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TELEMATIESE ONDERRIG - 2015 
 

GESKIEDENIS ROOSTER – GRAAD 12 (Kwartaal 1) 
 
 

Dag Datum Tyd Vak Onderwerp 

Donderdag 5 Maart 16:00 – 17:00 History Topics 1 and 2: 
answering essay and 
source-based 
questions 

Vrydag 6 Maart 16:00 – 17:00 Geskiedenis Onderwerpe 1 en 2: 
beantwoord opstel en 
brongebasseerde vrae 
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ASSESSERING IN GRAAD 12 
Altesaam word daar van kandidate verwag om DRIE vrae te beantwoord wat soos volg 
is: EEN (1) brongebaseerde vraag en EEN (1) opstelvraag. Die derde vraag kan of 'n 
brongebaseerde of 'n opstelvraag wees. Opstel- en brongebaseerde vrae tel 50 punte 
elk.  
• Die totaal vir elke vraestel is 150. 

Die voorgeskrewe onderwerpe sal soos volg geassesseer word:  

VRAESTEL 1 
AFDELING A: BRONGEBASEERDE VRAE  
(EEN vraag per onderwerp sal opgestel word) 

AFDELING B: OPSTELVRAE  
(EEN vraag per onderwerp sal opgestel word) 

1. Die Koue Oorlog:  
Vraagfokus: Die oorsprong van die Koue 
Oorlog   
• USSR en VSA en die vorming van 
belangesfere  
• Wie moet die blaam dra vir die Koue 
Oorlog? 

1. Uitbreiding van die Koue Oorlog:  
Vraagfokus:  
Gevallestudie: Viëtnam (2014–2016)  

 

2. Onafhanklike Afrika  

Vraagfokus: Afrika gedurende die Koue 
Oorlog:  
Gevallestudie: Angola 

2. Onafhanklike Afrika  

Vraagfokus : Vergelykende gevallestudies 
van die Kongo en Tanzanië Suksesse en 
uitdagings  
• Politieke en Ekonomiese  

Burgerlike samelewingsprotes 1950's 
tot 1970's  
Vraagfokus: Die VSA 
Burgerregtebeweging  

Burgerlike samelewingsprotes 1950's 
tot 1970's  
Vraagfokus: Swartmagbeweging   

 

VRAESTEL 2 
AFDELING A: BRONGEBASEERDE VRAE  

(EEN vraag per onderwerp sal opgestel word) 
AFDELING B: OPSTELVRAE  

(EEN vraag per onderwerp sal opgestel word) 

1. Burgerlike protes in Suid-Afrika: 
1970's en 1980's  
Vraagfokus: Swart Bewussyn daag die 
apartheidstaat uit  
 

1. Burgerlike Samelewingsprotes in 
Suid-Afrika 1970's en 1980's  
Vraagfokus: Die krisis van apartheid in die 
1980's  
• Regeringspoging om apartheid te 
hervorm  
• Interne weerstand 

2. Die koms van demokrasie na Suid-
Afrika en die aanvaarding van die 
verlede  
Vraagfokus: Die WVK  

2. Die koms van demokrasie na Suid-
Afrika en die aanvaarding van die 
verlede  
Vraagfokus: Die onderhandelde 
ooreenkoms en die RNE  

3. Die einde van die Koue Oorlog en 'n 
nuwe wêreldorde 1989 tot die hede  
Vraagfokus: 'n Nuwe wêreldorde   
• Wat is globalisasie?  
• Magsbalans en impak op Afrika: Noord-
Suid en Suid-Suid-betrekkinge  
• Dominansie van globale kapitalisme  
• Opkomende ekonomieë en verskillende 
vorme van kapitalisme: BRICS  

3. Die einde van die Koue Oorlog en 'n 
nuwe wêreldorde  
Vraagfokus: Die einde van die Koue 
Oorlog: Die gebeure van 1989 (2014–
2016)  
• Gorbachev se hervormings in die 
Sowjetunie  
• 'n Keerpunt in Suid-Afrika  
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OPSTELVRAE 
 
 
V1: VRAAG 4 

 
 

ONDERWERP 1: UITBREIDING VAN DIE KOUE OORLOG: GEVALLESTUDIE – 
VIËTNAM 

 
 
OPSTELVRAE A 
 
' ... Al die militêre mag van 'n supermoondheid kon die klein nasie van kleinboere nie 
verslaan nie.' 
 
Bespreek hierdie verklaring krities in die lig van die Verenigde State van Amerika se 
betrokkenheid in Viëtnam tussen 1965 en 1975. Gebruik relevante voorbeelde om 
jou antwoord te staaf.         [50] 
 

MEMORANDUM 
 

' ... Al die militêre mag van 'n supermoondheid kon nie 'n klein landjie van kleinboere 
verslaan nie.'  
 

Bespreek hierdie stelling krities in die lig van die Verenigde State van Amerika se 
betrokkenheid in Viëtnam tussen 1965 en 1975. Gebruik gepaste voorbeelde om jou 
antwoord te staaf.             
                    
OORSIG  
 

Kandidate moet die verskillende redes waarom die VSA daarin gefaal het om die 
oorlog teen Viëtnam ondanks hulle groter militêre mag, krities bespreek. Duidelike 
voorbeelde moet gebruik word om hulle argumente te staaf.  
 

HOOFASPEKTE  
 

Kandidate moet die volgende aspekte in hulle antwoord insluit:  

 Inleiding: Kandidate moet die hoofargument baie kortliks saamvat – in hierdie 
geval die hoofredes waarom die VSA daarin gefaal het om die oorlog teen 
Viëtnam te wen.  
 

UITBREIDING 
 

VSA se militêre taktiek  

 Die VS was swak toegerus en opgelei om 'n guerrilla-oorlog in Viëtnam te veg. 
Hulle het verloor teen die meer ervare Viëtkong wat die woude geken het en die 
ondersteuning van die plaaslike bevolking gehad het.  

 Die VS het 'soek en vernietig'-taktiek gebruik, en het hele dorpe van Viëtnamese 
burgerlikes vernietig, maar hulle het daarin gefaal om die Viëtkong te vernietig.  

 Die VS het lugaanvalle en chemiese wapens gebruik om die woude te ontbos en 
napalm om die Viëtnamese bevolking te intimideer en vernietig.  
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 Hierdie taktiek het die VSA baie steun gekos onder die Viëtnamese bevolking 
(Noord en Suid), maar het ook die anti-oorlog gevoelens tuis in die VS 
aangevuur.  
 

Weerstand teen die oorlog in die VSA  

 'n Groeiende getal mense (veral jong studente op die kampusse van die VSA) het 
die VSA se betrokkenheid in Viëtnam teengestaan.  

 Samekomste, demonstrasies en opmarse is gehou deur die hele VSA                 
(4 studente is deur staatstroepe doodgemaak by Ohio Staatsuniversiteit, 1971) – 
baie jongmense wou nie opgeroep word om 'n oorlog te veg waarin hulle nie 
geglo het nie (ideologies het hulle nie met die VSA se beleid van inperking 
saamgestem nie).  

 As gevolg van die mediadekking (Viëtnam was die eerste oorlog wat 
gebeeldsend is), was baie Amerikaners teen die verwoesting van dorpe en die 
moord op burgerlikes wat plaasgevind het in die naam van 'demokrasie' gekant.  

 Die anti-oorlog-beweging het ondersteuning vir die VSA-regering tot so 'n mate 
ondermyn dat President Johnson nie vir herverkiesing gestaan het nie - Richard 
Nixon het vir verkiesing gestaan en belowe om die VSA se betrokkenheid by die 
oorlog te beëindig. 
 

Chinese en USSR-ondersteuning van Viëtkong 

 Alhoewel die Viëtkong nie die chemiese wapens en gesofistikeerde wapentuig 
gehad het wat deur die VSA gebruik is nie, het hulle wapens, hulp en bystand 
van die USSR en China ontvang.  

