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Conferentie Different Lives groot succes 
Van 19 tot en met 21 september vond in Groningen de conferentie 

Different Lives: Global Perspectives on Biography in Public 

Cultures and Societies plaats, georganiseerd door het Biografie 

Instituut, de Biography Society en de Biographers International 

Organization. De conferentie kon op een grote belangstelling 

rekenen van publiek en media.  De openingslezing door Nigel 

Hamilton vormde het startschot voor diverse lezingen en 

rondetafeldiscussies. Zeventien sprekers uit vier werelddelen 

spraken over de biografische traditie in hun land van herkomst, maar ook over (zelf)censuur in de 

biografie, de relatie tussen biografie en geschiedenis en die tussen biografie en de uitgeverswereld. Een 

uitgebreid verslag van de conferentie is hier te vinden. 

 

Jonne Harmsma verdedigt zijn proefschrift op 29 november 
Met zijn biografie Jelle zal wel zien. Jelle Zijlstra. Een eigenzinnig leven tussen politiek en 

economie zal Jonne Harmsma zijn promotietraject bij het Biografie Instituut afronden. De 

openbare verdediging van zijn proefschrift vindt plaats op 29 november om 14.30 uur in het 

Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De biografie, die verschijnt bij 

Prometheus, zal na afloop van Harmsma’s promotie in de boekhandel liggen. 

 

Het ABC van de Biografie te koop 
Tijdens het congres Different Lives werd het eerste exemplaar 

van Het ABC van de Biografie aangeboden aan Richard Holmes. 

Het boek werd door Hans Renders en Nigel Hamilton in een 

Nederlandstalige en een Engelstalige editie uitgebracht. De 

boeken zijn nu te koop bij Amazon en bol.com  

 

 

 

 

David Veltman geeft lezingen in de 

Universiteitsbibliotheek en de Groninger Archieven 

Tijdens twee lezingen zal David Veltman vertellen over de 

relatie tussen Felix de Boeck en Groningen. Veltman doet 

aan het Biografie Instituut promotieonderzoek naar De 

Boeck. Eerst is hij op 29 november om 16.00 uur 

uitgenodigd om te spreken in de serie ‘Schatten uit de 

universiteitsbibliotheek’. Op 12 december, 20.00 uur, zal hij 

bij de Groninger Archieven spreken over de relatie tussen 

De Boeck en de Groninger kunstkring De Ploeg.  

 
 

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 

https://www.rug.nl/research/biografie-instituut/conference_reportdifferentlives.pdf
https://www.rug.nl/research/biografie-instituut/aanbiedingzijlstra.pdf
https://www.amazon.com/ABC-Modern-Biography-Hans-Renders/dp/9462988714/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1535383026&sr=8-1&keywords=The+ABC+of+Modern+Biography
https://www.bol.com/nl/p/het-abc-van-de-biografie/9200000095915793/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=hans%20ren&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
mailto:biografie.instituut@rug.nl
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Conference Different Lives big success 
From 19 until 21 September, the conference Different Lives: 

Global Perspectives on Biography in Public Cultures and Societies 

took place, organized by the Biography Institute, the Biography 

Society and the Biographers International Organization. The 

conference was followed with great interest by the public and the 

media. The opening lecture by Nigel Hamilton was the start of a 

series of panels and roundtable discussions. Seventeen speakers 

from four continents lectured upon the biographical tradition in 

their home country, but also about (self)censorship in biography, the relation between biography and 

history and that between biography and the publishing world. An extensive report on the conference can 

be found here. 

 

Jonne Harmsma’s PhD defense ceremony on 29 November 
With his biography Jelle zal wel zien. Jelle Zijlstra. Een eigenzinnig leven tussen politiek en 

economie, Jonne Harmsma will finish his PhD project at the Biography Institute. The public 

defense of his thesis will take place on 29 November, 14.30 at the Academy Building of the 

University of Groningen. The biography, which will be published by Prometheus, will 

afterwards be available in the bookstores. 

  

The ABC of Modern Biography available 
During the conference Different Lives, the first copy of The 

ABC of Modern Biography was handed out to Richard Holmes. 

The book was written by Nigel Hamilton and Hans Renders in a 

Dutch and in an English edition. The books are now available 

through Amazon and bol.com. 

 

 

 

 

David Veltman will give lectures in the University 

Library and in the Groningen Archives. 

During two lectures, David Veltman will tell about the relation 

between Felix de Boeck and Groningen. Veltman is conducting 

PhD research on De Boeck at the Biography Institute. First, he 

is invited to speak on 29 November, 16.00 hrs, in the series 

‘Treasures from the University Library’. On 12 December, 

20.00 hrs, he will give a lecture at the Groningen Archives 

about the relation between De Boeck and the Groningen art 

circle De Ploeg.  

 
 

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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