
  

Goede Hoop in de klas 
Het begin van de apartheid 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Hans Goedkoop duikt in het verleden van 
Zuid-Afrika. De mensen in Zuid-Afrika 
hebben tientallen jaren geleefd onder 
apartheid, de strikte rassenscheiding. 
Nog steeds is de apartheid merkbaar in 
Zuid-Afrika. We gaan terug naar het 
begin. Hoe is de apartheid eigenlijk 
ontstaan? 
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Zuid-Afrika, apartheid, rassenscheiding, 
discriminatie, racisme.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het examen-
programma: GS Domein B Tijdvak 8. 
 
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: 
‘Boerenoorlogen in Zuid-Afrika’. 
 
Antwoorden 
Juiste antwoorden: 
1) Er kwam een verbod op gemengde 
huwelijken. 
2) thuislanden en Bantoestan 
3) Sophiatown 
4) townships 
5) pasjeswet 
6) burgers 
7) waaronder 
8) Nelson Mandela 
8) ANC 
9) militaire 
10) gearresteerd en gevangengezet 
 

Inleiding 
De uit Nederland afkomstige ex-premier 
van Zuid-Afrika, Hendrik Verwoerd, 
omschreef de apartheid als volgt: 
“Een beleid van goed nabuurschap. Hoewel 
we moeten erkennen dat die verschillen 
bestaan, kunnen we ook in harmonie 
samenleven en elkaar helpen.”  
 
Instructies 
Uit verschillende voorbeelden blijkt dat de 
uitspraak van Verwoerd in de praktijk 
allesbehalve waar was. Streep steeds het 
onjuiste woord door, zodat het verhaal bij 
het filmpje klopt. 

 
 
Het begin van de apartheid 
Blanken en niet-blanken kregen ieder hun 
eigen ingangen en voorzieningen. 1) Het 
Zuid-Afrikaans burgerschap werd hen 
ontnomen/er kwam een verbod op 
gemengde huwelijken. Dit alles werd 
vastgelegd in verschillende wetten en 
regels. De niet-blanken kregen kleine 
afgelegen delen van het land 2)  (de 
suburbs/thuislanden/Bantoestan) 
toegewezen, waar zij zich op eigen wijze 
moesten ontwikkelen. In 3)  
Capetown/Sophiatown leefden alle rassen 
door elkaar, maar tijdens de apartheid 
werd de stad ontruimd en de bewoners 
werden gedeporteerd naar 4) 
getto’s/townships. De 5) wet op aparte 
gerieven/pasjeswet leidde bijvoorbeeld tot 
massale protesten. Na een tijdje werd het 
duidelijk: het apartheidsregime boog niet 
voor vreedzaam verzet. Bij een grote 
demonstratie schoten de autoriteiten 
tientallen 6) revolutionairen/burgers dood, 
7) waaronder/maar geen vrouwen en 
kinderen. De maat was nu toch echt vol. Er 
stond een Zuid-Afrikaanse leider op, te 
weten 8) _ _ _ _. Hij was de leider van het 9) 
ANC/ARP. Hij richtte een 10) militaire/ 
vreedzame tak op en in 1962 werd hij 11) 
president van Zuid-Afrika/ gearresteerd en 
gevangengezet. 
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