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Inleiding 

 

Het jaar 2018 was een levendig jaar, waarin ingrijpende veranderingen speelden, naast de continuïteit van de 

vaste programma’s en activiteiten. Vanaf 1 februari 2018 was directeur Bas Kwakman afwezig door ziekte. Hij 

werd vervangen door interim directeur Dries van Ingen, en een aantal directietaken werden waargenomen 

door leden van het team, Katja Nootenboom en Jan Baeke. De in de Cultuurnota genoemde pijlers, het festival 

en de website, werden in het centrum van de werkzaamheden geplaatst.  

 

Het voorbereiden van het 49e Poetry International Festival 2018, met als thema A Nation of Poetry, nam alle 

aandacht. Het resultaat was een mooi festival, met werkelijk meeslepende optredens, in een fraaie 

visualisering. Een prestatie van formaat van het team, gezien de omstandigheden. Er werd een begin gemaakt 

met de voorbereidingen voor het 50ste festival dat in 2019 staat te wachten. Door het 49ste festival te 

evalueren, werkwijzen aan te passen en in augustus te beginnen met groepsoverleggen over de invulling van 

deze jubileumeditie. Het resultaat was een gedegen plan met als voornaamste kenmerken compacter, thema 

per dag, afsluitende avond met twee prijzen (C. Buddingh’-prijs en opvolger VSB prijs), terug naar De Doelen, 

expliciete aandacht voor spoken word, en het jaarprogramma dat met sneak previews (zogenaamde Prologen) 

in dienst staat van het komende jubileum. De ambitie is om het 50ste festival een begin te laten zijn van een 

vernieuwd en beter bezocht festival (doorbreking van de trend van gelijkblijvend, bescheiden bezoekersaantal), 

dat in de volgende edities zijn weerslag zal moeten hebben. Dit plan werd ook voorgelegd aan de Stichting 

Droom & Daad met als resultaat een substantiële financiële steun. Behoud van het DNA, een internationaal 

festival waar een podium wordt geboden aan dichters van over de hele wereld, gevestigde namen én nieuwe 

talenten, is en blijft hierbij het belangrijkste criterium. 

 

Vanuit het festivalbeeld voor het 50ste festival werd begonnen met het ontwerpen van een nieuwe huisstijl. De 

ambitie het bezoekersaantal te laten groeien, leidde tot een publiciteits- en marketingplan, met nieuwe 

elementen als ambassadeurs (social media), het vroeg lanceren van een festivalsite waarop de ticketverkoop 

vroeger dan gebruikelijk zal beginnen, het vormen van een team externe deskundigen (pr specialist voor 

samenwerking met geschreven media -er komt bijv. een special van De Groene Amsterdammer-, social media 

team, vormgevers van uitingen in de stad en aankleding van De Doelen, en zo meer).  

 

Parallel aan het ontwikkelen van het 50ste festival werd in oktober een begin gemaakt met het verbeteren van 

de website. Een belangrijke beslissing was om de collectiefunctie van de festival/activiteiten functie te 

scheiden. Deze zaten elkaar op de huidige website al geruime tijd in de weg. Een klein onderzoek onder 

deskundigen onderstreepte deze waarneming. De festivalsite kreeg prioriteit en er werd een begin gemaakt 

met een nieuw ontwerp, waar in 2019 een nieuw cms voor wordt gemaakt. Voor de collectiesite werd een 

projectplan gemaakt en begonnen met een nieuw ontwerp.. 

 

In 2018 is kritisch gekeken naar de activiteitenportefeuille van Poetry. Er is daarbij nog eens onderstreept dat 

het festival, de website én de Poetry Academy de essentie vormen, waarvoor voldoende aandacht moet 

kunnen zijn. Uit die beleidsbeslissing vloeide de beëindiging van Poetry International’s rol als Bureau Dichter 

des Vaderlands voort. Ook was 2018 het laatste jaar waarin de VSB Poëzieprijs werd uitgereikt. Als uitvoerend 

organisator van die prijs voelde PI de verantwoordelijk voor continuering van de prijs, hetgeen is gerealiseerd 

in samenwerking met School der Poëzie en de Turing Foundation: De Grote Poëzieprijs, die zal worden 

uitgereikt op het 50ste festival. In 2019 zal een stichting de verantwoordelijkheid voor deze prijs op zich nemen 

en zorg dragen voor de uitvoerende werkzaamheden. Deze stichting staat los van PI, waarbij PI wel een lid van 

het bestuur zal leveren.   

 

Uit het verslag moge blijken dat PI, naast de veranderingsprocessen, de jaarlijkse activiteiten succesvol heeft 

kunnen organiseren, zoals het festival, de Poetry Academy, bijhouden en uitbreiden van de online collectie, 

uitvoering van de VSB Poëzieprijs 2018, ondersteuning van de Dichter des Vaderlands (afronding van de 

betrokkenheid, met onderhoud website, ondersteuning van de laatste maanden van Ester Naomi Perquin als 

DDV en organisatie van de verkiezing van de nieuwe DDV) en een bijdrage aan de organisatie van de 

Poëzieweek.  
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Het bestuur kijkt terug op een jaar waarin de reguliere activiteiten én de vele veranderingen werden gedragen 

door een sterk en creatief team van bevlogen professionals. Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor hun extra 

inzet. Ook is er dank voor de interim directeur die constructief en kritisch beleidswijzigingen samenhangende 

projecten voorbereiden. Tot slot een woord van dank en waardering voor de Gemeente Rotterdam, het 

Nederlands Letterenfonds, Stichting Droom & Daad en andere ondersteuners. 

  

 

 

Siebe Weide, maart 2019 

Voorzitter van het bestuur 
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1. Poetry International Festival 2018 
 

Bij iedere editie van het Poetry International Festival draait het om het ten gehore brengen van de poëzie van 

talentvolle en vooraanstaande dichters uit diverse landen en taalgebieden, en het tot stand brengen van een 

publieke omgeving waarin die poëzie gedragen door de stem van de dichter en gesteund door vertalingen in 

het Nederlands en Engels de festivalbezoeker op een aangename, boeiende maar soms ook confronterende 

wijze weet te bereiken.  

 

Het Poetry International Festival 2018 vond plaats van dinsdagavond 29 mei tot en met zondagochtend 3 juni. 

In zo’n vijf dagen kon het publiek kiezen uit ruim veertig programma’s met dichters uit diverse landen en met 
poëzie in allerlei vormen, stijlen, intenties, betekenissen en talige vondsten. Naast de 17 festivaldichters, die 

gedurende het hele festival op meerdere plekken in de programmering te horen waren, kwamen ook nog zo’n 
15 dichters en vertalers voorbij met een of enkele optredens.  

 

De dichters  

In 2018 waren de hierna volgende dichters hoofdgast van het festival:  

Christian Bök (Canada), Ida Börjel (Zweden), Alí Calderon (Mexico), Dolores Dorantes (Mexico), Zeyar Lynn 

(Myanmar), Nachoem Wijnberg (Nederland), Miguel Manso (Portugal), en de jonge talenten Joost Baars 

(Nederland), Sonia Bueno (Spanje), Marie de Quatrebarbes (Frankrijk), Nora Gomringer (Duitsland), Aurelia 

Lassaque (Frankrijk), Safiya Sinclair (Jamaica), Danez Smith (VS) en Lies van Gasse (België). 

Twee van de uitgenodigde dichters waren uiteindelijk niet op het festival. De Amerikaanse dichteres Patricia 

Lockwood moest zich vanwege familieomstandigheden afmelden en de Egyptische dichteres Gihan Omar kon 

haar visum voor Nederland niet geregeld krijgen. 

Voor de hoofdlezing van Patricia Lockwood konden we Marlene van Niekerk (Zuid-Afrika) engageren die 

vanwege de presentatie van haar nieuwe bundel in Nederlandse vertaling in Nederland was en voor de 

hoofdlezing van Gihan Omar vonden we vervanging in Goran Čolakhodžić (Kroatië) die in de festivalperiode te 

gast was in België vanwege het Felix Festival in Antwerpen en voor een eenmalig optreden over kon komen.  

 

Thema en avondprogramma’s 

Ook dit jaar is er gekozen voor een thema dat in de maatschappelijke actualiteit manifest aanwezig is en waar 

dichters zich vanuit hun werk en de culturele en politieke setting waarin ze leven en werken hebben te 

verhouden. Onder de noemer Poetry of a Nation / The Nation of Poetry besteedden we aandacht aan   

de relatie poëzie, natie en nationalisme; over poëzie die herkomst en nationale identiteit omarmt versus 

poëzie die zich verzet tegen begrenzende aanspraken op herkomst en nationale identiteit.  

In sommige landen is er een sterke traditie in het benadrukken van de herkomst van de dichter, van zijn of haar 

geboortestreek, regio, volk. In een aantal landen heeft het populisme de behoefte aan een cultuur die de 

nationale identiteit benadrukt recent enorm doen groeien. Tegelijkertijd heeft de literatuur zich, met name in 

het westen, de laatste paar eeuwen ontwikkelt tot een kunstvorm die (met nadruk op een individuele 

ongebonden houding) het idee van een natie, een staat en een nationale identiteit eerder bestrijdt of onderuit 

haalt dan bevestigt.  

De betekenis van de poëzie als vrijplaats van het denken werd in de lezingen van de afzonderlijke dichters en in 

het grote openingsprogramma van het festival overtuigend gedemonstreerd. De kwestie van de aanspraken 

vanuit een nationalistische ideologie op de dienstbaarheid van de poëzie en de mate waarin ideologie de taal in 

gijzeling kan houden kwam uitgebreid aan de orde in het programma The Nation of Poetry / Poetry of a Nation. 

De uitreiking van de C. Buddingh’-prijs voor het beste poëziedebuut werd aangegrepen om een programma te 

maken over de Staat van de Nederlandstalige Poëzie. Met een lezing en voordrachten van o.a. de Dichter des 

Vaderlands, Ester Naomi Perquin, en de genomineerden voor de prijs (Dean Bowen, Elizabeth Tonnard, Arno 

Van Vlierberghe en (winnaar) Radna Fabias werd de vitaliteit en het gevoel voor actualiteit in de hedendaagse 

Nederlandse poëzie op onderhoudende wijze zichtbaar gemaakt.  

Er waren nog twee andere grote avondprogramma’s. Een over het werken met concepten en zelfopgelegde 
beperkingen bij het schrijven van poëzie, culminerend in de meerstemmige performance van The Sabotage 

Manual van de Zweedse dichter Ida Börjel, een zowel schurende als verwondering wekkende theatrale 

poëzievoordracht. En als apotheose van het festival werd op zaterdagavond besloten met een programma 

waarin diverse vormen van samenwerking tussen dichteres en muzikanten de avond kleurden. 
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Kletzen about übersetzen 

Gewoontegetrouw stond een van de festivaldagen de middagprogrammering in het teken van de 

vertaalpraktijk. Dit keer onder de noemer ‘Kletzen about übersetzen’. Marjoleine Sabarte Belacortu gaf een 
lezing over het vertalen van het zeer hecht gecomponeerde en tamelijk complexe werk van de festivaldichter 

Dolores Dorantes. De speciaal voor de gelegenheid gemaakte korte documentaire film met Han van der Vegt 

over het vertalen van de dichter Christian Bök werd vertoond en Hans Boland vertelde op zeer onderhoudende 

wijze over het vertalen van de dichter Alexander Poesjkin. Aan het eind van de middag werd de tweejaarlijkse 

Brockwayprijs voor de vertaling van het werk van een Nederlandse dichter in een vreemde taal uitgereikt, deze 

keer aan Daniël Cunin voor onder andere zijn vertaling van het werk van Willem van Toorn in het Frans.    

