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Jaarverslag Biografie Instituut 
Het jaarverslag van het Biografie Instituut over 2016 is beschikbaar in het Nederlands of in 
het Engels. Een gedrukt exemplaar is via de website of per mail te bestellen. 
 
 
 
 

Hans Renders verzorgt biografierubriek in Met het oog op morgen 
Hans Renders is elke derde zondag van de maand uitgenodigd voor het programma Met het 
oog op morgen op Radio 1. In de rubriek ‘Leven in letters’ gaat Renders in op 
ontwikkelingen in de biografiewereld aan de hand van een recente biografie. Tijdens 
de eerste aflevering ging hij in op de ontvangst van biografieën in de media, de tweede 
aflevering ging over de biografie van Piet Mondriaan van Hans Janssen en het verschijnsel 
‘meerdere biografieën van één persoon’. Aanstaande zondag is het thema ‘Biografieën van 
First Ladies’. 

Nationaal Pseudoniemen Archief 
Op de website van het Biografie Instituut wordt het Nationaal Pseudoniemen Archief (NPA) bijgehouden. 
Het NPA is een online doorzoekbare database van pseudoniemen en bijbehorende burgernaam, waarbij 
gezocht kan worden op pseudoniem, burgernaam of beide. Toevoegingen of correcties kunnen gebruikers 
doorgeven per mail, waarna het na controle wordt doorgevoerd in de database. Het pseudoniemenarchief 
is te vinden op www.biografieinstituut.nl/npa. 

 
Biografie Boudewijn Büch ontvangt lovende recensies 
Volgens publicist Maarten Dessing geeft Eva Rovers in haar biografie van Boudewijn 
Büch ‘op schitterende wijze’ weer hoe de schrijver en televisiepresentator een 
‘mythomaan’ werd. Deze recensie is een van de vele positieve reacties op de biografie. 
Christiaan Weijts noemde in De Groene Amsterdammer Rovers’ zoektocht naar het 
‘fenomeen’ Büch ‘uiterst nauwgezet’. Max Pam vond in zijn column in de Volkskrant 
wel dat het schrijven van een biografie te veel eer is voor de ‘charlatan’ Büch. 

 

 

 

 

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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Annual Report Biography Institute 
The annual report 2016 of the Biography Institute is available in Dutch or in English. A 
printed copy can be ordered on the website or via email. 
 
 
 
 

Hans Renders talks about biography on national radioprogram 
Every third Sunday of the month, Hans Renders is invited to the Dutch radioprogram Met 
het oog op morgen. In his feature ‘Leven in letters’ (Life in letters), he discusses the latest 
developments in the biographical world and presents a new biography. His first talk was on 
the way biographies are being reviewed by the media, his second was on the biography of 
Piet Mondrian by Hans Janssen and the phenomenon of several biographies being written 
on the same person. Next Sunday the issue of biographies of First Ladies will be discussed. 

 
National Pseudonyms Archives 
The National Pseudonyms Archives is an online searchable database of pseudonyms and corresponding 
civilian name, which can be searched at pseudonym, civilian name, or both. Users can send additions and 
corrections to us by e-mail. These will be checked before being added to the database. The National 
Pseudonyms Archives is accessible via www.biografieinstituut.nl/npa. 

 
Biography Boudewijn Büch widely praised 
According to publicist Maarten Dessing, Eva Rovers’ biography of Boudewijn Büch 
beautifully shows how the author and tv host became a ‘mythomaniac’. This review is 
one of many positive reactions to the biography. In De Groene Amsterdammer, author 
Christiaan Weijts called Rovers’ research into the ‘phenomenon’ Büch ‘very careful’. 
Only Max Pam, in his feature in the Volkskrant, stated that writing a biography means 
too much honour for the ‘imposter’ Büch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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