Jaarverslag 2010
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. Ook in 2010 deden we dat in het bijzonder via:
– De website van Meander en het daarbij behorende per e-mail verspreide Meandermagazine
– De Meander Klassiekers
– De Meander Dichtersprijs
MEANDER EN MEANDERMAGAZINE
http://meandermagazine.net en http://ezine.meandermagazine.net
* In de rubriek 'Dichters' worden talentvolle dichters voorgesteld aan de lezers. Elk door middel van
een interview en enkele gedichten. In 2010 waren er 33 afleveringen met onder anderen Trijntje
Gosker, Joris Lenstra, Peter Helsen, Jane Leusink, Estelle Boelsma, Martin Berghoef, Nic Castle,
Nell Nijssen, Tom van Haerlem, Kees Klok, Anne Toulet, Ron Hoeks, Daan de Ligt, Astrid
Dewancker, Y.M. Dangre, Antoinette Sisto en Dimitri Antonissen.
* Ook de maandelijkse rubriek 'De Dichter' omvat in elke aflevering een interview en gedichten. In
deze rubriek staan dichters centraal die al bij een literaire uitgever hebben gepubliceerd. Ook de in
deze rubriek gepubliceerde dichters werken mee zonder een vergoeding te krijgen. Het waren in
2010 Mark Boog, Esther Naomi Perquin, Marije Langelaar, Carla Bogaards, Jos Versteegen, Krijn
Peter Hesselink, Gerry van der Linden, Thomas Möhlmann en Peter M van der Linden.
* De rubriek 'Wereldpoëzie' bespreekt de niet-Nederlandstalige poëzie. In 2010 werd aandacht
besteed aan Angela Marinesen, Federico Garcia Lorca, Barack Obama, Baudelaire en Tone Hodnebo.
* In de zomer van 2010 verschenen enkele speciale afleveringen van Meander Magazine,
samengesteld door gastredacteuren. Ingmar Heytze presenteerde het werk van elf talentvolle
Utrechtse dichters. Daan Bronkhorst gaf het woord aan zeven dichteressen van buiten het Nederlands
taalgebied. Frouke Arns koos dichters die haar opvielen. In de vierde zomerspecial stonden bij wijze
van uitzondering alleen maar gedichten van medewerkers. Wie meewerkt aan Meander en zelf
gedichten schrijft moet gewoonlijk anderen voor laten gaan.
In september bestond Meander 15 jaar en verscheen het 400e nummer van de e-mailkrant. In het
feestnummer kozen een aantal medewerkers van vroeger en nu elk een gedicht uit al die jaren
Meander. Tenslotte was er op 25 december een open podium. Iedereen aan wie al eens aandacht is
besteed in de rubriek Dichters werd gevraagd een gedicht in te sturen. Dertig gedichten kwamen in
de e-mailkrant, de rest alleen op de site. Bij veel gedichten stond een link naar een geluidsopname.
* Er werden ruim 50 poëzierecensies gepubliceerd in Meander in 2010.
* Meander publiceerde enkele langere interviews, o.a. met Wim Brands (over het tv-programma
Boeken), Jan Moeyaert (over het kunstenfestival in Watou), Louis Stiller (over literatuur op internet),
Taco Schreij en Joost van Zoes (over het Huis van de Poëzie) en met Jabik Veenbaas (over zijn
nieuwe bundel) en Frouke Arns (winnares van de Meander Dichtersprijs 2010).
* De ruim 4500 abonnees op het per e-mail verspreide Meandermagazine werden ook in 2010
tweewekelijks op de hoogte gehouden van de nieuwste artikelen, interviews, gedichten, enzovoort op
de site van Meander. In Meandermagazine staat ook een rubriek met poëzienieuws.
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MEANDER KLASSIEKERS
http://:klassiekegedichten.net
Meander Klassiekers wil een overzicht bieden van het beste werk van de bekendste Nederlandse en
Vlaamse dichters van na 1880. Dit wordt gedaan aan de hand van besprekingen van telkens één
gedicht. Elke vier weken wordt een bespreking aan de site http://klassiekegedichten.net toegevoegd.
Die bespreking wordt per e-mail verstuurd aan ongeveer 2700 belangstellenden die zich hiervoor
hebben aangemeld. In 2010 werden gedichten besproken van Andries Dhoeve, Gerrit Achterberg,
Willem van Toorn, Victor Vroomkoning, Gerrit Kouwenaar, P.N. van Eyck, Hendrik de Vries, Floor
Buschenhenke, Jane Leusink , Mark Boog, Paul van Ostaijen en Ellen Warmond.
MEANDER BUNDEL
In 2005 verscheen bij uitgeverij Opwenteling de bundel Vijftig Dichters, het beste uit tien jaar
Meander. Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Meander Magazine en het 25-jarig bestaan
van de Vlaamse uitgeverij P werd gewerkt aan een nieuwe publicatie. Op Gedichtendag 2010
verscheen deze bundel, Nog een lente, met nieuw werk van dertig dichters uit Meander. De
bloemlezing werd op 28 januari 2010 (gedichtendag) gepresenteerd in de schouwburg van Leuven,
waar ook enkele dichters optraden. Er volgde op 11 februari een presentatie bij Perdu in Amsterdam.
MEANDER DICHTERSPRIJS
Frouke Arns won de Meander Dichtersprijs 2010. Zij kreeg 26% van de stemmen van de lezers van
Meander. An Vandesompele eindigde op de tweede plaats met 21% van de stemmen. Carl de
Strycker kreeg 17% van de stemmen en werd derde. Frouke kreeg een geldbedrag van 350 euro. De
dichteres werd gehuldigd tijdens de Nederlandse presentatie van de bundel Nog een lente. In die
bundel staan ook vier gedichten van haar.
MEDEWERKERS
Aan Meander werken alleen onbetaalde vrijwilligers mee. Zoveel als mogelijk worden de door hen
voor Meander gemaakte kosten vergoed. Er is een eindredactie, die de eindverantwoording heeft
voor alle teksten en ervoor zorgt dat de tweewekelijkse e-mailkrant in elkaar wordt gezet en wordt
verstuurd. De techniek van de site en de e-mailkrant vallen ook onder de verantwoording van de
eindredactie en de webmaster. Naast de eindredactie is er een groep van ongeveer zes vaste
medewerkers die de rubriek 'Dichters' samenstelt, een medewerker die zorgt voor de rubriek 'De
Dichter', een medewerker die de nieuwsrubriek verzorgt en een medewerker die de rubriek Recensies
coördineert. Er zijn verder ongeveer zeven recensenten, waarvan een deel ook aan andere onderdelen
van Meander meewerkt.
SAMENWERKING
De stichting Nadorst organiseert zes maal per jaar het poëziepodium Ongehoord in de Centrale
Bibliotheek van Rotterdam, zie http://www.ongehoordrotterdam.nl/. Meander werkt met deze
stichting samen en vaardigt iedere keer een dichter af. In 2010 waren dat onder anderen Pieter
Lobbezoo, Steven Mortier en Jelmer van Lenteren.
KOSTEN EN DEKKING
De kosten werden gedekt door advertenties en donaties.
STICHTING
Per 31 december 2010 bestond het stichtingsbestuur uit Rob de Vos (voorzitter), Gerard Kool
(penningmeester en secretaris) en Joop Leibbrand.
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