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Inschrijving conferentie Different Lives nu geopend 
Het is nu mogelijk om u in te schrijven voor de conferentie Different Lives: Global 

Perspectives on Biography in Public Cultures and Societies (19-21 september). De 

conferentie zal worden geopend met een publiek toegankelijke lezing door Nigel 

Hamilton, gevolgd door een receptie. Op de website staat het programma integraal 

vermeld, alsook de inschrijving voor specifieke onderdelen van het congres, zoals het 

recreatieve programma, de masterclass voor PhD- en researchmasterstudenten en 

Richard Holmes’ keynote-lezing op 20 september. 

 

 

Nederlandse Biografieprijs wordt uitgereikt op 18 september 
De Nederlandse Biografieprijs is een tweejaarlijkse prijs, die toegekend wordt aan de beste biografie uit 

het Nederlandse taalgebied. Op 18 september wordt hij uitgereikt in het Haarlemse Hodshonhuis. Wilt u 

daarbij aanwezig zijn, stuur dan een mail aan Carly Massier. Op vrijdag 21 september, 14:00 uur, wordt 

de winnaar tijdens het congres Different Lives geïnterviewd. 

 

Het ABC van de Biografie gepresenteerd op 20 september 
Op 20 september, 16 uur wordt in de Doopsgezinde kerk Groningen het nieuwe boek 

van Nigel Hamilton en Hans Renders gepresenteerd, getiteld Het ABC van de 

Biografie. Het boek verschijnt in zowel Engelse als Nederlandse editie bij 

Amsterdam University Press. Een exemplaar is te bestellen door een mail te sturen 

aan het Biografie Instituut. 

 

 

 

 

Nick Weber verdedigt zijn proefschrift over Piet Mondriaan 
De publieke verdediging van Nick Webers biografie van Piet Mondriaans 

vroege jaren zal op 20 september om 12:45 in de aula van de RUG  

plaatsvinden. Weber deed zijn onderzoek als promovendus aan het 

Biografie Instituut, en werd daarbij begeleid door prof.dr. Hans Renders en 

dr. Peter de Ruiter. 

 

Sjoerd van Faassen en Hans Renders schreven artikel voor bundel Études biographiques.  
De bundel verscheen onder auspiciën van de Biography Society, een 

samenwerkingsverband tussen het Biografie Instituut en de Université 

Aix-Marseille. In de bundel wordt vanuit verschillende invalshoeken 

getoond welke waarde biografisch onderzoek heeft voor de 

geesteswetenschappen. Het boek is te bestellen bij uitgeverij Honoré 

Champion. 
 

 

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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Registration conference Different Lives now open 
It is now possible to register for the conference Different Lives: Global Perspectives 

on Biography in Public Cultures and Societies (19-21 September). The conference 

will be opened with a public lecture by Nigel Hamilton, followed by drinks. On the 

website the complete program can be found. It is also  possible to register for different 

parts of the conference, such as the social program, the masterclass for PhD- and 

researchmaster students and Richard Holmes’s keynote speech on September 20.  

 

 

 

Dutch Biography Prize awarded on September 18 
The Dutch Biography Prize is a bi-annual prize, that is awarded to the best biography in the Dutch 

speaking world. It will be handed out on 18 September in the Haarlem Hodshonhouse. If you would like 

to attend, please send an e-mail to Carly Massier. The winner will be interviewed on 21 September, 14.00 

hrs., during the conference Different Lives. 

 

The ABC of Modern Biography will be presented on September 20 
On 20 september, 16.00 hrs. the new book by Nigel Hamilton and Hans Renders will 

be presented in the Baptismal church, Groningen, titled The ABC of Modern Biography. 

There will be a Dutch and an English version of the book published by Amsterdam 

University Press. A copy can be ordered by sending a mail to the Biography Institute. 

 

 

 

 

 

Nick Weber will defend his thesis on Piet Mondrian 
The public defense of Nick Weber’s biography of Piet Mondrian’s early 

years will take place on September 20, 12.45 in the aula of Groningen 

University. Weber was working on his thesis as a  PhD-candidate at the 

Biography Institute. His project was supervised by prof. Hans Renders and 

dr. Peter de Ruiter. 

 

Sjoerd van Faassen and Hans Renders wrote article for Études 

biographiques. 
The volume appeared under the auspices of the Biography Society, a 

collaboration between the Biography Institute and Université Aix-

Marseille. In the volume, it is shown from different perspectives which 

value biographical research has for the humanities. The book can be 

ordered at Honoré Champion publishers. 
 

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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