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Promotie Binne de Haan Van kroon tot bastaard  
Op 28 mei 2015 vindt om 14:30 uur (stipt) de publieke verdediging plaats van het proefschrift Van kroon 

tot bastaard. Biografie en het individuele perspectief in de geschiedschrijving door Binne de Haan in de 

Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.  

In Van kroon tot bastaard wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in het 

academische onderzoek naar de biografie en is onderzocht hoe de biografie als vorm van 

geschiedschrijving is gewaardeerd. Diverse nationale wetenschapshistorische tradities (Duitsland, 

Frankrijk en de Angelsaksische wereld) komen aan bod en er wordt ingegaan op de betekenis van Life 

Writing en microgeschiedenis voor de biografie. Tevens wordt nagegaan of er sprake is van een 

biographical turn in de geschiedwetenschap sinds 1980. Als promotor treedt op prof.dr. Hans Renders. 

Het boek is te bestellen via de website van het Biografie Instituut. 

 

Promotie Ariëtte Dekker op biografie Anton Kröller 
Op 2 juni 2015 vindt om 12:45 uur (stipt) de publieke verdediging plaats van de biografie Leven op 

krediet. Anton Kröller (1862-1941) door Ariëtte Dekker in de Aula van het Academiegebouw van de 

Rijksuniversiteit Groningen.  

Anton Kröller wordt vaak alleen nog herinnerd als degene die Helene Kröller-Müller de middelen 

verstrekte om haar wereldberoemde kunstcollectie op te bouwen. Kröller was echter een van de 

machtigste en meest omstreden zakenlieden van zijn tijd. Gesteund door een bloeiende kapitaalmarkt 

bouwde hij Wm. H. Müller & Co uit tot een wereldconcern. Hij veroorzaakte in de jaren dertig een 

financieel schandaal dat zijn weerga in de Nederlandse geschiedenis niet kende, maar werd nooit 

vervolgd. De promotoren zijn prof.dr. Hans Renders en prof.dr. Pim Kooij. 

De handelseditie zal verschijnen bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker. 

 
Biografie Loe de Jong genomineerd 
De biografie Loe de Jong 1914-2005. Historicus met een missie (Boom, 2014) van Boudewijn Smits is op de shortlist geplaatst 

voor de Boerhaave Biografie Prijs 2015 voor de beste Nederlandse geleerdenbiografie. De winnaar wordt op 28 oktober in het 

Hodshon Huis in Haarlem bekendgemaakt. 

 

Co Strootman schrijft biografie P.J. Bouman 
Co Strootman is aangesteld als biograaf van de historicus en socioloog P.J. Bouman (1902-1977). Bouman 

was in de jaren vijftig Nederlands bekendste en meest gelezen historicus. Zijn Revolutie der eenzamen 

(1953) werd een bestseller met vierendertig drukken en is in acht talen vertaald. Bouman, vanaf 1946 

hoogleraar sociologie in Groningen, was een veelgevraagd spreker en had een uitgebreid netwerk: 

journalisten, universitaire collega’s in binnen- en buitenland, ondernemers, ministers en leden van het 

Koninklijk Huis. Bouman koesterde een wantrouwen tegen de wetenschap en wilde de titel professor liever 

niet gebruiken. Toch schreef hij de nodige wetenschappelijke publicaties en werd rector magnificus aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

De begeleidingscommissie voor dit project bestaat uit prof.dr. Klaas van Berkel en prof.dr. Hans 

Renders. 

 

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 

nemen contact op met Ita de Regt. Zie voor verdere informatie de website van het Biografie Instituut 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. 

P.J. Bouman 
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PhD Defence Binne de Haan Van kroon tot bastaard (From Prince to Pauper) 
On May 28, 2015, the PhD defence will take place for the PhD thesis of Binne de Haan: Van kroon tot 

bastaard. Biografie en het individuele perspectief (From Prince to Pauper: Biography and the Individual 

Perspective in Historiography). Location and time: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen, 2.30 PM. 

Van kroon tot bastaard provides an overview of the current state of affairs in Biography Studies and 

analyzes how biography is appreciated as a form of historiography. Various national historical and 

scholarly traditions (Germany, France and the Anglo-Saxon world) are being addressed. Furthermore, the 

study investigates the importance of Life Writing and microhistory for biography. It also examines whether 

we can speak of a biographical turn in historiography since 1980. Supervisor of the project is Prof. Hans 

Renders. 

The book can be ordered via the website of the Biography Institute. 

 

PhD Defence Ariëtte Dekker biography Anton Kröller  
On June 2, 2015, the PhD defence will take place for the PhD thesis of Ariëtte Dekker, the biography 

Leven op krediet. Anton Kröller (1862-1941) (Life on Credit: Anton Kröller (1862-1941)). Location and 

time: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen, 12.45 PM. 

Anton Kröller is often only remembered as the man who provided Helene Kröller-Müller funding to 

build her world-famous art collection. Kröller, however, was one of the most powerful and controversial 

businessmen of his time. Backed by a flourishing capital market he built Wm. H. Müller & Co. into a 

global company. In the thirties, he caused a financial scandal that was unparalleled in Dutch history, but 

he was never prosecuted. The supervisory committee consists of Prof. Klaas van Berkel and Prof. Hans 

Renders. 

The commercial edition will be published by Prometheus/Bert Bakker. 

 

Biography Loe de Jong nominated  
The biography Loe de Jong 1914-2005. Historicus met een missie (Loe de Jong 1914-2005. Historian with a mission) (Boom, 

2014) by Boudewijn Smits is shortlisted for the Boerhaave Biografie Prijs 2015 for the best Dutch scientific biography. The 

winner will be announced on October 28 in the Hodshon House in Haarlem. 

 

Co Strootman biographer of P.J. Bouman 
Co Strootman has been appointed as biographer of the historian and sociologist P.J. Bouman (1902-1977). 

Bouman was the most famous and widely read Dutch historian in the 1950’s. His Revolutie der eenzamen 

(Revolution of the lonely) (1953) became a best-seller with thirty-four prints and was translated into eight 

languages. Bouman, from 1946 professor of sociology in Groningen, was often asked as a speaker and had an 

extensive network: journalists, university colleagues at home and abroad, entrepreneurs, ministers and 

members of the Royal family. Bouman harboured a distrust of science and preferred not to use the title of 

professor. Yet he wrote many scientific publications and functioned as Rector magnificus of the University of 

Groningen.  

The supervisory committee for this project consists of Prof. Klaas van Berkel and Prof. Hans Renders. 

 

Master course 2014-2015 
Next academic year the master 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 see the website of the Biography Institute, menu item Courses. 

 

 

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

For subscribing to and unsubscribing from this newsletter, please email info@biografieinstituut.nl 

P.J. Bouman 
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