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 KUBA 
 

DIE OORSPRONG VAN DIE KOUE OORLOG. 
INSLUITING EN WAAGMANSKAP: DIE KUBAANSE MISSIELKRISIS 1962:  
 
Historiese begrippe: 
TASS:  Telegraaf Agentskap van die Sowjetunie wat alle internasionale en          binnelandse nuus in die Sowjetunie beheer het. 
Jupiter: ‘n missielstelsel wat in Turkye ontplooi is.  
 

Kubaanse Missielkrisis, 1962 
 

DATUM GEBEURTENIS 

 Augustus Amerikaanse spioenasievliegtuie het wapens in Kuba waargeneem. 

September Khrushchev het geheimsinnig kernwapens na Kuba gestuur. 

4 September Kennedy het die USSR gewaarsku om nie kernwapens in Kuba te plaas nie. 

11 September Die Sowjet-regering het die VSA verseker dat dit nie kernmissiele buite die 
USSR sou baseer nie 

14 Oktober 'n Amerikaanse U-2 vliegtuig het 'n reeks verkenningsfoto's geneem, twaalf 
myl bokant die eiland, 5 Oktober 

15 Oktober   Verdedigingskenners het bevind dat die terrein voorberei is vir 'n aantal 
medium-omvang ballistiese missiele. 

 Hulle sal binnekort gereed wees om af te vuur 

16 Oktober  Bekommerd oor die Intelligensieverslae het Kennedy  

 'n beroep op topvlakadviseurs gedoen, waaronder sy broer, Robert 
Kennedy, die Prokureur-generaal. 

 Hierdie groep, wat gereeld tydens die krisis vergader het, het bekend 
gestaan as die Uitvoerende Komitee (Ex-Comm). 

 Een lid het later onthou dat Kennedy ‘meer gespanne was as wat hy hom 
nog ooit gesien het’. 

 Hy was absoluut vasbeslote dat die missiele Kuba sou verlaat. 

19 Oktober  Verdere verkenningsfoto's het meer missielterreine openbaar, hierdie   
keer met ‘n meer dreigende langreeks-omvang. 

 Die kenners het gesê dat die Sowjetunie onverpoos gewerk het en dat die 
missielterreine bykans gereed was. 

22 Oktober  Kennedy het 'n vlootblokkade van Kuba aangekondig. 

 Alle skepe wat wapens na Kuba vervoer, moes teruggedraai word. 

 Die gewapende magte is op hoë waarskuwing geplaas. 

 Die USSR het gesê dat die VSA ‘n teenaanval sal loods teen enige missiel 
wat vanaf Kuba teen 'n Westerse nasie geloods is. 

 Daardie aand het Kennedy op televisie verskyn om 'n regstreekse 
uitsending aan die Amerikaanse mense te maak. 

 Dit was waarskynlik die belangrikste toespraak wat in die hele tydperk van 
die Koue Oorlog gemaak is. 
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23 Oktober   Die Sowjet-regering het daarop aangedring dat dit Kuba eenvoudig help 
om homself te verdedig en dat die VSA in Kuba se sake inmeng. 

  Khrushchev beskuldig die VSA daarvan dat dit die wêreld na kernoorlog  
stoot. 

24 Oktober   Die blokkade was in plek.  Ongeveer vyf-en-twintig Sowjet-skepe is oor 
die Atlantiese Oseaan versprei op pad na Kuba toe. 

  Om 10:25 het Kennedy die belangrikste boodskap van sy politieke 
      loopbaan ontvang: 'n aantal skepe het in die middel van die Atlantiese 
      Oseaan stilgestaan. 

  Een olietenker is deurgelaat sonder om deursoek te word.  

  Die res het teruggekeer. 

26 Oktober  Khrushchev het 'n brief aan Kennedy gestuur wat aandui dat hy gereed 
was om 'n soort ooreenkoms te sluit. 

 Die USSR sou die missiele onttrek indien Kennedy belowe om Kuba nie 
binne te val nie. 

