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tijd om
 het gecom

pliceerde verhaal te vertellen

i. tijd om het 
gecompliceerde verhaal 
te vertellen
Hyperindividualisme, radicale ongelijkheid, een wereldwijde mentale 
gezondheidscrisis en klimaatchaos. De wereld is complexer dan ooit. Waar 
richten we onze aandacht op? Wat te doen? In deze chaotische tijden 
komen we vaak niet verder dan de opvattingen binnen onze eigen bubbel 
als we naar antwoorden op deze vragen zoeken. We zijn snel geneigd ons 
vast te houden aan onze eigen overtuigingen en verharden naar hen die van 
mening met ons verschillen. 
 
Zeker in dit crisisjaar dat in teken stond van een wereldwijde pandemie 
zagen we de impact van de verkokering en verharding in overtuigingen 
en denkbeelden en de toenemende polarisatie tussen groepen 
andersdenkenden. Maar de crisis liet ons ook scherper zien dan ooit waarom 
wij Brainwash Festival organiseren. Waarom wij doen wat we doen. Filosoof 
Kwame Anthony Appiah, de hoofdgast tijdens een eerdere editie van 
Brainwash Festival, verwoordde deze doelstelling treffend:  
 

‘Het enige wat wij tegen verharding kunnen doen,  
is het gecompliceerde verhaal blijven vertellen.’

Wij organiseren Brainwash Festival, het grootste denkfestival van Nederland 
en België, daarom met het doel om de grote vragen van vandaag - van 
identiteitspolitiek, immigratie, geestelijke gezondheid tot (economische) 
ongelijkheid en klimaatverandering - vanuit verschillende perspectieven 
te bezien en meerstemmigheid centraal te stellen. In onze programmering 
staat het maken, denken en onderzoeken voorop, zonder ons te beperken 
tot een bepaalde mening, (kunst)discipline of vaststaande vorm. We 
presenteren een verscheidenheid aan visies op de grootste uitdagingen en 
moedigen het gesprek en de uitwisseling van gedachten aan.  

Naast dat de impact van de crisis ons herbevestigde in onze overtuiging 
dat wat wij doen van belang is, stelde dit coronajaar ons ook voor de nodige 
opgaven. Want grootschalig samenkomen werd lastig in een jaar van 
lockdowns en maatregelen. 

Ook maakte de onzekerheid over de mogelijkheden het als organisatie lastig 
plannen en vielen onze hoge eigen inkomsten, net als in 2020, voor een 
deel weg. Maar één ding wisten we zeker: stoppen of wachten tot de crisis 
over was, dat gingen we niet doen. De noodzaak werd voor ons alleen maar 
groter. 

We hebben daarom het afgelopen jaar niet stilgezeten en nagedacht over 
waar behoefte aan is en hoe we, ondanks beperkingen, mooie programma’s 
konden blijven neerzetten, ruimte konden creëren voor verschillende 
gedachten, ideeën en gesprekken én als organisatie konden innoveren. 
Het was niet makkelijk maar we zijn erg blij met wat wij het afgelopen jaar 
bereikt hebben. Ook zijn we enorm trots op het Brainwash Festival dat wij in 
2021 neergezet hebben. 

In dit verslag leest u meer over wat wij allemaal gedaan hebben, hoe wij als 
organisatie gegroeid zijn, wat onze financiële positie nu is en, natuurlijk, wat 
we voor stip op de horizon hebben gezet voor 2022. 

Veel leesplezier, 
 
Stichting Brainwash 
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Brainwash Festival  
in cijfers 
8,1   bezoekerswaardering  

2.630   fysieke bezoekers tijdens Brainwash Festival

1020    online bezoekers tijdens Brainwash Festival

3.530   totaalaantal bezoekers Brainwash Festival 

120   nationale en internationale denkers en sprekers 

74   programma’s in ons festivalweekend

Overige activiteiten 2021 
 

2    Brainwash Weekends 

1050   betalende online bezoekers tijdens  

   de Brainwash Weekends 

1    publicatie van een Brainwash boek  

1   nieuwe website en vernieuwing  

   van onze huisstijl  

2    opnamedagen voor de Brainwash Talks 

2021 betekende alweer de 7e editie van het Brainwash Festival 
in Amsterdam. Wij hadden het enorme geluk dat ons festival, in 
tegenstellingen tot veel collega-festivals, dit jaar wél in normale vorm 
door kon gaan. De timing, eind oktober, kwam net goed uit. Dit gold echter 
niet voor de grootschalige live activiteiten die wij in de eerste helft van 
2021 gepland hadden.  Hiervoor in de plaats ontwikkelden wij Brainwash 
Weekends en verscheen ons boek. 

Hieronder beschrijven we wat we programma-inhoudelijk in 2021 allemaal 
gedaan hebben en laten we zien welke impact de crisis op de voorbereiding 
en het resultaat had.  
 

Brainwash Festival 
30 en 31 oktober 2021 
 
Brainwash Festival 2021 bestond uit twee dagen vol met theater, literatuur, 
wetenschap en filosofie. Er vonden meer dan 70 programma’s plaats. Dit 
jaar op onze nieuwe festivallocatie: Het Leidseplein. Gevestigde namen 
én opkomende denkers en makers zetten tijdens deze twee dagen hun 
verbeelding in om bezoekers op een verrassende wijze naar de belangrijkste 
vragen van dit moment te laten kijken. 
 
