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Chris Hietland schrijft biografie André van der Louw 
André van der Louw (1933-2005) had een veelzijdige carrière. Hij was actief 
als journalist, PvdA-politicus en bestuurder. Als journalist werkte hij onder 
meer voor de VARA en voor Hitweek. Eind jaren zestig verwierf Van der Louw 
landelijke bekendheid als een leidende figuur van Nieuw Links, een beweging 
die streefde naar verandering binnen de PvdA. 

Vier thema’s staan in het onderzoek centraal: zijn journalistieke en 
culturele activiteiten, zijn rol binnen de PvdA, zijn politieke stijl en zijn 

(zelf)representatie. De biografie draagt onder andere bij aan de 
geschiedschrijving over de PvdA en de naoorlogse sociaal-democratie in 
Nederland en aan het onderzoek naar politieke cultuur.   

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Chris Hietland (1983). Hij studeerde geschiedenis in 
Amsterdam, Berlijn en Utrecht. Dit proefschrift zal begeleid worden door Prof. Hans Renders, Prof. 

Gerrit Voerman en Prof. Paul van der Laar (EUR). 
 
Dag van de Biografie & Erik Hazelhoff Biografieprijs 
Op 14 april 2014 zal op de Dag van de Biografie de Erik Hazelhoff Roelfzema Biografieprijs 
uitgereikt worden. De longlist is bekend: Roelof van Gelder, Wim Hazeu, Rick Honings en Peter van 

Zonneveld, Daniela Hooghiemstra, Bart Leeuwenburgh, Annet Mooij, Jos Perry, Wilfred Scholten, 

Ludo Stynen en H.L. Wesseling. 
Meer informatie vindt u op www.erikhazelhoffprijs.nl. 

 
Jaarverslag 2013 
U kunt het jaarverslag 2013 downloaden in het Nederlands of in het Engels. Een 
gedrukt exemplaar is via de website of per mail te bestellen. 

 
Promotie Boudewijn Smits, biografie Loe de Jong 
Op 24 april 2014, de 100ste geboortedag van Loe de Jong, vindt om 14:30 uur de 
publieke verdediging plaats van de biografie Loe de Jong (1914-2005). Historicus 
met een missie door Boudewijn Smits in de Aula van het Academiegebouw van de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

De handelseditie zal verschijnen bij uitgeverij Boom. 
 

Religion als Zündstoff 
Zojuist is de bundel verschenen naar aanleiding van het congres ‘Hinten den Saulen’: Peter van 

Dam en Friso Wielenga, Religion als Zündstoff. Gesellschaftliches und politisches Engagement in 
den Niederlanden seit 1945. 
 

Biografie W. Schermerhorn 

Op 13 maart zal de biografie De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn 

1894-1977 ,van de hand van Herman Langeveld, bij uitgeverij Boom 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. 

http://www.rug.nl/research/biografie-instituut/medewerkers/vanderlouw
http://www.erikhazelhoffprijs.nl/de-prijs-in-2014/longlist-2014/
http://www.rug.nl/research/biografie-instituut/jaarverslag2013.pdf
http://www.rug.nl/research/biografie-instituut/annualreport2013.pdf
http://www.rug.nl/research/biografie-instituut/hinterdensaulen_nov2012.pdf
http://www.rug.nl/research/Biografie-Instituut/afbeeldingen/Religion_als_Zundstof.pdf
http://www.rug.nl/research/Biografie-Instituut/afbeeldingen/Religion_als_Zundstof.pdf


Newsletter Biography Institute 
February 2014 
 
 
Chris Hietland writes biography André van der Louw 
André van der Louw (1933-2005) had a versatile career. He was a 
journalist, a social democratic politician and a chairman of several public 
organizations. As a journalist he worked for the social democratic 

broadcasting association VARA and the cultural youth magazines Twen / 
Taboe and Hitweek. In the late sixties, Van der Louw became widely known 
as a leading member of Nieuw Links, a movement that strived for change 

within the social democratic party. 
Four research subjects are of central importance: Van der Louw’s 

journalistic and cultural activities, his position within the PvdA, his political 
style and his (self)representation. This research will contribute to the 

historiography of postwar Dutch social democracy and political culture.   
The research will be conducted by Chris Hietland (1983). He studied history in Amsterdam, 

Berlin and Utrecht. His thesis will be supervised by Prof. Hans Renders, Prof. Gerrit Voerman and 

Prof. Paul van der Laar (EUR). 
 
Day of Biography & Erik Hazelhoff Biography Prize 
On 14 April 2014 the Erik Hazelhoff Biography Prize will be awarded on the Day of Biography. 
The longlist is:  Roelof van Gelder, Wim Hazeu, Rick Honings en Peter van Zonneveld, Daniela 
Hooghiemstra, Bart Leeuwenburgh, Annet Mooij, Jos Perry, Wilfred Scholten, Ludo Stynen en H.L. 

Wesseling. 
More information can be found on www.erikhazelhoffprijs.nl. 

 
Annual Report 2013 
The annual report 2013 can be downloaded 2013 in Dutch and English. A printed 
version can be ordered on the website or by sending an e-mail. 

 
PhD ceremony Boudewijn Smits, biography Loe de Jong 
On 24 april 2014, on the 100th birthday of Loe de Jong, the PhD ceremony will 
take place at 14:30 for the thesis of Boudewijn Smits: Loe de Jong (1914-2005). 
Historicus met een missie. Location: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen.  
The commercial edition will be published by Boom. 

 

Religion als Zündstoff 
The edited volume Peter van Dam en Friso Wielenga, Religion als Zündstoff. Gesellschaftliches und 
politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945 has been published, in response to the 
symposium ‘Hinten den Saulen’. 
 

Biography W. Schermerhorn 

The biography De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn 1894-1977 by 
Herman Langeveld will be published on13 March by publisher Boom. 
 
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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