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Het zal geen uitleg behoeven dat Wintertuin terugkijkt op een in alle opzichten onge-
woon 2020. Na drukbezochte evenementen aan het begin van het jaar, waaronder de 
Gedichtennacht in het Valkhofmuseum in januari en het Boekenfeest in Concertgebouw de 
Vereeniging half maart, kwam de eerste lockdown. Al in het vroege voorjaar namen we een 
voorschot op de onzekerheid en onmogelijkheid van samenkomsten en evenementen voor 
de rest van het jaar. Zo werd besloten om het Nieuwe Types Festival in juni in Arnhem niet in 
de oorspronkelijke vorm uit te voeren, maar om alle pijlen op het najaar van 2020 te richten. 
Vanuit de kernwaarden en doelen van onze festivals en programma’s gingen we terug naar 
de tekentafel en ontwierpen een nieuwe invulling voor onze programma’s binnen de gel-
dende restricties. Doel was de essentie van onze manifestaties en activiteiten te behouden.

De traditionele structuur van vijf dagen Wintertuinfestival eind november werd getrans-
formeerd in een gespreid, langetermijnfestival, durend van september tot en met december, 
in uiteenlopende vormen, zowel online als offline en in de openbare ruimte, met veel aan-
dacht voor innovatie in vorm en inhoud. De naam van deze verkenning werd Wintertuin2020. 
Het doel bleef om te blijven verbinden en verbreden door verhalen te delen, ook onder de 
huidige omstandigheden. Thematisch centraal in onze programmering stonden twee fe-
nomenen die door de coronacrisis zijn aangescherpt: de beleving van tijd en ervaring van 
ruimte, in een wereld die plots op slot gaat.

 We ontwikkelden verschillende reeksen van een aantal bestaande en nieuwe program-
ma’s. 
In totaal maakten we ca. 30 programma’s, van uitgebreide schrijversinterviews tot online 
close readingclubs en van literaire expedities in de buitenlucht tot briefwisselingsprojecten. 
Sommige programma’s die oorspronkelijk bij het Nieuwe Types Festival hoorden, werden 
geïntegreerd in Wintertuin 2020. Een aantal programma’s heeft live kunnen plaatsvinden 
met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen; het gros vond online plaats in een daar-
voor geschikte vorm. 

We vroegen schrijver Jaap Robben een verhaal voor de stad te schrijven in 25 hoofd-
stukken, bestemd voor de al gereserveerde reclamezuilen voor onze festivalposters die 
verspreid door Nijmegen zouden komen te hangen. Het resultaat, getiteld ‘Biografie van 
een vlieg’ werd massaal door gerichte én toevallige passanten gelopen in vooraf opgestelde 
wandel- en fietsroutes en kreeg vele lovende reacties. Het posterproject met Jaap Robben 
werd ook buiten Nijmegen opgemerkt en is inmiddels al uitgerold in Leeuwarden (via part-
ner Explore the North), Tilburg (via partner Tilt) en Arnhem (tijdens Nieuwe Types 2021).

Het covidjaar bracht naast vele uitdagingen ook positieve ontwikkelingen met zich mee. 
We ontwikkelden nieuwe, innovatieve programmaconcepten die we ook na de crisis duur-
zaam willen blijven inzetten om onze programma’s voor een breed publiek toegankelijk te 
maken en onderlinge verbinding te bevorderen. We zagen een intensivering van bestaande 
samenwerkingen met partners en gingen nieuwe partnerverbanden aan. Op lokaal niveau 
kreeg dit het meest duidelijk vorm in onze intrek in het Festivalhuis, een gezamenlijke huis-
vesting en samenwerkingsverband van Nijmeegse festivals en ontwikkelplatforms (naast 
het Wintertuinfestival korte filmfestival Go Short, wetenschapsfilmfestival InScience en 
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muziek festival Music Meeting). Het jongerenplatform buiten zinnen, een samenwerking tus-
sen Wintertuin, Bibliotheek Mariënburg en spoken wordcollectief Mensen zeggen dingen, 
kreeg in 2020 verder vorm met o.a. volgeboekte workshopprogramma’s en een scholenpro-
ject waarin de eigen ontwikkeling van jonge makers en verbinding met soortgenoten cen-
traal staat. 

Op landelijk niveau vroeg de crisis om betere samenwerking en afstemming tussen 
de landelijk opererende literatuurfestivals en -organisaties. Samen met het Nederlands 
Letterenfonds nam Wintertuin het initiatief voor een sectorbreed samenwerkingsverband 
waarin kennisdeling, uitwisseling en versterking van de eigen sector het gezamenlijk streven 
vormen. 

Op internationale schaal bleven we, ondanks gesloten grenzen, in verbinding met onze 
Europese partners in het vierjarige talentontwikkelprogramma CELA, dat in januari 2020 nog 
startte met een intensieve introductieweek in Brussel. Alle deelnemers (30 schrijvers, 79 ver-
talers en 6 literair professionals) en de 11 literaire organisaties uit 10 verschillende landen 
waren aanwezig. Toen de geplande specialisatiecursussen na maart geen doorgang konden 
vinden, organiseerden we een weekprogramma in oktober onder de titel Re-connect, met 
workshops, masterclasses en uitwisselingen.

Wintertuin onderneemt tal van activiteiten in coproductie met onze zusterstichting 
Wintertuin Curaçao op het Caribische eiland. Van schrijfcursussen, spoken word projecten 
tot schrijfprojecten met ouderen en een jaarlijks Wintertuin Curaçao Festival. Al onze ge-
plande activiteiten vonden doorgang, maar veelal online.

Het moet gezegd dat we dit jaar de vruchten plukten van de investeringen in het digitale 
literaire platform van Wintertuin, Notulen van het Onzichtbare. Dit platform kreeg plotseling 
een centrale rol binnen de activiteiten van Wintertuin en werd veelvuldig bezocht. Op het 
platform verschenen in 2020 diverse thematische reeksen, schrijfopdrachten, publicaties 
die voortkwamen uit (online) evenementen, literaire notulen, voorpublicaties, ingezonden 
werk en interviews. Een deel van de output kwam tot stand door nieuwe, duurzame samen-
werkingen met onder andere Kunstbende, Schrijvers in Sluis, RFG Magazine en Poetry Circle 
Nowhere.

 Onze impactprojecten, waarmee we de literaire cultuur verbinden aan doelgroepen die 
in het publieke debat minder aan het woord komen, konden grotendeels in gewijzigde vorm 
doorgaan. Zo schreven drie groepen senioren in Hardinxveld-Giessendam, Teteringen en 
Deventer hun persoonlijke levensverhalen op in het participatieproject Verhalenhuis. Ook 
onze Schrijfwerkplaatsen voor Nieuwkomers, bedoeld voor vluchtelingen en andere volwas-
senen met een migratieachtergrond die zich artistiek willen ontwikkelen in het Nederlands, 
kon in 2020 doorgang vinden, op 1,5 meter afstand, dan wel online. In 2020 waren er schrijf-
werkplaatsen in Nijmegen en Utrecht, met 15 deelnemers uit 9 verschillende landen, van 
Palestina tot Nicaragua en van Turkije tot Balochistan.

 Door het ingrijpend effect van het virus en de bijbehorende maatregelen op de samen-
leving ontstonden nieuwe initiatieven, zoals Vitamines voor de Geest: postpakketjes met 
artistieke en inspirerende opdrachten voor bewoners van woonzorginstellingen, in samen-
werking met Vitalis WoonZorg Groep. Van april t/m augustus ontvingen maar liefst 3.750 
oudere bewoners van woonzorginstellingen in tien dorpen en steden over heel het land eens 



11  | Jaarverslag 2020 - Stichting de Wintertuin

BESTUURSVERSLAG

in de twee weken Vitaminepost, met opdrachten van schrijvers als Joke van Leeuwen, Wim 
Daniëls, Kees van Kooten en verschillende makers van De Nieuwe Oost. 

 In 2020 startte ook de schrijfcursus Alledaagse Rouw, een samenwerkingsproject met 
socioloog en schrijver Lotte de Schouwer, bedoeld voor naasten en nabestaanden van men-
sen met kanker. Het project Robotstories, waarvoor Wintertuin in samenwerking met het 
lectoraat Performatieve Maakprocessen van de HKU en de onderzoeksgroep Social AI van 
de VU verhaalpakketten ontwikkeld voor sociale robots die in de zorg gebruikt worden, werd 
in 2020 verder doorontwikkeld met nieuwe achtergrondverhalen voor het robotpersonage 
door collectieven van jonge schrijvers. Het resultaat wordt in 2021 gepresenteerd aan een 
van de doelgroepen van het project, kinderen in de leeftijd 7-12 jaar. 

Bij de uitgeverij van Wintertuin verschenen in 2020 twaalf nieuwe uitgaven, waaronder twee 
chapbooks: kleine publicaties die de opmaat vormen voor een uitgave bij een landelijke 
uitgever. Chris Lomans en Jorina van der Laan presenteerden hun chapbooks Blijf de kou 
wegstrijken en Zuigelingen in december in boekhandel Hijman Ongerijmd in Arnhem. Een 
podium performance gebouwd rondom hun chapbook volgt in 2021. 

 2020 was ook het jaar waarin de eerste schrijvers uit ontwikkeltrajecten van Wintertuin 
uitstroomden met een debuut bij een landelijke uitgeverij. Marjolein Visser debuteer-
de in maart met het ingrijpende Restmens bij uitgeverij Podium (vier sterren van NRC 
Handelsblad), Joost Oomen (benoemd tot literair talent van 2021 door de Volkskrant) bij 
Querido met Het perenlied, Wout Waanders bracht bij uitgeverij De Harmonie het poëtische 
attractiepark Parkplan uit (genomineerd voor de Herman De Coninckprijs 2021) en Simone 
Atangana Bekono debuteerde bij Lebowski Publishers met de roman Confrontaties, die op-
genomen werd op de longlist van de Libris Literatuurprijs.

Een hoogwaardig en levendig literair klimaat heeft een stevige basis nodig. Daarom inves-
teert Wintertuin al jarenlang in educatie en talentontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is 
de Literaturjugend, een maandelijkse werkplaats voor beginnende schrijvers, dichters en 
theaterschrijvers, die naast de standplaats in Nijmegen inmiddels ook een vaste werkplaats 
heeft in Utrecht en Antwerpen. Daarnaast is Wintertuin initiatiefnemer en coördinator van 
de eerste literaire schrijfopleiding van Nederland, Creative Writing aan ArtEZ Hogeschool 
voor de Kunsten in Arnhem, die in 2020 zijn zesde lichting zag afstuderen. Ook begeleiden 
we voor de periode 2021-2022 wederom het ambt van Nijmeegse stadsdichter. In februari 
2021 werd Heidi Koren verkozen om voor een periode van twee jaar de stad in poëzie vast te 
leggen. Hiermee neemt ze het stokje over van Wout Waanders.
Wintertuin is voor haar activiteiten op het gebied van talentontwikkeling aangesloten bij 
De Nieuwe Oost, een netwerkorganisatie van drie stichtingen: Wintertuin – Literair produc-
tiehuis, Generale Oost – Theater en Dans, en Productiehuis ON – Popmuziek. De Nieuwe 
Oost maakt per 2017 deel uit van de BIS, waarmee de toekomst van de netwerkorganisatie 
is gewaarborgd. De stichtingen van de drie oprichters blijven bestaan en zijn op het gebied 
van talentontwikkeling aangesloten bij De Nieuwe Oost. Prestaties, verplichtingen en activi-
teiten die niet tot talentontwikkeling behoren, blijven formeel onder de stichting Wintertuin 
vallen.
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In 2020 werd bekend dat De Nieuwe Oost opnieuw is opgenomen in de Basisinfrastructuur 
van het Ministerie van OCW voor de kunstenperiode 2021-2024. De Raad schreef een lovend 
advies waarin het productiehuis werd geprezen om haar aanjagersrol in de regio en kwa-
litatief hoogwaardige producties. De plannen voor de komende periode noemde de Raad 
“vertrouwenwekkend en aanstekelijk”. 

De literaire programmering, producties en festivals worden de komende periode onder-
steund door het Nederlands Letterenfonds in het kader van de meerjarige regeling manifes-
taties. Wintertuin is verguld met het oordeel van de commissie van het Letterenfonds:

“De visie van Wintertuin [is] sterk; uitgesproken en idealistisch over de mo-
gelijke (maatschappelijke) doelen en effecten van literatuur en het vertellen 
van verhalen. Wintertuin heeft een open blik op wat literatuur is en kan doen, 
en dat vertaalt zich in vernieuwende activiteiten waarbij veel jong talent be-
trokken is. Wintertuin denkt na over de rol van een festival binnen dat geheel 
en ziet het festival ook als een middel om publiek te interesseren en te be-
reiken. De visie is bepalend voor de programma’s en alle activiteiten zijn op 
elkaar afgestemd. Wintertuin onderscheidt zich van andere festivals door de 
heldere inhoudelijke keuzes, de werkwijze en het interdisciplinaire en produ-
cerende karakter. De organisatie is goed, flexibel en slim ingericht.” 

