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Jelle Horjus schrijft proefschrift over Jannes Reiling 
Dominee Jannes Reiling werd op 27 april 1923 geboren in het Drentse dorp 
Nieuw-Weerdinge. De eerste tien jaar van zijn leven bracht hij door in 
baptistisch heartland, de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Hij werd in 1958 
de eerste rector van het Seminarium van de Unie der Baptistengemeenten. Dit 
kleine protestantse kerkgenootschap staat doorgaans niet in de schijnwerpers, 
maar neemt op de kerkelijke kaart een interessante middenpositie in tussen 
gevestigde kerken en vrije groepen. Jelle Horjus, theoloog en baptist, schrijft 
Reilings biografie. Het onderzoek wordt begeleid door prof.dr. Hans Renders 
en prof.dr. Yme Kuiper. 

 
 
Biografie van Josef Kotalla krijgt lovende kritieken 
De biografie van Josef Kotalla, waarop Richard Hoving op 24 oktober 
promoveerde, werd lovend besproken in de pers. Het Nederlands Dagblad 
roemde het ‘vernieuwende perspectief’ en het ‘grondig onderzoek’ in de 
biografie. Een volledig overzicht van de besprekingen in kranten en op 
internet is hier te vinden. 

 
Fries Biografie Instituut opgericht 
In de Leeuwarder Courant werd onlangs de 
oprichting van het Fries Biografie Instituut (FBI) 
aangekondigd. In het artikel noemen initiatiefnemers 
Hans Renders, uitgever Steven Sterk, Bert Looper van Tresoar en Geart de 
Vries van het Historisch Centrum Leeuwarden de biografieën die ze graag 
zouden zien verschijnen. Onder auspiciën van het Biografie Instituut 
verschijnt momenteel de biografiereeks Over leven. In maart 2020 zal ter 
gelegenheid van de oprichting van het FBI een symposium worden 
georganiseerd in Tresoar. 
 

 
Maryam Thirriard verdedigt haar proefschrift 
Het Biografie Instituut was in een vroeg stadium betrokken bij het promotieonderzoek 
van Maryam Thirriard. Zij zal op 12 december haar proefschrift Crafting the New 
Biography: Virginia Woolf, Lytton Strachey and Harold Nicolson verdedigen aan de 
Université Aix Marseille. Het boek behelst een onderzoek naar de verhouding tussen 
theorie en praktijk in het werk van de drie grondleggers van de zogenaamde New 
Biography. 
 

Meer informatie kunt u vinden op de website www.biografieinstituut.nl. 
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Jelle Horjus writes thesis on Jannes Reiling 
Minister Jannes Reiling was born on April 27, 1923 in the village of Nieuw-
Weerdinge. He spent the first ten years of his life in the Dutch heartland of 
the baptists, the peat colonies of Groningen and Drenthe. He became in 1958 
the first president of the Seminarium of the Union of Baptist Chruches in the 
Netherlands. This small protestant community is not in the spotlight very 
often, but it occupies an interesting position between the well-known 
churches and the liberated groups. Jelle Horjus, theologian and baptist, writes 
Reilings biography. The research is supervised by prof. Hans Renders and 
prof. Yme Kuiper. 

Biography Josef Kotalla praised widely 
The biography of Josef Kotalla, the subject of Richard Hoving’s PhD 
defense on 24 October, received many laudatory reviews in the Dutch 
press. The Nederlands Dagblad praised the ‘innovative perspective’ 
and the ‘thorough research’ that was undertaken for the book. A 
complete list of the reviews in newspapers and online can be found 
here. 

Frisian Biography Institute created 
In a recent edition of the Leeuwarder Courant 
the foundation of the Frisian Biography 
Institute (FBI) was announced. In the article, 
the initiators Hans Renders, publisher Steven Sterk, Bert Looper of Tresoar 
and Geart de Vries of the Historical Center Leeuwarden stated which 
biographies they would like to be published. Right now, the series Over 
leven is appearing under auspices of the Biography Institute. In March 
2020 a colloquium will be organized on occasion of the foundation of the 
FBI.  

Maryam Thirriard defends her PhD thesis 
On December 12, Maryam Thirriard will defend her thesis Crafting the New 
Biography: Virginia Woolf, Lytton Strachey and Harold Nicolson at Aix Marseille 
University. The Biography Institute was involved in her doctoral research at an early 
stage. Thirriard researched the relation between theory and practice in the work of three 
founders of the so-called New Biography movement. 
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