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Jaarverslag 2015
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 2015 deden we dit door:
– de website van Meander en het daarbij behorende per e-mail verspreide Meandermagazine
– de Meander Klassiekers.

JOOP LEIBBRAND

Oktober 2015 bestond Meander twintig jaar, maar we waren niet in de stemming voor een feest.
Op 19 september overleed onverwacht onze medewerker Joop Leibbrand op 72-jarige leeftijd. Hij
was sinds 2000 medewerker van Meander.
Joop organiseerde de recensierubriek van Meander: legde contact met uitgevers, verdeelde de
bundels onder de recensenten, redigeerde de teksten en zette ze online. Maar de meeste recensies
schreef hij zelf, in de loop der jaren meer dan 400.
Daarnaast was Joop de man achter de Meander Klassiekers, besprekingen van opmerkelijke
gedichten. Hij verzorgde 195 afleveringen.
De laatste jaren was Joop ook eindredacteur van alle teksten die in Meander verschijnen.
Daarnaast was hij ook bestuurslid van de stichting. Toen hij overleed was hij secretarispenningmeester.
Het stichtingsbestuur is dankbaar voor alles wat Joop voor Meander heeft gedaan.

MEANDER EN MEANDERMAGAZINE
meandermagazine.net en ezine.meandermagazine.net

In 2015 verschenen de nummers 483 t/m 504 van het Meandermagazine. Het magazine werd elke twee
weken verstuurd. (In de zomermaanden juni, juli en augustus verscheen elke maand één nummer.) Aan
het eind van het jaar waren er ruim 4300 abonnees. De abonnees werden door het magazine op de
hoogte gehouden van de nieuwste interviews, gedichten en recensies op de site.
Rob de Vos was de samensteller van Meander. Hij ontwierp en onderhoudt de website. Tot aan september
redigeerde Joop Leibbrand de teksten. Hij werd opgevolgd door Yvonne Broekmans.

Er werden 178 gedichten in Meander gepubliceerd. Die werden geselecteerd uit de kopij die ons werd
aangeboden (op kopij.meandermagazine.net) en via gerichte uitnodigingen aan dichters.
De kopij werd beoordeeld door: Antoinette Sisto, Alja Spaan, Elly Woltjes, Joop Leibbrand, Luuk Imhann, Lennert
Ras, Rob de Vos en Yvonne Broekmans.

Dichters waarvan in 2015 een of meer gedichten in Meander werden gepubliceerd
Ghayath Almadhoun * Jana Arns * Ditmar Bakker * Józef Baran * Jacobus Bos * Jan Bos * Pieter Boskma * Laura
Demelza Bosma * Annet Bremen * Hella Brugts * Tsead Bruinja * Anne-Marijke Claeys * Bart FM Droog * Alij Freije
* Geert van Gelder * Edith de Gilde * Kees Godefrooij * Astrid Haerens * Alex Hendrikx * Lucas Hirsch * Laurens
Hoevenaren * Daniël Hogers * Loes van Hove * Norbert Hummelt * Merlijn Huntjens * Freda Kamphuis * Rinske
Kegel * Frank Keizer * Kees Keizer * Wim Klooster * Hester Knibbe * Marc de Kok * Antjie Krog * Elmar Kuiper *
Kris De Lameillieure * Ruth Lasters * Joop Leibbrand * Oleandro Eduardo Ricardo LeMans * Joris Lenstra * Daan de
Ligt * Wieke van der Linden * Milagros López * Renée Luth * Sander Meij * Togara Muzanenhamo * Richard Nobbe *
Maria van Oorsouw * Taco van Peijpe * Alexander Peters * Levity Peters * Marieke Rijneveld * Johan Roos *

Antoinette Sisto * Alja Spaan * Cees Steenmetz * Saskia Stehouwer * Mart Stel * Ingrid Strobbe * Vrouwkje
Tuinman * Sander de Vaan * Lies Jo Vandenhende * A.P.E. Veraar * Jos Versteegen * Geert Viaene * Johan
Wambacq * Anneke Wasscher * Atze van Wieren * Laurens Windig * Luuk Wojcik * Jante Wortel * Daan Zeijen

Er werden 35 interviews in Meander gepubliceerd. Voor het merendeel met Nederlandse of Vlaamse
dichters. Maar ook enkele anderstalige dichters en personen die in ruimere zin met literatuur hebben te
maken kwamen in Meander aan het woord.
Geïnterviewden in 2015: Ghayath Almadhoun * Józef Baran * Tsead Bruinja * Jan de Bruyn * Bart FM Droog *
İbrahim Eroğlu * Kees Godefrooij * Astrid Haerens * Lucas Hirsch * Laurens Hoevenaren * Loes van Hove * Norbert
Hummelt * Freda Kamphuis * Hester Knibbe * Antjie Krog * Ruth Lasters * Joris Lenstra * Daan de Ligt * Milagros
López * Renée Luth * Sander Meij * Togara Muzanenhamo * Marieke Rijneveld * Antoinette Sisto * Alja Spaan *
Saskia Stehouwer * Ingrid Strobbe * A.P.E. Veraar * Jos Versteegen * Anneke Wasscher * Atze van Wieren * Daan
Zeijen * Joost Zwagerman

Interviewers in 2015: Antoinette Sisto, Elly Woltjes, Lennert Ras, Luuk Imhann, Rob de Vos, Sander de Vaan,
Yvonne Broekmans.