Ook de commissie ingesteld door de gemeente Nijmegen oordeelde positief over structu-
rele steun in de komende periode: 

“De artistieke kwaliteit van het plan is uitstekend, aldus de commissie. 
Wintertuin gaat in op actuele Nederlandse rapporten en op essays over de 
vernieuwing van literatuur. In dat speelveld wil de organisatie zich bewegen. 
Ideeën over de vernieuwing van de literatuur en het boekenvak zijn aan deze 
organisatie zeer besteed. Creativiteit en experiment zitten in het DNA van 
Wintertuin. Een veelheid aan programma’s bewijst dat. Innovatie is geïmple-
menteerd in de werkwijze, de programmering en de activiteiten.”
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REFLECTIE OP HET RESULTAAT

Ook in zakelijk en financieel opzicht was 2020 een bijzonder jaar. Veel activiteiten werden 
niet of online uitgevoerd. De middelen beschikbaar gesteld via het steunpakket worden in-
gezet ter ondersteuning van  makers en ondersteuners die inkomsten zagen verdwijnen. Dit 
door onder meer extra schrijfopdrachten uit te zetten, nieuwe (online) projecten een impuls 
te geven en ter aanvulling op honoraria bij door covid onzekere boekings opdrachten. Een 
deel van de in 2020 beschikbaar gestelde steunmiddelen reserveren we op de  balans voor 
de heropstart van onze publieksactiviteiten in 2021.
De totale omzet van de stichting was € 940.898
De stichting boekte een positief resultaat van € 36.067
De financiële positie van de stichting blijft solide. De totale algemene reserve is € 52.694

De bestemmingsreserve van Wintertuin ter hoogte van € 45.000- is aangelegd vanwege de 
tijdelijkheid van onze huisvesting. Wintertuin is met ingang van 2020 onderdeel van het 
Festivalhuis in Nijmegen, waar we voor een periode van 5 jaar kantoor kunnen houden 
en activiteiten kunnen organiseren, zodra de covidmaat regelen dat toestaan. Wintertuin 
investeert vanuit deze bestemmingsreserve in de totstandkoming van deze activiteiten. 
Daarnaast is een bestemmingsreserve coronaondersteuning Letterenfonds aangelegd ter 
hoogte van € 34.050,-- Deze gelden zijn bestemd voor de ondersteuning van schrijvers en 
freelancers in het literaire veld.

Een ander deel van de reserve, ter hoogte van € 15.000,-- wordt bestemd voor advies inzake 
personeelszaken en organisatie.

Cultureel ondernemerschap
Wintertuin heeft een gezonde financieringsmix van overheden (ministerie, provincies en ge-
meenten), publieke fondsen en private fondsen, en een stevig aandeel eigen inkomsten. Dit 
betekent dat de kwaliteit en continuïteit van onze kernactiviteiten gewaarborgd zijn. We 
hebben een methode waarbij we uitstromende makers in beginsel steunen met financiële 
bijdragen dan wel bijdragen in natura, maar op termijn ook honoraria of vergoedingen vra-
gen voor ruimtegebruik, advies en dergelijke. Bij onze schrijvers komt dat bijvoorbeeld tot 
uiting in de 15% commissie die we vragen bij het binnenhalen van (grote) schrijfopdrachten.

De begroting is opgesteld vanuit de ervaring die de organisatie heeft met het inschatten 
van risico’s. In deze begroting is er voldoende dekking voor de vaste lasten en de uitvoe-
ring van de prestatieafspraken. Het meest variabel zijn de directe inkomsten. In jaren dat 
deze inkomsten groter zijn wordt een bestemmingsreserve aangelegd. De exploitatie is op-
gebouwd uit structurele financiering voor kernactiviteiten (festival en talentontwikkeling) 
en incidentele financiering voor projecten die platforms (als producties, publicaties en 
tournees) voor talenten creëren. In het geval van tegenvallende inkomsten (in de vorm van 
project subsidies, sponsoring en opdrachten) wordt bijgestuurd op de projectactiviteiten. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schuiven in de inzet van onze vaste kern medewerkers 
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en de flexibele schil van projectmedewerkers. De kern van onze strategie is dat een project 
geen doorgang vindt als de behoefte aan projectfinanciering achterloopt.

Wintertuin heeft ook ambities op het gebied van het ontwikkelen van innovatieve verdien-
modellen voor onze makers. Wij stimuleren actief het besef dat vaardigheden binnen een 
artistieke beroepspraktijk ook inzetbaar zijn in opdrachtsituaties búiten de eigen sector. Zo 
zijn makers actief in de zorg, het onderwijs, en als schrijver binnen de publieke en private 
sector.

Personeelsbeleid en goed werkgeverschap
Wintertuin heeft 14 medewerkers (9,1 fte). Ons personeelsbeleid is net als het artistieke be-
leid gericht op ontwikkeling. Vaak komen medewerkers binnen als stagiair en groeien ze door 
naar andere functies. Ook komen medewerkers regelmatig terug als maker of  redacteur. 
Er is sprake van lokale inbedding: vrijwilligers bij onze festivals komen stage lopen (derde- 
en vierdejaarsstudenten), de vrijwilligerscoördinatie ligt vaak in handen van oud-stagiairs. 
Goed werkgeverschap komt ook tot uitdrukking in (bij)scholing, detachering en shadow-
working bij internationale collega-organisaties (Madrid, Lissabon, Pisa), job coaching en 
gratis voorstellings- en concertbezoek.

Codes Fair Practice, Cultural Governance en Diversiteit & Inclusie
Wintertuin onderschrijft de kernwaarden van de Fair Practice Code. Als een niet-klassiek 
literair agent die als ambassadeur en verbinder gericht is op de inbedding van nieuwe schrij-
vers in de hybride literaire cultuur hebben we een voorbeeldfunctie op het gebied van goed 
werkgeverschap en honorering. Daarnaast komen we als bemiddelaar op voor betere hono-
raria voor schrijvers en de professionalisering van de sector als geheel. In de huidige crisis, 
waarin de culturele sector onder een ongekende druk is komen te staan, hebben we de fair 
practice code een terugkerend onderwerp van gesprek gemaakt op de agenda van het in 
2020 geïnitieerde landelijk letterensectoroverleg.

Door samenwerkingen en coproducties met andere organisaties en (kunstvak)opleidingen 
maken we eerlijke betaling en goede werkomstandigheden tot een gedeelde verantwoorde-
lijkheid. Stichting de Wintertuin volgt de geldende cao Uitgeefbedrijf als uitgangspunt voor 
de beloning van onze medewerkers (zowel tijdelijke als vaste contracten). Bij freelancers 
volgen we (de ontwikkelingen rondom) de Wet WAB op de voet. Voor honorering van auteurs 
en artiesten volgen we de richtlijnen van de Schrijverscentrale en het Lirafonds. 

We begeleiden de schrijvers uit ons netwerk intensief bij onderhandelingen en (finan-
ciële) afspraken. 

Bij nieuwe producties of schrijfopdrachten leggen we afspraken over auteursrecht vast. 
Wintertuin is een erkend leerbedrijf, waarmee we de kwaliteit en het beleid van onze stage-
plaatsen en leerbanen waarborgen. Wij creëren een veilige, gezonde en plezierige werk-
omgeving voor al onze werknemers. Wij zijn ons bewust van de hoge werkdruk in de sec-
tor. In 2019 is daarom een personeelsvertegenwoordiging aangesteld, waar medewerkers 
 terecht kunnen met vragen, klachten en wensen, onder meer over overbelasting. 
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Wintertuin werkt met het Raad van Toezicht model. Directie/bestuur wordt gecontro-
leerd en geadviseerd door de Raad van Toezicht, die de Code Cultural Governance volgt. 
Voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de directeur, de jaar-
lijkse zelf evaluatie van de Raad van Toezicht en het werken met profielen voor de Raad van 
Toezicht. Er is een rooster van aftreden, er zijn reglementen voor de directie en voor de Raad 
van Toezicht. Eventuele nevenfuncties die kunnen conflicteren met een functie binnen de 
Raad van Toezicht, worden expliciet benoemd. Op dit moment zijn er op dit terrein geen 
conflicten. De Raad van Toezicht bestaat uit Willem Hillenius (voorzitter), Sef Maessen, 
Shafie Arab en Sharon de Randamie. Bij werving zoeken we een diverse samenstelling in 
leeftijden, genders en (culturele) achtergronden. 

Wintertuin wil een plek zijn waar meerstemmigheid vanzelfsprekend is. We streven er voort-
durend naar een gastvrije organisatie te zijn, met een open, groepsgerichte cultuur waarin 
veel wordt samengewerkt, mensen elkaar ondersteunen en vertrouwen en er een gedeel-
de verantwoordelijkheid is voor de dingen die we doen. Wij zijn ons bewust van ons eigen 
profiel: de mensen die bij Wintertuin werken zijn met name hoogopgeleide, witte mensen 
met een West-Europese achtergrond. Het overgrote deel van ons publiek en onze partners 
 behoort tot dezelfde groep. We willen het publiek, schrijvers en partners echter een plat-
form bieden waarop een diversiteit aan kunstdisciplines, (gender)identiteiten, culturele 
achtergronden en abilities een caleidoscopisch geheel aan perspectieven vormt. Dit vergt 
continu en kritisch (zelf)onderzoek, en actie. 

Wintertuin draagt bij aan (culturele) diversiteit en inclusie door het stimuleren van plu-
riform vakmanschap en door mogelijkheden en platforms te creëren die literaire makers in 
staat stellen traditionele structuren in de literaire keten los te laten. We kijken kritisch en op 
structurele basis, gesteund door advies van externe professionals, naar de oorsprong van 
onze smaak en kwaliteitscriteria. We verruimen onze blik door blinde vlekken te onthullen, 
bij andere netwerken aan te sluiten en ‘geleefde’ kennis en expertise binnen te halen

Vanaf december 2019 is Wintertuin begonnen de Code Diversiteit & Inclusie integraal 
in ons beleid te verwerken op het gebied van programma, publiek, partners en personeel. 
Door onder andere te gaan werken met een cultureel divers breder bestand van curatoren, 
door het diversificeren van ons scoutingsbeleid en de begeleiding van schrijvers en aan-
dacht voor een bredere werving van nieuwe werknemers en stagiairs wordt eigenaarschap 
uitbesteed, doorstroom bevordert en plaats gemaakt voor meerstemmigheid. 

In 2020 hebben we meerdere organisatiebrede trainingen gevolgd (via Ocullus 
Consultancy) met het oog op het implementeren van de code in de organisatie, waaron-
der training op het gebied van inclusievere personeelswerving. Per aandachtspunten zijn 
werkgroepen aangesteld en plannen van aanpak gemaakt die voortdurend gemonitord, 
uitgebreid en doorgevoerd worden in alle facetten van de organisatie: het maken van pro-
gramma’s, het werven van publiek en in onze rol van talentbegeleider en opdrachtgever. 
Elk jaar wijden we meerdere stafmeetings en medewerkersbijeenkomsten aan dit thema en 
bespreken we de stand van zaken en concrete vervolgstappen om inclusie en diversiteit in 
de organisatie te vergroten. Op basis van voortschrijdend inzicht en resultaten van (expert)
sessies kunnen aanpassingen en aanvullingen gedaan worden. Zowel de directie als het 
hoofd impactprogramma’s volgen het programma Inclusief Leiderschap bij de Academie 
voor Cultuurmanagement. 
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Personeelsbezetting en organisatie
Op 31 december 2020 had de stichting een personeelsbezetting van 9,1. 
De organisatie van Stichting de Wintertuin bestaat uit drie lagen. Ten eerste de directeur/
bestuurder, die de dagelijkse leiding van de stichting vormt. Deze wordt, conform de code 
cultural governance, gecontroleerd en geadviseerd door de Raad van Toezicht. De directie 
wordt ondersteund door een kernteam van afdelingshoofden.

RAAD VAN TOEZICHT
Controle en advies. Minimaal twee jaarlijkse bijeenkomsten met het bestuur, waarin jaar-
cijfers worden vastgesteld en de inhoudelijke koers wordt voorgelegd.

ZITTING
• Sef Maessen 
• Willem Hillenius
• Shafie Arab
• Sharon de Randamie

BESTUUR
Dagelijkse leiding, belast met de uitvoering van de dagelijkse financiële en artistieke doel-
stellingen.

• Frank Tazelaar, algemeen directeur/bestuurder
• Eve Hopkins, bestuurder

HOOFDEN met Managementtaken
• Kim van Kaam, hoofd talentontwikkeling, personeel
• Noortje Kessels, hoofd impact, fondsenwerving

HOOFDEN
• Nine Hoog Antink, hoofd bureau
• Lisanne Boomkamp, hoofd publiciteit
• Jos Lenkens, art direction
• Laurens van de Linde, hoofd programma festival 

REDACTIE & PRODUCTIE
• Elke Decates
• Myrna Eppings
• Manouk Miltenburg
• Tom Verstappen
• Thom Wijenberg
• Quirijn Lokker

ADMINISTRATIE
• Nathalie van de Loo
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SCHRIJFBEGELEIDING
• Dennis Gaens
• Willem Claassen

PUBLICITEIT & VORMGEVING
• Nikkie Jessen
• Naomi Engels
• Robin Arntz
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UITVOERING ARTISTIEK BELEIDSPLAN 

Wintertuin richtte zich in het jaar 2020 op het uitvoeren van het beleidsplan 2017-2020. In dit 
beleidsplan wordt de missie van Wintertuin als volgt omschreven:

Wintertuin maakt literaire manifestaties en programma’s van hoog niveau. De 
activiteiten brengen verbindingen tot stand tussen lezers en schrijvers; tus-
sen literatuur en andere kunstdisciplines; tussen innovatie en mainstream; 
en tussen artistieke en maatschappelijke thema’s.

