari 2017 verscheen Age of Anger: A History of the Present. Mishra 
studeerde handelswetenschappen aan de Universiteit van Allahabad en Engelse Letterkunde aan de 
Nehru Universiteit in New Delhi. Sinds hij een artikel publiceerde in The New York Review of Books is hij 
een veelgevraagd auteur van essayistische boekbesprekingen en politieke beschouwingen 

 



Nacht van de dictatuur Literatuur Late Night special met Ilja Leonard Pfeijffer en Özcan Akyol o.l.v. Jeroen Vullings 8-9-2017 

Özcan Akyol  (Deventer, 1984) is schrijver, actief blogger en twitteraar, AD-columnist en 
documentairemaker. Hij debuteerde met het verhaal Zero Impact in de verhalenbundel WTF?! 
Volwassen worden na 11 september. In deze bundel beschrijven 25 jonge Nederlanders hoe ze 
reageerden op 9/11. Akyol vertelt dat hij er niet warm of koud van werd. Hij was bezig met z’n 
vrienden, scooters en meisjes. Hoewel hij moslim was, voelde hij zich er niet bij betrokken. Het enige 
wat hij merkte was dat hij zich zo nu en dan leek te moeten verantwoorden als moslim. Inmiddels is 
Akyol agnost. In oktober 2012 verscheen zijn romandebuut Eus, over een Turkse tiener uit het oosten 
van het land die zich op een onorthodoxe manier probeert te ontworstelen aan zijn lot als randfiguur. 
Zijn tweede roman Turis, waarin de hoofdpersoon op zoek gaat naar het vermeende dubbelleven van 
zijn vader, verscheen begin 2016. Zijn vijfdelige documentairereeks De neven van Eus is voorjaar 2017 
door de NPO uitgezonden. Hij gaat hierin met behulp van zijn familie op zoek naar het echte Turkije. 

Ilyas Nadjafi  De jonge zanger Ilyas Nadjafi is een veelzijdig muzikaal talent. Hij zingt en speelt 
uiteenlopende stijlen: van Afghaanse muziek en Koran recitaties tot de klassiekers van Bollywood-
zanger Mohammed Rafi. Nadjafi vindt inspiratie in Soefi gedichten en muziek. 

Ilja Leonard Pfeijffer  (Rijswijk, 1968) is dichter, classicus en schrijver. In 2014 won hij de Libris 
Literatuurprijs met zijn roman La Superba, een ode aan de stad waar hij woont en werkt: Genua. Eind 
2015 verscheen Gelukszoekers, een bundeling van de columns die hij schreef voor nrc.next over 
vluchtelingen en migranten, aangevuld met een gedicht, een fragment uit La Superba en een liedtekst. 
Met Idyllen, uit hetzelfde jaar, won Pfeijffer de VSB Poëzieprijs. In 2015 schreef hij het Poëziegeschenk 
en toerde hij samen met andere schrijvers door Nederland met het theaterprogramma The Pursuit of 
Happiness. In 2016 volgde Brieven uit Genua, de natuurlijke tegenhanger van La Superba, dat zich voor 
het grootste deel in dezelfde stad afspeelt. De roman komt erin ter sprake, en de ontvangst ervan. De 
fictieve auteur uit La Superba heeft in de brieven plaatsgemaakt voor het gelijknamige personage in het 
barre oord dat werkelijkheid heet: alle brieven zijn echt en voor zover mogelijk werkelijk verstuurd. 
Pfeijffer schreef verder diverse toneelstukken en maakte muziektheater o.a. op muziek van Mozart. 
 

Week van de Zuid-Afrikaanse roman, 27-09-2017 

Andries Bezuidenhout is een ware creatieve duizendpoot. Hij maakte furore als voorman van een van 
de eerste grote rockbands in het Afrikaans, Brixton Moord en Roof Orkes. De laatste jaren presenteert 
hij zich als singer-songwriter in de traditie van Koos du Plessis en Koos Kombuis. Andries Bezuidenhout 
is in Zuid-Afrika ook bekend als schilder, dichter en rubriekskrywer (columnist). En dit allemaal naast zijn 
baan als universitair hoofddocent in de Arbeidssociologie aan de Universiteit van Pretoria. 
 