 Ondersteuning deur China en die USSR het dit vir die VSA-troepe baie moeilik 
gemaak om die guerrillas te ontwapen.  

 
Ongewildheid van die Suid-Viëtnamese regime  

 Die VSA het probeer om 'n ongewilde regime wat baie van die Suid-Viëtnamese 
mense (wat die VSA veronderstel was om 'bevry' van die kommuniste) nie 
ondersteun het nie, te steun.  

 Die Suid-Viëtnamese regering was essensieel 'n militêre diktatorskap en die 
regerende elite is deur die meerderheid van die kleinboerklas gehaat.  
 

Vasberadenheid en vaardigheid van Viëtkong in vergelyking met VS- 
dienspligtiges.  

 Die Viëtkong was hoogs gedissiplineerde en toegewyde guerrillasoldate wat 
geveg het om hulle land te bevry (die Viëtnamese het dit as 'n bevrydingsoorlog 
beskou).  

 Hulle het ook die ondersteuning van die meerderheid van die Viëtnamese mense 
gehad.  

 In kontras, het die VS weermag bestaan uit hoofsaaklik baie jong, dienspligtige 
soldate.  

 Enige ander gepaste punt.  
 

 Slot: Kandidate moet hulle argument met 'n relevante gevolgtrekking opsom.     
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OPSTELVRAE B 
 
Verduidelik tot watter mate die Verenigde State van Amerika gedurende die tydperk 
1965 tot 1975 daarin geslaag het om die verspreiding van kommunisme in Viëtnam 
te stuit.           [50] 
 
 
MEMORANDUM  
[Beplan en konstrueer 'n oorspronklike argument wat gebaseer is op relevante 
bewyse deur gebruik te maak van analitiese en interpretasie vaardighede.] 
 
SINOPSIS 
Met die skryf van hierdie opstel moet kandidate in staat wees om 'n gedagterigting in 
te neem en aandui tot watter mate die Verenigde State van Amerika suksesvol was 
in die Viëtnamese Oorlog tussen 1965 en 1975.   
 
HOOFASPEKTE 
Kandidate behoort die volgende aspekte in hulle antwoord in te sluit: 

 Inleiding: Kandidate behoort 'n gedagterigting in te neem en aan te dui hoe 
hulle beplan om hulle standpunt te ondersteun.  

 
UITBREIDING 

 Redes waarom die Verenigde State betrokke geraak het in die Viëtnamese 
Oorlog (stuiting van die verspreiding van kommunisme, vrees vir die 'Domino 
Effek', verspreiding van kapitalisme) 
 

     Fokus op waarom die VSA onsuksesvol was in die bereiking van sy doel: 

 Mislukking van 'Operasie Rolling Thunder'  (bom missie van Maart 1965 
was om die Noord-Viëtnamese ekonomie te vernietig om hulle te keer om die 
Suide te help; om die Nasionale Vryheidsfront te vernietig)  

 Guerrilla oorlogvoering deur die Viëtminh/Viëtkong het die moraal van die 
VSA deurmekaar gemaak en ondermyn 

 Ho Chi Minh-roete en die belangrikheid daarvan  

 Mislukking van 'Operation Ranch Hand' (Konvensionele taktiek wat gebruik 
is deur die VSA se weermag was nie effektief a.g.v. digte plantegroei) 
gedwing om Napalm, agent oranje te gebruik - vernietig die omgewing, maar 
nie die Ho Chi Minh-roete nie 

 Anti-oorlog-protesbewegings in die VSA en internasionaal  

 Die rol van die media wat die impak van die oorlog toon op die Viëtnamese 
en op Amerikaanse soldate;  

 WHAM (Winning the hearts and minds of the Vietnamese) het eerstens die 
implementering aangedui van die onttrekkingproses  van Amerikaanse troepe 
uit Viëtnam  

 Rol van Nixon in die verwydering van die VS troepe 

 Vredesonderhandelinge tussen die VS en Viëtnam 

 Saigon (Suid-Viëtnam)  het geval vir die kommunistiese Noord-Viëtnam in 
1975 

 Enige ander  relevante antwoord  

 Slot: Kandidate moet hul argument saamvat met 'n relevante slot 
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Skryfraamwerk: Om ’n paragraaf met behulp van PVBS saam te stel 
 
’n Geskiedenis-opstel moet uit die volgende bestaan: 
1. ’n Inleiding 
2. ’n Reeks paragrawe (wat van PVBS gebruik maak) 
3. ’n Slot. 
 
Hoe stel jy elke paragraaf saam? Een manier is om die akroniem PVBS 
toe te pas: 
 
PUNT  Jou paragraaf se eerste sin moet ’n duidelike stelling of 

punt maak. 
 
VERDUIDELIK Die volgende paar sinne in jou paragraaf moet die punt 

verduidelik wat jy so pas gemaak het. 
 
BEWYSE  Die volgende paar sinne moet bewyse aanhaal om die 

stelling of punt te ondersteun wat jy hierbo gemaak het. 
Dit sal die datums, besonderhede, feite en syfers wees 
wat jy in jou handboek en bronne gelees het. 

 
SKAKEL  Aan die einde van jou paragraaf moet jy terugverwys 
   na die opstel se vraag en/of vooruit na die volgende 
   paragraaf. 
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BEPLANNINGSINSTRUMENT VIR ’N OPSTEL 
Opstelvraag 

 
 
 
Algemene gedagtes (dit sal die ‘punt’ aan die begin van elke paragraaf wees) 

 
 
 
 
 

   

   
Spesifieke voorbeelde (motivering of bewyse) 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 



9 
 

NASIENMATRIKS VIR OPSTELLE:  TOTAAL:  50 
 

 
 

VLAK 7 VLAK 6 

 

VLAK 5 

 

VLAK 4 

 

VLAK 3 

 

VLAK 2 

 

VLAK 1 

 
AANBIEDING 
 
 
 
 
 
 
INHOUD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baie goed 
beplande en 
gestruktureerde 
opstel. Goeie 
sintese van 
inligting. Het 'n 
goed 
gebalanseerde, 
oorspronklike  
argument 
ontwikkel met 
bewyse. Argument 
deurgaans 
volgehou en 
verdedig. 
Onafhanklike 
gevolgtrekking 
gemaak uit 
bewyse om die 
argument te 
ondersteun. 

Baie goed 
beplande en 
gestruktureerde 
opstel. 'n 
Relevante 
argument is 
gevolg. Bewyse 
gebruik om die 
argument te 
verdedig. Poog om 
'n onafhanklike  
gevolgtrekking uit 
die bewyse te 
maak om die 
argument te 
ondersteun. 
  

Goed beplande en 
gestruktureerde 
opstel. 
Poog om 'n 
duidelike argument 
te ontwikkel. 
Gevolgtrekking 
gemaak uit 
bewyse om die 
argument te 
ondersteun. 

Argument beplan 
en gestruktureer. 
Bewyse tot 'n 
sekere mate 
gebruik om 
argument te 
ondersteun.  
Slotsom bereik op 
grond van bewyse. 
 

Toon soms bewys 
van 'n 
gestruktureerde en 
beplande 
argument. Poog 
om 'n argument vol 
te hou. 
Gevolgtrekking nie 
duidelik 
ondersteun deur 
bewyse nie. 

Poging 
aangewend om 
antwoord te 
struktureer. 
Grootliks 
beskrywend of 
poog om argument 
te ontwikkel. Geen 
poging om 'n 
gevolgtrekking te 
maak nie. 

Weinig of geen 
poging om die 
opstel te 
struktureer nie. 
 

VLAK 7 
Vraag is ten volle 
beantwoord. 
Inhoudskeuse ten 
volle relevant tot 
argument wat gevolg 
is. 