Wintertuin kon in het laatste jaar van haar meerjarenplan 2017-2020 weliswaar geen pro-
grammering realiseren zoals we dat ambieerden, maar desondanks heeft de organisatie 
binnen de mogelijkheden tal van nieuwe initiatieven ontplooit om makers te begeleiden, 
om publiek te bereiken en programmering te realiseren. Ook was de samenwerking met 
partners binnen en buiten het literaire veld intensief en productief, resulterend in nieuwe 
concepten en in een (deels digitaal) programma-aanbod dat toch veel mensen wist te berei-
ken en enthousiasmeren. 

Nijmegen, 30 maart 2021

Frank Tazelaar
directeur-bestuurder
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FESTIVALS & EVENEMENTEN

WINTERTUIN2020 
Literaire verkenning van tijd en ruimte 
aantal uitvoeringen: 19

Het Wintertuinfestival heeft zich de afgelopen jaren in toenemende mate ontwikkeld tot een 
verbinder en een vrijplaats voor ontmoeting en uitwisseling. Het festival fungeert als verbin-
der van verschillende culturele en maatschappelijke partners en organisaties, als verbinder 
van literatuur aan de stad en de verhalen van de stad aan een literair publiek, als verbinder 
van verschillende kunstdisciplines en als literair platform voor een breed geïnteresseerd, 
divers publiek. 

In deze eenzame, soms uitzichtloze coronatijden hebben mensen behoefte aan verha-
len, aan literatuur, als middel om deze crisis te begrijpen, om de wereld waarin we ons plot-
seling bevinden te verkennen. Literatuur en het vertellen van verhalen zijn cruciale mid-
delen voor twijfel, uitwisseling en verkenning. Onze perceptie van tijd en van ruimte zijn 
door de pandemie dusdanig vervormd: de dagen duren langer dan de weken in een steeds 
kleiner wordende omgeving – de tijd is elastisch, en ‘lijkt de laatste weken (...) te rimpelen,’ 
zo schrijft Margriet van der Heijden in NRC op 8 mei 2020. Literatuur, als traditie van de lange 
adem, kan ons daarin gidsen. Niet om als een quick fix de tegenwoordige tijd te duiden, niet 
om troostend of gedwee te zijn, niet voor de waan van de dag. Literatuur heeft de kracht om 
hoopvol te zijn, om alternatieve toekomstbeelden voorstelbaar te maken, om vragen op te 
roepen en die te beantwoorden met nog veel meer vragen; om ons te leren langetermijn-
denken.

In het voorjaar van 2020 werd een voorschot genomen op de onzekerheid en onmogelijk-
heid van samenkomsten en evenementen, en werd besloten om het Nieuwe Types Festival 
in juni in Arnhem niet in de oorspronkelijke vorm uit te voeren, maar om alle pijlen op het 
najaar van 2020 te richten. Het Wintertuinfestival van eind november werd getransformeerd 
in een zogenaamd langetermijnfestival, durend van september tot en met december, in 
uiteenlopende vormen, zowel online als offline, met veel aandacht voor innovatie in vorm 
en inhoud. De naam van deze verkenning werd Wintertuin2020. Het doel bleef om te verbin-
den en verbreden door verhalen te delen onder de huidige, abnormale omstandigheden. 
We verspreidden bezoekers over de tijd en ruimte: we zochten nieuwe ruimte voor literatuur 
en we smeerden het festival uit over de tijd. Het werd een lang festival, met programmering 
die zich uitstrekte over meerdere maanden, en met herhalingen en reeksen van een aantal 
bestaande en nieuwe programmaonderdelen. Op deze manier vonden we nieuwe manieren 
van literatuurbeleving in een aangepaste samenleving en konden we de ervaring van tijd en 
ruimte aan de hand van literatuur onderzoeken en duiden.

In totaal maakten we 19 uitvoeringen, waarvan een groot deel bestaat uit meerdere pro-
gramma’s. Sommige programma’s die oorspronkelijk bij het Nieuwe Types Festival (in juni) 
hoorden, werden geïntegreerd in Wintertuin2020. Een (klein) aantal programma’s heeft live 
kunnen plaatsvinden met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen; het gros vond on-
line plaats in een daarvoor geschikte vorm. De speciaal voor Wintertuin2020 bedachte pro-
gramma’s en terugkerende programmareeksen worden hieronder apart uitgelicht. 
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Het grote gesprek
aantal uitvoeringen: 4

Één schrijver en één interviewer. Met de interviewreeks Het grote gesprek gingen we 
terug naar de basis, naar de ruimte nemen voor het verhaal van de schrijver. Met een 
avondvullend interview namen we de tijd en de ruimte voor diepgang en bezinning. 
We verbonden het boek aan de wereld. Een bijkomende bijzonderheid was dat we voor 
deze interviewreeks de auteur zelf vroegen een interviewer aan te dragen;  iemand die 
de schrijver bewonderde, die bekend was met het werk van de schrijver of de thema’s 
die erin voorkwamen. 

In deze reeks ging Lotte Lentes in gesprek met Rob van Essen over zijn boek De 
 goede zoon, de technologische ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen 
tegen over de ongrijpbaarheid van nostalgie en de dood; sprak Mira Feticu met Saskia 
De Coster over haar boek Nachtouders, het ouderschap en moederschap en de taboes 
die daaromheen bestaan; interviewde Sophie Reinders Jaap Robben over zijn boeken 
Birk en Zomervacht, de psychologie van isolatie en je onschuld verliezen in de wereld; 
en ging Nazmiye Oral in gesprek met Murat Isik over zijn boek Wees onzichtbaar, mas-
culiniteit en de liefde van je vader, en opgroeien in Nederland met een migratieachter-
grond - en uiteraard nog over allerlei andere zaken. 

Twee van deze gesprekken vonden live voor een klein publiek plaats in samen-
werking met de Bibliotheek Gelderland-Zuid en met Stadsschouwburg en de 
Vereeniging, twee gesprekken vonden digitaal plaats. Alle vier de gesprekken werden 
opgenomen en gepubliceerd als podcast, waarmee we ca. 500 luisteraars bereikten. 

Close Reading Club
aantal uitvoeringen: 4

Tijdens de Close Reading Club duikt een enthousiaste groep lezers onder leiding van 
een schrijver, wetenschapper of dichter in een tekst om deze samen uit te pluizen en te 
doorgronden. Mensen konden zich inschrijven en kregen vantevoren de tekst gestuurd 
door de leesclubbegeleider; een korte voorbereiding van 10 minuten werd gevraagd 
om goed deel te kunnen nemen aan het gesprek. De begeleiders voor de vier leesclubs 
waren Maarten van der Graaff, Kila van der Starre, Eva Meijer en Babs Gons. Tijdens de 
leesclubs hebben we respectievelijk een kort verhaal van Vincent Mahieu, een dicht-
bundel van Dean Bowen, een fragment uit een roman van Olga Tokarczuk en spoken 
word-stukken van Ursula Rucker besproken. De teksten vormden zowel qua inhoud als 
vorm een heel divers corpus waarin uiteenlopende stemmen aan het woord kwamen. 
Het bezoekersaantal groeide per editie en naarmate de reeks vorderde  bleven ook 
steeds mensen terugkomen voor een tweede of derde leesclub. Alle leesclubs vonden 
plaats via Zoom, waardoor mensen uit heel Nederland, geheel coronaproof, bediend 
konden worden. Dit resulteerde in een diverse groep deelnemers en in interessante 
gesprekken.
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Literaire expedities
aantal uitvoeringen: 3

In het najaar van 2020 stonden drie literaire expedities gepland langs een aantal klei-
ne podia, telkens op een andere bijzondere locatie in Nijmegen. Vanwege de corona-
restricties zouden we gedurende één avond in kleine groepjes verschillende intieme, 
interdisciplinaire performances en voordrachten bezoeken. De inhoud werd speciaal 
hiervoor gemaakt. Elke editie had een eigen thema: tijd, ruimte en verbinding. De 
maatregelen werden echter alsnog aangescherpt, waardoor live-programmering on-
mogelijk werd. We hebben toen per expeditie alternatieven gevonden, met alsnog de 
mogelijkheid tot live-uitvoeringen wanneer dat weer mogelijk is.

De eerste expeditie was Drapetomania | the Diasporic Gaze. Drapetomania is een 
verkenning naar een andere realiteit, die ons langs objecten leidt die bezield zijn en 
die leven en een persoonlijkheid hebben. Ze zijn afkomstig uit het verleden maar kun-
nen ons leren de toekomst te begrijpen en zelf te veranderen. Deze expeditie, die ge-
cureerd werd door kunstenaar Richard Kofi, legden we vast op beeld. Het resultaat: 
Drapetomania, de film; die we voorjaar 2021 presenteren in een online filmclub. 

De tweede expeditie, ‘Waar ben je?’, een literaire expeditie over de invloed van 
ruimte op onze verhalen, hebben we tijdelijk vervangen door een geschreven inter-
view: Een injectienaald met vertrouwen. Corinne Heyrman sprak hiervoor met schrijver 
Christine Otten, impactproducent Noortje Kessels en een ex-gedetineerde schrijver. 
Deze tekst, over gevangenisstraffen, de dunne grens tussen vrijheid en onvrijheid, en 
de kracht van literatuur in tijden van crisis, werd gepubliceerd op ons literair platform, 
Notulen van het Onzichtbare.

De derde expeditie, in samenwerking met verschillende studentenpartijen (cultuur-
organisatie Cultuur op de Campus, studievereniging KNUS van de opleiding Algemene 
Cultuurwetenschappen en literair tijdschrift Op Ruwe Planken), was nog volop in de 
maak toen de maatregelen rondom corona werden aangescherpt. Ter vervanging or-
ganiseerden we binnen het thema ‘verbinding’ een briefwisseling tussen (internatio-
nale) studenten. Voor deze studenten, opgesloten in veel te kleine studentenkamers 
met het ene na het andere Zoomcollege, is deze tijd extra eenzaam. Wij koppelden 
studenten aan elkaar om zo nieuwe verbindingen tot stand te brengen.

Biografie van een Vlieg

Jaap Robben (schrijver van het bekroonde Birk, Zomervacht en oud-stadsdichter van 
Nijmegen) schreef in opdracht van Wintertuin een verhaal in 25 hoofdstukken om als 
posters door de stad te hangen. Van 5 t/m 29 november was het verhaal over drie 
routes door Nijmegen te lezen. Het verhaal, Biografie van een Vlieg, is zorgvuldig op-
gemaakt en genummerd. We gebruikten de posterplekken (mupi’s) waar normaal ge-
sproken onze festivalposters hangen om het verhaal door de stad te verspreiden. Op 
deze manier werden de posters zelf het programma, in plaats van dat ze het program-
ma promootten. 

Hiermee gooide Wintertuin de conventionele leeservaring radicaal om en spreid-
de een verhaal uit over de stad. Dit plan is voortgekomen uit een sterke behoefte om 
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literatuur naar het publiek te brengen in tijden waarin (grote) festivals voorlopig niet 
mogelijk zijn. Met dit project brachten we een bijzonder verhaal naar een groot, divers 
publiek, van literatuurliefhebbers tot mensen die zelden of nooit een boek oppakken, 
en versterkten we onze visie op de huidige, pluriforme literaire cultuur, waarin ver-
halen op allerlei wijzen tot ons kunnen komen. 

Jaap Robben schreef een verhaal over ontdekken, vriendschap en vergankelijk-
heid, voor jong en oud. Elk hoofdstuk beschrijft een dag uit het leven van de hoofd-
persoon: een immer enthousiaste vlieg die vriendschap sluit met een pedante buizerd 
en volop geniet van het leven, hoe kort het ook is. De routes werden op een speciaal 
ontworpen wandelkaart uitgelicht. Deze wandelkaarten werden massaal afgenomen 
op verschillende afhaalpunten in de stad (boekhandels en to go horeca) en werden 
meegegeven met bezorgmaaltijden.

Het project was een groot succes: naast aandacht in de pers (o.a. 8weekly, De 
Gelderlander en Omroep Gelderland) ontvingen we vele enthousiaste bedankmails van 
lopers. Foto’s van wandelingen werden massaal gedeeld op Instagram, Facebook en 
Twitter. Na de première in Nijmegen was Biografie van een Vlieg te zien in Leeuwarden 
(via partner Explore the North) en in maart 2021 zal het verhaal ook door Tilburg (via 
partner Tilt) en Arnhem (Nieuwe Types) verspreid hangen.

“Interessant hoe het Wintertuinfestival 
een nieuwe lees ervaring neerzet en 
een prachtige manier om literatuur 
toegankelijk en leuk te maken. Het is 
hopen op meer van dit soort creatieve 
ideeën” - 8weekly, over Biografie van 
een Vlieg

De Schrijfopdracht
aantal afleveringen: 3

Voor de Nieuwe Types podcast De Schrijfopdracht gaat Dennis Gaens met schrijvers 
in gesprek over de belangrijkste les die ze geleerd hebben over het schrijven. Dat kan 
letterlijk een les zijn die ze op de kunstacademie hebben gehad (of zelf doceren), maar 
ook een abstracter inzicht. Vervolgens verzinnen de schrijvers een opdracht hier om 
heen. Het zijn gesprekken over het schrijverschap, de ontwikkeling daarvan en de 
connectie met de lezer. 

De eerste aflevering van 2020 is opgenomen tijdens de uitreiking van de Nieuwe 
Types Afstudeerprijs. Dennis ging in gesprek met de winnaar van vorig jaar, Lisa 
Huissoon. Lisa Huissoon studeerde in 2019 af in Creative Writing aan ArtEZ en werd 
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daarna geselecteerd voor het Slow Writing Lab van het Nederlands Letterenfonds. Zij 
debuteerde in september 2020 met haar afstudeerwerk Alle mensen die ik ken bij de 
Arbeiderspers. De podcastaflevering werd gepubliceerd op 12 oktober.