 
Amy Jephta schrijft toneelstukken en filmscenario's; verder is ze theaterdirecteur en doceert aan de 
Universiteit van Kaapstad. In haar toneelstuk Kristalvlakte, dat ook in boekvorm is verschenen, 
verplaatst ze het verhaal van Bertolt Brechts Mutter Courage naar de door armoede, drugs en 
bendegeweld geteisterde wereld van de Kaapse Vlakte. Amy Jephta kent het leven op "die flatse" van 
binnenuit en schrijft haar dialogen in rauw en onvervalst Kaaps Afrikaans. 
 
 
Suzie Matlhola is de drijvende kracht achter het Afrikaans-in-Soweto-project. Suzie en haar team van 
vrijwilligers geven na schooltijd en in het weekend bijles Afrikaans aan de kinderen van Soweto, de 
grote township aan de rand van Johannesburg. Dankzij dit extra onderwijs halen de kinderen niet alleen 
hogere cijfers; ze vergroten ook hun kansen op een betere vervolgopleiding en een goede baan. Een 
prachtig voorbeeld van wat ze in het Afrikaans bemagtiging noemen. Suzie treedt tijdens de Week op 
samen met Karien Brits, een deskundige op het gebied van meertaligheid, die zelf naast Afrikaans en 
Engels onder meer ook Pools, Spaans, Venda en Tswana spreekt. 
 
Rudie van Rensburg is een van de belangrijkste Afrikaanstalige thrillerschrijvers van dit moment. Zijn 
politieromans over de stuntelige, maar briljante kapitein Kassie Kasselman worden gekenmerkt door 
een mix van crime, actualiteit, kleurrijke personages, intrige en humor tegen het decor van het 
adembenemende landschap van Zuid-Afrika. 
 
 
 
 
 
Ingrid Winterbach is waarschijnlijk de meest bekroonde schrijver in de hedendaagse Afrikaanstalige 
literatuur. Haar romans zijn eigenzinnig, poëtisch, associatief, humoristisch, kritisch en raadselachtig. 
Haar boeken geven hun geheim niet makkelijk prijs. En juist dat maakt ze voor haar trouwe lezers zo 
intrigerend en onweerstaanbaar. Twee van Ingrid Winterbachs romans, Niggie en Het boek van toeval 
en toeverlaat, zijn in het Nederlands vertaald. 
 

https://www.facebook.com/Ilyas-Nadjafi-Music-284487938596413/


 
Christine Otten (Deventer, 1961) is schrijver, performer en theatermaker. In 2004 brak ze door met De 
laatste dichters, die genomineerd werd voor de Libris Literatuur Prijs. Deze roman, over de levensloop van 
vier zwarte Amerikanen die furore maakten onder de naam 'The Last Poets', werd bewerkt voor theater. In 
de roman Rafaël (2014) vertelt ze het verhaal van de zwangere Brabantse kapster Winny en de Tunesiër 
Nizar die worden gescheiden door de oorlog. We hadden liefde, we hadden wapens (2016) is een 
wervelende roman over het leven van de zwarte burgerrechtenstrijder Robert F. Williams in Amerika en 
over opkomen voor het recht te mogen zijn wie je bent, ongeacht de consequenties. Begin 2017 gaat We 
hadden liefde, we hadden wapens op tournee door Nederland als muziektheatervoorstelling. 
 

Literatuur Late Night: Marcel Möring en Alicja Gescinska o.l.v. Jeroen Vullings 13-10-2017 

Alicja Gescinska  De jonge filosoof Alicja Gescinska werd bekend met De verovering van de vrijheid, een 
boek waarin ze autobiografische gegevens verweeft met een filosofisch pleidooi voor positieve 
vrijheid. De verovering van de vrijheid werd door deMens.nu bekroond als beste non-fictie boek van 
2010 en 2011. Sindsdien schrijft Gescinska regelmatig essays, opiniestukken en recensies. 
In 2016 verscheen haar debuutroman, Een soort van liefde. Na de succesvolle ontvangst besloot 
Gescinska haar academische carrière in New York stop te zetten en terug te keren naar België. Daar is 
ze sinds het najaar van 2016 op Canvas te zien in het televisieprogramma Wanderlust. Hierin voert ze 
filosofische gesprekken met internationaal gerenommeerde filosofen, schrijvers, wetenschappers en 
kunstenaars, zoals Roger Scruton, Connie Palmen en Krzysztof Zanussi. 