Makers en denkers die dit jaar meededen waren o.a. Steven Pinker, Emma 
Dowling, Grace Blakeley, Paul Verhaeghe, Anna L. Tsing, Jonanthan Haidt, 
Naeeda Aurangzeb, Tobi Lakmaker, David Van Reybrouck, Rebekka de Wit, 
Abdelkader Benali, Ann Pettifor, Kauthar Bouchallikht, Lynn Berger, Wayne 
Modest, Sander Schimmelpenninck, Asis Aynan en Ece Temelkuran.

 

ii. programmering  
stichting brainwash 
2021
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Aanloop naar het festival  

We stelden ons in 2019 ten doel om het festival in 2021 vijf dagen te 
laten duren, thematisch te kaderen, door heel Amsterdam te laten 
plaatsvinden en ongeveer 5500 bezoekers in de festivalweek te 
ontvangen. In het voorjaar van 2021 besloten we onze oorspronkelijke 
plannen te herzien om dynamisch in te kunnen spelen op de 
onzekerheden die de pandemie met zich meebracht. We hebben in 
2021 daarom het festival ingekort tot twee dagen met een nadruk 
op online en centrale locaties. We kozen voor deze compact(ere) 
vorm om de zichtbaarheid en samenhang te vergroten. Daarnaast 
konden we door het kiezen van deze vorm rekening houden met 
mogelijke, strengere maatregelen. Mochten er wederom anderhalve 
metermaatregelen of een lockdown afgekondigd worden dan 
konden we relatief eenvoudig naar een online variant van het festival 
schakelen.  
 
Dit bleek een goede keuze te zijn. We troffen de voorbereidingen 
en boden de beschikbare festivalkaarten trapsgewijs aan. Lang 
bleef onzeker (t/m half september 2021) of grote festivals door 
zouden kunnen gaan. Gelukkig werd de beslissing genomen dat de 
beperkingen voor festivals van half september tot half november 
niet langer zou gelden. Hierdoor kon Brainwash Festival plaatsvinden 
zonder beperkingen. Wel kozen we ervoor om wat minder tickets 
beschikbaar te stellen om drukte te voorkomen en de corona-
richtlijnen goed te kunnen blijven handhaven. Ook bleven we ons 
bewust van de mogelijkheid dat er last-minute nog geschakeld moest 
kunnen worden naar een online variant. 

Oorspronkelijk hadden we het plan om naast de twee festivaldagen 
ook een openingsavond te organiseren in Het HEM in Zaandam. Een 
avond waarin we de thema’s uit zouden diepen met jonge schrijvers, 
kunstenaars en filosofen en af zouden sluiten met een feest. Dit leek 
ons, gezien de grillige maatregelen en de nadruk op geplaceerde 
events een onverstandig idee. We hebben dit onderdeel daarom 
gecanceld. 

In 2019 hebben we de thematische kadering geïntroduceerd in onze 
programmering. Deze kadering bracht meer helderheid in onze 
programmering en bood het publiek ook meer houvast. 

In 2021 zijn we hiermee verder gegaan en werd de programmering 
vormgegeven langs de volgende vijf urgente programmalijnen:

• New dividing lines  
over toenemende ongelijkheid en polarisatie  

• Changing ecosystems 
over veranderende ecosystemen en klimaatverandering

• Tomorrow’s economy  
over de noodzaak tot economische transformatie

• Parallel realities  
over filterbubbels, nepnieuws en dwingende algoritmen 

• Collective loneliness  
over onze geestelijke gezondheid en de toenemende eenzaamheid

Deze thema’s vormden ook de rode draad door onze activiteiten door het 
jaar heen (zie Brainwash Weekends).  
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De twee festivaldagen

30 oktober
Brainwash x NRC – The Future of... serie 

Locatie: De Brakke Grond & online 
Aantal bezoekers: 580 
Aantal betalende online bezoekers: 450

De eerste dag van het festival stond in teken van drie hybride events 
rondom de centrale thema’s van het festival dit jaar. Brainwash staat 
bekend om zijn urgente en internationaal toonaangevende programma’s 
met bijhorende grote internationale namen. In samenwerking met NRC 
Future Affairs, de toekomstgerichte podcast van NRC onder leiding van 
journalist Wouter van Noort en filosoof Jessica van der Schalk, nodigden we 
de, in onze ogen, meest baanbrekende internationale denkers en makers uit 
om te reflecteren op het voortbestaan van ons leven op aarde tot onze crisis 
in zingeving. Een drieluik over de vraag: Wat nu?

Het programma was zowel online als fysiek bij te wonen (beiden tegen 
betaling) en de hoofdspreker was via een videoverbinding aanwezig. 
We merkten een enorme populariteit voor het fysiek bijwonen van deze 
programma’s (2 van de 3 programma’s uit dit drieluik waren uitverkocht) 
maar dat de populariteit voor online, in vergelijking met ons eerste 
Brainwash Weekend (hierover meer verderop in dit verslag) wat terugliep. 

