
14

B
IO

G
R

A
FI

E

JOHANN MAST
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Zelden werd een voetballer zo bewierookt als het Friese 

fenomeen dat lucratieve aanbiedingen van buitenlandse 

clubs achteloos terzijde schoof. Zijn verbluffende voetbal-

capaciteiten in combinatie met zijn eigenzinnige karakter 

maakten dat ús Abe in de jaren veertig en vijftig van de 

vorige eeuw uitgroeide tot onze Abe: een nationale held 

van mythische proporties, de Johan Cruijff van zijn tijd. 

ABE – de biografie is de herziene editie van het in 2007 

verschenen Abe, Het levensverhaal van Nederlands eerste grote 

sportidool. Hierin wordt het hele verhaal verteld: over 

het kind, de jongvolwassene tijdens de oorlogsjaren, de 

voetballer, de allround sportman, de Fries, het fenomeen 

én de mens achter de mythe.

In ‘ABE’ wordt Lenstra eerlijk geportretteerd als een wat nukkige 

maar vaak geniale sportman. – Website De Top 10, categorie 

voetbalbiografieën. 

JoHAnn MAst (1970) is sportverslaggever 
en columnist bij de Leeuwarder Courant. 
Hij is tevens (co-)auteur van historische 
sportboeken. 

Abe Lenstra was een sprookje, dat je elke dag weer aan  
jezelf vertelde – Jan Mulder

Wie wil er niet het eeuwige leven? Biografieën in 

boekvorm leggen een leven vast. Voor eeuwig?  

Nee, ook biografieën worden soms herboren. Dat gebeurt 

in de nieuwe reeks Over Leven van Uitgeverij Noordboek 

in samenwerking met het Biografie Instituut van de 

Rijksuniversiteit Groningen. In biografieën worden  

echte levens besproken en geïnterpreteerd. Daarom is het 

genre zo geliefd, en steeds geliefder onder echte lezers. 

Alleen goede boeken ‘overleven’ hun tijd – zo ook bij 

biografieën, dat is het idee achter deze reeks. In Over Leven 

worden, onder auspiciën van Hans Renders biografieën 

uitgebracht die niet meer leverbaar waren, soms in een 

herziene editie. Daarnaast zullen ook nieuwe biogra-

fieën verschijnen in Over Leven, zowel oorspronkelijk 

Nederlands als vertaald. In de reeks verschijnen vier  

delen per jaar. 
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FERDINAND DOMELA NIEUWENHUIS
EEN ROMANTISCHE REVOLUTIONAIR
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REEDS VER SC HENEN

LINDIE KOORTS

D.F. MALAN  
Profeet van de apartheid 

In 1948 leidde Daniël François Malan (1874-1959), voorma-

lig predikant in de Nederduits Gereformeerde Kerk in 

Zuid-Afrika, zijn Nasionale Party naar de verkiezingsover-

winning. Voor veel Afrikaners een droom die uitkwam, 

maar met verstrekkende gevolgen voor het grootste 

gedeelte van de bevolking. Het bewind van Malan luidde 

namelijk het tijdperk van de apartheid in, waarmee 

rassenscheiding werd geïnstitutionaliseerd.  

 

Deze biografie beschrijft D.F. Malans persoonlijke en 

politieke leven tegen de achtergrond van de opkomst 

van het Afrikaner nationalisme in de eerste helft van de 

twintigste eeuw. Dit nationalisme diende als voedings-

bodem voor apartheid, en is daarmee bepalend geweest 

voor de geschiedenis van Zuid-Afrika tot op heden. 
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Een geschiedenis die met begrip is beschreven zonder apologetisch te zijn, die sympathie uitstraalt 
zonder te verontschuldigen. – Jacob Dlamini, auteur van Native Nostalgia en Askari

linDie koorts is historicus en onderzoeker 
bij de International Studies Group van 
de Universiteit van de Vrijstaat. In 2010 
promoveerde ze op haar biografie van  
D.F. Malan, waarvoor ze werd genomineerd 
voor de belangrijkste non-fictie prijzen van 
Zuid-Afrika.
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