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Hermann Giliomee Bernard K. Mbenga

hermann giliomee was van 1982 
tot 1998 professor in Staatswetenskap 
aan die Universiteit van Kaapstad. Hy 
was ’n genoot van die Yale-universiteit, 
die Universiteit van Cambridge en 
die Woodrow Wilson Center for 
International Scholars in Washington. 
Van 1995 tot 1997 was hy president 
van die Suid-Afrikaanse Instituut 
vir Rasseaangeleenthede. Hy is tans 
buitengewone professor in Geskiedenis 
aan die Universiteit van Stellenbosch. 

Giliomee skryf gereeld oor die Suid-
Afrikaanse geskiedenis en kontemporêre 
politiek en het vyftien boeke die lig 
laat sien, o.m. The Shaping of South 
African Society, From Apartheid to 
Nation-building en The Awkward 
Embrace: One-Party Domination and 
Democracy. Sy Die Afrikaners: ’n 
Biografi e was ’n blitsverkoper in sowel 
Afrikaans as Engels en is ook deur die 
Virginia University Press in die VSA 
en Christopher Hurst & Co in die 
Verenigde Koninkryk uitgegee.  
Sy mees onlangse boek is Nog altyd 
hier gewees: die storie van ’n 
Stellenbosse gemeenskap.

bernard k. mbenga doseer 
sedert 1987, as medeprofessor in 
Geskiedenis, aan die Universiteit 
van Noordwes, Mafi keng. Hy het ’n 
M.A. in Geskiedenis verwerf aan die 
Universiteit van York in Engeland, en 
sy doktorsgraad aan die Universiteit van 
Suid-Afrika (Unisa) met ’n verhandeling 
oor die geskiedenis van die Bakgatla-
ba-Kgafela in die Pilanesberg. Sy 
navorsingsbelangstellings omvat  die 
rol van swart gemeenskappe in die 
Suid-Afrikaanse Oorlog (1899–1902), 
die verkrying van grond deur swart 
gemeenskappe in Transvaal, asook 
die rol van sendelinge en swart 
hoofmanskappe. Hy doseer ook oor 
inheemse kennissisteme.

Mbenga het referate gelewer 
by internasionale konferensies in 
Suid Afrika, die VSA, die Verenigde 
Koninkryk en Australië en is die 
mederedakteur en mede-outeur (saam 
met Carolyn Hamilton en Robert Ross) 
van Cambridge History of South Africa, 
Vol. 1, c. 200 AD to 1886 AD. Hy is 
’n lid van die redaksie van die South 
African Historical Journal, The Journal 
of African History en die aanlyn e-
joernaal History Compass (www.history-
compass.com). 

Heribert Adam Mohamed Adhikari Howard Barrell Monica Bot J.P. Brits

Luli Callinicos Janette Deacon Richard Elphick Albert Grundlingh William Gumede

heribert adam is professor in 
Sosiologie aan die Simon Fraser-
universiteit, Vancouver, Kanada. Hy 
is die mede-outeur van o.m. Seeking 
Mandela: Peacemaking between Israelis 
and Palestinians. 

mohamed adhikari doseer in 
die Departement van Geskiedenis-
wetenskap aan die  Universiteit van 
Kaapstad en skryf gereeld oor bruin 
identiteit. Sy mees onlangse boek is 
Not White Enough, Not Black Enough: 
Racial Identity in the South African 
Coloured Community.

howard barrell het in die 
intelligensie-afdeling van die ANC 
gedien, sowel ondergronds as in 
ballingskap in die 1980’s, toe hy as 
joernalis in Suider-Afrika gewerk het. 
Sy doktorstesis aan die Universiteit van 
Oxford het die ANC se operasionele 
strategie tussen 1976 en 1986 
ondersoek. Hy was redakteur van die 
Mail & Guardian en doseer tans aan 
die Universiteit van Cardiff. 

monica bot het aan die Universiteit 
van Leiden gegradueer en het wyd 
geskryf oor onderwys in Suid-Afrika. 
Sy was ’n navorsingsbestuurder by 
die Suid-Afrikaanse Instituut vir 
Rasseaangeleenthede en direkteur van 
die NRO EduSource. 

