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Beleidsplan 2014 

 

Stichting Leonora Christina, p/a Westindischekade 238, 9715TM te Groningen, werd opgericht op 21 september 

2000. De oprichtingsakte werd verleden in aanwezigheid van notaris mr. drs. Fokko Aleid Keuning, verbonden 

aan Plas & Bossinade advocaten en notarissen te Groningen en in aanwezigheid van de drie bestuursleden te 

weten de voorzitter mw. drs. Jytte Kronig, de penningmeester mw. dr. Janna Egberdina Klok en de secretaris 

mw. dr. Pieternella Broomans. Het bestuur wijzigde in 2012 van samenstelling en bestaat in december 2014 uit 

mw. dr. Pieternella Broomans (voorzitter), mw. Nelleke Kralt, MA (secretaris) en mw. dr. Janna Egberdina Klok 

(penningmeester). 

Stichting Leonora Christina beoogt een brede(re) kennismaking door het Nederlandse lezerspubliek met de 

Scandinavische letterkunde te bevorderen. Meer in het bijzonder heeft de stichting ten doel het stimuleren van de 

uitgave van bijzondere literaire vertaalprojecten uit de Scandinavische talen in het Nederlands. 

Om bekendheid te geven aan de activiteiten van de stichting is een brochure uitgebracht en rondgestuurd en een 

website ontworpen. De website is in 2011 geüpdatet. Verder organiseert de stichting kleine culturele 

evenementen, met name rondom de uitreiking van de tweejaarlijkse uitreiking van de Amy van Markenprijs. 

De stichting verkreeg haar fondskapitaal middels een schenkingsakte, die op 18 december 2000 in aanwezigheid 

van notaris mr. drs. Fokko Aleid Keuning werd verleden. 

De stichting verkrijgt haar vermogen door schenkingen en/of sponsoring van een bepaalde uitgave. Om deze 

mogelijkheid onder de aandacht van potentiële schenkers te brengen, is een passage opgenomen in de brochure 

die stichting Leonora Christina heeft uitgebracht en op de website van de stichting, 

http://www.leonorachristina.nl/ te vinden is. 

De stichting streeft ernaar om de beschikbare middelen zo te beheren dat het doel van de stichting financieel 

maximaal wordt ondersteund. 

Ter invulling van de doelstelling van de stichting wordt jaarlijks een bedrag van ca. € 8000,-- voor 

vertaalsubsidies beschikbaar gehouden. Daarmee zullen naar verwachting in 2014 twee tot drie vertaalprojecten 

(gedeeltelijk) kunnen worden gefinancierd. Het beleid om voor vertaalprojecten twee subsidierondes in te richten 

wordt in 2014 voortgezet. 

In 2014 zal stichting Leonora Christina de vijfde Amy van Markenprijs uitreiken. In 2006 werd deze 

tweejaarlijkse vertaalprijs van € 5000,-- door stichting Leonora Christina in het kader van haar doelstelling 

ingesteld. De prijs is bedoeld voor een uitmuntend recent uitgekomen literaire vertaling uit een van de 

Scandinavische talen, eventueel een vertaaloeuvre van hoge kwaliteit. De prijs is te vergelijken met de al 

geruime tijd bestaande Aleida Schotprijs voor literaire vertalingen uit de Slavische talen en de meer recent 

ingestelde dr. Elly Jafféprijs voor literaire vertalingen uit het Frans. De Amy van Markenprijs is vernoemd naar 

wijlen prof. dr. Amy van Marken (1912-1995), de “Grand Old Lady” van de Nederlandse Scandinavistiek, die 

onder meer actief was als literair vertaler en ook veel heeft betekend voor de huidige generatie vertalers uit de 

Scandinavische talen. 

Secretaris Nelleke Kralt, MA, december 2013. 