  'n Tweede boodskap het opgedaag en daarop aangedring dat die USSR 
hul missiele alleenlik uit Kuba sou verwyder as die VSA hulle missiele uit 
Turkye verwyder. 

  Die Uitvoerende Komitee het Kennedy aangeraai om nie aan die Sowjet-
eise 'in te gee voor die loop van ‘n oorgehaalde geweer nie’. 

 Khrushchev was duidelik onder druk van hardnekkige generaals om teen 
die VSA op te staan. 

 Vervolgens, die tweede boodskap. Die krisis was klaarblyklik buite beheer. 

27 Oktober  'n Amerikaanse U-2-vliegtuig is oor Kuba afgeskiet en die vlieënier is dood. 
Hoewel Castro op sy eie opgetree het, was Kennedy verstom. 

 Hy het geglo dat die Kubaanse leier Sowjet-bevele volg.  

 Sommige van Kennedy se meer hardnekkige adviseurs het die president 
aangemoedig om Kuba aan te val. Die wêreld was op die rand van 
kernoorlog. 

 Kennedy het reeds sy vrou en kinders na Washington verskuif sodat hulle 
in die presidensiële bunker kon wees. 

 Kennedy se houding het op hierdie stadium versag. 

 'n Tweede U-2 het in die Sowjet-lugruim ingevlieg. 

 Kennedy vra om verskoning. Dit was in hierdie stadium dat Robert 
Kennedy gehelp het om die krisis op te los. 

 Hy het voorgestel dat die VSA die eerste boodskap moet beantwoord en 
die tweede, meer aggressiewe een moet ignoreer. 

 Kennedy se antwoord aan Khrushchev was dat die VSA sou belowe om 
nie Kuba te binne te val nie, maar nog nie 'n besluit oor Turkye sou maak 
voordat hulle met hul NAVO-bondgenote gepraat het nie. 

 In ruil vir die Kubaanse waarborg het Amerika geëis dat die Sowjet-
missiele uit Kuba onttrek word. 

28 Oktober    Radio Moskou kondig aan dat die kernwapens verwyder sal word. 

 Die Amerikaners het privaat ingestem om hul missiele uit Turkye te 
verwyder solank die USSR dit 'n geheim sal hou. 
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AKTIWITEIT 1 
 
HOE HET DIE ONTPLOOIING VAN SOWJETMISSIELE IN KUBA DIE KOUE OORLOG-
SPANNING TUSSEN DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA EN DIE SOWJETUNIE 
VERHOOG?  
 
BRON 1B 
Hierdie lugfoto is op 14 Oktober 1962 deur Majoor Heyser uit 'n Amerikaanse U-2-
spioenasievliegtuig geneem. Die byskrifte op die foto hieronder is deur die Amerikaanse 
intelligensiediens ('CIA') bygevoeg. 
 

 
 
Raadpleeg Bron 1B. 
 
1.2.1 Watter boodskappe dra die lugfoto oor? Gebruik die visuele leidrade in die 
         foto om jou antwoord te ondersteun.                                                                (2 x 2) (4) 
 
1.2.2 Verduidelik tot watter mate 'n historikus die inligting in hierdie bron bruikbaar  
         sou vind in navorsing oor die ontplooiing van missiele in Kuba.                     (2 x 2) (4) 
 
BRON 1C 
Die bron hieronder is 'n geskrewe kopie van 'n televisie-toespraak wat President Kennedy 
op 22 Oktober 1962 aan die Amerikaanse nasie gelewer het. Dit skets in breë trekke die 
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stappe wat Kennedy van plan was om teen die ontplooiing van Sowjetmissiele in Kuba te 
doen. 
 