In de tweede aflevering van deze reeks ging Dennis in gesprek met Iduna Paalman. 
Iduna Paalman is dichter en schrijver. In het najaar van 2019 verscheen haar poëzie-
debuut De grom uit de hond halen, dat bekroond werd met de Poëziedebuutprijs 2020 
en genomineerd werd voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs en de C. Buddingh’-Prijs. De 
Volkskrant riep haar in 2020 uit tot literair talent van het jaar. In een zeer open gesprek 
vertelde zij hoe zij met schrijven in aanraking is gekomen en hoe zij bij haar uitgever 
terechtkwam. Deze aflevering brachten we op 9 november uit.

 In de derde aflevering sprak Dennis met Pete Wu. In 2019 verscheen zijn debuut 
De bananengeneratie: over het dubbel leven van Chinese Nederlanders van nu bij uit-
geverij Das Mag. Pete Wu is journalist, schrijver, redacteur en documentaire maker. 
Met Dennis praatte hij over zijn ervaringen in deze verschillende functies, en over wel-
ke rol schrijven in zijn leven heeft. Op 7 december publiceerden we deze laatste af-
levering van deze reeks.
Begin februari 2021 zijn de afleveringen gemiddeld honderd keer beluisterd.

Laten we het een safe space noemen
aantal afleveringen: 3 (waarvan 1 in 2020)

Laten we het een safe space noemen is een onderzoeksprogramma bedacht en uitge-
voerd door programmamakers Suus te Braak en Kim van Kaam. Zij gaan in verschil-
lende vormen met het publiek, hun gasten en elkaar in gesprek over gewetens thema’s 
die hen bezighouden. Suus en Kim proberen buiten hun bubbel te kijken en te zien 
wat voor hen niet voor de hand liggend is.

Voor Wintertuin2020 maakten zij een tweede editie van Laten we het een safe space 
noemen, in podcastvorm. In deze editie onderzochten Suus en Kim het fenomeen can-
cel culture, hoe het heeft kunnen ontstaan en hoe we er weer vanaf komen. Van J.K. 
Rowling tot Juliaan Andeweg, van social media tot viruswaarheidsdemonstraties, van 
Michael Jackson tot het Afrika Museum – de twee programmamakers bevragen of het 
mogelijk is met iemand af te rekenen, zeker als zij publieke figuren zijn of onderdeel 
van een grotere structuur. En wat levert cancel culture eigenlijk op? Waar is de ruimte 
om naar elkaar te luisteren en vragen te stellen? Hoe stel je iemand die (schijnbaar) 
diametraal tegenover jou staat de juiste vragen? 

In drie afleveringen spraken ze achtereenvolgens met Dennis Gaens, Glenda Oeloff 
en Marina over de definitie van cancel culture; met Elfie Tromp en Rachel Morón over 
accountability en de consequenties van ‘cancelling’; en met Sinan Can over hoe we uit 
de cancelspiraal kunnen komen en hoe we weer met elkaar in dialoog kunnen treden. 
De podcastreeks was een onderzoek naar verbinding en dialoog in een tijd van af-
stand en isolatie, zowel fysiek als ideologisch, en bereikte ruim 300 luisteraars.
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Wintertuin X FRONTAAL

Literair podium in Rotterdam FRONTAAL en Wintertuin in Nijmegen sloegen de handen 
ineen voor een literair programma waarin jonge schrijvers centraal staan, in de vorm 
van een meerdaags digitaal event. Via Instagram wisselden beide partijen verspreid 
over drie dagen talent uit: Wintertuin deelde een voordracht van de Rotterdamse 
schrijver Daniëlle Zawadi en FRONTAAL publiceerde een voordracht van kersvers 
chapbookdebutant van Wintertuin Chris Lomans. Deze voordrachten, op 28, 29 en 
30 oktober, waren de opmaat voor het slotstuk van dit programma: een livestream- 
interview met Walter van den Berg op 30 oktober, die in het najaar zijn vijfde roman 
Ruimte publiceerde. 

Wintertuin X Podcastfestival

Het Podcastfestival besloot dit jaar aan te grijpen om niet alleen in Amsterdam te pro-
grammeren, maar om het festival decentraal te organiseren, voor geïnteresseerden en 
makers in en rondom Utrecht, Nijmegen en Groningen - en uiteraard in heel Nederland. 
Het festival, dat op iedere locatie een andere invulling had maar gezamenlijk begon 
en eindigde, kon in zijn geheel digitaal worden gevolgd. In Nijmegen stelde de orga-
nisatie samen met Wintertuin het programma samen, dat onder meer bestond uit 
een workshop podcast maken van schrijver Corinne Heyrman, een lezing over de toe-
gankelijkheid van podcasts en het belang van audiotranscripties door Darice de Cuba 
en een presentatie over hoe visuele kunst in audio te vangen door Joan Kuhlman. Het 
Podcastfestival vond plaats op 23 september, in Nijmegen gebeurde dat in Brebl.

Afstudeerprijs

Op 4 oktober reikten we voor het zesde jaar op rij de prijs uit voor het beste afstudeer-
project van Nederlandstalige schrijfopleidingen. Dit keer via een digitaal evenement. 
Studenten van de opleidingen Schrijven (RITCS), Woordkunst (AP), Beeld en Taal 
(Rietveld), Writing for Performance (HKU) en Creative Writing (ArtEZ) stuurden afgelo-
pen zomer hun werk in. Een vakkundige, onafhankelijke jury, bestaande uit Pete Wu, 
Willemijn Lindhout, Anna Schoen en Jeroen Dera, selecteerde op 4 oktober Tessa van 
Rooijen (ArtEZ) als winnaar van de Afstudeerprijs. Zij ontvangt een geldsom van €500, 
gesponsord door de opleidingen, een optreden bij Wintertuin en een online publicatie 
bij literair tijdschrift De Gids.

Naast deze prijsuitreiking bestond het online programma uit een live podcast-
opname van de Schrijfopdracht. Dennis Gaens interviewde de winnaar van vorig 
jaar, Lisa Huissoon, over het schrijversschap en geleerde lessen. Lisa Huissoon (1995) 
studeerde in 2019 af in Creative Writing aan ArtEZ en werd daarna geselecteerd voor 
het Slow Writing Lab van het Nederlands Letterenfonds. Haar debuut, en tevens 
haar afstudeer werk, Alle mensen die ik ken, verscheen in september 2020 bij De 
Arbeiderspers.
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Nijmeegs Boekenfeest
Literair festival in de Boekenweek voor lezers en schrijvers
1 uitvoering, bestaande uit 20 programma’s

Op 7 maart 2020 vond in het Nijmeegse concertgebouw De Vereeniging de veertiende editie 
van het Nijmeegs Boekenfeest plaats, met als thema ‘rebellen en dwarsdenkers’. Dit thema 
maakte deze editie van het Boekenfeest tot het uitgelezen moment om de vorm op de schop 
te nemen. Waar voorheen de verschillende zalen uiteenlopende thema’s en programmering 
hadden en zodoende verschillende, gesegmenteerde doelgroepen bereikten, brachten we 
dit jaar het publiek samen door al die programma’s te vervlechten en op een originele ma-
nier te presenteren: voordrachten van gevestigde auteurs en aanstormende talenten uit de 
regio, interviews en lezingen afgewisseld met dans en muziek, literaire performances en 
inhoudelijke minicolleges die elkaar afwisselden op het hoofdpodium. Dat podium stond in 
het midden van de Concertzaal om zo de afstand tot het publiek te verkleinen. We doelden 
op een organische verbinding en vermenging van bekend en aanstormend, van landelijk en 
regionaal, van verdieping en lichtvoetigheid, van allerlei disciplines: een totaalbeleving van 
alles wat het Boekenfeest te bieden heeft.

De avond werd geopend door de Nijmeegse stadsdichter, Wout Waanders. Vervolgens 
was het woord aan journalist Joris Luyendijk, die met een lezing uit de doeken deed hoe 
rebellie zijn carrière als journalist destijds bespoedigde, maar ook toegaf dat hij het in het 
huidige sociale klimaat moeilijk vindt om ergens tegen te zijn. Marjolein Visser, Nijmeegse 
schrijver, pre-presenteerde haar debuutroman Restmens dat eind maart zou gaan verschij-
nen bij uitgeverij Podium. 

Docent aan de Radboud Universiteit Ruud van den Beuken liet zijn licht schijnen over 
de rebellie van de Beat Poets en in het bijzonder het werk Howl van Allen Ginsberg, waarna 
schrijver Marjolijn van Heemstra het stokje overnam met een lezing over astronomie, het 
overview effect en de urgente oproep om toch vooral activistisch te zijn. Filosoof Jeroen 
Linssen bracht namens Radboud Reflects een rede over de cognitieve dissonantie tussen 
het denken en het doen van de mens, en de  sociale druk om te presteren die ons wordt 
opgelegd. 

Na deze voordrachten, lezingen, redes, colleges, was het tijd voor muziek. MINKA bracht 
dansbare electropop met scherpe, grappige teksten. Medeorganisator van het Boekenfeest 
en literair tijdschrift Op Ruwe Planken bracht vervolgens de winnaars ten tonele van hun 
schrijfwedstrijd met als rebels thema ‘Je mag niet schrijven’ – resulterend in een theatrale 
performance van Rudie Verbunt inclusief koorzang en kledingwissels en een literaire tent 
van Elianne van Elderen waarin je verhalen kon ervaren. Ook Pascal Lamberigts, die met 
zijn kortverhaal ‘Barcelona’ de Nijmeegse Literatuurprijs won, betrad het winnaarspodium. 
Het woord was daarna aan Munganyende Hélène Christelle, die voordroeg uit haar werk 
waarin thema’s als zwart-zijn, vrouw-wording en thuiskomen centraal staan. Abdelkader 
Benali droeg een voor de Boekenweek geschreven kort verhaal voor over het leven van 
een te dwarse dwarsdenker, waarna dichter, activist en Nijmegenaar van het jaar Qader 
Shafiq voordroeg uit eigen werk. De avond werd in de concertzaal afgesloten met een lite-
raire en muzikale, knotsgekke, theatrale performance van dichter Joost Oomen en de band 
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KRUIDKOEK – zij brachten via tekst, muziek, interactie met het publiek in de breedste zin 
van het woord en veel verschillende soorten fruit een ode aan optimisme en een mooi eind 
aan het programma van het Nijmeegs Boekenfeest.

In aanloop naar het Boekenfeest werd een schrijfworkshop georganiseerd onder leiding 
van schrijver en radiomaker Nikki Dekker, die met de deelnemers onderzocht hoe je acti-
vistisch in je makerschap kunt zijn en hoe je daar uiting aan kunt geven. Daarnaast orga-
niseerden we in samenwerking met KNUS, de studievereniging van de opleiding Algemene 
Cultuurwetenschappen, een Kroegcollege: schrijver Pim Lammers doceerde over inclusie 
en diversiteit in kinderboeken. 

De organisatie (naast Wintertuin werkten we samen met Bibliotheek Gelderland-Zuid, 
Radboud Universiteit, Dekker van de Vegt boekverkopers, Op Ruwe Planken, Radboud 
Reflects en Stadsschouwburg en de Vereeniging) kijkt terug op een zeer sterk, divers pro-
gramma. De keuze om het Boekenfeest in een nieuw jasje te steken was een welkome, maar 
de uitvoering was nog niet optimaal. We bereikten in deze nieuwe opzet en middels de pro-
grammering over het algemeen een jonger publiek dat langer bleef en enthousiast was over 
de vorm; er waren echter ook tegengeluiden te horen van vaste bezoekers die moeite had-
den met deze vernieuwing. We hebben bij partners, artiesten en bezoekers informatie inge-
wonnen om edities van het Boekenfeest nog beter aan te vliegen.

Nijmeegse Gedichtennacht
Opener van de Nijmeegse Poëzieweek
1 uitvoering, bestaande uit 8 programma’s

Ieder jaar geeft Wintertuin samen met Op Ruwe Planken en Onbederf’lijk Vers een eigen 
draai aan het landelijke thema van de Poëzieweek. In 2020 was dit De toekomst is nu! en 
keerden we onze blik richting de sterren. Op vrijdag 31 januari presenteerden we de beste 
dichters en muzikanten van deze melkweg. De galerij van Museum Het Valkhof was het ruim-
teschip extra ordinaire. Er waren voordrachten van Charlotte Van den Broeck, Dean Bowen, 
Demi Baltus, Luuk Wojcik en stads dichter Wout Waanders. Lisa Weeda, NESS en BrotherTill 
brachten het resultaat van hun samenwerking voor het project Opgepoetst ten gehore. Aan 
het eind van de avond beamden Barry de Wit en dj-duo TomThom to the future iedereen de 
dansvloer op voor een buitenaards goed feestje.
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Wintertuinsessies
literaire talkshows door jong talent 
aantal uitvoeringen: 1 (geplande sessies uitgesteld naar 2021)

De Wintertuinsessies is een reeks literaire talkshows waarin jonge, talentvolle en aan 
Wintertuin verbonden schrijvers een eigen programma samenstellen, spraakmakende gas-
ten uitnodigen en hen interviewen aan de hand van een thema dat hen bezighoudt. Zij wor-
den bij het maken van deze literaire talkshow inhoudelijk en productioneel ondersteund 
en begeleid door de Wintertuin. Deze vorm zorgt er enerzijds voor dat schrijvers leren wer-
ken als programmamaker, interviewer en host en zo ervaring krijgen in het cultureel onder-
nemerschap. Aan de andere kant presenteren we met de Wintertuinsessies schrijvers, dich-
ters, muzikanten en kunstenaars met een grote staat van dienst en een inspirerend verhaal. 
Bovendien leren de bezoekers op deze manier een andere kant van de schrijver kennen.