 
47–50 

 
43–46 

     

VLAK 6 
Vraag is beantwoord. 
Inhoudseleksie  
relevant tot argument 
wat gevolg is 

43–46 40–42 38–39     

VLAK 5 
Vraag grotendeels 
beantwoord. Inhoud 
toereikend en 
relevant.  

38–39 36–37 34–35 30–33 28–29   

VLAK 4 
Vraag herkenbaar in 
antwoord. Sommige 
weglatings of 
irrelevante keuse van 
inhoud. 

  30–33 28–29 26–27   

VLAK 3 
Keuse van inhoud hou 
verband met vraag, 
maar beantwoord dit 
nie. Hou soms nie 
verband met die vraag 
nie. Weglatings. 

   26–27 24–25 
 

20–23 
 

 

VLAK 2 
Vraag ontoereikend 

beantwoord. Inhoud 
skraal. 

    20–23 18–19 14–17 

VLAK 1 
Vraag ontoereikend 
beantwoord of glad 
nie. Ontoereikend of 
irrelevante inhoud. 

     14–17 0–13 
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TOT WATTER MATE STEM JY SAAM MET ’N STELLING? 
 

Kwessie/onderwerp 
 
 
 

Stelling/sleutelvraag 
 
 
 
 

Bewyse om stelling te staaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewyse teen die stelling 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik die bewyse hierbo om ’n paragraaf te skryf: Tot watter mate stem jy 
saam met ’n stelling? 
 
 
Ek stem tot ’n sekere/ groot/ geringe/ gedeeltelike mate saam met die stelling, 
omdat  
 
 
 
 
 
 
Die stelling is egter nie heeltemal akkuraat nie, want  
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Vertel die gebeure in chronologiese (datum) volgorde 
Onderwerp/titel 
 
 
 

Stel die gebeurtenis/onderwerp bekend wat in chronologiese (datum) volgorde 
verduidelik sal word  
 
 
 
 
 

Eerste  
 
 
 

Toe 
 
 
 

Daarna 
 
 
 

Uiteindelik 
 
 
 

Ter afsluiting 
 
 
 

 

OORGANGSWOORDE 

aanvanklik  na derde totdat uiteindelik  

nou toe  in die 
tussentyd 

vir 
(tydsduur) 

daarna 

eerste later na afloop volgende nie lank 
daarna nie 

tweede op (datum) voorafgaande totdat wanneer 

wanneer sodra vandag onmiddellik gedurende 
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TEMPLAAT VIR DIE SAMESTELLING VAN ’N “OORSAAK EN GEVOLG”-
PARAGRAAF 

 

OORSAAK 1 
 
 
 
 
 

OORSAAK 2 OORSAAK 3 

 
 
 

 

GEVOLG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stel ’n paragraaf uit die aantekeninge hierbo saam. 
 
Die volgende oorsake …………………………………….. , ……………………………. 
en ……………………………….. het tot gevolg dat …………………………………… 
…..……………………………………………………………………………………………… 
As gevolg daarvan, het ...…………………………………………………….……… en  
…………………………………………...............….. gebeur. Dit verduidelik waarom  
..………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Oorgangswoorde: 
 

As gevolg van  Vanweë Begin met Gevolglik Gevolge van 

Indien ... dan Ten einde  Word 
veroorsaak deur 

Lei tot/het gelei 
tot 

Kan wees as 
gevolg van 

Sodat daardeur/ op 
dié manier 

derhalwe/ dus aldus Wanneer ... 
dan 
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Vraagterminologie 
 
Ontleed 
Breek ’n probleem in sy samestellende dele op. Kyk deeglik na elke deel deur ondersteunende 
argumente en bewyse daarvoor en daarteen te gebruik, asook die wisselwerking tussen die twee. 
 
Assesseer 
Weeg op tot watter mate iets waar is. Oorreed die leser van jou argument deur toepaslike bewyse 
aan te haal, maar onthou om ook enige tekortkominge en teenargumente uit te wys. Sluit af deur 
duidelik te stel tot watter mate jy met die oorspronklike voorstel saamstem.  
 
Lewer kommentaar op 
Kies die belangrikste punte van ’n onderwerp en gee jou mening, versterk jou standpunt deur logika 
en verwysing na toepaslike bewyse te gebruik, insluitend enige uitgebreide leeswerk wat jy gedoen 
het. 
 
Vergelyk 
Identifiseer die ooreenkomste tussen twee of meer verskynsels. Meld of enige van die gedeelde 
ooreenkomste of verskille meer belangrik as ander is.  
 
Kontrasteer (teenstelling) 
Soortgelyk aan vergelyk, maar konsentreer op die verskille tussen twee of meer verskynsels/feite, of 
wat dit anders maak. Wys enige verskille uit wat veral belangrik is. 
 
Evalueer krities 
Gee jou mening oor die mate waartoe ’n stelling of bevindings in ’n bewysstuk waar is, of die mate 
waartoe jy daarmee saamstem. Verskaf bewyse uit ’n wye verskeidenheid bronne wat met ’n 
argument saamstem én dit weerspreek. Kom tot ’n finale gevolgtrekking en baseer jou besluit op dit 
wat jy as die belangrikste faktore beskou en regverdig hoe jy jou keuse gemaak het. 
 
Definieer/omskryf 
Om die betekenis van iets presies te omskryf. Lig enige probleme uit wat met die definisie en 
verskillende interpretasies kan bestaan. 
 
Demonstreer  
Wys hoe, met voorbeelde om te illustreer. 
 
Beskryf  
Gee ’n volledige verduideliking van hoe en waarom iets gebeur of gebeur het. 
 
Bespreek 
In wese is dit ’n geskrewe debat waar jy jou vaardigheid om te redeneer gebruik, gestaaf deur 
noukeurig gekose bewyse om ’n saak vir en teen ’n argument te stel, of om die voor- en nadele van ’n 
gegewe konteks uit te lig. Onthou om tot ’n gevolgtrekking te kom. 
 
Brei uit  
Om in meer besonderhede te beskryf, meer inligting oor iets te gee. 
 
Evalueer  
Kyk na die verduideliking vir ‘evalueer krities’. 
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Ondersoek 
Kyk na alle besonderhede en bepaal die belangrikste feite en kwessies oor ’n onderwerp. Dit behoort 
’n kritiese evaluering te wees en jy moet probeer om redes te gee waarom die feite en kwessies wat 
jy geïdentifiseer het, die belangrikste is en jy moet ook die verskillende maniere waarop dit uitgelê kan 
word, verduidelik. 
 
Verduidelik 
Verduidelik ’n onderwerp deur ’n gedetailleerde weergawe te gee van hoe en waarom dit voorkom, of 
wat met die gebruik van hierdie term in ’n bepaalde konteks bedoel word. Jou weergawe moet 
duidelikheid hê sodat komplekse prosedures of die volgorde van gebeure verstaan kan word en 
sleutelterme moet, waar toepaslik, deur toepaslike bewyse gestaaf word. 
 
Gee ’n beskrywing van 
Om iets volledig te beskryf. Moet nie verwar word met ‘gee ’n weergawe van’ nie – dit vra jou nie 
slegs wat gebeur het nie, maar ook waarom. 
 
Identifiseer  
Bepaal die sleutelpunte wat behandel moet word, asook die implikasies daarvan. 
 
Illustreer 
’n Soortgelyke opdrag as ‘verduidelik’, waar jy gevra word om die stelsel van iets deur middel van 
bepaalde voorbeelde en statistiek, indien toepaslik, aan te dui om gewig aan jou verduideliking te 
gee. 
 
Interpreteer 
Demonstreer jou begrip van ’n kwessie of onderwerp. Dit kan die gebruik van bepaalde terminologie 
deur ’n skrywer wees, of wat die bevindinge van ’n bewysstuk vir jou te kenne gee. In laasgenoemde 
geval, lewer kommentaar oor enige beduidende patrone en oorsaaklike verhoudings. 
 