 

Met Andere Woorden 

Om het enthousiasme voor het vak van poëzievertaler te stimuleren en deelnemers aan te zetten tot 

intensieve lezing van poëzie organiseert Poetry International jaarlijks het traject Met Andere Woorden.  

De basis voor Met Andere Woorden is de poëzie van festivaldichters. Deelnemers worden aangemoedigd die 

zelfstandig of in groepsverband te vertalen, in dezelfde periode (februari-mei) als waarin een professionele 

vertaler het werk vertaalt voor het Poetry International Festival. Dit jaar namen 130 amateurvertalers en 

aspirant-vertalers aan het traject deel. Tijdens het festival werden enkele vertaalsessies belegd, waar in 

aanwezigheid van de dichter en begeleid door een professionele vertaler nader in werd gegaan op de 

vertalingen. De sessies telden 64 deelnemers. Sessies werden georganiseerd rond de dichters Christian Bök, Ida 

Börjel, Alí Calderón, Nora Gomringer, Aurélia Lassaque, Safiya Sinclair, Danez Smith en Nachoem Wijnberg. 

 

Spoken word  

De populariteit van hiphop en rap in de muziek en van de verwante spoken word initiatieven op de grens van 

rap en poëzie heeft de nodige nieuwe eigenzinnige en talentvolle makers opgeleverd. Poetry werkt daarom 

graag samen met deze makers en liefhebbers en met spelers in de bijbehorende circuits. Dit jaar werkte Poetry 

International voor de tweede keer samen met spoken word initiatieven 010 Says It All, Paginagroots en 

Woorden worden zinnen in een gezamenlijk programma in het Wereldmuseum en in de reeks voordrachten 

tijdens de Poetry + Art Gallery Tour. 

 

Louder Than a Bomb 

Voor middelbare scholen hebben we het Louder Than a Bomb programma, een traject gebaseerd op de 

gelijknamige film die het verhaal vertelt van vier High School poëzieteams uit Chicago die zich voorbereiden op 

de grootste Jeugd Slam Poetry wedstrijd. De film vangt het turbulente leven van de jongeren in de teams, 

verkent de manieren waarop ze met het schrijven van poëzie hun wereld proberen vorm te geven. De film gaat 

vooral over de toewijding van de jongeren om met de taal als instrument op hun eigen leven te kunnen 

reflecteren, een eigen stem te vinden en zo een eigen identiteit op te bouwen. In het Louder Than a Bomb 

project van Poetry International ontwikkelen leerlingen van de deelnemende schoolklassen via workshops hun 

eigen Slam Poetry kwaliteiten, waarna het traject culmineert in een Slam Poetry middag op het Festival waarin 

jongeren het met hun eigen gedichten tegen elkaar opnemen.  

In 2018 namen zes bovenbouwklassen aan het project en de afsluitende middag op het festival deel; vier 

klassen van het Lyceum Kralingen en twee klassen van het Einstein Lyceum. Workshopleiders in het voortraject 

waren Dean Bowen, Karin van Kalmthout, Elten Kiene, Gino van Weenen, Carina Fernandes en Jermaine. De 

middag zelf werd gepresenteerd door Ivan Words. De jury bestond uit de dichters en spoken word artists 

Charlotte Van den Broeck (juryvoorzitter), Daan Doesborgh en Tomas Paauw.  

 

7e Poetry + Art Gallery Tour 

In de 7e Poetry + Art Gallery Tour nodigde Poetry International, Rotterdamse galeries en kunstinstellingen uit 

om kunstwerken te tonen op het snijvlak van poëzie en beeldende kunst. Verspreid over de stad is gedurende 

de festivalweek werk te zien van beeldend kunstenaars voor wie taal, het woord en de poëzie een belangrijke 

inspiratiebron is of deel uitmaakt van hun verrassende werk. 

Door middel van een (fiets)tour ging het publiek, kris kras door Rotterdam, op zoek naar talige installaties, 

schilderijen, illustraties en taalexperimenten van gerenommeerde kunstenaars en aanstormend talent. Op de 

locaties werden de exposities afgewisseld met voordrachten van festivaldichters en Spoken Word artiesten (in 

samenwerking met 010 Says It All). 

 

De Kunsthal toonde, in samenwerking met Poetry International, het werk van het Rotterdamse 

kunstenaarscollectief KAMP HORST. Dit collectief staat bekend om haar kleurrijke, drukke en absurd 
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aandoende schilderijen en, met name, muurschilderingen. Aan de hand van verzameld beeldmateriaal (oude 

comics, tijdschriften, advertenties, boeken etc.) maakte het collectief op bijna strip-achtige wijze een nieuwe 

compositie in Hal 7 van de Kunsthal, waarbij kleurgebruik, humor en wringende combinaties van personen, 

dieren en objecten het eindresultaat dicteerden. 

Op zondagmiddag 27 mei opende de expositie en de 7e Poetry + Art Gallery Tour in het auditorium van de 

Kunsthal. Met oa: festivaldichters; Dolores Dorantes (Mexico) en Safiya Sinclair (Jamaica), kunstenaars; KAMP 

HORST, Yin Yin (Publication Studio) en Suzanne Wallinga (A Tale of A Tub).  

 

Festivallocatie  

Na vele jaren Rotterdamse Schouwburg als centrale festivallocatie besloot Poetry International in 2016 een 

groot deel van de festivalprogramma’s in het Ro Theater (nu Theater Rotterdam – locatie Witte de With) te 

gaan programmeren waarmee deze locatie de hoofdlocatie van het festival werd. De schouwburg bleef de 

locatie waar de openingsavond van het festival plaatsvond. In 2017 en 2018 continueerden we deze opzet. 

Met de verplaatsing van het festival naar het Ro Theater kregen we de al langer gewenste mogelijkheid om met 

diverse instellingen in het Witte de With Kwartier samen te werken, wat resulteerde in gezamenlijke 

programma’s met Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst, TENT Rotterdam, Showroom MAMA, 

WORM Institute for Avantgardistic Recreation. V2_ en het Bilderberg Parkhotel. 

 

Publiciteit  

In samenwerking met bureau STOf Rotterdam werd de campagne ‘Meet between the lines’ ontwikkeld die 
verwees naar de vele prachtige regels die er op het festival te horen zijn, de vele ontmoetingen met dichters, 

met poëzie van over de hele wereld en daarmee de wereld zelf, en natuurlijk met het overige publiek. Een 

combinatie van ‘tussen de regels doorlezen’ en ‘ontmoeten’ waarbij naast prachtige inhoud ook gezelligheid en 
open staan voor nieuwe ideeën werd benadrukt. De campagne werd uitgewerkt in verschillende uitingen 

waarbij de nadruk lag op bereik via digitale media: website, nieuwsbrief, social media, zowel van Poetry 

International zelf als van verschillende partners in de stad, zoals Kunsthal, Theater Rotterdam, de galeries die 

meewerkten aan Poetry + Art en vele anderen. Er werden fimpjes gemaakt met de dichters, gedichten gepost, 

programma’s aangekondigd, activiteiten als Poetry + Art en het gezamelijke programma met Paginagroots en 

Woorden Worden Zinnen in het kader van 010 Says it all werden speciaal uitgelicht. 

 

Daarnaast waren er uitgebreide postercampagnes en werd de festivalbrochure verzonden aan de bekende 

bezoekers. Meet between the lines was ook op verschillende schermen in de stad te zien en via RailTV. Op 

landelijke radio werd het festival met een commercial aangekondig. Samen met VPRO werd de VPRO Academy 

georgansieerd en via gids en nieuwsbrief werden leden uitgenodigd. De opening van het festival was met meer 

dan 650 bezoekers een bijzonder succesvolle avond, net als de uitreiking van de C. Buddingh’-prijs die zich voor 

een nagenoeg vol huis voltrok.   
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2. Jaarprogrammering 2018 
 

Met ingang van 2018 startte Poetry International met een aantal speciale avondprogramma’s om zo de 
mogelijkheden en de wenselijkheid van een reguliere programmering gedurende het jaar te onderzoeken. 

Uitgangspunt was om in samenwerking met een andere culturele organisatie en op de locatie van die 

organisatie laagdrempelige poëziebijeenkomsten te organiseren, met een accent op de internationale poëzie. 

In 2018 vonden er 5 poëziebijeenkomsten plaats en waren we (inhoudelijk) betrokken bij 2 andere initiatieven. 

 

Poetry@Untitled 

Op 28 januari vond ter afsluiting van de poëzieweek een programma met en rond dichter, schrijver, 

toneelauteur Peter Verhelst plaats, in Galerie Untitled. Verhelst was schrijver van het Poëziegeschenk 2018 een 

uitgave in het kader van de Poëzieweek, die in 2018 in het teken stond van het thema ‘Theater’. 
Peter Verhelst las voor uit het geschenk en ander werk. Hij werd geïnterviewd door Martijn Knol. En Keja 

Klaasje Kwestro bracht een deel uit Verhelst’s Medeabewerking. 
 

Poetry@Leeszaal West 

Onder de noemer Kletzen about Übersetzen brachten we op 28 februari in Leeszaal West een 

avondprogramma over vertalen, met Dean Bowen over het vertalen van Danez Smith, Rokus Hofstede over het 

vertalen van Marie de Quatrebarbes en Jana Beranová over Miroslav Holub. De presentatie en de interviews 

waren in handen van dichter en vertaler Vicky Francken. 

 

Poetry@Mono 

25 april werd in Mono een nieuw licht geworpen op de canon van de internationale poëzie, waarbij vragen aan 

de orde kwamen als: is een canon wenselijk, wordt het niet eens tijd de canon te herzien en meer inclusief te 

maken, is een canon vanuit een internationaal perspectief mogelijk. Francis Broekhuizen presenteerde de 

avond en sprak met de dichters Simone Atangana Bekono, Babs Gons, Frank Keizer en Tom van de Voorde over 

hun kandidaten voor een nieuwe canon. 

 

Poetry@Goethe Institut 

In samenwerking met het Goethe Institut en Observatorium Rotterdam werd een programma georganiseerd 

rond en met de Duitse dichter Barbara Köhler en haar bundel 42 Ansichten zu Warten auf den Fluss. Barbara 

Köhler las voor uit dit werk en werd daarover geïnterviewd door vertaler Ton Naaijkens die ook met haar en 

Andre Dekker van Observatorium Rotterdam in gesprek ging. 

 

Poetry@Sjømannskirke  

21 oktober organiseerde Poetry International samen met Azul Press en de Noorse kerk in Rotterdam 

(Sjømannskirke) de presentatie van de door Liesbeth Huijer vertaalde bundel ‘Sikkel’ van de Noorse dichter 
Ruth Lillegraven. Ruth Lillegraven las voor uit ‘Sikkel’ met muziek van Benedicte Maurseth (hardangerviool)  en 
werd over haar werk geïnterviewd door Poetry-programmeur Feline Streekstra. 

 

Brainwash 

Poetry International droeg op verzoek van het Brainwash festival in Amsterdam een programma voorstel aan 

over poëzie en engagement. 27 Oktober vond het programma plaats in Frascati, met voordrachten van Erik 

Lindner over de aan punk gelieerde poëzie en dichtersinitiatieven uit de jaren tachtig en Dean Bowen over het 

actuele engagement in de poëzie. Beide dichters werden geïnterviewd door Daan Doesborgh. 

