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INLEIDING: WRITERS UNLIMITED IN 2021
Voor u ligt het jaarverslag over 2021 van Writers Unlimited. Zoals voor vele culturele organi
saties is 2021 ook voor ons een ongewoon, leerzaam en enerverend jaar geweest. We kijken
terug op een jaar waarin we ons, door aanhoudende coronamaatregelen en bijbehorende
onzekerheid, voortdurend moesten aanpassen. Een jaar dat veel vroeg van de flexibiliteit en
het uithoudingsvermogen van ons team, maar ook een jaar waarin we veel leerden over
online programma’s maken, online communicatie en nieuwe mogelijkheden in wat voelde
als een beperkende tijd.
Ons jaarlijkse hoogtepunt, de 26e editie van het Winternachten festival onder het thema
‘Het is aan ons’, vond noodgedwongen volledig online plaats, tussen 13-17 januari 2021. Voor
een festival dat zich laat voorstaan op verrassende ontmoetingen en gezamenlijke ervaringen,
was dat een moeilijke beslissing. Gelukkig bleek de omschakeling niet alleen maar noodzakelijk kwaad, maar heeft het ons ook veel goeds gebracht, waarover in dit jaarverslag meer.
Na afloop van het Online Winternachten festival in januari vond tot en met maart 2021 het
Slow Winternachten festival plaats, met gratis ‘on demand’ alle videoregistraties van de
gelivestreamde festivalprogramma’s op ons YouTube-kanaal, veel extra op video opgenomen
festivalprogramma’s, en speciaal voor Winternachten festival gemaakte filmpjes, o.a. van
scholierendichters in het Spot on Young Poets-project.
Na de zomer van 2021 werd er weer steeds meer mogelijk op het gebied van publieke
evenementen. Onze programma’s binnen de Writers Series vonden bijna allemaal plaats in
Studio B van de Centrale Bibliotheek, ‘onder de mensen’ dus.
Richting het einde van het jaar konden we ons volop richten op de 27e editie van Winternachten, die in januari 2022 zou gaan plaatsvinden. Aangezien de onzekerheid nog altijd te
groot was om een volledig festival neer te zetten in de tweede coronawinter, hebben we
besloten deze gehele editie naar juni 2022 te verplaatsen. Momenteel zijn we druk met de
voorbereidingen voor ‘Winternachten, de zomereditie’ die plaatsvindt van 16 t/m 19 juni o.a.
in Paard, Amare, Haagse Hogeschool, Bibliotheek Nieuw Waldeck en PIP.
In dit jaarverslag leest u onder meer alles over de inhoud en programmering van de 26e
Winternachten, over de activiteiten door het jaar heen waaronder de Writers Series-
programma’s en onze podcasts, over de ontwikkeling van onze eigen positionering en
communicatiestrategie, over veranderingen binnen de organisatie, en over onze samen
werking met andere literaire organisaties onder de noemer VLAM21.
Natuurlijk vindt u in dit jaarverslag ook de financiële verantwoording over het jaar 2021,
inclusief de jaarrekening. Financieel sluit Writers Unlimited het jaar 2021 af met een positief
resultaat. Voor de Kunstenplanperiode 2021-2024 is de continuïteit van Writers Unlimited
verzekerd dankzij de toekenning van structurele subsidies. We ontvingen positieve adviezen
van zowel de gemeente Den Haag als het Rijk, en zowel de gemeente als het Nederlandse
Letterenfonds kenden subsidieverhogingen toe. Bijdragen van particuliere fondsen aan het
Winternachten festival 2021 zijn toegekend door VSB Fonds, Dioraphte, Prins Bernhard
Cultuurfonds, LIRA fonds, en – voor het eerst – Fonds 21. Daarnaast hebben we in 2021
ook ‘covid-19 bijdragen’ ontvangen van het Letterenfonds. We lichten alles nader toe in dit
jaarverslag.
Het was aan ons, het is nu aan u! Veel leesplezier.

ONLINE FESTIVAL
WO 13 T/M ZO 17 JANUARI 2021
SLOW FESTIVAL
FEBRUARI-MAART 2021

internationaal literatuurfestival den haag
grafisch ontwerp Eindeloos foto Bobbie van Leeuwen

writersunlimited.nl
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1. REFLECTIE
Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag
In 2021 organiseerde Writers Unlimited de 26e editie van het Winternachten festival met als
thema ‘Het is aan ons’ of in het Engels: ‘It’s up to us’. Een uitspraak geleend van schrijver
Eva Meijer, die zowel voor de inhoud als de organisatie het uitgangspunt vormde van ons
programmajaar 2021.
Eind oktober 2020 zagen we ons genoodzaakt om de vorm van een fysiek, en eveneens van
een hybride festival achter ons te laten en schakelden we over naar een volledig gelivestreamde
digitale editie van Winternachten. Deze vond plaats van 13 t/m 17 januari 2021.
Internationale schrijvers namen digitaal deel en de Nederlandse auteurs, kunstenaars en
moderatoren kwamen naar Theater aan het Spui. Helaas kon er geen publiek bij de programma’s aanwezig zijn, en konden we geen programma’s op andere festivallocaties brengen.
We hebben de stad als podium moeten missen. Terwijl we juist het plan hadden ontwikkeld
om overal op te duiken, als een virus, en om zo ‘besmetten’ een andere connotatie te geven.
Het was derhalve een ingrijpende beslissing, maar met de kennis van nu is het de juiste
geweest. De covid-19-maatregelen werden in de aanloop naar het festival steeds verder
aangescherpt en in de week na het festival werd de avondklok ingesteld. We waren nog net
op tijd om gedurende vijf avonden live met onze gasten vanuit Theater aan het Spui onze
programma’s te streamen.
We kozen voor de vorm van een Online én een Slow Festival. We zetten in op vijf avonden met
zeer zorgvuldig gecureerde verschillende programma’s die het begin van een programmalijn
vormden die zou doorlopen tot en met 21 maart 2021; vandaar de benaming ‘slow’.
Deze programmalijnen vertrokken vanuit de notie van solidariteit (het is aan ons) en
verbreedden zich naar thema’s als klimaat, feminisme, activisme en hoop. Auteurs, denkers
en kunstenaars die deelnamen waren onder meer Arnon Grunberg, Eva Meijer, Raoul de
Jong, Mithu Sanyal, Sulaiman Addonia, Mona Elthahawy, Samanta Schweblin, Alexis Wright,
Nazmiye Oral, Radna Fabias, Munganyende Hélène Christelle en Koleka Putuma. De PEN
Award for Freedom of Expression werd uitgereikt aan Tsitsi Dangarembga tijdens een live-
verbinding met Harare, Zimbabwe.
In de hoop dat publieke plekken geleidelijk aan weer open zouden gaan, meenden we via
deze thematische programmalijnen onze programmering ‘slowly’ weer live te kunnen brengen.
We wilden de stad in. Maar omdat de maatregelen in die periode niet werden versoepeld,
en door de voortdurende onzekerheid daarover, was het niet mogelijk voor de zomer nog
live publieksprogramma’s te maken.
We hebben er daarom stevig op ingezet om publiek te bereiken via het online terugkijken
van het festival. In hoog tempo maakten we een teaser en een aftermovie en creëerden we
traffic naar de site door thema’s slim te linken aan de actualiteit. Eind maart brachten we
ten slotte het programma Erfstukken.
Educatieve activiteiten op scholen waren eveneens niet mogelijk. We ontwierpen daarom
samen met docent Diann van Faassen een alternatief voor ons belangrijkste scholieren
programma Spot on Young Poets: we gingen wandelen met tien voormalige Jonge Campertprijs-genomineerden.
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Thema: Het is aan ons
Hoe komen wij samen als maatschappij? Dat was voor de redactie de meest prangende
vraag. En natuurlijk: wie is die wij? Een deel van de bevolking heeft oprecht een ‘wij’ gevoeld
in de solidariteit die nodig was en is bij het bestrijden van corona. Een ander deel verlangt
naar het herstel van een oud ‘wij’; een wij dat liever terugkeert naar de oude economie, meer
dan dat het inzet op duurzaam herstel. Weer een ander deel problematiseert dit wij, want
het heeft dit nooit ervaren – zoals de #BlackLivesMatter-beweging. De zoektocht naar ‘wij’
leeft, zo constateerden we, en dus kozen we als thema: Het is aan ons.

Kunstenplan 2021-2024
Voor de Kunstenplanperiode 2021-2024 is de continuïteit van Writers Unlimited verzekerd
middels de toekenning van structurele subsidies, én een subsidieverhoging ad € 30.000
door gemeente Den Haag en ad € 30.000 van het Nederlands Letterenfonds. De adviezen
van de Gemeente Den Haag en het Rijk (Nederlands Letterenfonds) waren positief. De
kernwaarde van WU werd (h)erkend en de culturele diversiteit van het programma geprezen.

Subsidies en bijdragen Winternachten festival 2021
Voor het Winternachten festival 2021 ontvingen we structurele subsidies, inclusief trends,
ad € 193.922 van het Nederlands Letterenfonds en ad € 260.900 van de gemeente Den
Haag. Daarnaast ontvingen we in 2021 twee covid-19-bijdragen van het Nederlands
Letterenfonds ad respectievelijk € 33.700 en € 12.300. Bijdragen van particuliere fondsen
aan het Winternachten festival 2021 zijn toegekend door VSB Fonds (€ 30.000), Dioraphte
(€ 33.950), Prins Bernhard Cultuurfonds (€ 17.500), LIRA fonds (€ 12.040), en – voor het
eerst – door Fonds 21 (€ 30.000). De particuliere fondsen voor het Winternachten festival
bleven ons trouw, ook wanneer we onze plannen aanpasten. VSB Fonds en Fonds 1818 die
ons sinds het begin van deze eeuw steunden, gaven aan hun donatiebeleid te wijzigen: VSB
Fonds heeft in 2021 voor het laatst een bijdrage aan Winternachten festival toegekend;
Fonds 1818 stopte de projectsubsidie voor ‘De stad is ons podium’.
Financieel sluit Writers Unlimited het jaar 2021 af met een positief resultaat. Dit is met name
het gevolg van de incidentele covid-19-bijdragen van het Nederlands Letterenfonds, die
we graag meer hadden willen besteden. Door het gebrek aan activiteiten als gevolg van de
lockdown konden we dit niet doen. In goed overleg met het Nederlands Letterenfonds zijn
in de begroting Writers Unlimited 2022 de Incidentele covid-19-bijdragen (uit 2020/2021)
opgenomen ten behoeve van de kosten van een extra programmamaker, extra marketeer,
extra personele activiteitenkosten festival vanwege de verplaatsing naar juni 2022, en
professionele videoregistraties. Ook het restant van de incidentele bijdrage van het Nederlands Letterenfonds uit 2019/2020 is in goed overleg opgenomen in de begroting Writers
Unlimited 2022 ten behoeve van het internationale verhalenproject A Mile In My Shoes.

Writers Series en podcasts
Na de zomer startten we onze Writers Series op, die bijna allemaal plaats vonden in Studio
B van de Centrale Bibliotheek Den Haag. Ook ging de derde podcastaflevering van de
‘Asterisk Conversations’ met schrijver en filosoof Simon(e) van Saarloos online. Dit keer was
haar gesprekspartner niemand minder dan de Amerikaanse dichter, essayist en auteur
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Claudia Rankine, en reageerde dichter en performer Rosabelle Illes uit Aruba op het gesprek.
Op 7 oktober vond ‘Should I Translate’ plaats, een programma waarin Daan Doesborgh
(dichter, vertaler en host van De Poëziepodcast) met drie collega-vertalers, Mariolein
Sabarte, Michele Hutchison en Nisrine Mbarki, in gesprek ging, over welke vraagstukken hen
bezighouden bij het vertalen.
Op 4 november brachten we samen met het schrijverscollectief Fixdit in Museum Sophiahof
in Den Haag het programma en tegelijkertijd podcastopname ‘Bibi Koetis voor altijd’ van
en over Lin Scholte.
Onder de titel ‘War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength’ bespraken op 
11 november romancier en essayist Arnon Grunberg en programmamaker Gerlinda Heywegen
verfilmingen van de wereldberoemde roman Nineteen Eighty-Four van George Orwell.
Helaas werd het BINCKFEST op 27 november in PIP Den Haag geannuleerd i.v.m. een stijgend
aantal ziekenhuisopnames, en konden we ons programma aldaar, ‘Haunted House’, niet
presenteren.
Het laatste programma van 2021 vond plaats op 16 december. Schrijver Chris Keulemans
werd ontvangen door schrijver en podcastmaker Canan Marasligil en ging in gesprek over
zijn boek ‘Gastvrijheid’, samen met schrijver Mira Feticu.

PRESTATIEGEGEVENS ONLINE EN SLOW WINTERNACHTEN
FESTIVAL EN WRITERS SERIES
Online en Slow Winternachten festival 2021
Vijf Winternachten festivalproducties werden gelivestreamd en door in totaal 1.100 (betalende) bezoekers bekeken:
• ‘Opening Night’, met Arnon Grunberg, Salena Godden, Samantha Schweblin, Tsitsi
Dangarembga, Eva Meijer, Raoul de Jong, Jaap Tielbeke, Simon(e) van Saarloos;
• ‘Still We Rise: Writing Climate (In)Justice’, met o.a. Alexis Wright, Sanam Sheriff, Leena
Norms, Benjamin Fro;
• ‘The Future is Female: The Female Convention’, met o.a. Mithu Sanyal, Zsófia Bán, Mona
Eltahawy, Dilâra Gürcü, Kaouthar Darmoni, Laura van Dolron, Nicole le Fever;
• ‘Back To Earth: Tout-Monde (Whole World)’, met Annemarie Estor, Nisrine Mbarki, Amahl
Raphael Khouri, Vamba Sherif, Shishani, Sulaiman Addonia, Chris Keulemans;
• ‘SoulCare: Radical Happiness’, met Koleka Putuma, Radna Fabias, Bahghi, Gil Gomes
Leal, Munganyende Hélène Christelle, Jens Meijen.
We hebben eind februari 2021 de volgende videoregistraties ‘on demand’ op ons YouTubekanaal gezet: de vijf festivalproducties; acht videogedichten van onze Spot on Young Poets-
dichters: Sumai Yahya, Mirle Wittekoek, Naomí Lorenzo, Kjell Hoexum, Stian Olesen, Amanou
Jansen, Paula Golunska, Xiu Bin van Lier; videoregistratie van het filmprogramma over
depressie van Gerlinda Heywegen en Eva Meijer; filmpjes met performances van Sanam
Sheriff, Salena Godden, Leena Norms, Mona Eltahawy, Mithu Sanyal, Sulaiman Addonia,
Amahl Raphael Khouri, Annemarie Estor, Jens Meijen, Bahghi; de video van het Erfstukken-
programma; de trailer en onze aftermovie.
De videoregistraties waren in het kader van het Slow festival gratis on demand te bekijken.
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In totaal werden de video’s en filmpjes van het Winternachten festival per 31-12-2021 4.559
keer bekeken.

Writers Series
De vier Writers Series programma’s in het najaar werden bijgewoond door 210 fysieke
bezoekers en bekeken door 230 viewers van de videoregistraties. In totaal dus 440 bezoekers,
online en offline. (Voor nadere specificatie, zie 2.8).

Beleidsdoelen
Zoals in het jaarverslag van 2020 beschreven zijn onze belangrijkste doelen om onze missie,
visie en doelen scherp te formuleren en om deze breder en met zelfvertrouwen uit te dragen;
om het programma in relatie tot nieuwe publieksgroepen te ontwerpen; om met Winternachten onderscheidend te zijn in de vorm van programma’s en impact; in het verlengde
daarvan om te komen tot een nieuwe marketing- en communicatiestrategie en tenslotte
om onze financiële basis te verstevigen. Dankzij een kort en concreet positioneringstraject
met SNBRG & son hebben we – naast het aanpassen van ons festival – een flink aantal
stappen kunnen zetten. We zijn hier volop mee aan de slag.
Bij alles wat we doen hanteren we drie uitgangspunten:
1. We nemen mee | In gastvrijheid, enthousiasme, kansen, inclusiviteit, in een nieuw verhaal.
2. We activeren en zetten aan | Vanuit de liefde voor literatuur, de echte ontmoeting,
engagement en de kracht van verbeelding.
3. We verleggen en vervagen grenzen | In de wereld, in vorm, in onderwerp en in het gesprek.
Wat betreft doelgroepen hebben we een balans gezocht tussen het behoud van bestaande
bezoekers en vernieuwing van ons publiek. De publieksgroepen verbonden we aan onze
programma’s, en belangrijker nog: we namen het denken over de publieksgroep mee in het
ontwerp van het programma.

Organisatie
Het steeds weer aanpassen van de programmering aan de pandemie vroeg veel van ons
team: de druk nam toe, maar bood gelukkig ook kansen. Zo zijn we online sterker geworden,
hebben we veel geleerd van het maken van videoprogramma’s en is de redactie beter op
elkaar ingespeeld geraakt, waardoor men elkaar onderling meer uitdaagt. Ook is het
samenspel tussen marketing en redactie vergroot; het positioneringstraject met de gehele
organisatie speelde hierbij een belangrijke rol.
Om meer continuïteit aan te brengen ging een freelance redactie-assistent/programmamaker parttime (circa 0,5 fte) aan de slag en maakte een freelance programmamaker
parttime (circa 0,4 fte) ook programma’s door het jaar heen. Daarmee doorbreken we de
praktijk van het denken in incidentele programma’s en kiezen we voor langere lijnen in
inhoud en publiek.
Dit is bijzonder voor een organisatie die grotendeels uit zzp’ers bestaat. Duidelijk mag zijn
dat het thema van Winternachten 2021, ‘Het is aan ons’, een goede keuze was: het droeg
bij aan de teamgeest, wat essentieel is in onzeker makende tijden als deze.

Jaarverslag Stichting Writers Unlimited 2021 I Bestuursverslag I 12

VLAM21
Belangrijke ontwikkeling is dat we met onze collega’s, die net als wij door het Nederlands
Letterenfonds worden gefinancierd onder de noemer Literaire Manifestaties en Activiteiten
(twee- en vierjarig), intensief gaan samenwerken, zowel inhoudelijk als zakelijk. We hebben
ons VLAM21 genoemd en bestaan uit veertien organisaties: van internationaal literatuurfestival tot literaire educatie, van geëngageerd cross-over festival tot productiehuis of
alles in één. VLAM21 stimuleert onderlinge uitwisseling van kennis, netwerk, ervaring en
inspiratie. Daarnaast is de samenwerking geïnitieerd om de positie van de letteren in
Nederland te verstevigen.
VLAM21 is een samenwerking tussen Boekids, Brainwash Festival, Explore the North,
International Literature Festival Utrecht, Noord Woord, Nowhere, Poetry International, Poëzie
Paleis, Read My World, School der Poëzie, Tilt, Watershed, Wintertuin en Writers Unlimited.
We zijn begonnen met een onderzoek naar fair pay in onze sector en zullen in 2022 met een
website en manifest komen. En we hopen dat meer organisaties zich aansluiten.

Voorbereidingen 27e editie Winternachten 2022
Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het Winternachten festival
dat oorspronkelijk van 19 t/m 23 januari 2022 zou plaatsvinden maar verplaatst moest
worden naar juni 2022.
Het thema luidt: Whose House is this?, de openingszin van de roman Home van Toni Morrison.
“Whose house is this? Whose night keeps out the light in here? Say, who owns this
house? It’s not mine. I dreamed another, sweeter, brighter with a view of lakes crossed in
painted boats; of fields wide as arms open for me. This house is strange. Its shadows lie.
Say, tell me, why does its lock fit my key?”
We vatten ‘het huis’ op als metafoor voor het systeem en verkennen het langs die weg
vanuit verschillende invalshoeken en met bijzondere schrijvers en kunstenaars: het huis van
de familie, het huis van de samenleving, het huis van de literatuur.
We kozen ditmaal dus niet voor een onlineversie maar voor verplaatsen van het gehele
festival. Omdat Theater aan het Spui renoveert staan we op 16 en 17 juni in PAARD, op
18 juni in PIP en in Studio B van de Centrale Bibliotheek, en zijn we op 19 juni in Amare.
Daarnaast zijn we ook weer aanwezig bij o.a. International Institute of Social Studies, de
wijkbibliotheken, de Haagse Hogeschool en werken we weer samen met scholen. We openen
de installatie A Mile in My Shoes al op 9 juni op het Spuiplein. Na het festival staat deze
container annex schoenendoos vol verhalen/ podcasts van Haagse inwoners in het Zuiderparktheater tot medio juli. Zo geven we vorm aan ons beleidsverlangen om de stad als ons
podium te zien. Zeer recent heeft Festival De Betovering aangegeven als coproducent te
willen deelnemen aan A Mile in My Shoes, zodat aan de collectie verhalen nog tien verhalen
van kinderen en jongeren toegevoegd kunnen worden, of beter: podium krijgen in de stad.
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2. ACTIVITEITEN
2.1 INHOUDELIJKE VERANTWOORDING 26 E WINTERNACHTEN
INTERNATIONAAL LITERATUURFESTIVAL DEN HAAG 2021
Het Winternachten festival van Stichting Writers Unlimited is een van de belangrijkste
internationale literaire evenementen van Nederland. We werken dicht op de huid van literaire
en maatschappelijke ontwikkelingen en geven schrijvers, dichters, kunstenaars en wetenschappers stem in het publieke debat, waardoor dit wordt genuanceerd of op scherp gezet.
Dit doen we vanuit een geloof in de verbeelding, de kracht van verhalen de rijkdom van de
taal en de ontmoeting tussen publiek en schrijvers. Ook zetten we in op verbinding met
andere disciplines, binnen en buiten de kunsten.
We kijken met veel trots terug op een bijzondere editie van Winternachten. Dat het ons lukte
om de inhoud steeds aan te passen en het festival door te kunnen laten gaan, maakte ons
en de deelnemers ontzettend gelukkig. Niet alleen vanwege de rijke inhoud die we konden
delen, maar het voeren van het gesprek was voor de auteurs van groot belang. Of het nu off-,
of online was, tijdens en na het programma zoomden en spraken we maar door. En ook al
bereikten we met een online editie logischerwijs minder publiek dan voorheen, er waren
zeer trouwe kijkers, die alles zagen en echt kozen voor ons festival. Het stem geven aan de
jongere generatie via een alternatieve versie van Spot on Young Poets met wandelingen en
videogedichten was urgent, net als het blijvend aandacht vragen met auteurs voor de
femicide in Turkije, hetgeen zelfs heeft geleid tot een brandbrief in De Volkskrant en
Kamervragen.

Redactie, programma maken/talentontwikkeling
Winternachten staat garant voor een altijd inhoudelijke aanpak en dus een stevige redactie.
Samen met programmacoördinator Ilonka Reintjens voegde directeur Ellen Walraven aan
de redactie – bestaande uit Gerlinda Heywegen, Fleur Jeras, Francis Broekhuijsen, Joëlle
Koorneef – twee nieuwe redacteuren toe: Meltem Halaceli en Nisrine Mbarki. Nieuw beleid
was om de redacteuren op te leiden tot zelfstandige programmamakers die aan de hand
van het thema vanuit hun persoonlijke vragen de programma’s maakten. Met als doel de
impact van de programma’s te vergroten en onze publieksgroepen uit te breiden. Programma
maker Mirthe Frese (voorheen De Balie, Amsterdam) leidde de redacteuren op, waarbij
sessies plaatsvonden bij diverse partners in Den Haag, waardoor de banden ook tijdens de
pandemie werden aangehaald met deze collega’s.

Voorbereiding en aanpassing
Mede door de directiewisseling in mei 2020 konden de redactie en het festivalthema van
de 26e editie van het Winternachten festival in 2021 pas in juni definitief worden bepaald.
Incidentele subsidies voor Winternachten festival 2021 vroegen we vanaf juli aan bij (particuliere) fondsen en partners. Alle aanvragen werden gehonoreerd, en nagenoeg altijd voor
de gevraagde bijdrage. In november lieten we de vorm van een hybride festival los (deels
fysiek, deels online) en schakelden we over naar een volledig gelivestreamde digitale editie

Boven Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
links programmamaker Meltem Halaceli en rechts presentator Fiep van Bodegom.
Midden Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
links Mona Eltahawy via Zoomverbinding en rechts Shishani in Zaal 1.
Onder Winternachten festival Online 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
links opnamen met Zoomverbindingen in Zaal 1 en rechts in Zaal 2 de regie-opstelling.
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van ons festival op 13 t/m 17 januari 2021. De internationale schrijvers namen deel via
Zoomverbindingen, en er was geen publiek bij de programma’s aanwezig. Op 24 december
2020 stelden we op grond van de subsidietoekenningen en de bijgestelde festivalplannen
ook de werkbegroting bij.
Dit was een ingrijpende beslissing, maar met de kennis van nu is het de juiste geweest. De
covid-19-maatregelen werden in de aanloop naar het festival steeds verder aangescherpt
en in de week na het festival werd de avondklok ingesteld. Gelukkig konden we dus nog net
daarvoor gedurende vijf avonden live met onze gasten vanuit Theater aan het Spui onze
programma’s streamen. Helaas kon Het Schrijversfeest met de uitreiking van de Jan Campertprijzen geen doorgang vinden. De Jan Campert- stichting hoopte toentertijd nog op de
kans dit alles live te kunnen doen in maart en wilde derhalve geen gelivestreamde online
versie in januari maken.

