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Gouden Ganzenveer krijgt nieuwe voorzitter en twee nieuwe Academieleden 

 

Caroline Reeders, directeur van Uitgeverij Atlas Contact, is benoemd tot voorzitter van het bestuur van 

Stichting De Gouden Ganzenveer. Reeders was tot voor kort directeur van Athenaeum Boekhandel in 

Amsterdam en werkte eerder bij diverse uitgevers en bij Van Ditmar Boekenimport. Caroline Reeders: 

‘De Gouden Ganzenveer is al ruim zestig jaar een van de meest prestigieuze prijzen voor vaandeldragers 

van de leescultuur. Ik hoop dat de prijs ook zal gaan bijdragen aan de verbinding van de leescultuur met 

nieuwe generaties en nieuwe uitingsvormen.’ Reeders volgt Henk Pröpper op, die bestuurslid van de 

stichting blijft. 

 

Nieuwe leden Academie  

Tot de Academie De Gouden Ganzenveer zijn toegetreden Marleen Stikker, oprichter, directeur en 

bestuurder van Future Lab Waag en schrijver Abdelkader Benali. Benali ontving in 2020 zelf de Gouden 

Ganzenveer. Jet Bussemaker, voorzitter van de Academie De Gouden Ganzenveer: ‘Deze twee nieuwe 

leden zijn zeer welkom, ze verrijken de Academie weer met nieuwe perspectieven en ervaringen.’ De 

Academie bestaat uit zestien leden die op persoonlijke titel benoemd worden. Zij zijn afkomstig uit de 

wereld van cultuur, wetenschap, politiek en bedrijfsleven.  

Jaarlijks kent de Academie de culturele prijs toe als waardering voor een persoon die de schoonheid en het 

belang van het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal belichaamt. Dit jaar werd de Gouden 

Ganzenveer uitgereikt aan schrijver, literatuurcriticus en moderator Margot Dijkgraaf. 

 

De Gouden Ganzenveer wordt mede mogelijk gemaakt door CB, De Nederlandsche Bank, Koninklijke Boom uitgevers, 

Uitgeverij Lannoo Meulenhoff, Amsterdam University Press, de Taalunie, VBK uitgevers, WPG Uitgevers, Wilco Printing 

& Binding, Arctic Paper, Antalis, Freshbits en de Mediafederatie. 
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