 

Dertig jaar Buddingh-prijs 

24 November vond in de Kunstmin te Dordrecht, geïnitieerd door Kunstmin en het Buddingh-genootschap in 

Dordrecht, in samenwerking met Poetry International en ter ere van de 100ste geboortedag van de Dordtse 

dichter Cees Buddingh een eendaags festival plaats rond Dertig jaar Buddingh-prijs. Het leeuwendeel van de 

nog levende Buddingh-prijswinnaars trad op en werd kort geïnterviewd door de presentatoren van dienst. 
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3. Poetry International Web  
 

In 2018 verschenen op Poetry International Web (PIW) 30 publicaties met 70 dichters uit 21 landen. Hierbij 

ging het om biografieën en gedichten van nieuwe dichters, om actualisering van informatie over reeds in de 

collectie opgenomen dichters en om artikelen die dichters in de context van hun taal- en cultuurgebied 

plaatsten.  

Het grootste deel van de publicaties werd aangeleverd door redacteuren uit ons internationale netwerk van 

Poetry International Web Editors.  Vanuit de eigen organisatie werden profielen en gedichten gepubliceerd van 

de festivaldichters en ook zorgde Poetry International  voor profielen en gedichten (met Engelse vertalingen en 

audio opnames) van de vijf genomineerden voor de VSB Poëzieprijs. Hiermee en met reguliere publicaties van 

nieuwe Nederlandse dichters en natuurlijk de Nederlandstalige festivaldichters droeg PIW bij aan de promotie 

van Nederlandstalige poëzie in het buitenland, een beleidslijn die Poetry International de komende jaren actief 

wil versterken.  

Ook werden acht verdiepende artikelen en twee Archive Tours gepubliceerd, thematische selecties van 

gedichten uit het archief voorzien van een toelichtend artikel, en werkten een drietal redacteuren samen in 

een uitgebreide special over poëzie en Artificial Intelligence. 

 

Uit gegevens die we via Google Analytics verzamelden bleek dat de website onverminderd populair is, zelfs in 

populariteit toenam. In 2018 kende de website 2.363.079 page views, een toename van bijna 10% ten opzichte 

van 2017 (2.155.550 page views). 

 

(zie bijlage 5: publicatieschema). 

 

Vernieuwing van de website 

In 2018 werd begonnen met het formuleren van beleid ten aanzien van de website. Uit onderzoek bleek dat de 

architectuur en url-structuur niet voor alle gebruikers duidelijk was. Vermenging van de functie collectie en 

functie nieuws over festival, jaarprogramma en Poetry Academy werkt dat mede in de hand. Voor de 

vernieuwing van de website werd een projectplan gemaakt. Ook werd besloten de collectie en het festival elk 

een aparte site te geven.  

 

GoogleGrant 

Het bedrijf INTK (culturele marketing) bood PI namens Google een GoogleGrant aan ter waarde van 120.000,- 

in natura, t.w. GoogleAds. Deze campagne begon eind 2018 en leidde tot een groei in bezoekers van 25% 

(periode oktober 2018 – januari 2019). Deze campagne duurt tot juni 2019 en zal worden ingezet voor het 

vergoten van de bezoekerstoeloop naar de festivalsite, met als doel vergroten van de kaartverkoop.   

 

Poetry International Web op het Festival 

Al sinds het begin van het Festival wordt er een volledige audio-registratie van alle programma’s gemaakt. Tot 
het begin van dit decennium werd dat door de Wereldomroep gedaan maar sinds de opheffing van die omroep 

zorgt Poetry International zelf voor een registratie. Sinds een jaar of zes worden van de belangrijkste 

programma’s van het festival (opening en slot en alle lezingen van de dichters) ook live streams verzorgd. Met 

deze live streams en de registratie van een groot deel van de overige programma’s wordt zo een haast 
integraal videoverslag van het festival gerealiseerd. De programma’s worden gefilmd met twee bemande 
camera’s, live gemonteerd en voorzien van ondertitels door gebruik te maken van de vertalingen die in de 
zalen geprojecteerd worden. De streams werden uitgezonden via de website en het eigen Youtube-kanaal, 

waar de programma’s nadien direct on demand te bekijken waren. 

Met de live streams en de aanvullende informatie zoals dichtersprofielen, gedichten en artikelen creëert Poetry 

International een digitale pendant van het festival die door duizenden (meest buitenlandse) poëzieliefhebbers 

per dag gevolgd wordt.  

Tot slot is van alle festivaldichters een dichtersprofiel gemaakt, en zijn originele gedichten en Nederlandse en 

Engelse vertalingen gepubliceerd. Deze dichtersprofielen zijn blijvend toegankelijk als onderdeel van de 

internationale poëziecollectie. 

 

Re-structure / re-design 

De huidige website dateert uit 2012, en is het resultaat van de toenmalige wens tot samenvoeging van de 

collectie website (Poetry International Web) en de algemene organisatie en festival website (poetry.nl). 
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Ondanks een herziening van de structuur en vormgeving in 2017 is er na 6 jaar zeker de behoefte om de 

website opnieuw vorm te geven en de manier waarop de website functioneert kritisch te bezien. Hiertoe is een 

extern bureau gevraagd om met een Quickscan problemen en verbeterpunten te inventariseren. Op basis 

hiervan is een projectplan opgesteld om te komen tot een hernieuwde website, waarbij besloten is dat de 

festival/activiteiten/Poetry Academy site  (poetry.nl) los van de collectie ontwikkeld zal gaan worden.  

 

Central editor 

Sinds mei 2017 vervult Lisa Katz, redacteur van het Israëlische domein, werkzaam in Tel Aviv en aan de 

universiteit van Iowa (USA), op freelance basis de functie van central editor. Deze samenwerking beviel 

wederzijds dermate goed dat besloten is deze voort te zetten in het jaar 2018. Voor 2019 ligt het in de lijn der 

verwachting dat een vacature uitgeschreven zal worden voor een central editor. 

 

4. Nationale en lokale activiteiten 

 

VSB Poëzieprijs 

In opdracht van VSBfonds organiseerde Poetry International tijdens de Poëzieweek 2018 voor de negende en 

laatste keer het genomineerdentraject en de uitreiking van de VSB Poëzieprijs, de grootste prijs voor poëzie in 

Nederland en Vlaanderen.  Het bestuur van de VSB Poëzieprijs koos de voorzitter en vier juryleden:  Maaike 

Meijer, juryvoorzitter VSB Poëzieprijs 2018 en Neerlandica, literatuurwetenschapper en honorair hoogleraar 

genderstudies aan de Universiteit Maastricht. Hannah van Binsbergen (1993) is dichter. Ze debuteerde in 2016 

met Kwaad gesternte, waarmee ze de VSB poëzieprijs 2017 won. Anikó Daróczi (1967) docente Nederlandse 

literatuur in Boedapest. Cathérine De Kock (1983) is cultuurredacteur bij de krant De Standaard en Geertjan de 

Vugt (1985) literatuurwetenschapper en beleidsadviseur voor het Genootschap en de Akademie van Kunsten 

van de KNAW. Zij lazen 79 bundels en nomineerden er vijf:  

 

Joost Baars   Binnenplaats – van Oorschot / 2017 

Charlotte Van den Broeck  Charlotte Van den Broeck – De Arbeiderspers / 2017 

Marije Langelaar  Vonkt – De Arbeiderspers / 2017 

Tonnus Oosterhoff  JA NEE – De Bezige Bij / 2017 

Mieke van Zonneveld  Leger – De Bezige Bij / 2017 

 

Maaike Meijer stelde vervolgens een bundel samen met de 100 beste gedichten van 2018.  Deze werd 

uitgegeven door de Arbeiderspers. De gedichten werden geselecteerd uit de 79 ingezonden bundels. 

 

Poetry International organiseerde een tour met de genomineerden door Nederland en Vlaanderen in 

samenwerking met diverse literaire partners. Het programma in Rotterdam kwam tot stand i.s.m. met Leeszaal 

West. Ook in samenwerking met Poëziecentrum Gent werd een programma gemaakt in Het Toreke in Gent. 

Sinds jaar en dag staat in Antwerpen de eerste Donderdag van de Poëzie in het teken van de VSB Poëzieprijs, 

i.s.m. Antwerpen Boekenstad. In Amsterdam kwam het programma i.s.m. OBA tot stand en werd ook in de 

theaterzaal van de OBA gehouden. Ook dit jaar was het International Literatuurfestival Winternachten in 

Theater aan het Spui in Den Haag weer gastheer voor een VSB-programma. In samenwerking met 

Literatuurhuis Utrecht kwamen alle genomineerden daar samen voor het programma in De Boothstaat-Kerk. 

En op de laatste dag van de tour waren de dichters in de Bovenkamer in Groningen te gast, een programma 

i.s.m. Stichting Literaire activiteiten Groningen.  

 

In 2018 trok de tour  voor zeven programma’s 572 bezoekers.  

 

De uitreiking van de VSB Poëzieprijs vond plaats in het Theater Dilligentia, Den Haag met voordrachten van de 

vijf genomineerde dichters, een custom made lied van Lucky Fonz III, vijf korte video’s van de genomineerden 

gemaakt door VPRO Dichterbij.nl en zes scholieren die een eigen gedicht lazen geïnspireerd op het werk van de 

genomineerden. Deze scholieren deden mee aan het project VERS, dat werd georganiseerd door partner 

School der Poëzie. De presentatie was in handen van Martijn Knol. De prijs werd uitgereikt aan Joost Baars: 

Binnenplaats (van Oorschot / 2017). Het uitreikingsprogramma trok 240 bezoekers. Evenals bij het vorige 

uitreikingsprogramma’s werden de genomineerden niet vooraf ingelicht wie de winnaar was. Deze werd pas op 

de avond zelf bekend gemaakt.  
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De website van de VSB Poëzieprijs werd in 2018 beheerd door VSBfonds maar de content werd aangeleverd 

vanuit Poetry International. Ook alle andere communicatie rondom de VSB Poëzieprijs lag in handen van Poetry 

International in nauwe samenwerking met de communicatieafdeling van VSBfonds. Naast de gangbare kanalen 

werd ingezet op diverse digitale middelen (poëzieapps, VPRO Dichterbij.nl en sociale media), de receptie van 

poëzie (magazine schrijven online, poëziesuggesties aan leesgroepen) en radioprogramma’s zoals Nooit meer 
Slapen.  

 

Doorstart VSB Poëzieprijs 

Begin 2018 deelde het VSB Fonds mee dat vanwege een beleidswijziging het Fonds niet langer de prijs wenst te 

ondersteunen. Wel zegde het Fonds voor 2019 en 2020 nog het prijzengeld van 25.000,- toe, een elegant 

gebaar. PI voelde zich verantwoordelijk voor een continuatie van de prijs, mede vanuit haar rol als uitvoerend 

organisator ervan. PI, School der Poëzie en de Turing Foundation sloegen de handen ineen, hetgeen uitmondde 

in een projectplan met begroting, dat werd voorgelegd aan het Elise Mathildefonds en nog een aantal kleinere 

fondsen, wat leidde tot een voldoende financiering voor de doorstart. De afbouw bij het VSB en opbouw bij PI, 

SdP en Turing verliep in goed overleg, en overdracht van de website van de VSB Poëzieprijs naar de nieuwe 

organisatie.  

