Het Klokhuis in Zuid-Afrika
Woensdag 22 maart t/m woensdag 26 april, 18.23 uur, Zapp (NPO 3)
Aflevering 1 ( 22 maart) – Zuid-Afrika: Taal
Maurice bezoekt in Paarl in Zuid-Afrika het wonderlijke Taalmonument dat is opgericht ter ere
van het Afrikaans; een taal met Nederlandse roots. Hij ontmoet rapper Jack Parow en vraagt
hem naar de onzekere toekomst van het Afrikaans. Sinds de afschaffing van de Apartheid
heeft Zuid-Afrika namelijk 11 officiële talen. Maurice pikt er een uit en doet een cursus: Xhosa.
Dos Hermanos zingt en rapt in en over het Afrikaans.
Aflevering 2 (29 maart) – Zuid-Afrika: Slavernij
Maurice bezoekt Kasteel de Goede Hoop waar de slavengeschiedenis in Zuid-Afrika is
begonnen door toedoen van de Nederlanders. In één van de eerste boerderijen, GrootConstantia, gaat hij op zoek naar de overblijfselen van de slavengeschiedenis. En hij ontmoet
Aubrey Springveldt, die op zoek is gegaan naar zijn eigen slavenafkomst. Def P rapt en zingt
over alle vormen van slavernij.
Aflevering 3 (5 april) – Zuid-Afrika: Wilde dieren
De ontdekkingsreiziger Robert Gordon kreeg in de 17e eeuw opdracht van de VOC om het
zuiden van Afrika in kaart te brengen. Hij maakte daarbij prachtige tekeningen die gelukkig
bewaard zijn gebleven. Maurice bekijkt ze in het Rijksmuseum in Amsterdam. En in het gebied
van de wildfarm ‘Asante Sana’ in Zuid-Afrika gaat hij op zoek naar het favoriete dier van
Robert Gordon: de giraffe. In de sketch zien we een voorvader van Varkentje Rund op jacht
in Zuid-Afrika.
Aflevering 4 (12 april) – Zuid-Afrika: Apartheid
In Johannesburg legt Maurice uit hoe het verschrikkelijke systeem van Apartheid in de praktijk
werkte. Hij bezoekt op de fiets het township Soweto dat in de Apartheidsjaren een belangrijke
rol heeft gespeeld. Hoe ziet Soweto er tegenwoordig uit? Dos Hermanos zingt over zwart en
wit, maar ook over blauw en geel.
Aflevering 5 (19 april) – Zuid-Afrika: Mandela
Maurice vertelt het verhaal van de beroemde Zuid-Afrikaanse verzetsstrijder Nelson Mandela.
Hoe bevocht hij het afschuwelijke apartheidssysteem? Maurice bezoekt de plaats waar
Mandela gearresteerd werd voordat hij 27 jaar lang werd opgesloten. In de archieven van
de Mandela Foundation krijgt hij te zien hoe ongekend populair Mandela is geworden. Met
een liedje over een held als Nelson Mandela: ‘Je moet maar durven’.
Aflevering 6 (26 april) – Zuid-Afrika: Zeesafari
Het wild van Zuid-Afrika is niet alleen te bewonderen op het land. Ook langs de kust leven
prachtige dieren. Maurice bezoekt Dyer Island: een prachtig natuurgebied waar zo’n 60.000
Kaapse pelsrobben leven naast een kolonie Afrikaanse pinguïns. Tussen al dat lekkers jaagt
de witte haai. Maurice gaat te water in een kooi om er één te ontmoeten. In de quiz weten
Bert en Joke alles, maar dan ook alles over ‘The big five’ in de oceaan.