Vorm
We kozen voor de vorm van een Online en een Slow Festival. We zetten in op vijf avonden
met zeer zorgvuldig gecureerde verschillende programma’s die tevens het begin van een
programmalijn vormden die zou doorlopen tot en met 21 maart 2021.
De vijf avonden en de vier programmalijnen waren de volgende:
• Woensdag 13 januari: It’s up to us: verschillende sprekers over klimaat, feminisme, activisme en hoop & verbinding (hier kwamen de programmalijnen samen)
• Donderdag 14 januari: It’s up to us: #Writingfortheplanet
• Vrijdag 15 januari: It’s up to us: #Thefutureisfemale
• Zaterdag 16 januari; It’s up to us: #Andstillwerise
• Zondag 17 januari: It’s up to us: #Soulcare
In de hoop dat geleidelijk aan publieke plekken weer open zouden gaan, wilden we via deze
thematische programmalijnen onze programmering brengen. Aangezien er geen versoepeling
van maatregelen kwam in die periode, en door de voortdurende onzekerheid daarover, was
het nauwelijks mogelijk publieksprogramma’s te maken.
Ook waren educatieve activiteiten op scholen niet mogelijk. We ontwierpen echter samen
met docent Diann van Faassen wel een alternatief voor ons belangrijkste programma Spot
on Young Poets.
We hebben daarom stevig gezet om publiek te bereiken via het online terugkijken van het
festival. In hoog tempo maakten we een teaser en een aftermovie en creëerden we traffic
naar de site door thema’s slim te linken aan de actualiteit. Eind maart brachten we, tenslotte,
het programma Erfstukken, waarover later meer.

Thema
Als festivalthema werd de uitspraak van Eva Meijer gekozen: Het is aan ons, met de onderliggende vraag hoe we als samenleving samen komen. Er wordt regelmatig een appèl op ons
gedaan om solidair te zijn met elkaar en de krachten te bundelen, maar over welk samen
hebben we het? Hoe inclusief is deze ‘ons’? Vragen die zowel de Black Lives Matter- als de
klimaatbeweging agendeerden en ook de coronacrisis maakte duidelijk dat het ‘ons’ geen
eenvoudige zaak was.
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Allereerst zetten we in juni 2020 in op een festival dat zich zou gedragen als een virus.
Overal opduikend in de stad, en mensen met taal en literatuur ‘besmettend’. Zo zouden we
zowel met kleinere publieksgroepen kunnen werken, routes maken, en daarmee ook ons
verlangen vormgeven om dieper te wortelen in de stad Den Haag. De reeds bestaande
beleidslijn ‘De stad is ons podium’ wilden we immers graag verder uitbouwen.
Vervolgens werd in september en oktober 2020 duidelijk dat op deze wijze doorgaan niet
mogelijk was. We vormden het programma om naar een programma waarin we routes zouden
bieden op onze grootste festivallocatie Theater aan het Spui. Via deze routes zouden we
steeds kleine groepen kunnen bedienen. Echter, toen de maatregelen nog verder aanscherpten, namen we begin november het besluit een volledig onlineprogramma te maken.
De helderheid van het thema droeg eraan bij dat het festival – ook al waren de thema’s
zeer verschillend – toch als eenheid ervaren kon worden en het leverde relevante vragen op.
Met name de vragen: Wie is die ons? en Is het eigenlijk wel aan ons? vormden de brandstof
voor mooie gesprekken.

Doelstellingen
Ook al hadden we veel liever ons publiek in levenden lijve ontmoet, internationale auteurs
naar Nederland gehaald en fysiek dieper geworteld in Den Haag; we hebben ook veel geleerd
van het live een online festival brengen.
Door het telkens aanpassen en aanscherpen van de programma’s hebben onze redacteuren
zich in hoog tempo ontwikkeld tot ‘volbloed’ programmamakers. Dit was ook een van de
doelstellingen van Writers Unlimited, namelijk om programma’s te maken met meer impact
door nog scherper te worden in de vorm en inhoud van de programma’s.
Andere ambitie was om te innoveren wat betreft online marketing. Doordat alle inhoud
online werd gebracht zijn daar – met name op Instagram – belangrijke stappen gezet. Ook
zijn er Facebookgroepen aangemaakt, chatsessies geweest en werd op twitter live verslag
gedaan tijdens programma’s. Maar we erkennen ook dat door het steeds weer moeten aanpassen van de festivalvorm aan de covid-19 realiteit er te weinig tijd is geweest om, ook
vanuit de positionering, tot een echt nieuwe strategie te komen, dit kan pas volgend jaar
worden ingezet.
Dankzij de zeer (wederzijds) inspirerende en professionele samenwerking met het videobedrijf
Videobrix, wisten we programma’s neer te zetten die online van hoge kwaliteit waren. We
hebben bovendien geleerd om een eerste belangrijke vertaalslag van onze inhoud naar dit
medium te maken. De registraties zijn te vinden in ons archief, alsmede de trailer en aftermovie die we met Videobrix maakten.

2.2

PROGRAMMA WINTERNACHTEN FESTIVAL 2021

OPENING NIGHT: IT’S UP TO US & PEN AWARD
WOENSDAG 13 JANUARI 2021 VAN 20:30 TOT 21:45 ONLINE

‘Het is aan ons’, is een uitspraak van filosoof, songwriter en auteur Eva Meijer. Ze vertelde
in het radioprogramma Kunststof over haar roman De nieuwe rivier waarin ze zich verhoudt
tot de klimaatcrisis. Het is niet langer aan jou, het individu, om het verschil te maken maar
aan ons.
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We gingen hierover in gesprek met schrijvers Arnon Grunberg, Eva Meijer, Raoul de Jong,
Tsitsi Dangarembga en Samanta Schweblin onder leiding van moderator Mirthe Frese.
Arnon Grunberg trapte het gesprek af met een statement vanuit New York. In zijn 4 meivoordracht in 2020 maakte hij duidelijk dat we ons zelf in de ogen moeten kijken; racisme
zit diep in onze cultuur. Onze wij is nog lang geen inclusieve wij.
Raoul de Jong vertelde aan de Volkskrant naar aanleiding van zijn nieuwe roman Jaguarman
dat je tegenwoordig vaak wordt geacht om je representant van een groep te voelen. Hij kiest
er liever voor trouw te blijven aan zijn eigen ritme en boodschap.
De Zimbabwaanse schrijver en filmmaker Tsitsi Dangarembga, die deelnam vanuit Harare,
sprak over wat ‘wij’ voor haar betekent in de huidige, naoorlogse samenleving van Zimbabwe.
Dangarembga stond op de shortlist van de Bookerprize 2020 voor haar roman This Mourning
Body.
Met de Argentijnse auteur Samanta Schweblin sprak Mirthe Frese over de onderlinge
verbondenheid van de mens, en over menselijkheid in tijden van nieuwe technologieën. Die
lijken te werken als een nieuwe universele taal tussen mensen. In haar roman Duizend ogen
onderzoekt Schweblin hoe technologie saamhorigheid en vervreemding creëert.
Om het wij nog veelstemmiger te maken, hadden we aan een aantal auteurs gevraagd
speciaal voor Winternachten een korte bijdrage te schrijven over het thema. Vanuit het
theater of hun eigen ruimte hoorden we achtereenvolgens Salena Godden, Simon(e) van
Saarloos en Jaap Tielbeke. Vanuit welk ons willen zij het verschil maken. Wat is ervoor nodig
om een ons te voelen. Tot slot reflecteerde Arnon Grunberg op de gesprekken en deelde hij
zijn gedachten. Hij vroeg zich vooral af: wat als je niet bij een ‘ons’ wilt horen?
Aansluitend werd de PEN Award for Freedom of Expression uitgereikt aan Tsitsi Dangarembga
tijdens een live-verbinding met Harare. Met de PEN Award eert de schrijversorganisatie PEN
International, in een prachtige coproductie met PIP Den Haag die deze prijs ondersteunt,
auteurs die vandaag, met gevaar voor hun vrijheid en leven, de waarheid zoeken en uitdragen. Om de auteur meer context te geven, werkten we met PEN samen aan een portret
van de auteur (Bekijk een gefilmd portret van Tsitsi Dangarembga op onze website of
YouTube-kanaal.)

#STILLWERISE: WRITING CLIMATE (IN)JUSTICE
DONDERDAG 14 JANUARI 2021 VAN 20:30 TOT 21:45 ONLINE

Fiep van Bodegom, schrijver, vertaler en redacteur bij literair tijdschrift De Gids, ging met
de Aboriginal auteur Alexis Wright in gesprek over de waarde van literatuur in de klimaat
crisis en de positie van de schrijver om (klimaat)activisme aan te wakkeren.
Fragmenten uit Wrights werk – dat opvalt door de rauwe, levende taal – gaven we aan
spoken word artiesten en dichters om met hun woordkracht dit onderwerp in alle opzichten
ervaarbaar te maken. Live vanuit Theater aan het Spui waren dit de rebelse en geëngageerde
woord-, rap- en muziekartiest Benjamin Fro en filmmaker, performer en activist Chihiro
Geuzebroek. Ook waren er indrukwekkende videobijdragen van de Britse dichter, YouTubeprominent en literair video-essayist Leena Norms, en de uit India afkomstige dichter-

Boven Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
links opnamen in Zaal 1, midden Raoul de Jong en rechts Simon(e) van Saarloos.
Onder Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
links Fiep van Bodegom en Sanam Sheriff en rechts op scherm Leena Norms.

woordkunstenaar Sanam Sheriff. Haar voordracht van het gedicht House of Hope kreeg
ook na afloop van het Slow Festival nog veel views.
Samen met Fiep van Bodegom spraken ze over hoe zij het verlangen naar een meer rechtvaardige wereld en hun kunstenaarschap vormgeven. Is dat een balanceer-act? Of is het
de enige manier waarop zij hun kunstenaarschap kunnen belijden?
Winternachtenfestival signaleerde dat er op dit moment een jonge generatie opstaat die
kunst en activisme niet als tegengestelde polen ziet, maar daarin fluïde opereert. Tijdens
het festival was het mogelijk deze beweging stem te geven, mee te praten en inspiratiebronnen te delen via een speciale Facebookgroep die we vanaf donderdag 7 januari openden.
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#THEFUTUREISFEMALE: THE FEMALE CONVENTION
VRIJDAG 15 JANUARI 2021 VAN 20:30 TOT 21:45 ONLINE

Het is aan ons. Dit eisten vrouwen in Polen en Turkije in hun protesten voor gendergelijkheid
tussen man en vrouw, en voor betere bescherming tegen geweld. Regerende rechtsnationalistische politici in hun landen dreigden immers uit de zogeheten Istanbul-Conventie
stappen. Dit mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa is het eerste bindende
instrument ter wereld om geweld tegen vrouwen te voorkomen en aan te pakken. Sommige
regeringen twijfelen aan de ‹morele implicaties› van deze belangrijke mijlpaal en menen dat
deze zelfs ‹schadelijk› is voor hun samenleving. Inmiddels is Turkije daadwerkelijk uit de
conventie gestapt.
In The Female Convention gaven we een analyse van de demonstraties en een stem aan
auteurs, kortom: we zetten de literatuur in om de conventie invoelbaar te maken en nieuw
leven in te blazen. Dit was een programma met sterke vrouwen en politieke actualiteit onder
leiding van journalist Nicole le Fever, en gemaakt door programmamaker en schrijver Meltem
Halaceli. Publiek kon actief deelnemen via de chat geleid door programmamaker Meltem
Halaceli. En ook de auteurs deden mee.
Nicole le Fever zoomde met de Turkse schrijver, psycholoog en feminist Dilâra Gürcü in op
de protesten in Turkije, maar ook op de middelen van protest en de rol hierin van schrijvers
en kunstenaars. Gürcü legde een indrukwekkende getuigenis af van haar leven dat drastisch
is veranderd sinds 2013. De Hongaarse schrijver en literair criticus Zsófia Bán vertelde ons
hoe zij met de scherpte en verbeeldingskracht van de taal vrouwenrechten opeist. De
Egyptisch-Amerikaanse journalist, schrijver en feminist Mona Eltahawy maakte via een
videoboodschap glashelder dat de conventie onvoldoende recht doet aan vluchtelingen en
vrouwen zonder verblijfsvergunning, of die afhankelijk zijn van hun partner voor hun verblijfs
status.
Verder gingen we in gesprek met Kaouthar Darmoni, directeur van Atria, Kennisinstituut
voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis in Amsterdam, en acteur en schrijver Nazmiye
Oral over de rol die zij kunnen en willen innemen in dit debat. Hoe geven zij vanuit hun
publieke positie stem aan hun activisme en feminisme?
Met de Duitse schrijver, journalist en cultuurwetenschapper Mithu Sanyal zoomden we uit
naar een politics of love zoals Sanyal die onderzoekt in haar boeken Vulva (2009) en Rape:
From Lucretia to #MeToo (2019).
Ze beschrijft daarin hoe onze samenlevingen sinds eeuwen omgaan met seksueel geweld, en
wat dat zegt over hoe we vaak denken over seks, seksualiteit en gender. Haar video-essay
is een inspirerend en confronterend relaas van een gedreven onderzoeker vanuit haar zoek
tocht naar liefde als politieke kracht.
Laura van Dolron wist de avond op een wonderschone manier samen te brengen, als live-
schrijver had ze ter plekke haar belangrijkste observaties genoteerd en ter plekke konden
we met dank aan de snel schakelende regie de auteurs die ze ‘eerde’ nog live in beeld
brengen, waardoor de gezamenlijkheid ervaren kon worden.
Het recente terugtreden uit de Istanbul Conventie door Turkije bracht ons ertoe om samen
met schrijverscollectief Fixdit (dat zich hard maakt voor het zichtbaar maken van vrouwelijke

Boven Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
links Nicole le Fever, Dilara Gürcü en Laura van Dolron en rechts Kaouthar Darmoni en Laura van Dolron.
Midden Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui. links
Chis Keulemans en Vamba Sherif en rechts Shishani.
Onder Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
links Munganyende Hélène Christelle en Hassnae Bouazza en rechts Hassnae Bouazza en Koleka Putuma.
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auteurs en hen plaatsten in de literaire canon) een brandbrief aan Sigrid Kaag, Mark Rutte
en Stef Blok te plaatsen in De Volkskrant. Deze werd door auteurs en BN-ers ondertekend.
Van Sheila Shitalsing, Bas Heijne tot Erdal Balcı van Nelleke Noordervliet tot Saskia Noort.
Zie voor de volledige lijst: https://www.writersunlimited.nl/nieuwsbericht/brandbrief-istanbul-conventie-aan-mark-rutte-sigrid-kaag-en-stef-blok-door-schrijvers.
Onder meer door onze actie schoof een van onze ondertekenaars Sinan Can aan bij OP 1 en
kwamen de terugtrekking en de femicide in Turkije onder de aandacht van een breed publiek.
Mede dankzij Eerste Kamerlid Petra Stienen zijn de vragen uit de brandbrief ook beantwoord
door de betreffende ministers. Ook is ons initiatief overgenomen door Engelse auteurs.
#BACKTOEARTH: TOUT-MONDE (WHOLE WORLD)
ZATERDAG 16 JANUARI 2021 VAN 20:30 TOT 21:45

Het beeld dat wij van onze wereld hebben is louter menselijk: een mens-centrisch beeld.
Het is aan ons om de ‘niet-mensen’ een stem en een podium te geven. In dit programma
van Nisrine Mbarki kregen niet-menselijke elementen uit onze wereld het woord. Het was
een existentieel poëtische avond waarin de wereld vanuit een ander, completer, perspectief
beleefd werd.
Het begrip Tout-monde (whole-world), geïntroduceerd door de Caribische dichter en
filosoof Édouard Glissant (1928-2011), gaat over het gebruik van taal en poëzie als tool of
resistance. We kunnen de wereld bekijken vanuit het gezichtspunt van andere mensen,
dieren, planten en zelfs objecten door ons ermee te vereenzelvigen. In Nederland roept
schrijver Eva Meijer filosofen, schrijvers en kunstenaars op hiermee aan de slag te gaan.
We spraken hierover met schrijver en journalist Vamba Sherif die altijd op zoek is naar de
geschiedenis van zijn familie in Noord- en West Afrika, onherroepelijk verbonden met de
Afrikaanse aarde. In zijn roman Het land van de vaders vertelt hij over zijn geboorteland
Liberia, waar van oudsher de natuurgodsdienst werd aangehangen en tot bomen, rotsen en
rivieren werd gebeden. Verder hadden we vanuit Brussel de Eritrees-Ethiopische auteur
Sulaiman Addonia, vanuit Frankrijk de dichter en essayist Annemarie Estor (België) en de
Jordaanse transgender toneelschrijver Amahl Raphael Khouri, die woont en werkt in Berlijn
en Caïro, gevraagd om dierbare ‹niet-mensen› een stem te geven.
De voordrachten van hun verhalen zijn in hun eigen habitat op locatie gefilmd door resp.
Ahmed El Saaty (Khouri), Shalan Alhamwy (Addonia) en Nils van der Linden (Estor). Onder
leiding van schrijver en journalist Chris Keulemans praatten we vervolgens live met Addonia
en Khouri over wat deze vraag ze gebracht heeft. Shishani bracht met aardse en krachtige
stem werelden bij elkaar en was dus bij uitstek de singer-songwriter om ons te engageren
met het niet-menselijke.
#SOULCARE: RADICAL HAPPINESS
ZONDAG 17 JANUARI 2021 VAN 20:30 TOT 21:45

Joy is an act of resistance is een leus die steeds meer gehoor vindt. Kan geluk een vorm van
activisme zijn? Bestaat er verzet in de vorm van rust? En waarom is self-care – zorgzaam
zijn voor jezelf – zo van belang? Al deze vragen vormden het fundament voor Radical
Happiness, het slotprogramma van dit eerste, online deel van het Winternachten festival
2021: je belandde in een warm bad vol radicale inspiratie.
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‘Het is aan ons’: dat spreekt uit het werk van fotograaf Tyler Mitchell, die zomer 2019 met
de tentoonstelling I Can Make You Feel Good in fotografiemuseum Foam in Amsterdam een
gevoelige ode bracht aan een ‹black utopia›. Mitchell fotografeerde jonge zwarte mensen;
ontspannen, gevoelig en trots tegen idyllische achtergronden. Een baken van hoop voor
hoe het leven er ook uit kan zien en een scherp contrast met de dominante beelden van
zwarte mensen die in de media doorgaans verbonden zijn met strijd, pijn en geweld.
Mitchells werk vormde een van de inspiratiebronnen voor programmamaker Fleur Jeras, samen
met de poëzie van de Zuid-Afrikaanse dichter en performer Koleka Putuma, in het bijzonder
het gedicht Black Joy uit haar bundel Collective Amnesia. Dichter en P.C. Hooftprijs-winnaar
Alfred Schaffer, die gedichten van Putuma in het Nederlands vertaalde voor tijdschrift Terras,
schreef in de Groene Amsterdammer: “Je zou kunnen zeggen dat Putuma in Collective
Amnesia een weg zoekt uit de impasse; ze moet ontkomen aan de verwachtingen van
zowel het witte als het zwarte publiek. De liefde zou een ontsnappingsroute kunnen zijn.”
Via een videoverbinding met Kaapstad ging journalist Hassnae Bouazza in gesprek met
Koleka Putuma over haar gedicht Black Joy. Het werk van Koleka brachten we ook in
andere vormen dichtbij. Zo droeg dichter Radna Fabias een aantal gedichten van Putuma
in het Nederlands voor en presenteerden singer-songwriter Bahghi en danser Gil Gomes
Leal nieuw werk geïnspireerd op Black Joy. Verder gaf dichter Jens Meijen op video en
schrijver-podcastmaker Munganyende Hélène Christelle live praktische voorbeelden van
hoe zij rust creëren en reflecteren op activisme, een staat van geluk en de toekomst.
Ondertussen kon het publiek zich te goed doen thuis aan de lekkere en mooie dingen die
we in een Radical Happiness Box hadden gedaan en die vooraf besteld kon worden. Van
bijzondere thee tot chocolade tot likeur van sparren, van een theedoek met daarop een
recept van Hassnae Bouazza tot een gedicht van Putuma.
EVA MEIJER: DEPRESSIE IN TIJDEN VAN WAANZIN – #SOULCARE
Eva Meijers De grenzen van mijn taal, een klein filosofisch onderzoek naar depressie
(uitgave Cossee, 2019) is geen zelfhulpboek, autobiografisch verslag of medische publicatie.
Ze zegt daarover in dit interview: “Ik wilde iets anders doen. Ik wilde de betekenis van
depressie onderzoeken. Mij interesseert vooral wat nu eigenlijk de ervaring van depressie is.
Hoe voelt het om depressief te zijn en kan je dat wel uitleggen aan anderen? Met behulp
van de taal en van filosofen en kunstenaars wilde ik iets van die betekenis vatten. De
ervaring van depressie, ook die van mijzelf, staat daarin centraal.”
Net zo helder als in haar essay De grenzen van mijn taal, een klein filosofisch onderzoek
naar depressie vertelde schrijver Eva Meijer in dit Winternachtenfestival-programma van
Gerlinda Heywegen over depressie. Aan de hand van enkele filmfragmenten waarin depressie
een rol speelt gaf Meijer, onder meer, aan welke rol de taal speelt in het denken over en
tonen van depressie. Intelligent en lichtvoetig verbond ze de meest uiteenlopende films en
opende ze ons denken over depressie.
De videoregistratie van dit filmprogramma verscheen 3 maart 2021 online als onderdeel
van het ‘Slow Festival’.
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ERFSTUKKEN
Vijf auteurs – Jens Meijen, Babeth Fonchie, Eva Meijer, Babah Tarawally en Annemarie
Estor – schreven op verzoek van Writers Unlimited een brief aan een familielid van een
andere generatie met de vraag: “Welke zorg of vrees over deze tijd wil je aan een familielid
uit het verleden of in de toekomst voorleggen?” Vijf kunstenaars – resp. Rachel Sender,
Jessica Bacuna, Fleur Kotten, Kenneth Aidoo en Mignon Nusteling – reageerden op deze
brieven en maakten een unieke illustratie. Het videoprogramma verscheen 30 april 2021
online, tegelijk met de publicatie. Grafisch ontwerper Herman van Bostelen maakte van alle
bijdragen een papieren kleinood: van leporello tot ansichtkaart.
Inspiratiebron voor Erfstukken door programmamaker Joëlle Koorneef vormt Het klimaat
zijn wij van Jonathan Safran Foer. Hij stelt zich voor dat hij dagdroomt en teruggaat in de
tijd om zijn grootmoeder te waarschuwen voor de Holocaust. Tegelijkertijd fantaseert hij dat
zijn eigen nakomelingen hem opzoeken om hem wakker te schudden voor de klimaatcrisis.
Op vrijdag 30 april 2021 presenteerden we op de website het gratis (online) programma
Erfstukken als lancering van de gelijknamige papieren uitgave. We hebben hiervoor in
boekwinkel De Vries Van Stockum in Den Haag gesprekken opgenomen met vier betrokken
auteurs en illustratoren: Eva Meijer, Fleur Kotten, Babeth Fonchie en Jessica Bacuna. Extra
bijzonder omdat op woensdag 28 april de boekwinkel voor het eerst sinds de lockdown weer
geopend was! De papieren uitgave Erfstukken is sinds 30 april exclusief verkrijgbaar via de
winkel en de webshop van De Vries Van Stockum. Op de website zijn alle bijdragen in zowel
het Nederlands als Engels te lezen en bekijken en gratis te downloaden als een opgemaakt
pdf-bestand. Exclusief voor de abonnees van literair tijdschrift De Revisor wordt het deze
zomer als presentexemplaar meegestuurd met het tijdschrift.
De productie van zowel de videoregistratie als de uitgave was voor de betrokken partijen
een goede leerschool, zowel in de opzet van het programma als de communicatie. De
publiciteitscampagne voor Erfstukken is ingezet met een editie van de nieuwsbrief en aansluitend een online campagne op social media.
Interactie met de makers was hierbij een belangrijk aandachtspunt: hierdoor ontstond extra
betrokkenheid en bereidheid het eigen online netwerk in te zetten voor een gezamenlijk
programma. We hebben nog net kunnen inhaken op de maand van de filosofie, met name
door de bijdrage van Eva Meijer. Een mooi ‘haakje’ voor de eerste berichtjes op social media
en voor samenwerkingspartner De Vries Van Stockum tevens aanleiding uit te pakken rond
de presentatie: met een goed gevulde display in de etalage en een speciaal gemaakte
poster op A0-formaat. We hebben voor Erfstukken in de maand juni vier keer geadverteerd
in Den Haag Centraal, in combinatie met de 3e editie van de podcast. Hierdoor dragen de
advertenties ook weer bij aan de corporate communicatie van Writers Unlimited.