Ter verdediging van ons eie veiligheid en dié van die hele Westelike Halfrond het ek 
opdrag gegee dat die volgende inleidende stappe onmiddellik gedoen moet word: 
 
Eerstens: Om hierdie offensiewe [aanvals-] versterking te stop, word streng kwarantyn 
[blokkade] geplaas op alle offensiewe militêre toerusting wat na Kuba verskeep word. Alle 
skepe van enige soort, wat na Kuba onderweg is, van watter nasie of hawe ook al, sal 
teruggestuur word indien daar aanvalswapens in hulle vrag gevind word … 
 
Tweedens: Ek het opdrag gegee dat Kuba en sy militêre versterking ononderbroke en 
noulettend dopgehou moet word … Ek het opdrag gegee dat die Gewapende Magte 
[Weermag] vir enige gebeurlikhede [moontlikhede] moet voorberei … 
 
Derdens: Dit sal die beleid van hierdie nasie wees om enige kernmissiel wat vanaf Kuba 
teen enige nasie in die Westelike Halfrond gelanseer word, as 'n aanval deur die 
Sowjetunie op die Verenigde State te beskou, wat 'n volskaalse vergeldingsaanval op die 
Sowjetunie sal vereis ... 
 
Sesdens: … Ons resolusie sal aandring op die onmiddellike afbreek en onttrekking van 
alle aanvalswapens in Kuba, onder toesig van waarnemers van die Verenigde Nasies, 
voordat die kwarantyn opgehef kan word. 
 
Sewende en laastens: Ek doen 'n beroep op Voorsitter Khrushchev om hierdie 
ongeoorloofde [geheime], roekelose en uittartende bedreiging vir wêreldvrede te stop en 
om die verhouding tussen ons twee nasies te stabiliseer. Ek doen 'n verdere beroep op 
hom om afstand te doen van hierdie weg na wêreldoorheersing … en om hierdie wapens 
uit Kuba te onttrek en hom daarvan te weerhou om iets te doen wat die huidige krisis sal 
verdiep en dan aan 'n soeke na vreedsame en permanente oplossings deel te neem. 
 
[Uit Thirteen Days: A Memoir of the Cuban Missile Crisis deur RF Kennedy] 

 
 
Lees Bron 1C. 
1.3.1 Volgens Kennedy, wie het hy verdedig nadat missielterreine in Kuba  
         ontdek is?             (2 x 1) (2) 
1.3.2  Verduidelik die konsep “blokkade” in die konteks van die ontplooiing van 
          missiele in Kuba.                                (1 x 2) (2) 
1.3.3  Noem enige TWEE stappe wat Kennedy beweer het hy sou doen na  
          die ontdekking van Sowjetmissiele in Kuba.                                                (2 x 1) (2) 
1.3.4  Gebruik die inligting in die bron en jou eie kennis en lewer kommentaar 
          op waarom Kennedy besluit het om op 22 Oktober 1962 die Amerikaanse  
          publiek toe te spreek.                                                                                  (2 x 2) (4) 
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China 
 
 
SLEUTELLEIERS 
 

   
 

                           
 

                                
 
Die Groot Sprong Vooruit 
Wat was Die Groot Sprong Vooruit? 
Dit was die naam van die Tweede Vyfjaarplan, wat in 1957 begin het. Dit het twee 
hoofdoelwitte gehad: 

 Eerstens was dit 'n plan om China se nywerheid te moderniseer en dit binne 
vyftien jaar in 'n kragtige nywerheidsland te omskep. 

 Tweedens was dit bedoel om China se landbou te moderniseer sodat genoeg 
kos verbou kan word om sy groeiende bevolking te voed. 
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Wat het gebeur tydens Die Groot Sprong Vooruit? 
 

 Mao het geglo dat die sleutel tot die sukses daarvan was om die miljoene 
kleinboere/kleinburgers in China te gebruik om die werk te doen eerder as om op 
masjinerie en kundiges te vertrou, wat hy wantrou het. 

 In plaas van die bou van groot fabrieke in stede, het die CKP kleinboere 
aangemoedig om kleinskaalse nywerhede op die platteland op te rig (die 
"industrialisering van die platteland" genoem). Byvoorbeeld, hulle moes staal in 
agterplaas-hoogoonde maak. 

 Om landbou te verbeter, is grootskaalse skemas van besproeiing en damme 
beplan om deur 'n groot aantal arbeiders / kleinboere gebou te word. 

