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Boekenweek 
Het thema van de Boekenweek is dit jaar Curriculum Vitae - Geschreven portretten, oftewel 
biografie. Lees wat hierover vanuit het Biografie Instituut werd gepubliceerd in het themanummer 
van Vrij Nederland en in Geschiedenis Magazine (2011)2. 
 
Biografie Jan Wier – promotie Vera Hoorens 
Op 6 juni hoopt Vera Hoorens te promoveren op haar biografie van Jan Wier: Een ketterse arts voor 
de heksen. Jan Wier (1515-1588). 
Tijd en locatie: 13.15 uur in de aula van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen. 
 
3e druk biografie Helene Kröller-Müller 
De derde druk van de biografie van Eva Rovers De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller 
1869-1939 zal binnenkort verschijnen. De eerste druk kwam in november 2010 uit. 
 
Engelstalig handboek According to History, Microhistory and Life Writing  
Binne de Haan en Hans Renders sloten onlangs een boekcontract voor de publicatie van de studie 
Biography: According to History, Microhistory and Life Writing. Aan deze volgend voorjaar te 
verschijnen studie die uitkomt bij de Amerikaans-Britse wetenschappelijke uitgeverij The Edwin 
Mellen Press, zullen behalve de redacteuren onder meer Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Matti 
Peltonen, Henk te Velde, Gerrit Voerman en James Walter meewerken. 
 
Biografie Hirschmann 
De biografie Dienaar van koloniaal Nederland. Biografie van Frederik Christiaan Hendrik Hirschmann, 
waar Jan de Lang in oktober 2010 op promoveerde, zal 18 april verschijnen bij uitgeverij Bert Bakker. 
 
Congresbundel De religieuze factor in de biografie 
De bundel van het congres ‘De religieuze factor in de biografie’ onder redactie van M. de Baar, Y. 
Kuiper en J.W. Renders zal in het najaar van 2011 bij uitgeverij Boom verschijnen. Deze is 
verkrijgbaar bij de boekhandel, maar u kunt alvast een exemplaar reserveren door te mailen naar 
info@biografieinstituut.nl. 
 
College Biografische Studies 
Vanaf september 2011 zal een collegereeks Biografische Studies van start gaan aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Meer informatie over de inhoud van en inschrijving voor dit college kunt 
u binnenkort op onze website vinden. 
 
Nationaal Pseudoniemen Archief 
Het Nationaal Pseudoniemen Archief is in de lucht. Deze digitale schatkamer onder directoraat van 
Willem Bierman, Wim Hazeu en Hans Renders is nog in aanbouw. Aanvullingen ontvangen wij graag 
met vermelding van bron per mail op info@biografieinstituut.nl. 
 
Verzameld Werk Jaap Harten 
Bij uitgeverij Aspekt is onlangs verschenen: Verzameld Werk van Jaap Harten, gekozen door Hans 
Renders, bestaande uit drie titels: Poëzie, Proza 1 en Proza 2. 
 
Bemande essays  
De belangstelling voor H.J.A. Hofland is groter dan ooit nu hem de P.C. Hooft-prijs is toegekend. 
Bemande essays, samengesteld door Hans Renders en Jeroen Vullings, bevat veel nooit eerder 
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gebundelde en soms zelfs nooit eerder gepubliceerde teksten uit zestig jaar schrijverschap van H.J.A. 
Hofland. Deze uitgave verschijnt 29 april bij De Bezige Bij. 
 
Quaerendo – publishing in the Netherlands during WW II 
Het themanummer van Quaerendo (Brill Publishers) over het boekbedrijf in Nederland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog is verschenen en is via bovenstaande link full text te raadplegen (binnen 
universiteitsnetwerken) of te bestellen. Bij het onderzoek hiernaar is gebruik gemaakt van het 
Brinkman-project. Op 24 mei zal (bij Amsterdam University Press) ook de bundel Boeken onder druk. 
Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst verschijnen, onder redactie van 
Marita Mathijsen. 
 
Biographers International Organization (BIO) 
De Amerikaanse Biographers International Organization is de eerste internationale organisatie die de 
professionele belangen van biografen behartigt - voor zowel biografen die reeds gepubliceerd 
hebben, als voor hen die nog onderzoek doen - en voor elk medium, van boek tot film. Voor meer 
informatie over deze organisatie en om lid te worden, lees de uitnodiging voor lidmaatschap en de 
website www.biographersinternational.org. 
 
Meer informatie kunt u vinden op de website www.biografieinstituut.nl. 
Voor aan‐ en afmelding van deze nieuwsbrief kunt u mailen naar info@biografieinstituut.nl. 
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Book week 
The theme of the 2011 Dutch Book week, an annual ‘week’ of ten days dedicated to Dutch literature, 
was Curriculum Vitae – Written Portraits. Read the articles written by members of the Biography 
Institute in the Dutch weekly Vrij Nederland and the historical monthly Geschiedenis Magazine (in 
Dutch only).  
 
