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Symposium Fries Biografie Instituut 
Op donderdag 12 maart zal het Fries Biografie Instituut 
van 13.00 tot 17.15 uur een symposium organiseren in 
Tresoar, het historisch en letterkundig centrum in 
Leeuwarden. Onder voorzitterschap van Hans Renders 

zullen verschillende sprekers vertellen over hun biografische onderzoek naar het leven van 
figuren uit de Friese cultuurgeschiedenis. Hij vroeg onder anderen Antoon Ott, promovendus bij 
het Biografie Instituut, om zijn onderzoek naar Nanne Ottema te presenteren. De middag zal 
worden afgesloten met een discussie. Aanmelden is mogelijk op de website van Tresoar. 
 
Nominaties Plutarch Award bekendgemaakt 
De jury van de Plutarch Award heeft tien boeken genomineerd voor de enige 
internationale biografieprijs die wordt toegekend door biografen. In de jury 
zaten Caroline Fraser, Peniel E. Joseph, Hans Renders, John Richetti, en 
Susan Ware. De uiteindelijke winnaar zal bekend gemaakt worden op 
zaterdag 16 mei tijdens de elfde jaarlijkse BIO conferentie in New York. 
 

PhD-ceremonie Chris Gevers op 7 mei 
Chris Gevers zal zijn proefschrift Boer Tammens, 
Houzee verdedigen op 7 mei, 14.30 uur in de aula 
van het academiegebouw. Onder begeleiding van Hans Renders en 
Doeko Bosscher schreef hij een biografie van Petrus Tammens, die in 
de geschiedenis van de stad Groningen een unieke plaats inneemt. Dat 
was niet door de korte duur van zijn bewind als NSB-burgemeester 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar vooral door zijn achtergrond als 
landbouwer.  
 
 

Biografie D.F. Malan opnieuw uitgegeven 
De Zuid-Afrikaanse onderzoeker Lindie Koorts promoveerde in 2010 op 
haar biografie van D.F. Malan. Dit boek wordt op initiatief van het 
Biografie Instituut nu opnieuw uitgegeven in de reeks Over Leven.  

In 1948 leidde Daniël François Malan, voormalig predikant in de 
Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, zijn Nasionale Party naar 
de verkiezingsoverwinning. Voor veel Afrikaners een droom die uitkwam, 
maar met verstrekkende gevolgen voor het grootste gedeelte van de 
bevolking. 

 
 

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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Conference Fries Biografie Instituut 
On Thursday the 12th of March, 13.00 until 17.15 hrs., 
the Fries Biografie Instituut will organize a conference in 
Tresoar, the historical and cultural center in Leeuwarden, 
Friesland. Chaired by Hans Renders, various speakers 

will tell about their biographical research on the lives of figures in Frisian cultural history. He 
asked for example Antoon Ott, PhD-student at the Biography Institute, to present his research on 
Nanne Ottema. The afternoon will be closed with a panel discussion. Please register on the 
website of Tresoar. 
 
Longlist Plutarch Award announced 
The jury of the Plutarch Award has nominated ten books for the only 
international biography prize, awarded by biographers. Members of the 
jury were Caroline Fraser, Peniel E. Joseph, Hans Renders, John 
Richetti, and Susan Ware. The prize will be awarded on May 16, during 
the eleventh yearly BIO conference in New York. 
 
 

Chris Gevers will defend his thesis on Petrus Tammens 
On May 7, 14.30 hrs., Chris Gevers will defend his thesis Boer 
Tammens, Houzee in the aula of Groningen University. Under 
supervision of Hans Renders and Doeko Bosscher, Gevers wrote this 
biography on mayor Petrus Tammens, a remarkable figure in the 
history of the Dutch city of Groningen. During the Second World War, 
he governed the fascist executive board of the city, but was also known 
as a farmer. 
 
 

 
 
Biography D.F. Malan reissued 
The South-African researcher Lindie Koorts got her PhD in 2010 on her 
biography of D.F. Malan. Under auspices of the Biography Institute, this 
book will be reissued in the series Over Leven.  
In 1948 Daniël François Malan, former minister of the Dutch Reformed 

Church in South-Africa, lead his Nasionale Party to an election victory. 
To many Afrikaners, a dream came true, but this had major repercussions 
to the biggest part of the people. 
 

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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