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Dag van de Biografie 
Op 23 april zal op de Dag van de Biografie de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs uitgereikt 
worden. De genomineerden zijn bekend. De short-list en meer informatie kunt u vinden op de 
website. Gastspreker is Nigel Hamilton, onder meer bekend van de biografieën van John F. 
Kennedy en Bernard Montgomery. 

 
Leerstoel 
Op 1 maart 2012 is Hans Renders benoemd tot hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de 
Biografie. Hiermee is de in 2007 ingestelde bijzondere leerstoel Geschiedenis en Theorie van de 

Biografie omgezet in een gewone leerstoel. Tevens is per die datum de leerstoelgroep 
Geschiedenis en Theorie van de Biografie in het leven geroepen. Vanaf nu kunnen studenten zich 
inschrijven voor collegereeksen, verzorgd door de leerstoelgroep. Meer informatie op de website 
bij Onderwijs. 
 

Promotie Bas Kromhout 
Op 4 juni hoopt Bas Kromhout te promoveren op zijn biografie van Henk 
Feldmeijer, getiteld De Voorman. Henk Feldmeijer en de Nederlandse SS. In zijn 

proefschrift geeft Kromhout een antwoord op de vraag: Hoe kon een intelligente, 
veilig opgegroeide student uit Groningen uitgroeien tot haatzaaier, 

terroristenleider en agent van het kwaad?  
 

Biografie Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
Binnenkort zal de biografie van Ferdinand Domela Nieuwenhuis verschijnen van 
Jan Willem Stutje. Dit vijfjarige post-doc-project werd mogelijk gemaakt door een Vidi-subsidie 
van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

 

Third Annual Compleat Biographer Conference 
Voor 2012 heeft BIO de Compleat Biographer Conference uitgebreid tot drie dagen en het zal nog 
meer panels en workshops bieden dan in de afgelopen jaren, evenals een range aan 
masterclasses. De conferentie, die zal worden gehouden op de campus van de University of 
Southern California, loopt van vrijdag 18 mei tot zondag de 20 mei 2012. Meer informatie is te 
vinden op de website. 
 

Participating in the City: Microhistory and the Picaresque Novel 
Op 29 en 30 maart 2012 vond het internationale congres Participating in the City: Microhistory and 
the Picaresque Novel plaats. Als sprekers traden onder meer op: Giovanni Levi, Matti Peltonen, 

Philiep Bossier en Hans Renders. Meer informatie is te vinden op de website van het congres. Een 
congresbundel hiervan zal nog verschijnen. 
 
 
  
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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Day of Biography 
On 23 April, at the Day of Biography, the Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs will be presented. 

The list of nominees and more information about the prize can be found on the website. Nigel 
Hamilton will be keynote speaker, well known for his biographies of John F. Kennedy and Bernard 
Montgomery. 

 
Department History and Theory of Biography 
On 1 March 2012 Hans Renders was appointed full professor of History and Theory of Biography. 
Also on that date the Department History and Theory of Biography was created. From now on, 

students can register for lecture series, organized by this department. More information can be 
found on the website. 
 

Doctorate Bas Kromhout 
On 4 Juni Bas Kromhout hopes to obtain his doctorate with biography of Henk 

Feldmeijer, titled De Voorman. Henk Feldmeijer en de Nederlandse SS. In this 
biography Kromhout answers the question why a bright student, who was 
brought up in a safe middle-class environment, turned out to be a hate monger, 
a terrorist leader and an accomplice of evil.  
 

Biography Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
Soon the biography of Ferdinand Domela Nieuwenhuis by Jan Willem Stutje will 
be published. This post doc project has been made possible through a Vidi-subsidy from The 

Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). 
 

Third Annual Compleat Biographer Conference 
For 2012, BIO has extended the Compleat Biographer Conference to three days, and it will offer 
even more panels and workshops than in past years as well as a slate of master classes. The 
conference, which will be held on the campus of the University of Southern California, will run from 
Friday, May 18, through Sunday, May 20, 2012. More information can be found on the website. 
 

Participating in the City: Microhistory and the Picaresque Novel 
On March 29th and 30th 2012 the international conference Participating in the City: Microhistory 

and the Picaresque Novel. Among the speakers of the conference will be Giovanni Levi, Matti 
Peltonen, Philiep Bossier and Hans Renders. Please visit our website for further information. A 
volume of papers will be published. 
  
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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