Boven Erfstukken, links ontwerp Herman van Bostelen, midden opnamen met Babeth Fonchie in De Vries Van
Stockum Den Haag en rechts illustratie Rachel Sender.
Midden Spot on Young Poets, links still videogedicht Stian Olesen en rechts intro Kjell Hoexum.
Onder Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
links Chihiro Geuzebroek en rechts Gil Gomes Leal.
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2.3

EDUCATIE: SPOT ON YOUNG POETS

In het schooljaar 2020-2021 was het niet mogelijk op middelbare scholen in de stad poëzie
workshops te organiseren. In plaats daarvan wandelde dichter en poëziedocent Diann van
Faassen met acht oud-deelnemers door de parken en straten van Den Haag en verkende
samen met hen het festivalthema. Deze dichters zijn oud-leerlingen van de scholen met
wie we normaal nauw samenwerken en die de afgelopen vier jaar genomineerd werden voor
de Jonge Campert-prijs die uitgereikt werd tijdens Winternachten.
De jonge dichters verbonden vol overgave en overtuiging hun levensvisie met ons thema in
hun poëzie. Het resultaat is een bijzondere serie videogedichten die de jonge dichters zelf
hebben gemaakt en die te zien is via onze website en YouTube-kanaal. De serie is een
indringende getuigenis van een generatie, die vol verlangen is om hun perspectief en
levensvisie te uiten, maar dit door de covid-19-maatregelen nauwelijks kan doen.
Met hun verbeeldingskracht geven ze een stem aan hun generatiegenoten die in het publieke
debat doorgaans te weinig zichtbaar is. Spot On Young Poets was een speciaal onderdeel van
de campagne op social media. Allereerst maakte docent Diann een persoonlijk verslag in tekst
en beeld van elke dichter en stadswandeling. Deze achtergrondverhalen hebben wij vervolgens
op onze socials gedeeld om het publiek mee te nemen in de wereld van de jonge dichters en
hun favoriete plek in de stad. De videogedichten zelf hebben we tijdens de Poëzieweek 2021 als
onderdeel van het Slow festival gepubliceerd op de website en het YouTube-kanaal van Writers
Unlimited. Door de samenwerking met de Poezieweek op social media hebben we extra
aandacht kunnen genereren voor de jonge dichters uit de Hofstad. Ook besteedde het radioprogramma Het Woordenrijk op Den Haag FM volop aandacht aan dit project.
De jonge dichters maakten de volgende videogedichten:
Sumai Yahya: ‘Het blauw van de hemel en de zee’
Mirle Wittekoek: ‘Kleur bij kleur’
Noemí Lorenzo: ‘De machteloosheid wordt verpakt in een strik van eigen keuze’
Kjell Hoexum: ‘Thuis. Nog een week. Weer een maand.’
Stian Olesen: ‘De dans van je oog, scannend naar iets’
Amanou Jansen: ‘Op pad. Doordenderen. Op de welbekende weg’
Paula Golunska: ‘Zoals je bent’
Xiu Bin van Lier: ‘Ik leef in mijn bubbel’

De volgende festivalprogramma’s konden door de coronamaatregelen helaas niet
doorgaan in het Slow festival:
LIFE IS MUJO
De Japanse dichter Mitsuo Aida, beroemd in Japan, nog onbekend in Nederland, bracht
programmamaker en Winternachten redacteur Gerlinda Heywegen met zijn gedichten op
films van hier wel zeer bekende filmmakers (Yasojiro Ozu, Hirokazu Kore-eda maar ook
Sofia Coppola) die zo goed zijn in de tussentijd op film vastleggen. Scenes waarin niets
gebeurt, waarin mensen fietsen, koken, zuchten, staren. Scenes die zo synoniem zijn
geworden voor de typische arthouse cinema, die films die je verwonderen en ruimte geven,
zoals ook Aida’s gedichten doen.
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Gerlinda Heywegen had dit programma willen maken als live video essay waarin beelden
met de poëzie van Mitsuo Aida werden vervlochten, maar gezien de coronamaatregelen in
de winter van 2021 en het live-aspect van het programma is ervoor gekozen om dit programma niet door te laten gaan.
1984 MET ARNON GRUNBERG
In dit programma wilde filmredacteur Gerlinda Heywegen in gesprek gaan met Arnon
Grunberg over de films en het boek 1984. Helaas was het vanwege coronamaatregelen niet
mogelijk om dit live te realiseren (met zowel de live deelname van Arnon Grunberg, die op
het moment in New York verbleef en de sluiting van de filmhuizen). N.B. Dit programma
heeft alsnog plaatsgevonden op 11 november 2021, als Writers Series-programma.
THEFUTUREISFEMALE
In dit programma wilden we het woord geven aan vrouwelijke dichters die een dystopische,
vrouwelijke toekomst schetsen. Deze donkere toekomstbeelden verdienen aandacht en
ruimte omdat ze een kritische stem vertegenwoordigen en een scherpe vorm van commentaar zijn op onze huidige samenleving. Evenals programmamaker Nisrine Mbarki waren we
van mening dat dit zintuigelijke programma niet kon plaatsvinden zonder de live aanwezigheid van een aantal internationale dichters.
Het zal in een iets andere vorm in de volgende editie van Winternachten terugkeren.

2.4

COMMUNICATIE 26 E WINTERNACHTEN FESTIVAL 2021

De covid-19 pandemie, de lockdowns en de overheidsmaatregelen om het sociale verkeer
te beperken hebben ook een enorme invloed gehad op de promotionele publiekscampagne
van het 26e Winternachtenfestival. Na de juist grootschaliger jubileumeditie van het
Winternachten festival in januari 2020 kon in januari 2021 uiteindelijk alleen een kleiner,
online festivalprogramma zonder publiek geboden worden. Pionierswerk, creativiteit en een
(voortdurend) bijgestelde communicatiestrategie waren noodzakelijk om kijkers te werven
voor vijf gelivestreamde programma’s.

Festivalthema en festivalaffiche
Voorjaar 2020 bepaalde de programmaredactie als gebruikelijk het thema van het eerstvolgende festival. Dit werd het besef dat de mensheid voor uitdagingen staat die alleen
door samenwerking en saamhorigheid zijn te bewerkstelligen. Het is aan ons, de oproep van
schrijver Eva Meijer uit een radio-interview, was gekozen als slogan. Grafisch ontwerper
Vivienne van Leeuwen van ontwerpbureau Eindeloos uit Den Haag kreeg de opdracht een
affichebeeld te maken.
Zij ontwierp een affichebeeld met een uitsnede uit een foto gemaakt door haar dochter.
Die fotografeerde tijdens een vakantie een muur met oude en nieuwe affiches. Op een half
weggescheurd affiche is deels het hoofd zichtbaar van een jonge vrouw met een krachtige,
onderzoekende blik. Vivienne plaatste in dit beeld de rode Winternachten-logobalk, de
festivaldata, het Writers Unlimited-webadres en in schrijfletters de slogan It’s Up to Us.
In augustus was dit affichebeeld klaar om te worden ingezet.
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Communicatiecampagne online en slow Winternachtenfestival 2021
De voorgenomen vorm en inhoud van het 26e Winternachten festival zijn in de loop van het
najaar 2020 enkele malen aangepast aan de steeds veranderende covid-19-maatregelen.
In november is besloten om het festival geheel online te laten plaatsvinden waarna ook pas
het definitieve programma werd vastgesteld De belangrijkste factoren die de
communicatiestrategie en promotiemix hebben beïnvloed waren:
• Van eerder toegepaste promotiemiddelen als vroegboekkorting en voorverkoopperiode
was geen sprake omdat het UIT Festival Den Haag in september werd afgelast en omdat
pas laat duidelijk werd welke vorm het festival zou gaan krijgen.
• De uiteindelijke indeling van het 26e Winternachten festival in vijf thematische online
programma’s werd in november uitgewerkt.
• Vanaf begin december werd gaandeweg bevestigd welke deelnemers wanneer en op
welke wijze zouden gaan optreden in het 26e Winternachten festival.
• De toegang tot de livestreams werd niet gratis; de bezoeker koos zelf uit drie prijzen voor
een ticket of passe-partout.
• De handling van de ticketverkoop ging voor het eerst niet via Het Nationale Theater
maar via GUTS Tickets.
• Belangstellenden leggen een fysiek bezoek aan een evenement veel eerder vast dan een
online bezoek. Door dit laat besluiten tot bezoek krijgt het online festival te maken met
meer en andere concurrenten zoals TV, series en films via streamingdiensten en andere
culturele streams of registraties.
• Na bijna een jaar coronapandemie is het aanbod van (culturele) online evenementen
inmiddels groot. Er is ook sprake van ‘schermmoeheid’, en het volgen van gesprekken en
literaire voordracht via livestream vergt relatief meer concentratie.
De communicatiecampagne en publiekswerving ging dan ook anders dan in voorgaande
jaren. Het aandeel van printmiddelen werd kleiner en het aandeel van online middelen
steeg. Vanaf eind oktober werd het het communicatieteam uitgebreid met het aantrekken
van versterking voor de uitvoering van een social mediacampagne om grotere focus op
online communicatie vorm te kunnen geven.

Print communicatie: alleen affiches en brochures
Voor het online Winternachten festival is de communicatiestrategie vooral wat betreft
drukwerk en distributie gewijzigd. Omdat in december en januari alle cultuurinstellingen,
horeca en niet-essentiële winkels gesloten waren kon geen indoor distributie van flyers of
affiches plaatsvinden. De indoorcampagne is beperkt tot distributie via frames (A2-affiches
die op etalageruiten hangen en van buiten zichtbaar zijn); buiten zijn affiches geplaatst op
kastkanten (A0-affiches op o.a. electriciteitskasten) in de wijken van Den Haag waar de
doelgroepen wonen van het Winternachten festival.
Om belangstellenden en kaartkopers juist in deze afstandelijke periode iets tastbaars te
kunnen toesturen is begin december besloten om een programmabrochure te maken. De
brochure kon nog net op tijd voor de start van het festival gedrukt en toegezonden worden.
In de brochure was plek om van alle vijf programma’s beschrijvingen, deelnemerbio’s en
-portretfoto’s, plus onder meer een inleiding, een kort essay van Eva Meijer en het partner-
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logotableau te plaatsen. Op 9 januari, vier dagen voor de opening van het festival, viel de
brochure bij zo’n 4.200 abonnees in de brievenbus.
Omdat er geen festivallocaties waren waar publiek werd ontvangen, hoefden voor deze
editie geen handouts gemaakt te worden. Ook hoefden geen locaties of publieksruimtes
aangekleed te worden met affiches, gevelborden en banieren.

Online communicatie: website, nieuwsbrieven, social media1, YouTube
De online campagne voor het Winternachtenfestival 2021 ging op 16 december 2020 van
start met de publicatie van het festivalprogramma op de Writers Unlimited-website en met
het openen van de kaartverkoop voor de vijf programma’s. Omdat tot dat moment nog geen
programma-informatie beschikbaar was vanwege de onzekerheden rond het doorgaan van
de 26e editie en er ook geen Writers Series-programma’s plaatsvonden, was er in september,
oktober en november weinig te communiceren over onze programma’s.
Via de emailnieuwsbrief, nieuwsberichten op de Writers Unlimited-website en via de social
mediakanalen is zo goed mogelijk en met regelmaat contact gehouden met bezoekers,
belangstellenden en belanghebbenden. Dat waren onder meer berichten over het deels
nieuwe team programmamakers, updates over het Winternachten festival, aankondigingen
over de nieuwe podcast-serie met Simon(e) van Saarloos en tips over boeken en collegafestivals.
In een contentkalender is een gedetailleerde planning vastgelegd van berichten in de
periode december 2020 en januari 2021 over het Winternachten festival en de podcast-reeks.
In vorm en inhoud van de posts is zowel de weerslag van de positioneringsbijeenkomsten
(zie paragraaf Merkstrategie en doelgroepen hieronder) als de bestaande huisstijl meegenomen, toegepast en verder uitgewerkt.
Het resultaat van de online campagne-inzet is duidelijk zichtbaar geworden in stijging van
het aantal views en volgers: het aantal ‘likes’ op de Facebookpagina steeg tussen eind
januari 2020 en februari 2021 van 2651 naar 2738. Het aantal volgers van de Instagram-
pagina verdubbelde tussen eind januari 2020 en februari 2021 van 434 naar 853. Het
adresbestand van de emailnieuwsbrief is najaar 2020 opgeschoond door er die abonnees
uit te halen waarvan het emailadres inmiddels niet meer bestaat of (blijkbaar) is gewijzigd.
Omdat tegelijkertijd nieuwe abonnees zich aanmelden bij hun bezoek aan de Writers
Unlimited-website is het aantal abonnees niet gedaald.
Naast de stijging in aantallen volgers op de social media-kanalen Facebook en Instagram,
blijft het YouTube-kanaal van Writers Unlimited gestaag groeien. Niet alleen groeide het
abonneebestand in een jaar met 20%, ook trekken zowel oudere als nieuwe videoregistraties
duizenden kijkers. Na de online festivaleditie in januari 2021 zijn de videoregistraties van de
vijf gelivestreamde programma’s, aangevuld met alle vooraf gefilmde bijdragen van de
buitenlandse auteurs en de Spot on Young Poets-dichters in maart 2021 op YouTube
geplaatst. Op de website van Writers Unlimited is speciaal hiervoor een extra festivaleditie
aangemaakt onder de titel ‘Slow Winternachten festival’.

1 Social Media Writers Unlimited per 31-12-2021: Facebook volgers 3.061; Facebook leuk 2.748; Twitter 972; Instagram 1.134; YouTube abonnees 730; LinkedIn 261; Nieuwsbrief 3.684.
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Als extra service zijn in de beschrijvingen bij de videoregistraties de hoofdstukindeling, de
teksten in Engelse en Nederlandstalige versies, en informatieve links over de deelnemende
auteurs geplaatst.

Strategie en inzet social media
Gedurende 2021 zijn de social media-kanalen van Writers Unlimited verder versterkt ingezet,
voortbouwend op de eerdere gestarte focus op online profilering en branding van de
organisatie, de programmamakers en de activiteiten. Sinds eind 2020 beheert en ontwikkelt
een content creation-medewerker de social mediakanalen waarop Writers Unlimited actief
is: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en Soundcloud. Ter coördinatie en planning brengt
een contentkalender de momenten en onderwerpen die via de digitale communicatiekanalen
van Writers Unlimited uitgaan bijeen. De communicatie over en werving van publiek voor
Writers Unlimited-activiteiten krijgt meer en meer een online vorm. Dit geldt zeker voor de
Writers Series-afleveringen en podcasts. Ook voor het Winternachten festival is een sterker
online communicatietraject – voorafgaand, tijdens en na afloop – via social mediakanalen
van groot belang geweest, in combinatie met een offline traject. Vanuit het oogpunt dat
juist contact leggen in de coronapandemie belangrijk was, is voor het online festival van
2021 een gedrukte brochure met programmainformatie en biografische auteursprofielen
toegezonden aan onder meer nieuwsbriefabonnees.
In de aanloop naar de online Winternachten festival-editie in januari 2021 is het grotendeels
nieuwe team van programmamakers geïntroduceerd met een serie social media-posts, die
gelinkt zijn aan uitgebreidere profielen op de Writers Unlimited-website. In samenwerking
met de content creative hebben de programmamakers zelf ook content gepost: korte
filmpjes waarin de programmaker vertelt het voorbereiden van hun programma’s, over de
deelnemende auteurs en over de gespreksonderwerpen. Deze posts zijn vervolgens gedeeld
op de social mediakanalen van Writers Unlimited zodat deze social media-netwerken
worden verbonden en elkaar versterken. Op deze wijze nemen we de volgers mee in het
maken van het festival en bieden uitleg en contekst over het festivalprogramma.
Om de verbinding te leggen met geïnteresseerden van het online Winternachten 2021-programma Still We Rise: Climate (In)justice over klimaat, kunst en activisme is een week voor
de livestream op 14 januari 2021 een Facebookgroep gestart; hier heeft een groep volgers
en bezoekers ideeën uitgewisseld en zijn extra lees- en kijktips doorgegeven.
Voor het Slow Winternachten festival 2021 dat on demand via het Writers UnlimitedYouTubekanaal en via de Writers Unlimited-website werd aangeboden in februari en maart
2021 zijn een teaser-trailer van een minuut en een aftermovie van vijf minuten gemaakt en
verspreid via de social media. Deze zijn inmiddels respectievelijk 70 en 60 keer bekeken.
Het tijdens het Slow Winternachten festival voor het eerst gepresenteerde en voor on
demand kijken op YouTube gepubliceerde interview Depressie in tijden van waanzin met
schrijver Eva Meijer is op de Facebook- en Instagramkanalen van Writers Unlimited als
première aangekondigd. Inmiddels is dit programma al 623 keer bekeken.
De profilering van activiteiten via de social mediakanalen heeft aantoonbaar extra kijkers
opgeleverd voor de acht korte filmpjes gemaakt door jongeren die eerdere festivaledities
meededen aan het educatieve jonge dichtersproject Spot on Young Poets. De filmpjes zijn
op YouTube geplaatst en kregen stuk voor stuk aandacht via Instagram- en Facebook-posts;
in totaal zijn de video’s inmiddels 660 keer bekeken.

Boven Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
links Videobrix en rechts Annemarie Estor.
Onder Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
vlnr Chris Keulemans, Sulaiman Addonia en Amahl Raphael Khouri.
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De Winternachten festival 2021-programma’s, de speciaal voor die editie door festivalauteurs
gemaakte videoreadings en de Spot on Young Poets-filmpjes zijn inmiddels op YouTube
tezamen in totaal 3459 keer bekeken.

Mediapartners en adverteren
Hoewel sommige uitingen wegens de lockdown en beperkende maatregelen minder effect
gaven, konden items en aankondigingen over het Winternachten festival wel mee in enkele
belangrijke media. Op RailTV was een item over het Winternachten festival in januari twee
weken te zien op beeldschermen in treinen en op de perrons van een tiental grote NS-stations
door heel Nederland.
De zichtbaarheid in Den Haag werd ondersteund door de vertoning van een Winternachten-
item in de Haagse Highlights Agenda op de grote videowalls die onder meer in NS-station
Den Haag Centraal, bij winkelcentrum Spuimarkt en in Scheveningen hangen.
Marketing Haagse Binnenstad heeft het Winternachten festival een plek gegeven in hun
– sterk ingeperkte – december- en januaricampagne ‘Have a Royal Winter’.
Verder zijn advertenties geplaatst in de weekbladen VPRO Gids (1/1 pagina in de uitgave
van week 1), de VARA Gids (1/1 pagina in week 1), in Den Haag Centraal (1/1 pagina in
week 1) en op de veelbekeken homepage van Omroep West, de radio- en televisiezender
van de regio Haaglanden.

Media-aandacht
Eind december 2020 en begin januari 2021 verschenen aankondigingen en interviews over
het online Winternachten festival in enkele media. Lifestyle-blad Zin plaatste een aankondiging met een foto van de Britse schrijver Salena Godden. In het kwartaalblad Lezen
verscheen een aankondiging waarin het festivalthema werd beschreven, en een afbeelding
van het festivalaffiche was geplaatst. AD Haagsche Courant plaatste op de openingsdag
van het Winternachten festival een bericht; weekblad Den Haag Centraal kwam in de festivalweek met een uitgebreid interview met Writers Unlimited-directeur Ellen Walraven en
een bericht over uitreiking van de PEN Award aan schrijver Tsitsi Dangarembga. NRC
Handelsblad en NRC Next publiceerden het essay ‘Ik erken mijn eigen eenzaamheid’ dat
Arnon Grunberg schreef op verzoek van Writers Unlimited. Hij droeg dit essay, live via een
Zoom-verbinding, voor tijdens de openingsavond van het online Winternachten festival 2021.
VPRO’s OVT heeft in twee uitzendingen op Radio 1 aandacht besteed aan het online
Winternachten festival 2021. Op 10 januari was het een aankondiging en op 17 januari besprak
historica Willemijn Ruberg Mithu Sanyal’s ‘Rape: From Lucretia to #MeToo’ naar aanleiding
van Sanyals deelname aan het Winternachten-programma ‘The Female Convention’.
Directeur Ellen Walraven werd op zondag 10 januari geïnterviewd in het programma Kunstlicht op de radiozender Den Haag FM; op dezelfde zender lazen 21 februari in het programma
Het Woordenrijk acht finalisten van Writers Unlimited-poëzieproject Spot on Young Poets
nieuwe gedichten voor. Schrijver Eva Meijer werd over het thema van het online Winternachten festival 2021 op woensdag 13 januari geïnterviewd in het Radio 1-programma
Nieuws en Co.
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Merkstrategie en doelgroepen
Directeur Ellen Walraven nam midden 2020 het initiatief om met de programma- en
organisatiemedewerkers onder leiding van externe expert Nicole Sanberg de positie en
doelstelling van Writers Unlimited te bespreken en vast te leggen. De bijeenkomsten, eerst
live en daarna online, hadden plaats in de zomer en het najaar van 2020 en werden voorjaar 2021 voortgezet. De nieuwe merkstrategie vormt de leidraad voor het programmeren
en communiceren van activiteiten en evenementen van Writers Unlimited.
De publieksdoelgroepen zijn gedefinieerd en is vanuit de onderscheidende vermogens van
Writers Unlimited (werelds/internationaal; betrokken/geëngageerd/meerstemmig; experimenteel/ spraakmakend/performatief; de ontmoeting en het gezamenlijke) de volgende
branding bepaald:
• brand promise: ‘Voor iedereen die in zijn vrije tijd zelfontplooiing en inspiratie zoekt, biedt
WU een vernieuwend en geëngageerd Live Literature Festival en programma’s, die
activeren en de verbeelding aanzetten.’,
• brand essence: ‘De verbeeldingskracht die literatuur aanzet, draaien we met ons festival
op maximale kracht. Hét festival dat literatuur en de auteurs in alle mogelijke vormen
presenteert en viert, dat bezoekers raakt en hun blik (op de wereld) opent.’,
• brand personality: ‘Imaginative explorer: oprecht, authentiek merk-archetype dat zoekt
naar ontwikkeling, ontdekking en vrijheid. En daarin staat de reis, meer dan de bestemming, voorop’,
• brand values: ‘avontuurlijk / grensverleggend; activerend / inspirerend; omarmend /
werelds.’

2.5

KAARTVERKOOP EN BEZOEKERSANALYSE ONLINE EN SLOW
WINTERNACHTEN FESTIVAL

Kaartverkoop
Een festival biedt het publiek bij uitstek een ‘live’ ervaring, geen ‘live-stream’; het publiek
was (nog) niet gewend te betalen voor livestreams van literaire activiteiten; we hanteerden
daarom lagere toegangsprijzen – een ticket kostte € 5, € 10 of € 15; een passe-partout
kostte € 20, € 40 of € 60 – en ons publiek mocht zelf bepalen of de laagste of de hoogste
prijs betaald werd.
Vijf Winternachten festivalproducties werden gelivestreamd en door in totaal 1.100 (betalende) bezoekers bekeken:
• ‘Opening Night’, met Arnon Grunberg, Salena Godden, Samantha Schweblin, Tsitsi
Dangarembga, Eva Meijer, Raoul de Jong, Jaap Tielbeke, Simon(e) van Saarloos;
• ‘Still We Rise: Writing Climate (In)Justice’, met o.a. Alexis Wright, Sanam Sheriff, Leena
Norms, Benjamin Fro
• ‘The Future is Female: The Female Convention’, met Mithu Sanyal, Zsófia Bán, Mona
Eltahawy, Dilâra Gürcü, Kaouthar Darmoni, Laura van Dolron, Nicole le Fever
• ‘Back To Earth: Tout-Monde (Whole World)’, met Annemarie Estor, Nisrine Mbarki, Amahl
Raphael Khouri, Vamba Sherif, Shishani, Sulaiman Addonia, Chris Keulemans
• ‘SoulCare: Radical Happiness’, met Koleka Putuma, Radna Fabias, Bahghi, Gil Gomes
Leal, Munganyende Hélène Christelle, Jens Meijen.
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We hebben eind februari in het Slow festival de videoregistraties van de vijf gelivestreamde
festivalproducties samen met alle andere videoregistraties ‘on demand’ op ons YouTube
kanaal gezet:
• de vijf festivalproducties
• de acht videogedichten van onze Spot on Young Poets-dichters: Sumai Yahya, Mirle
Wittekoek, Naomí Lorenzo, Kjell Hoexum, Stian Olesen, Amanou Jansen, Paula Golunska,
Xiu Bin van Lier.
• de videoregistratie van het filmprogramma over Depressie van Gerlinda Heywegen en
Eva Meijer dat tijdens het Online festival opgenomen was;
• de filmpjes met performances van Sanam Sheriff, Salena Godden, Leena Norms, Mona
Eltahawy, Mithu Sanyal, Sulaiman Addonia, Amahl Raphael Khouri, Annemarie Estor, Jens
Meijen, Bahghi, de video van het Erfstukken-programma
• de trailer en onze aftermovie.
Alle videoregistraties waren in het kader van het Slow festival gratis on demand te zien en
werden in totaal 4.559 keer bekeken (stand per 31 december 2021). Drie fysiek toegankelijke
programma’s in het Slow festival konden vanwege covid-19-maatregelen helaas niet
plaatsvinden.

Ticketing
Tot nu toe maakt Winternachtenfestival voor programma’s met betaalde dan wel gratis
publiekstickets gebruik van de ticketingsystemen en scanfaciliteiten van de locatiepartners
(Het Nationale Theater/Theater aan het Spui; Filmhuis Den Haag; PAARD; Zuiderstrand
theater, Theater Dakota). Wijkbibliotheken vragen doorgaans geen toegang, maar werken
vanwege de zaalcapaciteit met Eventbrite voor reserveren. Op locaties zonder ticket
faciliteiten of met gratis toegankelijke programma’s (bijv. VPRO Radioprogramma O.V.T.,
wijkwinkels) werkt het festival indien nodig met het eigen reserveersysteem en, op locatie,
met een reserveringslijst aan de deur.
Een nadeel van deze werkwijze is dat Writers Unlimited geen eigen database opbouwt met
de NAW-gegevens van bezoekers. Zo’n database is een voorwaarde voor analyse van
bezoekersgegevens en het toepassen van bijvoorbeeld cross-sales, verhoging nieuwsbriefabonnees, community-opbouw of publieksonderzoek.
Het online Winternachten festival 2021 bood de mogelijkheid om de kaartverkoop zelf te
organiseren. Er is daarvoor samengewerkt met GUTS Tickets omdat dit platform naast de
gewenste ticketingfuncties ook ervaring heeft met aanbieden van live streams aan kaartkopers en genodigden.
Toen begin december 2020 de programmadata en -tijden waren vastgelegd zijn met hulp
van de servicemedewerkers van GUTS in korte tijd de benodigde gegevens en kaartprijzen in
het ticketingplatform ingevoerd. Het festival was geheel online en omvatte vijf programma’s
van elk circa 75 minuten, die gelivestreamd werden op woensdag 13 tot en met zondag
17 januari 2020, aanvang 20:30 uur. De ticket- en passe-partoutverkoop startte op 
16 december 2020 met de publicatie van het festivalprogramma op de Writers Unlimitedwebsite, verliep geheel via deze website en werd gehost door GUTS Tickets.

Boven Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
links Benjamin Fro, rechts Hassnae Bouazza, Radna Fabias.
Midden Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
vlnr Mirthe Frese en Arnon Grunberg.
Onder Online Winternachten festival 2021 in Theater aan het Spui. vlnr Simon(e) van Saarloos en Eva Meijer in de
foyer en rechts floormanager Ann-Nicole Tazelaar.
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In de Kerst- en Nieuwjaarsperiode werden weinig kaarten verkocht; de meeste tickets
werden vlak voor en tijdens de festivalperiode verkocht: voor een online event koopt men
heel kort tevoren (1 tot hooguit 4-6 dagen) een ticket.
De hoogte van de prijs van een ticket of een passe-partout voor de vijf online producties
werd deels bepaald door de koper volgens het ‘betaal wat het je waard is’-principe. Een
ticket of passe-partout werd aangeboden voor drie prijzen. Een ticket kostte 5, 10 of 15 euro.
Een passe-partout kostte 20, 40 of 60 euro. Als volgende stap in het ticketbestelproces
werd de optie geboden om de gekozen ticket- of passe-partoutprijs te verhogen met een
donatie. Voor een donatie kon worden gekozen uit 5, 10 of 15 euro. Een ticket kon gekocht
worden tot de eindtijd van het betreffende programma. Het passe-partout kon gekocht
worden tot de eindtijd van Writing Climate (In)justice op 14 januari 2021, het tweede van
de vijf festivalprogramma’s.