Inhoudelijk waren de drie programma’s precies wat we gehoopt hadden; 
uitdagend, toekomstgericht en hoopgevend. Het eerste programma uit 
het drieluik richtte zich op de toekomst van ons voortbestaan. Met Oxford 
filosoof Toby Ord verkenden we in ‘The Future of Existence’ de grootste 
risico’s waar wij als mensheid voor staan en mogelijke oplossingsrichtingen. 
Dit programma werd geopend door schrijver en dichter Ellen Deckwitz. In 
het tweede deel ‘The Future of Us’ bespraken we de crisis in zingeving. Hoe 
kunnen we ons zelf opnieuw positioneren in de wereld en ons zelfbeeld 
bijstellen? Spoken word kunstenaar Luis Bracamontes eindigde het 
programma met een performance waarin hij zocht naar betekenis en 
verbinding. 

In het laatste deel ‘The Future of Truth’ zouden wetenschapper Nina Schick 
en journalist Peter Pomerantsev reflecteren op ons waarheidsbegrip en 
realiteitszin in tijden van dwingende algoritmen, deepfakes en nepnieuws. 
Helaas kon Nina Schick wegens persoonlijke omstandigheden niet mee 
doen en volgende een gesprek met Pomerantsev onder leiding van Haroon 
Sheikh. Dit programma werd afgesloten met een verhaal van schrijver Anja 
Sicking. 

De drie hybride programma’s werden ook in podcast vorm opgenomen en 
aangeboden aan de NRC-achterban. Door deze samenwerking breiden we 
ons publiek uit en konden we een prachtige podcastserie realiseren. 
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31 oktober 
Brainwash Festival  
 
Locaties: De Melkweg, Paradiso, De Balie, Bellevue, de Vondelkerk,  
De Kring, Club Up, De Uitkijk  
Aantal deelnemers: 120  
Aantal bezoekers: 2.630  
Aantal online bezoekers: 580 (terugkijkers niet meegerekend)  
 
31 oktober was de centrale dag van ons festival. Een dag die lang 
onzeker bleef door de maatregelen maar een denderend succes was 
toen hij eindelijk aanbrak. Dit jaar vond ons festival met meer dan 70 
programma’s voor het eerst op het Leidseplein plaats. Een enorme 
professionaliseringsslag werd gemaakt door deze verhuizing en vooral 
door de investering in de productie.

Voor ons festival zochten we naar schrijvers, kunstenaars, 
wetenschappers en filosofen die betrokken werk maken, of willen gaan 
maken, en die zich actief verhouden tot de wereld waarin wij leven. 
Speerpunt van onze programmering was wederom het met elkaar 
verweven van verschillende kunstvormen, wetenschap en filosofie op 
een maatschappelijk betrokken en persoonlijke manier. 

Onderstaand lichten we hoogtepunten uit van onze centrale 
festivaldag. Ontwikkelingen waar we trots op zijn en die we de 
komende jaren vast willen blijven houden.  

• Grootschalig, internationaal bekend festival met  
oog voor het onbekende 
Op ons festival kwamen in 2021 bekende internationale denkers 
samen, waaronder o.a. Anna Tsing, Jonathan Haidt en Steven 
Pinker, naast onbekende nationale en internationale makers, 
filosofen en wetenschappers waarvan wij vinden dat ze gehoord 
moeten worden. Wij zijn erg blij met onze line-up waar bekend 
en onbekend elkaar ontmoeten en onverwachte stemmen 
een podium krijgen. Zo stelden we het Nederlandse publiek 
voor aan de jonge econome Grace Blakeley en haar inzichten 
over het financieel systeem maar ook Nederlandse talentvolle 
jonge filosofen en schrijvers krijgen bij ons veel ruimte om hun 
gedachten te delen. Denk bijvoorbeeld aan filosoof Pim Korsten, 
schrijvers Babeth Fonchie en Martin Rombouts.  
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• Maak-plek met ruimte voor experiment en talent 
Naast het denken maakten we op Brainwash Festival 2021 ook 
ruimschoots plek voor makers door het stimuleren van nieuw werk of 
het verder ontwikkelen van een reeds bestaand onderzoek. We gaven 
in 2021 aan zo’n 20 schrijvers en 5 theatermakers maakopdrachten. 
Een erg geslaagd voorbeeld van zo’n opdracht was ons programma in 
samenwerking met Poetry Circle Nowhere waar we twee aanstormende 
spokenword talenten (Mahat Arab en Steff Geelen) koppelden aan 
journalist en schrijver Naeeda Aurangzeb. Gezamenlijk maakten zij 
een 30 minuten durende performance over in- en uitsluiting en jezelf 
zijn. Ook ons traject i.s.m. De Brakke Grond voor theatermakers was 
wederom een succes. Voor dit traject vroegen we 5 theatermakers 
nieuw werk te maken (of verder te werken aan een bestaand 
onderzoek) rondom de eerdergenoemde thema’s van het festival. Zo 
maakte Sien Vanmaele een speciale kook/proefworkshop rondom 
onze (toekomstige) relatie tot de natuur en onderzocht Tom Struyf onze 
geestelijke gesteldheid en wat we als ‘normaal’ zien. Dit natuurlijk naast 
de schrijvers en theatermakers die reeds bestaand werk presenteerden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Online en offline: het vergroten van bereik   
Een ambitie die we pre-corona nog niet geformuleerd hadden waar in 
2021 vorm aan gegeven werd is de samenkomst van on- en offline. Zoals 
beschreven kozen we ervoor op de eerste dag van ons festival voor een 
hybride vorm. Ook op 31 oktober waren verschillende gasten via een 
online-verbinding aanwezig. Deze programma’s werden in de Grote Zaal 
van De Balie geprogrammeerd met festivalpubliek aanwezig. Daarnaast 
waren deze programma’s gratis online te bekijken voor mensen die door 
de hoge besmettingscijfers het festival niet durfden te bezoeken of de 
financiële middelen niet hebben voor het kopen van een ticket. Ook in 2022 
zullen we voor deze hybride vorm kiezen. 
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Brainwash Weekends
 