Marcel Möring  (1957, Enschede) verhuisde op elfjarige leeftijd naar Assen, waar hij opgroeide en de 
middelbare school volgde. Op dertienjarige leeftijd besloot hij te gaan schrijven. Zag, om te kunnen 
schrijven, af van een opleiding en had een groot aantal verschillende baantjes om zichzelf in leven te 
houden. In 1990 debuteerde hij met de roman Mendels erfenis, die in datzelfde jaar werd bekroond met 
de Geertjan Lubberhuizenprijs voor het beste debuut. Twee jaar later, verscheen Het grote verlangen, 
dat de AKO Literatuurprijs 1993 ontving. In 1995 werd de novelle Bederf is de weg van alle 
vlees uitgebracht en de bundel Het derde testament, een verzameling joodse teksten van schrijvers en 
wetenschappers. In 1997 verscheen in Babylon, een schitterend epos van een bijzondere familie die door 
de geschiedenis wandelt: een magische realistische roman en een horror-story ineen. Identiteit en de 
zoektocht naar een thuis zijn belangrijke thema's van zijn nieuwste roman, Eden. Met Eden kwam 
Moring in januari 2017 , zes jaar na zijn vorige roman, ijzersterk terug op het literaire podium. Eden is het 
slotstuk van de trilogie die Moring begon met Dis (2006) en Louteringsberg (2011). "Marcel Moring is 
zonder twijfel een van de meest scherpzinnige auters van deze tijd en heeft de meeste 
verbeeldingskracht." -The Times Literary Supplement 

Franklin Foer & Eric Smit – World Without Mind 20-10-2017 

Franklin Foer  Franklin Foer (1974) is journalist en schrijft voor onder andere Slate, New York 
Magazine en The Atlantic. Zijn boek Alles draait om de bal, waarin globaliseringsprocessen worden 
uitgelegd aan de hand van voetbal, was een wereldwijd succes. Als redacteur bij The New 
Republic schreef hij spraakmakende stukken over Amazon. Dat resulteerde in een confrontatie met de 
eigenaar en tech-miljonair Chris Hughes. Die ervaring vormt deels de basis van zijn nieuwe 
boek Ontzielde wereld. Franklin Foer is de oudste broer van bestseller-auteur Jonathan Safran Foer 
(Extremely Loud & Incredibly Close en Everything is Illuminated) en journalist Joshua Foer (Moonwalking 
with Einstein). De twee jongere broers bestempelen beiden Franklin als 'de briljante van ons drie'. 
In oktober 2017 verschijnt bij De Bezige Bij de Nederlandse vertaling: Ontzielde Wereld, de existentiele 
dreiging van Big Tech. 

Eric Smit  Eric Smit (1957) is een van de bekendste onderzoeksjournalisten van Nederland en oprichter 
van het online magazine Follow the Money' Hij was professioneel squasher, studeerde economie en 
debuteerde bij het blad Quote. Hij volgt het bedrijfsleven met argusogen en sreeft met Follow the 
Money naar innovatie in de journalistiek. 

 

Literatuur Late Night Annejet van der Zijl, Emily Kocken, Kees ’t Hart 3-11-2017 

Kees 't Hart  (Den Haag, 1944) is schrijver en dichter. Kunstmatigheid speelt in zijn werk een grote rol. Hij 
grijpt het echte leven aan om er flink op los te fantaseren. In zijn roman De Keizer en de astroloog (2008) 
duikt ‘t Hart de geschiedenis in. Hoofdpersoon is leerling-psychiater Simon die als astroloog aan het hof 
van keizer Wilhelm II in Doorn komt te werken en daar in absurde situaties verzeild raakt. In 2008 
verscheen ook de tweede dichtbundel van ’ t Hart, Ik weet nu alles. Hierin combineert hij het banale en 
het verhevene in gedichten over uiteenlopende onderwerpen als voetbal, Goethe en Willy en Willeke 
Alberti. ’t Hart studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Amsterdam en publiceerde romans, 
verhalen, essaybundels en poëziebundels. In 2000 ontving hij de Multatuliprijs voor zijn roman De 
Revue (1999) en de Ida Gerhardt Poëzieprijs voor Kinderen die leren lezen. In 2014 verscheen Teatro 
Olimpico, over twee Nederlandse theatermakers die hun voorstelling in Italië proberen op te voeren. 
NRC Handelsblad schreef: 'Met Teatro Olimpico is de geestigste roman van 2014 verschenen.' 



