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Promotie John A. Farrell 

John A. Farrell verdedigt op 15 september, 12.45 uur zijn proefschrift The 

Fires of Sunset, a Life of Ted Kennedy. In zijn portrettering van Kennedy 

verdedigt Farrell de stelling dat biografisch onderzoek - het onderzoeken van 

alle kanten en aspecten van het leven van een leider - een oplossing kan bieden 

tegen hyperpolarisatie, waarin journalistiek, geschiedenis en waarheid onder 

vuur liggen. De ceremonie vindt plaats in het Academiegebouw van de 

Rijksuniversiteit Groningen, maar zal ook online te volgen zijn. De biografie 

zal in oktober verschijnen bij de Amerikaanse uitgeverij Penguin Random 

House. Voor meer informatie, zie het persbericht. 

 

Lovende kritieken proefschrift Antoon Ott 

De biografie van Nanne Ottema, waarop Antoon Ott 

op 7 juli promoveerde, werd lovend besproken in de 

pers. De Leeuwarder Courant waardeerde de 

manier waarop de biograaf de vele 

aandachtsgebieden van Ottema heeft weten samen 

te smeden tot een samenhangend verhaal, zonder 

‘oog voor het menselijke’ te verliezen. Het Friesch 

Dagblad en Biografieportaal.nl publiceerden een 

uitgebreid interview met Ott. De verdediging, die 

plaatsvond in de Grote Kerk van Leeuwarden, werd 

bezocht door meer dan 250 belangstellenden.      Foto: Christiaan Gevers 

 

Aanmelding geopend boekpresentatie biografie Theo van Doesburg 

De biografie Ik sta helemaal alleen. Theo van Doesburg 1883-1931 zal op 

woensdag 28 september om 17.00 uur worden gepresenteerd door Sjoerd van 

Faassen en Hans Renders. Zij zullen in Spui 25 in Amsterdam een interview 

geven aan Lien Heyting, waarna het eerste exemplaar wordt overhandigd aan 

Wies van Moorsel. Gezien het beperkte aantal plaatsen vragen wij u uw komst te 

melden vóór 15 september via info@debezigebij.nl 

 

Dik Verkuil werkt aan biografie Frits Bolkestein 

Verkuil, die eerder een biografie van Joop den Uyl schreef, werkt aan zijn 

doctoraatsonderzoek naar Frits Bolkestein. In deze biografie wordt Bolkestein 

geïnterpreteerd tegen het decor van het naoorlogse Amsterdamse scholieren- en 

studentenleven. Ook het culturele klimaat en de politieke mores in de jaren zestig 

en zeventig en de decennia daaropvolgend komen aan bod. Het onderzoek wordt 

begeleid door prof.dr. Gerrit Voerman en prof.dr. Hans Renders. 

 
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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Doctoral defense John A. Farrell 
On September 15, 12.45 hrs (CET), John A. Farrell will defend his thesis The 

Fires of Sunset, a Life of Ted Kennedy. In his portrayal of Kennedy, Farrell 

defends the thesis that biographical research - examining all sides and aspects of a 

leader's life - can be a curative in an era of hyper-polarization, when journalism, 

history and truth are under fire. The ceremony will take place in the Academy 

Building from the University of Groningen, but can also be attended online. 

The biography will be published in October by Penguin Random House. For 

more information, see the press statement. 

 

 
Biography Nanne Ottema praised widely 

The biography of Nanne Ottema, the subject of Antoon 

Ott’s PhD defense on 7 July, received many laudatory 

reviews in the Dutch press. For example the Leeuwarder 

Courant praised Ott for his skills at forging together 

Ottema’s various fields of interest into one coherent 

story, without losing ‘focus on his humane character’. 

The Friesch Dagblad and Biografieportaal.nl published 

extensive interviews with Ott. The defense, that took 

place in the Grote Kerk of Leeuwarden, was attended by 

more than 250 people. 

                               Photo: Christiaan Gevers 

 

Registration opened book launch biography Theo van Doesburg 

The book launch of Ik sta helemaal alleen. Theo van Doesburg 1883-1931 will 
take place on Wednesday 28 September, 17.00 hrs (CET). First, biographers Hans 
Renders and Sjoerd van Faassen will be interviewed by Lien Heyting at Spui 25 in 
Amsterdam, after which they will present the first copy to Wies van Moorsel. Due 
to the limited seating, registration is required before 15 September at 
info@debezigebij.nl 

 

Dik Verkuil working on biography Frits Bolkestein 
Verkuil, who has published before a biography of PM Joop den Uyl, is now working 

on a PhD research on the politician Frits Bolkestein. In this biography, Bolkestein is 

interpreted in the context of post war student life in Amsterdam. Also the cultural 

climate and political mores of the sixties, seventies and the following decades will 

be described. The project is supervised by prof. Gerrit Voerman and prof. Hans 

Renders. 

 
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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