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Richard Hoving verdedigt proefschrift 

Op 24 oktober om 14:30 hoopt Richard Hoving met succes zijn proefschrift 

over Josef Kotalla te verdedigen, in de aula van de RUG. De Beul van 

Amersfoort. De biografie van Josef Kotalla zal ook in een handelseditie bij 

Prometheus verschijnen. Het project werd begeleid door prof.dr. Hans 

Renders en dr. Hinke Piersma.  

 

 

 

 

 

 

Biografie Instituut verzorgt mastercollege Biografie & Geschiedenis 

In het eerste semester van het komende studiejaar zal opnieuw het 

mastercollege Biografie & Geschiedenis door het Biografie Instituut 

aangeboden worden. Zie voor meer informatie over de inschrijving (ook 

voor contractstudenten) en de inhoud van het college de flyer en het 

menu-item Onderwijs op de website van het Biografie Instituut. 

 

John A. Farrell schrijft biografie Edward Kennedy 

Edward Moore Kennedy (1932-2009) was de jongste van drie broers die 

een belangrijke rol speelden in verschillende invloedrijke bewegingen voor 

meer burgerrechten in de VS. Zijn strijd voor een progressieve, actieve 

regering zou het aanzien van de Amerikaanse politiek in de twintigste eeuw 

definitief veranderen. Farrell schreef eerder biografieën van Thomas ‘Tip’ 

O’Neill en Richard Nixon. Dit promotieproject zal begeleid worden door 

prof.dr. Hans Renders, prof.dr. Doeko Bosscher en dr. Nigel Hamilton. 

 

 

Fries Biografie Instituut 

Er komt een Fries Biografie Instituut. Het doel van dit initiatief is om Friese organisaties, onder 

auspiciën van het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, tot een 

samenwerkingsverband te smeden dat moet leiden tot een eigenstandig Fries Biografie Instituut. 

De bestuursleden Bert Looper (Tresoar), Hans Renders (Biografie Instituut RUG), Steven Sterk 

(Bornmeer|Noordboek) en Geart de Vries (Historisch Centrum Leeuwarden) hopen met dit 

initiatief andere culturele organisaties in Friesland te mobiliseren om een breed gedragen instituut 

tot stand te brengen dat voorziet in begeleiding van biografieën van Friezen. Volg deze link voor 

meer informatie. 
 

Meer informatie kunt u vinden op de website www.biografieinstituut.nl. 

Voor aan‐ en afmelding van deze nieuwsbrief kunt u mailen naar biografie.instituut@rug.nl  
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Richard Hoving will defend his thesis on Josef Kotalla 

October 24, 14.30 hrs., Richard Hoving will defend his biography of Josef 

Kotalla in the aula of Groningen University. During the Second World War, 

Kotalla was an executioner at Amersfoort prison camp. De Beul van 

Amersfoort. De biografie van Josef Kotalla will also be available in a trade 

edition at Prometheus publishers. The project was supervised by prof. Hans 

Renders and dr. Hinke Piersma. 
 

 

 

 

Biography Institute hosts research seminar Biography & History 

The course will be given by members of the Biography Institute during 

the first semester of the next academic year. For more information 

about enrollment (also for contract students) and the content of the 

seminar, see the flyer and the section Courses on the website of the 

Biography Institute. 

 

 

John A. Farrell writes biography Edward Kennedy 

Edward Moore Kennedy (1932-2009) was the youngest of three brothers 

who played instrumental roles in the landmark movements for social justice 

and the struggle for progressive, active government which transfused 

American politics in the 20th century. Farrell has written biographies of 

House Speaker Thomas ‘Tip’ O'Neill and U.S. President Richard Nixon.  

The project will be supervised by prof. Hans Renders and prof. Doeko 

Bosscher. 

 

 

Frisian Biography Institute 

There will be a Frisian Biography Institute. The aim of this initiative is to forge a cooperation, 

under the auspices of the Biography Institute, between different Frisian organizations, that should 

lead to an independent Frisian Biography Institute. With this initiative, boardmembers Bert 

Looper (Tresoar), Hans Renders (Biography Institute RUG), Steven Sterk (Bornmeer|Noordboek) 

and Geart de Vries (Historisch Centrum Leeuwarden) hope to mobilize other cultural 

organizations in Friesland to establish a widely supported institute, providing supervision of 

biographies of Frisian people. Follow this link for more information. 

 

 
More information can be found on the website www.biografieinstituut.nl. 
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