Analyse Bezoekers Online Winternachten festival 2021
Op basis van de beperkte statistische gegevens die het GUTS Tickets-dashboard biedt, is
na het festival een analyse gemaakt van de bezoekers. De belangrijkste conclusies van de
analyse zijn:
• Moment van kaartkoop
De kaartverkoopperiode, 16 december 2020-17 januari 2021 was kort in vergelijking met
eerdere festivaledities, waarvoor te doen gebruikelijk begin september enkele honderden
kaarten in de voorverkoop werden verkocht. Vanaf begin januari steeg de verkoop. Het
merendeel van de kaarten werd kort voor de start op 12 en 13 januari gekocht. Ook op
elke festivaldag werden relatief veel kaarten voor nog diezelfde dag gekocht. Bezoekers
kopen dus voor deze online events heel kort tevoren of op de dag zelf hun kaarten.
• Betaal wat het je waard is
De hoogte van toegangsprijzen vaststellen vraagt ervaring en afwegen. Circa de helft van
de kopers koos de laagste prijsoptie voor een ticket of passe-partout. Een belangrijke
keuze was om een bedrag, weliswaar relatief laag, te vragen. Ticketkopers een keuze
bieden, ook de keuze om wel of niet een donatie toe te voegen, werkte voor deze editie
uitstekend. Collegafestivals die ook online gingen, waren soms gratis of hielden vergelijk
bare prijzen aan. De mogelijkheid om te doneren – ook te zien als vooraf gegeven waarderingscijfer – werd veel gebruikt. Het valt op dat met name onder de passe-partoutkopers
– ook te zien als de gemotiveerdste bezoekers – de bereidheid te doneren het grootst is:
circa 30% heeft een donatie gedaan.
De verdeling in de hoogte van donaties is grotendeels gelijk aan de verdeling tussen de
keuze voor de lage, middelste of hoge ticketprijsoptie: men kiest dus meestal voor een
verdubbeling van de ticket- of passe-partoutprijs.
Voor eerdere festivaledities was het niet mogelijk een donatie toe te voegen aan de
ticketprijs.
• M/V/A
Qua gender zijn de festivalbezoekers in meerderheid vrouw. Dat is in het literaire en
podiumkunsten-deel van de cultuursector niet verrassend. Onder de passe-partout
houders is de m/v/a-verdeling veel minder ongelijk dan die onder de ticketkopers. The
Female Convention kreeg het hoogste aandeel vrouwelijke bezoekers: ruim 90%; de
Opening Night het laagste aandeel: 68%.
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• Leeftijden
Het Winternachten festival trekt in relatie tot de vorm, inhoud, Engelse voertaal en stevige
mate van reflectie een in leeftijd opvallend gemengd publiek. 50% tot 60% van de
bezoekers is onder de vijftig jaar. Writing Climate (In)justice trok relatief jong publiek
met een flink aandeel 19- tot 35-jarigen. Bij Tout-monde valt het relatief hoge aandeel
31- tot 50-jarigen op.
• Locatie
De eerste geheel online festivaleditie heeft bezoekers (kijkers) gehad uit met name Den
Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en voor een kleiner deel uit de Randstad, de rest
van Nederland en enkele kijkers uit het buitenland.
Van veel bezoekers is de woonplaats niet bekend. Voor het kopen van een ticket of
passe-partout is het invullen van adres en woonplaats facultatief. 30% tot bijna 50%
verkiest deze informatie niet in te vullen.
• Privacy
Het grote belang dat de bezoekers/kijkers hechten aan duidelijkheid over wie hun persoonlijke gegevens mogen gebruiken weerspiegelt zich in het hoge percentage dat, bij de
wettelijk voorgeschreven ‘opt-in’-mogelijkheid, expliciet kiest om niet voor marketingdoeleinden benaderd te worden: gemiddeld 65% wenst niet benaderd te worden door de
organisator (Writers Unlimited) en gemiddeld 80% niet door het ticketplatform (GUTS
Tickets).
• Vergelijking met Writers Unlimited-adresbestand
Door NAW-gegevens van ticket- en passe-partouthouders te vergelijken met het Writers
Unlimited-adresbestand wordt zichtbaar welke relatie de bezoekers/kijkers hebben met
Writers Unlimited. Bij de vergelijking zijn genodigden buiten beschouwing gelaten.
Uit de vergelijking blijkt dat het online Winternachten festival veel nieuwe bezoekers/
kijkers heeft getrokken: 40% van de passe-partoutkopers is een nieuwe klant voor
Writers Unlimited. Het percentage voor Writers Unlimited nieuwe ticketkopers verschilt
per programma, en loopt uiteen van 35% tot 72%. Verder blijkt dat gemiddeld zo’n 30%
van de kopers van een ticket of passe-partout geabonneerd is op de emailnieuwsbrief
van Writers Unlimited.

2.6

WRITERS SERIES EN PODCAST

Programmaoverzicht Writers Series
7 OKTOBER 2021 IN STUDIO B, CENTRALE BIBLIOTHEEK IN DEN HAAG:

SHOULD I TRANSLATE?
Wat vinden literair vertalers belangrijk wanneer ze een tekst lezen die ze misschien gaan
vertalen? Kijken ze naar hun kennis en vaardigheden, hun affiniteit met het onderwerp, of
zijn identiteitsvragen het belangrijkst? Is het ook een kwestie van privilege? En welke rol
spelen uitgevers? Tot de ophef in 2020 rond de Nederlandse vertaling van The Hill We Climb
van Amanda Gorman stond de vertaler zelf zelden in de schijnwerpers. Tijdens dit programma
ging Daan Doesborgh (dichter, vertaler en host van De Poëziepodcast) in gesprek met drie
collega-vertalers over welke vraagstukken hen bezighouden bij het vertalen. Dat waren
Mariolein Sabarte Belacortu (vertaler Spaans-Nederlands van het werk van o.a. Gabriel
García Márquez, Mario Vargas Llosa en Jorge Luis Borges), Michele Hutchison (vertaler
naar het Engels van werk van o.a. Ilja Leonard Pfeijfer, Esther Gerritsen, Tom Lanoye, en in
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2020 winnaar van de International Booker Prize voor haar vertaling van De avond is ongemak
van Marieke Lucas Rijneveld), en Nisrine Mbarki (schrijver, dichter, columnist en literair
vertaler uit het Arabisch naar het Nederlands. Haar debuutbundel Oeverloos verscheen in
januari 2022 bij uitgeverij Pluim). Nederlandstalig programma, samengesteld door Fleur
Jeras. Boekverkoop in de zaal door De Vries Van Stockum Boeken.
4 NOVEMBER 2021 IN MUSEUM SOPHIAHOF, DEN HAAG:

BIBI KOETIS VOOR ALTIJD, LIN SCHOLTE
Schrijvers Jannah Loontjens en Annelies Verbeke bespraken met collega’s Gustaaf Peek en
Vilan van de Loo Bibi Koetis voor altijd (1974) van Lin Scholte, een ontroerende roman die
zich afspeelt in de Nederlands-Indische gemeenschap. In Museum Sophiahof in Den Haag
werd dit gesprek opgenomen voor de podcastreeks Moderne klassiekers. Deze reeks, een
samenwerking van literair tijdschrift De Gids en schrijverscollectief Fixdit, belicht maandelijks
een Nederlands klassiek werk geschreven door een vrouw. Het werk van Scholte (1921-1997)
biedt een schat aan informatie over meerdere kanten van het conflict om Indië. Als een van
de weinigen beschreef ze van binnenuit en met veel oog voor detail het Indische kazerneen kampementsleven en de gesloten samenleving van KNIL-militairen en hun families, met
de nadruk op vier generaties vrouwen. Bibi Koetis voor altijd is opgenomen in Verzamelde
romans en verhalen van Lin Scholte (2007, uitgave: Stichting Tong Tong) samengesteld
door Vilan van de Loo. Nederlandstalig programma, samengesteld door Ellen Walraven
(Writers Unlimited), Annelies Verbeke en Jannah Loontjens (Fixdit). Boekverkoop in de zaal
door De Vries Van Stockum Boeken.
11 NOVEMBER 2021 IN STUDIO B, CENTRALE BIBLIOTHEEK DEN HAAG:

1984: WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH
Met citaten en fragmenten bespraken romancier en essayist Arnon Grunberg en filmredacteur van Writers Unlimited Gerlinda Heywegen verfilmingen van de wereldberoemde roman
Nineteen Eighty-Four (aka 1984) van George Orwell uit 1949. De verschillende verfilmingen
tonen een somber wereldbeeld, waar ook nu, in ‘coronatijden’, regelmatig aan gerefereerd
wordt. Toenemende overheidscontrole, fake news, hoaxes, algoritmes leiden tot verwarring
en zelfs opstand. Worden ‘we’ dermate gecontroleerd dat het kan leiden tot een 1984?
Maakt technologische vooruitgang het mogelijk en is onze wereld hiertoe in staat? Wat
betekent Orwells onderzoek naar menselijkheid voor deze tijd? Hoe actueel is Nineteen
Eighty-Four na ruim zeventig jaar? Nederlandstalig programma samengesteld door Gerlinda
Heywegen (Writers Unlimited). Boekverkoop in de zaal door De Vries Van Stockum Boeken.
27 NOVEMBER 2021 TIJDENS BINCKFEST IN PIP DEN HAAG:

HAUNTED HOUSE (GEANNULEERD I.V.M. CORONAMAATREGELEN)
PIP Den Haag en Writers Unlimited sloegen de handen ineen om tijdens BINCKFEST een
geliefd genre te vieren: horror, in een Nederlandstalig programma samengesteld door Fleur
Jeras (namens Writers Unlimited) i.s.m. PIP. Horrorfilms kennen (of mijden) we allemaal,
maar geesten, voodoo, bloed en gruwel krijgen ook een steeds grotere plek in de literatuur.
Schrijvers weten nachtmerries op schitterende, literaire wijze tot leven te wekken. Wat
gebeurt er in het rijk der horrorliteratuur, horrorstripboeken en horrortheater? Tijdens dit
muzikale, beeldende en literaire programma zou dat haarfijn worden uitgelegd door kunstenaars die precies weten wat horror te bieden heeft. Auteur, dichter en theatermaker Elfie
Tromp zou knipogen naar de duisternis in een monoloog uit haar show Niet vandaag Satan

Boven links Should I translate? - vlnr Daan Doesborgh, Michele Hutchison, Mariolein Sabarte Belacortu en Nisrine
Mbarki
Boven rechts Bibi Koetis voor altijd - vlnr Jannah Loontjens, Annelies Verbeke, Vilan van de Loo en Gustaaf Peek
Onder links 1984: War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength - vlnr Gerlinda Heywegen en Arnon
Grunberg
Onder rechts Gastvrijheid - vlnr Canan Marasligil, Chris Keulemans en Mira Feticu
Podcast Asterisk Conversations Simon(e) van Saarloos, Rosabelle Illes en Claudia Rankine.
Fotocredits: vlnr Isabelle Janssen, Jonathan Petit, John D. & Catherine T. MacArthur
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en illustrator en striptekenaar Renee Rienties zou je meenemen in de wereld van manga en
horrorstrips. De Rotterdamse band Vampire Boyfriend zou het dak van het Haunted House
afspelen. Vanwege de coronamaatregelen werd BINCKFEST afgelast.
16 DECEMBER 2021 IN STUDIO B, CENTRALE BIBLIOTHEEK DEN HAAG:

CHRIS KEULEMANS – GASTVRIJHEID
In het programma Gastvrijheid stond het nieuwe gelijknamige boek van schrijver, reiziger
en debatvoorzitter Chris Keulemans centraal. In een mix van reisverhalen, herinneringen,
observaties en verbeelding gaat hij in zijn boek op zoek naar de kunst van de gastvrijheid,
én stelde hij zijn eigen twaalf huisregels voor gastvrijheid op. De eerste regel: ‘Gastvrijheid is
net zo belangrijk voor ons bestaan als lucht en water. Op reis komen we om als er geen deur
voor ons opengaat. Zonder bezoek te ontvangen drogen we uit.’ Schrijver en podcastmaker
Canan Marasligil ging met de auteur zelf en met schrijver Mira Feticu in gesprek. Waarom is
de gastvrijheid warmer op plekken waar minder is? Wie zetten een maaltijd op tafel voor de
moordenaar van hun zoon? Hoe word je vrienden met een hotelkamer? Wat zeggen gast en
gastheer nooit tegen elkaar? Nederlandstalig programma samengesteld door Fleur Jeras
(Writers Unlimited). Boekverkoop in de zaal door De Vries Van Stockum Boeken.
PODCAST – ASTERISK CONVERSATIONS #3
De in 2020 gestarte podcastreeks Asterisk Conversations kreeg in januari 2021 een nieuwe
aflevering. Evenals in de twee voorgaande afleveringen zoekt filosoof en schrijver Simon(e)
van Saarloos in een opmerkelijk “sterretjesgesprek” de diepte op en stelt met de hun zo
typerende zorgvuldigheid zeer rake vragen. Ditmaal is hun gesprekspartner niemand minder
dan de Amerikaanse dichter, essayist en auteur Claudia Rankine (Just Us: An American
Conversation, Citizen: An American Lyric). Die raakt gaandeweg steeds meer betrokken bij de
conversatie. Van Saarloos en Rankine wisselen gedachten uit over onder meer het eigenaar
schap in een gesprek, of je je kunt onttrekken aan vragen, of ruimtes opnieuw gedefinieerd
moeten worden, hoe je stem geeft aan personages. Over het wisselen van perspectief, over
Sylvana Simons, over racisme en over ‘the white silence’. Over eigenaarschap van woede,
over begrip en onbegrip. Dichter en performer Rosabelle Illes uit Aruba, die grote indruk
maakte als deelnemer aan het Winternachten festival 2020, reageert op de conversatie
met de voordracht van een eigen, nieuwe tekst. De Asterisk Conversations zijn Engelstalig.

2.7

COMMUNICATIE WRITERS SERIES & PODCASTS

De inzet was om zowel nieuw publiek te bereiken als de vaste bezoeker van de Writers Series.
Om nieuw publiek te bereiken besloten we onder meer voor om nieuwe locaties te kiezen en
met nieuwe partners samen te werken. Dit waren Museum Sophiahof, schrijverscollectief
Fixdit, PIP Den Haag en BINCKFEST. We konden gebruik maken van hun netwerken en
achterbannen, informeerden onze volgers via de diverse media en vroegen ook alle schrijvers
om hun medewerking bij het werven van publiek. Omdat we de bezoekers van onze programma’s in de Centrale Bibliotheek óók programma’s wilden blijven bieden, vond een
aantal programma’s ook plaats in het ‘vertrouwde’ Studio B in de Bibliotheek.
Behalve in de samenwerking met nieuwe en bijzondere locaties onderscheidden we ons ook
door de communicatie rondom de Writers Series en podcasts. Op onze social media deelden
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we per programma een aantal posts volgens een vaste formule: een mix van statements
door de programmamakers, leestips en profielen van deelnemende auteurs. De inhoud van
de derde podcast van Simon(e) van Saarloos in de serie Asterisk Conversations is door
visual artist, ontwerper en illustrator Ajsa Zdravkovic in beeld gevangen. Met bewerkte
auteursfoto’s, illustratie en korte promotiefilmpjes van de betrokken makers wisten we een
effectieve mix aan middelen te genereren voor de campagne op social media. En wat
betreft het ‘Haunted House’ programma: ook al werd BINCKFEST op het laatste moment
afgezegd, we hebben wel de aandacht getrokken met bijzondere social media posts,
getekend door Gwen Stok (ook een nieuwe samenwerking). Affiches werden gemaakt met
name voor de locatie en plaatselijke boekhandels. Daarnaast gingen we zoals altijd op
zoek naar de vakmensen én richtten we ons op specifieke doelgroepen, om een breder en
nieuw publiek te kunnen bereiken. Dat leidde tot de aanwezigheid van vaak zeer specifieke
doelgroepen: vertalers, mensen met Indische roots, filmliefhebbers etc.

2.8

KWANTITATIEVE GEGEVENS WRITERS SERIES

• ‘Should I Translate’ – Michele Hutchison, Nisrine Mbarki, Mariolein Sabarte Belacortu,
Daan Doesburgh in Studio B op 7-10-2021: 56 fysieke bezoekers en 69 video-views.
• ‘Bibi Koetis voor altijd’, met Vilan van de Loo, Gustaaf Peek, Annelies Verbeke, Jannah
Loontjens, Annelies Verbeke in Sophia Museum op 4-11-2021: 15 fysieke bezoekers en 15
video-views.
• ‘War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength’, met Arnon Grunberg en Gerlinda
Heywegen 11-11-2021 in Studio B: 99 fysieke bezoekers en 137 video-views.’
• ‘Gastvrijheid’, met Chris Keulemans, Canan Marasligil, Mira Feticu 16-12-2021 in Studio B:
40 fysieke bezoekers en 9 video-views.
Totaal 440 bezoekers voor 4 Writers Series programma’s (210 fysieke bezoekers & 230
video-views).

2.9

WRITERS UNLIMITED WEB

In 2019 is het archief van alle beschikbare video- en geluidsregistraties van de Winternachten festival-edities en Writers Series-programma’s op de Writers Unlimited-website
aangevuld en gecompleteerd, en de archief-zoekfunctie is verbeterd. Alle Writers Unlimitedprogramma’s van B-Unlimited zijn in 2019 opgenomen op de website van Writers Unlimited.
De website B-Unlimited is vervolgens ‘bevroren’.
In 2020 zijn de door Dubbelklik gemaakte registraties van het Winternachten festival 2020
plus de videoregistratie van het Writers Series programma met Rodaan Al Galidi, Annelies
Verbeke en Pierre Jarawan op 21 februari 2020 aan het archief toegevoegd (vanwege
covid-19-maatregelen was dit het enige Writers Series-programma in 2020).
In 2021 is op de website van Writers Unlimited speciaal voor alle videoregistraties en filmpjes
een extra festivaleditie aangemaakt onder de titel ‘Slow Winternachten festival’. Als extra
service zijn in de beschrijvingen bij de videoregistraties de hoofdstukindeling, de teksten in
Engelse en Nederlandstalige versies, en informatieve links over de deelnemende auteurs
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geplaatst. Daarnaast zijn aan de website de podcast en (de videoregistraties van) de vier
Writers Series-programma’s uit het najaar toegevoegd.

Bezoekersaantallen website Writers Unlimited
Op writersunlimited.nl zijn alle activiteiten van Writers Unlimited te vinden.
In het jaar 2021 waren er in totaal 63.809 bezoekers, en 95.790 unieke paginaweergaves op
de website van Writers Unlimited, de gemiddelde tijd op een pagina was 1 minuut 45.

Plays in Soundcloud Writers Unlimited 1995-2011
In het archief op onze website zijn ook de geluidsopnames terug te luisteren die we van
1995 tot 2011 van onze festivalprogramma’s hebben gemaakt. Hier waren per 31-12-2021 in
totaal 4.152 plays (en 49 likes, 4 herplaatsingen op een ander profiel en 7 opmerkingen).

Views op Writers Unlimited-YouTubekanaal
We hebben nu voor het eerst ook de aantallen views van onze videoregistraties van programma’s in het Winternachten festival van 2011, 2012 en 2013 in de cijfers opgenomen.
Winternachten internationaal literatuurfestival 2011-20212: 227.349 views per 31-12-2021
Writers Series, B-Unlimited Science Series 2011-2021: 210.669 views per 31-12-2021
In totaal voor alle videoregistraties van Writers Unlimited: 438.018 views per 31-12-2021.

2 Festival 2011: 16.997 views; Festival 2012: 12.234 views; Festival 2013: 14.371 views; Festival 2014: 13.026 views;
Festival 2015: 34.499 views; Festival 2016: 76.889 views; Festival 2017: 35.822 views; Festival 2018: 7.476 views;
Festival 2019: 4.908 views; Festival 2020: 7.668 views; Festival 2021: 3.459 views.
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3. EXPLOITATIERESULTAAT EN
FINANCIËLE POSITIE

Voor de periode 2017-2020 hebben de gemeente Den Haag en het Nederlands Letterenfonds (NLF) onze financiële en inhoudelijke verantwoording goedgekeurd en de subsidies
definitief vastgesteld. Op 31 december 2020 was er een bestemmingsfonds Nederlands
Letterenfonds 2017-2020 gevormd van € 16.390. Het Nederlands Letterenfonds geeft
Writers Unlimited toestemming om dit bedrag mee te nemen naar en te bestemmen in de
lopende subsidieperiode 2021-2024.
Voor de periode 2021-2024 zijn aan Stichting Writers Unlimited structurele meerjarensubsidies
toegekend door gemeente Den Haag (€ 250.000) en het Nederlands Letterenfonds
(€ 190.000). Zowel gemeente Den Haag als het Nederlands Letterenfonds kende daarmee
een subsidieverhoging van € 30.000 toe.
Door de covid-19-maatregelen hebben we in januari 2021 een ‘online’ en een ‘Slow’ Winternachten festival georganiseerd, en konden we minder activiteiten door het jaar heen
realiseren. De voorstellingskosten zijn daardoor lager dan begroot en ook de publieks
aantallen zijn daardoor lager – evenals de recette-inkomsten.
We hebben in 2021 een percentage eigen inkomsten van 26% – voorgaande jaren was dit
percentage altijd rond de 45%. De verlaging wordt veroorzaakt door de subsidieverhogingen
van gemeente Den Haag en Nederlands Letterenfonds, en de covid-19 bijdragen in 2021
van het NLF.
Het eigen vermogen bedraagt per 31-12-2021 € 112.947 en bestaat uit:
• Bestemmingsfonds covid-19 Nederlands Letterenfonds: € 72.700.
• Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2021-2024: € 4.033.
• Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2017-2020: € 16.390 (ter bestemming
van Writers Unlimited).
• Bestemmingsreserve Continuïteit € 19.824.

Cultuurnota subsidie 2021-2024 Stichting Writers Unlimited
Bij de gemeente Den Haag hebben we op 2 december 2019 ons Meerjarenbeleidsplan
2021-2024 ingediend. Op 24 april 2020 ontvingen we een positief advies, met een verhoging
van het subsidie, dat door het College op 16 juni 2020 werd overgenomen. Op grond van het
door ons op 1 oktober 2020 ingediende bijgestelde activiteitenplan en de begroting voor het
jaar 2021, kende de gemeente Den Haag d.d. 27 januari 2021 subsidie toe ad € 255.885,28.
Op 4 februari 2021 hebben we de werkbegroting d.d. 24-12-2020 ingediend voor Online (13
t/m 17 januari 2021) en Slow (februari/maart 2021) Winternachten internationaal literatuurfestival 2021. Op 5 oktober 2021 kende de gemeente Den Haag voor het jaar 2021 een
trend toe van € 5.015.
In totaal dus € 260.900,28 van de gemeente Den Haag voor het jaar 2021.
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Bij het Nederlands Letterenfonds hebben we op 2 maart 2020 ons Meerjarenbeleidsplan
2021-2024 ingediend. Het Nederlands Letterenfonds kende ons per 4 augustus 2020 een
vierjarige subsidie toe ad jaarlijks € 190.000. Op 4 februari 2021 hebben we de Werk
begroting d.d. 24-12-2020 ingediend voor Online (13 t/m 17 januari 2021) en Slow (februari/
maart 2021) Winternachten internationaal literatuurfestival 2021. Op 14 juli 2021 kende het
Nederlands Letterenfonds voor het jaar 2021 een trend toe van € 3.922.
In totaal dus € 193.922 van het Nederlands Letterenfonds voor het jaar 2021.

3.1

STICHTING WRITERS UNLIMITED 2021

Niet alle in de jaarrekening opgenomen (begrotings) bedragen zijn gerelateerd aan de
herziene werkbegroting 2021 Stichting Writers Unlimited d.d. 24 december 2020.
• Nederlands Letterenfonds kende d.d. 26 april 2019 “extra middelen 2019/2020” (in totaal
€ 68.000) toe bestemd voor innovatie. Deze bijdrage was deels (€ 16.478) in de jaar
rekening 2019 d.d. 24-3-2020 afgerekend. De “extra middelen” waren niet opgenomen in
de begroting 2021. We hebben deze bijdrage vanwege de covid-19-maatregelen niet in
kunnen zetten voor de innovatie van onze activiteiten in 2021. Het Nederlands Letterenfonds heeft ons 15 september 2021 toestemming gegeven het restant van de “extra
middelen” ad € 51.522 toe te rekenen aan 2022 voor het project Empathy Museum – A
Mile in My Shoes.
In de bijgestelde werkbegroting Stichting Writers Unlimited 2021 d.d. 24-12-2020 (zie jrk p
5) zijn de baten en lasten opgenomen van:
• Online (13 t/m 17 januari 2021) en Slow (februari/maart 2021) Winternachten internationaal
literatuurfestival 2021. In de bijgestelde werkbegroting zijn alle toegekende incidentele
subsidies en bijdragen verwerkt.
• Writers Series – de serie programma’s die Writers Unlimited o.a. in Studio B van de
Centrale Bibliotheek organiseert – en Podcasts.
Voor het Winternachten festival 2021 ontvingen we structurele subsidies inclusief trends
ad € 193.922 van het Nederlands Letterenfonds en ad € 260.900 van de gemeente Den
Haag. Daarnaast ontvingen we in 2021 van het Nederlands Letterenfonds twee “covid-19
bijdragen” ad € 33.700 en € 12.300. Bijdragen van particuliere fondsen aan het Winternachten festival 2021 zijn toegekend door VSB Fonds (€ 30.000), Dioraphte (€ 33.950),
Prins Bernhard Cultuurfonds (€ 17.500), LIRA fonds (€ 12.040), en – voor het eerst – door
Fonds 21 (€ 30.000). VSB Fonds en Fonds 1818 die ons sinds het begin van deze eeuw
ondersteund hebben, gaven aan hun donatiebeleid te wijzigen: VSB Fonds heeft in 2021
voor het laatst een bijdrage aan het festival toegekend; Fonds 1818 stopte zijn projectsubsidie voor het ‘outreach’-programma.

