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Jaarverslag 2010-2011 
Het jaarverslag van het Biografie Instituut kunt u als PDF downloaden in zowel de Nederlandse als de 
Engelse versie. Een gedrukt exemplaar kunt u per email bestellen à €4,75. 
 
Congresbundel Biografie & Religie 
De bundel van het congres ‘De religieuze factor in de biografie’ onder redactie van M. de Baar, Y. 
Kuiper en J.W. Renders zal in oktober bij uitgeverij Boom verschijnen. Deze is verkrijgbaar bij de 
boekhandel, maar u kunt alvast een exemplaar reserveren door te mailen naar 
info@biografieinstituut.nl. 
 
Eva Rovers schrijft biografie Boudewijn Büch 
De Werkgroep Biografie Boudewijn Büch is trots dat zij Eva Rovers bereid heeft gevonden om de 
biografie van Boudewijn Büch te schrijven. Zie ook de projectbeschrijving op de website. 
  
Meer informatie kunt u vinden op de website www.biografieinstituut.nl. 
Voor aan‐ en afmelding van deze nieuwsbrief kunt u mailen naar info@biografieinstituut.nl. 
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 Annual Report 2010-2011 
The annual report of the Biography Institute can be downloaded as PDF in a Dutch as well as in an 
English version. A printed booklet can be ordered by email for €4,75. 
 
Edited volume Biografie & Religie [Biography & Religion] 
In October the edited volume resulting from the conference ‘The religious factor in biography’ will 
be published by Boom publishers. This volume in Dutch is edited by M. de Baar, Y. Kuiper and J.W. 
Renders, and will be available in bookstores. It is also possible to order a copy in advance by sending 
a message to info@biografieinstituut.nl. 
 
Eva Rovers writes biography Boudewijn Büch 
The Workgroup Biography Boudewijn Büch is proud to announce that they have found Eva Rovers 
willing to write the biography of Boudewijn Büch. Read more about the project on the website. 
 
  
More information can be found on the website www.biografieinstituut.nl. 
For subscribing to and unsubscribing from this newsletter, please email info@biografieinstituut.nl. 
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