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Jaarverslag Biografie Instituut 
Het jaarverslag van het Biografie Instituut over 2018 is beschikbaar in het 
Nederlands of in het Engels. Een gedrukt exemplaar is per mail te bestellen. 
 
 
 
Hans Renders fellow in Canberra 
Van eind januari tot half maart werkt Hans Renders 
als ‘Visiting Fellow’ aan de Australian National 

University in Canberra. Hij verzorgt aan het Life Writing Center aldaar 
een serie lezingen, evenals voor de George Rudé Society, The National 
Library of Australia in Sydney  en voor het National Centre of Biography 
- Australian Dictionary of Biography. Renders wordt tijdelijk toegevoegd 
aan de staf van College Arts & Social Sciences. Tijdens zijn verblijf in 
Canberra zal Renders zijn maandelijkse biografierubriek in Met het Oog 
op morgen gewoon voortzetten. 
 
 

Ad van Liempt schrijft biografie Albert Gemmeker 
De bekende historicus Ad van Liempt schrijft onder begeleiding van prof. Hans Renders 
en prof. Doeko Bosscher een biografie van Albert Gemmeker, commandant van het 
doorgangskamp voor joden in Westerbork. Na de oorlog heeft het juridisch onderzoek 
naar het verleden van Gemmeker in totaal zeventien jaar 
geduurd. De vraag wat Gemmeker wel en niet wist heeft 
een grote hoeveelheid documenten opgeleverd, die in de 
Duitse archieven tot nu toe als vertrouwelijk golden, maar 

voor dit onderzoek kreeg Ad van Liempt onbeperkt toegang tot dit 
materiaal. 

Biografie Jelle Zijlstra goed ontvangen 
De biografie van Jelle Zijlstra, waarop Jonne Harmsma op 29 november 
promoveerde, werd lovend besproken in de pers. Onder anderen Meindert 
Fennema schreef een enthousiaste recensie in NRC Handelsblad. Een 
volledig overzicht van de besprekingen in kranten en op internet is hier te 
vinden. 

 
 

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 2018 of the Biography Institute is available in Dutch and 
in English. A printed copy can be ordered via email. 
 
 
Hans Renders fellow in Canberra 
From the end of January to mid-March, Hans 
Renders works as a Visiting Fellow at the 
Australian National University in Canberra. He 
teaches at the Life Writing Center there a series of 

lectures, as well as for the George Rudé Society, The National Library 
of Australia in Sydney and for the National Center of Biography - 
Australian Dictionary of Biography. Renders will be temporarily 
added to the staff of College Arts & Social Sciences. 
 
 

Ad van Liempt writes biography Albert Gemmeker 
The renowned historian Ad van Liempt writes under supervision of prof. Hans Renders 
and prof. Doeko Bosscher a biography of Albert Gemmeker, commander of the 
transition camp for jews near the Dutch village of Westerbork. After the war, the 
legal investigation of his criminal acts took seventeen 
years in total. The question if Gemmeker knew the 
fate of the jews produced a huge pile of documents in 
German archives. Up till now this material was 

considered to be confident, but for this project Ad van Liempt was 
given full access. 
 

Biography Jelle Zijlstra praised widely 
The biography of Jelle Zijlstra, the subject of Jonne Harmsma’s PhD 
defense on 29 November, received many laudatory reviews in the Dutch 
press. For example Meindert Fennema praised the book in his article in 
NRC Handelsblad. A complete list of the reviews in newspapers and online 
can be found here. 

 
More information can be found on the website www.biografieinstituut.nl. 
For subscribing to and unsubscribing from this newsletter, please email mailto:biografie.instituut@rug.nl 
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