Regverdig 
Stel ’n saak deur talle bewyse te gee om jou idees en standpunte te ondersteun. Ten einde ’n 
gebalanseerde argument aan te bied, oorweeg menings wat teenstrydig met joune kan wees voordat 
jy tot ’n slotsom kom. 
 
Gee die breë trekke van 
Dra die belangrikste punte oor deur klem te plaas op globale strukture en onderlinge verhoudings, 
eerder as die fynste besonderhede. 
 
Wys hoe  
Bied in logiese volgorde en met verwysing na toepaslike bewys die stadiums en kombinasie van 
faktore aan wat tot iets aanleiding gee. 
 
Noem  
Spesifiseer in duidelike terme die sleutelaspekte van ’n onderwerp sonder om té beskrywend te wees. 
Verwys na bewyse en voorbeelde, waar van toepassing. 
 
Som op 
Gee ’n verkorte weergawe deur die belangrikste feite te noem en onnodige inligting te vermy. Kort of 
algemene voorbeelde sal gewoonlik genoeg vir hierdie tipe antwoord wees. 
 
Tot watter mate 
Die mate waartoe iets die geval is of geglo word om die geval te wees: hierdie tipe vraag vereis ’n 
deeglike evaluering van die bewyse wat in jou argument aangebied word. Verken alternatiewe 
verduidelikings, indien moontlik. 
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Tydlyn van gebeure in die Viëtnam-oorlog 1964-1973 

DATUM VSA se betrokkenheid in Viëtnam  Noord-Viëtnamese (Vietminh) en 
Nasionale Vryheidsfront  (NLF) (‘Viëtkong’)  

Groei van anti-oorlogbeweging in die VSA 

1964 Golf van Tonkin-voorval. VSA het beweer dat Noord-
Viëtnam ’n VSA-skip aangeval het. President Johnson het 
dit gebruik om die Amerikaanse Kongres te oorreed om 
meer betrokke in Viëtnam te raak. 
85% van VSA-burgers het die regering se beleid in die 
oorlog ondersteun. 

Twee elite bataljonne van Suid-Viëtnamese troepe is 
in guerrilla-aanvalle deur die NLF (Viëtkong) verslaan. 

 

1965 3 500 VSA-vegtroepe het in Viëtnam aangekom. 200 000 
VSA-soldate was teen die einde van die jaar in Viëtnam 
‘Operation Rolling Thunder’ van stapel gestuur. 

Daar was 170 000 Viëtkong-vegters.  

1966 VSA het begin om die tegniek van 'soek en vernietig' te 
gebruik. Amerikaanse troepe het met helikopters dorpies 
verwoes wat na hulle mening Viëtkong ondersteun het.   

Noord-Viëtnam / Viëtkong het tussen 1965 en 1968 
ongeveer $2 miljard se militêre hulp van China en die 
USSR ontvang. Dit het 8 000 lugafweer-gewere 
ingesluit. 

Beide die nie-gewelddadige koördinerende studentekomitee 
(SNCC) en Black Panther Party was teen die Viëtnam-oorlog 
gekant.  
Swaargewigbokskampioen Muhammad Ali is tot 5 jaar 
gevangenskap gevonnis omdat hy geweier het om in 
Viëtnam te veg.  

1967 500 000 Amerikaanse troepe was in Viëtnam. 75 000 het in Washington DC teen die Viëtnam-oorlog 
betoog. 
Martin Luther King het by die anti-oorlogbeweging 
aangesluit. 

1968 Operation Phoenix is deur die Sentrale Intelligensie-
agentskap (CIA) ingestel. Die doel was om Viëtkong-
verdagtes te identifiseer en arresteer. 28 000 Viëtnamese 
is gearresteer en baie is gemartel.  

Tet-offensief: Verrassingsaanval op Suid-Viëtnamese 
stede deur Viëtkong en Noord-Viëtnamese magte. Dit 
was uiteindelik ’n militêre verlies vir die Kommuniste. 

Tet-offensief  Amerikaners het dit op TV gesien en was 
geskok dat die VSA onkant betrap is. CBS-nuusleser, Walter 
Cronkite, is bekend vir sy opmerking, “Ons is te dikwels deur 
die optimisme van die Amerikaanse leiers, beide in Viëtnam 
en Washington, teleurgestel ... [Ons] is vasgeval in ’n 
dooiepunt wat slegs deur onderhandeling beëindig kan word 
en nie deur oorwinning nie.” 

1968 My Lai-slagting  Amerikaanse troepe het 300-500 
Viëtnamese, meestal vroue en kinders, aangeval en 
vermoor. 

Die Viëtkong het hoofsaaklik guerrillataktiek gebruik: 
- Hulle het klopjagte op die VSA-kampe 

uitgevoer 
- Hulle het verrassingsaanvalle op die VSA-

troepe gebruik   
- Hulle het strikke vir die VSA-troepe gestel 
- Hulle het nie uniforms gedra nie en dit was 

dus baie moeilik vir die VSA-soldate om te 
weet wie ’n boer en wie ’n Viëtkong-soldaat 

60% van Amerikaners het Johnson se hantering van die 
oorlog afgekeur. Johnson besluit om nie vir herverkiesing as 
Amerikaanse president te staan nie. 

1968  Jan-Junie: 221 kollegebetogings teen die Viëtnam-oorlog. 

1968  Demokratiese Nasionale Konvensie: 10,000 anti-oorlog-
betogers bots met polisiemanne en Nasionale Garde-
offisiere. Die geweld word op televisie uitgebeeld. 

1969 36 000 Amerikaanse militêre personeel het teen 1969 in 
die oorlog gesterf. 

My Lai-slagting word in die media blootgestel: Amerikaners 
hoor die eerste keer van die My Lai-slagting (wat in Maart 
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was. 
Die Viëtkong het goeie verhoudings met die boere 
gehad en het hul ondersteuning gewen.  

- Viëtkong-soldate het dikwels in die landerye 
gehelp. 

- Hulle het respek getoon.  
Die Viëtkong het ’n netwerk van tonnels rondom 
Saigon gebou wat 320 km lank was. Hierdie 
ondergrondse tonnels het slaapsale, werkswinkels, 
hospitale, kombuise, ammunisie- en 
wapenopslagplekke ens. bevat.   

1968 plaasgevind het). Kennis van die voorval ontlont 
openbare verontwaardiging. 
Teen 1969 was daar 34 000 persone wat diensplig ontduik 
het en deur die VSA-polisie gesoek is. Baie het na Kanada 
ontsnap. 

1970 President Nixon het sy beleid oor ‘Viëtnamisasie’ 
aangekondig – die idee was dat Suid-Viëtnamese troepe 
opgelei en toegerus sou word om by die VSA-troepe oor te 
neem. Die beleid het misluk. 

Kent State: Studentebetogings by Kent State Universiteit 
teen Nixon se inval in Kambodja. Nasionale Garde-offisiere 
word ingeroep om die betogings te beëindig. Hulle wond 
nege studente en maak vier dood (waarvan twee nie by die 
optog betrokke was nie). 

1970 ’n Meningspeiling het getoon dat 50% van Amerikaners die 
inval van Kambodja goedgekeur het, selfs al het Nixon 
sonder die goedkeuring van die Kongres opgetree. (Dit was 
’n poging om die 'Ho Chi Minh-pad’ se bevoorrading vanaf 
Noord-Viëtnam, deur Laos en Kambodja na die Viëtkong in 
die suide af te sny). 

Kambodja: (April) President Nixon kondig aan dat 
Amerikaanse magte dele van die Ho Chi Minh-pad regoor 
Laos gebombardeer en Kambodja ingeval het. Hierdie 
aankondiging maak die Amerikaners kwaad, want Nixon het 
sy veldtog op die belofte van die beëindiging van die oorlog 
gegrond. 

