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Zomerspecial: biografieën

'Biesheuvel op IJsland?'

Partners

Hans Renders over toekomst van politieke biografie
Wie zit er in IJsland op een biografie van oud-premier Biesheuvel
te wachten? Hans Renders, directeur van het Biografie Instituut
van de Rijksuniversiteit Groningen, signaleert dat de politieke
biografie het 'moeilijk' heeft.
'Onder het publish or perish-systeem [aan de universiteit] liggen
artikelen beter in de markt. Vooral omdat alle publicaties in het
Engels moeten zijn. Als academicus moet je wel gek zijn om een
Nederlandstalige publicatie van een Nederlands onderwerp af te
scheiden', schrijft Renders.
In Nederland is de biografie na de jaren ’80 'ontdekt'. Vanaf dat
moment is er een grote stroom op gang gekomen, die tot op de dag
van vandaag aanhoudt.
De politieke biografie komt er anders uit te zien, gelooft Renders.
'Als verzameling van biografische feitjes heeft het zijn langste tijd
wel gehad', schrijft hij. 'Er is werkelijk niemand die de biografie
van Luns uit te kast pakt om op te zoeken wanneer hij minister
werd. Voor dat soort weetjes hebben we Wikipedia. [..]De biografie
[zal] steeds vaker [..] een staketsel zijn dat de biograaf gebruikt
om zich vragen te stellen over invloed en belang van een bepaalde
politicus.'

Agenda
september 2014
Anne Marie Tellegen
Een biografie door
W.H. Weenink.
september 2014
Max van der Stoel
Een biografie door Anet Bleich.
september 2014
Jan de Quay
Een biografie door Cees Meijer.
Montesquieu agenda >

Cartoon

Lees verder >

Wie ?

Plaat van de maand

Dave Carpenter
Bekijk grotere versie >

'Ik ben niet zo van
egodocumenten. Het
gaat me te veel over
ego's'

Wie hoort in dit rijtje niet thuis?
Op de drempel van het Catshuis heeft minister-president Rutte zijn
voorgangers verzameld. Van twee oud-premiers zijn tot nu toe
biografieën verschenen: Piet de Jong ['Van buitengaats tot naar
Binnenhof'] en Dries van Agt ['Tour de Force']. Over Ruud Lubbers

Jan de Koning (1926-1994) lid
van de Eerste Kamer, de Tweede
Kamer, het Europese Parlement,
de Raad van State en minister
van Ontwikkelingssamenwerking,
Landbouw en Sociale Zaken.
Lees verder >

en Wim Kok zijn wel boekjes geschreven, maar geen min of meer
afgeronde politieke biografie. Rond Jan Peter Balkenende is het
sinds zijn vertrek uit het Catshuis stil geworden. Van Mark Rutte is
alleen bekend dat hij graag biografieën leest.

'Het DNA van de kleine luyden'

Biografieën

Uw mening
Een minister-president is het
aan het land verplicht een
biografie na te laten.

Wilfred Scholten herkende zich in Barend
Biesheuvel: 'Het heeft te maken met het DNA van
de kleine luyden van Abraham Kuyper, waarvan we
beiden afstammeling zijn'.
Biografieën in voorbereiding

Lees verder >

'Een Amerikaans schoothondje?'
Albert Kersten, biograaf van Joseph Luns, vroeg
zich af: 'Was Luns inderdaad een Amerikaans
schoothondje?'

Lees verder >

Selectie van sinds 2000
verschenen autobiografieën

'Tegenstrijdigheid bij Marga Klompé'
Gerard Mostert werd getroffen door de
tegenstrijdigheid bij Marga Klompé: 'Enerzijds
stortte ze zich nogal snel in een conflict, anderzijds
vond zij harmonie van het grootste belang.'

Lees verder >

'Gewone man met ongewone gaven'
Hans Daalder heeft Willem Drees leren kennen als
'een gewone man met ongewone gaven’, ‘tot het
laatst van zijn leven vervuld van idealen'.