 Mense is gedwing om in kommunes te woon, wat uit ongeveer 30 000 kleinboere 
bestaan het. In 'n kommune het kleinboere in barakke gewoon, in kroeë geëet en 
hulle klein stukke grond opgegee. 

 Teikens is vasgestel vir elke dorp, kommune en fabriek. Hierdie teikens was 
uiters hoog en mense was dikwels te bang om met hulle te argumenteer. 

 
Hoe suksesvol was die Groot Sprong Vooruit? 
 

 Die Groot Sprong Vooruit was 'n sombere mislukking. 

 Die kleinboerbedrywe het nie behoorlik gewerk nie. Niemand het die kundigheid 
besit om hulle behoorlik te bestuur nie. Byvoorbeeld, die staal wat in die 
agterplaas vervaardig is, was van so ‘n swak gehalte dat dit nie gebruik kon word 
nie. 

 Mense het gelieg oor die hoeveelheid staal wat hulle vervaardig het omdat hulle 
bang was vir wat met hulle sou gebeur as hulle nie hul teikens bereik het nie. Dit 
het beteken dat selfs hoër teikens gestel is. 

 Dwase idees soos diep ploeg en gewasse te naby aan mekaar plant het tot swak 
oeste gelei. 

 Die meeste boere het hul plase verwaarloos en gefokus op industriële produksie 
wat vanaf 1959 tot 1961 tot 'n rampspoedige hongersnood gelei het. Daar is 
beraam dat sowat 16 miljoen mense aan hongersnood gesterf het. 

 Niemand het die plan gekritiseer nie uit vrees om as 'n 'regse' of 'n 
'teenrevolusionêr' gebrandmerk te word. 

 
Watter effek het die mislukking van die Groot Sprong Vooruit op Mao en die CKP 
gehad? 

 Mao het uiteindelik erken dat foute gemaak is en het bedank as president van 
China, maar het sy werk as voorsitter van die CKP gehou. 

 In 1962 het Mao die verantwoordelikheid vir die ekonomie aan president Liu 
Shaoqui en die CKP se sekretaris-generaal Deng Xiaoping oorhandig en aan die 
politieke toneel onttrek. Liu en Deng was albei meer gematigd. In 1962 het Deng 
Xiaoping en Liu Shaoqui die bedryf van die ekonomie oorgeneem en dit herskep. 
Hulle het byvoorbeeld toegelaat dat kleinboere weer hul eie stukke grond het 
sodat landbouproduktiwiteit kan toeneem.  
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Die Kulturele Revolusie 

 Waarom het Mao die Kulturele Revolusie in 1966 begin? 

 Mao het gesê hy het die Kulturele Revolusie begin omdat hy gedink het dat 
China te westers geword het (hul volg die kapitalistiese pad) en dat CKP-leiers 
beter daaraan toe was as gewone mense. 

 Daar was te veel kundiges in China en hulle het die land beskadig. 

 Die werklike redes waarom hy dit begin het, was egter: 
           - Om die mag te herwin wat hy verloor het na die mislukking van die Groot  
             Sprong Vooruit (hy het gekla dat hy as 'n 'dooie voorvader' behandel is). 
           - Om ontslae te raak van Deng Xiaoping en Liu Shaoqui. 
           - Sy vrou, Jiang Qing, het hom beïnvloed.  
 
Wat het tydens die Kulturele Revolusie gebeur? 
 

 Mao het geweet dat gewone Chinese burgers, veral die jonges, hom verafgod 
het; so hy het die Rooi Wagte opgestel. Dit was groepe jongmense wat sy idees 
bestudeer het wat in die Klein Rooi Boek vervat is en Mao amper soos 'n god of 
keiser aanbid het. 

 Groot demonstrasies is in die Tiananmenplein, Beijing, gehou en foto's en 
plakkate van Mao is oral opgestel. 

 Die Rooi Wagte is aangesê om enige iemand met gesag aan te val bv. 
onderwysers, ouers, intellektueles, wetenskaplikes, staatsamptenare en dokters. 
Hulle is gedwing om te bely dat hulle 'klas-vyande' of 'kapitalistiese stropers' is. 
Baie is gemartel en vermoor. 

