
  

Andere Tijden in de klas 
The making of Mandela 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Andere Tijden volg 
je het politieke leven van Nelson Mandela 
en vertellen ze hoe hij wereldberoemd 
werd, mét Nederlandse hulp.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Nelson Mandela, Apartheid, protest, Zuid-
Afrika.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 10. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals 
‘De weg naar onafhankelijkheid van 
Suriname’. 
 
Antwoorden 
1a 1948 b Het was een strikte scheiding 
van rassen waarbij zwarte Afrikanen 
minder rechten hadden, geen stemrecht, 
en ze in speciale wijken moesten wonen.  
2a Hij organiseerde geweldloze protesten 
en acties. b Omdat het protest op die dag 
eindigde in geweld. Hierdoor werd de 
partij van Mandela, het ANC, verboden en 
werd Mandela gezocht door de 
autoriteiten. 3a Door hem volledig af te 
sluiten van de buitenwereld. Hij mocht 
geen contact hebben met mensen buiten 
de gevangenis. b Door het smokkelen van 
berichten van het ANC naar Nelson 
Mandela en andersom. 4 Eigen antwoord., 
bijvoorbeeld: door hem in de publiciteit te 
houden bleef het een onderwerp waar 
mensen aandacht voor hadden. 5 Eigen 
antwoord.  

Kijkvragen 
 
1a In welk jaar werd de Apartheid 
ingevoerd? 
b Wat houdt Apartheid in? 
 
2a Wat voor protesten organiseerde Nelson 
Mandela samen met het ANC? 
b 21 maart 1960 was een belangrijke dag 
voor het ANC en Mandela. Waarom was dit 
zo? 
 
3a Leg uit hoe de Zuid-Afrikaanse regering 
Nelson Mandela in de jaren ’70 en ’80 
monddood probeerden te maken.  
b Hoe hielpen de Nederlandse Conny Braam 
en Antoinette Vogelsang het ANC met het 
oplossen van dit probleem? 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
4 Het ANC organiseerde rond het 
gevangenschap van Mandela allerlei 
manifestaties, zelfs tot in Hollywood.  Kun 
je een reden bedenken waarom dit handig 
was om hem vrij te krijgen? 
 
5 Nelson Mandela verbleef na zijn 
arrestatie 28 jaar lang in de gevangenis. Hij 
zat vast in de beruchte gevangenis op het 
Robbeneiland. Zijn omgang met dit 
gevangenschap en de slechte 
omstandigheden daar maakten hem 
wereldberoemd. Heb jij hier wel eens iets 
over gehoord? Zo ja, welke verhalen? 
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