Biography Jan Wier – PhD ceremony Vera Hoorens 
At June 6 Vera Hoorens, associated with the Biography Institute, hopes to obtain her doctorate with 
a biography of Jan Wier: Een ketterse arts voor de heksen. Jan Wier (1515-1588) [A heretical 
physician for the witches. Jan Wier (1515-1588)]. 
Time and location: 1.15 PM, Aula Academy Building, Broerstraat 5, Groningen. 
 
Third edition biography of Helene Kröller-Müller 
The third edition of the biography by Eva Rovers of art collector Helene Kröller-Müller De eeuwigheid 
verzameld. Helene Kröller-Müller 1869-1939 [Eternity collected. Helene Kröller-Müller 1869-1939] 
will be published soon. The first edition came out in November 2010. Rovers wrote her biography as 
a staff member of the Biography Institute. 
 
English textbook According to History, Microhistory and Life Writing 
Binne de Haan and Hans Renders recently signed a book contract for the publication of the study 
Biography: According to History, Microhistory and Life Writing. This volume will be published next 
year by the scholarly publisher The Edwin Mellen Press. In addition to the editors also Carlo 
Ginzburg, Giovanni Levi, Matti Peltonen, Henk te Velde, Gerrit Voerman and James Walter will 
contribute to this volume. 
 
Biography Hirschmann 
The biography Dienaar van koloniaal Nederland. Biografie van Frederik Christiaan Hendrik 
Hirschmann [Servant of the colonial Netherlands. Biography of Frederik Christiaan Hendrik 
Hirschmann] by Jan de Lang will be published at April 18 by publisher Bert Bakker, Amsterdam. De 
Lang, associated with the Biography Institute, obtained his doctorate with this biography in October 
2010. 
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Edited volume De religieuze factor in de biografie [The religious factor in biography] 
In the autumn of 2011 the edited volume resulting from the conference ‘The religious factor in 
biography’ will be published by Boom publishers. This volume in Dutch is edited by M. de Baar, Y. 
Kuiper and J.W. Renders, and will be available in bookstores. It is also possible to order a copy in 
advance by sending a message to info@biografieinstituut.nl.  
 
Courses Biography Studies 
From September 2011 a series of courses in Biography Studies will start at the University of 
Groningen. More information about the contents and registration for these courses will soon be 
available on our website. 
 
Verzameld Werk [Collected Works] Jaap Harten 
Verzameld Werk [Collected Works] of the Dutch author Jaap Harten, edited by Hans Renders, have 
been published now by Aspekt publishers. Verzameld Werk consists of three volumes: Poëzie 
[Poetry], Proza 1 [Prose 1] and Proza 2 [Prose 2]. 
 
National Archive of Pseudonyms 
The National Archive of Pseudonyms (for Dutch regions) has been launched. This digital treasure-
house presided by William Bierman, Wim Hazeu and Hans Renders is however still under 
construction. We would appreciate receiving additions for this archive (including source) by email: 
info@biografieinstituut.nl. 
 
Bemande essays [Manned Essays] 
Interest for the Dutch journalist and author H.J.A. Hofland has reached a peak since it became 
known that he will be awarded the prestigious Dutch language literary oeuvre award P.C. Hooft 
Prize. The volume Bemande essays [Manned Essays] (in Dutch), edited by Hans Renders and Jeroen 
Vullings, includes many texts that never have been compiled before and contains even some 
previously unpublished texts originating from sixty years of authorship by H.J.A. Hofland. This 
volume will be published April 29 by De Bezige Bij publishers. 
 
Quaerendo – publishing in the Netherlands during WW II 
The special issue of the periodical Quaerendo (Brill Publishers) dedicated to the printing business in 
the Netherlands during World War II is published and available in full text (in English) through the 
link above (accessible within university networks). Hard copies of this issue can also be ordered. The 
authors conducted their research for this issue with the assistance of the Brinkman project. On May 
24 also the volume Boeken onder druk. Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de 
boekdrukkunst [Books under pressure. Press censorship in the Netherlands since the invention of the 
printing press] edited by Marita Mathijsen will be published by Amsterdam University Press. 
 
Biographers International Organization (BIO) 
The American based Biographers International Organization is the first-ever international 
organization to represent the professional interests of biographers: those who have already 
published and those working on biographies – in every medium from print to film. For more 
information about this organization and to join, please read the invitation for membership and visit 
the website www.biographersinternational.org. 
 
 
More information can be found on the website www.biografieinstituut.nl. 
For subscribing to and unsubscribing from this newsletter, please email info@biografieinstituut.nl. 
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