De nieuwe poëzieprijs heet De Grote Poëzieprijs en het record aantal inzendingen (150) getuigt van de 

levensvatbaarheid van deze nieuwe prijs. Op de slotavond van het 50ste zal deze worden uitgereikt. Er zal een 

aparte stichting worden opgericht waarin ook de organisatie van de prijs zal worden belegd, waarmee deze 

taak voor PI komt te vervallen.     

 

Poetry Academy 

In september 2017 lanceerden we de Poetry Academy, de poëzieschrijfopleiding van Poetry International. Ook 

in 2018 biedt de Academy cursussen voor jong en oud, beginnelingen en ver-gevorderden. De vaste 

cursusdocenten zijn dichter en schrijfdocent Myrte Leffring, dichter en schrijfdocent en criticus Peter 

Swanborn. De bijeenkomsten vinden plaats in het pand van Poetry International aan de Westersingel 16 in 

Rotterdam.  

In 2018 werd het aanbod uitgebreid met een jaarcursus. Naast de vaste docenten van de Poetry Academy werd 

de cursus ook gegeven door gekende gastdocenten uit Nederland en/of Vlaanderen. De gastdocenten in 2018 

waren Joost Baars, Anne Vegter en Mustafa Stitou. Daarnaast verzorgden Dean Bowen en Elten Kiene de eerste 

spoken word cursus bij de Poetry Academy.  

 

Ook nodigden we een aantal gerenommeerde dichters uit om een masterclasses of workshop voor een breder 

Poetry Academy publiek te verzorgen. Ingmar Heytze gaf een workshop poëzie schrijven, Anneke Claus en haar 

redacteur Jasper Henderson een masterclass redigeren en stadsdichter Derek Otte verzorgde een workshop 

insta-poëzie.   

 

Poetry Academy op het festival 

In samenwerking met de VPRO vonden onder de noemer VPRO Poetry Academy twee lezingen plaats, een over 

het schrijven van poëzie en de valkuilen waar beginnende dichters nogal eens in kunnen vallen door Ellen 

Deckwitz en een over het voordragen en ‘performen’ van poëzie door Dean Bowen. Het programma werd 

gepresenteerd door Elfie Tromp die na de voordrachten met beide dichters in gesprek ging. 
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Dichter des Vaderlands (DDV)  

Poetry International vormde ook in 2018 het Bureau DDV ter ondersteuning van de Dichter des Vaderlands, 

Ester Naomi Perquin. In haar functie als DDV werkte Perquin onder andere samen met Politie Nederland, 

Stichting Pleegzorg, PO in Actie, Stichting Vliegramp MH17, Keukenhof en ANWB. Daarnaast werd, in 

samenwerking met de partners, een nieuwe DDV gekozen en de stichting Dichter des Vaderlands opgericht. Dit 

om het instituut te professionaliseren en de mogelijkheid tot financiële steun, door middel van subsidie, te 

vergroten. Poetry blijft ook in 2019 betrokken bij het instituut door plaats te nemen in het bestuur. Als 

onderdeel van het beleid om meer focus in de activiteiten van PI te brengen, is besloten om met de 

ondersteuning in de vorm van het bureau DDV, te stoppen.  

 

Wet 

 

Nu men over stilte niets meer heeft te zeggen, het onderzoek 

is afgerond, wereldwijd filosofen, psychologen, geologen 

en de gewone man twijfelen aan het bestaan ervan 

 

nu alles klinkt en piept, raast en knaagt, men naar buitenlandse 

bergen moet of nachtelijke hei, naar binnenmeren, 

buitenwijken, we nooit meer raken uitgepraat, 

nooit meer tot bedaren komen - 

 

Nu wat ons rest te klein wordt om onze doden in te passen, 

kan men hooguit géén antwoord geven. Komma’s sparen. 

Witregels verzamelen. Stillevens. Pauzes. Hapering. 

 

Eén wet blijft altijd ongeschonden. Ter bescherming. 

Vóór de stilte valt kan men iets zeggen. Of er na. 

Maar nooit er midden in. 

 

Ester Naomi Perquin, 4 mei Dodenherdenking 2018 

 

 

 

Poëzieweek 2018 – 25 januari tot en met 1 februari 

Samen met de vele partners die aanzitten aan de Poëzietafel organiseerde Poetry International de Poëzieweek 

2018. De week begon op donderdag 25 januari met Gedichtendag en liep tot en met 1 februari. Schrijver van 

het bijbehorende Poëziegeschenk was Peter Verhelst, een voordracht van Poetry International en 

Poëziecentrum Gent. Zijn bundel  ‘Wat ons had kunnen zijn’ verscheen in een oplage van 15.000 en bevatte 
tien gedichten geïnspireerd op het theater, het thema van de week. Tijdens de week kregen kopers van poëzie 

de bundel cadeau van hun boekverkoper. Peter Verhelst was gedurende de hele week op vele plekken in 

Nederland en Vlaanderen te zien. 

 

Op Gedichtendag organiseerde Poetry International de goed bezochte uitreiking van de VSB Poëzieprijs, een 

feestelijke avond in Diligentia Den Haag die werd besloten met de bekendmaking van winnaar Joost Baars. Op 

dinsdag 31 januari vond het programma POETRY@Untitled – Poëzieweek met Peter Verhelst plaats, door Poetry 

georganiseerd bij de Rotterdamse galerie van Lenny Oosterwijk. Andere hoogtepunten van de Poëzieweek 

2018 waren de NK Poetry Slam (Literatuurhuis) en de finale van de Turing Gedichtenwedstrijd. De Poëzieweek 

was opnieuw een geslaagde samenwerking tussen vele organisaties uit het Nederlandse en Vlaamse 

poëzieveld. 
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Poetry International in Rotterdam 

De zichtbaarheid van de activiteiten van Poetry International in de binnenstad van Rotterdam kreeg in 2018 

veel aandacht. Dit uitte zich in tal van activiteiten: 

 

- Tijdens het Poetry International Festival, zoals de Poetry + Art Gallery Tour, presentaties en 

bijeenkomsten in TENT, Witte de With,, Showroom MAMA, V2_, Garage, Kunsthal, Donner, 

boekhandel v/h Van Gennep, Bilderberg Parkhotel, Arboretum Trompenburg, Leeszaal West, Goethe 

Institut en de samenwerking met het Spoken Word festival 010 Says It All; 

- Tijdens de Poëzieweek, zoals een programma in boekhandel v/h Van Gennep; 

- Buiten het festival en de poëzieweek om, zoals bijvoorbeeld de jaarprogrammering, waar we 

samenwerkten met galerie Untitled, Leeszaal West, Mono, Goethe Institut en de Sjømannskirke, de 

nieuwe dichtregels op de flanken van de vuilniswagens, het writer in residence-programma en het 

educatieve project voor middelbare scholieren Louder Than A Bomb. 
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5. Toelichting op de organisatie 2018 
 

Statuten 

In het jaar 2015 is er een start gemaakt met het aanpassen van de Statuten van de Stichting. In die statuten 

stond nog bepaald dat de Gemeente Rotterdam een beslissende stem had bij het benoemen van (nieuwe) 

bestuurders. Zowel de Gemeente Rotterdam als Poetry International vonden het beter de statuten in dat 

opzicht aan te passen. Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om de statuten verder te stroomlijnen zodat 

ze ook uit het oogpunt van governance geheel bij de tijd zijn. In februari 2019 zijn de statuten verleden en 

gelden zij voor de Stichting. 

 

Bestuur 

Het bestuur kampte net als de organisatie met ziekteverzuim. Voorzitter Siebe Weide moest eind 2017 zijn 

taken tijdelijk neerleggen wegens een ingrijpende medische behandeling. Nadat deze succesvol was verlopen 

keerde hij medio 2018 weer terug. Het voorzitterschap werd waargenomen door bestuurslid Anne Schroën.  

In 2018 heeft het bestuur de bevindingen besproken die voortkwamen uit de zelfevaluatie die het met behulp 

van de stichting Cultuur en Ondernemen eind 2017 heeft uitgevoerd.  

De financiële organisatie is onder leiding van de penningmeester geprofessionaliseerd en beschreven. Er is een 

jaarrooster van afstemming met de accountant en de bestuursvergaderingen volgen de jaarlijkse 

verantwoordingscyclus (jaarverslag, jaarrekening) nauwlettend op de voet.  

Voor specifieke onderwerpen (financiën, juridisch advies, beleid, strategie, lobby, rechten etc.) werden 

afzonderlijke bestuursleden door de directeur bij de besluitvorming betrokken. 

In november beëindigde Anne Schroën de derde termijn van haar bestuurslidmaatschap om persoonlijke 

redenen voortijdig. De aldus ontstane vacature zal in 2019 worden ingevuld. 

 

Personeel 

De organisatie werkte in 2018 met 5,4 fte, verdeeld over 7 personen. Voor de verschillende activiteiten, met 

name voor de jubileumeditie in 2019, werden freelancers en vrijwilligers ingeschakeld. In totaal werken bijna 

tachtig mensen, vooral Rotterdamse inwoners, mee aan de realisatie van onze activiteiten.  

Vanaf  februari 2018 was directeur Bas Kwakman wegens ziekte niet in staat zijn functie uit te voeren. Conform 

de Wet poortwachter is gewerkt aan de reïntegratie in eigen functie, welke eind 2018 in het eerste kwartaal 

van 2019 verwacht werd.  

De directie werd ad interim vervangen door Dries van Ingen, voorheen directeur van Boom uitgevers 

Amsterdam. Diens aanstelling omvatte 10 uur per week. Daarnaast werden bepaalde directietaken 

waargenomen door twee medewerkers, Katja Nootenboom en Jan Baeke.  

Stichting Poetry International valt niet onder de Wet Normering Topinkomens. 

 

Toelichting op het prestatieoverzicht 

De gepresenteerde prestaties van Poetry International betreffen vier manifestaties en overige programma’s: 

Poetry International Festival, waarbij alle programma’s in dat kader als activiteiten worden aangemerkt; 

De VSB Poëzieprijs, waarbij alle presentaties van de genomineerden en de uitreiking als activiteiten worden 

aangemerkt; Poetry International Web, waarbij alle publicaties als activiteiten worden aangemerkt; Poetry 

Academy; waarbij alle cursussen als activiteit worden aangemerkt. Daarnaast zijn we overige programma’s die 
buiten manifestaties om worden georganiseerd. 

 

Toelichting op de jaarrekening 

Stichting Poetry International sluit het boekjaar met een negatief exploitatiesaldo van € 10.639,-. 

Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor directe personeelslasten in verband met langdurige 

ziektevervanging en extra personeelslasten voor de 50e jubileumeditie van het festival in 2019. De inkomsten in 

2018 bestond voor 56% uit structurele subsidie en 44% uit eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten bestonden 

uit incidentele bijdragen van fondsen, ambassades, culturele instituten, opdrachten en partnerschappen met 

bedrijven.  

 

Specifieke toelichting per post 

1. Overige inkomsten zijn hoger dan begroot. Dit komt onder andere door de Poetry Academy welke in 

2017 is gestart. 

2. Het Nederlands Letterenfonds heeft voor 2018 een subsidie van € 219,062,- toegekend incl. 

loonbijstelling. Deze subsidie is in het kader van de Regeling meerjarige subsidies Nederlands 
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Letterenfonds. Daarnaast heeft het Nederlands Letterenfonds een incidentele subsidie van € 3.000,-  
verstrekt. 

3. De Gemeente Rotterdam heeft, in het kader van het cultuurplan, voor 2018 een subsidie verleend van 

€ 260.000,- 
4. De overige bijdragen zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het verkrijgen van een 

bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en hogere bijdrages uit een aantal andere fondsen. 

