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Theoretical Discussions of Biography 
Het eerste exemplaar van de tweede druk van Theoretical Discussions of Biography: 
Approaches from History, Microhistory, and Life Writing, uitgegeven door Brill 
Publishers, is op 13 mei in Groningen aangeboden aan Carlo Ginzburg, een van de 

meewerkende auteurs van de bundel. De inhoudsopgave is in te zien op de website 

van Brill, waar het boek ook besteld kan worden. Recensies en quotes vindt u op de 
website van het Biografie Instituut. 

 
Erik Hazelhoff Biografieprijs 
De Biografieprijs 2014 is gewonnen door Rick Honings en Peter van Zonneveld met ‘De gefnuikte 
arend. Het leven van Willem Bilderdijk’. Wiebe de Graaf wint de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs 
2014 met ‘Taco Kuiper (1894-1945) 'Ik ben zelf aansprakelijk voor mijn dood'. Op 14 april werden 
de prijzen uitgereikt op de Dag van de Biografie. Tijdens de uitreiking hield Hans Renders de eerste 
Hazelhoff-lezing, die integraal werd afgedrukt in Vrij Nederland. 

 
Loe de Jong (1914-2005). Historicus met een missie. 
Op 24 april 2014, de 100ste geboortedag van Loe de Jong, vond in Groningen de 
publieke verdediging plaats van de biografie Loe de Jong (1914-2005). Historicus 
met een missie door Boudewijn Smits. De handelseditie is verschenen bij uitgeverij 
Boom. Er zijn al recensies gepubliceerd in onder meer NRC Handelsblad en Trouw. 
 

Linda Leavell wins Plutarch Award 2014 
De Plutarch Award 2014 voor de beste biografie in 2013 is op 17 mei in Boston 
uitgereikt aan Linda Leavell voor haar biografie Holding On Upside Down: The Life And Work of 
Marianne Moore (Farrar, Straus & Giroux). Lees meer over de nominaties en Plutarch Award op 
onze website. 
 

Biografie W. Schermerhorn 

De biografie De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn 1894-1977, van de 
hand van Herman Langeveld is verschenen bij uitgeverij Boom. In NRC Handelsblad 
is een recensie gepubliceerd. 
 

Mastercollege 2014-2015 
Ook het komende studiejaar wordt er een mastercollege aangeboden Biografische 
benadering van Geschiedenis. Zie voor nadere informatie de website onder het 
menu-item Onderwijs. 
 

 
 
 
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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Theoretical Discussions of Biography 
The first copy of the second edition of Theoretical Discussions of Biography: 
Approaches from History, Microhistory, and Life Writing, published by Brill 
Publishers, has been presented to Carlo Ginzburg, one of the authors of the 

volume. The table of contents of the volume can be retrieved via the website of 
Brill, where it also can be ordered. Reviews and quotes can be found on our 

website. 

 
Erik Hazelhoff Biography Prize 
The Erik Hazelhoff Biography Prize has been awarded to Rick Honings and Peter van Zonneveld, ‘De 
gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk’. Wiebe de Graaf wins the Erik Hazelhoff Young 
Talent prize 2014 with ‘Taco Kuiper (1894-1945) 'Ik ben zelf aansprakelijk voor mijn dood'. Both 
prizes were awarded on the Day of Biography on 14 April. During the ceremony Hans Renders gave 

the first Hazelhoff-speech, which was printed in full in printed in full in Vrij Nederland. 
 
 

Loe de Jong (1914-2005). Historicus met een missie.  
On 24 april 2014, on the 100th birthday of Loe de Jong, the PhD ceremony took 

place for the thesis of Boudewijn Smits: Loe de Jong (1914-2005). Historicus met 

een missie. The commercial edition is published by publisher Boom. This has been 
reviewed by NRC Handelsblad and Trouw. 
 

Linda Leavell wins Plutarch Award 2014 
The Plutarch Award 2014 for the best biography in 2013 has been awarded to 
Linda Leavell, Holding On Upside Down: The Life And Work of Marianne Moore (Farrar, Straus & 
Giroux) on 17 May in Boston MA. More information about the nominees and the Plutarch Award can 
be found on our website. 
 

Biography W. Schermerhorn 

The biography De man die in de put sprong. Willem Schermerhorn 1894-1977 by 
Herman Langeveld has been published by publisher Boom and has been reviewed 

in NRC Handelsblad. 
 

Master course 2014-2015 
Next year the master course ‘Biographical approach to History’ will be provided 
again by the Institute of Biography. For more information please visit 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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