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Nigel Hamilton schrijft biografie en geeft lezing 
Nigel Hamilton werkt momenteel aan Commander in Chief: FDR at War, 1943. Deze studie gaat 

in op de rol van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) als leider van 

het Amerikaanse leger in de Tweede Wereldoorlog. Promotoren van dit project zijn prof.dr. 

Hans Renders en prof.dr. Doeko Bosscher.  
Op dinsdag 15 september zal Hamilton in aanloop naar de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen in 2016 voor Studium Generale in samenwerking met het Biografie 

Instituut een lezing geven over de levens en carrières van Amerikaanse presidenten uit de 

twintigste eeuw.  

Hamilton zal worden ingeleid door Doeko Bosscher. Moderator van de avond is Hans Renders. 

Tijd en locatie: 20.00-21.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. De toegang is gratis. 

 

Mastercollege 2015-2016 
Ook het komende studiejaar zal via het Biografie Instituut het mastercollege ‘Biografische benadering 

van Geschiedenis’ worden aangeboden. In deze collegereeks wordt een introductie gegeven in 

benaderingen die binnen de Biografie Studies te onderscheiden zijn, teneinde een theoretisch 

verantwoorde opzet voor een biografisch onderzoek te kunnen schrijven. Het subthema voor dit jaar is 

‘Vrouwen in de avant-garde’. Reguliere studenten kunnen inschrijven via ProgRESS, 

contractstudenten kunnen zich inschrijven via een formulier dat beschikbaar is via de website van het 

Biografie Instituut onder het menu-item Onderwijs. 

 
Biografie Instituut op Geschiedenis Festival 
Op zondag 18 oktober zal Hans Renders op het Geschiedenis Festival in Haarlem vijf biografen interviewen. Renders spreekt met 

de biografen van vijf markante personen: luchtvaartpionier Anthony Fokker (Marc Dierikx), de omstreden zakenman Anton 

Kröller (Ariëtte Dekker), PvdA-politicus André van der Louw (Chris Hietland), econoom en politicus Jelle Zijlstra (Jonne 

Harmsma) en SS’er en kampbewaker Joseph Kotälla (Richard Hoving) (zie programma). Het Geschiedenis Festival is onderdeel 

van de Maand van de Geschiedenis 2015 en wordt georganiseerd door het Historisch Nieuwsblad. 

 

Chris Hietland geeft lezing op symposium Van der Louw 
Op zaterdag 21 november zal een symposium plaatsvinden naar aanleiding van het feit dat het dit jaar tien jaar geleden is dat 

André van der Louw, burgemeester van Rotterdam van 1974 tot 1981, is overleden. Biograaf van Van der Louw Chris Hietland 

geeft een lezing en er zal een borstbeeld van Van der Louw worden onthuld. De bijeenkomst vindt plaats van 15.00 tot 18.00 uur 

in de burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis. 

 
Ontvangst Leven op krediet van Ariëtte Dekker 
Alle reacties in de media op de biografie Leven op krediet. Anton Kröller van Ariëtte Dekker zijn terug te 

vinden op de projectpagina van het boek op de website van het Biografie Instituut.   

 
Bundel The Biographical Turn (2016) 
In juni 2016 zal onder redactie van Hans Renders, Binne de Haan en Jonne Harmsma de bundel The 

Biographical Turn: Lives in History verschijnen bij Routledge Publishers. Tot de auteurs die bijdragen aan 

deze publicatie behoren onder meer Craig Howes (Verenigde Staten), Carl Rollyson (Verenigde Staten), 

Debby Applegate (Verenigde Staten), Lindie Koorts (Zuid-Afrika), Joanny Moulin (Frankrijk) en Sigurður 

Gylfi Magnússon (IJsland). 

 

Tweede druk Van kroon tot bastaard  
Van het proefschrift Van kroon tot bastaard. Biografie en het individuele perspectief in de geschiedschrijving 

van Binne de Haan is een tweede druk verschenen. Het boek kan voor € 24,50 besteld worden via de pagina 

Publicaties op de website van het Biografie Instituut. 