5. De directe personeelslasten zijn hoger dan begroot door hogere kosten inhuur en salarissen wegens 

langdurige ziekte vervanging. 

6. Huisvestingskosten zijn hoger dan begroot door o.a. hogere kosten van heffingen en diverse 

huisvestingskosten. 

7. De algemene publiciteitskosten zijn hoger dan begroot door kosten voor aanpassing van de huisstijl 

die niet begroot waren. 

8. De activiteitenlasten personeel zijn hoger dan begroot dit wordt mede veroorzaakt door hogere 

salarislasten ivm vervanging langdurig zieken en door meer freelancers Poetry Academy door 

uitbreiding van het aantal activiteiten. 

9. Reis en verblijfskosten zijn hoger dan begroot door o.a. hoge visumkosten. 

10. Overige programma en activiteitskosten zijn lager dan begroot dit wordt o.a. veroorzaakt door het 

stoppen van de VSB-poezieprijs waardoor er minder kosten waren voor promotie van het volgende 

jaar. 

 

Het resultaat zal als volgt worden bestemd; 

-       Onttrekking algemene reserve € 10.639,- 

 

Na bestemming van het resultaat heeft de stichting een positief eigen vermogen van € 143.287,- en een 

liquiditeitsratio (verhouding vorderingen en liquide middelen ten opzichte van kortlopende schulden) van 2,4. 
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6. Begroting Jaarplan 2019 
 

Door de Stichting is in mei 2018 de volgende begroting jaarplan 2019 bij de Gemeente Rotterdam ingediend in 

het kader van het Cultuurplan 2017 – 2020. 

Ten aanzien van het jaarplan 2019 valt de post bestemmingsreserve jubileum van € 80.000,- vrij.  

 

Jaarplan 

 

 Begroting  

 

Realisatie 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

      

      BATEN 

     

      Directe opbrengsten 

     - Publieksinkomsten 114.500 

 

142.500 

 

137.130 

- Overige inkomsten 15.000 

 

15.000 

 

25.972 

Indirecte opbrengsten -,- 

 

-,- 

 

-,- 

Totale opbrengsten 129.500 
 

157.500 
 

163.102 

      Bijdragen 
     - Subsidie Nederlands letterenfonds 214.053 

 

214.053 
 

254.053 

- Subsidie Gemeente Rotterdam 260.000 
 

254.500 
 

254.500 

- Overige subsidies & bijdragen 219.500 
 

217.500 
 

209.950 

Totale bijdragen 693.553 

 

686.053 

 

718.503 

      TOTALE BATEN 823.053 

 

843.553 

 

881.605 

      LASTEN  

     

      Beheerlasten personeel 115.650 

 

111.500 

 

105.141 

Beheerlasten materieel 95.800 

 

95.050 

 

119.162 

Totale beheerlasten 211.450 

 

206.550 

 

224.303 

      Activiteitenlasten personeel 375.750 

 

361.480 

 

360.654 

Activiteitenlasten materieel 315.650 

 

270.523 

 

305.272 

Totale activiteitenlasten 691.400 

 

632.003 

 

665.926 

      TOTALE LASTEN 902.850 

 

838.553 

 

890.229 

      Overige baten en lasten 

    

368 

Vrijval bestemmingsreserve jubileum 80.000 

    

      EXPLOITATIERESULTAAT 203 

 

5.000 

 

-8.256 
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7. Functies en nevenfuncties – bestuur Stichting Poetry International 2018 
 

 

Dries van Ingen 

Functie; interim directeur Stichting Poetry International 

Nevenfuncties: 

- Lid bestuur Gouden Ganzenveer 

- Lid van het Lof-college, jury innovatieprijs uitgeverijen voor vak en wetenschap 

- Executive coach bedrijfsleven en culturele instellingen) (zelfstandig)  

 

Bas Kwakman 

Functie; Directeur Stichting Poetry International 

Nevenfuncties;  

- Stichting Clio (bestuur) 

- Stichting Letteren en Samenleving (bestuur) 

- Stichting Tollens Literatuurprijs (bestuur) 

- Commissie Stadsdichter Rotterdam (voorzitter) 

- Initiatiefgroep 14 Mei Rotterdam (lid) 

- Adviesraad Stadspodium Rotterdam (lid)  

- Comité van aanbeveling Brienenoordeiland (lid)         

- Comité van aanbeveling Stichting Literair Nederland (lid) 

- Agendacommissie Directeurenoverleg Rotterdam (lid) 

- Auteur bij De Arbeiderspers/ Singel Uitgeverijen  

- Auteur bij AZULPRESS 

- Docent Poëzie Schrijven (zelfstandig) 

- Beeldend Kunstenaar (zelfstandig) 

 

Siebe Weide 

Functie; Directeur van de Museumvereniging  

Nevenfuncties: 

- lid raad van advies Academie voor Cultuurmananagement 

- voorzitter Parfum de Boem Boem 

 

Nicole Grootveld 

Functie; Directeur Operations Vermogensbeheer MN 

Nevenfuncties; 

 

Martin de Haan 

Functie: literair vertaler en criticus 

 

Hans Boussie 

Functie; Directeur bij bureau Brandeis B.V. (hoofdactiviteit) 

Nevenfuncties; 

- Directeur van God in Frankrijk B.V. (de holding van waaruit Bousie zijn advocatenactiviteiten uitvoert) 

 

Anne Schröen 

Functie; directeur Koninklijke Boekverkopersbond 
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8. Rooster van aftreden - 2018 

Naam Functie Datum aantreden Datum aftreden  termijn 

 

Anne Schröen Algemeen lid 30 mei 2011 3 november 2018 3e 

Siebe Weide Voorzitter 11 november 2013 11 november 2019 2e 

Martin de Haan Secretaris 17 februari 2014 17 februari 2020 2e 

Nicole Grootveld Penningmeester 19 maart 2015 19 maart 2021 2e 

Hans Bousie Algemeen lid 1 december 2015 1 december 2021 2e 

 

  



 

 

9. Matrix bestuursprofielen Poetry International 2018 

 

Bestuurder Cultuurbeleid Management Commercieel Inhoud Financiën Netwerk 

algemeen 

Netwerk 

literatuur 

Stad Juridisch Digitalisering/ 

Archivering 

Siebe Weide X X    X  X   

Nicole Grootveld   X  X      

Anne Schröen  X X  X X X  X  

Martin de Haan    X   X    

Hans Bousie X X X  X X   X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Poetry International Rotterdam

B   Jaarrekening 2018



1. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

De jaarrekening 2018 is opgesteld met inachtneming van de SvR2014.

Algemene waarderingsgrondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is 
de verkrijgings  of vervaardigingsprijs. Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
nominale waarde.

Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de 
continuïteitsveronderstelling van de stichting. De Gemeente Rotterdam heeft  de stichting in het cultuurplan 2017-
2020 opgenomen. Het Nederlands Letterenfonds heeft de stichting voor 2017 en 2018 opgenomen in de regeling 
meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

In het jaar van investeren wordt over het gehele jaar afgeschreven.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij moeten worden afgewikkeld 
en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. de omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum 
af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een 
voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Afschrijvingen
De in de staat van baten en lasten verwerkte afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend op een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs. De percentages zijn afhankelijk van de economische levensduur. 

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) 
intrest.
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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 STICHTING POETRY INTERNATIONAL

(na resultaatbestemming)

Activa per      31-12-2018 per      31-12-2017

Materiële vaste activa:
Computers/software 3.600                     4.258                     
Inventaris 7.912                     7.154                     

Vorderingen:
Subsidieverstrekkers, nog te ontvangen 129.000                 128.048                 
Debiteuren 19.117                   20.469                   
Overige vorderingen 12.696                   10.089                   
Overlopende activa 69.723                   35.521                   

Liquide middelen 198.801                 225.310                 

Totaal activa 440.849                 430.849                 

Passiva

Eigen vermogen:
Algemene reserve 153.926                 153.926                 
Bestemmingsreserves 69.361                   80.000                   
Totaal eigen vermogen: 223.287                 233.926                 

Langlopende schulden
Lening o/g 20.000                   20.000                   

Kortlopende schulden:
Crediteuren 48.955                   8.133                     
Overige schulden en overlopende passiva 148.607                 164.697                 

Totaal passiva 440.849                 426.756                 

20



3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

exploitatie begroting exploitatie
2018 2018 2017

BATEN

Directe opbrengsten
   Publieksinkomsten 135.543                 142.500                 137.130                 
   Overige inkomsten 31.004                   15.000                   25.972                   
Totale opbrengsten 166.547                 157.500                 163.102                 

Subsidie Nederlands Letterenfonds 222.062                 214.053                 254.053                 
Subsidie gemeente Rotterdam 260.000                 254.500                 254.500                 
Overige subsidies & bijdragen 207.314                 217.500                 209.950                 
Totale bijdragen 689.376                 686.053                 718.503                 

TOTALE BATEN 855.923                 843.553                 881.605                 

LASTEN

Beheerlasten personeel 131.595                 111.500                 105.141                 
Beheerlasten materieel 105.713                 95.050                   119.162                 
Totale Beheerlasten 237.308                 206.550                 224.303                 

Activiteitenlasten personeel 364.446                 361.480                 360.654                 
Activiteitenlasten materieel 264.808                 270.523                 305.272                 
Totale activiteitenlasten 629.254                 632.003                 665.926                 

TOTALE LASTEN 866.562                 838.553                 890.229                 

Overige lasten -                             -                             368                        
Saldo rentebaten/lasten -                             -                             -                             

EXPLOITATIERESULTAAT 10.639-                   5.000                     8.256-                     

Bestemming resultaat
Toevoeging (onttrekking ) bestemmingsfonds OCW
Toevoeging (onttrekking)  algemene reserve -                             3.256-                     
Toevoeging (onttrekking) best.reserve huisvesting -                             15.000-                   
Toevoeging (onttrekking) bestemmingsreserve Jubileum 10.639-                   10.000                   
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4. TOELICHTING OP DE BALANS  PER 31 DECEMBER 2018

Activa
per      31-12-2018 per      31-12-2017

Vaste activa

Computers

Boekwaarde op 1 januari 4.258                     7.560                     
Investeringen 1.802                     250-                        
Afschrijvingen van investeringen 2.460-                     3.052-                     
Boekwaarde per 31 december 3.600                     4.258                     

Inventaris

Boekwaarde op 1 januari 7.154                     1.587                     
Investeringen 1.536                     7.400                     
Afschrijvingen van investeringen 778-                        1.833-                     
Boekwaarde per 31 december 7.912                     7.154                     

Vorderingen 

Subsidieverstrekkers nog te ontvangen

Prins Bernhard Cultuurfonds (festival) 50.000                   50.000                   
Ludo Pieter Gastschrijversfonds 34.000                   30.548                   
Stichting Lira Fonds 20.000                   20.000                   
Stichting Dioraphte 25.000                   27.500                   

129.000                 128.048                 

Debiteuren
Overige 24.238                   25.590                   
Voorziening dubieuze debiteuren 5.121-                     5.121-                     

19.117                   20.469                   

Overige vorderingen

Omzetbelasting 12.696                   10.089                   
12.696                   10.089                   

Overlopende activa
Vooruitbetaalde huur 1e kwartaal 9.469                     9.312                     
Vooruitbetaalde ziekteverzuim verzekering 20.021                   -                             
Vooruitbetaalde automatiseringskosten 775                        2.001                     
Kopieerkosten -                             1.046                     
Te ontvangen ziekteverzuimuitkering 4.558                     -                             
OHW Jubileum 17.923                   -                             
OHW Poëzieprijs 3.747                     10.603                   
Huurgarantie Westersingel 16 11.110                   11.110                   
Overige 2.120                     1.449                     

69.723                   35.521                   

Liquide middelen

Kas 669                        239                        
ABN Amro, rekening courant 198.132                 217.969                 
ABN Amro, huurgarantie -                             7.102                     

198.801                 225.310                 

I.v.m. de verhuizing naar de Westersingel 16 is de ABN AMRO huurgarantie in 2018 komen te vervallen.
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Passiva per      31-12-2018 per      31-12-2017

,
Eigen vermogen

Algemene reserve

Saldo 1 januari 153.926                 157.182                 
Resultaat boekjaar -                         3.256-                     
Saldo 31 december 153.926                 153.926                 

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Jubileum saldo 1 januari 80.000                   70.000                   
Toevoeging/onttrekking 10.639-                   10.000                   
Saldo 31 december 69.361                   80.000                   

Bestemmingsreserve huisvesting saldo 1 januari -                             15.000                   
Toevoeging/onttrekking -                         15.000-                   
Saldo 31 december -                             -                             

Bestemmingsreserves per 31 december
Jubileum 69.361                   80.000                   
Huisvesting -                             -                             
Totaal bestemmingsreserves 69.361                   80.000                   

De bestemmingsreserve jubileum is vanaf 2009 gevormd. De bestemming van deze reserve is bedoeld om extra activiteiten
te kunnen ontwikkelen bij het 50 jarig jubileum van de stichting in 2019. 

