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Jaarverslag 2012 
Het jaarverslag van het Biografie Instituut verschijnt voortaan niet meer per academisch jaar, 

maar per kalenderjaar. Het nieuwe jaarverslag van 2012 is in twee talen uitgebracht. U kunt het 

downloaden in het Nederlands (pdf) en in het Engels (pdf). 

Jonne Harmsma schrijft biografie Jelle Zijlstra 
Jelle Zijlstra (1918 – 2001) was tijdens zijn carrière minister van 
Economische Zaken en Financiën, senator, premier en werd 
uiteindelijk president van De Nederlandsche Bank. Ondanks het feit 
dat Zijlstra tussen 1952 en 1967 ruim vijftien jaar actief was in het 

politieke speelveld, zag de Friese econoom zichzelf nooit als 
politicus. Voor Zijlstra was de wetenschappelijke wereld van de Vrije 
Universiteit het ‘verloren paradijs’ en pas als president van De 
Nederlandsche Bank was Zijlstra naar eigen zeggen op zijn plek. In 
zijn autobiografie gaf Zijlstra aan dat de verklaring hiervoor was dat 

hij homo economicus was en geen homo politicus. 
   Dit onderzoek richt zich op het leven en werk van Jelle Zijlstra, 

waarbij de nadruk zal liggen op de vragen: Welke invloed hadden 
crisis en oorlogsjaren op de ontwikkeling van Zijlstra als persoon, politicus en econoom? En wat 
was de rol van Zijlstra binnen de Antirevolutionaire en Haagse politiek? Het onderzoek draagt bij 
aan de politieke geschiedschrijving van het naoorlogse Nederland tussen wederopbouw, 
maakbaarheid en begrotingspolitiek. 
   Jonne Harmsma is vanaf 1 april 2013 als promovendus verbonden aan het Biografie Instituut 

van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek wordt begeleid door prof.dr. Hans Renders en 
prof.dr. Jan Marc Berk. Hiervoor studeerde hij geschiedenis aan de universiteit van Pisa en 
Groningen en was redacteur voor historisch tijdschrift Groniek. 

Plutarch Award 2012 
De winnaar van de Plutarch Award voor de beste Engels geschreven biografie in 2012 is Robert 
Caro, The Passage of Power (Knopf). Deze prijs, gejureerd en aangeboden door Biographers 
International Organization (BIO), werd mogelijk gemaakt door de University of Mary Washington. 

De prijsuitreiking was op 18 mei jl. In het Roosevelt Hotel, New York. 
Zie ook de brochure. 

Mastercollege 2013-2014 
Ook het komende studiejaar wordt er een mastercollege aangeboden Biografische benadering van 
Geschiedenis. Zie voor nadere informatie de website onder het menu-item Onderwijs. 
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Jaarverslag 2012 
The annual report of the Biography Institute from now on will be published per calendar year, 
instead of per academic year. The new annual report of 2012 is available and can be downloaded 
as PDF in two languages: Dutch (pdf) and English (pdf). 

Jonne Harmsma writes biography Jelle Zijlstra 
During Jelle Zijlstra’s (1918-2001) career the Frisian economist acted 
as minister of Economic Affairs and Finance, senator, prime minster 
and finally became president of the Dutch national bank (DNB). Even 
though Zijlstra was active in politics for over fifteen years between 
1952 and 1967, he never regarded himself as a politician. Zijlstra 
labeled the academic world of the Vrije Universiteit as his ‘paradise 

lost’ and only when he became president of De Nederlandsche Bankhe 
felt in place. In his memoires Zijlstra pointed out that the reason for 
this was he had never been a homo politicus and had always 
remained a homo economicus.  
   This research aims at the life and work of Jelle Zijlstra in which the 
following questions play a significant role: What was the influence of 

the crisis and the Second World War on the development of Zijlstra as a person, politician and 

economist? What was Zijlstra’s role within the Antirevolutionary Party and Dutch politics? This 
research will contribute to the historiography of Dutch post-war politics.  
   Jonne Harmsma started this research in April 2013 at the Biography Institute and is supervised 
by Prof. Hans Renders and Prof. Jan Marc Berk. Previously Harmsma studied history at the 
university of Pisa (IT) and Groningen (NL) and was editor of historical quarterly Groniek. 

Plutarch Award 2012 
The winner of The Plutarch Award for the best English written biography 2012 is Robert Caro, The 

Passage of Power (Knopf). This award, chosen and presented by Biographers International 
Organization, is made possible by the University of Mary Washington. The ceremony took place 

May 18 2013, Roosevelt Hotel, New York. 
Brochure  

Mastercollege 2013-2014 
Next year the master course ‘Biographical approach to History’ will be provided again by the 

Institute of Biography. For more information please visit the website. 

 
More information can be found on the website www.biografieinstituut.nl. 
For subscribing to and unsubscribing from this newsletter, please email info@biografieinstituut.nl. 

 

http://www.rug.nl/research/biografie-instituut/Jaarverslag2012.pdf
http://www.rug.nl/research/biografie-instituut/AnnualReport2012.pdf
http://www.rug.nl/research/Biografie-Instituut/PlutarchBrochure.pdf
http://www.rug.nl/research/Biografie-Instituut/mastercollege1213
http://www.biografieinstituut.nl/
mailto:info@biografieinstituut.nl