Dichter Merel van Slobbe onderzocht voor haar Wintertuinsessie poëzie buiten de bun-
del. Ze ging op donderdag 27 februari bij Expoplu in Nijmegen in gesprek met muzikant/
dichter Roos Rebergen, literatuurwetenschapper Kila van der Starre en dichter Arno Van 
Vlierberghe. Er is Instagrampoëzie, poëzie in zines, poëzie op straat, op het podium en op 
festivals. Wat kunnen deze nieuwe vormen bieden wat de dichtbundel niet kan bieden (en 
andersom)? Hoe verhoudt vorm zich tot inhoud? Deze vragen stonden tijdens de talkshow 
centraal. Naast de gesprekken over de verschillende vormen van poëzie droegen Arno en 
Roos voor uit eigen werk, en sloot Roos de avond af met enkele nummers van haar band 
Roosbeef. 

Kroegcollege
inhoudelijk colleges in informele setting

In opmaat naar het Nijmeegse Boekenfeest gaf schrijver Pim Lammers op 3 maart het kroeg-
college ‘Daar zijn kinderen toch veel te jong voor? Over het belang van gender- en seksuele 
diversiteit in kinderliteratuur.’ Dit gratis toegankelijk kroegcollege in café The Fuzz organi-
seerden we samen met KNUS, de studievereniging van Algemene Cultuurwetenschappen.

Begin 2017 verscheen Lammers’ prentenboekdebuut Het lammetje dat een varken is, 
het allereerste Nederlandse trans gender-prentenboek. Het boek werd bekroond met een 
Zilveren Griffel en daarmee werd Lammers de jongste Griffel-winnaar ooit. Voorafgaande 
aan het college van Lammers droeg schrijver Nicole Kaandorp voor.
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Wintertuin als poëziecurator
Poëtische ingrepen in musea
aantal publicaties: 9

Wintertuin treedt op als poëziecurator van tentoonstellingen in musea. Bijvoorbeeld door 
dichters uit te nodigen om in poëzie te reageren op beeldende kunst, en hier een program-
ma met voordrachten en een debat omheen te maken, of door een poëziesuppoost in te 
schakelen die de bezoekers verrast met een andere kijk op de tentoonstelling. Maar dit kan 
ook door een schrijfwedstrijd en -workshop te organiseren rondom een bestaande tentoon-
stelling waardoor dichters en bezoekers zich laten inspireren.

In 2020 maakten we in samenwerking met Museum Het Valkhof de digitale Poëziecurator 
getiteld TaalKunst. We nodigden negen schrijvers uit om te reageren op negen topobjecten 
uit de vaste collectie van Het Valkhof, om deze op een andere manier tentoon te kunnen 
stellen in een periode waarin het museum voor publiek gesloten is. Zo ontstond een blik-
verrijkende route door de collecties archeologie, oude kunst en moderne kunst. In deze 
reeks verscheen audiopoëzie van: Helena Hoogenkamp, Chris Lomans, Merlijn Huntjens, 
Merel van Slobbe, Nikki Dekker, Jordi Lammers, Marc van der Holst, Joost Oomen en 
Munganyende Hélène Christelle.

De voordrachten verschenen op de website, Facebook en Instagram van Museum Het 
Valkhof, onder de noemer Valkhof voor thuis. De voordrachten, teksten en een toelichting 
van de kunstwerken verschenen daarnaast op Notulen van het Onzichtbare. Ook op de 
 socials van Wintertuin werden de voordrachten gedeeld en uitgelicht.

Ode aan de Betekenis
Ode aan het oeuvre van H.H. Ter Balkt
aantal publicaties: 10
 
In 2019 was het vijftig jaar geleden dat de dichter H.H. Ter Balkt debuteerde met 
Boerengedichten. Om het met de P.C. Hooftprijs bekroonde oeuvre van deze Gelderse bard 
te eren hebben de beeldend kunstenaar Caz Egelie, muzikant Jan Klug en schrijvers Nikki 
Dekker en Pelumi Adejumo onder regie van Merit Vessies een spectaculaire ode gemaakt in 
opdracht van Wintertuin, waarin elke maker op een ander gedicht in Ter Balkts oeuvre reflec-
teerde. Ode aan de betekenis ging in november 2019 in première op het Wintertuinfestival. 
In 2020 hebben we geen nieuwe voorstelling kunnen geven door de pandemie. In 2021 ma-
ken we van de voorstelling een videoregistratie om de voorstelling toch aan het publiek te 
tonen.

Ode aan de Betekenis is meer dan een podiumproductie: in het seizoen 2019-2020 is er 
maandelijks door een dichter een bewerking gemaakt van een gedicht van Ter Balkt. Deze 
gedichten zijn gepubliceerd op de Notulen van het Onzichtbare. De groep dichters bestaat 
deels uit doorgewinterde Ter Balktadepten en deels uit jonge makers die we bekend willen 
maken met het werk van Ter Balkt. Marc van der Holst, Asha Karami, Joost Oomen, Astrid 
Lampe, Marieke Polderdijk, Dean Bowen, Alfred Schaffer, Radna Fabias, Tonnus Oosterhoff 
en Maarten van der Graaff hebben in 2020 een bewerking gemaakt van een gedicht van Ter 
Balkt. In 2021 zullen deze gedichten, met illustraties van Caz Egelie, als een verjaardags-
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kalender verschijnen. Voor de reeks op Notulen van het Onzichtbare hebben we samen-
gewerkt met uitgeverij De Bezige Bij.

Dichtersgilde
Poëtisch chroniqueur van het Overijsselse bestaan
aantal uitvoeringen: 4
 
In 2018 is het dichtersgilde van Overijssel geïnstalleerd. Het dichtersgilde bestaat uit de jon-
ge schrijvers Laura van Eck, Nick Felix en Wibo Kosters. Het doel van het gilde is om poëzie 
in de provincie te brengen en de jonge makers onder een groter publiek bekend te ma-
ken. Het afgelopen jaar heeft het gilde aan diverse projecten een bijdrage geleverd. Zo is 
een gedicht van Laura van Eck op een kunstwerk in de nieuwe tuin bij het Provinciehuis 
geplaatst en heeft het gilde in opdracht van dagblad Tubantia gedichten geschreven over 
vrijheid, in het kader van 4 en 5 mei. Voor het dichtersgilde wordt nauw samengewerkt met 
de Rijnbrinkgroep en provincie Overijssel.

Hoewel het gilde officieel in de zomer van 2020 is gestopt, zullen de dichters in 2021 
afscheid nemen met een dichtbundel met als thema de Overijsselse alledaagse realiteit. 
Hiervoor hebben ze in 2020 een oproep gedaan aan alle Overijsselaars. De dichters hebben 
een breed palet aan verhalen gekozen en hier gedichten bij geschreven. De bundel zal in 
maart 2021 verschijnen.

Opgepoetst
Hiphopartiesten en schrijvers gaan aan de slag met elkaars werk

Opgepoetst is een productie op het snijvlak van literatuur en Nederlandse hiphop. Het com-
bineert de vitaliteit en muzikaliteit van nieuwe poëzie en de vernieuwende, poëtische kracht 
van de hedendaagse hiphop. Jonge schrijvers en hiphop artiesten gingen in 2019 onder be-
geleiding van Junte Uiterwijk (Rico & Sticks) en Babs Gons aan de slag met elkaars werk. 
Zo werden hiphopteksten bewerkt tot nieuw literair werk en literaire teksten tot nieuwe 
hiphopnummers. Met het resultaat gingen de vijf duo’s op tour langs poppodia en festivals. 

In 2020 vond er nog één optreden van deze reeks plaats tijdens de Nijmeegse 
Gedichtennacht. Lisa Weeda, NESS en BrotherTill brachten daar voor de laatste keer 
hun samenwerking ten tonele. Vervolgens is NESS zijn eigen weg gegaan en hebben Lisa 
Weeda en BrotherTill hun samenwerking voortgezet. Hun eerste uiting als duo is het ver-
haal ‘Halfslaap’ van Lisa Weeda, voorzien van beeld en beats door BrotherTill. Hun werk 
verscheen op Notulen van het Onzichtbare. Daarna zijn deze makers doorgestroomd naar 
het project Talkpoeder, waarvan in 2021 een ep verschijnt. De huidige Opgepoetstreeks is 
daarmee afgesloten.
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Nijmeegse Literatuurprijs
wedstrijd voor opkomend regionaal schrijftalent

In samenwerking met Dekker vd Vegt boekverkopers, literair tijdschrift Op Ruwe Planken, 
Bibliotheek Gelderland-Zuid, De Gelderlander, Poëziecentrum Nederland en schrijver Frank 
Norbert Rieter, reikte Wintertuin ook dit jaar weer de Nijmeegse Literatuurprijs uit, dé prijs 
voor nog niet gedebuteerd schrijftalent uit de regio Nijmegen. De uitreiking vond digitaal 
plaats op 11 december, waarbij een juryprijs en een publieksprijs werden vergeven. De jury, 
bestaande uit schrijver Heidi Koren, wetenschapper aan de Radboud Universiteit Frederik 
van Dam en redacteur bij Atlas Contact Marijn Hogenkamp, kende de eerste prijs toe aan 
Tamar Slooves; zij won een bedrag van €250,- en een publicatie. De publieksprijs ging naar 
Sanne de Kroon.
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De Staat van het Verhaal
Digitale verhalenkaravaan

Jaarlijks staat Wintertuin stil bij de staat van het verhaal, een bergrede waarin een maker 
ons vertelt over de ontwikkelingen in de literatuur: De Staat van het Verhaal. In het verleden 
werd deze gebracht door onder anderen Maxim Februari, Marjolijn van Heemstra en Micha 
Wertheim. Dit jaar besloten we De Staat van het Verhaal om te vormen tot een onderzoek 
naar verhalen die verdwijnen in echo’s van dominante verhalen. De dominante verhalen 
bepalen grotendeels hoe we ons tot elkaar en onze omgeving verhouden. Ze liggen ten 
grondslag aan normen die nu vastleggen wat mee zou moeten bewegen met de tijd. Ze 
maken ons incompleet. Onze samenleving heeft meer stemmen in zich dan de stemmen die 
we horen, daarom verbreden we de focus vanaf dit jaar. Twee externe programmamakers, 
Chris Lomans en Smita James, zijn aan het project verbonden en onder begeleiding van de 
Wintertuinredactie zullen zij het project dit jaar verder vormgegeven. De eerste publieks-
fase van het project start in het voorjaar van 2021. 

Robotstories
Verhalen schrijven voor een NAO-robot

Met het project Robotstories ontwikkelt Wintertuin verhaalpakketten voor sociale robots, 
gericht op kinderen. Deze verhalen kunnen worden ingezet om chronisch zieke kinderen, 
die voor langere tijd in het ziekenhuis moeten verblijven, af te leiden en zo stress te vermin-
deren. In 2018 vond de eerste pilot van het project plaats. De robots vertellen inter actieve 
verhalen, waardoor er een dialoog ontstaat tussen kind en robot, die naast afleiding ook 
zorgt voor de ruimte om ervaringen te delen. Voorwaarde voor de positieve impact van de 
sociale robot is de kwaliteit van zijn verhalen. Daarom ontwikkelen in 2020-2021 schrijvers 
Merlijn Huntjens, Nicole Kaandorp en Rafaëlle Kwakkel als collectief een achtergrond-
verhaal rondom de wens van de robot om een zo goed mogelijk vriendje te worden voor 
kinderen in het ziekenhuis. Het resultaat wordt in 2021 gepresenteerd en getest op kinde-
ren tussen de 7 en 12 jaar oud. Robotstories is een samenwerking van Wintertuin met het 
lecto raat Performatieve Maakprocessen van de HKU en de onderzoeksgroep Social AI van 
de Vrije Universiteit.

Het Verhalenhuis
Talentontwikkelprogramma voor tachtigplussers
aantal edities: 3, bestaande uit in totaal 18 lessen

Professionele jonge schrijvers begeleiden oudere mensen bij het oproepen en optekenen 
van hun eigen verhalen. Dat is het idee achter Het Verhalenhuis, een project van Vitalis 
WoonZorg Groep en Wintertuin. In een reeks van twintig bijeenkomsten zetten senioren zelf 
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hun eigen herinneringen op papier, begeleid door schrijvers. Het resultaat van deze bijeen-
komsten wordt gepresenteerd in een publicatie, op diverse podia en in een podcast.

In 2020 begeleiden schrijvers Yentl van Stokkum, Koen Frijns en Wibo Kosters groepen 
senioren bij het schrijven van hun teksten in de Bibliotheek Hardinxveld-Giessendam, in 
zorginstelling Park Zuiderhout (Teteringen) en in woonzorgcentrum Groote en Voorster van 
Solis (Deventer). Vanwege de coronacrisis werden de drie reeksen tijdelijk stilgelegd, online 
of op 1,5 meter afstand van elkaar voortgezet. In totaal deden 30 senioren en vrijwilligers 
mee aan de drie edities in 2020.

