
GESKIEDENIS HG VRAESTEL 1 NOVEMBER 2004

ALGEMENE KOMMENTAAR

1. Opvoeders en kandidate kan in die meeste gevalle gelukgewens word met die kwaliteit van hulle antwoorde.

2. Die meerderheid opstelle is op ‘n redelik logiese en georganiseerde wyse aangebied.  Ongelukkig het baie
kandidate punte verloor omdat hulle antwoorde oor die onderwerp gehandel het eerder as oor die vraag.
Hulle moet die vraag deurlopend beantwoord in hulle antwoord.

3. Baie kandidate was in staat om ‘n verskeidenheid vaardighede aan te wend om aan die vereistes van die
brongebaseerde vrae te voldoen.

OPSTELVRAE

4. Die kandidate wat die kriteria in die hoërgraadmatriks in hulle opstelle toegepas het, is beloon.  Daardie
kandidate kon

• die vraag korrek beantwoord;
• die relevante inhoud selekteer om die vraag te beantwoord;
• ‘n  gedagterigting ontwikkel;
• ‘n gepaste vlak van historiese analise en verduideliking toepas;
• ‘n antwoord deeglik beplan en struktureer.

5. Ongelukkig is daar steeds kandidate wat by vraag 1A alles oor die onderwerp skryf sonder om die vraag in
gedagte te hou. Baie kandidate het nie werklik Hertzog se rol in S.A. se onafhanklikheidswording uitgelig nie.
Kandidate moet leer om ‘n logiese bespreking/verduideliking te gee.

6. In vraag 1B het sommige kandidate nie die gebeure wat gelei het tot die stigting van die Verenigde Party
bespreek nie en ook die ideologiese verskille tussen die VP-lede uitgelaat.

7. In vraag 2A kon sommige kandidate nie onderskei tussen die rolle wat deur elk van  Malan, Strydom en
Verwoerd gespeel is nie.  Krediet is gegee aan kandidate wat gefokus het op wetgewing wat die “slegs-
blankes”-republiek moes beveilig.

8. Slegs ‘n paar kandidate het vraag 3A, wat gehandel het oor die UDF as die enigste effektiewe interne
weerstandsbeweging teen PW Botha se beleid, aangedurf.  Baie min kon hulle standpunt regverdig.

BRONGEBASEERDE VRAE

9. Baie kandidate kon bewyse uit bronne onttrek en dié bewyse gebruik om te wys dat hulle die
tydperk/gebeurtenis/saak verstaan.  Hulle het goeie punte verwerf.

10. Kandidate kon ook die bronne effektief gebruik om eenvoudige interpretasies te maak, maar het gesukkel met
die meer komplekse interpretasies.  Baie van die kandidate kon byvoorbeeld nie vooroordeel verduidelik nie
(4.1.3 b en 6.1.3 b), nie ‘n histories korrekte paragraaf skryf nie (5.2.5), vergelykings tref (6.1.4) of simboliek
verduidelik nie (6.2.2).