j.p. brits  is professor in Geskiedenis 
aan die Universiteit van Suid-Afrika 
(Unisa) en het wyd gepubliseer oor 
die politieke geskiedenis van Suid-
Afrika voor 1948. Sy bekendste boek 
is Op die vooraand van apartheid: die 
rassevraagstuk en die blanke politiek in 
Suid-Afrika, 1939-1948.

luli callinicos is die outeur van Oliver 
Tambo: Beyond the Engeni Mountains en 
A People’s History of South Africa (in drie 
boekdele). Sy is ’n stigterslid van die 
History Workshop aan die Universiteit 
van die Witwatersrand. 

janette deacon het ’n Ph.D. in 
Argeologie aan die Universiteit van 
Kaapstad verwerf en spits haar toe op 
die rotskuns van Suider-Afrika. Sy was 
werksaam aan die universiteite van 
Kaapstad en Stellenbosch, asook by die 
Raad vir Nasionale Gedenkwaardighede. 
In 2005 is sy as ereprofessor by die 
Universiteit van Suid-Afrika (Unisa) 
aangestel. Sy is die skrywer van meer as 
130 akademiese referate en ses boeke.
 

richard elphick is professor in 
Geskiedenis aan die Wesleyan University, 
Middletown, Connecticut, VSA. Sy boeke 
sluit in Kraal and Castle: Khoikhoi and 
the Founding of White South Africa en 
Christianity in South Africa: a Political, 
Social and Cultural History.

albert grundlingh is professor 
in en voorsitter van die Departement 
van Geskiedenis aan die Universiteit 
van Stellenbosch. Hy het wyd 
gepubliseer oor die Suid-Afrikaanse 
kultuurgeskiedenis, en die 
historiografi e. Sy publikasies sluit o.m. 
The Dynamics of Treason in.

william m. gumede is ’n 
navorsingsgenoot by die Graduate 
School of Public and Development 
Management aan die Universiteit 
van die Witwatersrand. Hy was 
assistentredakteur van die koerant 
The Sowetan en is die outeur van 
Thabo Mbeki and the Battle for the 
Soul of the ANC. 

tom lodge het aan die Universiteit van 
die Witwatersrand gedoseer voordat hy 
professor in Staatsleer aan die Universiteit 
van Limerick, Ierland, geword het. 
Hy het wyd oor Mandela en die ANC 
geskryf. Sy boeke omvat Mandela: a 
Critical Biography en Politics in South 
Africa: from Mandela to Mbeki. 

andrew manson, voorheen 
professor in Geskiedenis aan 
die Universiteit van Noordwes, 
Mafi keng, het wyd gepubliseer oor 
die geskiedenis van Natal en die Zulu. 
Hy is die mede-outeur van The Hlubi 
Chiefdom in Natal/Zululand: a History. 
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Jeff Peires Benjamin Pogrund Christopher Saunders Lawrence Schlemmer Annette Seegers

Robert Shell Khehla Shubane Sandra Swart Virginia van der Vliet David Welsh

Milton Shain

Gavin Whitelaw

Tom Lodge Andrew Manson Richard Mendelsohn Kogila Moodley James Myburgh Bill Nasson

richard mendelsohn, mede professor in 
die Departement van Ge skiedeniswetenskap 
aan die Uni ver si teit van Kaapstad, het wyd 
geskryf oor die geskiedenis van die Suid-
Afrikaanse Jodedom. Hy is die outeur van 
Sammy Marks: Uncrowned King of the 
Transvaal en die mede-outeur van South 
African Jewry: an Illustrated History.

kogila moodley is professor in So sio-
logie in die Departement van Op voed-
kundige Studies aan die Uni versi teit van 
British Columbia, Kanada. Sy het wyd 
ge publiseer oor antirassisme, opvoedkunde 
en kritiese multikulturalisme. 

james myburgh het sy doktorsgraad 
oor die African National Congress 
onder die leiding van Thabo Mbeki aan 
die Universiteit van Oxford verwerf. 
Hy was voorheen ’n navorser vir die 
Demokratiese Party in die Parlement. 

bill nasson, professor in Geskiedenis 
aan die Universiteit van Kaapstad, 
het wyd geskryf oor imperiale en 
ander aspekte van die moderne Suid-
Afrikaanse geskiedenis. Sy publikasies 
omvat o.m. Abraham Esau’s War en The 
South African War. Sy jongste boek is 
Springboks on the Somme: a History of 
South Africa in the First World War.

