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Vacature Promovendus ‘Biografie Felix De Boeck’  
Stichting Felix De Boeck zoekt in samenwerking met de Faculteit der Letteren, het 
Biografie Instituut en de Graduate School for the Humanities van de RUG een 
promovendus voor het project ‘Biografie Felix De Boeck’.  

De schilder en boer Felix De Boeck (1898-1995) meldde zich in 1917 aan als lid van de 
kunstkring ‘Doe Stil Voort’ in Brussel. Hij ging echter ook zijn eigen weg en 
experimenteerde in diverse stijlen: neo-impressionisme, fauvisme, futurisme. Hij 
onderhield contacten met tal van kunstenaarskringen, zoals met De Ploeg uit Groningen. 
Als pionier van de ‘zuivere beelding’, de zuidelijke variant van de Nederlandse ‘nieuwe 
beelding’, schreef De Boeck mee aan een soms vergeten episode uit de Belgische 
kunstgeschiedenis. De Boeck leent zich in de context van de ontwikkeling van abstracte 
kunst uitstekend voor een diepgaand onderzoek omdat hij erin slaagde een religieuze 
connotatie aan zijn werk te geven. 

Zie de volledige vacaturetekst voor meer informatie en de sollicitatieprocedure. 
 
Promotie Nigel Hamilton Commander in Chief 
Op 28 april 2016 vindt om 14.30 uur (stipt) de publieke verdediging plaats van het proefschrift 
Commander in Chief: FDR’s Battle with Churchill, 1943 door Nigel Hamilton in de Aula van het 
Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De promotoren zijn prof.dr. Hans Renders en 
prof.dr. Doeko Bosscher. 

In het boek presenteert Hamilton een nieuwe visie op de beslissende rol van de Amerikaanse 
president Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) in het strijdverloop van de Tweede Wereldoorlog. 
Door Winston Churchill te overrulen maakte Roosevelt van de Geallieerden uiteindelijk de 
bovenliggende partij. 

De Nederlandse handelseditie van het proefschrift zal verschijnen bij uitgeverij Historisch 
Nieuwsblad/Omniboek. De Amerikaanse handelseditie verschijnt bij uitgeverij Houghton Mifflin 
Harcourt. 
 
Workshop ‘Presidential Biography’ 29 april 
Op vrijdag 29 april zal in Groningen onder auspiciën van het Biografie Instituut de workshop 
‘Presidential Biography’ plaatsvinden. Onder de sprekers bevinden zich onder meer prof. Joanny 
Moulin, dr. Lindie Koorts, prof. Doeko Bosscher, Nigel Hamilton, Jonne Harmsma en prof. Hans 
Renders.  
 Op het symposium zullen experts ingaan op het onderwerp van de presidentiële biografie, een 
belangrijk maar ook omstreden subgenre in het veld van de biografie. De bijdragen zullen gaan over 
de geschiedenis en inhoud van het genre, de biografie in de historische en politieke wetenschappen, en 
presidentiële biografieën als focuspunten in de publieke sfeer (geschiedschrijving en politieke 
opinie/ideologie, eigenaarschap van geschiedenis). 

De workshop zal van 14.00 tot 17.00 uur plaatsvinden. Zie voor meer informatie de workshopbrochure. 
 
Coen Brummer schrijft biografie Samuel van Houten 
Historicus Coen Brummer (1986) is begonnen aan een promotieonderzoek naar de liberale politicus 
Samuel van Houten (1837-1930). Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van het Biografie 
Instituut. 

Samuel van Houten was een van de hoofdrolspelers van het Nederlands liberalisme in de tweede 

helft van de negentiende eeuw. Zijn intrede in de Tweede Kamer in 1869 viel samen met het begin 
van het einde van het tijdperk-Thorbecke, die in 1872 in het harnas zou overlijden. Het moment 
tekende de start van een halve eeuw waarin Van Houten een bepalende stem was in het politieke 
debat. Hij oefende invloed uit op uiteenlopende thema’s, van sociale wetgeving en het kiesrecht tot en 
met het huwelijk en het onderwijs.   

Brummer zal begeleid worden door prof.dr. Hans Renders en prof.dr. Gerrit Voerman. Zie de 
website van het Biografie Instituut voor een uitgebreide projectbeschrijving. 

 
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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PhD Position ‘Biography Felix De Boeck’ 
Foundation Felix De Boeck, in cooperation with the Faculty of Arts, the Biography Institute 
and the Graduate School for the Humanities of the University of Groningen are looking for a 
PhD researcher to write a biography of the Flemish artist Felix De Boeck.  

In 1917, the artist and farmer Felix De Boeck (1898-1995) became a member of the art 
society ‘Doe Stil Voort’ in Brussels. He however also developed his own style and 
experimented in his works with neo-impressionism, fauvism and futurism. He was connected 
with a variety of artistic societies, like De Ploeg in Groningen. He was a pioneer of the 
‘zuivere beelding’, the southern variation of the ‘nieuwe beelding’, and thus contributed to a 
not often remembered episode in Belgian art history. Examining De Boeck in the context of 
the development of abstract art is expected to result in a seminal study due to the religious 
connotation he provided to his work. 

See for more information and the application procedure the full tekst of the PhD position. 

PhD defence Nigel Hamilton Commander in Chief 
On 28 April Nigel Hamilton will defend his PhD thesis Commander in Chief: FDR’s Battle with 
Churchill, 1943. Location and time: Academiegebouw, University of Groningen, Broerstraat 5, 
Groningen, 2.30 PM. Supervisors of the project are Prof. Hans Renders and Prof. Doeko Bosscher. 

In his study Hamilton presents a new perspective on the decisive role of the American president 
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) in the course of the Second World War. By firmly overruling 
Winston Churchill, Roosevelt was able to change the tides of the war in a positive way for the Allied 
armies. 

The Dutch commercial edition of the PhD thesis will be published by Historisch 
Nieuwsblad/Omniboek. The United States trade edition will be published by Houghton Mifflin 
Harcourt. 

Workshop ‘Presidential Biography’ 29 April 
Om Friday 29 April the workshop ‘Presidential Biography’ will be organized by the Biography Institute  
in Groningen. Among the speakers will be Prof. Joanny Moulin, Dr. Lindie Koorts, Prof. Doeko 
Bosscher, Nigel Hamilton, Jonne Harmsma and Prof. Hans Renders.  
 During this workshop, experts will discuss the subject of presidential biography, an important but also 
contested subgenre of biography. Contributions will discuss the history and extent of this genre, its role in 
historical and political sciences, and as ‘anchor points’ in the public sphere (historiography and political 
opinion/ideology, the ownership of history).  

The workshop will take place from 2 until 5 PM. See for more information the workshop abstract. 

Coen Brummer writes biography Samuel van Houten 
Historian Coen Brummer (1986) has started his PhD research on the Dutch liberal politician Samuel 
van Houten (1837-1930). The research will be supervised by the Biography Institute. 

Samuel van Houten was one of the main charachters of Dutch liberalism in the second half of the 
nineteenth century. His election to Parliament in 1869 marked the beginning of the end of the 
Thorbecke era, who had been leader of the Dutch liberals since 1848. It was the start of half a century 
in which Van Houten was a prominent figure in the Dutch political landscape. In Parliament as well as 
in numerous publications, he took controversial positions on social rights, education reform, marriage 
and suffrage. 

Brummer will be supervised by Prof. Hans Renders and Prof. Gerrit Voerman. See the website of the 
Biography Institute for an extended project abstract. 

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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