De afgelopen jaren organiseerde Stichting Brainwash verschillende, 
succesvolle Brainwash Specials: avondvullende programma’s op 
verschillende locaties met gasten als Colson Whitehead, Thomas 
Pikkety, Chimamanda Ngozi Adichie, Naomi Klein en Louis Theroux. De 
programma’s konden in 2021 helaas niet plaatsvinden. Hiervoor in de 
plaats lanceerden we Brainwash Weekends. 

Tijdens deze online dagvullende programma’s onderzochten we in 
gesprekken, performances en talks de meest urgente thema’s van 
vandaag. In februari stond Brainwash Weekend in het teken van 
Collective Loneliness en in april volgde een weekend met als thema 
Tomorrow’s Economy.

Brainwash Weekend 
Collective Loneliness 

Datum: 28 februari, 14:30 – 21:15 
Aantal online (betalende) bezoekers: 700
Aantal programma’s: 4 

Tijdens dit eerste Brainwash Weekend over collectieve eenzaamheid 
spraken toonaangevende denkers over eenzaamheid, de impact van 
deze crisis op onze mentale gezondheid en wat we van filosofen en 
kunstenaars over de menselijke behoefte aan verbinding in tijden 
van afstand en isolatie kunnen leren. Hoofdgasten waren econome 
Noreena Hertz over haar boek The Lonely Century, psycholoog Paul 
Verhaeghe, schrijvers Ottessa Moshfegh en Olivia Laing. 

Met één ticket kon de bezoeker al de verschillende onderdelen 
bezoeken en deelnemen aan een break-out room om na te praten 
met andere bezoekers. Dit eerste weekend was een groot succes, de 
kaartverkoop ging goed, bezoekers waren enorm enthousiast over 
onze set-up en de verschillende toonaangevende sprekers. Ook 
leerde dit eerste weekend ons meer over online programmeren, welke 
set-ups wel en niet werken en hoe we ook voor online events publiek 
kunnen bereiken. 

Brainwash Weekend 
Tomorrow’s Economy 

Datum: 25 april, 14:00 – 21:00  
Aantal online (betalende) bezoekers: 350
Aantal programma’s: 4 

We kunnen niet stoppen met swipen, bingen en liken. Ons leven 
wordt gestuurd en bepaald door data en technologie. Wat doen deze 
ontwikkelingen met onze economie? En wordt onze identiteit niet te veel 
gedomineerd door werk en de online versie van onszelf? Deze vragen 
onderzochten filosofen, economen en kunstenaars tijdens ons tweede 
Brainwash Weekend: Tomorrow’s Economy. Tijdens deze editie spraken o.a. 
psycholoog Thijs Launspach, econoom Daniel Susskind, econoom Pavlina 
Tcherneva, Harvard-professor Shoshana Zuboff en filosoof Haroon Sheikh.

Inhoudelijk waren we ook zeer tevreden over dit tweede weekend. Vooral 
het gesprek tussen Shoshana Zuboff en Haroon Sheikh was een hoogtepunt. 
We merkten wel een teruglopende animo voor online programma’s. Na 
ons eerste weekend was er een flinke toename in het online aanbod 
van voorstellingen en gesprekken. Ook raakten, denken wij, veel van ons 
‘schermmoe’. Na dit tweede weekend besloten we dan ook dat het niet 
wenselijk was om in de (na)zomerperiode nog een keer een grootschalig 
weekend te organiseren. 
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Brainwash boek 
de grote vertraging  

Publicatiedatum: mei 2021 
Oplage: 1500 

Voor ons gecancelde Wanderlust Festival in 2020 vroegen we acht filosofen, 
wetenschappers en schrijvers om te reflecteren op die activiteit die ons 
collectief door het afgelopen jaar heen sleepte: wandelen. Met trots 
presenteerden we voorjaar 2021 De grote vertraging: de herontdekking van 
het wandelen. Dit boek is een tijdsdocument geworden van onze levens in 
lockdown. We lanceerden het boek in mei en vroegen aan de deelnemende 
auteurs hun favoriete routes met ons te delen die de lezers van het boek 
konden gaan wandelen. We ontvingen veel positieve reacties op deze 
uitgave. 

iii. doelstellingen en  
resultaten 2021 
Onderstaand beschrijven we de doelstellingen van onze stichting in 2021 
en reflecteren we op de behaalde resultaten. Veel van deze doelstellingen 
werden in 2019 en 2020 geformuleerd. Door de pandemie konden we 
helaas niet alles wat we ons eerder ten doel gesteld hadden waar maken. 
Een aantal ambities hebben we dan ook herzien. We lichten onze keuzes 
en afwegingen toe. 

