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David Veltman verdedigt zijn proefschrift 

Op maandag 5 juli, 16.15 uur, vindt de openbare verdediging van het 

proefschrift ‘Sterven in het bed waarin ik geboren ben’. Een biografie 

van Felix de Boeck (1898-1995) plaats. De Boeck drukte als Vlaamse 

beeldend kunstenaar en boer een belangrijk stempel op de twintigste-

eeuwse Belgische cultuurgeschiedenis. Vanwege de coronamaatregelen 

zal de promotie online plaatsvinden. Na afloop van de verdediging zal 

het boek beschikbaar zijn in de boekhandel. 

 

Veltman neemt film over zijn onderzoek op 

Op Youtube heeft David Veltman onlangs een video gezet 

waarin hij vertelt over zijn biografie van Felix de Boeck. 

Voor het boek maakte hij voor het eerst gebruik van een 

grote hoeveelheid brieven die De Boeck gedurende zijn 

leven ontving. Veltman probeerde de ‘unieke’ mentaliteit 

van De Boeck te relateren aan die van zijn tijdgenoten. 

 

 

Biografie Instituut verzorgt MA-college Biografie & Geschiedenis 

Het mastercollege Biografie & Geschiedenis zal gedurende het 

eerste semester van het komende studiejaar opnieuw worden 

aangeboden door het Biografie Instituut. Voor meer informatie 

over de inschrijving (ook voor contractstudenten) en de inhoud 

van het college, zie de flyer en het menu-item Onderwijs op de 

website van het Biografie Instituut. 

 

Verdediging proefschrift Hans van der Jagt op 24 juni 
Hans van der Jagt zal op 24 juni, 13.45 uur zijn proefschrift verdedigen aan de Vrije Universiteit. 

Gasten en belangstellenden kunnen deze promotie live volgen. Van der Jagt voerde zijn 

doctoraatsonderzoek uit onder begeleiding van prof.dr. George Harinck (Vrije Universiteit) en 

prof.dr. Hans Renders. Het proefschrift gaat over de moraal van het Nederlands imperialisme in 

Indonesië, Suriname en de Caraïben ten tijde van het bestuur van minister en gouverneur-generaal 

A.W.F. Idenburg (1861-1935). De studie richt zich met name op de veranderende koloniale 

verhoudingen en geopolitieke ontwikkelingen. 

 

Boris van Haastrecht aangenomen als promovendus biografie P.J. Oud 
Voor het PhD-onderzoek naar P.J. Oud, voormalig burgemeester van Rotterdam en VVD-coryfee, is 

een geschikte kandidaat gevonden. Boris van Haastrecht zal zijn werkzaamheden uitvoeren onder 

begeleiding van prof.dr. Gerrit Voerman van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke 

Partijen en prof.dr. Hans Renders van het Biografie Instituut.  

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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David Veltman defends his thesis 

The public defense of the PhD-thesis ‘Sterven in het bed waarin ik 

geboren ben’. Een biografie van Felix de Boeck (1898-1995) will take 

place on July 5th. The artist and farmer De Boeck had an important 

influence on Belgian twentieth century cultural history. Due to the 

corona measures, the ceremony will take place online. After the defense, 

the book will be available in the bookshops. 

 

 

Veltman records movie about his research 

A video was uploaded to Youtube in which Veltman tells 

about his biography of Felix de Boeck. Veltman was the first 

to use a large number of letters that were sent to De Boeck 

during his life. In his research, Veltman tried to relate the 

‘unique’ mentality of De Boeck to that of his 

contemporaries. 

 

 

 

Biography Institute hosts research seminar Biography & History 

The MA-course Biography & History will be given by members 

of the Biography Institute during the first semester of the next 

academic year. For more information about enrollment (also for 

contract students) and the content of the seminar, see the flyer and 

the section Courses on the website of the Biography Institute. 

 

 

 

PhD-defense Hans van der Jagt on June 24 
Hans van der Jagt will defend on June 24, 13.45 hrs. his PhD thesis at the Free University, 

Amsterdam. Guests and other interested people can attend the ceremony live. Van der Jagt 

conducted his research under supervision of prof. George Harinck (Free University) and prof. Hans 

Renders. The thesis is about the moral of Dutch imperialism in the Dutch East Indies, Surinam and 

the Caribbean Islands during the governance of minister and governor-general A.W.F. Idenburg 

(1861-1935). The study analyses changing colonial relationships and geopolitical developments. 

 

Boris van Haastrecht hired as PhD student biography P.J. Oud 
A suitable candidate has been found to conduct PhD research into the life of P.J. Oud, former mayor 

of Rotterdam and famous member of the Dutch liberal party. Boris van Haastrecht will conduct his 

research under supervision of prof. Gerrit Voerman of the Documentation Centre Dutch Political 

Parties and prof. Hans Renders of the Biography Institute. 

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 

http://www.rug.nl/digitalphd
https://verloren.nl/boeken/historische/cultuur-en-mentaliteit/kunst-geschiedenis/20e-21e-eeuw_3/periodes/felix-de-boeck-1898-1995
https://youtu.be/9IfIfcXu-Zo
http://www.rug.nl/research/biografie-instituut/flyer-research-seminar-biography-institute-smll.pdf
http://www.rug.nl/research/biografie-instituut/courses
http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice
http://www.biografieinstituut.nl./
mailto:biografie.instituut@rug.nl
https://www.rug.nl/research/Biografie-Instituut/medewerkers/uitnodiging-veltman.jpg
https://youtu.be/9IfIfcXu-Zo

