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Over Leven – nieuwe reeks biografieën 

van Uitgeverij Noordboek en het 

Biografie Instituut 

 

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 biografieën 
verschijnen in Over Leven, zowel oorspronkelijk Nederlands als vertaald. In de reeks verschijnen vier 
delen per jaar.  

De eerste twee titels verschijnen op 3 juni, in een fraaie gebonden uitvoering. Het gaat om 
Mansholt – Een biografie van Johan van Merriënboer en Ferdinand Domela Nieuwenhuis – Een 
romantische revolutionair van Jan Willem Stutje. Andere geplande nieuwe delen zijn Petrus Foko 
Tammens. Burgemeester in oorlogstijd van Chris Gevers en D.F. Malan en het ontstaan van het 
Afrikaner-Nationalisme  van Lindie Koorts. Belangrijke boeken in een prachtige tijdloze vormgeving. 
 

Mansholt – Een biografie 

ISBN 978 90 5615 497 4 

560 pagina’s 

hardcover, geïllustreerd 

€ 39,90 

 

Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

ISBN 978 90 5615 524 7 

552 pagina’s 

hardcover, geïllustreerd 

€ 39,90 
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