Doelstellingen 

• Programmering verbeteren:  
Ieder jaar stellen we onszelf deze ambitie. Dit jaar met de focus: 
makers en multidisciplinariteit. We hebben schrijfopdrachten 
gestimuleerd, maaktrajecten verder uitgewerkt (het 
theatermaaktraject i.s.m. De Brakke Grond) en nieuwe 
samenwerkingen gestimuleerd. Een mooi voorbeeld hiervan is ons 
film/literatuurprogramma in samenwerking met VERS en SLAA. 
Waar korte films van beginnende makers gekoppeld werden aan 
schrijfopdrachten voor auteurs. Schrijvers lieten zich inspireren door 
de film en schreven een reflectie/verhaal. Ook programmeerden 
we een installatie van kunstenaar Heleen Blanken, gingen we een 
samenwerking aan met Next Nature Network op de koppeling tussen 
natuur en technologie verder uit te diepen.

Het resultaat 
Makerschap krijgt ieder jaar een prominent(ere) rol op ons festival en 
daar zijn we trots op. Cross-overs kunnen we in 2022 nog meer gaan 
stimuleren. De kwaliteit van de algehele programmering steeg in 2021 
wederom. Dit zagen we ook terug in de bezoekerswaardering voor ons 
festival. Van een 7,1 in 2018, een 8 in 2019 naar een 8,1 in 2021. 

 

• Onze nationale en internationale uitstraling vergroten  
We stelden ons ten doen om onze (inter)nationale uitstraling en 
bereik te vergroten door het organiseren van programma’s door 
heel Nederland, het aangaan van internationale samenwerkingen 
en onze online zichtbaarheid te vergroten. Door het wegvallen van 

“De grote vertraging laat zien dat  
wandelen en denken heel goed samengaan  

en dat die bezigheden tot voortreffelijke  
essays kunnen leiden.” 

****  
Dagblad van het Noorden  
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alle fysieke programma’s door het jaar heen was het onmogelijk 
om programma’s te organiseren door het land. Ons internationale 
bereik hebben we vergroot door een flink aantal programma’s 
te livestreamen. Ook werkten we samen met het internationale 
journalistieke platform Curio.io, dat ons liveprogramma deelde met 
haar achterban. 

Het resultaat:  
We slaagden deels in het realiseren van deze doelstelling. Door onze 
nadruk op online wisten veel bezoekers van buiten de Randstad of 
Nederland ons te vinden. Echter, onze ambitie om meer door het land 
te organiseren konden we door de pandemie niet waarmaken.  

• Professionaliseren  
Brainwash Festival bestaat nu 7 jaar. Waar de aandacht in de 
beginjaren vooral is uitgegaan naar het opzetten van de activiteiten en 
groei wordt er nu ook aandacht gegeven aan een gezonde organisatie. 
Dit hebben we in 2021 gedaan door: 

a. Twee medewerkers in vast dienstverband aan te stellen (de 
directeur en programmaleider)

b. Meer te investeren in het team en conform de cao-
podiumkunsten te betalen. Dit geldt ook voor de freelancers. 

c. De deelnemers fair practice te betalen. Voor schrijvers 
hanteren we de LIRA-richtlijnen en ook voor de overige 
deelnemers dragen we zorg voor een eerlijke(re) honorering. 

d. Het programmateam diverser te maken in samenstelling. 
Een betere man-vrouw verhouding en ook qua (culturele) 
achtergrond en ervaring meer te kijken naar wat ons als 
organisatie verrijkt.

 
Het resultaat 
Een kleine, gezonde organisatie waar met oog voor cao en richtlijnen 
gehonoreerd wordt. Ook is het team in 2021 uitgebreid met 2 
programmamakers (Jan Bruin en Aram Balian) en is er een ervaren 
productieleider aangesteld. Processen lopen veel soepeler, de werkdruk 
is afgenomen, financiën zijn op orde (met bijhorende reserve) en het 
team is duurzaam verbonden aan de stichting. Wij zijn erg trots wat we 
op het gebied van professionalisering bereikt hebben.  
 

