
Bezoek Sisonke Msimang 
 
Kier Schuringa -- 14 februari 2019  
 
Zondag 10 februari jl. hield Sisonke Msimang, Zuid-Afrikaans schrijfster en opiniemaker, de Nelson Mandela lezing in 
een afgeladen grote zaal van de Stadsschouwburg in Amsterdam, georganiseerd door ZAM onder het motto Building a 
world beyond them and us. Zie de ZAM-website voor een anderhalf uur durende livestream van haar toespraak en het 
voorafgaande culturele programma: https://www.zammagazine.com/engage/events/823-sisonke-msimang-live-stream 
(externe link) 
De dag daarop bracht Sisonke een bezoek aan het IISG, waarbij ze ontvangen werd door Afelonne Doek (directeur 
collecties), Machteld Maris (communicatie medewerker) - die ook bij de Mandela lezing aanwezig waren - en mijzelf. Ik 
kon haar laten kennismaken met de anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie van het instituut, o.a. met al ons 
Mandela-gerelateerd materiaal en de foto's etc. over de ANC-gemeenschap in ballingschap waarin zij ook opgroeide. 
Maar zij bleek ook zeer geinteresseerd in de rest van onze collectie en het onderzoekswerk van het IISG. Een leuk en 
inspirerend bezoek. 
 

 
 
Ikzelf, Afelonne Doek, Bart Luirink, Laurens Nijzink (ZAM), Sisonke Msimang. 
Foto's: Pieter Boersma. 
Sisonke Msimang, Laurens Nijzink, ikzelf laat een selectie uit de collectie zien. 
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Zuid-Afrika reis en overlijden Lucia Raadschelders 
 
Kier Schuringa -- 30 November 2018  
 
In november maakten mijn partner Maud Kortbeek en ik een reis naar Zuid-Afrika (Johannesburg, Kaapstad, Durban) 
waarbij ik ook een aantal besprekingen had met mensen en organisaties in het kader van mijn werk met de anti-
apartheid en zuidelijk Afrika collectie van het IISG, o.a. met de Nederlandse ambassade, South African History Archive, 
South African History Online, het ANC archief en het nieuw op te zetten Museum and Archive of the Constitution at the 
Hill (MARCH). Ik sprak ondermeer met Lauren Segal, hoofd conservator van MARCH, die ik op Constitution Hill een set 
dubbele posters en ander actie-materiaal van de Nederlandse anti-apartheidsgroepen overhandigde als bijdrage aan de 
collectie van MARCH. 
 

 
 
Midden in onze reis overleed onze vriendin Lucia Raadschelders, voormalig AABN-staflid, Vula-medewerkster en de 
laatste 10 jaar collega archivaris bij de Nelson Mandela Foundation in Johannesburg. Op zondag 25 november zijn Maud 
en ik aanwezig geweest bij (en hebben we een bijdrage geleverd aan) een 'memorial' voor Lucia Raadschelders op de 
Nelson Mandela Foundation. Op 8 december zal ook in Amsterdam een herdenking van Lucia worden gehouden. 
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Afrika foto's van Pieter Boersma  
 
Kier Schuringa -- 10 september 2018  
 
Enige tijd geleden heb ik een kleine collectie foto's van Pieter Boersma verwerkt die hij maakte tijdens verschillende 
AWEPA-missies in zuidelijk en oost-Afrika tussen 1992 en 2005. Een mooie aanvulling op onze collectie en een klein 
maar passend eerbewijs aan Pieter die als weinig andere Nederlandse fotografen zo veel heeft gefotografeerd in de 
regio en bijgedragen aan de brede anti-apartheid en zuidelijk Afrika solidariteitsbeweging. 
De Pieter Boersma Photo Collection Southern and Eastern Africa omvat ruim 750 foto's van politieke gebeurtenissen en 
sociaal-economische omstandigheden in een serie oost en zuidelijk Afrikaanse landen, waarbij de nadruk ligt op 
(kleinschalige) economische activiteiten en arbeidsomstandigheden. Zo'n 90 foto's uit de collectie zijn gedigitaliseerd en 
worden gepresenteerd in de online catalogus van het IISG: http://hdl.handle.net/10622/COLL00324 (externe link) 
 

 
 
Bierfabriek in Dar es Salaam, Tanzania. 1996. 
 

https://archief.socialhistory.org/nl/staff/kier-schuringa
http://hdl.handle.net/10622/COLL00324


 
 
Vakbondsdemonstratie voor arbeiders met HIV/AIDS in Zuid-Afrika. 2000. 
 
