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Henk Feldmeijer 
Op 4 juni is Bas Kromhout gepromoveerd op zijn biografie van Henk Feldmeijer, 
getiteld De Voorman. Henk Feldmeijer en de Nederlandse SS. Inmiddels zijn hier 
verscheidene recensies over geschreven. Deze kunt u lezen op onze website. 

 
Bundel congres Participating in the City: Microhistory and the Picaresque Novel 
Op 29 en 30 maart 2012 organiseerden het Biografie Instituut en de afdeling 
Romaanse Talen en Culturen in samenwerking met het Instituut voor 
Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG) van de Rijksuniversiteit 
Groningen het internationale congres Participating in the City: Microhistory and the Picaresque 
Novel. Het congres bracht een groep experts samen op het gebied van microhistory, de picareske 
roman en literaire representatie in het algemeen. De congresbundel (in voorbereiding) kan vooruit 
besteld worden door te mailen naar info@biografieinstituut.nl. 
  
Dag van de Biografie 
Op 23 april werd op de Dag van de Biografie de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs uitgereikt 
aan Eva Rovers voor haar biografie De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-

1939) en de Jong Talentprijs is uitgereikt aan Boyd van Dijk (UVA), Leven in de schaduw van een 

kamp. Konzentrationslager Herzogenbusch in Vught, 1942-1944. Foto’s van deze dag, een artikel 
van Nigel Hamilton in NRC Handelsblad en meer informatie kunt u vinden op de website.  
 

Biografie Ferdinand Domela Nieuwenhuis  
De biografie van Ferdinand Domela Nieuwenhuis is verschenen bij uitgeverij 
Atlas. Jan Willem Stutje heeft als post-doc aan dit vijfjarige Vidi-project gewerkt, 
dat mogelijk werd gemaakt door een Vidi-subsidie van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Inmiddels zijn hier 

verscheidene recensies over geschreven. Deze kunt u lezen op onze website. 
 

Jaarverslag 2011-2012 
Het jaarverslag van het Biografie Instituut van het academisch jaar 2011-2012 is in twee talen 
uitgebracht. U kunt het downloaden in het Nederlands (pdf) en in het Engels (pdf), of in gedrukte 
vorm bestellen voor €4,75. 

 
  
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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Henk Feldmeijer 
On 4 Juni Bas Kromhout obtained his doctorate with his biography of Henk 
Feldmeijer, titled De Voorman. Henk Feldmeijer en de Nederlandse SS. Several 
reviews have been written about this biography, which you can read on our 
website. 
 

Bundel congres Participating in the City: Microhistory and the Picaresque Novel 
On March 29th and 30th 2012 the Biography Institute and the department of 
Romance Languages and Cultures in collaboration with the Groningen Research 
Institute for the Study of Culture (ICOG) of the University of Groningen organized the international 
conference Participating in the City: Microhistory and the Picaresque Novel. The conference have 
brought together a group of experts in the field of microhistory, the picaresque novel and literary 
representation in general. The Edited Volume (in preparation) can be pre-ordered by mailing to 
info@biografieinstituut.nl. 
 
Day of Biography 
On 23 April on the Day of Biography the Erik Hazelhoff Roelfzema Biographyprize was presented to 
Eva Rovers for her biography De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939) and 

the Young Talent Prize was presented to Boyd van Dijk (UVA), Leven in de schaduw van een 
kamp. Konzentrationslager Herzogenbusch in Vught, 1942-1944. Photos of this day, an article by 
Nigel Hamilton in NRC Handelsblad and more information can be found on our website. 

 

Biography Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
The biography of Ferdinand Domela Nieuwenhuis has been published by publishing 
house Atlas. This post doc project by Jan Willem Stutje has been made possible 
through a Vidi-subsidy from The Netherlands Organisation for Scientific Research 

(NWO). Several reviews have been written about this biography, which you can read 
on our website. 
 

 Annual Report 2011-2012 
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. 
 
  
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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