• Publiekssamenstelling verbreden en diverser maken   
Iedere editie van ons festival is uitverkocht en we zien herhaal-
bezoeken. Ook in 2021 was het festival 3 weken voor aanvang 
uitverkocht. We streven ernaar ieder jaar nieuwe bezoekers aan ons 
te binden en niet alleen de bestaande achterban te bedienden. Voor 
het festival was 2021 was dit een uitdagende opgave omdat we veel 
bezoekers uit 2020 meegenomen hadden die dat jaar al een kaart 
gekocht hadden of hun ticket voor 2020 omgezet hadden naar 2021. 
Toch bleek dat we een groot nieuw publiek wisten te bereiken. Zo’n 
40% van de verkochte tickets voor zaterdag 30 november bestond uit 
nieuwe bezoekers en dit gold voor 56% van de festivalbezoekers online 
(zaterdag en zondag). Voor de centrale festival dag was 42% voor het 
eerst op Brainwash Festival.    
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iv. samenwerkings-
partners
Brainwash werkt samen met een groot aantal programmeringspartners 
die het beste, dan wel meest interessante vanuit hun expertise aan het 
festival toevoegen. Samen met onze programmeringspartners laten we de 
bezoekers zien dat de kunst, filosofie en wetenschap geworteld zijn in de 
meest fundamentele vragen van het alledaagse leven. In 2021 hebben we 
met minder partners samengewerkt dan oorspronkelijk gepland. Dit komt 
omdat we kozen voor de compactere vorm van het festival en daardoor 
onze festivalprogrammering door de week heen wegviel. Daarnaast vonden 
onze Specials dit jaar als online Weekends plaats en waren daardoor ook 
niet meer gekoppeld aan een locatie of partner. Ook merkten we dat we, in 
een jaar vol onzekerheid, graag de programmering in eigen hand hielden 
om zo de controle te kunnen behouden. In 2022 hopen we onze lijst met 
samenwerkingspartners wederom uit te kunnen breiden.  
 
We werkten dit jaar samen met; 

• Omroep Human 
• Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond 
• Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam 
• NRC (Future Affairs) 
• FreedomLab 
• SLAA
• VERS
• Nieuw Licht

• Poetry Circle Nowhere
• Young Philosophers
• NXT Museum
• Next Nature Network 
• Explore the North 
• Curio.io 
• Podcast over Media

 
Onze festival-campagne verliep anders dan we gepland hadden door 
het festivalverbod dat onze kaartverkoop een paar weken stillegde. We 
konden onze campagne gericht op het werven van een jong(er) publiek 
daarom maar deels uitvoeren.  

Het resultaat 
De publiekssamenstelling werd verbreed met onze brainwash weekends 
door een meer internationaal publiek aan te trekken. Echter, de 
voorgenomen verjonging voor het festival blijft een aandachtspunt voor 
2022. Ook de (culturele) diversiteit onder de bezoekers kan nog beter. 
Dit hopen we in 2022 te realiseren door spreiding van onze activiteiten 
en onze programmering en organisatie nog beter aan te laten sluiten 
op een meer cultureel diverse achterban. We zijn tevreden met het 
aantal nieuwe bezoekers en de populariteit van onze programma’s. 
Programma-inhoudelijk hebben we in 2021 goede stappen gezet 
(diverse, uitdagende line-up).

Een aantal doelstellingen hebben we in 2021 niet kunnen realiseren door de 
pandemie. Zo hebben we het werken met de adviesraad uitgesteld naar 
2022 door de langdurige onzekerheid over de activiteiten (hiermee starten 
we februari 2022). Ook de spreiding van de activiteiten door Amsterdam 
kon net als de spreiding van activiteiten door Nederland niet gerealiseerd 
worden. Tot slot hebben we ons educatie-traject ook moeten uitstellen door 
de schoolsluiting en de druk op scholen. Ook hiermee starten we in 2022. 

Wel wisten we nieuwe ontwikkelingen door te zetten. Bijvoorbeeld onze 
online zichtbaarheid te vergroten, de introductie van hybride events en 
ook de verhuizing naar het Leidseplein zorgden voor een (productionele en 
inhoudelijke) kwaliteitsslag.
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v. publiek, bereik 
& uitstraling 
 
Ieder jaar is het gelukt het bereik van het Brainwash uit te breiden. We 
zagen de bezoekersaantallen groeien van 4600 bezoekers in 2016 (te 
weten: 1000 bezoekers bij Brainwash Den Haag en 3600 bij Brainwash 
Festival) tot 6400 in 2019 (inclusief onze programmering door het 
jaar heen). In 2020 zagen we een flinke terugslag door het cancelen 
van ons Wanderlust Festival. In 2021 kwamen we deels terug door het 
ontwikkelen van Brainwash Weekends en een wederom uitverkocht 
Brainwash Festival (in iets compactere vorm). Ook wisten we een 
nieuwe online publieksgroep aan te spreken, deels bestaand uit 
internationale kijkers.

Bezoekers & bereik 

Brainwash Festival (uitverkocht) 
2.630      Fysieke bezoekers tijdens Brainwash Festival (zaterdag en zondag) 
1020      Online bezoekers tijdens Brainwash Festival 
3.530     Totaalaantal bezoekers Brainwash Festival 
5000     Terugkijkers van onze online programmering  

Brainwash Weekends (online) 
1.050     Betalende online bezoekers 
 

Ons online bereik in 2021 
54.000    Unieke bezoekers op de website  
14.400     Volgers op Facebook  
1.815       Volgers op Instagram  
13.500     Abonnees op onze nieuwsbrief 

Onze campagne was dit jaar veel meer vanuit de inhoud gedreven dan 
eerdere jaren. Zo ontwikkelde Tiva Pam prachtige trailers voor ons festival 
waarin de thema’s die we behandelden terugkwamen. Ook zijn we eind 2020 
gestart met het hernieuwen van de huisstijl, in 2021 hebben we dit proces 
afgerond. Met een frissere en urgentere uitstraling als resultaat. 