********** 
 

Filmpjes over de IISG anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie 
 
Kier Schuringa -- 10 augustus 2018  
 
De publiciteitsafdeling van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis heeft twee korte filmpjes (3 à 4 
minuten) gemaakt waarin onze anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie wordt geïntroduceerd aan de hand van een 
interview met mij en begeleidende beelden. Beide filmpjes zijn op de Facebook-pagina van het IISG geplaatst en te zien 
op https://www.facebook.com/International.Institute.of.Social.History/videos/1960562313999872/?fref=mentions 
(externe link)  
en https://www.facebook.com/International.Institute.of.Social.History/videos/1960589410663829/ (externe link) 
Ik vind ze zelf wel leuk geworden. 
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Nelson Mandela 100 activiteiten 
 
Kier Schuringa -- 16 juli 2018  
 
Eerder deze maand was ik in Londen, o.a. voor de opening van een expositie Mandela and Me in het gebouw van de 
British Council aldaar. Op 17 juli, de dag voor Mandela's honderste geboortedag, opent ook in Londen een veel grotere 
tentoonstelling, de Nelson Mandela Centenary Exhibition in de Queen Elizabeth Hall van de Londense Southbank. Deze 
tentoonstelling wordt georganiseerd door het Archiefkomitee van de vroegere Engelse Anti-Apartheid Beweging, het 
Apartheidsmuseum in Johannesburg en het Southbank Centre. Voor meer informatie zie: http://www.aamarchives.org/ 
(link is external) 
Ook in Nederland wordt aandacht besteed aan de 100ste geboortedag van Nelson Mandela. Informatie daarover is te 
vinden op de speciale Mandela 100-pagina van ZAM: https://www.zammagazine.com/mandela-100 (link is external) 
waarop blogs, video's, fotografie en actuele agendagegevens te vinden zijn. 
 

 
 
 
********** 
 
 

Nelson Mandela Centenary bijeenkomst in Leiden 
 
Kier Schuringa – 4 juni 2018  
 
Vrijdag 1 juni jl. was ik op een bijeenkomst in het Academiegebouw in Leiden, waar het Afrika Studiecentrum samen met 
de Vrije Universiteit en de Zuid-Afrikaanse ambassade in Nederland een lezing organiseerden over de betekenis van 
Nelson Mandela, naar aanleiding van het feit dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat hij werd geboren. De 'keynote 
speech' werd gehouden door prof. Tom Lodge, die een interessante uiteenzetting gaf over de kernmerken van het 
leiderschap van Nelson Mandela. Ik had een kleine selectie van on archiefmateriaal over Nelson Mandela bij me dat ik in 
de hal ten toon kon stellen. Later dit jaar zullen zeker nog andere activiteiten gaan plaatvinden in het kader van het 
"Mandela 100 jaar", in Nederland en elders. 
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********** 
 
 
Raadpleging van de anti-apartheid en zuidelijk Afrika collectie in de afgelopen jaren 
 
Kier Schuringa -- 15 januari 2018  
 
Ik heb een overzicht gemaakt van de raadplegingen en andere vormen van gebruik van de anti-apartheid en zuidelijk 
Afrika collectie van het IISG in de afgelopen zes jaar (2012-2017). Zowel van de raadplegingen van onze archieven en 
collecties via de studiezaal van het IISG, als allerlei vragen om (bronnen)materiaal, scans van foto's en ander 
beeldmateriaal, adviezen, etc. die door mijzelf werden afgehandeld. Het totaalbeeld stemt zonder meer tot 
tevredenheid, vooral omdat de belangstelling voor de collectie niet afneemt, maar betrekkelijk constant op zo'n 30 à 40 
serieuze raadplegingen e.d. per jaar ligt. Ruim de helft daarvan zijn studenten, onderzoekers, journalisten, etc. uit 
Nederland die vooral de archieven van de Anti-Apartheids Beweging Nederland, Angola Comité/Komitee Zuidelijk Afrika 
(bij elkaar zo'n 60%), Comité Zuid-Afrika, Werkgroep Kairos en andere groepen raadplegen. De laatste twee jaar worden 
trouwens ook de collecties met anti-apartheid en zuidelijk Afrika foto's en documentatie die beschikbaar zijn gekomen, 
via de studiezaal geraadpleegd. De raadplegingen en verzoeken om informatie en beeldmateriaal van buiten Nederland  
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komen voor bijna de helft uit Zuid-Afrika - archieven, musea, onderzoekers/studenten, vroegere ANC-leden in 
ballingschap, etc. Wat de rest van de wereld betreft, zijn vooral Canada/VS en Engeland goed vertegenwoordigd (bij 
elkaar ongeveer een kwart), maar komen de vragen ook uit landen als Portugal, Spanje, België, Mozambique, Namibië 
en Zwitserland. Internationaal zijn het minder de archieven die geraadpleegd worden, maar wordt er meer om 
documentatie c.q. bronnenmateriaal gevraagd en vooral om foto's en ander beeldmateriaal. De onderwerpen waarover 
onderzoek gedaan wordt of vragen worden gesteld lopen nog veel meer uiteen. Uiteraard de activiteiten van de 
verschillende Nederlandse anti-apartheidsgroepen in het verleden, maar ook allerlei aspecten van (de geschiedenis van) 
de strijd tegen apartheid en kolonialisme in zuidelijk Afrika èn de internationale solidariteit daarmee komen aan de orde. 
Foto's van personen en specifieke gebeurtenissen, maar ook foto's en ander beeldmateriaal voor tentoonstellingen - in 
het Rijks in Amsterdam en de Nelson Mandela Foundation in Johannesburg bijvoorbeeld - en voor websites van diverse 
archieven. De meeste onderwerpen zijn aan Zuid-Afrika gerelateerd, maar ook landen als Namibië, Angola, Mozambique 
en Guinee-Bissau komen aan de orde. 
 

 
 
 