Toelichting op de verschillen tussen resultaat en begroting Stichting Writers
Unlimited 2021
• Zie directe opbrengsten publieksinkomsten (jrk p 16): De netto recettes zijn lager dan
begroot: een Festival biedt het publiek bij uitstek een ‘live ervaring’, geen ‘live-stream’;
drie fysiek toegankelijke programma’s in het Slow festival konden vanwege covid-19-
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maatregelen niet plaatsvinden; het publiek was niet gewend te betalen voor livestreams
van literaire activiteiten; we hanteerden lagere toegangsprijzen – een ticket kostte € 5,
€ 10 of € 15 – en ons publiek mocht zelf bepalen of de laagste of de hoogste prijs betaald
werd. (De gratis videoregistraties van de online programma’s van het Winternachten festival 2021 op ons YouTube-kanaal zijn veelvuldig bekeken.)
Zie subsidie volgens cultuurnota Nederlands Letterenfonds (jrk p 17): De “covid-19 bijdragen”
ad € 33.700 en € 12.300 die we in 2021 ontvingen van het Nederlands Letterenfonds
hebben we niet hoeven aanspreken. Dit veroorzaakt grotendeels het positieve resultaat
van het Winternachten festival. Deze bijdragen zijn op grond van de criteria van het NLF
toegevoegd aan het “Bestemmingsfonds covid-19”.
Zie personele beheerslasten (jrk p 18): de reiskosten zijn lager dan begroot vanwege thuis
werken door covid-19-maatregelen in 2021.
Zie materiële beheerslasten (jrk p 18): De administratie door derden was hoger dan
begroot o.a. door de verdere digitalisering van de administratie; er is wederom juridisch
advies ingewonnen over auteursrecht muziek en film; de computerkosten zijn hoger dan
begroot i.v.m. wijzigingen in het kantoorautomatiseringssysteem ten behoeve van de
Online- en Slow-editie van het Winternachten festival 2021; kantine- en huishoudelijke
kosten zijn lager dan begroot omdat er veelal thuis werd gewerkt vanwege de covid-19maatregelen in 2021.
Zie Activiteitenlasten Personeel (jrk p 19): De publiciteitsmedewerker is extra ingehuurd
voor het Slow Winternachten festival 2021.
Zie Activiteitenlasten Publiciteit (jrk p 20): De post (grafische) ontwerpkosten is hoger
dan begroot omdat voor alle Online live-gestreamde festivalprogramma’s intro’s, outro’s,
colofons, naamtitels van schrijvers, etc. vormgegeven moesten worden; er is extra geadverteerd; er zijn minder affiches/flyers verspreid; er waren geen programma-handouts;
biografieën van deelnemers zijn door de publiciteitsmedewerker geschreven. Voor Writers
Series en Podcasts zijn vrijwel geen affiches/flyers meer gedrukt, de publiciteit is gericht
op social media, advertenties en onze e-nieuwsbrief.
Zie Activiteitenlasten Voorbereidingskosten (jrk p 20): De post reiskosten/werkbezoek en
vacatiegelden is hoger dan begroot doordat de programmamakers – net als in het jaar
2020 – meer redactievergaderingen, brainstorms over festivalthema, (jaar)programmering,
publiciteit, positionering en evaluaties bijwoonden.
Zie Activiteitenlasten Voorstellingskosten (jrk p 20): Er waren vanwege covid-19-maat
regelen minder festivalprogramma’s (o.a. konden drie fysieke programma’s in het Slow
festival geen doorgang vinden vanwege covid-19-maatregelen) en daarmee ook een kleiner
aantal (fysieke) deelnemers en medewerkers aan het Winternachten festival 2021; dit veroorzaakt de verschillen tussen begroting en resultaat. Er is een aftermovie en een trailer
gemaakt van het Online festival dit verklaart de hogere kosten voor ‘Inhuur Videobrix’.
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Percentage eigen inkomsten in 2021
We hanteren de berekening van het Ministerie van OCW/Nederlands Letterenfonds.1
Structurele overheidssubsidies
Nederlands Letterenfonds
Gemeente Den Haag
Incidentele overheidssubsidies
Nederlands Letterenfonds Covid-19 bijdrage

€ 193.922
€ 260.900
€ 46.000

Totaal overheidssubsidies

€ 500.822

Eigen inkomsten
Publieksinkomsten
Bijdragen uit private fondsen
Overige bijdragen

€
5.312
€ 123.490
€
3.550

Totaal eigen inkomsten

€ 132.352

Het percentage eigen inkomsten in 2021 bedraagt: € 132.352/€ 500.822 =26%. Voorgaande
jaren was dit percentage altijd rond de 45%. De verlaging wordt veroorzaakt door de
structurele subsidieverhogingen van gemeente Den Haag en Nederlands Letterenfonds
vanaf 2021, de covid-19 bijdragen van het NLF in 2021, en doordat de recette-inkomsten
in 2021 lager waren dan begroot.
Ons percentage eigen inkomsten was de afgelopen jaren zeer hoog (60% in 2013; 52% in
2014; 66% in 2015; 77% in 2016; 48% in 2017; 45% in 2018; 47% in 2019; 51% in 2020). Het
betreft hier incidentele, variabele inkomsten uit recettes en bijdragen van uitgeverijen,
ambassades, Stichting Vrienden van Writers Unlimited, en projectsubsidies van particuliere
fondsen die vaak in een laat stadium (november/ december 2020) subsidie toekenden aan
het Winternachten festival.

Exploitatieresultaat en Financiële positie Stichting Writers Unlimited
d.d. 31 december 2021
Exploitatieresultaat 31-12-2021 € 56.644.
Toegevoegd aan Bestemmingsreserve Continuïteit: € 6.611.
Toegevoegd aan Bestemmingsfonds covid-19 NLF: € 46.000.
Toevoeging aan Bestemmingsfonds Nederlands Letterenfonds 2021-2024: € 4.033.
Wij verzoeken de gemeente Den Haag toestemming te verlenen voor bovengenoemde
bestemming van het resultaat in 2021.

1 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.”

3.2

CONTINUÏTEIT

De gemeente Den Haag en het Nederlands Letterenfonds hebben voor vier jaar – 2021-2024
– structurele subsidies toegekend, en beide subsidies zijn verhoogd. Stichting Writers
Unlimited is een projectorganisatie met relatief lage vaste lasten, waardoor de organisatie
flexibel is zodat het management goed in staat is de lasten aan te passen aan de baten.
Dit betekent dat de organisatie zoveel mogelijk budgetneutraal kan opereren. Om onverhoopt
tegenvallende c.q. laat toegekende projectsubsidies op te kunnen vangen, heeft het bestuur
tijdens de bestuursvergadering van 21-3-2019 het ‘buffervermogen’ bepaald op ca € 22.000.
• Bestemmingsfonds Continuïteit bedroeg per 31 december 2020: € 13.213.
• Bestemmingsfonds Continuïteit bedraagt per 31 december 2021: € 19.824
• Daarnaast geeft Nederlands Letterenfonds aan Writers Unlimited toestemming om het
Bestemmingsfonds NLF 2017-2020 ad € 16.390 mee te nemen naar en te bestemmen in
de lopende subsidieperiode 2021-2024.

3.3

STICHTING WRITERS UNLIMITED 2022

In de door het bestuur van stichting Writers Unlimited vastgestelde herziene begroting d.d.
7-12-2021 zijn de baten en lasten opgenomen van zowel het 27e Winternachten internationaal
literatuurfestival 16-19 juni 2022 Den Haag als Writers Series en Podcasts doorheen het jaar.

Jaarverslag Stichting Writers Unlimited 2021 I Bestuursverslag I 47

Baten
Opbrengsten
Publieksinkomsten
Sponsor inkomsten
Overige inkomsten
		

Totaal 2022

Totaal opbrengsten

€ 43.500

€ 40.000
€

3.500

			
Subsidies en bijdragen
Nederlands letterenfonds (nlf)
Gemeente den haag
Covid-19 bijdragen nlf
Extra bijdrage 2019/2020 nlf
Overige subsidie en bijdragen private
Fondsen/middelen
		

€ 193.922
€ 260.900
€ 60.400
€ 51.522
€ 123.500
		

Totaal subsidies en bijdragen

€ 690.244

Totale baten
€ 733.744
		
Lasten
Totaal 2022		
Beheerslasten			
Beheerslasten personeel
€ 75.704
Beheerslasten materieel
€ 79.250
		
Totaal beheerslasten

€ 154.954

Activiteitenlasten
Activiteitenlasten personeel
Activiteitenlasten materieel
		

€ 207.065
€ 371.726

Totaal activiteitslasten

€ 578.791

Totale lasten

				
€ 733.744				

Resultaat

€

0

Toelichting op herziene Begroting d.d. 7-12-2021 St. Writers Unlimited 2022
In de herziene toelichting zijn alle wijzigingen ‘cursief’ vermeld. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
In de begroting zijn zowel het Winternachten internationaal literatuurfestival 2022 Den
Haag als de activiteiten doorheen het jaar van Writers Unlimited opgenomen (o.a. Writers
Series en Podcasts).
In de herziene begroting is alleen de kolom Winternachten Festival herzien – vanwege de
verplaatsing van het gehele Winternachten festival van 19 t/m 23 januari 2022 naar 16 t/m
19 juni 2022.

Jaarverslag Stichting Writers Unlimited 2021 I Bestuursverslag I 48

BATEN € 733.744 (was € 767.244)
Structurele subsidies € 454.822 en incidentele subsidies uit publieke middelen € 111.922
Hierin is niets gewijzigd.
In de begroting is voor het Winternachten festival 2022 € 210.000 van het structurele
subsidiebedrag van de gemeente Den Haag opgenomen. Er wordt € 50.900 toegerekend
aan Writers Series-programma’s en Podcasts door het jaar heen. In totaal bedraagt het
begrote subsidie van de gemeente Den Haag € 260.900 inclusief trend (2021) ad € 5.015.
Het Nederlands Letterenfonds (NLF) heeft voor de kunstenplanperiode 2021-2024
€ 193.922 structurele subsidie per jaar toegekend, dit is inclusief trend ad € 3.922. In goed
overleg met het NLF zijn de Incidentele covid-19 bijdragen (uit 2020/2021) ad € 60.400
opgenomen t.b.v. de kosten van extra programmamaker, extra marketeer, extra personele
activiteitenkosten festival vanwege de verplaatsing naar juni, en videoregistraties, en is de
incidentele bijdrage van het NLF ad € 51.522 (uit 2019/2020) opgenomen voor het inter
nationale verhalenproject A Mile In My Shoes.
Recettes en sponsorinkomsten € 43.500
In de bedragen is niets gewijzigd.
Writers Unlimited ontvangt de recettes van Winternachten festivalprogramma’s in PAARD
en het ISS en staat op partagebasis 60%/40% met een garantiesom van € 9.000 in
Amare. De recette inkomsten zijn begroot op totaal € 35.000. De installatie “A Mile In My
Shoes” is gratis toegankelijk, dit is onderdeel van het project, en is bepaald door kunstenaar
Clare Patey en Artsadmin – “A Mile In My Shoes” was onder dezelfde voorwaarden eerder
te zien in o.a. Londen, São Paulo, New York, Riga, Denver, Perth, Sydney en Melbourne. De
recettes van de programma’s in Theater Dakota en bibliotheekfilialen in de Haagse wijken
Ypenburg, Schilderswijk en Nieuw Waldeck zijn ten gunste van de betreffende podia; deze
recettes zijn niet opgenomen in onze begroting.
De recettes van de Writers Series-programma’s in 2022 zijn begroot op € 5.000; de Podcasts
zijn zoals gebruikelijk gratis te beluisteren.
Sponsorinkomsten zijn begroot op € 3.500 dit betreft bescheiden bijdragen van uitgeverijen
en ambassades in de internationale reiskosten van schrijvers.
Overige bijdragen € 123.500 (was € 157.000)
Projectsubsidies voor het Winternachten festival 2022 zijn toegekend door Dioraphte
€ 35.000; Prins Bernhard Cultuurfonds € 20.000; Fonds 21 € 30.000 (i.p.v. gevraagde
€ 35.000). Het LIRA Fonds heeft € 11.000 toegezegd. Geen uitreiking van de PEN Awards
tijdens Winternachten festival (begroot was € 10.000). Jan Campert-Stichting bijdrage
€ 25.000 was toegezegd voor het Schrijversfeest, ons programma rond de uitreiking van
de Haagse literaire prijzen. In overleg met Jan Campert-stichting is besloten dat het
Schrijversfeest níet verplaatst wordt naar juni. Er is op 16 juni 2022 alleen een optreden
voorzien van de vier laureaten tijdens het festivalprogramma in Amare, hiervoor vragen we
aan Jan Campert-stichting een bijdrage van € 7.500.
De bijdrage van de Stichting Vrienden van Writers Unlimited voor Winternachten festival
2022 is begroot op € 20.000.
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LASTEN € 733.744 (was € 767.244)
Beheerslasten personeel € 75.704
Hierin is niets gewijzigd.
De trend in het salaris van zakelijk leider per 1-7-2021 is toegepast.
Beheerslasten materieel € 79.250
Hierin is niets gewijzigd.
Deze post is vrijwel niet gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren.
Activiteitenlasten personeel € 207.065 (was € 192.815)
Vanwege de verplaatsing van het festival naar juni 2022 zijn de honoraria van de freelance
productieleider (€ 5.800) en de freelance publiciteitsmedewerker (€ 8.400) verhoogd; ook
is de post vrijwilligersvergoedingen verhoogd vanwege verlenging van A Mile In My Shoesproject in Haagse wijken.
De trend in de salarissen van (artistiek) directeur en hoofd communicatie per 1-7-2021 is
toegepast. De programmacoördinator is vervangen door een redactie-assistent/programma
maker. De freelance marketeer/content creative social media stelt o.a. een innovatief plan
op voor het bereik van nieuwe publieksgroepen.
Activiteitenlasten materieel € 372.726 (was € 420.000)
Publiciteit € 73.275: De kosten die gemaakt c.q. geboekt zijn (vormgeving, festivalbeeld, drukwerk affiches & outdoorcampagne centercom, bio’s, vertaalkosten website) kunnen geheel
worden ingezet voor de festivalcampagne in juni. Er zijn wat verschuivingen binnen het publi
citeitsbudget: o.a. voor een (extra) Campagne door Het Echte Werk vanwege de verschuiving
van het festival naar juni 2022. Met het oog op innovatie is het budget enigszins verhoogd
t.o.v. voorgaande jaren, zowel voor het Winternachten festival als voor Writers Series/Podcasts.
Voorbereidingskosten € 75.925 (was € 80.340): Op grond van het actuele programma zijn
enkele posten herzien. De post honoraria programmamakers/redactie literatuur is verhoogd,
en er zijn posten opgenomen voor de Installatie “A Mile In My Shoes”.
Voorstellingskosten € 222.526 (was € 264.261): enkele posten zijn op grond van het actuele
festivalprogramma herzien (reiskosten, verblijfkosten, séjour, catering, techniek, technici).
De post videoregistraties is bijgesteld omdat er geen ‘online’-programma’s plaatsvinden. Er
zijn posten opgenomen voor de Installatie “A Mile In My Shoes” en de post honoraria schrijvers
en de post videoregistraties zijn verhoogd. Er is geen zaalhuur begroot voor ons Nieuwjaars
programma in, en in samenwerking met Amare omdat we er op basis van partage staan.

Samenwerkingspartners
De kosten en baten van onze artistiek inhoudelijke samenwerkingspartners Theater Dakota,
Woorden worden Zinnen, Bibliotheekfilialen in de Haagse wijken Ypenburg, Schilderswijk en
Nieuw Waldeck, International Institute of Social Studies en Haagse Hogeschool/The Lighthouse zijn niet opgenomen in de begroting. Met deze samenwerkingspartners zijn heldere
afspraken gemaakt: het programma wordt door de partners en Writers Unlimited in nauw
gezamenlijk overleg samengesteld; de partner levert de faciliteiten (techniek, accommodatie,
etc.); de partner en Writers Unlimited dragen ieder de kosten van hun aandeel in de program
mering; de toegangsprijzen worden vastgesteld door de partner, die ook de recettes ontvangt.
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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 kleine projectorganisatie
met relatief lage vaste lasten, waardoor de organisatie slagvaardig en flexibel is, en het
management goed in staat is om de lasten aan te passen aan de baten.

4.1

MEDEWERKERS

Ellen Walraven, (artistiek) directeur, en Tineke van Manen, zakelijk leider, hebben een vast
dienstverband voor 0,8 f.t.e. Bert-Jan Zoet, hoofd communicatie Winternachtenfestival,
heeft een tijdelijk dienstverband voor 0,8 f.t.e. van begin augustus tot begin februari (in
2021 vanwege het slow festival verlengd tot begin april). Onze content creative social media
Merel Schermer had een tijdelijk dienstverband voor 0,5 f.t.e. en is in het najaar opgevolgd
door freelancer Yasmin Veenman.
Overige medewerkers zijn op projectbasis freelance werkzaam voor o.a. programmacoördinatie circa 0,4 f.t.e. Ilonka Reintjens c.q. redactie-assistent/programmamaker circa 0,5 f.t.e.
Joëlle Koorneef, programmamaker circa 0,4 f.t.e. Fleur Jeras, marketing/communicatie
circa 0,3 f.t.e. Ingrid Huijsman, productieleiding circa 0,4 f.t.e. Ellen Geertse.
Directeur en programmacoördinator Winternachten festival werkten voor de programmering
van het Winternachten festival van 2021 samen met een divers samengesteld team van
programmamakers: Diann van Faassen (educatie Spot on Young Poets), Gerlinda Heijwegen
(film), Joëlle Koorneef, Fleur Jeras, Meltem Halaceli en Nisrine Mbarki.

4.2

BESTUUR

Het stichtingsbestuur staat onder voorzitterschap van Farah Karimi. Andrea Vogel was
penningmeester tot 20 mei 2021, zij is op 13 juli 2021 opgevolgd door Arnoud Kuijpers.
Tijdens het Winternachten festival 2021 waren bestuurders: Kanta Adhin, Hanna Bervoets,
Wouter van Gils, Jan Pronk, Laila Al-Zwaini. Op 31 december 2021 zijn er twee vacatures.

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.
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Bestuurslid

Benoemdatum Datum van aftreden

Farah Karimi (voorzitter)

04-09-2018

04-09-2024

Andrea Vogel (penningmeester)

30-05-2016

20-05-2021

Arnoud Kuijpers (penningmeester) 13-07-2021

13-07-2024 herbenoembaar tot 13-07-2027

Jan Pronk

26-03-2015

26-03-2021

Wouter van Gils

05-09-2016

05-09-2022

Laila Al-Zwaini

30-03-2017

28-02-2021

Kanta Adhin

28-08-2017

28-08-2023

Hanna Bervoets

04-02-2019

04-02-2022 herbenoembaar tot 04-02-2025

4.3

CULTURAL GOVERNANCE

Writers Unlimited heeft de intentie de code Cultural Governance integraal toe te passen
met waar nodig de beperkingen die bij onze organisatie passen gegeven de doelstelling, de
aard en de kleine omvang. Afwijkingen worden zo goed mogelijk toegelicht. Het jaarverslag
wordt ook op de website gepubliceerd zodat de toepassing van de code ook aan externe
gebruikers wordt toegelicht.
• Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur.
• Stichting Writers Unlimited hanteert het bestuurmodel. Het bestuur heeft de uitvoering
gedelegeerd aan de directeur. Er is een directiestatuut waarin taken en bevoegdheden van
bestuur en directeur zijn vastgelegd.
• Bestuur en directie opereren vanuit een missie en met doelstellingen die elke vier jaar
worden vastgesteld door middel van het beleidsplan.
• Meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarverslag inclusief jaarrekening worden door het
bestuur vastgesteld. Jaarverslagen worden gepubliceerd op de website.
• Het bestuur telt zeven leden, elk met een termijn van drie jaar, herbenoembaar voor één
termijn. Voor de bestuursfuncties zijn nieuwe profielen opgesteld, zodat bij opvolging
duidelijk is hoe vacatures moeten worden vervuld. Nieuwe bestuursleden worden openbaar
geworven.
• Bestuursleden zijn onbezoldigd. Bestuursleden kunnen vacatiegeld en reiskostenvergoeding
ontvangen.
• Writers Unlimited heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
• Writers Unlimited heeft gezien het beperkte aantal personeelsleden in vaste dienst geen
medezeggenschapsorgaan. Medewerkers kunnen bij vermoedens van misstanden en
onregelmatigheden zonder risico voor hun positie contact opnemen met het bestuur.
• Het bestuur vergadert zo vaak als tenminste een van de bestuursleden dit nodig acht.
In 2021 is zes keer vergaderd.
• De voorzitter is het belangrijkste aanspreekpunt voor de directeur als het gaat om de
voorbereiding van vergaderingen, de onderlinge contacten en eventuele contacten met
externe stakeholders in bijzondere situaties.
• Bestuur en directie vermijden elke vorm van belangenverstrengeling. Het bestuur ziet
hierop toe dat bij de bestuursleden geen sprake is van tegenstrijdige belangen. Relevante
nevenfuncties van directeur en bestuursleden worden vooraf gemeld en goedgekeurd in

Boven Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
opnamen met Zoomverbindingen in Zaal 1 vlnr Benjamin Fro en Fiep van Bodegom.
Onder Online Winternachten festival 2021, tijdens de gelivestreamde programma’s in Theater aan het Spui.
links de regie-opstelling in zaal 2 en rechts opnamen met Zoomverbindingen in Zaal 1.
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•

•

•

•

het bestuur, en gemeld op de website van de stichting. Het bestuur waarborgt de onafhankelijkheid van de directie bij de artistiek inhoudelijke keuzes.
Statutair is bepaald dat het bestuur een accountant de opdracht kan geven tot onderzoek
van de jaarrekening. De accountant verstrekt in dat geval een controleverklaring bij de
jaarrekening en, waar nodig, bij bijdragen van fondsen en subsidiënten. De schriftelijke
rapportage wordt vervolgens besproken met de penningmeester, de directeur en de
zakelijk leider. Zij brengen verslag uit aan het bestuur.
De betrokkenheid van het bestuur is groot is gezien de geringe omvang van de organisatie.
Deze betrokkenheid werd bovendien groter in 2021 als gevolg van de pandemie en de
keuzes omtrent doorgang en vorm van Winternachten.
Prioriteit van het bestuur blijft het vergroten van de diversiteit van haar leden naar gender
en culturele- en migratieachtergrond. De verschillende relevante deskundigheden zijn
aanwezig, zoals omschreven in de profielschetsen. In 2021 zijn -in verband met het
vertrek van een aantal bestuursleden- hierin ook weer stappen te zetten. Er zijn twee
vacatures die in 2022 zullen worden ingevuld.
De relatie met de directie en zakelijk leider is goed. Er is sprake van een goede informatie
voorziening door hen naar het bestuur. Over en weer wordt de samenwerking gewaardeerd.

4.4

FAIR PRACTICE

De kernwaarden solidariteit, duurzaamheid, diversiteit, vertrouwen en transparantie geven
we vorm in onze praktijk. Zolang er voor organisatoren van literaire evenementen geen
duidelijke richtlijnen bestaan voor de werkverhoudingen laten we ons leiden door wat in
verwante organisaties geldt als aanvaarde normen.
• Voor het personeel met een vast of tijdelijk dienstverband hanteerden we voor het
inschalen van de salarissen de CAO Toneel en dans 2020-2021. De honoraria voor zzp’ers
berekenen we op basis hiervan, verhoogd met circa 30%.
• Writers Unlimited heeft een ziekteverzuimverzekering afgesloten voor de loondoorbetalings-
verplichting van de werkgever bij ziekte/arbeidsongeschiktheid van de medewerkers. De
medewerkers in (tijdelijke) loondienst, zijn allen meeverzekerd krachtens onze ziekte
verzuimverzekering. De salarissen zoals zij die ontvangen, worden opgegeven en bij ziekte
wordt hun salaris de eerste twee jaar doorbetaald.
• Nederlandse schrijvers honoreren we volgens de criteria van de Schrijverscentrale. Er geldt
een minimumtarief, veelgevraagde schrijvers vragen hogere honoraria. In het bestuur is
bovendien de discussie meerdere malen geweest of de betaling aan auteurs nog ‘fairder’
kan gebeuren.
• Buitenlandse auteurs betalen we een vergelijkbaar honorarium voor de duur van het
verblijf.
• Voor schrijfopdrachten ontvangen auteurs een honorarium volgens de tarieven van het
LIRA-Fonds.
• Auteursrecht muziek wordt vergoed via opgave aan Buma/Stemra.
• Stagiairs ontvangen een stagevergoeding.
• Vrijwilligers die meewerken aan het Winternachten festival worden begeleid door een
vrijwilligers-coördinator. Writers Unlimited heeft een verzekering voor de vrijwilligers
afgesloten; bij een onverhoopt ongeval van een vrijwilliger wordt een bedrag uitgekeerd.
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• Stagiairs en vrijwilligers verrichten geen structurele werkzaamheden.
• Er is geen sprake van structureel overwerk.
• Duurzaamheid in ons personeelsbeleid komt vooral tot uiting in intensieve begeleiding
van nieuw personeel, zzp’ers en stagiairs, met wie de in de organisatie opgebouwde
vakkennis wordt gedeeld.
• Duurzaamheid in termen van ontwikkeling van talent komt o.m. tot uiting in het bieden
van een podium en schrijfopdrachten aan beginnende auteurs en ons scholieren
programma.
• Met onze partnerorganisaties staat behoud van duurzame samenwerking voorop.
Samenwerkingsverbanden worden steeds geëvalueerd.
• Vertrouwen in onze medewerkers en transparantie in onze bedrijfsvoering zijn voor ons
vanzelfsprekende waarden.
• Writers Unlimited heeft verzekeringen afgesloten voor: aansprakelijkheidsverzekering;
rechtsbijstandsverzekering; inventaris goederenverzekering; evenementverzekering voor
het jaarlijkse Winternachten festival.