  

Meer informatie kunt u vinden op de website www.biografieinstituut.nl. 

Voor aan‐ en afmelding van deze nieuwsbrief kunt u mailen naar biografie.instituut@rug.nl.
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Nigel Hamilton writes biography and gives lecture   
Nigel Hamilton currently writes his book Commander in Chief: FDR at War, 1943. This study 

investigates the role of United States President Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) as 

Commander in Chief during the Second World War. Supervisors of this project are Prof. Hans 

Renders and Prof. Doeko Bosscher.  
On Tuesday September 15 Hamilton will give a lecture in Groningen for Studium Generale in 

cooperation with the Biography Institute on the lives and careers of American presidents in the 

twentieth century, in anticipation of the United States presidential election in 2016.  

The introduction to the lecture will be provided by Doeko Bosscher. Moderator of the evening is Hans 

Renders. Time and location: 8-9.30 PM, Academy Building, Broerstraat 5, Groningen. Entrance is free. 

 

Master’s course 2014-2015 
Next academic year the Master’s course ‘Biographical approach to History’ will be offered again by the 

Biography Institute. This course provides an introduction to various approaches that can be 

distinguished within Biography Studies, in order to be able to write a theoretically sound design for a 

biographical study. The sub-theme for this year is ‘Women in the avant-garde’. For further information 

and how to enroll see the website of the Biography Institute, menu item Courses. 

 

Biography Institute on History Festival 
Sunday 18 October Hans Renders will interview five biographers at the History Festival (Geschiedenis 

Festival) in Haarlem. Renders will speak with the biographers of five remarkable persons: aviation 

pioneer Anthony Fokker (Marc Dierikx), the controversial businessman Anton Kröller (Ariëtte Dekker), social democratic 

politician André van der Louw (Chris Hietland), economist and politician Jelle Zijlstra (Jonne Harmsma) and member of the SS 

and concentration camp guard Joseph Kotälla (Richard Hoving) (see schedule). The History Festival is part of the ‘Month of 

History’ (Maand van de Geschiedenis) 2015 and is organized by Historisch Nieuwsblad. 

 

Chris Hietland gives lecture at symposium Van der Louw 
On Saturday November 21 a symposium will be organized to commemorate the fact that ten years ago André van der Louw, 

mayor of Rotterdam from 1974 to 1981, passed away. Biographer of Van der Louw Chris Hietland will give a lecture and a bust 

of Van der Louw will be unveiled. The meeting will take place from 3 until 6 PM in the civic hall of the Rotterdam City Hall. 

 

Reception biography Anton Kröller by Ariëtte Dekker 
Reactions in the press concerning the biography Leven op krediet. Anton Kröller (1862-1941) (Life on Credit: 

Anton Kröller (1862-1941)) by Ariëtte Dekker are collected at the project site of the book at the website of the 

Biography Institute. 

 
Volume The Biographical Turn (2016) 
In june 2016 the volume The Biographical Turn: Lives in History, edited by Hans Renders, Binne de Haan and 

Jonne Harmsma will be published by Routledge Publishers. Among the authors who contribute to this volume are 

Craig Howes (United States), Carl Rollyson (United States), Debby Applegate (United States), Lindie Koorts 

(South-Africa), Joanny Moulin (France) en Sigurður Gylfi Magnússon (Iceland). 

 

Second edition Van kroon tot bastaard (From Prince to Pauper) 
A second edition has been published of the PhD thesis Van kroon tot bastaard. Biografie en het individuele 

perspectief (From Prince to Pauper: Biography and the Individual Perspective in Historiography) by Binne de 

Haan. The book (in Dutch) can be ordered via the website of the Biography Institute. 

 
More information can be found on the website www.biografieinstituut.nl. 

For subscribing to and unsubscribing from this newsletter, please email biografie.instituut@rug.nl  
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