 Deng Xiaoping en Liu Shaoqui is uit hul ampte verwyder. Liu is in 1969 in die 
tronk dood. Baie plaaslike CKP-leiers en amptenare is aangeval en vermoor. 

 Enigiets wat met tradisionele China te doen gehad het, is aangeval en ook 
dikwels vernietig (bv. tempels, kuns, teehuise). 

 Daarbenewens is enigiets westers aangeval (bv. Westerse musiek, toneelstukke 
en skryfwerk). 

 Nuwe opera en toneelstukke is opdrag gegee om eerder die revolusie te 
verheerlik.   

 
Wat was die uitwerking van die Kulturele Revolusie? 
 

 Skole en universiteite was vir meer as twee jaar gesluit; dit het tot 'n verlore 
generasie gelei. 

 Industrie het gely en produksie het teen 1968 byna tot stilstand gekom; die 
ekonomie was in puin. 

 Mededingende bendes van die Rooi Wagte het begin bots en wraak geneem vir 
dinge wat in die verlede gebeur het. Wet en Orde het tussen 1966 en 1968 feitlik 
nie bestaan nie. 

 Baie CKP-leiers is gearresteer en na die platteland gestuur om as kleinboere te 
werk. Ander is gemartel en vermoor. 

 Ten minste 1 miljoen mense het as gevolg van die Kulturele Revolusie gesterf. 
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Hoe het die Kulturele Revolusie tot ’n einde gekom? 
 

 Mao het die Rooi Wagte beveel om hul aanvalle in 1969 stop te sit en om Wet en 
Orde te herstel. Mao het aangekondig dat die Kulturele Revolusie verby was, 
maar dit het jare geneem om alles terug te bring in fabrieke, skole en plase. 

 Het die Chinese volk enigsins baat gevind by ‘n kommunistiese regering?  

 Ja, in sommige opsigte, ten spyte van rampe soos die Groot Sprong Vooruit en 
die Kulturele Revolusie. 

 Hulle lewens is streng beheer (werk is bv. deur die regering toegeken), wat 'n 
vermindering in werkloosheid tot gevolg gehad het. 

 Werkers het agt uur-dae en 'n week se betaalde vakansie per jaar gehad. 

 Pensioen, gesondheidsdienste en onderwys is aan almal beskikbaar gestel. 

 Behuising, elektrisiteit, water en vervoerkoste is alles gesubsidieer. 

 Vroue se lewensgehalte het verbeter en hulle het groter gelykheid geniet. 
 
 

AKTIWITEIT 2 

 
Die implementering van Mao Zedong se beleidsrigtings, die Groot Sprong Vorentoe en 
die Kulturele Rewolusie, was 'n klaaglike mislukking. 
 
Stem jy met hierdie stelling saam? Gebruik relevante bewyse van 1958 tot 1969 om jou 
argument te ondersteun.                                                                                             [50] 
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ANGOLA 
 

               
 
Cuba In Angola - War of Independence 1975 (video) 

https://www.youtube.com/watch?v=RVqwFYGzL-M&t=241s 

 

BELANGRIKE KONSEPTE  
 

Konsep Verduideliking 

Koue Oorlog ‘n Ideologiese konflik tussen die VSA en die Sowjetunie, ná die Tweede 
Wêreldoorlog (nie ‘n direkte oorlog tussen die supermoondhede nie)  

Kommunisme ‘n Politieke en ekonomiese stelsel waarvolgens die staat volle 
verantwoordelikheid vir sy burgers aanvaar.  ‘n Sentral-beheerde ekonomiese 
en politieke stelsel wat ‘n alternatief vir kapitalisme is.   

Sosialisme Die staat se betrokkenheid by die ekonomie.  Die staat neem gedeeltelike 
beheer van die produksiefaktore, maar laat ‘n mate van privaateienaarskap 
toe. 