Het resultaat 2018 zal als volgt worden bestemd:
Onttrekking Jubileumreserve -/- €  10.639,-
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per      31-12-2018 per      31-12-2017

Langlopende schulden

Stichting Beuningen Peterich 20.000                   20.000                   

Door de Stichting Beuningen Peterich is een lening verstrekt voor het ontwikkelen van commerciële activiteiten.
Het betreft een renteloze achtergestelde lening.

Kortlopende schulden

Crediteuren 48.955                   8.133                     

Overige schulden en overlopende passiva 
Nog te ontvangen nota's / te verwachten kosten 10.561                   6.365                     
Loonbelasting 12.585                   11.620                   
Vakantiegeld 13.407                   12.782                   
Openstaande verlofuren 4.554                     3.930                     
Vooruitontvangen subsidies en fondsen 107.500                 130.000                 
Overige schulden -                             -                             

148.607                 164.697                 

5. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurovereenkomst

De Stichting heeft een huurovereenkomst afgesloten met van Splunter bedrijfshuisvesting inzake de huur van de 
begane grond en de 1e verdieping van het pand aan de Westersingel 16 te Rotterdam. Deze huurovereenkomst gaat 
in op 1 september 2017 en is aangegaan tot 30 november 2029. Het jaarlijkse huurbedrag bedraagt € 36.000,-.

Tevens is een huurovereenkomst inzake de kopieermachine afgesloten ten bedrage van € 4.600,- per jaar.
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6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

exploitatie begroting exploitatie
Baten 2018 2018 2017

A. Opbrengsten (subtotaal) 166.547                 157.500                 163.102                 

directe opbrengsten

A.1 Publieksinkomsten 135.543                142.500                137.130                

  recettes 6.073                     12.000                   6.698                     
  VSB Poëzieprijs 128.000                 128.000                 128.000                 
  boekverkoop & merchandising 1.470                     2.500                     2.432                     

De publieksinkomsten zijn lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager aantal bezoekers
op het festival.

A.2 Overige inkomsten 31.004                  15.000                  25.972                  

  sponsorinkomsten 10.000                   10.000                   10.000                   
  landen domeinbijdrage Poetry WEB -                             -                             6.000                     
  overige 21.004                   5.000                     9.972                     

Overige inkomsten zijn hoger dan begroot. Dit komt onder andere door de Poetry Academy welke in 2017 is gestart.

689.376                 686.053                 718.503                 
B. Bijdragen (subtotaal)

B.1 Subsidie Nederlands Letterenfonds 222.062                214.053                254.053                

Het Nederlands Letterenfonds heeft voor 2018 een subsidie van € 219,062,- toegekend incl. loonbijstelling.

Deze subsidie is in het kader van de Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds.
Daarnaast heeft het Nederlands Letterenfonds een incidentele subsidie van € 3.000,-  verstrekt.

B.3 Subsidie gemeente Rotterdam 260.000                254.500                254.500                

De Gemeente Rotterdam heeft, in het kader van het cultuurplan, voor 2018 een subsidie verleend van € 260.000,- 

B.4 Overige bijdragen 207.314                217.500                209.950                

  fondsen
  - Van Beuningen Peterich 63.000                   65.000                   65.000                   
  - Prins Bernhard Cultuurfonds 50.000                   50.000                   50.000                   
  - Nederlands letterenfonds (Dichter des Vaderland) 25.000                   25.000                   25.000                   
  - Stichting Lira 20.000                   20.000                   20.000                   
  - Pr. Bernhard Cult. (Ludo Pieters Gastschrijver Fonds) 17.000                   17.000                   17.000                   
  - Stichting Dioraphte 25.000                   25.000                   25.000                   
  - Overigen 7.314                     15.500                   7.950                     

De overige bijdragen zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het verkrijgen van een bijdrage van het Prins
Bernhard Cultuurfonds en hogere bijdrages uit een aantal andere fondsen.

Som der Baten 855.923                 843.553                 881.605                 
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exploitatie begroting exploitatie
Lasten 2018 2018 2017

C. Beheerlasten (subtotaal) 237.308                 206.550                 224.303                 

C.1 Beheerlasten personeel (salaris incl. vak. geld) 131.595                111.500                105.141                

directie (50% beheer & 50% activiteiten) 33.259                   33.250                   33.315                   
Bedrijfsbureau 46.894                   35.900                   31.972                   
stagiairs -                             -                             750                        
sociale lasten 13.949                   13.100                   11.087                   
pensioenlasten 7.126                     8.350                     9.089                     
uitkering zwangerschapsverlof UWV en ziekteverzuimverz. 50.180-                   -                             324-                        
Interim Directeur 52.384                   -                             -                             
freelance inhuur (financiën) 17.063                   14.400                   12.975                   
ziekteverzuimverzekering 5.814                     -                             3.971                     
overige personeelskosten 5.286                     6.500                     2.306                     

Personeelslasten worden direct toegerekend aan beheer of activiteiten. Aan beheerlasten wordt 50% van de directie en
100% van het bedrijfsbureau en financiën toegerekend. De directe personeelslasten zijn hoger dan begroot door hogere
kosten inhuur en salarissen wegens langdurige ziekte vervanging.
In 2018 zijn de ziekteverzuimverzekering en reiskosten woon-werk apart gepresenteerd. Terwijl deze kosten in de begroting 2018
opgenomen zijn in de overige personeelskosten. 

C.2 Beheerlasten materieel 105.713                 95.050                   119.162                 

huisvesting 51.436                  45.250                  55.029                  

Huur & servicekosten 38.460                   37.250                   37.013                   
schoonmaak 3.650                     3.500                     3.733                     
Energie 3.945                     3.000                     -                             
overige & diverse huisvestingskosten 5.381                     1.500                     14.283                   

Huisvestingskosten zijn hoger dan begroot door o.a. hogere kosten van heffingen en diverse huisvestingskosten.

kantoorkosten 44.241                  41.500                  54.519                  

telefoon 2.359                     2.250                     2.328                     
porti 417                        1.250                     897                        
kantoorbenodigdheden 1.123                     500                        2.240                     
abonnementen, aanschaf boeken 3.060                     3.000                     5.023                     
automatiseringskosten en netwerkbeheer 12.633                   9.000                     9.368                     
fotokopiën en klein drukwerk 6.181                     6.500                     6.147                     
representatie, reis- en verblijfkosten 6.727                     5.500                     10.415                   
verzekeringen 3.756                     5.000                     4.882                     
accountant 5.285                     6.000                     5.405                     
betalingskosten 783                        500                        622                        
Dotatie dubieuze debiteuren -                             -                             1.621                     
overige organisatiekosten 1.917                     2.000                     5.571                     

De kantoor en organisatiekosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere reis- en verblijfskosten,
hogere kosten voor automatisering en organisatiekosten.

algemene publiciteitskosten 6.798                    5.000                    4.729                    

kosten website 2.272                     2.000                     2.545                     
drukwerk & knipselkrant 1.036                     800                        185                        
diverse kosten algemene publiciteit 3.490                     2.200                     1.999                     

De algemene publiciteitskosten zijn hoger dan begroot door kosten voor aanpassing van de huisstijl die niet begroot waren.

afschrijving 3.238                    3.300                    4.885                    

afschrijving computers 2.460                     2.500                     3.052                     
afschrijving inventaris 778                        800                        1.833                     
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exploitatie begroting exploitatie
2018 2018 2017

D. Activiteitenlasten (subtotaal) 629.254                 632.003                 665.926                 

D.1 Activiteitenlasten personeel 364.446                 361.480                 360.654                 

personeel organisatie (salaris incl. vak.geld) 323.354                311.980                303.763                

directie (50% beheer & 50% activiteiten) 33.259                   33.250                   33.315                   
productie & programmering 108.735                 96.700                   99.501                   
marketing en pr 39.937                   40.000                   39.937                   
Poetry WEB 16.629                   16.630                   16.629                   
stagiairs 788                        2.500                     750                        
sociale lasten 36.454                   35.200                   33.833                   
pensioenlasten 28.216                   25.700                   26.689                   
uitkering zwangerschapsverlof UWV en ziekteverzuimverz. 17.945-                   -                             39.014-                   
Freelancers ziekte en vacature -                             -                             40.269                   
Freelancers Poetry Academy 16.700                   8.000                     -                             
Freelancers festival & WEB 25.999                   30.000                   19.960                   
vrijwilligervergoedingen 3.740                     4.500                     5.533                     
ziekteverzuimverzekering 14.334                   -                             7.942                     
reiskosten woon-werk 6.026                     -                             6.748                     
overige personeelskosten 10.483                   19.500                   11.671                   

In 2018 zijn de ziekteverzuimverzekering en reiskosten woon-werk apart gepresenteerd terwijl deze kosten in de begroting 2018
opgenomen zijn in de overige personeelskosten. 

honoraria uitvoerend 41.092                  49.500                  56.891                  

dichters 10.691                   15.000                   23.790                   
vertalers dichters 19.775                   20.000                   21.981                   
Overige 10.626                   14.500                   11.120                   

De activiteitenlasten personeel zijn hoger dan begroot dit wordt mede veroorzaakt door hogere salarislasten ivm vervanging
langdurig zieken en door meer freelancers Poetry Academy door uitbreiding van het aantal activiteiten.

D.2 Activiteitenlasten materieel 264.808                 270.523                 305.272                 

zaal en voorzieningen 38.277                  36.000                  46.714                  

Zaalhuur (incl. techniek) 29.406                   30.000                   37.260                   
fotoproject 4.100                     2.000                     5.000                     
decors en inrichting 4.771                     4.000                     4.454                     

De kosten voor het fotoproject waren te laag begroot.

reis en verblijf 51.348                  45.023                  57.312                  

reiskosten dichters en gasten 19.131                   12.523                   15.971                   
verblijfskosten dichters en gasten 17.118                   17.500                   24.801                   
maaltijden en consumpties 15.100                   15.000                   16.540                   

Reis en verblijfskosten zijn hoger dan begroot door o.a. hoge visumkosten.