4.5

CULTURELE DIVERSITEIT

Inclusie
Sinds onze oprichting in 1995 is culturele diversiteit vanuit onze missie een vanzelfsprekende
kernwaarde in onze programmering, onze publieksbenadering, de organisatie en de keuze
van onze partners, in overeenstemming met de code. Inclusie en diversiteit zijn jaarlijks
terugkomende onderwerpen bij onze evaluaties en in onze jaarverslagen.
In de missie maken we expliciet dat we kiezen voor internationale, niet-westerse stemmen,
en voor auteurs die minder gehoord worden, of niet worden (h)erkend.
We verbinden ons met andere domeinen en disciplines om literatuur tot een levende ervaring
te maken en om niet alleen een publiek van fijnproevers aan te trekken. En we gedragen ons
als grensverleggers en vragen dat ook van ons publiek. Dit impliceert dat het op sommige
momenten kan en mag schuren en dat onze programma’s en ons festival eerder het hedendaagse wereld- en mensbeeld bevragen dan bevestigen. Zo worden werelden geopend.

Personeel
Binnen onze organisatie is diversiteit, met name bij het artistieke personeel, een voorwaarde.
Inhoudelijke keuzes worden daardoor gemaakt vanuit uiteenlopende perspectieven. In ons
bestuur is diversiteit naar gender en culturele achtergrond altijd een voorwaarde geweest.
Bij de werving van vrijwilligers bij het festival Winternachten spannen we ons in om ieder
jaar weer diversiteit in leeftijd, sociaaleconomische en culturele achtergrond te behouden.
Meer specifiek:
• Dominante gender van medewerkers en freelancers in 2021 is vrouw.
• De redactie bestaat uit vrouwen; divers in leeftijd en migratieachtergrond. Er is geen
diversiteit wat betreft man/vrouw-verhouding. Dit heeft onze aandacht voor de toekomst.
• Het bestuur laat een mooie verdeling zien van diversiteit in kennis, leeftijd en gender.
Vacatures worden vaak uitgezet met hulp van Atana.
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• In onze programma’s (Writers series en het festival Winternachten) zorgen we altijd voor
een evenwichtige samenstelling van bi-culturele deelnemers en moderatoren.
• Nieuw beleid was om de redacteuren op te leiden tot zelfstandige programmamakers die
aan de hand van het thema vanuit hun persoonlijke vragen de programma’s maakten.
Met als doel de impact van de programma’s te vergroten voor een jong en cultureel-
divers publiek.
• Streven was een talentontwikkelingstraject te starten om jonge mensen op te leiden, om
de doorstroom in de redactie mogelijk te maken, maar door de Coronacrisis kon dit niet
opgestart worden.

Programma
Bij de programmeringskeuzes die we maken zijn diversiteit naar culturele achtergrond,
leeftijd en gender sterk bepalend.
Meer specifiek:
• Writers Unlimited kiest voor groter maatschappelijke thema’s en gaf in 2021 de programma
makers de volle ruimte om vanuit hun visie hun programma’s vorm te geven. We sturen
daarbij op impact maken.
• Deze programma’s kennen vergelijkbare budgetten en krijgen en de programmamakers
krijgen evenveel aandacht.
• Onder het overkoepelende thema ‘Het is aan ons’, werden programma’s gemaakt over
klimaatongelijkheid, feminisme, huiselijk- en gendergerelateerd geweld, het denken
vanuit een niet-menselijk perspectief, selfcare en activisme.
• De uitreiking van PEN Award for Freedom of Expression aan Tsitsi Dangarembga droeg
bij aan awareness omtrent het corrupte regime in Zimbabwe.
• Ons programma the Female Convention over femicides en huiselijk geweld leidde tot een
brandbrief in de Volkskrant en Kamervragen over de Istanbul Convention van Erdogan.
• In plaats van Spot on Young Poets af te lasten, kozen we voor intensieve wandelingen
met twintigers die eerder meededen aan het programma, vanuit het besef dat deze
leeftijdsgroep het zwaar had tijdens de lockdown. We vroegen hen zelf hun gedichten op
video vast te leggen en deze hebben we veel gedeeld.

Partners
We zijn vanuit onze missie bewust van onze plek in de maatschappij, ook al zijn we een
kleine organisatie. Daarom werken we sinds jaar en dan met zeer uiteenlopende partners,
om een divers publiek, auteurs, denkers en doeners samen te brengen. Bij de keuze van
onze samenwerkingspartners in de stad – de podia, cultuurankers, bibliotheken – zijn
vooral culturele achtergrond, leeftijd en sociaaleconomische status bepalend.
Meer specifiek
• Al geruime tijd werken we samen tijdens Winternachten met partners als Theater Dakota,
wijkbibliotheken, ISS, Haagse Hoge School, en diverse scholen in Den Haag. Door de
lockdown was die niet mogelijk helaas.
• Op het moment dat de boekhandels op afspraak open gingen, maakten we bij onze vaste
boekhandel de presentatie van onze publicatie Erfstukken en legden dit vast op video.
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• We hebben voor de Writers Series besloten nieuwe partners op te zoeken, om wederzijds
nieuw publiek op te bouwen, namelijk Museum Sophiahof, schrijverscollectief Fixdit en
PIP Den Haag.
• Er liggen zeker nog kansen om meer in afstemming met directe collega’s een inclusief
cultuuraanbod te realiseren, maar Corona heeft dit proces vertraagd.

Publiek
In de marketing richten we ons op alle specifieke publieksgroepen, in de meeste gevallen
samen met onze partnerorganisaties en de podia waar en waarmee we programma’s
samenstellen. Zij zijn direct verbonden met hun publieksgroepen. Het actief betrekken van
diverse publieksgroepen bij de programmering bereiken we vooral via de samenwerking
met de partners. Met hen stellen we passende toegangsprijzen vast, die geen belemmering
mogen zijn voor het bezoek. Voortkomend uit ons positioneringsproces zijn vijf doelgroepen
benoemd, waarbij nadrukkelijk ook die met een migratieachtergrond, daarop maken we
beleid, programma’s en kiezen we juiste media en middelen
Meer specifiek:
• Door het maken van een online festival konden we niet als andere jaren in coproductie
met partners in de stad hun en onze publieksgroepen ontmoeten en verbinden.
• Uitgangspunt in de plannen was om als festival meer de publieksgroepen te mixen. Als
gevolg van covid-19-maatregelen kon dit beleid niet uitgevoerd worden.
• Pas laat in het jaar konden we onze Writer Series live brengen en zochten we nieuw
publiek op door naar Sophiahof te gaan en deel te nemen aan het Binckhorst Festival
dat echter moest worden afgezegd.
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5. SAMENWERKINGSPARTNERS
WINTERNACHTEN FESTIVAL 2021
Partners
Winternachten festival is gemaakt door Writers Unlimited in samenwerking met PEN
International, PEN Nederland, PIP, VPRO-radio O.V.T., Het Nationale Theater/Theater aan
het Spui, Boekhandel De Vries Van Stockum en uitgeverijen.

Subsidiënten Winternachten festival 2021
Het Winternachten festival 2021 is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de
Gemeente Den Haag, Nederlands Letterenfonds, VSBfonds, Dioraphte, Fonds 21, Prins
Bernhard Cultuurfonds, Lira Fonds, PIP, de Schrijverscentrale.

WINTERNACHTEN INTERNATIONAAL LITERATUURFESTIVAL DEN
HAAG 2021 (online editie van 13 tot en met 17 januari 2021 en slow editie in
februari en maart 2021):
Deelnemers
Sulaiman Addonia, Kenneth Aidoo, Jessica Bacuna, Bahghi, Zsófia Bán, Fiep van Bodegom,
Hassnae Bouazza, Munganyende Hélène Christelle, Tsitsi Dangarembga, Kaouthar Darmoni,
Laura van Dolron, Mona Eltahawy, Annemarie Estor, Radna Fabias, Babeth Fonchie, Mirthe
Frese, Benjamin Fro, Chihiro Geuzebroek, Salena Godden, Paula Golunska, Fleur Kotten, Gil
Gomes Leal, Arnon Grunberg, Dilâra Gürcü, Meltem Halaceli, Gerlinda Heywegen, Kjell Hoexum,
Amanou Jansen, Raoul de Jong, Chris Keulemans, Amahl Raphael Khouri, Nicole le Fever,
Xiu Bin van Lier, Noemí Lorenzo, Nisrine Mbarki, Jens Meijen, Eva Meijer, Leena Norms,
Mignon Nusteling, Stian Olesen, Nazmiye Oral, Koleka Putuma, Simon(e) van Saarloos,
Mithu Sanyal, Samantha Schweblin, Rachel Sender, Vamba Sherif, Sanam Sheriff, Shishani,
Babah Tarawally, Jaap Tielbeke, Mirle Wittekoek, Sumai Yahya.
Medewerkers Programmamakers: Francis Broekhuijsen, Meltem Halaceli, Diann van Faassen,
Gerlinda Heywegen, Fleur Jeras, Joëlle Koorneef, Nisrine Mbarki, Ilonka Reintjens. Adviseurs:
Wilma Scheffers, Reggie Baay, Vamba Sherif, Djûke Poppinga. Productie: Ellen Geertse
(productieleider), Tineke van Manen (zakelijk leider), Prem Scholte Albers (technische coördinatie), Annemarie de Bruijn, Kelly Steentjes, Ann-Nicole Tazelaar. Communicatie: Wilbert
Eerland (videoregistratie en -montage Erfstukken), Ingrid Huijsman, Kevin van Os (editor
Spot on Young Poets-video’s), Merel Schermer (social media editor), Bert-Jan Zoet. Coördinatie literaire vertalingen: Fleur Jeras. Vormgeving decor & licht: Reier Pos. Videoregistratie
en live streaming: VideobriX. Grafische vormgeving: Herman van Bostelen (Erfstukken),
Vivienne van Leeuwen, Eindeloos Den Haag (Winternachten festival). Biografieën schrijvers:
Lonneke Bär. Vertaling bio’s en webteksten: Gudrun Will.
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WRITERS SERIES
Deelnemers Daan Doesborgh, Annemarie Estor, Mira Feticu, Arnon Grunberg, Gerlinda
Heywegen, Michele Hutchison, Chris Keulemans, Vilan van de Loo, Jannah Loontjens,
Canan Marasligil, Nisrine Mbarki, Gustaaf Peek, Mariolein Sabarte Belacortu, Annelies
Verbeke.
Medewerkers Gerlinda Heywegen (redactie film), Fleur Jeras (redactie literatuur), Joëlle
Koorneef (redactie literatuur), Tineke van Manen (zakelijk leider), Ellen Geertse (productie),
Ingrid Huijsman (marketing), Vivienne van Leeuwen (Eindeloos Den Haag, grafische vormgeving), Yasmin Veenman (social media-editor).
Partners Bibliotheek Den Haag, Boekhandel De Vries Van Stockum, Museum Sophiahof,
Schrijverscollectief Fixdit.
Subsidiënten en sponsors Gemeente Den Haag, Bibliotheek Den Haag.

PODCASTS
Deelnemers Rosabelle Illes, Claudia Rankine, Simon(e) van Saarloos.
Medewerkers Ellen Walraven (coördinatie en redactie), Ilonka Reintjens (redactie), Tineke
van Manen (zakelijk leider), Ellen Geertse (productie), Ingrid Huijsman (marketing), Merel
Schermer (social media), Vivienne van Leeuwen (Eindeloos Den Haag, grafische vorm
geving), Ajša Zdravkovic / ajsaajsaajsa (illustraties), Jörgen Gario Unom JG (audiomontage),
Terry Ezra (transcriptie).
Subsidiënten en sponsors Gemeente Den Haag, Nederlands Letterenfonds

Jaarrekening
2021
Stichting
Writers
Unlimited

TOELICHTING OP DE BALANS
Vorderingen
Toelichting debiteuren

2021
€

Bibliotheek Den Haag

2020
€
230
230

0
0

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Toelichting omzetbelasting

2021
€
19.073
225
19.298

Omzetbelasting laatste periode
Omzetbelasting suppletie

Toelichting overige vorderingen

2021
€

Borgsommen
Rekening-courant Vriendenstichting

Toelichting overlopende activa

390
2.090
2.480

2021
€

Te vorderen verzuimverzekering
Vooruitbetaald pensioenfonds
Vooruitbetaalde huur
Vooruitbetaalde bestuurdersverzekering
Vooruitbetaalde verzuimverzekering
Vooruitbetaalde abonnementen
Vooruitbetaalde arbokosten
Overig

Liquide middelen

703
0
1.168
216
5.598
2.202
0
311
10.198
2021
€

2020
€
14.831
85
14.916

2020
€
390
1.382
1.772

2020
€
0
2.540
1.151
194
2.522
1.209
518
0
8.134
2020
€

ING Bank N.V., Zakelijke Rekening
ING Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening
ING Bank N.V., Vermogen Spaarrekening
Kas

6.247
3.133
145.438
159

25.888
3.134
109.970
105

Totaal liquide middelen

154.977

139.097

Van het saldo op de ING Bank N.V., Zakelijke Spaarrekening kan ten behoeve van een bankgarantie aan de
verhuurder van het kantoorpand van Stichting Writers Unlimited over een bedrag ad € 2.930,-- niet vrij worden beschikt.
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Ondertekening en
Controleverklaring
onafhankelijke
accountant
Stichting
Writers
Unlimited
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ONDERTEKENING JAARVERSLAG
STICHTING WRITERS UNLIMITED
Den Haag, 24 maart 2022
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bestuurder						
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ASV OCW subsidies
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BESTUURSVERKLARING ASV OCW SUBSIDIES
Het bestuur van Stichting Writers Unlimited te Den Haag verstrekt deze bestuursverklaring
bij de subsidieverantwoording over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
met betrekking tot de gemeentelijke – en projectsubsidies verantwoord in de jaarrekening
in dit rapport.
Het bestuur erkent de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de subsidieverantwoording
overeenkomstig de ASV en de subsidieverplichtingen zoals opgenomen in de hiervoor
genoemde subsidiebeschikkingen in dit rapport. Het bestuur verklaart de subsidieverantwoording conform deze vereisten te hebben opgemaakt.
Het bestuur verklaart dat de in de subsidieverantwoording opgenomen bestede subsidie
van de Gemeente Den Haag rechtmatig is besteed, dat wil zeggen voor het doel waarvoor
zij blijkens de subsidiebeschikking is verstrekt en in overeenstemming met de begroting en
de ASV. Het bestuur verklaart dat alle ontvangen baten voor de activiteiten/het project
volledig zijn verantwoord in de subsidieverantwoording.
Het bestuur verklaart stellig en zonder enig voorbehoud te hebben voldaan aan de verplichting genoemd in artikel 18, lid 3 van ASV om de inkomensgrens genoemd in de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector als
bezoldigingsmaximum in acht te nemen.
Den Haag, 24 maart 2022

............................................					............................................
F. Karimi						A.A. Kuijpers
voorzitter						penningmeester

............................................					............................................
W.J. van Gils						K.S. Adhin
bestuurder						bestuurder				

............................................				
H.M. Bervoets
bestuurder						

Bijlage 2
Portretfoto’s en
biografische profielen
deelnemende auteurs

INHOUDSOPGAVE
Deelnemers Winternachten internationaal literatuurfestival 2021
Deelnemers Writers Series in 2021
Deelnemers Podcasts in 2021
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DEELNEMERS WINTERNACHTEN INTERNATIONAAL LITERATUURFESTIVAL
DEN HAAG 2021
Sulaiman Addonia (Eritrea, 1975) is
een Eritrees-Ethiopisch-Britse
romanschrijver. Zijn debuut Als gevolg
van liefde (2010), genomineerd voor
de Commonwealth Writers’ Prize en
vertaald in meer dan 20 talen, is een
liefdesverhaal dat zich afspeelt in
Jedda. Silence is My Mother Tongue (2018) werd
genomineerd voor de Orwell Prize for Political Fiction
2019. Deze tweede roman gaat over Saba, een meisje
in een Oostafrikaans vluchtelingenkamp. Verstoken
van school en haar boeken, worstelt ze om haar eigen
bestaan zin te geven en dat van haar broer te
beschermen. Beide verzetten zich tegen de rollen
opgelegd door hun gender en leefwereld. Addonia
heeft in zijn woonplaats Brussel een opleiding creatief
schrijven opgericht voor vluchtelingen en asielzoekers:
de Asmara-Addis Literary Festival (In Exile). Ook
initieerde hij met Specimen Press een competitie en
literaire prijs: To Speak Europe in Different Languages, een hybride en collectieve schrijfwedstrijd.
Kenneth Aidoo (1988) maakt films,
schilderijen, tekeningen en video-
installaties. Hij studeerde af aan de
Gerrit Rietveld Academie. Hij maakt
portretten met oliepastel.
Jessica Bacuna (1996) studeerde
illustratie aan AKV | Sint Joost in
Den Bosch. Haar illustraties staan
o.a. in Trouw, Mest Magazine, Hard//
hoofd en One World. In haar werk
reageert ze op dingen die haar
fascineren zoals sociale verschijnselen die vragen oproepen. Om te kunnen experimenteren met het gebruik van meerdere materialen
maakt ze traditionele illustraties met bijvoorbeeld
waskrijt, oliepastel, plakkaatverf of gekleurd papier.
in 2021 illustreerde ze voor het Winternachten
festival-programma Erfstukken een gedicht van
Babeth Fonchie
Bahghi is vocalist en zanger van
soul-, jazz- en popsongs. In 2019
bracht ze samen met bassist
Vincent Arp haar debuut-EP
Sunshine’s Got the Blues uit met
songs over “letting go of what you
think you need to be and trusting
that everything will be fine if you stay connected to
the core of life: love”.

Zsófia Bán (Brazilië, 1957) groeide
op in Brazilië en Hongarije. Ze is een
schrijver, essayist en criticus die in
2007 haar fictiedebuut maakte met
Esti iskola (Night School: A Reader
for Grownups, 2019), gevolgd door
Amikor még csak az állatok éltek
(When There Were Only Animals, 2012, Als nur die
Tiere lebten, 2014). Haar recentste bundel met
korte verhalen is Lehet lélegezni! (2019, Weiter atmen,
2020). Haar fictieve oeuvre is vertaald naar meerdere talen waaronder Engels, Duits, Spaans, Portugees en Italiaans. Bán is ook een productief auteur
van essays en kritieken over literatuur, kunst en
beeldcultuur. Ze publiceerde onder meer de bundels
The Turul Bird and the Dinosaur (2018). Exposed
Memories: Family Pictures in Private and Collective
Memory (2010, als co-auteur), Test-Packing (2008)
en Amerikáner (2000). Haar recentste non-fictiepublicatie is Der Sommer unseres Missvergnügens
(The Summer of Our Discontent, 2019, transl. by
Terézia Mora). Ze leeft en werkt in Boedapest, waar
ze als Associate Professor doceert aan de Faculteit
voor Amerika- studies van de Eötvös Loránd-universiteit.
Fiep van Bodegom (India, 1984)
schrijft voor weekblad De Groene
Amsterdammer en is redacteur bij
literair tijdschrift De Gids. Ze
studeerde literatuurwetenschappen
en cultural analysis aan de Universiteit van Amsterdam en publiceert
recensies, essays, interviews, vertalingen en proza,
zowel in voornoemde tijdschriften als voor Mister
Motley, DeFusie, nY en DWB. Van Bodegom staat
geregeld op (literaire) festivals en podia als panel
host en interviewer, waaronder het Winternachten
internationaal literatuurfestival Den Haag, Perdu,
Crossing Border en Spui25.
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 maakte TV-programma’s voor diverse
omroepen en presenteert literaire programma’s in
onder meer het Winternachten festival. Bouazza
studeerde Engels en is een fervent twitteraar. In
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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. Samen met Michelinsterrenkok Soenil Bahadoer schreef ze het culinaire
boek Spicy Chef - Verhalen en recepten uit de
keuken van Lindehof (2020).
Munganyende Hélène Christelle
(Rwanda, 1993) is schrijver, maatschappijkritisch commentator en
medepresentator van de podcast
Fufu & Dadels. Daarin worden
kritische levensvragen besproken over
onder meer feminisme en gender
rollen, over intercultureel zusterschap en fuckboys,
en over tradities en seksualiteit. Ze groeide op in
Kigali en Eindhoven, en studeerde politicologie in
Brussel. Ze publiceert over feminisme en de politieke
emancipatie van millennials met een migratie
achtergrond bij onder andere Vogue, Vileine en
OneWorld. Christelle heeft samen met andere vrouwen
van kleur IamSHERO opgericht. Deze stichting wil
jonge vrouwen in Nederland laten zien dat er kansen
voor iedereen zijn. Over haar romandebuut Vreemd
fruit, dat verschijnt in 2021, zei ze in Trouw: “Ik
streef ernaar jonge vrouwen die opgroeien met
eenzelfde complexe migratiegeschiedenis als de
mijne een stem te geven. Jongeren die moeten leren
bewegen tussen ontheemding en thuiskomst.”
Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe,
1959) is naast succesvol filmmaker
ook een bekroond schrijver van
romans, toneelstukken en korte
verhalen. Haar eerste verhalen en
toneelstukken schreef ze begin
jaren tachtig, gevolgd door haar
romandebuut Nervous Conditions in 1988. Na
studies medicijnen en psychologie in Engeland en
Zimbabwe neemt haar carrière een wending als ze
in 1989 naar Duitsland verhuist om aan de filmacademie in Berlijn te studeren; in de jaren die volgen
produceerde, schreef en regisseerde ze speelfilms
en documentaires die zowel in Zimbabwe als op
internationale filmfestivals met succes vertoond
werden. In 2006 publiceerde ze de roman The Book
of Not, en in 2018 This Mournable Body, geselecteerd voor de shortlist van de Booker Prize 2020. De
drie romans vormen een aangrijpende trilogie rond
hoofdpersonage Tambuzai, en tegelijk een rauw en
openhartig portret van de Zimbabweaanse samenleving.