Schrijfwerkplaats voor nieuwkomers
aantal edities: 2, bestaande uit in totaal 6 lessen

De Schrijfwerkplaats voor nieuwkomers is bedoeld voor vluchtelingen en andere volwasse-
nen met een migratieachtergrond die zich artistiek willen ontwikkelen in het Nederlands. 
Het creatief schrijven is voor deze (aspirant-)schrijvers een aanvulling op de taallessen die 
zij volgen in de Taalcafés van openbare bibliotheken en bij NT2-scholen, en focust op de 
artistieke expressie in het Nederlands.

De Schrijfwerkplaats vindt plaats in openbare bibliotheken, waar professionele, jonge 
schrijvers een half jaar lang nieuwkomers begeleiden bij het schrijven van verhalen, gedich-
ten en columns in het Nederlands. Na afloop worden de beste teksten door de deelnemers 
zelf geselecteerd voor publicatie. Deze teksten worden bijeengebracht in een gezamenlijke 
uitgave per groep. Per editie vinden er minimaal twee bundelpresentaties plaats in de open-
bare bibliotheken en op literaire festivalpodia. Met de Schrijfwerkplaats voor Nieuwkomers 
worden de deelnemers in een netwerk van artistieke makers geplaatst, krijgen zij de be-
schikking over verschillende soorten podia in de culturele sector en een plek in het publieke 
debat.

In november 2020 gingen twee nieuwe edities van de Schrijfwerkplaats van start: in de 
Bibliotheek Gelderland Zuid onder leiding van schrijvers Jordi Lammers en Merlijn Huntjens, 
en in de Bibliotheek Utrecht onder leiding van schrijver Yentl van Stokkum. De groep in 
Nijmegen heeft zeven deelnemers, afkomstig uit Jemen, Turkije, Saoedi-Arabië, Nicaragua 
en Brazilië. In Utrecht zijn er acht deelnemers: professionele journalisten, schrijvers en ver-
talers, uit Syrië, Palestina, Turkije en Balochistan.

De Schrijfwerkplaats is een project op maat: deelnemers bepalen zelf in welk genre 
zij werken en krijgen begeleiding van een (gast)docent die in hetzelfde genre werkt. In de 
Schrijfwerkplaats is het uitgangspunt wat de deelnemers zélf willen doen, wat zij willen 
maken. Om dat te realiseren wordt het traject bij iedere editie samen met de deelnemers 
vormgegeven. In de eerste bijeenkomsten stelt de schrijfbegeleider met iedere deelnemer 
een persoonlijk schrijfdoel op en de gastdocenten worden pas uitgenodigd nadat de tra-
jecten met alle deelnemers bepaald zijn. Zo kunnen we inspelen op de behoeften van de 
individuele deelnemers.
De schrijfbegeleiders worden iedere bijeenkomst ondersteund door een vaste vrijwilliger. 
Een student literatuurwetenschap, Nederlands of creatief schrijven die kennis van zaken 
heeft en de deelnemers helpt bij bijvoorbeeld het vertalen van bepaalde woorden, uitdruk-
kingen en metaforen naar het Nederlands.
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Vitamines voor de Geest
aantal edities: 8, in een totale oplage van 11400

Op oudere mensen in woonzorginstellingen hebben de maatregelen rondom het corona virus 
een grote impact. In het kader van de kunst van gelukkig oud worden, boden Wintertuin, 
Vitalis WoonZorg Groep en partners daarom in 2020 woonzorgcentra postpakketjes aan 
met artistieke en inspirerende opdrachten erin. Van april t/m augustus ontvingen duizen-
den oudere bewoners van woonzorginstellingen eens in de twee of drie weken Vitamines 
voor de Geest-post: boekjes met daarin telkens beeldende, literaire en zingevingsopdrach-
ten. Bij aanvang werden de boekjes bezorgd bij 900 senioren in Eindhoven. Op het hoogte-
punt ontvingen maar liefst 3.750 oudere mensen de Vitamines: in Eindhoven, Heerlen, Velp, 
Amsterdam, Maasdonk, Teteringen, Breda, Emmeloord, Alkmaar en Doetinchem. Met bij-
dragen van De Nieuwe Oost-makers Jelko Arts, Yentl van Stokkum, Marc van der Holst, Koen 
Frijns, Corinne Heyrman, Helena Hoogenkamp, Wibo Kosters, Fernanda Silva, Marjolein 
Visser, Munganyende Hélène Christelle, Merlijn Huntjens en Elske van Lonkhuyzen.

Mevrouw Van Son (78 jaar): ‘Ik kan 

geen krant meer lezen zonder op 

zoek te gaan naar een stiftgedicht. 

En bij elk gekleurd papiertje denk ik 

aan een kniptuintje zoals die van de 

kunstenaar Matisse.’

Alledaagse rouw
dagboekschrijven voor naasten en nabestaanden van mensen met kanker

In december startte onder begeleiding van socioloog, schrijver en strandjutter Lotte de 
Schouwer de online cursus Alledaagse Rouw: dagboekschrijven voor naasten en nabestaan-
den van mensen met kanker. In acht bijeenkomsten geven acht deelnemers op een artis-
tieke manier uiting aan hun gevoelens en ervaringen, om het dragen van rouw en verlies te 
verzachten. De bijeenkomsten zijn online, twee keer in 2020, zes keer in 2021.
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buiten zinnen
Jongerenplatform i.s.m. Bibliotheek Mariënburg en Mensen zeggen dingen
aantal uitvoeringen: 5

Op initiatief van bibliotheek De Mariënburg en in samenwerking met Mensen zeggen dingen 
en De Nieuwe Oost | Wintertuin, is in 2017 buiten zinnen ontstaan. Het begon als een jaar-
lijks terugkerend festival in de bibliotheek waar jongeren en jongvolwassenen in contact 
kwamen met literatuur in al haar facetten. De eerste edities leerden ons dat de behoeften 
van de doelgroep vooral lagen bij de eigen ontwikkeling en verbinding met soortgenoten; 
de populariteit van de workshops en het open podium vielen op. Inspelend op die behoef-
ten is buiten zinnen vanaf 2019 uitgegroeid tot een jongerenplatform en ontwikkelingstra-
ject, met meer nadruk op workshops en het creëren van een podium voor jong talent.

In 2020 organiseerden we binnen het platform vijf workshops onder de noemen bui-
ten zinnen klimt in de pen, met docenten René Oskam (poëzie), Jesse Laport (poëzie), Lisa 
Weeda (proza), Linde Schöne (spoken word) en Corinne Heyrman (podcast maken). Tijdens 
de eerste lockdown in maart schreven we een schrijfwedstrijd uit: drie maanden binnen in 
drie zinnen. In totaal kregen we 65 inzendingen. Onder de noemer buiten zinnen vertelt wer-
den video’s gemaakt waarin gevestigde namen voordragen en over hun schrijverschap ver-
tellen; in de video’s buiten zinnen presenteert werd aanstormend talent in de schijnwerpers 
gezet. In het kader van het schoolvak Burgerschap ontwikkelden we een grootschalig ROC-
project over vooroordelen, naar aanleiding van het boek The Hate U Give. Het project is, 
naast het lezen van het boek, geheel online te doorlopen. Op de website van buiten zinnen 
vonden de leerlingen onder andere een nagesprek met spoken word artiest Onias Landveld 
en workshops van o.a. Jesse Laport, Naomi Veldwijk, Dean Bowen en Tim Lenders. Het pro-
ject is voor het vak Burgerschap op ROC’s ontwikkeld, maar is ook geschikt voor onderbouw 
HAVO/VWO als overkoepelend project voor de vakken Nederlands en Maatschappijleer. 

Literaturjugend
Werkplaats voor jonge schrijvers 
aantal uitvoeringen: 20

De Literaturjugend is een koffieautomaat voor schrijvers. Zonder kantoor of collega’s krij-
gen beginnende schrijvers nauwelijks de kans om hun werk te bespreken. Daarom biedt de 
Literaturjugend maandelijks een plek om te sparren, samen te werken, te klagen en feed-
back te krijgen. Zonder pretenties, voor iedereen die graag over teksten praat. Elke afleve-
ring worden twee of drie schrijvers geprogrammeerd die een schrijfprobleem voorleggen 
aan de groep. Door samen over teksten en schrijfproblemen te praten, leren zowel de voor-
dragers als de luisteraars veel van de discussies.

In 2020 is de werkplaats in Antwerpen stil komen te vallen. We hebben de intentie om 
deze werkplaats in 2021 weer op te starten. De edities in Nijmegen (op het kantoor van 
Wintertuin) en Utrecht (in de Utrechtse Boekenbar) zijn vanaf april digitaal doorgegaan. 



38 | Jaarverslag 2020 - Stichting de Wintertuin

EDUCATIE & WERKPLAATS

De Literaturjugend is tevens een pool aan talenten waaruit schrijvers worden geselec-
teerd voor optredens op (zomer)festivals, gevraagd voor programma’s en schrijfopdrachten 
en gewezen op Wintertuins talentontwikkelingstraject bij De Nieuwe Oost. In 2020 publi-
ceerden schrijvers van de Literaturjugend op Notulen van het Onzichtbare. De werkplaat-
sen worden geleid door Aline Arts en Chris Lomans (Nijmegen) en Laurens van de Linde en 
Martin Rombouts (Utrecht).

Cursus Literair Schrijven 
Creative Writing lessen voor Radboudstudenten
aantal edities: 4, bestaande uit in totaal 21 lessen

In de cursus Literair schrijven, die Wintertuin speciaal ontwikkelde voor het creatief cursus-
aanbod van de Radboud Universiteit, kunnen studenten van alle studierichtingen kennis-
maken met verschillende vormen van proza en poëzie. Via korte opdrachten leren zij de 
belangrijkste schrijftechnieken, om zo al schrijvende hun eigen weg te vinden. In zeven les-
sen bouwen zij een brede basis op, leren zij over de grenzen van literaire genres te kijken en 
algemene schrijftechnieken op verschillende manieren in te zetten. Ze ontdekken wat een 
verhaal sterk maakt, hoe spanning wordt opgebouwd, waar inspiratie vandaan kan worden 
gehaald en hoe je je idee vervolgens het beste opschrijft.

Schrijver Jordi Lammers heeft in 2020 twee keer een blok de cursus Literair Schrijven 
in het Nederlands gegeven. Ook schrijver Max Hermens heeft de cursus twee blokken ge-
doceerd, waarvan een keer in het Engels. 

Radboud Honours Academy
Workshop op het snijvlak van kunst en wetenschap

Samen met de Honours Academy van de Radboud Universiteit ontwikkelde Wintertuin in 
het voorjaar een dagvullende workshop voor studenten aan de Honours Academy. Op 18 
april werden studenten van verschillende opleidingen uitgenodigd om met schrijver en 
scenarist Lisa Weeda een audiotape te ontwikkelen. Lisa ondersteunde de studenten bij 
het maken en opnemen van speculatieve audioverhalen. Het overkoepelende thema voor 
deze ver halen waren de maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen in de na-
bije toekomst naar aanleiding van de coronauitbraak. De studenten werden uitgedaagd om 
vanuit hun eigen vakgebied na te denken over alternatieve, creatieve presentatievormen 
voor wetenschappelijke bevindingen. 
 

Campusdichterverkiezing
Zoektocht naar de nieuwe campusdichter van de Radboud Universiteit

In samenwerking met Cultuur op de Campus en literair tijdschrift Op Ruwe Planken orga-
niseerde Wintertuin in juni de verkiezing voor campusdichter aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. In maart werd de oproep verspreid, vervolgens maakte de organisatie een selec-
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tie van drie finalisten. Zij namen ieder een video op waarin ze zichzelf voorstelden, vertel-
den waarom zij de nieuwe campusdichter wilde worden, en droegen enkele gedichten voor. 
Begin juni verschenen deze filmpjes online. De jury bestond uit literatuurwetenschapper 
Jeroen Dera, hoofdredacteur van Op Ruwe Planken Aline Arts, oud-campusdichter Sander 
Bisselink en Wintertuinredacteur Manouk Miltenburg. Na het afscheid van de huidige 
campus dichter Melissa Ketelaar via een videovoordracht, werd bekend dat Jochem Kruit 
door de jury als de nieuwe campusdichter was gekozen. De publieksprijs werd gewonnen 
door Derk Wijkamp. De bekendmaking werd gedaan in een video met onder andere een op-
treden van Iris Pennings en de nummerpresentatie van Op Ruwe Planken.

MA Europese Letterkunde - Creative Writing
Uitwisselingsprojecten tussen studenten 

Na succesvolle samenwerkingen in 2018 en 2019 vond in 2020 de derde uitwisseling tussen 
studenten van de master Europese Letterkunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen 
en studenten Creative Writing van ArtEZ Hogeschool voor de kunsten in Arnhem plaats, 
 gefaciliteerd door Wintertuin. De studenten lazen het boek De haas met ogen van barnsteen 
van Edmund de Waal. Op 12 oktober schoven de Creative Writing studenten aan bij een  online 
college van de MA Letterkunde over dit boek in het licht van de thema’s intertekstualiteit en 
transnationalisme. De CW-studenten reageerden vervolgens in fictievorm op het non-fictie-
boek en het college. Op 2 november kregen de studenten van de MA Europese Letterkunde 
een workshop redigeren van schrijver en literatuurwetenschapper Max Hermens op de uni-
versiteit en op 16 november kregen zij een online workshop creative writing van schrijver 
Odette van Heesbeen van collectief Wildgewelf. Zij ontvingen ondertussen de teksten van 
de CW-studenten die zij van redactie voorzagen. Op 30 november kwamen alle studenten 
samen op ArtEZ voor redactiesessies en voor een nagesprek over de verschillen tussen de 
opleidingen qua studieprogramma en visie. 

