Stichting Literatuursite Meander * Jaarverslag 2012
De Stichting Literatuursite Meander heeft als doel literatuur onder de aandacht te brengen van een
breed publiek en een podium te vormen voor aankomende auteurs, voornamelijk gebruik makend
van de mogelijkheden van internet. In 2012 deden we dat via:
– De website van Meander en het daarbij behorende per e-mail verspreide Meandermagazine
– De Meander Klassiekers
MEDEWERKERS
De organisatie en structuur zijn ook in 2012 vernieuwd. De sociale media en de opkomst van
smartphones, tablets en dergelijke vereisten nieuwe vormgeving en actualisering. In 2012 waren ongeveer 20 mensen bij Meander betrokken. Het Stichtingsbestuur is ieder dankbaar voor inzet en enthousiasme. We noemen in het bijzonder Antoinette Sisto (in 2012 vijf jaar medewerker), Yvonne
Broekmans, Joop Leibbrand en Elly Woltjes (allen 10 jaar), Gerard Kool (15 jaar) en eindredacteur
en webmaster Rob de Vos (vanaf de start in 1995).
De redacties van Meander, van de Klassiekers en van het bestuur van de Stichting organiseerden hun
taken via e-mail, telefoon en internet. Een probleem hierbij is dat de medewerkers verspreid wonen
in Nederland, België of elders ter wereld.
MEANDER EN MEANDERMAGAZINE
http://meandermagazine.net en http://ezine.meandermagazine.net
In 2012 verschenen de nummers 423 t/m 440 van het Meandermagazine. De abonnees op het per email verspreide magazine werden (driewekelijks) op de hoogte gehouden van de nieuwste artikelen,
interviews, gedichten en recensies in de diverse rubrieken op de site. Op 31 december 2012 waren er
ruim 4000 abonnees.
* In de rubriek 'Dichters' stonden nieuwe talentvolle dichters centraal en de rubriek 'De Dichter'
besteedde aandacht aan al meer bekende dichters. Zij werden aan de lezers voorgesteld door middel
van een aantal gedichten. Vaak vergezeld van een interview.
Enkele namen uit de 28 afleveringen in 2012: Emma Crebolder, Kira Wuck, Marieke Rijneveld,
Angelo di Berardino, Josse Kok, Roelof ten Napel, Alida Winter en Amber-Helena Reisig.
De afleveringen van 'Dichters' en 'De Dichter' werden samengesteld door Emmeke Bos,Yvonne
Broekmans, Loren Brouwers, Anna de Bruyckere, Jelmer van Lenteren, Antoinette Sisto, Mirthe
Smeets, Roel Weerheijm en Elly Woltjes.
De publicatievoorwaarden waren te vinden op http://kopij.meandermagazine.net.
* De rubriek 'Wereldpoëzie' van Sander de Vaan brengt in het Nederlands vertaalde poëzie. Er werd
aandacht besteed aan Luis Cernuda (Sevilla, 1902 – México City, 1963), de Italiaan Giuseppe Conte,
de Deense schrijver Niels Hav (1949), de Albanese dichter Gëzim Hajdari en de Chinese dichters
Bai Juyi (772-846) en Hsia Yu (1956).
* Voor de rubriek interviews interviewde Myrthe Smeets de schrijfster Lydia Rood. Sander de Vaan
interviewde Leo Verheul en Jana Beranová (over Václav Havel). In 2012 stierven de dichters Gerrrit
Komrij en Rutger Kopland. De interviews die Sander de Vaan eerder met hen had werden opnieuw
op de site van Meander geplaatst.
* In de drie zomerafleveringen van het Meander Magazine kozen gastredacteuren een selectie van
eerder gepubliceerd werk uit het omvangrijke archief van Meander.

* Er werden 121 poëzierecensies gepubliceerd in 2012 door een tiental recensenten. Joop Leibbrand
deed de eindredactie van deze rubriek.
MEANDER KLASSIEKERS
http://:klassiekegedichten.net
In 2012 verschenen de nummers 152 tot en met 163 van de Meander Klassiekers, waarin telkens een
interessant Nederlandstalige gedicht uitgebreid wordt besproken.
De eerste Klassieker verscheen op 6 juli 2000. Het abonneebestand nam continu toe. Aflevering 163
werd verzonden aan 3090 abonnees.
Van de volgende auteurs verschenen in de periode 2000 - 2012 bijdragen: Wilma van den Akker (6),
Inge Boulonois (20), Rutger Cornets de Groot (8), Jeroen Dera (3), Thierry Deleu (1) Karin Doornik
(7), Remko Ekkers (3), Edith de Gilde (7), Pim Heuvel (15), Paul de Jong (1), Yves Joris (2), Wim
Kleisen (8), Michel Krott (1), Joop Leibbrand (33), Joris Lenstra (8), Allies Ligtvoet (1), Eric van
Loo (1), Herbert Mouwen (3), Henk Ruijsch (1), Ivan Sacharov (5), Bettine Siertsema (5), Lambert
Wierenga (12), Elly Woltjes (9), Rik Wouters (4).
MEANDER WEDSTRIJDEN
Eind 2012 werd een wedstrijdje voor de lezers met als thema 'Golven' georganiseerd. De eerste
prijswinnaar won € 75,-, de tweede prijswinnaar € 50,- en de derde prijswinnaar € 25,-. De jury
bestond uit Mirthe Smeets, Loren Brouwers, Elly Woltjes en juryvoorzitter Jelmer van Lenteren.
Er werden 293 gedichten ingezonden, die anoniem werden beoordeeld. In een extra krant werden de
drie winnende gedichten en twee eervolle vermeldingen gepubliceerd. Informatie over door Meander
georganiseerde wedstrijden is te vinden op: http://meanderwedstrijd.info
SAMENWERKING
Op het poëziepodium van Stichting Ongehoord in Rotterdam was een van deelnemers de 'Keus van
Meander'. We noemen vier namen: Irene Wiersma in de Centrale Bibliotheek, Barbara Beckers in de
Jacobstuin; Hanneke van Eijken op Route du Nord en Emmeke Bos in de Centrale Bibliotheek van
Rotterdam. Zie http://stichtingongehoord.com.
FINANCIËN
Meander is gratis voor de lezers, maar kost de makers wel geld. Meewerken en organiseren betekent:
onbetaald vrijwilligerswerk. Er worden alleen vergoedingen gegeven voor noodzakelijk uitgaven.
Wij ontvingen 1.240 euro aan donaties en losse giften. De advertenties leverden 755 euro op, diverse
opbrengsten 63 euro. De kosten voor de site, domeinnamen, porto- en bank- en andere
organisatiekosten bedroegen 1.833 euro. De inkomsten en uitgaven voor Meander Magazine, de
Klassiekers en de Stichting waren in 2012 redelijk in evenwicht.
STICHTING
Per 31 december 2012 bestond het stichtingsbestuur uit Rob de Vos (voorzitter), Gerard Kool
(penningmeester en secretaris) en Joop Leibbrand.

