Goede Hoop in de klas
De succesvolle strijd tegen
apartheid
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
De Goede Hoop duikt in het verleden van
Zuid-Afrika. De apartheid is een zwarte
bladzijde in de Zuid-Afrikaanse
geschiedenis. Wat waren de redenen dat
de apartheid uiteindelijk is opgeheven?
Presentator Hans Goedkoop gaat in
gesprek met een oud ANC-strijder.

Kijkvragen
1a Wat was het ANC?
b Welke mensen kregen les op een ANCschool?
2a Waarom merkte Patric in eerste
instantie weinig van de rassenscheiding en
rassenrelaties tijdens de apartheid?
b Wat was de directe aanleiding waardoor
hij het op een gegeven moment wel
merkte?
3a Wat was de reden dat de mensen
massaal de straat op gingen?
b Waarom was dit zo’n probleem?

Vakgebied
Geschiedenis

4 Wat was waarschijnlijk de reden dat het
eten in het ANC kamp was vergiftigd?

Kernbegrippen
Zuid-Afrika, apartheid

5 Na gesprekken met het ANC wordt de
apartheid afgeschaft en wordt Nelson
Mandela president van Zuid-Afrika (zie foto,
rechts). Kort daarop wordt de waarheid- en
verzoeningscommissie geïnstalleerd.
a Wat gebeurde er als je de waarheid
vertelde?
b Wat was het doel van de commissie?
c Wat was het gevolg van deze commissie?

Kerndoelen
Deze video sluit aan bij het examenprogramma: GS Domein B Tijdvak 9, 10.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Goede Hoop in de klas’. Op Schooltv.nl vind
je meer video’s uit deze serie, zoals: ‘Het
begin van de apartheid’.
Antwoorden
1a De verboden organisatie die strijdt
tegen apartheid. b Mensen die verbannen
of gevlucht waren uit Zuid-Afrika omdat
ze lid waren van het ANC. 2a Omdat hij in
een zwarte gemeenschap leefde. b Omdat
alle machinisten blank waren. 3a Een wet
die onderwijs is het Afrikaans verplicht
stelde. b Ze wilden geen les in de taal van
de onderdrukker. 4 Infiltratie vanuit de
regering. 5a Dan kon je worden
vrijgesteld van strafvervolging. b Om de
daders en slachtoffers van de apartheid
met elkaar te verzoenen. c De meest
gruwelijke verhalen kwamen naar boven.
6 D.

Verdiepingsvraag
6 Hoe wordt apartheid meestal vertaald in
het Engels?
A Racial segregation
B Racial discrimination
C Racial separation
D Bovenstaande antwoorden zijn wel een
beetje juist, maar het werd ook in andere
talen gewoon ‘apartheid’ genoemd.
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