1970   Jackson State: (Junie) Studentebetogings by ’n kollege in 
Mississippi waar alle studente swart is. Nasionale Garde-
offisiere skiet twee studente dood en 12 word gewond. 

1971 5 000 VSA-soldate is in 1971 in die hospitaal vir 
gevegswonde en 20 000 vir dwelmmisbruik behandel (dit 
was ’n aanduiding dat dissipline en moraal laag was). 
VSA B52-bomwerpers het Noord-Viëtnam aangeval.  

 Pentagon-verslag: (Junie) Uiters geheime militêre verslag 
word aan die New York Times uitgelek en bring aan die lig 
dat die VSA planne opgestel het om oorlog teen Viëtnam te 
voer, al het President Johnson beweer dat hy nie troepe sou 
stuur nie. Openbare protes. 
4 Julie: 1 000 VSA-soldate het by die Chu Lai-strand 
byeengekom om teen die oorlog te betoog. 

1972 ‘Operation Linebacker II’ Nixon het opdrag gegee vir 12 
dae van swaar bombardering 

  

1973 27 Januarie – VSA en Noord-Viëtnam onderteken ’n 
ooreenkoms om die oorlog te beëindig. Teen 29 Maart is 
die VSA troepe uit Viëtnam onttrek. 

Noord-Viëtnamese weermag en Viëtkong het 
aangehou veg om die Suid-Viëtnamese regering 
omver te werp. 

 

1975  30 April: Saigon (die hoofstad van Suid-Viëtnam) is 
deur Noord-Viëtnamese troepe oorgeneem.  

 

1976 VSA het misluk om kommunisme in die noorde van 
Viëtnam te stuit. 

2 Julie: Noord- en Suid-Viëtnam is verenig om die 
Sosialistiese Republiek van Viëtnam te vorm. 
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                             GEVALLE STUDIE: LITTLE ROCK 

TYDLYN 

 

 

            DATUM GEBEURTENIS 

Mei 24, 1955  Die Little Rock Skool Beheerraad neem die Blossom Plan van 
geleidelike intergrasie aan, wat begin met hoẽrskool (begin in 
September 1957) en die laer grade wat volg in die 
daaropvolgende ses jaar. 

Februarie 8, 1956  Federale Regter John E. Miller verwerp die NAACP regsgeding 
(Aaron v. Cooper), verklaar dat die Little Rock Skool Raad “te 
goede trou” opgetree het om ‘n plan van geleidelike intergrasie op 
te stel.   

 In April, handhaaf die Eighth Circuit Appel Hof Regter Miller se 
beslissing.  Die federale distrik hof behou regspraak oor die saak, 
maar, maak die Skool Raad se implimentering van die Blossom 
Plan ‘n mandaad van die hof. 

Augustus 27, 1957  Die eerste publieke vergadering van die segregasie van die 
Mother’s League Central High School vind plaas. 

 Hulle dien ‘n mosie in om ‘n tydelike interdik teen die skool se 
intergrasie te verkry.  

 Twee dae later staan Pulaski Chancellor Murray Reed ‘n interdik 
toe op grond dat intergrasie tot geweld kan lei. Federale Regter 
Ronald Davies verklaar die interdik ongeldig en beveel die Skool 
Raad om met die desegregasie plan voort te gaan.  

September 2, 1957 
– (Arbeiders Dag) 

 Goewerneur  Orval Faubus beveel die Arkansas Nasionale Wag 
om die swart Amerikaanse studente te verhinder om Central High 
School binne te gaan.  Hy kondig sy planne aan in ‘n televisie 
toespraak.  

September 3, 1957  Die Moeders Bond (Mother’s League) hou ‘n “sonopkoms diens” 
by Central High.  Dit word bygewoon deur die lede van die 
Burgerlike Raad, ouers en studente.  

September 20, 1957  Federale Regter Ronald Davies bepaal dat Faubus nie die troepe 
gebruik het om wet en order te handhaaf nie en beveel hulle om 
pad te gee. 

 Faubus verwyder die Nasionale Wag en die Little Rock Polisie 
beweeg in. 

September 23, 1957  ‘n Omgekrapte skare van meer as 1,000 blankes vergader voor 
die Central High School, terwyl nege Afro Amerikaanse studente 
binnegelei word.  

 Die Little Rock polisie verwyder die nege kinders vir hul eie 
veiligheid.  President Eisenhower verwys na die oproer as ‘n 
“skande” en ontbied die federale troepe na Little Rock. 

September 24, 1957  1200 lede van die 101st Airborne Afdeling, die “Screaming 
Eagles” van Fort Campbell, Kentucky, kom aan in Little Rock.  

 Die Arkansas Nasionale Garde word onder federale bevel 
geplaas.  

September 25, 1957  Onder die troepe se begeleiding, word die “Little Rock Nine” terug 
na Central High School begelei vir hul eerste volle dag van klas. 
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Bron A 

Hierdie bron bestaan uit ‘n geskrewe bron sowel as ‘n visuele bron. 

 
Geskrewe bron: Hierdie verslag deur Elizabeth Eckford, ‘n Afro- Amerikaanse 
student, beskryf haar ondervinding op haar eerste dag by Central High School 
in 1957. 
 
Vir ‘n oomblik, al wat ek kon hoor, was die skuifeling (beweging) van hul voete.  Toe 
skree iemand, ‘Hier kom sy, kry gereed!’ Ek beweeg weg van die skare op die 
sypaadjie en in die straat.   As die skare my sou bykom, kon ek dan terugbeweeg 
sodat die wagte my kon beskerm.  Toe begin my knieë te wankel.  Skielik begin ek te 
wonder of ek dit sal maak tot die ingang wat ‘n blok vêr was.   Dit was die langste 
blok wat ek nog ooit in my hele lewe geloop het.  Hoe ook al, ek was nie te 
angsbevange nie omdat ek al die tyd gedink het dat die wagte my sou beskerm.   
 
Toe ek by ingang van die skool kom,  het ek weereens na die wag gegaan.  Maar 
hierdie keer het hy net voor hom gekyk en glad nie beweeg sodat ek verby hom kon 
kom nie.  Ek het nie geweet wat om te doen nie.  Toe sien ek ‘n paadjie, ‘n klein 
entjie verder, wat lei na die voorste ingang .  Ek stap in die rigting totdat ek reg voor 
die die paadjie was wat lei na die voordeur.  Die skare het nader beweeg en begin 
om my te volg. Hulle het my name geroep.  Nog steeds was ek nie bang nie.  Ek was 
net ‘n bietjie senuweeagtig.   
 
Die skare was stil.  Ek neem aan hulle het gewag om sien wat gaan gebeur. Toe ek 
daarin slaag om my knieë onder beheer te kry, stap ek na die wag wat die wit 
studente ingelaat het.   Toe ek verby hom probeer skuur, lig hy sy bajonet (wapen) 
en toe beweeg die ander wagte nader en hulle lig hul bajonette.  Hulle het my 
aangegluur, ek was baie bang en het nie geweet wat om te doen.  Ek het omgedraai 
en die skare het in my rigting beweeg.  Hulle het nader en nader beweeg.  
 
Party het geskree ‘lynch (hang) haar! Lynch haar!’ Ek het prober om na ‘n vriendelike 
gesig in die skare te soek – iemand wie dalk sou help.  Ek het in die gesig van ‘n ou 
vrou gekyk, en dit het na ‘n gawe gesig gelyk, maar toe ek weer na haar kyk, het sy 
op my gespuug.   
 