Lees verder >

'Moeizame entree vrouwen in politiek'
Margit van der Steen ziet in de levensloop van
Hilda Verwey-Jonker een illustratie van 'de
moeizame entree van vrouwen in de parlementaire
politiek'.

Lees verder >

- Pim Fortuyn
Leonard Ornstein
- André van der Louw
Chris Hietland
- Jelle Zijlstra
Jonne Hamsma
- (Pieter) Gerbrandy
Cees Fasseur
- (Nol) Kerdijk
Wibo Schepel
- (Rudolf) Thorbecke
Remieg Aerts
- alle ministers van Buitenlandse
Zaken
Rik Kuethe

- Herman Verbeek
Toen daalde de duif (2013)
- Frits Bolkestein
Cassandra tegen wil en dank
(memoires, 2013)
- Johan Witteveen
De magie van harmonie. Een
visie op de wereldeconomie"
(met Saskia osdorff, 2012)
- Ayaan Hirsi Ali
Mijn vrijheid (2006) en
Nomade (2010)
- Jan Terlouw
Achter de barricaden (2005)
- Joop van der Reijden
Van Leids laken tot Gooise
matras (2006)
- Hedy d'Ancona
Het persoonlijke is politiek
(2003)
- Bart Verbrugh
Jong zijn, oud worden.
scheppende leiding in een
periode vanaf ca. 1920 (2002)
- Willem Drees jr.:
Gespiegeld in de tijd. De
nagelaten autobiografie (2000)

Van wie wordt een biografie
gemist?
- Jaap Burger
- Molly Geertsema

'Nationaalsocialisme als beschavingsideaal'
Voor intellectuelen als Tobie Goedewaagen was in
de jaren '30 het nationaalsocialisme 'een
beschavingsideaal', signaleerde Benien van Berkel.

Lees verder >

-

Suze Groeneweg
Jan de Koning
Victor Marijnen
Hans van Mierlo
Pieter Oud
Carl Romme
Norbert Schmelzer
Jan Schouten
Anne Vondeling
Anna de Waal
Bob Wttewaall van Stoetwegen

Subsidiegevers

'Erflater van wethouderssocialisme'

Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Floor Wibaut was voor Herman de Liagre Böhl een
'erflater' van het wethouderssocialisme dat voor de
tweede wereldoorlog opgang maakte.

Gemeente Maastricht
Provincie Limburg

Lees verder >
Colofon

'Man van Gezag'
Voor Jan Brabers was Willem Hendrik Dullert een
'perfecte illustratie' van de - liberale - 'Mannen van
Gezag' die zich in de negentiende-eeuwse Tweede
Kamer lieten gelden.

Lees verder >

De Hofvijver is een uitgave van
het Montesquieu Instituut en zijn
partners.
Lees verder >
Eerder verschenen nummers >

Aan- en afmelden
Hier kunt u zich aanmelden voor
deze nieuwsbrief.
Deze brief niet meer ontvangen?
U kunt zich hier afmelden.

'Koning die nooit opgaf'
Koning Willem I was volgens Jeroen Koch een
koning met een 'waanzinnige koppigheid' die bleef
'volhouden dat alles goed gaat als het slecht gaat'.

Lees verder >

Voorkeuren
Carla van Baalen: Aletta Jacobs - 'Een onwrikbaar geloof
in rechtvaardigheid'.
Lees verder >
Joop van den Berg: Rutger Jan Schimmelpenninck 'President van Nederland'.
Lees verder >
Nicolas Cramer: Willem Drees 1886-1988
Lees verder >

Aalt Willem Heringa: Joop den Uyl - 'Dromer en
doordouwer'.
Lees verder >
Gerrit Voerman: Barend Biesheuvel - 'Mooie Barend'.
Lees verder >

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online
versie.
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