Demokrasie  ‘n Politieke stelsel waarin alle burgers vry is om verteenwoordigers te kies om 
‘n veelparty-regering tot stand te bring. 

Neo-kolonialisme (neo- beteken “nuwe” of “‘n herlewing van” kolonialisme). As ‘n voorbeeld van 
paradoks, het vreemde magte/ lande ryk geraak uit Afrika met sy baie bronne. 
Dit was ‘n eensydige verhouding (uitbuiting) wat die voormalige koloniale 
magte bevoordeel het. Afrika-nasies het politieke onafhanklikheid verkry, maar 
nie ekonomiese vryheid bereik nie.   

Eenparty-staat ‘n Regeringstelsel waar slegs een politieke party wettiglik toegelaat word om te 
bestaan.  

Diktatorskap ‘n Individuele heerser wat volle beheer van alle magte van die staat oorneem. 
Dit lei dikwels tot ‘n persoonlikhiedskultus, deurdat die veiligheidsmagte 
gebruik word om alle vorme van opposisie uit te skakel.   

Burgeroorlog Oorlog tussen burgers in ‘n land  

Afrika-
Nasionalisme  

‘n Intense verbintenis/strewe om Afrikane van koloniale beheer te bevry  

Perestroika Ekonomiese herstrukturering  

Glasnost Politieke openheid (deur Gorbachev ingelei) 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RVqwFYGzL-M&t=241s
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TYDLYN 
 

Datum Gebeure 

1961 Die FNLA en MPLA begin ’n guerrilla-veldtog om die Portugese koloniale 
oorheersing omver te werp. 

25 April 1974 Portugese koloniale oorheersing eindig nadat die regering in Portugal deur ‘n 
staatsgreep verwyder is. 

11 November 1975       Angola verkry amptelike onafhanklikheid  

1975 South Africa se Eerste Minister, JB Vorster, gee magtiging vir Operasie  
Savanna, wat uiteindelik lei tot die insypeling van verskeie SAW-magte in 
Angola en oorlog tussen die Suid-Afrikaanse en Kubaanse magte.  

15 Januarie 1975         Die Alvor Ooreenkoms word onderteken tussen die partye wat by die konflik 
betrokkke is.  

Julie 1975                   Die FNLA word deur die MPLA uit Luanda gedwing, terwyl UNITA vrywilliglik 
terugtrek na die suide van Angola waar dit gebaseer is. Teen Augustus beheer 
die MPLA 11 van 15 provinsiale hoofstede.  

5 Augustus 1975             Suid-Afrikaanse troepe val die suide van Angola binne met pantservoertuie en 
artillerie; terwyl hulle na Luanda opruk. 

23 Oktober 1975         Suid-Afrika ontplooi troepe wat in Namibië gestasioneer is om die FNLA en 
UNITA te ondersteun.  Verder stuur Zaïre ook pantservoertuie, paratroepe en 
infanterie battaljons om die FNLA te ondersteun.  Die doel was om ‘n pro-
Kinshasha-regering te verseker.  Met behulp van Suid-Afrika het UNITA daarin 
geslaag om vyf provinsiale hoofstede oor te neem. Kubaanse magte het egter 
met die MPLA saamgespan en verhoed dat Luanda deur Suid-Afrika en UNITA 
oorgeneem word. 

23 November 1975      Die FNLA en UNITA kondig ‘n koalisieregering aan wat in Huambo gebaseer is, 
met Holden Roberto en Jonas Savimbi as mede-presidente.  

 

                                                     AKTIWITEIT 3 

 
VRAAG 2: WAAROM HET KUBA IN 1975 BY DIE ANGOLESE BURGEROORLOG 
BETROKKE GERAAK? 
 
BRON 2B  
Die bron hieronder is 'n uittreksel uit 'n brief gedateer 26 Januarie 1975. Dit is deur die leier 
van die Popular Movement for the Liberation of Angola (MPLA), Agostinho Neto, geskryf 
terwyl hy Dar es Salaam besoek het. Dit is aan die Kubaanse regering gestuur om militêre 
bystand te vra.  
 