[Uit: www.spartacus.schoolnet.co.uk Toegang verkry: 26 Februarie 2014.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/
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Visuele bron: ‘n Foto van Elizabeth Eckford, een van die eerste Afro 
Amerikaanse studente wat by Central High School aankom. Wit studente het 
op haar geskree. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Uit: The USA 1917 to 1980 deur N Smith] 

Elizabeth Eckford 
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Vrae: 

Verwys na bron C 

1. Vergelyk hoe die bewyse in die visuele bron die inligting in die geskrewe bron 

met betrekking tot hoe Elizabeth Eckford behandel was, ondersteun   

                                                                                                         (2 x 2)  (4) 

 

2. Hoe bruikbaar is hierdie bron vir ‘n historikus wie navorsing doen oor die 

reaksie tot die desegregasie van Little Rock in 1957?                      (2 x 3)  (6) 

 

 

 

OPSOMMING 
 

                 

 

 

 

Wie? 

Goewerneur 
Faubus,Preside

nt 
Eisenhower,NA

ACP, 

Nege 
Ameriaanse 

studente Waarom? 

Segregasioniste wou  
nie gehad het skole 
moes desentergree 

nie  en hulle wou nie 
gehad het die 

regering  moes 
inmeng in   Arkansas 

politiek 

Skool 
desegregasie 
krises in Little                                           

Rock 

Wat? 

Goewerneur 
Faubus en 

segregasioniste 
probeer om die 

desegregasie van 
Central High, 
Little Rock, te 

stop    

Waar? 

Central High 
School, Little 

Rock, Arkansas, 
VSA 

Wanneer? 

1957 
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VRAAG 6 – OPSTELVRAAG 

SWARTMAGBEWEGING 

PRESTASIES VAN DIE BURGERREGTEBEWEGING  

• Die Wet op Burgerregte (1964) en Wet op Stemreg (1965) het die einde van 

die eerste fase van die stryd om rassegelykheid beteken.  Die 

Burgerregtebeweging het ‘n groot oorwinning behaal.  Dit was egter nog nie 

die einde van die stryd vir geregtigheid nie.  Baie jong, swart aktiviste het, 

gefrustreerd weens die stadige pas van verandering, opgehou om die 

slagspreuk ‘Vryheid nou’ te gebruik en begin om ‘Swartmag’ te eis. 

WAT HET DIE GESTALTE VAN DIE SWARTMAGBEWEGING GEMOTIVEER? 

• Die Burgerregbeweging se fokus was om segregasie in die Suide te beëindig. 

• Daar was ook segregasie in die Noordelike state. 

• 50% van Afro-Amerikaners het in ghettos gewoon met swak behuising en   

           hoër  werkloosheid.  

• Waterpype sou bars, krag onderbreukings sou veroorsaak word deur  

           kortsluitings. 

• Werkloosheid was hoog veral onder die jeug wie dan by bendes aangesluit  

           het. 

• Stedelike skole was bekend vir swak gehalte en oorbevolkte klaskamers en  

           die tekort aan hulpbronne 

• Polisie brutaliteit in the ghettos.   

Filosofie van Swartmag: 

• Swartmag is eerder ‘n filosofie as ‘n politieke organisasie. 

• Sterk klem is gelê op die belangrikheid van Swart kultuur, tradisie en  

           geskiedenis. 

• Hulle het ‘n kenmerkende swart identiteit ontwikkel en die slagspreuk “Swart  

          is Mooi” (Black is beautiful)  

• Swartmag het Trots beklemtoon om swart te wees asook die behoefte om  

          swart politieke en kulturele instellings te bevorder.  

• Ondersteuners van Swartmag het geglo dat  Martin Luther King en die  

            Burgerregtebeweging 

           het nie genoeg gedoen om die swart belange te beskerm en te bevorder nie.   

 

INVLOEDRYKE LEIERS VAN DIE SWARTMAGBEWEGING: 

• Beide Stokely Carmichael en Malcolm X was invloedryke leiers in die 

Swartmagbeweging. Carmichael het baie van die beweging se beginsels, wat 

grootliks op die ideologieë van Malcolm X gebaseer is, verwoord.   
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STOCKLEY CARMICHAEL SE BYDRAE TOT DIE SWARTMAGBEWEGING: 

•     Die rol van Stokely Carmichael. 

 Die eerste en sosiale gebruik van die term Swartmag was deur Carmichael en 

Willi Ricks. 

 Hulle was beide organiseerders en leiers van SNKK, was Vryheidsryers (freedom 

rider) en het gewerk op die Vryheidssomer projek. 

 James Meredith word op 5 Junie 1966 deur ‘n skerpskieter geskiet terwyl hy 

alleen gestap het in ‘n “Optog teen vrees, (March against fear) ‘n optog teen 

rassisme.  

 Stockely Carmichael en Martin Luther King besluit om voort te gaan met hierdie 

vreedsame optog om sodoende Meredith te eer. 

 Gedurende hierdie optog, word Carmichael en ander word deur die polisie 

gearrestreer.  

 Na sy vrylating uit die gevangenis, maak Carmichael sy beroemde toespraak 

waar hy term Swartmag vir die eerste keer gebruik. 

 Hy doen ‘n beroep op Afro-Amerikaners om te verenig om hul erfenis te erken, 

om hul eie organisasies te vorm en te lei.  Die  NAACP en SCL verwerp die idees 

van Carmichael en beskuldig hom van swart rassisme.  

 Carmichael het ook die slagspreuk, “swart is mooi” (black is beautiful) 

aangeneem, wat  trots bevorder het om swart te wees en wit definisie van 

beeldskoon, styl en mode verwerp het. 

 Hy het later die  NAACP verlaat en by die Black Panthers aangesluit, hy word die  

eervolle eerste  minister. 

 He was uitgesproke teen die VSA se betrokkenheid in die  Vietnam Oorlog. 
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Vraag 6 

Niemand kan jou Vryheid gee nie.  Niemand kan jou gelykheid or geregtigheid 

of enigiets gee nie.  As jy ‘n man is, sal jy dit neem.  

Evalueer die geldigheid van hierdie stelling deur te verwys na die rol wat die 

Swartmagbeweging gespeel het om segregasie in die 1960s in die VSA te 

beveg.  

SINOPSIS: 

Kandidate moet die geldigheid van die stelling evalueer deur te verwys na die rolle 

van Malcolm X, Stokely Carmichael en die Black Panther Party 

HOOFAFSPEKTE 

Kandidate moet die volgende aspekte in hul respons insluit:  

• Inleiding: Moet redes insluit vir die ontstaan van die Swartmagbeweging. 

UITBREIDING 

• Kort agtergrond oor die ongelykhede wat die Afro-Amerikaners moes trotseer. 

• Ontevredenheid met die gematigde metodes van die Burgerregtebeweging  

Malcolm X 

• Gekant teen die veelrassigheid benadering van die Burgerregte 

• Ontwaking van Swartbewussyn 

• Bevorder rasse skeiding 

• Moedig Afro-Amerikaners aan om te veg vir gelyke regte selfs al beteken dit om 

geweld te gebruik.      

• Jong stedelike swartes vind byval met sy idees. 

Stokely Carmichael 

• Skep die term Swartmag. 

• Gekant teen nie-geweldadigheid. 

• Moedig swartselfbeskikking en swart identiteit aan (Afrikakleredrag, haarstyle, 

erkenning van hul erfenis, ens.) 

• Gekant teen ‘n veelvuldige rassegevoel. 

 

Black Panther Party vir Selfverdediging 

• Begin as ‘n groep met die voorneme om Afro-Amerikaners se woonbuurte te 

beskerm teen polisie brutaliteit en rassisme. 

• Wou swart mense ekonomies, maatskaplik en polities bevorder. 

• Buurtwag patrollies word gestig om die gemeenskap te beskerm teen wit polisie 

teistering. 

• Oorlewerings programme (dienste vir die armes, gratis mediese klinieke, gratis 

ontbyt vir kinders, ekonomiese en politieke klasse) 
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Black Panther suksesse 

Korttermyn voordele: 

• 1965–1967 onluste lei tot die aanstelling van ‘n kommissie. 

