
Het Zuid-Afrikahuis is een internationaal kennisinstituut dat zich richt op taal, cultuur en geschiedenis van 
Zuid-Afrika. In ons pand aan de Keizersgracht bevindt zich de grootste verzameling aan Zuid-Afrikaanse 
(vak)literatuur in Europa. Onze collectie bestaat uit een bibliotheek, archief en beeldbank. Naast het beheer 
hiervan organiseren we evenementen, tentoonstellingen, taalcursussen en is er een trouwe leeskring actief. 
De Stichting Zuid-Afrikahuis financiert een leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis, 
een scriptieprijs, beheert een studiefonds en organiseert binnen het Jongerenproject studiereizen. 
Van wetenschappelijk onderzoek tot koffieochtenden met expats: iedereen met hart voor Zuid-Afrika is 
baie welkom in het Huis.

2019 in beeld

Juni 2020

Partners & ondersteuningen

Bestuur Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland 2019

H.V. van Strien, penningmeester 
– tot en met 31 december 2019

Prof.dr. G. Harinck, lid Mr. B.W. Hopperus Buma, lid

Lic. A. Buyse, lid

Mr. A. Waaijer, secretaris

Drs. F. Burgers MBA, lid  
– tot 18 juni 2019

Jhr. mr. M.L.E. Storm van ’s 
Gravesande, vicevoorzitter

J. Schinkelshoek, voorzitter 



Uitleningen
402 totaal
73 normaal
77 studenten

Toekomstvisie 2019-2022

Bibliotheek 

Bibliotheekactiviteiten 

Archief

Lenersinformatie

Bibliotheekcollectie
Leeskringen
91 deelnemers

Vertaalworkshop
32 deelnemers
Rondleidingen
59 deelnemers

Bibliotheekleden
288 leden

Nieuwe titels
385 titels

Nieuwe leden
65 leden

Schenkingen
147 titels

Metamorfoze
48 banden

Verlengen OPC
150 totaal 

Aanvragen OPC
63 totaal 
Reserveren OPC
9 totaal 

Visie 

Ambitie

Missie

Strategie

   Het Zuid-Afrikahuis wil cultureel aanspreekpunt zijn voor 
Zuid-Afrika, Nederland en Vlaanderen.
   Als schakelpunt tussen deze landen richt het zijn focus op de 
Afrikaanse taal, cultuur en historie.

   Aandacht voor het Afrikaans is inclusief en houdt dus in dat die gericht 
is op alle gemeenschappen in Zuid-Afrika die het Afrikaans spreken.

   Bibliotheek, archief en de evenementen staan als kernactiviteiten 
centraal in het Zuid-Afrikahuis.

In 2019 zijn er aan de bibliotheek 319 bezoeken gebracht. Er waren 402 uitleningen. Het Huis blijft investeren in de 
bibliotheek en heeft in 2019 532 titels (147  schenkingen en 385 zelf aangeschaft) verworven mede dankzij schenkingen van 
diverse uitgevers waaronder: NB-publishers, Uitgewers , Umuzi, Protea Boekhuis, Lapa, Penguin Random House, en African 
Sun Press.De Van Ewijck-Stigting te Kaapstad subsidieerde de onkosten voor het verschepen van boeken naar Nederland.

23 banden Het Zuid-Afrikaanse tijdschrift (1836-1842, 1878-1893)
25 banden Christelijk schoolblad (1893-1919), waarvan één band 
afkomstig uit de Bijzondere Collecties van de UvA

Archief algemeen 
(unieke bezoekers) 636 bezoekers

Kleine schenkingen archief

Per e-mail (archief)
114 inzages

Inzages archiefstukken
319 inzages

Beeldbank algemeen 
(unieke bezoekers) 507 bezoekers

4 meter toegevoegd bestaande uit 
11 nieuwe archiefingangen

In 2017 besloot het Bureau Metamorfoze van de Koninklijke 
Bibliotheek dat zij op grond van de Financieringsregeling 
Metamorfoze Archieven en Collecties 2015 onze aanvraag 
voor conservering en digitalisering van de collectie Arbeidsmigratie 
1880-1940 uit de archieven te honoreren. Het gaat om ca. 25 meter 
uniek archiefmateriaal. In het najaar van 2019 is het project zo goed 
als afgerond.