De leeftijden van onze bezoekers corresponderen met de cijfers van 
2019. Nog steeds is 60% onder de 40. Om de beoogde diversiteit 
en verjonging te bewerkstelligen hebben we stappen gezet om de 
inhoud en identiteit van ons festival beter te laten aansluiten op deze 
doelgroep.  We hebben in 2021 de focus gelegd op het opfrissen van 
onze uitstraling (huisstijl en website) en het verjongen en diverser 
maken van onze programmering. We baseren dit op de positieve 
bezoekerswaardering en een aantal dieptegesprekken met bezoekers 
uit de jongere doelgroep. In 2022 en 2023 zijn we van plan om 
proactiever naar buiten te treden richting deze doelgroep en hier dus 
ook meer marketing en pr-inspanningen en budget aan toe te wijden. 
Hier zijn we door de pandemie en de grillige kaartverkoop onvoldoende 
aan toegekomen. We hopen dat in 2022 de publieksverjonging verder 
ingezet zal worden. 

www.tinyurl.com/brainwashtrailer

https://www.youtube.com/watch?v=KIeJ6wkeOP0
https://tinyurl.com/brainwashtrailer
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De samenwerking met Omroep Human en het online platform Brainwash.
nl werd ook in 2021 gecontinueerd. Uiteraard vonden op Brainwash Festival 
de opnames plaats van het Filosofische Kwintet en de Brainwash Talks die 
door het jaar heen worden uitgezonden op de NPO en online terug te kijken 
zijn. Ook vonden er nog twee opnamendagen plaats door het jaar heen. 
Ditmaal door de pandemie zonder publiek. In aanloop naar het festival 
werd aandacht besteed aan de sprekers en thematiek van het festival op 
Brainwash.nl. 

In 2022 zullen de Brainwash Talks stoppen. Hiervoor in de plaats komt een 
nieuw programmaconcept dat medio maart gelanceerd zal worden. Ook 
zal de door ons ingezette vormgeving (in iets aangepaste vorm) ook bij 
brainwash.nl doorgevoerd gaan worden en gaan we strategie-sessies 
organiseren hoe we inhoudelijk en marketingtechnisch beter op elkaar 
aan kunnen gaan sluiten om het merk Brainwash te versterken en de 
samenwerking helder te communiceren. 

vi. financiële positie
Onderstaand geven we een overzicht van onze inkomsten in 2021. De 
totaalbegroting van stichting Brainwash in 2021 was in totaal ongeveer 4 ton. 
Voor gedetailleerde informatie verwijzen we graag naar onze jaarrekening.   

• Publieksinkomsten – 19%
De populariteit van onze activiteiten, bezoekcijfers en trouwe volgers 
resulteren erin dat we kunnen vertrouwen op een hoog percentage eigen 
inkomsten via kaartverkoop. In een ‘normaal’ jaar genereren we ongeveer 
40% van onze inkomsten uit recettes. In 2021, door het wegvallen van de 
grote evenementen door het jaar heen, werden onze publieksinkomsten 
gehalveerd. Gelukkig werd dit ondervangen door de steun van het OCW, 
de NOW- en TVL-regeling. We verwachten in 2022 een lichte groei naar 
ongeveer 25%.

• Sponsoring & partners – 8%
Verschillende partners leveren bijdragen aan ons festival. De grootste 
bijdrage komt van onze (media-) partner Human. Human neemt een deel 
aan de locatiekosten en levert financiële steun door een deel van de 
honoraria van de buitenlandse sprekers te financieren. Sponsoring 
ontvingen we in 2021 o.a. van advocatenkantoor Bergh, Stoop & Sanders.

• Private fondsen – 11%
Verschillende private fondsen hebben ons dit jaar gesteund. Namelijk: het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, De Versterking, Stichting Melanie en Lira. 
Vooral de ‘duurdere’ maaktrajecten en schrijfopdrachten werden door de 
private bijdragen mogelijk gemaakt.

• Publieke fondsen – 39%
In 2021 bestond de post ‘publieke fondsen’ uit bijdragen van het 
Amsterdams Fonds voor de Kunsten en Het Nederlands Letterenfonds. Bij 
het AFK nemen we deel aan vierjarenregeling en bij het Letterenfonds aan 
de tweejarenregeling.

