
De Dag van de Politieke Biografie  
Amsterdam, 10 december 2018 
 
 
De afgelopen vijftien jaar zagen veel wetenschappelijke politieke biografieën het licht. De 
publicatie van Thorbecke wil het van Remieg Aerts, gekozen tot het beste politieke boek in 2018, 
vormde de directe aanleiding om de balans op te maken en een symposium te organiseren over 
de vraag welke bijdrage deze biografieën leveren aan de vernieuwing van de politieke 
geschiedenis.  
 
Tijdens deze werk- en discussiebijeenkomst buigen we ons over de vraag wat kennis over het 
persoonlijke toevoegt aan ons denken over het politieke. Methodische problemen komen aan 
bod, nieuwe vormen van biografisch schrijven evenals de vraag hoe om te gaan met een 
hoofdpersoon die nog in leven is. En vormen premiersbiografieën een genre apart? De 
bijeenkomst is met name bedoeld voor politiek biografen, promovendi, studenten en andere 
belangstellenden. 
 

Programma 
 
10.00 Inloop (Rembrandtzaal)  
10.30 Opening door Ido de Haan (voorzitter) (Groene Zaal)  
10.35   Remieg Aerts: Inleiding: biografie en politieke geschiedenis. 
11.05   Henk te Velde: De betekenis van de biografie voor de politieke geschiedschrijving. 
11.35   Margit van der Steen: Op zoek naar het persoonlijke. De betekenis van het privé leven 
voor kennis  van het politieke.  
12.05  Els Kloek: Nieuwe vormen van biografisch publiceren. 
 
12.35 Lunch (Fellow’s room)  
 
13.30 – 14.30 : twee parallelsessies 
A  Premiersbiografieën, een genre apart?  (Groene Zaal) 
Voorzitter: Ido de Haan  
Sprekers:  
- Jonne Harmsma (biograaf Jelle Zijlstra  
- Jeroen Koch (Biograaf Abraham Kuyper) 
- Johan van Merrienboer (Biograaf Dries Van Agt en Piet de Jong) 
- Paul van der Steen (Biograaf Jo Cals)  

 
 
 
 



B Bestuurders, politieke cultuur en informele macht (Rembrandt zaal) 
Voorzitter: Remieg Aerts 
Sprekers:  
- Meindert Fennema (biograaf topambtenaar Hans Hirschfeld)  
- Chris Hietland (biograaf bestuurder André van der Louw  
- Alies Pegtel (biograaf Neelie Kroes) 
 
14.30-15.00 Thee / koffiepauze 
 
15.00 – 16.00 : twee parallelsessie 
C  Methode, vorm en accent: over de vernieuwing van de biografie. (Groene Zaal) 
Voorzitter: Ido de Haan  
- Anne Bos (afgetreden bewindslieden en het belang van context) 
- Monique Leyenaar (collectieve biografie van vrouwelijke bewindspersonen) 
- Anne-Marie Mrijen (thematische biografie over Marinus Van der Goes van Naters) 

 
D  Biografie en nabijheid: nog levende of recent overleden personen als onderwerp 
(Rembrandtzaal) 
Voorzitter: Margit van der Steen  
- Nele Beyens (biograaf Els Borst)  
- Marnix Krop (biograaf Wim Kok) 
- Margriet van Lith (biograaf Wim Meijer)  
- Alies Pegtel (biograaf Haya van Someren-Downer) 

 
16.15-17.00 : Plenaire slotdiscussie, onder leiding van Remieg Aerts (Groene Zaal) 
 
Na afloop borrel  
     ***** 
Datum: 10 december, 10.00 – 18.00 uur  
Locatie: Trippenhuis KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam  
Organisatie: Onderzoekschool Politieke Geschiedenis, KNAW en Radboud Universiteit /  
Remieg Aerts en Margit van der Steen  
Registratie: voor 6 december naar bureau@onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl  
Informatie: margit.van.der.steen@huygens.knaw.nl 
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Over de sprekers  
 
 
Prof. dr. Remieg Aerts is hoogleraar Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam en was eerder hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit, 
Nijmegen. Hij schreef een biografie over Rudolf Thorbecke. 
 
Dr. Nele Beyens is verbonden aan het UMC (Universiteit Utrecht) en schreef een biografie over de 
gynaecoloog Hector Treub. Momenteel werkt ze aan een biografie over Els Borst.  
 
Dr. Anne Bos is verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. In haar proefschrift schreef ze over afgetreden ministers en 
staatssecretarissen in de periode 1967-2002.  
 
Prof. Dr. Meindert Fennema is emeritus hoogleraar politieke theorie. Hij schreef een biografie 
over Geert Wilders en schreef samen met John Rijnsburger over het leven van Hans Hirschfeld. 
 
Prof. Dr. Ido de Haan is hoogleraar in de geschiedenis na de Middeleeuwen, in het bijzonder de 
geschiedenis van interne politieke verhoudingen aan de Universiteit Utrecht. Tevens is hij 
wetenschappelijk directeur van de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis.  
 
Dr. Jonne Harmsma promoveerde op een biografie over Jelle Zijlstra en is verbonden aan het 
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de Radboud Universiteit, Nijmegen.  
 
Chris Hietland is verbonden aan het Biografie Instituut van de Universiteit Groningen en schrijft 
een biografie over André van der Louw. 
 
Dr. Els Kloek is zelfstandig historicus en initiatiefnemer en eindredacteur van de publicaties 1001 
vrouwen.  
 
Dr. Jeroen Koch is verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef een biografie over Abraham 
Kuyper en over koning Willem I.  
 
Marnix Krop schrijft een biografie over Wim Kok.  
 
Prof. Dr. Monique Leyenaar is hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Van haar hand verscheen Hare Excellentie. 60 jaar vrouwelijke ministers in Nederland.  
 
Margriet van Lith is zelfstandig gevestigd professional en tekende het levensverhaal op van Wim 
Meijer.  
 



Dr. Johan Merriënboer is verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de 
Radboud Universiteit. Hij schreef een biografie over Piet de Jong en Dries van Agt en werkt 
momenteel aan een biografie over Ruud Lubbers.  
 
Dr. Anne-Marie Mreijen schreef een biografie over Marinus van der Goes van Naters en werkt 
momenteel bij het ministerie van Defensie.  
 
Drs. Alies Pegtel is historicus en journalist. Zij schreef biografieën over Neelie Kroes en Haya van 
Someren-Downer. 
 
Dr. Margit van der Steen is historicus en verbonden aan het KNAW Huygens Instituut Nederlandse 
Geschiedenis en de Universiteit Leiden. Zij promoveerde op een biografie over Hilda Verwey-
Jonker. 
 
Dr. Paul van der Steen is historicus en journalist en promoveerde op een biografie over Jo Cals.  
 
Prof. dr. Henk te Velde is hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden en 
auteur van Stijlen van leiderschap. Persoon en politiek van Thorbecke tot Den Uyl. 
 
 
 
  