Digitale schrijfworkshops door makers
aantal uitvoeringen: 5

Om mensen de lockdown door te helpen, vroegen we verschillende schrijvers van De Nieuwe 
Oost | Wintertuin om een online workshop te geven. In deze reeks verschenen de volgende 
workshopvideo’s: Quarantainedagboek schrijven door Corinne Heyrman, Schrijven op de 
tast door Yentl van Stokkum, Overschrijven door Marc van der Holst, Liefdesbrief aan jezelf 
door Helena Hoogenkamp en Portretschrijven door Elske van Lonkhuyzen.

Online lunchspreekbeurten door makers
aantal uitvoeringen: 3

Eens per maand zorgden onze makers met een lunchspreekbeurt voor een breuk in je lock-
downdag. Rond lunchtijd praatten ze je via Facebook de oren van het hoofd over van alles 
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en nog wat. We trapten af met een lunchspreekbeurt over politiek door Joost Oomen, Lisa 
Weeda sprak over fair practice en #laatjenietnaaien en tot slot hoorde je Nicole Kaandorp 
over fonetiek. 

Deventer Schrijft
aantal edities: 2, bestaande uit in totaal 10 lessen (waarvan 4 in 2019)

In samenwerking met Bibliotheek Deventer hebben we van eind 2019 tot begin 2020 een 
reeks schrijfworkshops georganiseerd onder de titel Deventer Schrijft. Onze talenten Lisa 
Weeda, Yentl van Stokkum en Koen Frijns organiseerden achtereenvolgens een driedelige 
cursusreeks die draaide om respectievelijk proza, poëzie en songteksten. Op 19 februari gaf 
Lisa Weeda een afsluitende workshop performance waarin de deelnemers van de drie reek-
sen leerden hoe ze hun teksten op een podium konden brengen. 

Losse workshops
aantal uitvoeringen: 2

Door het jaar heen verzorgden onze talenten diverse losse workshops, vaak in opdracht of 
samenwerking met een partner. Zo gaf Max Hermens op 23 september een workshop crea-
tief schrijven voor studenten Algemene Cultuurwetenschappen en gaf Corinne Heyrman op 
23 november een workshop voor Exchange, een ontwikkeltraject van Expoplu, over het pra-
ten over eigen creatief werk. 
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TALENTONTWIKKELING
Voor de inrichting van interdisciplinaire talentontwikkeltrajecten is Wintertuin aangesloten 
bij netwerkorganisatie De  Nieuwe Oost, gericht op de interdisciplinaire ontwikkeling van 
toptalenten in popmuziek, urban arts, dans, theater, lite ratuur en spoken word. Daarnaast 
organiseert Wintertuin eigen activiteiten gericht op het vergroten van literair talent in de 
regio.

In 2020 leidden onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling tot de volgende 
successen:

• De eerste debuten van schrijvers uit onze talentontwikkeltrajecten 
verschenen. In maart verscheen Restmens, de debuutroman van 
Marjolein Visser, bij uitgeverij Podium. In het najaar volgden nog drie 
debutanten: de roman Confrontaties van Simone Atangana Bekono 
verscheen bij Lebowski Publishers en is inmiddels geselecteerd voor de 
longlist van de Libris Literatuurprijs, de roman Het perenlied van Joost 
Oomen kwam uit bij Querido en Wout Waanders debuteerde met de 
poëzie bundel Parkplan bij Uitgeverij de Harmonie.

•  De Volkskrant riep Joost Oomen in december 2020 uit tot het literaire 
talent van 2021. Simone Atangana Bekono ontving een eervolle 
vermelding. 

• Simone Atangana Bekono’s afstudeerwerk hoe de eerste vonken zichtbaar 
waren kreeg een tweede druk en wordt vertaald naar het Engels bij The 
Emma Press en het Spaans bij de Argentijnse uitgeverij Paisanita Editora. 

• Yentl van Stokkum tekende bij Hollands Diep voor een dichtbundel, te 
verschijnen in 2021 onder de titel Ik zeg Emily. 

• Nikki Dekker tekende bij De Bezige Bij voor een roman.
• Munganyende Hélène Christelle tekende bij Uitgeverij Pluim voor een 

roman. 
• Joost Oomens chapbook De zon als hij valt wordt vertaald naar het 

Spaans bij Aristas Martinez. 
• Lisa Weeda en Munganyende Hélène Christelle ontvingen een C.C.S. 

Cronestipendium. 
• Jordi Lammers won de finale van Write Now! 2020. Nicole Kaandorp won 

de tweede prijs in de Amsterdamse voorronde van Write Now! 2020. 
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PUBLICATIES & UITGAVES

Chapbooks
Uit de talentafdeling van Wintertuin verschijnt elk jaar een reeks chapbooks: kleine publi-
caties, die de opmaat vormen voor een uitgave bij een landelijke uitgever. Dichtbundels of 
novelles waarin de schrijvers een voorproefje geven van hun talent. De chapbooks worden 
als een serie uitgegeven in een herkenbaar ontwerp, maar zijn ook los te bestellen. In 2020 
verschenen bij de uitgeverij van Wintertuin twee nieuwe chapbooks. 

Blijf de kou wegstrijken
Chapbook Chris Lomans
oplage: 400

In Blijf de kou wegstrijken vindt een groep mensen een lichaam aan de rand 
van een bevroren zee en besluit ervoor te zorgen. Ze bouwen een dorp en ont-
wikkelen rituelen, maar het lichaam verandert onherroepelijk. Het dorp moet 
zich aanpassen. Parallel daaraan proberen twee mensen een aanraking te vin-
den die kloppend is. Een van hen maakt een verandering door: hun identiteit 
wordt langzaam vloeibaar. In dit chapbook onderzoekt Chris Lomans transfor-
matie. Wat zegt een lichaam over identiteit en hoe beïnvloeden zij elkaar? Wat 
is ervoor nodig om de grenzen die een lichaam omringen zacht te maken? Blijf 
de kou wegstrijken is evenzeer een persoonlijke zoektocht naar als een lite-
raire verkenning van het non-binaire. Chris Lomans studeerde in 2017 af aan 
Creative Writing ArtEZ. Hen werd geselecteerd voor het Slow Writing Lab, waar 
hen onderzoek deed naar vloeibaarheid binnen het lichamelijke en het spiri-
tuele. Chris begeleidt hun performances vaak met soundscapes en is naast 
schrijver programmamaker.

Zuigelingen
Chapbook Jorina van der Laan
oplage: 400

In Zuigelingen laat Jorina van der Laan een magisch-realistische wereld zien 
waarin mens en omgeving in elkaar overlopen en vervloeien. In een vervreem-
dende opeenvolging van ontmoetingen die tegelijkertijd wreed en teder zijn, 
probeert een ik zich te verhouden tot wat zich buiten haar lichaam bevindt. 
Zuigelingen bevraagt de rekbaarheid en de grenzen van het lichaam en onder-
zoekt de veel vormigheid van een steeds opnieuw geboren identiteit. Jorina 
van der Laan studeerde in 2015 af aan Creative Writing ArtEZ. Met haar afstu-
deerwerk Jongens zoals wij worden niet verliefd won ze in 2015 de Nieuwe 
Types Afstudeerprijs. Ze publiceerde werk op De Internet Gids en De Optimist.
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Verder verschenen in 2020 uit de uitgeverij van Wintertuin de volgende publicaties:

Wie hoort er bij jouw ›wij‹? 
Jantine Wijnja
oplage: 1000
Een omvangrijke tekstcollage over verbinding en afzondering in drie Drentse dorpen. 

Wie hoort er bij jouw ›wij‹? is een omvangrijke tekstcollage. Van juni 2019 tot maart 2020 
bevroeg Jantine Wijnja een aantal inwoners van de Drentse dorpen Annerveenschekanaal, 
Eexterveen en Eexterveenschekanaal over twee onderwerpen: hun ervaring van hun leef-
omgeving en hun kijk op de thema’s verbinding en afzondering. Het boek is helemaal opge-
bouwd uit citaten uit deze gesprekken.

Schrijvers op de vloer
oplage: 200
Bundeling nieuwe toneelteksten samenwerkingsproject Theater Bellevue, TG Nachtgasten 
en De Nieuwe Oost

Schrijvers op vloer is een bundeling van drie nieuwe, Nederlandse toneelteksten geschreven 
door Sara van Gennip, Lykele Muus, Maarten van der Graaf en Tom Dello. De uitgave komt 
voort uit het gelijknamige samenwerkingsproject van Theater Bellevue, TG Nachtgasten 
en De Nieuwe Oost, waarin vier jonge toneelschrijvers werken aan nieuwe teksten die tot 
stand kwamen na een intensieve improvisatieperiode volgens de Nachtgasten-methode. De 
ideeën werden uitgewerkt tot plots, die door de acteurs werden geïmproviseerd. Ieder idee 
werd drie keer voor publiek gebracht, nog voordat er een letter op papier stond. Dit gaf de 
schrijvers de kans in een vroeg stadium te reflecteren op hun werk en bood hen een waaier 
aan mogelijkheden voor de uiteindelijke tekst. Die werd vervolgens onder redactie en bege-
leiding van dramaturgen en redacteuren van Theater Bellevue en De Nieuwe Oost geschre-
ven. Het resultaat is drie nieuwe teksten die alle drie iets laten zien van de wereld waarin we 
leven en wat voor mensen daarin rondlopen. De schrijvers verwoorden ieder de wens voor 
een betere wereld en samenleving, wat hun werk actueel en relevant maakt.

Notulen van het Onzichtbare 
Het digitale platform van De Nieuwe Oost | Wintertuin
aantal publicaties: 161

Notulen van het Onzichtbare is een digitaal literair platform voor poëzie, proza, essay, 
 column, interview en podcast. Ook is er ruimte voor video, beeldverhaal, muziek en beel-
dende kunst. Schrijvers en makers uit verschillende disciplines worden uitgenodigd om sa-
men te werken. Daarnaast werken we samen met allerlei organisaties en ontvangen kopij 
uit allerlei hoeken. De Notulen worden per seizoen gebundeld door de redactie. 
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In 2020 kreeg Notulen van het Onzichtbare een steeds centralere rol binnen onze organi-
satie. Het digitale platform was vanaf de start in 2018 een plek waar alle afdelingen van De 
Nieuwe Oost | Wintertuin samenkwamen en waar we (extra) output van projecten en makers 
konden delen met de achterban. Maar dit jaar verscheen het merendeel van onze uitingen 
en programma’s online, waarvan een belangrijk deel op Notulen van het Onzichtbare, zodat 
de rol van het platform nog meer bestendigd werd.

Op Notulen van het Onzichtbare verschenen in 2020 onder andere de hieronder per 
seizoen uitgelichte reeksen. Maar er verschenen meer reeksen, op zichzelf staande schrijf-
opdrachten, publicaties die voortkwamen uit (online) evenementen, literaire notulen, voor-
publicaties, ingezonden werk, een boekverslagenwedstrijd, tips voor tijdens de lockdown, 
teksten van deelnemers aan Het Verhalenhuis en Schrijfwerkplaats voor Nieuwkomers, een 
kettinggedicht en interviews.

Enkele van de vele schrijvers en andere makers die bijdroegen aan bovenstaande 
posts waren: Nikki Dekker, Obe Alkema, Pete Wu, Charlotte Van den Broeck, Femke Zwiep, 
Abdelkader Benali, Carmien Michels, Raafat Monther, Willie Darktrousers, BrotherTill, 
Jantine Wijnja, Rodaan Al Galidi, Loes Wijnhoven, Maartje Wortel en Christine Otten.

Daarnaast werkten we samen met partnerorganisaties en - platforms First Person, Go 
Short, European Association of Creative Writing Programmes (EACWP), Kunstbende, Museum 
Het Valkhof, Creative Writing ArtEZ, Marktcorruptie, Schrijvers in Sluis, Woordkunst, RFG 
Magazine, Poetry Circle Nowhere, Filmhuis LUX, Op Ruwe Planken en Dare to Decolonize.
Naar aanleiding van Wintertuin2020 was er tijdens het seizoen HERFST bovendien veel 
festivalcontent op Notulen van het Onzichtbare te vinden. Zoals Het Grote Gesprek met 
respectievelijk Rob van Essen, Saskia De Coster, Jaap Robben en Murat Isik; podcast De 
Schrijfopdracht met respectievelijk Lisa Huissoon, Iduna Paalman en Pete Wu; leestips bij 
de driedelige podcast Laten We Het een Safe Space Noemen; en literaire notulen van Thom 
Wijenberg bij de vier Close Reading Clubs, met als uitgangspunt werk van Vincent Mahieu, 
Dean Bowen, Olga Tokarczuk en Ursula Rucker.
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SEIZOENOVERSTIJGENDE REEKSEN

Ode aan de Betekenis
Parafrases van het werk van H.H. Ter Balkt
aantal publicaties: 11 (en 1 in 2019)

De reeks begon in 2019 met Dominique De Groen, in 2020 gevolgd door Hannah van Bins-
bergen, Marc van der Holst, Asha Karami, Joost Oomen, Astrid Lampe, Marieke Polderdijk, 
Dean Bowen, Alfred Schaffer, Radna Fabias, Tonnus Oosterhoff en Maarten van der Graaff.