RECENSIES

Er werden 124 recensies op de site gepubliceerd. Vrijwel alle grote en kleine uitgeverijen houden ons van
de verschijning van nieuwe poëziebundels op de hoogte. We krijgen regelmatig reacties van hen, waaruit
blijkt dat zij de recensies waarderen, ook als ze minder positief uitvallen. Datzelfde geldt voor lezers en
dichters. Enkele dichters vonden een recensie zo belangrijk voor hun poëtische ontwikkeling dat zij om
een nadere gedachtenwisseling vroegen.
Een van de recensenten, Hans Puper, werd op grond van zijn deskundigheid en onafhankelijkheid
gevraagd zitting te nemen in de jury van de Awater Poëzieprijs 2015.
Als recensenten werkten in 2015 mee: Wilma van den Akker, Hans Franse, Yves Joris, Romain John van de
Maele, Levity Peters, Hans Puper, Johan Reijmerink en Ivan Sacharov.

Na de dood van Joop Leibbrand heeft Hans Puper de coördinatie van de recensierubriek op zich genomen.

MEANDER KLASSIEKERS
klassiekegedichten.net

Er verschenen elf besprekingen van klassieke gedichten van Nederlandse en Vlaamse dichters. Daarbij
mochten we drie nieuwe auteurs verwelkomen: Jan Buijsse, Jeroen van den Heuvel en René Leverink. De
variatie in besproken gedichten is zeer groot, van werk van Guido Gezelle tot Johnny 'the selfkicker' van
Doorn, van Hans Lodeizen tot Mustafa Stitou. Ook recente gedichten kunnen in aanmerking komen
voor het predicaat 'klassieker'.
De eerste Klassieker verscheen op 6 juli 2000. In 2015 kwamen de nummers 188 tot en met 198 uit.
Nummer 198 werd verzonden aan bijna 3700 abonnees.
De volgende auteurs leverden in het jaar 2015 bijdragen aan de Klassiekers: Wilma van de Akker, Inge
Boulonois, Jan Buijsse, Maarten Buser, Martin Carrette, Jeroen van den Heuvel, René Leverink, Eric van Loo, Hans
Puper, Karin van der Raad-Doornik en Bettine Siertsema.

Joop Leibbrand deed tot aan nummer 196 de redactie van de Klassiekers, daarna werd zijn werk overgenomen
door Eric van Loo.

MEDEWERKERS

Meewerken en organiseren betekent: onbetaald vrijwilligerswerk. Er worden alleen vergoedingen
gegeven voor noodzakelijke uitgaven. In 2015 werd een 'real life' vergadering georganiseerd voor een
aantal medewerkers. De redacties van Meander Magazine en de Klassiekers organiseerden hun taken
verder via e-mail en telefoon.
Voorjaar 2015 werkte Elly Woltjes al vijftien jaar mee aan Meander. Ook van Joop Leibbrand konden we
het vijftienjarig jubileum nog vieren. Gerard Kool werkte dat voorjaar inmiddels al zeventienenhalf jaar
mee. Rob de Vos was in oktober 2015 twintig jaar bij Meander betrokken.
SAMENWERKING

In een speciaal nummer van Meandermagazine werd, in samenwerking met de organisatoren van de
stichting SLAG, aandacht besteed aan het Groningse poëziefestival Dichters in de Prinsentuin. Enkele
dichters die op het festival zouden optreden werden aan de lezers voorgesteld.
YoungPoets is een initiatief van het Letterkundig Centrum Limburg voor jongeren van 14 tot 25 jaar.
Het Centrum organiseerde een literaire wedstrijd voor jongeren – thema ‘traditie’ – waarvoor gedichten
en (ultra)korte verhalen konden worden ingezonden. Een aantal Meandermedewerkers (Antoinette Sisto,
Yves Joris en Sander de Vaan) deed mee aan de jurering. De 22-jarige Loes van Hove won de eerste prijs
met het gedicht ‘Zuurtjes’.
In samenwerking met Het Literatuurhuis besteedde Meander aandacht aan het NK Poetry Slam door
middel van gedichten van vrijwel alle halve finalisten.
STICHTING EN FINANCIËN

Meander Magazine en de Klassiekers zijn gratis voor de lezers, maar kosten de makers wel geld.
De Stichting ontving 1528 euro aan donaties en losse giften. Er waren geen inkomsten uit advertenties.
Diverse opbrengsten en rente leverden 43 euro op. De kosten voor de site, de domeinnamen, software,
telefoon, porto, bank en andere organisatiekosten bedroegen 2255 euro. Het negatieve resultaat ten koste
van de reserves was 684 euro. Zie verder de jaarrekening van 2015 op onze website.
Per 31 december 2015 bestond het stichtingsbestuur uit Rob de Vos (voorzitter), Jeannine Janssens
(secretaris-penningmeester) en Edith de Gilde.