Emily Kocken (New York, 1963) verhuisde met haar ouders naar Nederland toen ze zeven was. Ze 
studeerde muziek, filosofie, film en schrijven. Meer dan tien jaar lang gaf ze les in muziek, theater en 
film op verschillende middelbare scholen. Na een auto-ongeluk in 2000 nam ze ontslag en wijdde zich 
volledig aan haar kunstpraktijk. Haar recente tweede boek De kuur is een soap-noir over een familiereis 
naar toverberg Davos, bekend van de klassieker van Thomas Mann. "Emily Kocken blaast met De kuur 
de Toverberg nieuw leven in", aldus Arjan Peters in de Volkskrant. 

Annejet van der Zijl  (Leeuwarden, 1962) publiceerde in 2010 Bernhard, een reconstructie van de tot dan 
toe onbekende Duitse achtergrond van Prins Bernhard. Hiermee promoveerde ze als historica aan de 
Universiteit van Amsterdam. De vier boeken die Van der Zijl schreef zijn bestsellers en drie ervan zijn of 
worden verfilmd. In 1998 debuteerde ze met Jagtlust, over de Gooische villa die in de jaren zestig de 
ontmoetingsplek was van kunstenaars en dichters. Vier jaar later volgde Anna, haar veelgeprezen 
biografie van Annie M.G. Schmidt. In 2004 verscheen Sonny Boy, over de liefdesrelatie tussen een 
Surinaamse student en een getrouwde Hollandse vrouw tegen de achtergrond van de Tweede 
Wereldoorlog. De verfilming trok ruim 400.000 bioscoopbezoekers en werd verkozen tot Nederlandse 
inzending voor de Oscars. Van der Zijl groeide op in Friesland, studeerde kunstgeschiedenis en 
massacommunicatie in Amsterdam en journalistiek in Londen. Ze werkte bij HP/De Tijd voor ze in 1999 
besloot om zich volledig aan haar schrijverschap te wijden. Momenteel werkt Van der Zijl aan een 
verhaal dat zich afspeelt in de VS tussen 1875 en 1950. 

 

Het temmen van De Stijl – met Hans van den Boom, Matthijs de Groot, Benno Tempel, Trazy Metz, o.l.v. Patrick van der Hijden 15-11-

2017 

Hans van den Boom (1951) is regisseur, schrijver, en dramaturg. Hij was artistiek directeur van Stella 
Den Haag en schreef en regisseerde onder meer bij het Nationale Toneel. Dit jaar maakte hij met Het 
Vijfde Bedrijf de uitstekend ontvangen muziektheatervoorstelling De Dansende Madonna, over Piet 
Mondriaan. 

Matthijs de Groot (1978) studeerde psychologie en is adviseur en projectleider. Hij was kwartiermaker 
voor het Stijljaar in Den Haag en introduceerde met zijn bedrijf ON Socks speciale Stijlsokken. 

Patrick van der Hijden  Patrick van der Hijden (1973) leidt en programmeert begeester(en)de 
ontmoetingen, onder andere voor B-Unlimited. Maar ook voor culturele organisaties van de Nationale 
Opera en Ballet tot het Nederlands Theaterfestival, voor vele overheden, van gemeenten tot provincies 
tot departementen, maar bijvoorbeeld ook voor de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en De Balie. 
Daarnaast begeleidt bij verander- en ontwikkelprocessen van teams en organisaties. Zo koppelt hij 
gevoel voor groepen aan journalistiek verstand. Zijn eenpersoonsbedrijf heet Angl en is gevestigd in 
Utrecht. 