185 combilid 
2 gratis 



Evenementen

Communicatie

Boekpresentaties
183 deelnemers

Expositie openingen
54 deelnemers

Filmavonden
146 deelnemers

Adhoc evenementen 
289 deelnemers

Vriendenevenementen
205 deelnemers

Muziek avonden 
38 deelnemers

Het Zuid-Afrikahuis heeft in 2019 veel verschillende evenementen georganiseerd. Eén van de hoogtepunten was op 31 mei 
het bezoek van de Zuid-Afrikaanse theatermaker en beeldend kunstenaar William Kentridge aan het Huis, wiens 
totaalspektakel The Head & The Load het Holland Festival 2019 opende. In een bomvol huis ging Kentridge, onder leiding 
van Margriet van der Waal, het gesprek aan met diverse kenners van de Zuid-Afrikaanse cultuur. 

1000 lezers
55% klikt altijd
17% geregeld

24% soms Leeftijd: 
25-34 27%
45-54 17%
65+ 16%

Nieuwsbrief Websitebezoek Spectrum

35% 65% 82 volgers256 volgers1765 volgers

NL 60% 
VS 13% 
ZA 10,5% 
BE 4,5%

Direct 65%
Organic 39%
Social 61%
Doorverwezen 51%
Email 91%

Unieke bezoekers 14.815 1 januari 2019
563 lezers

31 december 2019
527 lezers

Uitgaves

In 2019 zijn in totaal 14 beurzen toegekend en is er 
een bedrag van totaal € 50.420 uitgekeerd.   

Programma’s

Studiefonds

Taalcursus

Jongerenproject

62% 38%

30 juni

20 juli

Deelnemers
11 studenten
2 begeleiders

Gastgezinnen
8 Amsterdam
7 Den Haag

Cursus Afrikaans gevorderd
19 deelnemers

Cursus Afrikaans beginners
13 deelnemers

Cursus Afrikaans conversatie
17 deelnemers
Cursus Nederlands
30 deelnemers



Personeel & vrijwilligers

Resultaten

Vooruitzichten 2020

Mw. I.M. Vermeij, coördinator 
evenementen – tot 1 november

Mw. T. Dorr, vrijwilliger

Mw. J. van Baarsel, communicatie en 
evenementen – vanaf 1 september

Dhr. S. Scholte ter Horst, assistent-
bibliothecaris – vanaf 1 september

Mw. B. Oortwijn, bibliothecaris 
– vanaf 1 april

Mw. A. van Strien, vrijwilliger 
- tot 1 mei

Mw. T.B. Tilkema-Fokke, assistent-
bibliothecaris – tot 18 juli

Dhr. Ph. van der Walt, vrijwilliger 
- vanaf 1 augustus

Mw. drs. J.A. Stobbe, archiva-
ris – tot en met 31 december 

Mw. S. Bruyn, vrijwilliger 
- vanaf 1 augustus 

Mw. C. de Maijer, bibliothecaris 
– tot 1 mei 

Dhr. prof.dr. G.J. Schutte, 
vrijwilliger

Dhr. dr. B. de Graaff, fondsen-
werving - vanaf 1 september

Mw. mr. J.G. Calmeyer Meijburg-
van Reekum, directeur

Mw. J. Schinkel, vrijwilliger 
- tot 1 mei

De ANBI-status van de stichting vereist dat de stichting 
90% van haar uitgaven relateert aan haar doelstellingen. 
Feitelijk houdt dat in dat het vermogen van de stichting, 
afgezien van incidentele mutaties door erfstellingen en 
dergelijke, mag groeien met het inflatiepercentage.

De stichting behaalde in 2019 een positief resultaat van 
€ 410.540. In 2018 was dit € 1.030.124 negatief. 
De verbetering wordt in hoge mate veroorzaakt door de 
koersresultaten op onze beleggingen. In 2019 waren die 
(on)gerealiseerde koersresultaten ruim € 818.000 positief 
en in 2018 ruim € 556.000 negatief. 

Financiële zaken

Anbi

Het Zuid-Afrikahuis ziet de toekomst met groot vertrouwen tegemoet. De in 2018-2019 uitgezette koers als cultureel 
schakelpunt tussen Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika zal voortvarend ter hand worden genomen. En de uitdagingen 
waarvoor het Zuid-Afrikahuis zich geplaatst ziet binnen de nieuwe financiële kaders, zullen op moderne, efficiënte en 
duurzame wijze aangegaan worden.

€410.540

€-556.000

€-1.030.124

€818.000

20192018

Journalist in het Huis

Marnus Hattingh
juli – augustus 2019

Inge Kühne
november – december 2019

Melinda Stuurman 
 mei - juni 2019

Johann Maarman
september - oktober 2019

Marietjie Gericke
maart - april 2019

Samantha van den Berg
januari - februari 2019

90% van uitgaven 
gerelateerd aan de
doelstellingen