• Aanvullende publieke middelen – 23%
Onder de aanvullende publieke middelen verstaan we de extra 
overheidssteun die we in 2021 mochten ontvangen. Deze steun bestond uit 
bijdrage van het OCW (uitgekeerd door het Letterenfonds) en de NOW & 
TVL om de tegenvallende eigen inkomsten door de coronamaatregelen 
op te vangen.
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financiële positie

Financiële vooruitblik 2022 
In 2022 verwachten we een iets hoger percentage eigen inkomsten en een 
afname in de aanvullende publieke middelen. We weten echter niet hoe de 
pandemie zich zal ontwikkelen. Om dit risico te ondervangen hebben we 
onze algemene- en bestemmingsreserve laten groeien zodat tegenslagen 
opgevangen kunnen worden. 

 
vii. organisatie  
Bestuur  
Stichting Brainwash leeft de Governance Code Cultuur na. Het huidige 
bestuur bestaat uit 3 leden met ieder een eigen expertise: Paulien Loerts, 
directeur Singel Uitgeverijen met kennis van bedrijfsvoering, het culturele 
veld en de ontwikkelingen in de literatuur, Ted Tettero, voormalig directeur 
Stichting Brainwash, met kennis van marketing, content branding, en 
ontwikkelingen in de filosofie en Zihni Özdil, columnist, historicus en 
schrijver, die meedenkt vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en 
belangrijke thema’s en vragen. De bestuursvorm wordt iedere twee jaar 
intern geëvalueerd op zijn functioneren. Het bestuur houdt toezicht op 
de organisatie door om de twee maanden (online) bijeen te komen met 
de directeur. In deze vergaderingen worden strategie en belangrijke 
beslissingen over Stichting Brainwash besproken. 

Code Cultural Governance 
Wij volgen in onze aanpak de aanbevelingen van de code cultural 
governance. De taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het 
bestuursreglement. De stichting wordt sinds 2019 bestuurd door het ‘bestuur 
plus directiemodel’, waarin het bestuur een voorwaarde scheppende rol 
speelt. Dit houdt in dat het bestuur zich vooral richt op de randvoorwaarden 
die het realiseren van de activiteiten mogelijk maken. In 2021 kwam 
het bestuur 5 keer bijeen. Veel van deze bijeenkomsten gingen over de 
impact van de pandemie, de koers van de organisatie en de financiële 
positie. Daarnaast bezochten de bestuursleden veel van de activiteiten 
georganiseerd door Stichting Brainwash. 

Het bestuur in 2022 
We stelden ons de ambitie om ons bestuur in 2022 uit te gaan breiden. 
Door coronacrisis is hier vertraging in ontstaan. Komend jaar zullen we het 
bestuur uitbreiden naar 4 of 5 leden. Nadruk zal komen te liggen op een 
bestuurslid met kennis van financiën en (cultureel) ondernemen. 

Het kernteam/de organisatie in 2021
De opbouw van het personeel en het type dienstverband bestaat uit 
een combinatie van medewerkers met een vast dienstverband naast 
medewerkers en vrijwilligers die zich voor kortere duur op freelance-basis 
verbinden aan het festival.  

In 2021 zag het team er als volgt uit; 

• Directeur (in dienst) 
ingevuld door: Marije Ligthart. 

• Hoofd programmering (in dienst) 
Ingevuld door: Machteld Vinkenborg.

• Programmamaker   
Ingevuld door: Aram Balian en Jan Bruin

• Producent  
Ingevuld door: Kim Eldering  

• Marketeer  
Ingevuld door: Jan Bruin  

• Vormgever  
Ingevuld door: Vera Vryens 

• Oprichter & adviseur 
Laurens Knoop
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viii. toekomst
 
2021 was ondanks de coronapandemie en de langdurige onzekerheid 
een geslaagd jaar. Mede dankzij de betrokkenheid en behulpzaamheid 
van het bestuur, het doorzettingsvermogen en de oplossingsgerichtheid 
van het team, de hulp van onze partners en vrijwilligers en natuurlijk alle 
fantastische deelnemers. 
 
We hopen dat er in 2022 weer meer fysieke programma’s plaats kunnen 
gaan vinden en dat onze bezoekers ons wederom in grote getalen 
weten te vinden. In dit jaarverslag zijn meerdere ambities voor het 
komende jaar genoemd waaronder verjonging, de verbreding van 
onze publiekssamenstelling met oog voor diversiteit en natuurlijk het 
verbeteren van onze programmering doormiddel van nog scherpere en 
urgente programma’s en met nadruk op multidisciplinariteit. 

Maar bovenal hopen we, zoals we in de inleiding schreven, dat we in 
deze verwarrende en uitdagende tijden de verkokering en verstarring in 
ons denken tegen kunnen gaan. Buiten filterbubbels kunnen treden en 
een veelvoud aan meningen en stemmen een plek kunnen bieden. Juist 
omdat we gezamenlijkheid, botsende opvattingen en complexiteit niet 
moeten schuwen. 

De grootste uitdaging van deze tijd is misschien wel dat we de rust en 
ruimte voor denken te weinig weten te vinden en het testen van onze 
eigen aannames een zeldzaamheid geworden is. Met Brainwash Festival 
hopen we die ruimte te creëren en plek te maken voor complexiteit en 
meerstemmigheid. 

We kijken met veel trots terug op 2021 en zien uit naar alle programma’s 
en deelnemers van 2022! 

 

D
e foto's in dit verslag zijn van Jan Boeve en Raym

ond van M
il
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Ondertekening bestuursverslag & jaarrekening 
Stichting Brainwash 2021 

 

Ondertekend op 13 april 2022, te Amsterdam  
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