
Nieuwsbrief Biografie Instituut 
 
Congres Biografie & Pedagogie 
Op 18 & 19 november organiseren het Biografie Instituut, het Nationaal Onderwijsmuseum 
Rotterdam en stichting Archief en Documentatiecentrum Nederlandse 
Gedragswetenschappen een tweedaags congres over invloed van afkomst en persoonlijkheid 
van de onderwijzers en pedagogen op het maatschappelijk leven. Het congres zal 
plaatsvinden in het Nationaal Onderwijsmuseum te Rotterdam. Inschrijven kan door te mailen 
naar i.l.hengeveld@rug.nl. Meer informatie vindt u op onze website en in de brochure (PDF). 
 
Werkgroep Boudewijn Büch 
Samen met afdeling Bijzondere Collecties van de UvA is de Werkgroep Boudewijn Büch in 
het leven geroepen. Het doel van dit initiatief is om tot een volwaardige biografie van de in 
2002 overleden Boudewijn Büch te komen. Lees ook het uitgebreide persbericht. 
 
International Congress of Historical Sciences 
Op het 21ste International Congress of Historical Sciences dat van 22 tot en met 28 augustus 
2010 in Amsterdam plaatsvond, spraken Hans Renders en Binne de Haan in de sessie 
‘Biography and Microhistory’. Hun lezingen kunt u downloaden, zowel in het Engels als in het 
Nederlands.  
 
Conferentie Politieke Biografieën 
Op woensdag 15 december 2010 zal als afsluiting van de collegereeks 'Nederlandse politieke 
leiders sinds 1848' een conferentie georganiseerd worden over politieke biografieën, in 
samenwerking met het Biografie Instituut. Meer informatie over de conferentie kunt u vinden 
op onze website. 
 
Promoties 
Jan de Lang hoopt op 14 oktober te promoveren op de biografie van F.C.H. Hirschmann. De 
verdediging van zijn proefschrift is om 16.15 in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit 
Groningen. 
Eva Rovers hoopt op 15 november te promoveren op de biografie van Helene Kröller Müller. 
De verdediging van haar proefschrift is om 16.15 in het Academiegebouw van de 
Rijksuniversiteit Groningen.  
 
Anton Kröller  
Ariëtte Dekker is per 1 september 2010 aangesteld als toegevoegd onderzoeker om de 
biografie van Anton Kröller te schrijven. Dit onderzoek naar Anton Kröller richt zich op de 
wisselwerking tussen de opmerkelijke persoonlijkheid van deze ondernemer en zijn 
geruchtmakende publieke leven, met nadruk op de opkomst en neergang van het bedrijf 
Müller & Co. Meer over dit onderzoek vindt u op onze website. 
 
Jaarverslag 2009-2010 
Het jaarverslag van het Biografie Instituut van het academisch jaar 2009-2010 is dit keer in 
twee talen uitgebracht. U kunt het downloaden in het Nederlands (PDF) en in het Engels (PDF), 
of in gedrukte vorm bestellen voor €4,75. 
  

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. 

mailto:i.l.hengeveld@rug.nl
http://www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekcentra/biografieinstituut/pedagogie
http://www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekcentra/biografieinstituut/biografie_pedagogie.pdf
http://www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekcentra/biografieinstituut/buch
http://www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekcentra/biografieinstituut/Documenten
http://www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekcentra/biografieinstituut/politieke_biografieen
http://www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekcentra/biografieinstituut/medewerkers/dekker
http://www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekcentra/biografieinstituut/jaarverslag2009-2010.pdf
http://www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekcentra/biografieinstituut/annual_report_2009-2010.pdf

	Congres Biografie & Pedagogie
	International Congress of Historical Sciences
	Jaarverslag 2009-2010

