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V 
eel Nederlanders hebben een beeld tijd nauwelijks politieke rechten en leefden 
bij de apartheid, maar wie kent haar zij gescheiden van de blanke minderheid. 
oorsprong? Uitgeverij Noordhoek Door de industrialisatie ontstond echter 
voorziet in een behoefte door het een zwarte stedelijke bevolking die 

- werk van de Zuid-Afrikaanse biograaf 
Lindie Koorts over de eerste apartheids
premier Daniël François Malan (1874-1959) 
in het Nederlands uit te geven. 
De boerenzoon studeerde theologie in 
Utrecht en besteeg vervolgens de preek
stoel. Maar al snel werd hij actief.voor de 
Nationale Partij. Veel Afrikaners voelden 
zich in het dominion Zuid-Afrika achter
gesteld bij de Engelssprekende blanken. 
Malan was een van hun vurigste pleitbe
zorgers en vanaf1934 hun politiek leider. 
Intussen hadden zwarte, bruine en 
Indische Zuid-Afrikanen sinds de koloniale 

concurreerde met de witte onderklasse. 
Malan wilde daarom de segregatie, die hij 
vanaf 1943 'apartheid' noemde, aanscher
pen. In 1948 won hij de verkiezingen en 
kon hij zijn plan gaan uitvoeren. 
De apartheid stuitte in het Westen toen 
nog niet op veel protest. Dat kwam er pas 
in 1960, toen Malan net was overleden. De 
'profeet van de apartheid' was een man 
van het verleden, die een zware wissel trok 
op de toekomst van Zuid-Afrika. 

Bas Krom hout is redacteur van Historisch 
Nieuwsblad. 
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Frédéric Crahay en Johan Puttemans 189 p. Eddy de Wind 222 p. Meulenhoff, € 19,99 

AUSCHWITl 
Sterck & De Vreese, € 22,90 

Vijfenzeventig jaar geleden werd Heruitgave van de bijzonder 
het bekendste concentratie- en indrukwekkende, maar om de 
vernietigingskamp bevrijd. Dit een of andere reden nooit erg 
boek geeft een beknopt over- bekend geworden herinneringen 
zicht van de geschiedenis en de van de Joodse arts Eddy de 
bevrijding van het kamp. Voor Wind. Hij moest in Auschwitz in 

wie er al veel over een zi ekenbarak 

1 
weet een overbodig 

Eindslation 
werken. Later 

boek, voor jongeren Auschwitz publiceerde hij als -· ... 
we llicht een nuttige eerste over het 
introductie. KZ-syndroom. ' 

90 I HISTORISCH NltUWSBlAO 

.• ,""T • 

» EN OOK NOG ... 

In de Bijbel wordt 
de verdrijving uit 
het paradij s in een 
paar regels afge
handeld , maar John 
Milton schreef er 

ruim 10.000 versregels over en 
bedacht en passant het woord 
'pandemonium'. Prachtige 
vertaling van Peter Verstegen. 
Het paradijs ve loren John 
Milton 497 p. Athenaeum-Polak 
& Van Gennep, € 34,99 

Een uni versiteits
bibliotheek is er niet 
alleen voor docen
ten en studenten, 
maar ook voor 

burgers. Gedegen en geïllus
treerde studie over de voorloper 
van de Amsterdamse UB, in de 
periode 1418-1632. Boeken vo 
de geleerde burgeriJ Jos Biemans 
600 p. Vantilt, € 39,95 

Jonkheer Duco 
Wilhelm Sickinghe 
was begin jaren 
twintig ordonnans
officier van kon ingin 
Wilhelmina. Zijn 

dagboeken zijn nu uitgegeven. 
De rnaarschalks afel Janine de 
Jager 192 p. Pegasus,€ 19,99 

d Kleermaker in Auschwilz 
David Van Turn hout en Dirk Verhofstadt 
332 p., € 24,99 

lde Leib Kartuz ontvluchtte in 
1929 het toen al sterk antisemi-
tische Polen en vestigde zich in 
Antwerpen, waar hij na het 
uitbreken van de oorlog in het 
verzet ging, om uiteindelijk toch 

1 
in Auschwitz te 
belanden. Een 
schrijnend, maar 
imponerend 
levensverhaal. 