Kaouthar Darmoni (Tunesië, 1968) is
sinds 2019 directeur-bestuurder van
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis in
Amsterdam. Darmoni, van oorsprong
Tunesisch, studeerde Gender Studies
aan de Université Paris-Sorbonne en
promoveerde op dat onderwerp aan de Université
Lumières Lyon II. Ze woont en werkt sinds vele jaren
in Nederland. Ze heeft diverse (academische)
publicaties op haar naam staan, bijna twintig jaar
ervaring met gender- en mediastudies en is daarnaast een ervaren ondernemer, spreker over vrouwelijk leiderschap en mediapersoonlijkheid. Ze is
actief binnen verschillende internationale vrouwenbewegingen. Haar online cursus The Divine9 Dance
Therapy, geïnspireerd door Arabische danstradities,
helpt vrouwen hun feminiene kracht te vinden.
Laura van Dolron (Rotterdam 1976)
spreekt zich als schrijver, theatermaker, regisseur, performer en action
writer uit als idealist. Ze maakt geen
theater over een betere wereld, maar
maakt een betere wereld in het
theater. Van Dolron schrijft bijna al
haar stukken zelf. De teksten van haar voorstellingen Liefhebben en WIJ zijn in boekvorm uitgegeven. Ze staat vaak alleen op het podium, soms
met anderen zoals Steve Aernouts (Sartre zegt
Sorry, Wat nodig is, WIJ) en Lizzy Timmers (Walden
Revisited, Mogelijkheden). Hiernaast regisseert
Laura, zoals de voor-stellingen van Emilio Guzman
(Een dunne dekmantel, Alle mensen verzamelen!).
Sinds 2015 is Laura van Dolron ook action writer. Bij
allerhande bijeenkomsten, van het Theaterfestival
tot een workshop voor de politie, reflecteert zij live
op wat zij ziet en vangt zij met de blik van een
buitenstaander het evenement in slimme en grappige taal.
Mona Eltahawy (Egypte, 1967) is een
feministisch auteur, commentator
en een dwarsbomer van patriarchaat. Haar debuut Hoofddoek en
maagdenvlies: waarom het Midden-Oosten een sexuele revolutie
nodig heeft (Headscarves and
Hymens: Why the Middle East Needs a Sexual
Revolution, 2015) richt zich tegen patriarchaat in
het Midden- Oosten en Noord-Afrika. In haar
tweede boek The Seven Necessary Sins For Women
and Girls (2019) breidt ze dit dwarsbomen uit naar
de hele wereld. Haar commentaren verschenen in
media overal ter wereld. Ze maakt video-essays
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onder de naam FEMINIST GIANT, hetgeen ook de
titel is van de nieuwsbrief die ze heeft opgericht en
waarvan ze hoofdredacteur is.
Annemarie Estor (1973) is dichter,
essayist en illustrator van haar
literaire werk. Ze won twee maal de
Herman de Coninckprijs; in 2011 voor
het dichtdebuut Vuurdoorn me en in
2013 voor de De oksels van de bok.
In 2015 verscheen Dit is geen theater
meer. Kenmerkend voor haar poëzie is haar erotische
of meer in het algemeen zinnelijke en zintuiglijke
benadering. Haar bundel Niemandslandnacht is een
‘crime-poem’ over een gedeelde stad waar weinig is
wat het lijkt: een wereld van extremen, exotisch,
maar vaak ook akelig herkenbaar. De bundel werd
bekroond met de Jan Campert-prijs 2018. In 2020
verscheen haar bundel De bruidsvlucht en publiceerde ze onder meer het lange gedicht Een nieuwe
biotoop in Zwemlessen voor later, een klimaatpoëziebundel met werk van 160 Nederlandse en
Vlaamse dichters.
Babeth Fonchie - auteur - (1993) is
dichter, woordkunstenaar en jurist.
Zoektochten en de rauwe versie van
het leven zijn centrale thema’s in haar
werk. Ze daagt je uit om voorbij de
eerste indruk te kijken. Sinds najaar
2019 is ze huisdichter van online
feministisch mediaplatform Lilith. Magazine ELLE
publiceerde twee gedichten die ze schreef over de
dood van George Floyd. Haar werk werd ook gepubli
ceerd in De Groene Amsterdammer, online magazine
Hard // Hoofd en literair magazine Kluger Hans. In
2020 maakte ze deel uit van het Op de Schans
programma in festival Into the Great Wide Open, en
werd ze geselecteerd voor Vers van het Mes en voor
de Schrijfresidentie, initiatieven van deBuren, het
Vlaams-Nederlandse huis voor cultuur en debat. Fonchie is als juridisch adviseur verbonden aan het
Ministerie van OCW. Zij werkte onder meer voor de
Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de
Verenigde Naties en de Europese Unie.
Radna Fabias (Curaçao, 1983)
ontving voor haar poëziedebuut
Habitus (2018) onder meer de C.
Buddingh’-prijs. Een opzienbarende,
existentialistische bundel die gaat
over Curaçao, haar eigen positie als
(zwarte) vrouw, als immigrant, als
buitenstaander en over thuis-zijn. Ze studeerde
Writing for Performance aan de Hogeschool voor

de Kunsten Utrecht en won in 2016 de poëzieprijs
van de stad Oostende. Fabias’ stijl kenmerkt zich
door een grote afwisseling, zowel inhoudelijk als
stilistisch. De Groene Amsterdammer schrijft
hierover in 2018: “Fabias durft alle hoeken en gaten
van de poëzie als kunstvorm te benutten, de
gedichten zijn dan weer kort en lyrisch, dan weer
verhalend en lang, nu eens helder en toegankelijk en
dan weer hermetisch en experimenteel.” Habitus is
in het Frans en Italiaans vertaald en wordt naar het
Spaans, Arabisch en Duits vertaald. Fabias vertaalt
zelf poëzie van Nobelprijswinnaar Louise Glück,
eind 2021 uit te geven door De Arbeiderspers.
Mirthe Frese is moderator, schrijver
en theatermaker. Bij De Balie maakte
Frese succesvolle programmaseries
als De Vrijheidslezing, Grote Denkers en Generatie IK. In 2018
schreef en speelde ze voor Theater
Na de Dam haar eerste solovoorstelling, Retourtje Polen. Ze schrijft aan een historische
familieroman over haar Joods-Molukse wortels
(verwacht: 2021 bij uitgeverij Nijgh & Van Ditmar).
Of ze nu schrijft, theater maakt, een debat leidt of
een programma maakt, haar uitgangspunt is altijd
om een diversiteit aan verhalen, geschiedenissen en
meningen bij elkaar te brengen.
Benjamin Fro (Nederland, 1994,
eigen naam Adam Bais) is een
muziekartiest en woordkunstenaar
met meer dan 400K streams op
Spotify die zich ooit omschreef als
filosofisch rapper die hiphopmuziek
maakt. Maar hij is veel meer dan dat.
Luister naar zijn eerste soloalbum Praten Over Leven
(2017), vol hiphop grooves, hints naar collega-rappers en vooral een sterke mix van muzikale genres.
Of naar zijn tweede album Behave (2018) waarop
hij op soulvolle beats de Nederlandse ‘normaal-doen’- mentaliteit bekritiseert. In 2019
scoorde Fro met de EP In the City, over identiteit,
gentrificatie, liefde en spiritualiteit in een wereld
waar geld en status boven alles gaat, in 2020
gevolgd door zijn EP I Love Them.
Chihiro Geuzebroek (1983) is filmmaker en klimaatrechtvaardigheids
activist. Ze volgde filmstudies aan de
Universiteit van Amsterdam en
werkte aan projecten voor de NPO,
Partij voor de Dieren en ARTIS. Nadat
ze in 2009 in Kopenhagen bij de
VN-klimaattop had gefllmd, reisde ze naar Bolivia
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waar ze haar klimaatrechtvaardigheidsdocumentaire
Radical Friends opnam. In 2016 begon ze actieperformances te filmen voor Fossil Free Culture; ook nam ze
driemaal deel aan jaarlijkse Ende Gelände-protestacties tegen kolenmijnbouw in Duitsland. Ze is
deelnemer aan Code Rood en Fossielvrije Cultuur
(filmen), coördinator Greenpeace (2019), campagneleider gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam BIJ1
(2018), medeoprichter van Climate Liberation Bloc
(2017) en de de-koloniale stichting Aralez (2020).
Salena Godden is een icoon van de
Britse spoken word scene, geliefd
Engels dichter en performer, sociaal
en politiek activist en radiomaker.
Begin jaren negentig brengt ze haar
eerste CD’s en DVD’s uit met poëzie
voordracht en registraties van haar
live-optredens; een reeks die ze continu uitbreidt,
zoals met The Lockdown E.P. in 2020. Haar gedichten,
essays en korte verhalen zijn opgenomen in tientallen
verzamelbundels. Vanaf 2011 verschijnen de dichtbundels Under the Pier en Fishing In The Aftermath Poems 1994-2014, en de jeugdmemoires Springfield
Road. Voor haar Pessimism is for Lightweights - 13
pieces of courage and resistance (2018) liet ze zich
inspireren door protesten en demonstraties over
onder meer vrouwenrechten, gerechtigheid, sexisme,
racisme, immigratie en identiteit. Haar romandebuut
Mrs Death Misses Death verscheen januari 2021.
Fleur Kotten (2000) is multidisciplinair kunstenaar en leerkracht
kunstgeschiedenis en tekenen. Ze
studeert aan de Breitner Academie
van de Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunsten. In haar schilderkunst, illustraties, lasercuts, installaties en sculpturen zoekt ze naar een beeld dat een
bepaalde harmonie in vorm, kleur of ritme uitstraalt.
In 2021 maakte ze illustreerde bij de brieftekst van
Eva Meijer voor het Winternachten festival-programma Erfstukken.
Gil Gomes Leal (1991) is choreograaf
en danser. Hij volgt de dansopleiding
aan het ROC in Utrecht en wordt in
2013 wereldkampioen experimentele
dans op het Franse kampioenschap
Juste Debout. In 2016 richt hij in
Rotterdam het dansgezelschap
Amenti op, waar hij bewegingsworkshops en
optredens geeft. Sinds 2015 is hij lid van ISH Dance
Collective. In 2019 gaat zijn debuutvoorstelling
Ayahuasca in premiere.

Arnon Grunberg (Amsterdam 1971)
is een van de succesvolste Nederlandse schrijvers, ook in het buitenland. De productieve romancier,
columnist, essayist, dichter en
scenarist woont en werkt voornamelijk in New York. In zijn fictie beschrijft
hij thema’s als geloof, ouderschap, liefde en relaties.
In zijn essays en columns, debatten en optredens
zoekt hij graag de polemiek op over actuele kwesties. Na zijn romandebuut en internationale doorbraak met Blauwe maandagen (1994) volgen veelbesproken, bekroonde en internationaal succesvolle
romans als Fantoompijn (2000), De asielzoeker
(2003), Tirza (2006), Onze oom (2007), Huid en haar
(2010), Moedervlekken (2016) en Bezette gebieden
(2020). Ook publiceert hij tussen 2000 en 2008
romans en essays onder het pseudoniem Marek van
der Jagt. Grunberg krijgt voor zijn romans en verhalen de P.C. Hooft-prijs 2022. De jury van de prijs
noemt de auteur “een schrijver die ongeëvenaard is
in ambitie, productiviteit en intellectuele kracht”.
Dilâra Gürcü (Turkije, 1986) voltooide
haar middelbare schoolopleiding aan
het Izmir American Collegiate Institute, inclusief een studiejaar als
uitwisselingsstudent in New York,
Rochester. Nadat ze haar psycho
logiestudie afrondde aan de Yeditepe
universiteit in Istanboel, werkte ze vijf jaar als
psycholoog. In 2013 en 2014 schreef ze voor de
Turkse krant Radikal over feminisme, sociale bewegingen en rechten van minderheden. In 2015 richtte
ze erktolia op, het eerste Turkse online platform
tegen sexisme. Ze verliet de organisatie in 2017 en
was ondertussen verbonden aan meerdere activistische projecten in Turkije en Frankrijk, en organiseerde crowdfundingcampagnes. Gürcü schrijft
vanaf 2014 over feminisme voor T24, het eerste
onafhankelijke Turkse online magazine. Haar
non-fictiedebuut It’s No Longer Between Us (2019)
onderstreept dat voor vrouwen het persoonlijke
politiek moet worden. Ze woont sinds 2013 in Parijs,
waar ze werkt in de internettechnologiesector.
Meltem Halaceli is schrijver, feministe en programmamaker met veel
interesse in het Midden-Oosten. Ze
is verbonden aan de Universiteit van
Amsterdam als projectmanager
inclusie en aan het Winternachten
internationaal literatuurfestival Den
Haag als programmamaker. Haar debuut De vergeten
geschiedenis van mijn grootvader Sulayman Hadj
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Ali (2015) gaat over de ontdekking van de memoires
van haar grootvader. In dit boek vertelt ze haar zoektocht naar zijn levensverhaal, dat zich voltrok in de
periode van de Eerste Wereldoorlog, toen haar opa
dienstplichtig soldaat was; een tijdperk met directe
invloed op het heden. Haar gedicht Moederhuis is
bekroond met de El Hizjra Literatuurprijs. Halaceli
heeft als researcher en tolk gewerkt voor onder meer
Zomergasten, OVT en Langs de grenzen van Turkije
van de VPRO. Ze werkt aan haar tweede boek.
Gerlinda Heywegen (1968) is
programmamaker, schrijver, organisator, lezinggever en podcaster,
voornamelijk op het gebied van film,
regelmatig in combinatie met
literatuur. Ze is programmeur voor
Film by the Sea in Vlissingen en
maakt programma’s voor het Winternachten
festival. Koning Film is het door haar opgezette
collectief van sprekers over film, ieder op hun eigen
terrein, van muziek tot filosofie. Heywegen schreef
onder andere The other director, een boek over
directors of photography, ze werkte mee aan Passie
voor Cinema (Frans Westra) over 40 jaar filmvertoning in Nederland en was redacteur en journalist voor
filmtijdschrift Skrien. Tegenwoordig schrijft ze
regelmatig voor de websites van Netherlands
Society of Cinematographers en Elders Literair.
Kjell Hoexum is een jonge dichter
uit Den Haag die tijdens Winternachten festival 2017 deelnam aan
Spot on Young Poets, het educatieproject van Writers Unlimited, dichter
Diann van Faassen en Museum
Meermanno | Huis van het Boek.
Tijdens dichtworkshops op Haagse middelbare
scholen krijgen leerlingen les in dichten en voordracht. Kjell droeg zijn gedicht voor tijdens Winternachten 2017. Hij was destijs leerling van De Populier
in Den Haag en studeert nu aan de Nederlandse
Fotovakschool Rotterdam.
Amanou Jansen is een jonge dichter uit Den Haag
die tijdens Winternachten festival 2020 de finale
van de Jonge Campert-prijs haalde. Amanou nam
najaar 2019 deel aan Spot on Young Poets, het
educatieproject van Writers Unlimited, dichter
Diann van Faassen en Museum Meermanno | Huis
van het Boek. Tijdens dichtworkshops op Haagse
middelbare scholen krijgen leerlingen les in dichten
en voordracht. Amanou droeg een gedicht voor
tijdens Winternachten 2020 en werd tijdens het
Schrijversfeest tweede in de finale van de Jonge

Campert-prijs voor beste dichter-scholier. Amanou
was destijds leerling van Dalton Den Haag en
studeert nu Biomedische Wetenschappen aan de
Universiteit van Leiden.
Raoul de Jong (Rotterdam, 1984)
reisde op zijn negentiende vier
maanden door West-Afrika, overleefde vier maanden New York met
vijftig dollar op zak en wandelde
van Rotterdam naar Marseille uit
naam van zijn hond Puck. Hij schreef
columns, artikelen en verschillende rubrieken voor
onder andere NRC Handelsblad, nrc.next, IS, Elle,
Het Parool en Vrij Nederland. Hij publiceerde de
romans Het leven is verschrikkulluk (2005), Stinknegers (2006), It’s Amaaazing (2006), Miracoloso
(2008), De grootsheid van het al (2013), Dagboek
van een puber (2018) en Jaguarman; Mijn vader, zijn
vader en andere Surinaamse helden (2020).
Chris Keulemans (Tunis, 1960) is
schrijver, essayist, reiziger, veelgevraagd debatvoorzitter. Hij publiceerde fictie en non-fictie, was
directeur van De Balie, en oprichter
van de literaire boekhandel Perdu en
van het cultureel centrum De Tolhuis
tuin, allebei in Amsterdam. Hij acteerde met Enkidu
Khaled in de door hun gezamenlijk gerealiseerde
documentaire theatervoorstelling Bagdad. Uit
nieuwsgierigheid naar hoe kunstenaars na een crisis
de stad opnieuw uitvinden reisde hij naar Sarajevo,
Beirut, Tirana, Algiers, New York, Kiev, Jakarta en
Qamishlo. Op uitnodiging van PAX schreef hij
Srebrenica & PAX 1995-2020, een overzicht van 25
jaar steunverlening aan de Vereniging Vrouwen van
Srebrenica door het IKV en PAX, naar aanleiding
van de genocide in Bosnië. In 2021 verscheen Gastvrijheid, waarin hij in een mix van reisverhalen,
observaties, herinneringen en verbeelding op zoek
gaat naar de kunst van de gastvrijheid.
Amahl Raphael Khouri (Jordanië) is
een queer transgender toneelschrijver
en theatermaker die woont en werkt
in Berlijn en Egypte. Hij schreef
onder meer de toneelstukken No
Matter Where I Go (2014), een
performance over ervaringen van
queer vrouwen in Libanon, Ich brauche meine Ruhe
(2018) en She He Me (2019), de eerste Arabische
trans theatertekst. Zijn oeuvre is in de VS en in
Groot-Brittannië geselecteerd voor meerdere
theaterinitiatieven en -readings.
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Nicole le Fever (Den Haag, 1965)
begon haar journalistieke carrière als
verslaggever van het Jeugdjournaal.
Van 2006 tot 2011 was ze correspondent Midden-Oosten voor het
NOS journaal met Amman (Jordanië)
als standplaats. Ze deed verslag over
22 landen. Door haar werk als correspondent heeft
ze grote bewondering gekregen voor de mensen in
de gebieden die ze bezocht. Ze prijst vooral de
behulpzaamheid en gastvrijheid. “Als je de weg
vraagt lopen hele groepen met je mee en men is
echt opgelucht als je goed aankomt.” Sinds haar
terugkeer in Nederland werkt ze op de redactie van
de NOS.
Xiu Bin van Lier is een jonge dichter
die tijdens Winternachten festival
2018 de finale van de Jonge Campert-prijs haalde. Zij nam najaar
2017 deel aan Spot on Young Poets,
het educatieproject van Writers
Unlimited, dichter Diann van
Faassen en Museum Meermanno | Huis van het
Boek. Tijdens dichtworkshops op Haagse middelbare scholen krijgen leerlingen les in dichten en
voordracht. Xiu Bin droeg haar gedicht voor tijdens
het Schrijversfeest van het Winternachten festival
2018 als een van de drie finalisten van de Jonge
Campert-prijs voor beste dichter-scholier. Ze is een
leerling van het Dalton Den Haag.
Noemí Lorenzo is een jonge dichter uit Den Haag
die tijdens Winternachten festival 2019 de finale
haalde van de Jonge Campert-prijs. Zij nam drie
keer deel aan Spot on Young Poets, het educatieproject van Writers Unlimited, dichter Diann van
Faassen en Museum Meermanno | Huis van het
Boek. Tijdens dichtworkshops op Haagse middelbare scholen krijgen leerlingen les in dichten en
voordracht. Noemí droeg haar gedichten voor tijdens
het Schrijversfeest van het Winternachten 2019 als
een van de drie finalisten van de Jonge Campertprijs voor beste dichter-scholier. Tijdens het Winternachten festival 2020 kreeg ze een eervolle
vermelding voor haar derde gedicht. Ze was leerling
op Dalton Den Haag en studeert Scheikunde aan
het Universiteit van Leiden.
Nisrine Mbarki (Tilburg, 1977) is
schrijver, dichter, columnist en literair
vertaler. Daarnaast is ze redacteur
en programmamamaker bij het
Winternachten festival. Ze schrijft
korte verhalen, theaterteksten en

poëzie. Ze vertaalt poëzie uit het Arabisch naar het
Nederlands. Haar poëzie en columns verschijnen
regelmatig in literaire tijdschriften als De Gids, Het
Liegend Konijn, Tirade en Poëziekrant. Ze stond
eerder op festivals als Poetry International, Globale
in Bremen, Winternachten, Read My World, Felix
Poetry Festival in Antwerpen en de Nacht van de
Poëzie. Ze is medeoprichter en artistiek leider van
theatergroep Landgenoten waarvoor ze de theatertekst Club Paradis (2016) schreef, opgevoerd in
Nederland en Duitsland. Haar debuutbundel Oeverloos verschijnt januari 2022 bij uitgeverij Pluim.
Jens Meijen (België, 1996) rondde
de Masters Westerse Literatuur,
Literatuurwetenschappen en Europese Studies af aan de KU Leuven.
Hij is journalist, recensent en
columnist voor het Vlaamse weekblad Humo en het Vlaamse dagblad
De Morgen, redacteur van Greenpeace Belgium en
redactielid van het literaire tijdschrift dw b (Dietsche
Warande & Belfort). Verder was hij de (eerste)
‘Vlaamse Jonge Dichter des Vaderlands’. Hij publiceerde gedichten in De Revisor, deFusie, Hard// hoofd
en Deus ex Machina. Xenomorf (2019), zijn debuutbundel, tekent hartstochtelijk en met veel taalplezier
verzet aan tegen het sterven van de aarde door
vervuiling, tegen almaar sneller produceren en
maximalisatie van winsten. De bundel werd bekroond
met de C. Buddingh’-poëzieprijs. In 2021 verscheen
zijn debuutroman De lichtjaren.
Eva Meijer (Hoorn, 1980) is beeldend
kunstenaar, filosoof, schrijver en
singer-songwriter. Na publicaties
van korte verhalen en poëzie in
literaire tijdschriften als De Revisor
en Tirade verscheen in 2011 haar
debuutroman Het schuwste dier over
het verwerken van een plotseling sterfgeval. In
Dagpauwoog (2013) verzeilt het hoofdpersonage
uit dierenliefde in het grensgebied tussen idealisme
en terreur; en Het vogelhuis (2016) portretteert de vergaande passie voor vogels van de Britse Gwendolen
Howard. In 2017 verscheen De soldaat was een
dolfijn, een essay over politieke dieren. In 2018 werd
haar de Halewijnprijs toegekend voor haar oeuvre.
Na een filosofische verhandeling over depressie, De
grenzen van mijn taal, de roman Voorwaarts en de
academische studie When Animals Speak: Towards
an Interspecies Democracy (alle 2019), publiceerde
ze in 2020 haar roman De nieuwe rivier, een magischrealistisch moordmysterie.
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Leena Norms (VK, 1990) is een
literaire video-essayist, dichter en
criticus bekend van haar veelbekeken
Just Kiss My Frog-YouTubekanaal
(sinds 2007, bijna 7 miljoen weer
gaven) met boekbesprekingen, toptienlijsten, poëzievoordracht en
persoonlijke vlogs. In 2019 publiceerde ze Doom
Rolled in Glitter, een bundel met twintig gedichten
over de hoogte- en dieptepunten in het leven van
een twintiger (denk aan: vriendschappen, identiteits
crises, klimaatverandering onder ogen zien, de eerste
liefde). Norms studeerde Engelse literatuur aan de
Aberystwyth University in Wales.
Mignon Nusteling - illustrator (Dordrecht, 1991) is kunstenaar en
dichter, maar ook bekend door haar
Instagramacccount @Mignonnus,
waar ze zonder gêne onderwerpen
aansnijdt als kunst, autisme,
cyberbullying, seksualiteit en
feminisme. Een van haar missies is het toegankelijk
maken van kunst en ze voert dit zowel on- als
offline uit. In 2017 verscheen in eigen beheer de
geïllustreerde dichtbundel Zon- & Sodeflikstralen
en in 2020 haar persoonlijke stadsgids over Dordrecht: De Maaspiraat. Ze werkt autonoom, maar
illustreert ook onder het alias @StudioStout. De
illustraties van Studio Stout zijn herkenbaar door
de heldere kleuren en zwarte lijnen, en worden zowel
vrij als in opdracht gemaakt. In 2021 maakte ze een
illustratie bij een brieftekst van Annemarie Ensor
voor het Winternachten festival-programma
Erfstukken.
Stian Olesen is een jonge dichter uit
Den Haag die tijdens Winternachten
festival 2020 de Jonge Campert-prijs
won. Hij nam najaar 2019 deel aan
Spot on Young Poets, het educatieproject van Writers
Unlimited, dichter Diann van Faassen en Museum
Meermanno | Huis van het Boek. Tijdens dichtworkshops op Haagse middelbare scholen krijgen leer
lingen les in dichten en voordracht. Stian droeg zijn
gedicht voor tijdens Winternachten 2020. Als een van
de drie finalisten won hij tijdens het Schrijversfeest de
Jonge Campert-prijs voor beste dichter-scholier.
Hij is leerling van de Vrije School Den Haag.
Nazmiye Oral is schrijver, actrice en
theatermaker. Ze debuteerde in
2011 met de roman Zehra, over een
Turks meisje dat verstoten wordt
omdat ze ‘anders’ is. In al haar werk

staat één vraag centraal: hoe verhoud je je tot
andersdenkenden zonder jezelf te verloochenen?
Oral speelde als actrice in Oesters van Nam Kee,
Combat, Hertenkamp en Baantjer. Verder toerde ze
met Gesluierde Monologen door Nederland, België
en Amerika. Een van de monologen - over een vrouw
die het contact met haar man kwijt is - schreef ze
zelf. In 2010 ging Retour Hollands Spoor in première,
haar tweede toneelstuk voor Het Nationale Toneel,
dat ze schreef met Gerardjan Rijnders. In 2020 was
Oral gast in het televisieprogramma Zomergasten.
Koleka Putuma (Zuid-Afrika, 1993) is
dichter, performer en theatermaker;
ze bestormde de Zuid-Afrikaanse
literaire wereld met haar debuutbundel Collective Amnesia (2017),
die direct na verschijning een
bestseller werd. Putuma wordt
gezien als een belangrijke jonge stem in de
Zuid-Afrikaanse poëzie. Ze behoort tot een generatie die geen herinneringen heeft aan de apartheid,
maar wel zelf nog dagelijks te maken heeft met de
consequenties en repercussies. Haar werk onderzoekt dan ook thema’s als ras, homofobie, womenhood en de werking van machtsstructuren in
relaties, religie en in de politiek. Haar poëzie is
gedurfd en inventief, niet alleen in onderwerp en in
taal, maar ook in de vorm van de gedichten, die
soms maar één regel lang zijn. Putuma is de
oprichter en directeur van Manyano Media, een
organisatie die het werk en de verhalen van zwarte,
queer kunstenaars en queer leven produceert en
bevordert.
Simon(e) van Saarloos (1990) is filosoof, schrijver, columnist en debatleider. Ze schrijft literaire kritieken,
interviews, essays, opiniestukken en
fictie. In 2015 bundelde ze een deel
van haar nrc.next-columns in Ik
deug / deug niet en was te zien als
zomergast in het gelijknamige VPRO TV-programma. Met Niña Weijers organiseerde zij een
‘sekstische talkshow’ in De Rode Hoed. Als duo
vertaalden zij ook Nein. een manifest van Eric
Jarosinski; in 2016 stond ze in het theater met de
voorstelling Holy F, samen met acteurs Sophie van
Winden en Eva Marie de Waal. Ook dat jaar verscheen haar roman De vrouw die, gevolgd in 2018
door ENZ. - het Wildersproces en in 2019 door
Herdenken herdacht. Een essay om te vergeten. Ze
schrijft haar naam als Simon(e) om de aanwezigheid van gender in namen aan te kaarten.
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Mithu Sanyal (Duitsland, 1971) is een
cultuurwetenschapper, journalist en
auteur die schrijft over seks, gender,
postkolonialisme, macht en racisme.
Haar dissertatie over de cultuurge
schiedenis van vrouwelijke geslachts
delen verscheen als Vulva. Die
Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts (2009),
een pionierwerk over dit thema. Sinds 1996 schrijft
Sanyal features en hoorspelen voor de Duitse zender
WDR, en publiceert ze essays en artikelen in onder
meer The Guardian en een aantal Duitse magazines.
In haar studie Vergewaltigung. Aspekte eines
Verbrechens (2016, Engelse vertaling Rape. From
Lucretia to #MeToo, 2019) toont ze dat denken over
verkrachting een lange en opmerkelijk consistente
geschiedenis kent. Haar romandebuut Identitti
(2021) over identiteitspolitiek, gaat over een student
en haar Postkoloniale Studies-docent die niet de
persoon van kleur is die ze pretendeert te zijn.
Samanta Schweblin (1978, Argentinië)
publiceerde vanaf 2002 een inter
nationaal hoog gewaardeerd oeuvre
van drie bundels met korte verhalen,
een roman en een novelle. Haar werk
is in meer dan twintig talen vertaald.
Ze woont in Berlijn. Haar
debuutroman Distancia de rescate (Gif, 2014) is een
meeslepende samenspraak van twee moeders tegen
een dreigende achtergrond van milieuproblemen. In
de roman Kentukis (Duizend ogen) zijn schattige
robotjes een rage. Ze zien er uit als dieren die
troost, vriendschap of huiselijkheid bieden. Maar de
cameraatjes in de ogen registreren alles, en alles
wordt via internet op afstand gecontroleerd door een
onbekende: Schweblin raakt een gevoelig punt in
een tijd van internetgiganten en sociale media die
alles van ons weten.

vaders (1999) is deels gebaseerd op de verhalen van
zijn grootmoeder en gaat over de clash tussen uit
de VS teruggekeerde slaven en andere Liberianen.
Zwijgplicht (2007), een detective over een man die
een verdwijning onderzoekt, beschrijft hoe macht en
machtsmisbruik werken in Afrika. Daarna verscheen
De Getuige, een scherp portret van migratieland
Nederland. Zijn roman De Zwarte Napoleon (2015)
portretteert Samori Touré, die in de 19e eeuw het
Wasulu-rijk stichtte in westelijk Afrika. Journalis
tiek werk, waaronder filmrecensies, is gepubliceerd
in onder meer The New York Times, Trouw en One
World. Met Ebissé Rouw stelde hij de verhalen
bundel Zwart (2018) samen met Afro-Europese
literatuur uit de Lage Landen. In 2021 verscheen
Ongekende liefde, waarin hij zijn levensverhaal
vertelt aan zijn tienjarige dochter Bendu.
Sanam Sheriff (India, 1995) is een
dichter en artiest uit Bangalore die
2018 afstudeerde in Creative
Writing aan het Bryn Mawr College
in Philadelphia, VS. Ze was een
2018-2019 Thomas J. Watson
Fellow, werd in genomineerd voor de 2018 Pushcart
Prize, en won de Button Poetry Video Contest 2018.
Haar werk is gepubliceerd of zal verschijnen in
Virginia Quarterly Review, The Offing, Vinyl Poetry
& Prose, The Academy of American Poets, The
Shade Journal, DW B, en elders. Momenteel is ze
een Master of Arts-kandidaat in Poëzie aan de
Washington University in St. Louis, waar ze redac
teur dichtkunst is van The Spectacle Magazine.
Sheriff nam in 2018 deel aan het Winternachten
internationaal literatuurfestival Den Haag.