• President Johnson kondig sy herformings program aan: behuidings verbetering, 

bevordering van onderwys, opleiding van arm Afro-Amerikaners. 

Langtermyn voordele: 

• Ontwikkel ‘n groter trots en selfvertroue  onder swartes. 

• Swartes word gemobiliseer om vir swart politisie te stem. 

• Lei tot die inleiding van swart studies by universiteite. 

• Enige ander relevante respons. 

Samevatting: 

Kandidate moet hul argument met ‘n toepaslike slot saamvat.                      [50] 
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VRAESTEL 2 - ONDERWERP 4 

 
BRONGEBASEERDE VRAAG 

 
OPSTELVRAAG 

 
VRAESTEL 2 – VRAAG 1 
 

 
VRAESTEL 2 VRAAG 4 

 
BURGERLIKE WEERSTAND 1970s 
TOT 1980s:  SUID AFRIKA 
 

 
BURGERLIKE WEERSTAND, 1970s 
TOT 1980s:  SUID AFRIKA 

FOKUS: DIE UITDAGING VAN 
SWARTBEWUSSYN VIR DIE 
APARTHEIDSTAAT  

FOKUS: DIE KRISIS VAN APARTHEID 
IN DIE 1980s 

 Regering se poging om apartheid 
te hervorm 

 Interne weerstand  
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Bron 1A 

Hierdie bron bestaan uit ‘n geskrewe en ‘n visuele bron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geskrewe bron:  Hierdie bron verduidelik die filosofie van Swartbewussyn 

‘Dit het meer duidelik geword om die waarheid te sien soos wat dit is, as jy besef dat die 

enigste vervoer middel vir verandering is daardie mense wie hul persoonlikheid verloor het.  

Daarom is die eerste stap om die swart man na homself te laat terugkeer, om lewe in sy leë 

dop te pomp; om trots en waardigheid in hom te boesem, om hom te herinner aan sy 

aandadigheid in the misdaad deur homself te laat misbruik en sodoende toegelaat het dat 

boosheid hoogtyd vier in sy geboorteland.   
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Bron 1C 

Hierdie is ‘n uittreksel uit ‘n toespraak deur Nelson Mandela op 10 September 2004 

by the 5de Steve Biko Lesing. 

Vanaf Robben Island het ons met reusagtige belangstelling die beweging gevolg wat 
deur Steve Biko gelei en geinspireerd was … Die dryfkrag van Swartbewussyn was 
om trots en eenheid onder die massas van ons mense te smee, selfversekerdheid in 
hul vermoeë om hul onderdrukking af te skud.   
 
Die ANC verwelkom die Swartbewussyn as deel van die opregte trefkrag van die 
rewolusie.  Ons verstaan dat dit gehelp het om organisatoriese vorm aan die gewilde 
oplewing van al die onderdrukte groepe in ons gemeenskap te gee.  In die eerste 
plek, het die bevrydingsbeweging dit in die stryd gehandhaaf – of dit nou in massa 
aksie was, ondergrondse organisasie, gewapende aksies of internasionale 
mobilisasie  – die mense sou ‘n bewussyn ontwikkel het van hul trotse bestaan, van 
hul kwaliteit met ander, van hul kapasiteit om geskiedenis te maak…  
 
Sy rewolusie het ‘n eenvoudige maar ‘n verpletterende kragtige dimensie waarin dit 
homself uitgespeel het – die radikale verandering van die bewussyn van die 
mense… 
 
Die intervensie op die vlak van bewussyn – en bewussyn was ‘n sleutel konsep in sy 
politieke benadering en woordeskat – was die essensie van Biko se strategiese 
briljantheid en begrip. Daardie intervensie het gekom om ‘n tyd toe die politieke pols 
van ons mense oorgelewer was aan verbanning, gevanggeniskap en moord.  
Onderdrukking het die land skoongevee van alle sigbare organisasie van die 
mense…   
 
          [Uit http://www.anc.org.za/show.php?id=2875. Toegang verkry 20 Februarie 
2015] 
 

Vrae: 

1. Verwys na Bron 1C.  Verduidelik of jy die inligting in hierdie bron as bruikbaar 

beskou vir ‘n historikus wie navors hoe die filosofie van Swartbewussyn die 

apartheidstaat in die 1970s uitgedaag het.                       (2x2)=(4) 

 

2. Vergelyk bronne  1A en 1C. Verduidelik hoe hierdie bronne mekaar 

ondersteun met betrekking tot die wyse waarop Swartbewussyn die 

apartheidstaat in die 1970s uitgedaag het.      

                                                                                                    (2x2)=(4) 

 

 

 

 

http://www.anc.org.za/show.php?id=2875
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Die voorgeskrewe onderwerpe sal as volg geassesseer word: 

AFDELING A: BRONGEBASEERDE VRAE  

VRAESTEL 1  

(EEN vraag per onderwerp sal gestel word)  

AFDELING B : OPSTELVRAAG  

VRAESTEL 1  

(EEN vraag per onderwerp sal gestel word)  

1. Die Koue Oorlog:  

Vraag fokus : Ontstaan van die Koue Oorlog  
(2014–2016)  

 
• USSR en  VSA en die vorming van 
belangesfere 
• Wie moet die blaam dra vir die Koue oorlog?  
 
 

1. Uitbreiding van die Koue Oorlog:  

Vraag fokus:  

Gevalle studie: Vietnam (2014–2016)  

2. Onafhanklike Afrika  

Vraag fokus: Afrika in die Koue Oorlog:  

C    Gevalle studie: Angola  

2. Onafhanklike Afrika  

Vraag fokus : Vergelykende gevalle studie 
Kongo en Tanzanië  

Suksesse en uitdagings 

 
• Polities en Ekonomies (2014–2016)  
 

3. Burgerlike samelewingsprotes  van die 
1950s tot die 1970s  
Vraag fokus: Die Burgerregtebeweging     
(2014–2016)  
 

3. . Burgerlike samelewingsprotes  van die 
1950s tot die 1970s  
Vraag fokus: Die Swartmagbeweging        
(2014–2016)  
  

VRAAG 2  
(EEN vraag per onderwerp sal gestel word) 
  

VRAAG 2  
(EEN vraag per onderwerp sal gestel word) 
 

1. Burgerlike weerstand, 1970s tot 1980s: 
Suid- Afrika  
Vraag fokus: Die uitdaging van swartbewussyn 
vir die apaartheidstaat  
(2014–2016)  

1. Burgerlike weerstand, Civil Resistance, 
1970s tot 1980s: Suid Afrika  
Vraag fokus: Die krisis van apartheid in 1980s 
(2014–2016)  
• regeringspoging om apartheid te hervorm  
• Interne weerstand 
 
 

Die koms van demokrasie en aanvaaarding van 
die verlede   
Vraag fokus: Die WVK  

2. Die koms van demokrasie en aanvaarding 
van die verlede 
Vraag fokus: Die onderhandelde ooreenkoms 
en die Regering van Nasionale Eenheid 
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3. Die einde van die Koue oorlog en ‘n nuwe 
wêreldorder 1989 tot vandag.  
Vraag  fokus: Nuwe wêreldorder 
(2014–2016)  
• Wat is globalisasie?  
• Magsbalans en die impak op Afrika:  Noord-
Suid en Suid-Suid betrekkinge 
• Die dominansie van globale Westerse 
kapitalisme  
• Opkomende ekonomieë en verskillende vorme 
van kapitalisme BRICS  
 
  
 

3. Die einde van die Koue oorlog en ‘n nuwe 
wêreldorder 
Vraag fokus: Die einde van die Koue Oorlog.  
Die gebeure van 1989 (2014 – 2016)  
• Gorbachev'se hervormings in die Sowjetunie r 
• ‘n Keerpunt in Suid-AfrikaTurning point in 
South Africa  
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KOGNITIEWE 
VLAKKE  