Benno Tempel  (Harderwijk, 1972) is kunsthistoricus en directeur van het Gemeentemuseum in Den 
Haag.. Hij was jurylid van het tv-programma 'De nieuwe Rembrandt', een zoektocht naar nieuw 
kunstenaarstalent. Tempel schreef een aantal boeken over kunst, waaronder Escher meets islamic 
art (2014), waarin hij onderzoekt hoe de islamitische patronen die Escher vond in de Moorse kunst in 
Zuid-Spanje diens werk beïnvloedden. In Ontdek het moderne (2012) laat hij zien hoe politieke en 
sociale gebeurtenissen van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van de kunst. 

Trazy Metz  Tracy Metz (1954) is journalist, auteur en presentator. Ze schrijft, denkt en vertelt over 
cultuur in de stad en stadscultuur - bijvoorbeeld de invloed van toerisme op de binnensteden. Ze heeft 
haar eigen talkshow in Amsterdam, Stadsleven, is directeur van het John Adams Institute en is fellow 
van de Harvard Graduate School of Design. 

 

 

Bas Heijne & Stephan Sanders & Raj Mohan 14-12-2017 

Bas Heijne  (Nijmegen, 1960) schrijft romans, essays, verhalen en toneelstukken en hij is columnist 
van NRC Handelsblad. Hij publiceerde de romans Laatste woorden en Suez, ontving in 2005 de 
Henriëtte Roland Holst-prijs en presenteerde in 2008 hij het TV-programma Zomergasten. 
In Moeten wij van elkaar houden, het populisme ontleed (2011) laat hij zien hoe globalisering en 
toenemend individualisme het populisme in de hand werken. In 2013 verscheen Angst en 
schoonheid, een essay over de door hem bewonderde Louis Couperus. In hetzelfde jaar werd zijn 
documentaire Louis Couperus - niet te stillen onrust uitgezonden. In 2015 presenteerde hij de 
vijfdelige documentaire De volmaakte mens. In 2016 verscheen zijn essay Onbehagen – nieuw licht 
op de beschaafde mens. In 2017 ontving Heijne de P.C. Hooft-prijs. Hij krijgt de oeuvreprijs voor zijn 
beschouwend proza. 
 



Raj Mohan  (Suriname, 1962) publiceerde in 2008 zijn eerste dichtbundel Bapauti / Erfenis, een 
verdieping van de songs van zijn derde cd Kantráki / Contract. Hiermee toerde hij in 2007 door zijn 
geboorteland, waar hij sinds zijn komst naar Nederland in 1974 niet meer was geweest. In 2011 
volgde Tihá / Troost met liedteksten van zijn laatste cd Daayra. De liefde, de dood en herinneringen 
aan Suriname zijn de hoofdthema’s. De Hindoestaanse musicus/zanger/dichter/componist behandelt 
maatschappelijke thema's zoals asielbeleid en contractarbeid, maar ook zaken die in Hindoestaanse 
en Indiase kringen als taboe gelden, zoals incest en vrouwenonderdrukking. Mohan schrijft in het 
Sarnámi, de taal van de Hindoestanen in Suriname en Nederland. Hij is oprichter en artistiek leider 
van verschillende muziekformaties zoals het Raj Mohan Ensemble, Vistar en Shai'rana, waarmee hij 
al ruim vijfentwintig jaar optreedt in binnen- en buitenland. Hij speelt en zingt composities 
gebaseerd op eigen teksten en op gedichten van hedendaagse Urdu-dichters, in de (licht)-klassieke 
Noord-Indiase traditie. Hij trad in 2008 op als dichter in Mumbai en Delhi. 
 

Stephan Sanders  (Haarlem, 1961) is columnist, presentator, essayist en schrijver.  In 2015 kwam hij 
voor de tweede keer uit de kast: hij erkende publiekelijk dat hij in God gelooft, hoewel dat in zijn 
intellectuele omgeving not done is. Sinds medio 2016 is hij vaste columnist bij de Volkskrant. In zijn 
boek Zon, zee en oorlog uit 2007 beschrijft hij ervaringen in o.a. Kaapstad waar hij erachter kwam 
dat zijn biologische vader Zuid-Afrikaans was. De door Nederlandse ouders geadopteerde Sanders 
studeerde filosofie en politieke wetenschappen en publiceert sinds 1982 in diverse dag- en 
weekbladen. Hij schreef verhalen- en essaybundels, romans, journalistieke werken en was in 2010 
'writer in residence' in Almere wat leidde tot het boek Iets meer dan een Seizoen (2013). 

 