Overige programma en activiteitskosten 125.800                134.500                135.052                

Festivalkosten extra inhuur techniek, etc 12.946                   5.000                     10.255                   
C. Buddingh'- prijzengeld & film 2.991                     2.000                     3.632                     
Poetry WEB 9.463                     15.000                   10.660                   
kosten VSB-Poezieprijs 47.762                   60.000                   52.851                   
Programma gedichtendag & gedichtendagbundel 908                        -                             1.687                     
Dichter des Vaderlands 8.457                     20.000                   18.818                   
Poetry & Art 9.254                     7.500                     10.572                   
A View with a Room 9.906                     7.500                     8.426                     
Overige programma's 24.113                   17.500                   18.151                   

Overige programma en activiteitskosten zijn lager dan begroot dit wordt o.a. veroorzaakt door het stoppen van de 
VSB-poezieprijs waardoor er minder kosten waren voor promotie van het volgende jaar.
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exploitatie begroting exploitatie
2018 2018 2017

publiciteit 49.383                  55.000                  66.194                  

Publiciteit Festival 46.883                   47.500                   56.071                   
Drukwerk, productie boeken & vertaalbundels 2.500                     7.500                     10.123                   

Som der lasten 866.562                 838.553                 890.229                 

Overige baten & lasten -                             368                        
saldo rentebaten/lasten -                             -                             -                             

Saldo 10.639-                   5.000                     8.256-                     
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7. BESTEMMING RESULTAAT

Het resultaat zal als volgt worden bestemd:

Onttrekking algemene reserve
Onttrekking bestemmingsreserve huisvesting -                             
Toevoeging bestemmingsreserve Jubileum 10.639-                   

10.639-                   
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C  Overige gegevens  





 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

Aan: het bestuur van Stichting Poetry International 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018  
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Poetry International te Rotterdam gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Poetry International per 31 december 2018 en van 
het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RjK-C1 voor Kleine 
organisaties zonder winststreven.  
 
De jaarrekening bestaat uit:   

- de balans per 31 december 2018; 
- de staat van baten en lasten over 2018; en 
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.   
 
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Poetry International zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

- het bestuursverslag; 
- de bijlagen; 

  
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Administratie  Belastingen  Loonadministratie  Onlineboekhouden  Accountancy  Bedrijfsadvies

Accountantskantoor

 KUBUS Dor-

Vrieseweg 80A

3311 NX Dordrecht

becon 609663

iban NL04 RABO 0314 5278 18

kvk 67009964

btw NL132660003B01t 088-2349000

e dordrecht@kubus.nl

www.kubusdordrecht.nl 

KUBUS Dordrecht

Vrieseweg 80A



 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RjK C1 voor Organisaties zonder winststreven. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RjK C1 voor Organisaties zonder winststreven. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit; 



 

 

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Dordrecht, 13 maart 2019 
 
Accountantskantoor KUBUS Dordrecht, 
 
 
 
Drs. A.L. Spruit RA 
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3 Prestatieoverzicht 

   

   
 Prestaties   Jaarplan 2018   Realisatie 2018  

 Aantal presentaties                       45  128  

 Waarvan presentaties in Rotterdam                       30  118  

   
Bij Festivals wordt het aantal presentaties bepaald door het aantal dagen te vermenigvuldigen met 

het aantal speellocaties. 

Doordat de maatstaf voor presentaties is aangepast zijn er meer presentaties tijdens het festival 

geweest. Het aantal deelnemende Galeries aan de Poetry + Art Gallery Tour zijn toegenomen en 

daarnaast worden zij voor de vier dagen van het festival meegeteld waar zij voorheen maar een keer 

werden meegeteld. Hierdoor zijn de presentaties ten opzichte van het jaarplan flink gestegen. Ook 

zijn er tijdens het festival naast het RO-theater op meer locaties presentaties geweest die niet in het 

jaarplan begroot waren. 

  



 

 

Aan: Stichting Poetry International 
 
ASSURANCERAPPORT betreffende de inhoudelijke subsidieverantwoording 
 
Afgegeven ten behoeve van de Gemeente Rotterdam in het kader van de verstrekte subsidie op basis 
van de Subsidieverordening Rotterdam 2014. 
 
Opdracht en verantwoordelijkheden 
Wij hebben bijgevoegde en door ons gewaarmerkte inhoudelijke subsidieverantwoording als onderdeel 
van de totale subsidieverantwoording inzake de prestaties van Stichting Poetry International te Rotterdam 
over 2018 onderzocht. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van deze 
inhoudelijke subsidieverantwoording in overeenstemming met de Subsidieverordening Rotterdam 2014 
en de verleningsbeschikking. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport met redelijke mate 
van zekerheid inzake deze inhoudelijke subsidieverantwoording te verstrekken. 
 
Werkzaamheden  
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 3000 “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle en beoordeling 
van historische financiële informatie” en het SVR2014-subsidiecontroleprotocol genoemd in artikel 14 van 
de Subsidieverordening Rotterdam 2014. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te 
plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat deze inhoudelijke 
subsidieverantwoording geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een assurance-opdracht omvat 
onder meer een onderzoek door middel van deelwaarneming van relevante gegevens. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
 
Oordeel 
Naar ons oordeel is de inhoudelijke subsidieverantwoording, als onderdeel van de totale 
subsidieverantwoording, in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met 
de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en de verleningsbeschikking. 
 
Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De gewaarmerkte inhoudelijke subsidieverantwoording is opgesteld voor de Gemeente Rotterdam met 
als doen Stichting Poetry International in staat te stellen te voldoen aan de Subsidieverordening 
Rotterdam 2014 en de verlengingsbeschikking. Hierdoor is de inhoudelijke subsidieverantwoording 
mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Ons assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd 
voor Stichting Poetry International en de Gemeente Rotterdam en dient niet te worden verspreid aan of 
te worden gebruikt door anderen. 
 
 
Dordrecht, 13 maart 2019 
 
 
Accountantskantoor KUBUS Dordrecht 
 
 
 
Drs. A.L. Spruit  RA 

Administratie  Belastingen  Loonadministratie  Onlineboekhouden  Accountancy  Bedrijfsadvies

Accountantskantoor

 KUBUS Dor-

Vrieseweg 80A

3311 NX Dordrecht

becon 609663

iban NL04 RABO 0314 5278 18

kvk 67009964

btw NL132660003B01t 088-2349000

e dordrecht@kubus.nl

www.kubusdordrecht.nl 

KUBUS Dordrecht

Vrieseweg 80A
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Kengetallen bezoeken 

   

 Kengetallen bezoek Totaal   Jaarplan 2018   Realisatie 2018  

 Aantal bezoeken                   8000                   5.963  

 Waarvan betalend                   5.000  4166                 

 Waarvan in  schoolverband                   1.500  624                    

   

   
 Kengetallen bezoek Rotterdam   Jaarplan 2018   Realisatie 2018  

 Aantal bezoeken                   5.500  4755 

 Waarvan betalend                   4.000  4500 

 Waarvan in  schoolverband                   1.500  624                    

 

Het aantal bezoeken buiten Rotterdam zijn lager dan in het jaarplan opgenomen. Dit betreft de 

bezoekers van de VSB-tour waarvan de regionale promotie bij derden ligt. 

Het aantal bezoeken binnen Rotterdam zijn lager dan in het jaarplan opgenomen door minder 

inschrijvingen via de KC-R voor het educatie programma Louder Than a Bomb. 



Bijlage 1 – programma Poetry International Festival 2018 

 
SUNDAY 27 MAY 2018  

· 17:00 - 18:00  POETRY + ART > OPENING AT KUNSTHAL ROTTERDAM 

Dolores Dorantes, Safiya Sinclair, interviews met KAMP HORST, Suzanne Wallinga ( A Tale of A Tub) en Yin Yin 

Wong (Publication Studio). Presentatie: Rianne Groen 

 

· 19:30 - 22:30 WOORDEN WORDEN ZINNEN & POETRY INTERNATIONAL & PAGINAGROOTS @ 

WERELDMUSEUM 

Alí Calderón, Dolores Dorantes, Safiya Sinclair 

 

TUESDAY 29 MAY 2018  

· 20:15 - 22:00  THE NATION OF POETRY > OPENING OF THE 49TH POETRY INTERNATIONAL FESTIVAL 

Alí Calderón, Aurélia Lassaque, Christian Bök, Danez Smith, Dolores Dorantes, Ida Börjel, Joost Baars, Lies Van 

Gasse, Maria Stepanova, Marie de Quatrebarbes, Miguel-Manso, Nachoem M. Wijnberg, Nora Gomringer, 

Safiya Sinclair, Sonia Bueno, Zeyar Lynn, Binkbeats, dans van Uri Eugenio, clips van Charles Badenhorst en meer 

 

WEDNESDAY 30 MAY 2018  

· 13:30 - 16:00  POETRY + ART GALLERY TOUR  

 

· 16:30 - 18:00  GIHAN OMAR@LEESZAAL WEST 

 

· 18:30 - 19:30  Theater Rotterdam - Witte De With - Studio - POETRY TALKS 

Ida Börjel, Safiya Sinclair, gesprek Daan Doesborgh 

 

· 20:00 - 21:00  Theater Rotterdam - Witte De With – Studio - POETRY READING  

Lies Van Gasse, Safiya Sinclair, Sonia Bueno 

 

· 20:00 - 21:00  Theater Rotterdam - Witte De With - Audit. - POETRY SHORT READINGS 

Alí Calderón, Danez Smith, Maria Stepanova, Nora Gomringer, Zeyar Lynn 

 

· 21:30 - 23:00  Theater Rotterdam - Witte De With - CONCEIVED IN ADVANCE / CONCEPTUAL POETRY 

Christian Bök, Ida Börjel, Nachoem M. Wijnberg, presentatie Jan Baeke 

 

THURSDAY 31 MAY 2018  

· 13:30 - 16:00  POETRY + ART GALLERY  

 

· 17:00 - 18:30  NORA GOMRINGER@GOETHE INSTITUTE 

 

· 18:30 - 19:30   

Theater Rotterdam - Witte De With - Studio - POETRY TALKS 

Alí Calderón, Christian Bök, Dolores Dorantes, gesprek Janita Monna 

 

· 20:00 - 21:00  Theater Rotterdam - Witte De With – Studio - POETRY READING  

Christian Bök, Danez Smith, Ida Börjel 

 

· 20:00 - 21:00   

Theater Rotterdam - Witte De With - Audit. POETRY SHORT READINGS 

Aurélia Lassaque, Joost Baars, Lies Van Gasse, Miguel-Manso, Sonia Bueno 

 

· 21:30 - 22:45  Theater Rotterdam - Witte De With - Audit.  