HISTORIESE VAARDIGHEDE  GEWIGSTOEKENNING 
VAN VRAE  

 
 

VLAK 1 

• Onttrek inligting uit  bronne 
• Selektering en organisasie van  
  relevante inligting uit bronne 
• Definieer historiese begrippe/terme 
 

 
 

30% 
(15) 

 
 

VLAK 2 

• Interpretasie van bewyse uit bronne 
• Verduidelik inligting verkry uit  
  bronne 
• Analiseer bewyse uit bronne 
 

 
 

40% 
(20) 

 
 
 
 
 

VLAK 3 

• Interpreteer en evalueer bewyse uit  
  bronne 
• Skakel met bronne om  
  bruikbaarheid, betroubaarheid,  
  eensydigheid en beperkings vas te  
  stel 
• Vergelyk en kontrasteer  
  interpretasies en perspektiewe in die  
  bronne en kom tot onafhanklike  
  gevolgtrekkings 
 

 
 
 
 

30% 
(15) 
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ASSESSERING VAN BRONGEBASEERDE VRAE 

In die assessering van brongebaseerde vrae moet die volgende in berekening 

gebring word met betrekking tot die kognitiewe vlakke en die bewoording van tipiese 

vrae: 

• Vlak 1-tipe vrae vereis van jou om inligting uit bronne te onttrek en om historiese 

konsepte te definieer. Hierdie vrae sal 'n maksimum van 2 punte tel. (2 x 1) (2) 

Werkwoorde wat gebruik sal word om brongebaseerde vrae te stel sal saam met 

ander insluit, lys, haal aan, identifiseer, benoem.  

Tipiese vrae kan byvoorbeeld gestel word soos:  

Watter inligting in die bron vertel oor ...? Haal VIER redes aan waarom ...  

Wat verstaan jy onder die begrip ...?       (1 x 2) (2) 

•  Vlak 2-vrae vereis van jou om te interpreteer, analiseer en om te gaan met 

bewyse uit die bronne. Hierdie vrae sal 'n maksimum van tussen 4 tot 6 punte tel.  

Werkwoorde wat gebruik sal word om brongebaseerde vrae te stel sal saam met 

ander insluit, verduidelik, lewer kommentaar, beskryf en organiseer inligting uit die 

bronne op 'n logiese wyse.  

Tipiese vrae kan byvoorbeeld gestel word soos:  

Watter boodskap dra die spotprenttekenaar oor ...?   (2 x 2) (4) 

Verduidelik in jou eie woorde ... Waarom dink jy ...?   (2 x 3) (6) 

 Vlak 3-vrae vereis van jou om byvoorbeeld die verskillende perspektiewe in bronne 

(vergelyk/kontrasteer) te verduidelik, gevolgtrekkings te maak oor die betroubaarheid 

en bruikbaarheid van bronne, ens. Hierdie vrae sal 'n maksimum van tussen 4 tot 8 

punte tel en kan geassesseer word met 'n analitiese/holistiese rubriek. Werkwoorde 

wat gebruik sal word om brongebaseerde vrae te stel sal saam met ander insluit, 

vergelyk en kontrasteer, evalueer, assesseer, verduidelik tot watter mate jy sou 

saamstem/nie saamstem nie, lewer kommentaar oor die betroubaarheid van bewyse 

in 'n bron, verduidelik die betroubaarheid, lewer kommentaar oor die gevolge, 

verduidelik die beperkings, regverdig, ens. 

 Tipiese vrae kan byvoorbeeld gestel word soos:  

Verduidelik tot watter mate ... Vergelyk die bewyse in albei Bronne 1A en 1B en 

verduidelik hoe jy verantwoording kan doen vir die verskille ... Lewer kommentaar of 

... 
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PARGRAAFVRAE 

Paragraafvrae sal tussen 6 tot 8 punte tel en sal met behulp van 'n analitiese/ 

holistiese rubriek geassesseer word. Vrae sal so gestel word dat van kandidate 

vereis sal word om vrae te beantwoord met behulp van Vlak 3-vaardighede 

(vergelyk/kontrasteer; eensydigheid; bruikbaarheid; betroubaarheid). Byvoorbeeld: 

verduidelik die rol, impak, oorsake, gevolge of betekenis of 'n spesiale historiese 

gebeurtenis wat verband hou met die respektiewe sleutelvraag. Tipiese vrae kan 

byvoorbeeld so gestel word: 

 Gebruik die inligting in die relevante bronne en jou eie kennis en skryf 'n 

paragraaf waarin jy die impak/betekenis verduidelik van ... 

 Verduidelik waarom 'n geskiedkundige die inligting in beide Bron 1A en 1B as 

bruikbaar beskou wanneer hy die gevolge bestudeer van ... 

 Op watter manier word die spotprenttekenaar se siening (Bron 1C) 

ondersteun deur die bewyse wat in die ander twee bronne voorkom ... 

 Vergelyk die bewyse in Bron 2C en 2D en verduidelik hoe die inligting in beide 

bronne verskil betreffende die ... 

 Verduidelik waarom 'n geskiedkundige die betroubaarheid van die bewyse in 

Bron 3A kan bevraagteken ... 

 Lewer kommentaar op die beperkings van Bron 3C vir 'n geskiedkundige wat 

… bestudeer. 

 
 
 
 

VLAK 1 

• Gebruik bewyse op 'n baie elementêre wyse bv. toon 
geen of min begrip van die rol wat die regering van 
die Verenigde State gespeel het in 1957 in die 
desegregasie van Central High School in Little Rock 
Arkansas.  
• Gebruik bewyse gedeeltelik om oor die onderwerp te 
skryf of kan glad nie oor die onderwerp skryf nie.  
 

PUNTE 
 
 
 

0 – 2 

 
 
 
 

VLAK 2 

• Bewyse is meestal relevant en hou in 'n groot mate 
verband met die onderwerp bv. toon begrip van die rol 
wat die regering van die Verenigde State gespeel het 
in 1957 in die desegregasie van Central High School 
in Little Rock Arkansas.  
• Gebruik bewyse op 'n baie eenvoudige manier.  
 

PUNTE 
 
 
 

3 – 5 

 
 
 

VLAK 3 

• Gebruik relevante bewyse bv. demonstreer 'n deeglike 
begrip van die rol wat die regering van die Verenigde 
State gespeel het in 1957 in die desegregasie van 
Central High School in Little Rock Arkansas.  
• Gebruik bewyse baie effektief in 'n georganiseerde 
paragraaf en toon begrip van onderwerp.  

PUNTE 
 
 

6 – 8 
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ASSESSERING VAN OPSTELVRAE 

Onthou in die skryf van opstelle moet jou argument op 'n logiese en samehangende 

manier stel.  

Jy moet relevante inligting kies, organiseer en saamvoeg sodat hulle 'n redelike 

reeks feite of 'n effektiewe argument kan aanbied om die vraag te beantwoord wat 

gestel is. 

 Dit is belangrik dat 'n opstel 'n inleiding, 'n samehangende liggaam van bewyse en 

'n slot het. In die beantwoording van opstelvrae moet 'n leerder in staat wees om: 

• 'n Opstel te beplan en te struktureer 

• Deeglike kennis en begrip van die onderwerp te demonstreer 

• Relevante inligting uit hulle eie kennis te gebruik om die vraag te beantwoord 

• 'n Relevante argumentslyn te ontwikkel en te behou 

• Logies en samehangend te skryf 

Tipiese vrae kan byvoorbeeld so gestel word: 

'Bespreek krities ', 'Verduidelik tot watter mate…', 'Lewer kommentaar op…', 

'Evalueer…', 'Assesseer…' 
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