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Jonne Harmsma spreekt op symposium Jelle Zijlstra 
Jonne Harmsma, de biograaf van Jelle Zijlstra, zal op 22 november spreken op een symposium 
over het kabinet-Zijlstra (1966-1967). Het kabinet had een korte zittingsduur en wordt vooral 
herinnerd om zijn premier. Hij was jarenlang minister van Economische Zaken en Financiën en 
gold binnen zijn Antirevolutionaire Partij en in de landelijke politiek als een briljante 
buitenspeler. Na dit kabinet geleid te hebben, verdween hij naar de bankenwereld, maar hij werd 
nog vele jaren teruggewenst aan het roer van een volgend kabinet. Op dit symposium staan 
centraal de vragen: wie was deze man die zoveel vertrouwen en aanzien genoot en hoe moeten we zijn kabinet 
beoordelen? 

Het symposium wordt georganiseerd door het Biografie Instituut en het Historisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme (Vrije Universiteit). 
 
Bundel The Biographical Turn verschenen 
The Biographical Turn biedt een podium aan het meest recente onderzoek in de biografiestudies. 
Vijftien belangrijke onderzoekers op dit gebied presenteren het biografische perspectief als 
onderzoeksmethode. Zij laten zien welke consequenties deze bottom-up benadering heeft en 
welke waarde ze kan hebben voor verschillende onderzoeksdisciplines. 

De biografie krijgt sinds de jaren 1980 steeds meer aandacht in het academisch curriculum. 
Deze bundel brengt de theoretische implicaties van de biographical turn voor het voetlicht die 
het aanzien van de geesteswetenschappen hebben veranderd. In verschillende hoofdstukken 
worden kwesties zoals gender, religie, ras, nieuwe media en microhistory benaderd, waarbij biografie gezien wordt als 
onderzoeksmethode die niet enkel van nut kan zijn voor historici, maar ook voor onderzoekers op het gebied van 
literatuurstudies, sociologie, economie en politicologie. De auteurs van de bundel zijn Debby Applegate, Enny de 
Bruijn, Sjoerd van Faassen, Binne de Haan, Nigel Hamilton, Jonne Harmsma, Craig Howes, Christian Klein, Lindie 
Koorts, Sabina Loriga, Sigurður Gylfi Magnússon, Joanny Moulin, Hans Renders, Carl Rollyson en Kaarle Wirta. 

Het boek is te bestellen bij Routledge. Voor een korting van 20% gebruikt u de volgende link. 
 
David Veltman bespreekt zijn onderzoek bij Glasnost 
David Veltman is sinds september begonnen aan het onderzoek dat moet 
resulteren in een biografie van de Vlaamse kunstenaar Felix De Boeck. Hij 
mocht zijn onderzoek bespreken bij het kunst- en wetenschapsprogramma 
Glasnost van Oog Radio. Het gesprek ging onder meer over het belang van De 
Boeck als representant van een specifiek Vlaamse cultuur, hoe Veltman zijn 
onderzoek aanpakt en welke overwegingen hij heeft gehad om juist een biografie 
van De Boeck te schrijven. 

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 

http://www.rug.nl/research/biografie-instituut/afbeeldingen/zijlstravu22novnieuwe_uitn_zijlstra_tcm215-790790.pdf
http://www.rug.nl/research/biografie-instituut/the-biographical-turn-flyer.pdf
https://soundcloud.com/glasnostici/glasnost-s06e06-24-10-16


Newsletter Biography Institute 
November 2016 
 
 
 
 
 
Jonne Harmsma takes part in colloquium Jelle Zijlstra 
Jonne Harmsma, biographer of the Dutch Prime Minister Jelle Zijlstra (1918-2001), will take 
part in a colloquium on the Zijlstra cabinet (1966-1967) on 22 november. The administration 
did not last long and is mostly remembered because of its premier. Zijlstra was Minister of 
Economic Affairs and Finance and was seen as a brilliant prodigy by his Anti-Revolutionary 
Party, but also in the broader context of national politics. After his premiership, he became 
president of the Dutch central bank, but several political institutions wanted him to return as 
Prime Minister of a forthcoming cabinet. In this colloquium the following questions will be assessed: who was this 
man, gaining so much confidence and reverence and how is premiership to be judged? 

The symposium will be organized by the Biography Institute and the Historical Documentation Centre for Dutch 
Protestantism (Vrije Universiteit, Amsterdam). 
 
Book The Biographical Turn published 
The Biographical Turn showcases the latest research through which the field of biography is 
being explored. Fifteen leading scholars in the field present the biographical perspective as a 
scholarly research methodology, investigating the consequences of this bottom-up approach and 
illuminating its value for different disciplines. 

While biography has been on the rise in academia since the 1980s, this volume highlights the 
theoretical implications of the biographical turn that is changing the humanities. Chapters cover 
subjects such as gender, religion, race, new media and microhistory, presenting biography as a 
research methodology suited not only for historians but also for explorations in areas including 
literature studies, sociology, economics and politics. The authors of the volume are Debby Applegate, Enny de Bruijn, 
Sjoerd van Faassen, Binne de Haan, Nigel Hamilton, Jonne Harmsma, Craig Howes, Christian Klein, Lindie Koorts, 
Sabina Loriga, Sigurður Gylfi Magnússon, Joanny Moulin, Hans Renders, Carl Rollyson and Kaarle Wirta. 

The book was published by Routledge. For a 20% discount, please use the following link. 
 
David Veltman discusses his research at Glasnost 
Since september, David Veltman has begun his research leading to a biography 
of the Flemish artist Felix De Boeck. He was given the opportunity to discuss his 
research in the arts and science magazine Glasnost on Oog Radio. The interview 
focused on the importance of Felix De Boeck as a representative of a specific 
Flemish culture, how Veltman conducts his research and which considerations he 
had to write a biography on De Boeck.  

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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