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Jaarverslag Biografie Instituut beschikbaar 
Het jaarverslag over 2019 van het Biografie Instituut is beschikbaar in het 
Nederlands of in het Engels. 
 
 
PhD-ceremonie Co Strootman op 23 januari 
Co Strootman zal zijn proefschrift Wie stuit de rebellie van 
de massa? P.J. Bouman 1902-1977 verdedigen op 23 januari, 
14.30 uur in de aula van het academiegebouw. Bouman was 
de beroemde hoogleraar sociologie aan de RUG en tevens een 

veelgelezen auteur van populair-wetenschappelijke boeken. Zijn biografie besteedt 
aandacht aan zijn strijd met de wetenschap en de oorzaak van zijn populariteit. Het 
boek laat een vrijwel onbekende Bouman zien: het obsessionele werken aan zijn 
levensproject en zijn drijfveren daartoe, zijn strijd tegen de wetenschap die hij 
tegelijkertijd diende. De biografie toont Bouman als de zelfbenoemde 
cultuurdrager die soms een verkeerde afslag nam maar vooral succes en faam 
verwierf. 
 
 

Omslag congresbundel Different Lives bekend 
In het voorjaar van 2020 zal uitgeverij Brill de congresbundel Different Lives 
publiceren die door het Biografie Instituut werd samengesteld naar aanleiding 
van de gelijknamige conferentie. De Groningse kunstenaar Dolf Verlinden 
maakte het ontwerp voor het omslag van het boek, dat verschijnt in de nieuwe 
serie Biography Studies, onder redacteurschap van Hans Renders.  
 
 
 
 

 
 
Jeroen Vullings stapt over naar Elsevier 
Vullings, die een biografie schrijft van journalist Henk Hofland, werkt sinds 1 
december 2019 als de vaste recensent van fictie voor het weekblad Elsevier. Jeroen 
Vullings was 23 jaar verbonden aan Vrij Nederland. 
 

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 2019 of the Biography Institute is available in Dutch and 
in English. 
 
 
PhD-ceremony Co Strootman on January 23.  
Co Strootman will defend his thesis Wie stuit de rebellie van 
de massa? P.J. Bouman 1902-1977 on January 23, 14.30 hrs 
in the aula of the academy building. Bouman was a famous 
professor in sociology at the University of Groningen and 
also a widely read author of popular science books. In his 

biography, attention is paid to his fight with science and the cause of his 
popularity. The book reveals an almost unknown Bouman: the obsessive labour 
on his project of life and his underlying motives, his simultaneous fight against 
and service to science. The biography shows Bouman as a self-appointed culture 
carrier who sometimes took a wrong turn, but above all gained success and fame. 
 
 
 

Cover edited volume Different Lives designed 
Next Spring, the edited volume Different Lives will be published by Brill. The 
book will contain the papers that were presented at the conference of the same 
name, organized by the Biography Institute. The Groningen artist Dolf 
Verlinden made the design for the cover of the book, which appears in the new 
series Biography Studies, with Hans Renders as Series Editor.  
 
 
 
 

 
 
Jeroen Vullings now working for Elsevier 
Vullings, who is writing a biography of the journalist Henk Hofland, now works for 
the news magazine Elsevier as the reviewer of literary fiction. Jeroen Vullings has 
been a critic for 23 years at the newspaper Vrij Nederland. 
 

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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