INNER STATE OF DUTCH POETRY & 2018 C. BUDDINGH’ PRIZE CEREMONY  
Dean Bowen, Radna Fabias, Elisabeth Tonnard, Arno Van Vlierberghe, Ester Naomi Perquin, Ingmar Heytze en 

Janita Monna (keynote speech). Presentatie: Jasper Henderson 

 



FRIDAY 1 JUNE 2018  

· 13:30 - 16:00 - POETRY + ART GALLERY TOUR 

 

· 16:00 - 17:30  Theater Rotterdam - Witte De With -KLETSEN ABOUT ÜBERSETZEN & BROCKWAY PRIZE 

Christian Bök, Dolores Dorantes, Han van der Vegt, Hans Boland, Mariolein Sabarte Belacortu 

 

· 18:30 - 19:30  Theater Rotterdam - Witte De With - Studio – POETRY TALKS 

Nora Gomringer, gesprek Tsead Bruinja 

 

· 20:00 - 21:00  Theater Rotterdam - Witte De With - Audit. - POETRY READING  

Aurélia Lassaque, Nachoem M. Wijnberg, Nora Gomringer 

 

· 20:00 - 21:00  Theater Rotterdam - Witte De With - Studio – POETRY READING  

Dolores Dorantes, Joost Baars, Goran Čolakhodži (Kroatië, 1990)   
 

· 21:30 - 23:00  Theater Rotterdam - Witte De With - POETRY OF A NATION / THE NATION OF POETRY 

Alí Calderón, Maria Stepanova, presentatie Jan Baeke / i.s.m. Brainwash 

 

· 23:00 - 00:00  Theater Rotterdam - Witte De With - POETRY + ART STREET TOUR BY NIGHT 

Nora Gomringer 

 

SATURDAY 2 JUNE 2018  

· 11:00 - 13:00  Theater Rotterdam - Witte De With - POETRY + ART STREET TOUR 

 

· 15:30 - 16:45  Theater Rotterdam - Witte De With – Studio - POETRY ACADEMY WORKSHOP 

Poëzie schrijven met Dean Bowen en Ellen Deckwitz. Presentatie: Elfie Tromp 

 

· 17:00 - 18:00  Theater Rotterdam - Witte De With - Studio - OPEN MIC 

 

· 18:30 - 19:30  Theater Rotterdam - Witte De With - Studio - POETRY TALKS 

Danez Smith, Zeyar Lynn, gesprek Hassnae Bouazza 

 

· 20:00 - 21:00  Theater Rotterdam - Witte De With - Audit. - POETRY READING  

Alí Calderón, Marie de Quatrebarbes, Marlene van Niekerk (Zuid-Afrika) 

 

· 20:00 - 21:00  Theater Rotterdam - Witte De With - Studio - POETRY READING  

Maria Stepanova, Miguel-Manso, Zeyar Lynn 

 

· 21:30 - 23:00  Theater Rotterdam - Witte De With - Audit. - CROSS-OVER CLOSING 

Aurélia Lassaque, Christian Bök, Danez Smith, Gihan Omar, Joost Baars, Lies Van Gasse, Marie de Quatrebarbes, 

Nora Gomringer, Boi Akih, Bella Bouman, Bruno Ferro Xavier da Silva, Convoi Exceptional en Francis 

Broekhuijsen (presentatie) 

 

SUNDAY 3 JUNE 2018  

 

12:00 - 14:00  Trompenburg Gardens & Arboretum - POETRY@TROMPENBURG 

Dolores Dorantes, Joost Baars, Marie de Quatrebarbes, Nachoem M. Wijnberg 

 



Bijlage 2 - Dichters Poetry International Festival 2018 

 

 

1. Joost Baars (Netherlands) 

2. Christian Bök (Canada) 

3. Ida Börjel (Sweden) 

4. Sonia Bueno (Spain) 

5. Alí Calderón (Mexico) 

6. Dolores Dorantes (Mexico)  

7. Nora Gomringer (Germany / Switzerland)  

8. Aurélia Lassaque (France) 

9. Patricia Lockwood (USA) 

10. Zeyar Lynn (Burma / Myanmar) 

11. Miguel-Manso (Portugal) 

12. Gihan Omar (Egypt) 

13. Marie de Quatrebarbes (France) 

14. Safiya Sinclair (Jamaica) 

15. Danez Smith (USA)  

16. Maria Stepanova (Russia) 

17. Lies Van Gasse (Belgium) 

18. Nachoem M. Wijnberg (Netherlands) 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



Bijlage 3 – deelnemers 7e Poetry + Art Gallery Tour 2018 

 

Galeries en kunstinstellingen; 

- ZERP Galerie 

- Phoebus 

- Het Plafond 

- Showroom MAMA 

- Kunsthal 

- V_2 

- TENT 

- Galerie Rianne Groen 

- Joey Ramone 

- Frank Taal 

- Studio Seine 

- Tale of a Tub 

- Galerie Untitled 

- Studio de Bakkerij 

- Garage Rotterdam 

- Galerie Christian Ouwens 

- Shimmer 

- Walgenbach Art & Books 

- RIB 

- Galerie Lecq 

 

Spoken Word artiesten, in samenwerking met 010 Says It All; 

- Lisa Heinsohn  

- Chery 

- Patrick Ribeiro 

- Ivan Words 

- Yass Lines 

- Damaris 

- M. 

 

 

 

 



Bijlage 4 - Overzicht vertalers naar het Engels en Nederlands 

 

Schema 

vertalingen/biografieën 2018 
        

      naam naam 

dichter land taal vertaler vertaler 

      NL Eng 

Baars, Joost Nederland Nederlands NVT 
Astrid Alben, 

Michele Hutchison 

Bök, Christian Canada Engels Han van der Vegt NVT 

Börjel, Ida Zweden Zweeds 
Lisette 

Keustermans 

Jennifer 

Hayashida 

Bueno, Sonia  Spanje Spaans Bodil Kok James Womack 

Calderon, Alí Mexico Spaans Lisa Thunnissen  

Lawrence Schimel, 

Anthony Geist, 

Jeremy Paden, 

Mario Licón 

Cabrera 

De Quatrebarbes, Marie Frankrijk Frans Rokus Hofstede  Kit Schluter 

Dorantes, Dolores Mexico Spaans 
Mariolein Sabarte 

Belacortu 
Robin Myers 

Gomringer, Nora Duitsland Duits Elbert Besarias Annie Rutherford 

Lassaque, Aurélia Frankrijk Frans Kim Andringa 
Madeleine 

Campbell 

Lockwood, Patricia VS Engels Evi Hoste NVT 

Lynn, Zeyar Myanmar Birmees 
Jabik Veenbaas (via 

Engels) 
ko ko thett 

Manso, Miguel- Portugal Portugees Arie Pos Martin Earl 

Omar, Gihan Egypte Arabisch Kees Nijland  Kareem Abu-Zeid  

Sinclair, Safiya Jamaica Engels 
Bindervoet & 

Henkes 
NVT 

Smith, Danez VS Engels 
Dean Bowen & 

Flora Woudstra 
NVT 

Stepanova, Maria Rusland Russisch 
Nina Targan 

Mouravi 

Sasha Dugdale + 

Sibelan Forrester 

Van Gasse, Lies België Nederlands NVT Rosalind Buck  

Wijnberg, Nachoem Nederland Nederlands NVT David Colmer 

 

 



Bijlage 5 - Statistieken Poetry International Web in 2018 

 

In 2018 werden de volgende nieuwe internationale publicaties toegevoegd: 

  

- 2 publicaties (2 dichters)  AUSTRALIË 

- 2 publicaties (6 dichters)  BELGIË 

- 2 publicaties (4 dichters)  BIRMA 

- 1 publicatie (5 dichters)  CHINA 

- 1 publicatie (3 dichters)  IERLAND 

- 3 publicaties (9 dichters) ISRAËL 

- 2 publicaties (2 dichters)  JAPAN 

- 2 publicaties (7 dichters) NEDERLAND 

- 1 publicatie (2 dichters)  MAROKKO 

- 1 publicatie (3 dichters)  ROEMENIË 

- 2 publicatie  (5 dichters) TURKIJE 

- 1 publicatie (3 dichters)  VERENIGD KONINKRIJK 

- 1 publicatie  (1 dichters)  ZIMBABWE 

 

- 5 publicaties  (18 dichters)   POETRY INTERNATIONAL FESTIVAL 
 
- 10 artikelen  
- 1 special 
 
 

 

per 31 december 2018: 

1600 dichters  

11432  originele gedichten  

7643  vertalingen Engels 

2007 vertalingen Nederlands  

277 video poems 

2027 audio poems 

 

toevoegingen 2018: 

65 nieuwe dichters 

296 nieuwe originele gedichten 

289 nieuwe vertalingen Engels 

131 nieuwe vertalingen Nederlands 

14 video poems 

13 audio poems 

 

 



Bezoekers 

 

Google Analytics geeft voor 1 januari 2018tot 1 januari 2019 het volgende beeld:  

2.363.079 page views (2.155.599 in 2017 betekent een stijging van  9.63%) 

1.845.468 unique page views (1.686.618in 2017 betekent een stijging van 9.42%) 

 

De internationale FACEBOOK pagina had op 31 december 2017  26.365 likes (27.055 in 2016) 

De TWITTER pagina poetry_int had op 31 december 2016 19.692 volgers ( 17.580  in 2016). 

 

94 domeinen online  

Afghanistan, Albanië, Algerije, Angola, Argentinië, Armenië, Australië, Azerbeidzjan, Barbados, 

Belarus, België, Birma (Myanmar), Bosnië, Brazilië, Canada, Chili, China, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Frankrijk, Georgië, Ghana, Griekenland, 

Guatemala, Guyana, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Indonesië, Irak, Iran, Israël, Italië, Jamaica, 

Japan, Kenia, Kroatië, Letland, Libanon, Litouwen, Macedonië, Maleisië, Mandaatgebied Palestina, 

Marokko, Mauritius, Mexico, Moldavië, Mongolië, Namibië, Nederland, Nederlandse Antillen, Nepal, 

Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noorwegen, Oeganda, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Pakistan, Palestina, 

Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Saint Lucia, Servië, Slovenië, Slowakije, Soedan, Spanje, 

Suriname, Syrië, Taiwan, Tanzania, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, 

Verenigde Staten, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.   

 

83 talen (aantal gedichten) 

Afrikaans (98),  Albanisch (3),  Arabisch (219),  Armeens (6),  Assamees (21),  Baskisch (8),  Wit-

Russisch (8),  Bengalees (47),  Birmees (74),  Chinees (439),  Corsicaans (1),  Kroatisch (266),  

Tjechisch (6),  Deens (25),  Dogri (3),  Nederlands (1679),  Engels (3747),  Estlands (23),  Fins (21),  

Vlaams (17),  Frans (275),  Fries (22),  Galicisch (5),  Georgisch (29),  Duits (299),  Grieks (96),  

Gujarati (37),  Hebreeuws (536),  Hindi (97),  Hongaars (12),  Ijslands (6),  Indonesisch (28),  Iers (92),  

Italiaans (257),  Japans (391),  Kachin),  Jingpho  (3),  Kannada (23),  Khasi (6),  Koreaans (17),  

Koerdisch (1),  K\'iche  (1),  Lets (3),  Litouws (20),  Maithili (7),  Malayalam (46),  Manipoeri (15),  

Marathi (36),  Maya  (1),  Meerdere talen (5),  Ndebele (18),  Ndeble  (2),  Nepalees (20),  Noors 

(140),  Oriya (16),  Persisch (113),  Pools (53),  Portugees (387),  Punjabi (23),  Roemeens (106),  

Russisch (83),  Sarnami  (1),  Servisch (3),  Serbo-Croat  (2),  Shona (33),  Sindhi (2),  Slowaaks (2),  

Sloveens (163),  Sotho (5),  Spaans (885),  Zweeds (90),  Tamil (26),  Telugu (12),  Tsonga (3),  Turks 

(88),  Oekraïens (109),  Urdu (17),  Vietnamees (6),  Wayuu  (1),  Wels (7),  Xhosa (9),  Yankunytjat  

(1),  Zimbabwe  (1),  Zulu (20),    

 