jeff peires, voorheen professor in 
Geskiedenis aan die Universiteit van 

Transkei, het uit die diens van die Oos-
Kaapse provinsiale regering getree om 
hom heeltyds op skryf toe te spits. Hy is 
die skrywer van The House of Phalo en 
The Dead Will Arise. Hy is ere-professor 
aan die Institute of Social and Economic 
Research by Rhodes-universiteit.

benjamin pogrund, voorheen ad junk -
re dak teur van die Rand Daily Mail, is 
die stig ters di rek teur van die Yakar’s 
Center for Social Concern in Jerusalem. 
Hy is die outeur van How Can Man Die 
Better: the Life of Robert Sobukwe en 
Nelson Mandela. 

christopher saunders is 
professor in die Departement van Ge-
skiedeniswetenskap aan die Universiteit 
van Kaapstad. Sy hoofbelangstellingsveld 
is die 20ste-eeuse Suider-Afrikaanse 
geskiedenis en historiografi e. Hy was 
die voorsitter van die Suid-Afrikaanse 
Historiese Vereniging van 2003 tot 2005. 

lawrence schlemmer was professor 
aan die Universiteit van Natal, en 
professor en direkteur van die Centre 
for Policy Studies aan die Sakeskool 
van die Witwatersrandse Universiteit, 
asook visepresident van die Raad vir 
Geesteswetenskaplike Navorsing. 

annette seegers is ’n lid van die 
Departement van Staatswetenskap aan 

die Universiteit van Kaapstad. Sy het 
verskeie publikasies agter haar naam. 
Die bekendste is The Military and the 
Making of Modern South Africa. 

milton shain, professor in Geskiedenis 
aan die Universiteit van Kaapstad, 
het wyd geskryf oor die geskiedenis 
van  die Suid-Afrikaanse Jodedom en 
antisemitisme. Hy is die outeur van The 
Roots of Antisemitism in South Africa 
en die mede-outeur van South African 
Jewry: an Illustrated History.

robert shell, buitengewone 
professor in Historiese Demografi e aan 
die Universiteit van die Wes-Kaap, het 
wyd geskryf oor slawerny, Islam en vigs 
in Afrika. Sy gepubliseerde werke sluit in 
Children of Bondage: a Social History 
of Slavery at the Cape of Good Hope.

khehla shubane, ’n voormalige 
politieke gevangene op Robbeneiland, 
het ’n MBA aan die Bond-universiteit 
verwerf. Hy was ’n navorser by die Centre 
for Policy Studies aan die Sakeskool van 
die Witwatersrandse Universiteit en hoof- 
uitvoerende beampte van die Nelson 
Mandela-stigting voordat hy sy huidige 
pos as hoof- uitvoerende beampte van die 
BusinessMap-stigting aanvaar het. 

s.b. spies was professor in Geskiedenis 
by Unisa. Sy boeke sluit in The Origins 

of the Anglo-Boer War, Methods of 
Barbarism? Roberts and Kitchener and 
Civilians in the Boer Republics en Nuwe 
geskiedenis van Suid-Afrika (saam met 
Trewhella Cameron). Hy was redakteur 
van Kleio en van die South African 
Historical Journal.

sandra swart, senior lektor in 
Geskiedenis aan die Universiteit van 
Stellenbosch, het oor kwessies rakende 
maatskaplike en omgewingsgeskiedenis 
geskryf en is die medeskrywer van Breeds 
of Empire – the “Invention” of the Horse 
in Southeast Asia and Southern Africa.

virginia van der vliet het in die de-
part men te van Sosiale Antropologie aan 
die Rhodes-universiteit en die Universiteit 
van Kaapstad gedoseer. Sy het The Politics 
of AIDS geskryf en redigeer AIDSAlert.

david welsh het sy opleiding aan die 
universiteite van Kaapstad en Oxford 
geniet. Tot met sy aftrede in 1997 
was hy professor in Suider-Afrikaanse 
Geskiedenis aan die Universiteit van 
Kaapstad. Hy was ’n medewerker aan die 
Oxford History of South Africa. 

gavin whitelaw is die  ku rator van die 
Natalse Museum in Pietermaritzburg. Sy 
navorsing is toegespits op die argeologie 
van Afrika-boere, met die klem op die 
ooste like streke van Suid-Afrika.