Literaturjugend
Werk van schrijvers van de Literaturjugend
aantal publicaties: 2

Literaturjugend is een koffieautomaat voor schrijvers. Zonder kantoor of collega’s krijgen 
schrijvers nauwelijks de kans om hun werk te bespreken. Daarom biedt Literaturjugend 
maandelijks een plek om te sparren, samen te werken, te klagen en feedback te krijgen. 
Iedereen is vrij om wat voor te leggen. Op Notulen van het Onzichtbare delen we als daar be-
hoefte aan is werk dat tijdens een Literaturjugend besproken is. In 2020 verscheen er proza 
van Daniëlle Zawadi en poëzie Rik Sprenkels.

De smaak van…
Vier schrijvers, één opdracht
aantal publicaties: 4

Welke smaak representeert de winter, welke geur de lente, welk geluid de zomer en welke 
kleur de herfst? Dit is de vraag die wij dit jaar aan vier dichters en vier schrijvers stelden. 
Pim Lammers, Anne-Fleur van der Heiden, Mirthe van Doornik, Ischa den Blanken, Dorien 
Dijkhuis, Niels ‘t Hooft, Nowelle Barnhoorn en Anne Bosveld omschreven ieder (de sfeer 
van) een seizoen met een zintuig als uitgangspunt. Deze reeks is bedacht door oud-stagiair 
Iris Besseling. 

Voorpublicaties
Voorpublicaties gedebuteerde Wintertuinschrijvers
aantal publicaties: 4

We publiceerden fragmenten uit Marjolein Vissers roman Restmens, Simone Atangana 
Bekono’s roman Confrontaties, Wout Waanders’ dichtbundel Parkplan en Joost Oomens ro-
man Het perenlied. Al deze schrijvers zaten de afgelopen jaren in een talentontwikkeltraject 
bij De Nieuwe Oost | Wintertuin.
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Notulen van het Onbezoekbare
Verslagen van geannuleerde evenementen
aantal publicaties: 4
De zomer van 2020 was afgelast. Door de coronacrisis waren alle evenementen gecanceld 
en zaten we aan de bank gekluisterd. Om je FOMO een klein beetje te verzachten, vroegen 
we iedere maand een schrijver om verslag te doen van een evenement dat geen doorgang 
kon vinden. In deze reeks verschenen: een column van Hanneke Hendrix geïnspireerd door 
het Eurovisie Songfestival, proza van Chris Lomans geïnspireerd door de performance Hallo, 
een prozagedicht van Merel van Slobbe geïnspireerd door Down the Rabbit Hole en proza 
van Marjolein Takman geïnspireerd door de Canal Parade.

WINTER

Briefwisseling tussen Marjolein Takman en Willem Claassen
Twee schrijvers over het thema ‘niet gehoord worden’
aantal publicaties: 4

Naar aanleiding van de oprichting van de nieuwe omroep Ongehoord Nederland vraagt 
Marjolein Takman zich af of ze zich gehoord voelt door de politiek. In een briefwisseling met 
Willem Claassen verkent ze samen met hem het thema ‘niet gehoord worden’. De twee schrij-
vers gaan het nieuwe jaar in met overdenkingen over o.a. representatie, nieuws consumptie, 
verjaardagen en het smoelenboek van de Tweede Kamer. 

Samenwerking First Person
Teksten van twee schrijvers uit het netwerk van First Person
aantal publicaties: 2

Wij nodigden First Person | Online Platform for Queer Literature & Art uit om twee schrij-
vers uit hun netwerk te selecteren voor een publicatie op Notulen van het Onzichtbare. Dat 
werden Welmoed Mulder en Merit Vessies. Op First Person publiceren queer schrijvers en 
kunstenaars zonder compromis hun werk. Ieder half jaar verschijnt een online magazine 
gevuld met poëzie, korte verhalen, essays, podcasts, design en kunst en wordt een evene-
ment georganiseerd waar makers en lezers elkaar kunnen ontmoeten. ‘Dit verhaal gaat niet 
over hetero’s. Dit verhaal gaat er niet vanuit dat je cis bent. Dit verhaal gaat niet alweer over 
alleen maar witte mensen. We vertellen dit verhaal zelf.’

LENTE

Kunstbende presenteert
Werk van Kunstbendetalenten
aantal publicaties: 3

Kunstbende presenteerde op Notulen van het Onzichtbare werk van de volgende talenten: 
Sterre en Marin Wolthers, Amara van der Elst en Levy Geernaert. Kunstbende is het ont-
wikkelingstraject voor creatief talent van 13 t/m 18 jaar. Er zijn 9 verschillende categorie-
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en waaraan jongeren kunnen meedoen: Dans, DJ, Expo, Fashion, Film, Influencer, Muziek, 
Taal en Theater. Vanaf de voorrondes tot aan de finale worden de deelnemers gecoacht en 
zijn er workshops. Het is de perfecte mogelijkheid voor jongeren om te ontdekken wat ze 
kunnen en wat ze met hun talent willen doen. Aan elke categorie zijn partners verbonden, 
voor Taal werkt Kunstbende samen met Wintertuin. De winnaar Taal mag optreden op het 
Wintertuinfestival. 

Anita blikt terug
Quarantainedagboek van een oud-vrijwilliger
aantal publicaties: 4

Anita Verstraaten liep tot onze vreugde jarenlang de deur bij ons plat als vrijwilliger. Tijdens 
de eerste lockdown hield zij een quarantainedagboek in tekst en beeld bij op Facebook. De 
hoogtepunten hieruit publiceerden we op Notulen van het Onzichtbare.

ZOMER

Marktcorruptie presenteert
Drie uitgaven van dit Vlaamse label uitgelicht
aantal publicaties: 3

Marktcorruptie biedt huisvesting aan chapbooks, zines en andere tekstuele (of multi mediale) 
derivaten, zolang ze maar zijdelings of full frontal de poëzie aanraken. Op Notulen van het 
Onzichtbare presenteerden zij fragmenten uit Maxime Garcia Diaz’ chapbook Artificielle, uit 
het chapbook FEAR/JOY of Missing Out van Laure-Anne Vermaercke en Marie Bockaert en uit 
het chapbook Herkomst van Steve Marreyt en Jonas Apers

B(r)oekje
Ultrakorte lesbische zomeranekdotes uit de bundel B(r)oekje
aantal publicaties: 4

Elske van Lonkhuyzen trouwde in een korte broek, wil begraven worden in een korte broek 
en vermoedt dat ze is geboren in een korte broek (al wordt dit door haar moeder ontkend). 
Afgelopen zomer las ze elke week een vrolijke ultrakorte lesbische zomeranekdote voor uit 
B(r)oekje. Met als resultaat vier zomerse voordrachtvideo’s.

HERFST

Samenwerking met RFG Magazine en UAF
Werk van vier schrijvers uit het netwerk van RFG en UAF
aantal publicaties: 5

Op uitnodiging van RFG schreef Saeed Al-Gariri over de asielervaring en het schrijverschap, 
‘Uit de hel van de oorlog naar het paradijs van de pijn’; Ghazaal Yousefi schreef over de 
asielervaring en het thuisland, ‘Elk moment zeg ik tegen mezelf dat dit nu mijn huis is. 
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Omarm het!’; en Firoozeh Farjadnia interviewde een jonge man over homoseksualiteit in 
Iran, ‘Hier ervaar ik voortdurend angst, stress en onrust’. Daarnaast verscheen via UAF de 
tweedelige reeks ‘De laatste dingen’, bestaande uit acht portretten in woord en beeld door 
journalist Handan Tufan. Handan bleek ook te schrijven voor RFG Magazine.

RFG is een online tijdschrift en tevens stageplek, gemaakt door journalisten met een 
vluchtelingenachtergrond. Het is in 2017 opgericht in een samenwerking tussen het journa-
listieke freelancerscollectief De Coöperatie en ONfile, een organisatie die gevluchte journa-
listen en schrijvers helpt bij het opbouwen van hun carrière in Nederland.

Het UAF is een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en 
professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het UAF is ervan 
overtuigd dat iedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáár ma-
ken ze zich sterk voor. 

Curator van het Onzichtbare
Anousha Nzume selecteerde drie makers voor een schrijfopdracht
aantal publicaties: 3

Eens in de zoveel tijd vragen we een bekende maker om als Curator van het Onzichtbare 
drie talentvolle, minder bekende makers uit te nodigen een tekst te schrijven voor Notulen 
van het Onzichtbare. Dit keer was het de beurt aan Anousha Nzume. Anousha stelde ‘mijn 
land’ voor als thema voor de drie schrijfopdrachten die zij als Curator van het Onzichtbare 
uitschreef aan makers Hasret Emine, Quinsy Gario en Richard Kofi. Met drie prachtige uit-
eenlopende inzendingen als resultaat: proza, een column en een podcast.
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CELA (Connecting Emerging Literary Artists)
Vierjarig Europees talentontwikkelprogramma
 
In 2020 ging de tweede editie van ons vierjarige Europese talentontwikkelproject CELA (vol-
uit Connecting Emerging Literary Artists) fysiek van start. CELA #2 wordt opnieuw gefinan-
cierd door de Europese Unie, en is een partnerschap van elf literaire organisaties uit België, 
Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Nederland. In totaal 
doen 30 schrijvers, 79 vertalers en 6 literair professionals mee.

CELA is een initiatief van Wintertuin dat beginnende schrijvers, vertalers, redacteuren 
en literair professionals samenbrengt, literair talent met het Europese publiek verbindt en 
talenten de tijd, ruimte en middelen om vaardigheden, gereedschappen én een Europees 
netwerk biedt. Op die manier biedt CELA een Europese context aan deze nieuwe generatie 
literaire makers.

 CELA#2 startte met een intensieve introductieweek in Brussel, in januari 2020, waarbij 
alle deelnemers en organisaties aanwezig waren. Toen de geplande specialisatiecursussen 
wegens covid geen doorgang konden vinden, organiseerden we een weekprogramma in ok-
tober onder de titel Re-connect, met workshops, masterclasses en uitwisselingen.

Wintertuin Curaçao
Wintertuin onderneemt tal van activiteiten in coproductie met onze zusterstichting 
Wintertuin Curaçao op het Caribische eiland. Van schrijfcursussen, spoken word projecten 
tot schrijfprojecten met ouderen en een jaarlijks Wintertuin Curaçao Festival. In 2020 wer-
den de volgende activiteiten uitgevoerd:

Kurá di Kuenta
Verhalenhuis op Curaçao
aantal edities: 2, bestaande uit in totaal 21 lessen

Op Curaçao organiseren we literaire activiteiten in zorginstellingen voor senioren, in samen-
werking met lokale schrijvers en partners zoals de Nationale Bibliotheek Curaçao, Stichting 
Birgen di Rosario en University of Curaçao. Doel is de verhalen van senioren op Curaçao 
weer de centrale plaats te geven die ze van oudsher hebben gehad. In Kurá di Kuenta, een 
talentontwikkelingsprogramma voor tachtigplussers geïnspireerd op het Verhalenhuis, be-
geleiden jonge, Curaçaose schrijvers senioren een jaar lang bij het oproepen en optekenen 
van hun verhalen.

In 2020 schreven twee groepen deelnemers in twee reeksen van ca. 10 bijeenkomsten 
hun verhalen op. Vanaf maart vonden de bijeenkomsten deels digitaal plaats.
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Wintertuin Curaçao Festival
Tweedaags online festival

Wintertuin Curaçao Festival is een inclusief, meertalig festival voor mensen van alle leef-
tijden. Het thema dit jaar: autonomie. Ook op het eiland kozen we voor een volledig digitale 
editie in het licht van de coronagerelateerde overheidsmaatregelen.

De eerste editie van het Wintertuin Curaçao Festival was een enorm succes met meer 
dan 600 bezoekers in de nationale bibliotheek van Curaçao. Dit jaar vond het festival plaats 
zonder publiek waardoor iedereen vanuit huis kon genieten van het evenement. Het festival 
werd live gestreamd vanuit Landhuis Bloemhof. Het thema van deze tweede editie is ‘auto-
nomie’. Schrijvers, dichters, acteurs en musici gaven hun eigen interpretatie van het thema 
in het Papiaments, Engels en Nederlands. Met onder meer: Crisèn Schorea, Germaine Jong 
Loy, Juan-Carlos Goilo, Elodie Heloise, Ralph Winedt, Philip Rademaker en Johnny Bonaire. 
En voor de muzikale omlijsting: Junior Tecla, Rasta Farley en Christopher Lopez en de huis-
band Fantastic Four.
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OVERZICHT PRESTATIES 2020: ACTIVITEITEN EN BEREIK

uitvoeringen bezoekers

waarvan 
betaalde 

bezoekers

waarvan 
gratis 

bezoekers 

PRODUCTIES EN UITVOERINGEN 22 10965 30 10935

FESTIVALS EN EVENEMENTEN

Wintertuin2020

Gedichtennacht en 
Boekenfeest

19

2

7768

805

34

696

7734

109

uitvoeringen deelnemers

IMPACT 31 168

EDUCATIE & WERKPLAATS 

TALENTONTWIKKELING

50

14

340

10693

INTERNATIONAAL 25 2996

TOTAAL AANTAL 
BEZOEKERS 2020 33735

oplage

UITGEVERIJ 13400

NOTULEN VAN 
HET ONZICHTBARE

blogpost

161

unieke
bezoekers

6745

 

De totalen van 2020 wijken af van voorgaande jaren, zowel in het aantal bezoekers als in de 
 entreeheffing. De reden hiervoor is dat vanwege het coronavirus het merendeel van onze 
 activiteiten digitaal heeft plaatsgevonden. Deze waren grotendeels gratis toegankelijk en we 
hebben hiervan het totale online bereik meegenomen.
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