Rachel Sender - illustrator - (Spanje,
1981) is een illustrator en keramist.
Ze maakt redactionele illustraties,
werkt met keramiek en geeft les op
de Willem de Kooning Academie in
Rotterdam. In 2021 maakte ze een
illustratie bij een kort verhaal van Jens Meijen voor
het Winternachten festival-programma Erfstukken.

Shishani (Namibië, 1988) is een
singer-songwriter geliefd om haar
soepele en krachtige stem. Haar
roots liggen in Namibië en België,
maar ze groeide voornamelijk op in
Nederland. Ze brengt in haar werk
deze werelden samen. Haar muziek
geeft troost en getuigt van een sterke sociaal
bewustzijn. Ze richtte in 2019 de all female band
Miss Catharsis op. Als antropoloog (BA) en musico
loog (MA) heeft ze zich gespecialiseerd in eigen
tijdse Namibische urban muziek.

Vamba Sherif (Liberia, 1973), deels
opgegroeid in Koeweit, is schrijver
en journalist. Hij ontvluchtte het land
wegens de Golfoorlog en kwam als
twintigjarige in Nederland terecht.
Zijn debuutroman Het land van de

Babah Tarawally (Sierra Leone, 1972)
is een schrijver en journalist. In zijn
boek Gevangen in zwartwit-denken.
En hoe we kunnen ontsnappen (2018)
beschrijft hij hoe dit mechanisme
lang zijn denken bepaalde, tot hij
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het losliet. Hij pleit voor een Civil Rights Movement,
geïnspireerd door Ubuntu, de Afrikaanse filosofie
die draait om geven en nemen, om delen in groepen
en die zo het ‘wij’ versterkt. In 1995 vluchtte hij uit
Sierra Leone. In 2010 verscheen zijn roman De god
met de blauwe ogen. Hij was programmacoördinator van het Winternachten festival 2012 en
schreef columns in One World; daarnaast is hij
projectleider van De ToekomstAcademie, onderdeel
van New Dutch Connections, een organisatie die
(ex-)vluchtelingen motiveert en inspireert. In 2016
verscheen zijn tweede boek, De verloren hand. Een
roman over de belevingswereld van asielzoekers en
hun worsteling om opgelopen trauma’s te boven te
komen.
Jaap Tielbeke (1989) werkt sinds
2015 op de redactie van De Groene
Amsterdammer. In zijn boek Een
beter milieu begint niet bij jezelf
(2020) betoogt hij dat nadruk op
‘groen’ consumentengedrag de grote
vraagstukken buiten beschouwing
laat en de ware schuldigen buiten schot. Terwijl wij
onze ecologische voetafdruk proberen te verkleinen, blijft de fossiele industrie doodleuk doorgaan met het oppompen van olie. Terwijl wij elkaar
vliegschaamte aanpraten, blijven overheden luchtverkeer subsidiëren. In plaats van met het beschuldigende naar elkaar te zwaaien, moeten we de
echte verantwoordelijken verantwoordelijk houden.
Het bestrijden van de klimaatcrisis vergt, kortom,
politieke actie. Tielbeke studeerde Internationale
Betrekkingen in Groningen en Filosofie in Antwerpen en Nijmegen. Voor De Groene schrijft hij
vooral over klimaatverandering, sociale bewegingen
en democratische vernieuwing.
Mirle Wittekoek is een jonge dichter
uit Den Haag die tijdens Winternachten festival 2019 de Jonge
Campert-prijs won. Zij nam najaar
2018 deel aan Spot on Young Poets,
het educatieproject van Writers
Unlimited, dichter Diann van Faassen
en Museum Meermanno | Huis van het Boek. Tijdens
dichtworkshops op Haagse middelbare scholen
krijgen leerlingen les in dichten en voordracht. Mirle
droeg haar gedicht voor tijdens Winternachten
2019. Als een van de drie finalisten won zij tijdens
het Schrijversfeest de Jonge Campert-prijs voor
beste dichter-scholier. Ze was leerling op Dalton
Den Haag en studeert Social Work aan de Haagse
Hogeschool.

Alexis Wright (Australië, 1950),
activist en auteur van de internationaal succesvolle, bekroonde
romans Plains of Promise (1997),
Carpentaria (2006) en The Swan
Book (2013), publiceerde drie
non-fictieboeken: Grog War (1997),
een verslag over hoe de Aboriginal-gemeenschap
zich organiseert tegen alcoholmisbruik, Take Power
Like This Old Man Here (1998), over de landrechtenstrijd van de Aboriginal gemeenschap en Tracker
(2017), een collectief storytelling eerbetoon aan
Tracker Tilmouth, pleitbezorger en activist voor de
verbetering van de juridische en economische
positie van de Aboriginals. Wright is lid van de
Waanyi Nation, gelegen in de hooglanden bij de
Noord-Australische Golf van Carpentaria, dat zich
in 2020 onafhankelijk verklaarde.
Sumai Yahya is een jonge dichter uit
Den Haag die tijdens Winternachten
festival 2018 de Jonge Campertprijs won. Hij nam najaar 2017 deel
aan Spot on Young Poets, het
educatieproject van Writers
Unlimited, Haags Dichtersgilde en
Museum Meermanno | Huis van het Boek. Tijdens
dichtworkshops op Haagse middelbare scholen
krijgen leerlingen les in dichten en voordracht.
Sumai droeg zijn gedicht voor tijdens Winternachten 2018. Als een van de drie finalisten won
Sumai tijdens het Schrijversfeest de Jonge Campert-prijs voor beste dichter-scholier. Hij was
destijds leerling van het Edith Stein College in Den
Haag.
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DEELNEMERS WRITERS SERIES IN 2021
7 OKTOBER 2021 IN STUDIO B, CENTRALE
BIBLIOTHEEK IN DEN HAAG: SHOULD I
TRANSLATE?
Daan Doesborgh (1988) is schrijver,
vertaler en podcastmaker. Hij is
oud-redacteur van Propria Cures en
redacteur van Tirade. In 2010 werd
hij Nederlands kampioen poetry
slam. Sinds 2017 maakt hij elke
maand een aflevering van De
Poëziepodcast, waarin hij dichters interviewt over
hun eigen werk en dat van anderen. Vorig jaar verscheen zijn vertaling van de bundel Kraai van Ted
Hughes. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman,
die zal verschijnen bij uitgeverij Van Oorschot.
Michele Hutchison (1972) vertaalt
literaire fictie en non-fictie, poëzie,
graphic novels en kinderboeken van
het Nederlands en Frans naar het
Engels. Ze ontving de Vondel Translation Prize 2019 voor Stage Four,
haar Engelse vertaling van Sander
Kollaards Stadium IV. In 2020 werd The Discomfort
of Evening, haar vertaling van de roman van Marieke
Lucas Rijneveld, bekroond met de International
Booker Prize. Michele heeft meer dan veertig boeken
vertaald, waaronder romans van Ilja Leonard Pfeijffer,
Esther Gerritsen, Sander Kollaard en Tom Lanoye.
Ze is ook co-auteur van het succesvolle ouderschapsboek De gelukkigste kinderen van de wereld.
Nisrine Mbarki (Tilburg, 1977) is
schrijver, dichter, columnist en
literair vertaler. Daarnaast is ze
redacteur en programmamamaker bij
het Winternachten festival. Ze
schrijft korte verhalen, theaterteksten en poëzie. Ze vertaalt poëzie
uit het Arabisch naar het Nederlands. Haar poëzie
en columns verschijnen regelmatig in literaire
tijdschriften als De Gids, Het Liegend Konijn, Tirade
en Poëziekrant. Ze stond eerder op festivals als
Poetry International, Globale in Bremen, Winternachten, Read My World, Felix Poetry Festival in
Antwerpen en de Nacht van de Poëzie. Ze is
medeoprichter en artistiek leider van theatergroep
Landgenoten waarvoor ze de theatertekst Club
Paradis (2016) schreef, opgevoerd in Nederland en
Duitsland. Haar debuutbundel Oeverloos verschijnt
januari 2022 bij uitgeverij Pluim.

Mariolein Sabarte Belacortu (1944)
ontsluit al sinds 1970 Latijns-Amerikaanse literatuur voor de Nederlandse lezer. Ze vertaalde werk van
de ‘grote vier’- Julio Cortázar, Carlos
Fuentes, Gabriel García Márquez en
Mario Vargas Llosa - en menig
andere Spaanstalige auteur zoals Juan Carlos
Onetti, Jorge Volpi en Juan Rulfo. Sabarte wordt
regelmatig gevraagd als deskundige op het gebied
van de literatuur uit Zuid-Amerika - in interviews,
voor lezingen, als jurylid, en als adviseur. Ook was
ze als docent betrokken bij de VertalersVakschool.
4 NOVEMBER 2021 IN MUSEUM SOPHIAHOF,
DEN HAAG: BIBI KOETIS VOOR ALTIJD, LIN
SCHOLTE
Vilan van de Loo is schrijver, onderzoeker en schrijfcoach. In 1993
studeerde ze in Leiden cum laude
af, in de Indische letterkunde. In
januari 2014 is ze gepromoveerd.
Haar eerste boek Toekomst door
traditie, 125 jaar Tesselschade-Arbeid
Adelt verscheen in 1996. Sindsdien publiceerde ze
ruim 30 boeken over uiteenlopende onderwerpen,
maar vaak over geschiedenis, literatuur en over
Nederlands-Indië. Ook geeft ze talkshows en
lezingen en helpt als ghostwriter andere mensen bij
het schrijven van hun boek. Ze woont samen met
Adelbert Cornelis, op Facebook beter bekend als
huiskater Bert.
Jannah Loontjens (1974) is schrijver
en filosoof. Ze groeide op in Nederland en Zweden en heeft naast dichten essaybundels ook vier romans
gepubliceerd. Haar roman Schuldig:
Een verkenning van mijn geweten
(2020) is een essayistische, filosofische ontboezeming en persoonlijke zoektocht naar
de oorsprong van haar schuldgevoelens. Jannah
Loontjens maakt deel uit van het schrijvers
collectief Fixdit dat streeft naar meer diversiteit in
de canon en de literaire wereld. Door o.a. podcasts,
essays, open brieven en gesprekken wil Fixdit het
bewustzijn over genderongelijkheid in de letteren
vergroten en de canon uitbreiden met werk van
belangrijke vrouwelijke auteurs. Daarnaast schrijft
ze opiniestukken voor NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw en verzorgt ze een rubriek voor
Filosofie Magazine, waarin ze filosofen bespreekt
die van invloed zijn geweest op haar denken en
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schrijven. Ook schrijft ze poëzierecensies voor
Awater. Naast haar schrijverschap doceerde
Loontjens filosofie en literatuuranalyse aan de UvA,
ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, de Gerrit
Rietveld Academie en de Internationale School voor
Wijsbegeerte.
Gustaaf Peek (Haarlem, 1975)
ontving voor zijn debuutroman
Armin (2008) lovende kritieken.
Armin gaat over een jongen die in
de Tweede Wereldoorlog verwekt is
in een Lebensborn-huis waar een
zuiver Arisch ras werd gekweekt.
Dover gaat over het drama in 2000 waarbij 58
Chinese vluchtelingen omkwamen in de laadruimte
van een Nederlandse vrachtwagen. In zijn derde
roman Ik was Amerika komt een Nederlandse
krijgsgevangene in WOII in een kamp in de VS
terecht, waar hij bevriend raakt met de zwarte
Harris die hij 36 jaar later weer opzoekt. Hij ontving
er de BNG Literatuurprijs en de F. Bordewijk-prijs
voor. Najaar 2014 verscheen Godin, held, een
openhartige roman over het mysterieuze en al te
menselijke van de liefde, die werd genomineerd voor
de Libris Literatuurprijs. Peek studeerde Engels en
publiceerde voor zijn romandebuut al poëzie en
korte verhalen. In 2017 verscheen zijn pamflet
Verzet!: Pleidooi voor communisme. Recent verscheen zijn roman A.D.
Annelies Verbeke (Belgie, 1976)
schrijft romans, filmscenario’s en
toneelstukken. In 2003 debuteerde
ze met Slaap!. Later volgden drie
romans (Reus, Vissen redden, Dertig
dagen), vier bundels korte verhalen
(Groener gras, Veronderstellingen,
Halleluja en Treinen en Kamers), een collectie van
journalistieke verhalen (Wakker, samen met fotograaf Charlie De Keersmaecker) en de ‘graphic
novella’ Tirol Inferno, geschreven in jambische penta
meters en rijm, gemaakt samen met illustrator Klaas
Verplancke. Haar werk is vertaald in 26 talen en heeft
een aantal prijzen gewonnen, zoals de Opzij Literatuurprijs, de F. Bordewijkprijs, de J.M.A. Biesheuvelprijs en NRC Handelsblad Lezersprijs. Ze schreef ook
verschillende toneelstukken en filmscenario’s en
werkte samen met o.a. het acteursgezelschap
Wunderbaum. Als groot liefhebber van korte verhalen stelde ze samen met de Nederlandse auteur
Sanneke van Hassel de internationale bloemlezing
Naar de stad samen. Verbeke maakt deel uit van
het schrijverscollectief Fixdit, dat het bewustzijn
over genderongelijkheid in de letteren wil vergroten

en de literaire canon wil uitbreiden met werk van belangrijke vrouwelijke
auteurs.
11 NOVEMBER 2021 IN STUDIO B, CENTRALE
BIBLIOTHEEK DEN HAAG: 1984: WAR IS
PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS
STRENGTH
Arnon Grunberg (Amsterdam 1971)
is een van de succesvolste Nederlandse schrijvers, ook in het buitenland. De productieve romancier,
columnist, essayist, dichter en
scenarist woont en werkt voornamelijk in New York. In zijn fictie
beschrijft hij thema’s als geloof, ouderschap, liefde
en relaties. In zijn essays en columns, debatten en
optredens zoekt hij graag de polemiek op over
actuele kwesties. Na zijn romandebuut en internationale doorbraak met Blauwe maandagen (1994)
volgen veelbesproken, bekroonde en internationaal
succesvolle romans als Fantoompijn (2000), De
asielzoeker (2003), Tirza (2006), Onze oom (2007),
Huid en haar (2010), Moedervlekken (2016) en
Bezette gebieden (2020). Ook publiceert hij tussen
2000 en 2008 romans en essays onder het pseudo
niem Marek van der Jagt. Grunberg krijgt voor zijn
romans en verhalen de P.C. Hooft-prijs 2022. De jury
van de prijs noemt de auteur “een schrijver die
ongeëvenaard is in ambitie, productiviteit en
intellectuele kracht”.
Gerlinda Heywegen - moderator en
redacteur - (1968) is programmamaker, schrijver, organisator, lezinggever en podcaster, voornamelijk op
het gebied van film, regelmatig in
combinatie met literatuur. Ze is
programmeur voor Film by the Sea
in Vlissingen en maakt programma’s voor het
Winternachten festival. Koning Film is het door
haar opgezette collectief van sprekers over film,
ieder op hun eigen terrein, van muziek tot filosofie.
Heywegen schreef onder andere The other director,
een boek over directors of photography, ze werkte
mee aan Passie voor Cinema (Frans Westra) over
40 jaar filmvertoning in Nederland en was redacteur en journalist voor filmtijdschrift Skrien. Tegenwoordig schrijft ze regelmatig voor de websites van
Netherlands Society of Cinematographers en Elders
Literair.
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27 NOVEMBER 2021 TIJDENS BINCKFEST IN
PIP DEN HAAG: HAUNTED HOUSE (AFGELAST
I.V.M. CORONAMAATREGELEN)
Renee Rienties is een jonge ambi
tieuze striptekenaar en illustrator.
Ze maakte haar debuut in 2016 met
de strip My Daily Life Comics, deze
werd direct enthousiast ontvangen
door lezers. In 2017 nam haar werk
een duistere switch naar het horror
genre in Oyasumi met haar verhaal Distorita. Een
jaar later gevolgd door een angstaanjagend kort
verhaal in Hollandsch Manga, een anthologiereeks
gemaakt door verschillende Nederlandse kunste
naars. Hiermee weet ze haar liefde voor horror
visueel akelig neer te zetten voor haar lezers. Haar
spooky artwork laat een huiveringwekkende indruk
achter die je niet snel zult vergeten. Daarnaast
illustreert Renee de succesvolle kinderboekenreeks
Snelle Sam geschreven door Olav Mol en werkt ze
aan commercials en promotiewerk voor o.a. Ziggo
Sport, Warner Studios, Spinnin Records en Allianz.
Bovendien is ze een van de drijvende krachten
achter The Big Draw Nijmegen en stelt ze momen
teel een uitgave samen met werk van internatio
nale stripauteurs: Figments of Passion a Comics
Anthology. Verwacht in Maart 2022.
Elfie Tromp (Rotterdam, 1985) is
schrijver, presentator en performer.
Haar debuutroman Goeroe ver
scheen in 2013, Underdog (2016)
werd genomineerd voor de BNG
Literatuurprijs en de Dioraphte
literatuurprijs. In 2017 verscheen
haar poëziedebuut Victorieverdriet. Haar roman
Pieta (2021) is een meeslepende mozaiekvertelling
over een stad onder druk. In een land dat het onze
zou kunnen zijn, staat een beeld van een omstreden
generaal. Er zijn mensen die dat beeld weg willen
hebben. Er zijn ook mensen die het koste wat kost
willen laten staan. Een mysterieuze jongen klimt het
beeld in. En dan komt de situatie op scherp te
staan. Tromp schreef/schrijft in o.a. Metro, Vrij
Nederland, Vogue, Linda, Volkskrant en NRC
Handelsblad. Ook staat Tromp met eigen produc
ties op de planken. Na Monster Love Play, is ze
najaar 2021 te zien met de horrormuziekthea
ter-voorstelling Niet vandaag Satan (maar vanavond wel). Op Instagram presenteert zij elke week
Dichter in Drag; waar poëzie en glitters, dichters en
drags elkaar ontmoeten in een half uur durende
voordracht- en schminkshow.

Vampire Boyfriend schrijft liedjes
over “bloed, seks en satanische selfcare rituelen”, aldus Janine van Osta,
de spil van de Nederlands/Vlaamse
band. “Mijn dertien jaar oude, maar
Green Day luisterende goth kid-zelf
is echt heel blij met wat ik nu aan het doen ben. Mijn
zes jaar oude, prinsesjurk-dragende, naar ABBAluisterende zelf ook.” Met Mitchell Quitz, Arno Geers
en Sophie Reekers in de gelederen weet Vampire
Boyfriend fictieve horrorkitsch-verhalen en auto
biografische beats te mixen met een speelse knipoog.
Van het roze glitterschriftje met boyband- stickers
tot het Boek der Doden. De ‘Vampire Boyfriend’ in
kwestie is overigens een creatie van Janine zelf, een
archetype waar ze in het verleden relaties mee had.
16 DECEMBER 2021 IN STUDIO B, CENTRALE
BIBLIOTHEEK DEN HAAG: CHRIS KEULEMANS
– GASTVRIJHEID
Mira Feticu (Roemenië, 1973) schreef
al heel jong gedichten. In 1993
verscheen haar eerste poëziebundel.
Daarna legde ze zich vooral toe op
proza. Ze debuteerde in 2012 in het
Nederlands met Lief kind van mij, in
2013 gevolgd door De ziekte van
Kortjakje. Beide boeken gaan over een onder
Ceaușescu opgegroeide Roemeense immigrante
die niet kan aarden in Nederland maar opbloeit als
ze afstand neemt van haar echtgenoot. Tascha. De
roof uit de Kunsthal, haar derde roman, verscheen
in 2015. Feticu studeerde Roemeense en Franse
letterkunde en vergelijkende literatuurwetenschap
in Boekarest, werkte voor de Roemeense radio en
promoveerde op de Roemeense dichteres Gabriela
Negreanu. Ze schrijft onder meer voor Tirade, De
Groene Amsterdammer en Den Haag Centraal,
produceert programma’s voor B-Unlimited in Den
Haag en werkt sinds kort weer aan poëzie.
Chris Keulemans (Tunis, 1960) is
schrijver, essayist, reiziger, veelge
vraagd debatvoorzitter. Hij publi
ceerde fictie en non-fictie, was
directeur van De Balie, en oprichter
van de literaire boekhandel Perdu en
van het cultureel centrum De Tolhuis
tuin, allebei in Amsterdam. Hij acteerde met Enkidu
Khaled in de door hun gezamenlijk gerealiseerde
documentaire theatervoorstelling Bagdad. Uit
nieuwsgierigheid naar hoe kunstenaars na een crisis
de stad opnieuw uitvinden reisde hij naar Sarajevo,
Beirut, Tirana, Algiers, New York, Kiev, Jakarta en
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Qamishlo. Op uitnodiging van PAX schreef hij
Srebrenica & PAX 1995-2020, een overzicht van 25
jaar steunverlening aan de Vereniging Vrouwen van
Srebrenica door het IKV en PAX, naar aanleiding
van de genocide in Bosnië. In 2021 verscheen
Gastvrijheid, waarin hij in een mix van reisverhalen,
observaties, herinneringen en verbeelding op zoek
gaat naar de kunst van de gastvrijheid.
Canan Marasligil (1979) is schrijver,
literair vertaler, uitgever, podcastmaker en curator. Ze werkt in het
Engels, Frans, Turks, Nederlands en
soms ook in het Spaans, in Nederland
en in het buitenland. Ze vertaalde
werk van o.a. de Koerdische dichter Bejan Matur en
de Turkse auteur Perihan Mağden. Canan zet zich in
voor meer diversiteit in de letteren en is geïnteresseerd in het uitdagen van officiële discoursen en in
de strijd om vrije meningsuiting wereldwijd, via een
waaier aan creatieve projecten en activiteiten, van
literatuur tot films en strips.

DEELNEMERS PODCASTS IN 2021 (PODCAST 3)
Rosabelle Illes (Aruba, 1987) is
dichter, schrijver en performer. In
2005 debuteerde ze met haar
collectie gedichten Beyond Insanity
(Voorbij waanzin). In 2010 verscheen
Spiel di mi Alma (Spiegel van mijn
ziel), een verzameling poëzie in haar moedertaal
Papiaments, die voor de lezer een wereld vol tegenstellingen openbaart. Haar derde boek Title (2016) is
een verzameling korte verhalen, gedichten en
gedachten. Illes’ stukken verkennen meestal onderwerpen en aspecten van het leven die ze niet begrijpt.
Eenmaal op het podium verandert Illes in een ware
performer van haar gedichten, waarbij ze het
publiek meesleept in een stroom van woorden,
bewegingen en betekenissen. Samen met Levi Silvanie
schreef ze een meertalig kinderboek, Hearty the
Book (2018). Ze doceert ook aan de Universiteit
van Aruba als sociaal en organisatiepsycholoog, en
ontwikkelt content voor bedrijven en organisaties
als producent, storyteller en copywriter.
Claudia Rankine (Jamaica, 1963) is
dichter, toneelschrijver en professor
in het Creative Writing Program aan
de New York University. Ze is de auteur
van zes bundels, waaronder Citizen:
An American Lyric en Don’t Let Me
Be Lonely; drie toneelstukken waaronder HELP, dat

in maart 2020 in première ging in The Shed, NYC, en
The White Card, en de redacteur van verschillende
bloemlezingen waaronder The Racial Imaginary:
Writers on Race in the Life of the Mind. Ze is ook
co-producent van een videoserie, The Situation,
samen met John Lucas, en is de oprichter van het
Open Letter Project: Race and the Creative Imagination. In 2016 was ze medeoprichter van The
Racial Imaginary Institute (TRII). Haar meest recente
boek is Just Us: An American Conversation (2020).
Simon(e) van Saarloos (1990) is
filosoof, schrijver, columnist en debatleider. Ze schrijft literaire kritieken,
interviews, essays, opiniestukken en
fictie. In 2015 bundelde ze een deel
van haar nrc.next-columns in Ik
deug/deug niet en was te zien als zomergast in het
gelijknamige VPRO TV-programma. Met Niña Weijers
organiseerde zij een ‘sekstische talkshow’ in De Rode
Hoed. Als duo vertaalden zij ook Nein. een manifest
van Eric Jarosinski; in 2016 stond ze in het theater
met de voorstelling Holy F, samen met acteurs Sophie
van Winden en Eva Marie de Waal. Ook dat jaar verscheen haar roman De vrouw die, gevolgd in 2018
door ENZ. - het Wildersproces en in 2019 door
Herdenken herdacht. Een essay om te vergeten. Ze
schrijft haar naam als Simon(e) om de aanwezigheid van gender in namen aan te kaarten.