Dar es Salaam, 26 Januarie 1975  
 
Beste Kamerade  
 
Gegewe die situasie van ons beweging en ons land op die grond, en met inagneming van 
die uitslae van die ondersoekende reis van die amptelike Kubaanse afvaardiging, stuur 
ons vir julle 'n lys van die dringende behoeftes van ons organisasie. Ons vertrou dat julle 
dit onmiddellik sal oorweeg.  
1. Die stigting, organisering en instandhouding van 'n militêre skool vir kaders. Ons moet 
dringend 'n groep veiligheidspersoneel skep, en ons moet die lede van ons militêre 
personeel voorberei.  
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2. Ons moet 'n skip huur om die oorlogsmateriaal wat ons in Dar es Salaam het, na 
Angola te vervoer. Die aflewering in Angola, as dit 'n Kubaanse skip sou wees, kan buite 
die territoriale waters plaasvind.  
3. Wapens en vervoermiddels  
Ons doen ook 'n beroep op die Kommunisteparty van Kuba ('Communist Party of Cuba') 
om hulle invloed by ander lande wat hulle vriende en bondgenote is, te gebruik, veral uit 
die Sosialistiese kamp, sodat hulle bruikbare en tydige hulp aan ons beweging kan bied, 
wat die enigste waarborg vir 'n demokratiese en progressiewe Angola in die toekoms is.  
Kamerade, aanvaar ons rewolusionêre groete en dra die goeie wense van die MPLA-
vegters en van die nuwe Angola aan Premier Fidel Castro oor.  
 
[Uit http://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/episodes/17/documents/angola/.  

Toegang op 30 Oktober 2016 verkry.] 
 
Bestudeer Bron 2B. 
2.2.1 Wat, volgens Agostinho Neto, het die Popular Movement for the Liberation  
         of Angola (MPLA) gemotiveer om bystand van Kuba te versoek?                   (1 x 2) (2) 
2.2.2  Noem TWEE vorme van bystand wat die MPLA by die Kubaanse regering  
          versoek het.                                                                                                     (2 x 1) (2) 
2.2.3 Volgens die inligting in die bron, watter tipe politieke ideologie het Kuba na 
         1959 aangeneem?                                                                                           (1 x 2) (2)  
2.2.4 Lewer kommentaar op waarom jy die inligting in hierdie bron as bruikbaar  
         sou beskou wanneer Kuba se betrokkenheid by die Angolese Burgeroorlog  
         nagevors word.                                                                                               (2 x 2) (4) 
 

AKTIWITEIT 4 
 
BURGERLIKE PROTES:   DIE SWARTMAG BEWEGING IN DIE VSA 
 
Leiers van Die Swartmag beweging 
 
Malcolm X                                                        Stokely Carmichael 
 

     
 

-------------------------------------------         -------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------         -------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------         -------------------------------------------- 
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                            Leiers van die Black Panther Party 
 
 
Bobby Searle                                           Huey Newton             

     
 
 

-------------------------------------------         -------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------         -------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------         -------------------------------------------- 
 
 
Sommige langtermyn-winste van die Swartmagbeweging was die volgende: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------  
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AKTIWITEIT 5 
 
 
 

 
 
 
OPSTELVRAAG 
 
Verduidelik tot watter mate die verskillende vorme van protes deur die burgerregte-aktiviste 
suksesvol was om te verseker dat alle Amerikaners, ongeag ras, in die Verenigde State van 
Amerika in die 1960's gelyk behandel is. 
 
Ondersteun jou argument met relevante bewyse.                                                      [50] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.za/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid_57mkdPXAhUM7BQKHVGZBWIQjRwIBw&url=http://pstorrblackcivilrights.weebly.com/timeline--map.html&psig=AOvVaw3NzSPvhRp--xV1gw3zmwvp&ust=1511472985187826
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VRAESTEL  2 
 

AKTIWITEIT  6 
 
Definisie van Swart Bewussyn 
 
Die term 'swart bewussyn' betree SASO-diskoers en in Julie 1971 word dit die eerste keer 
in die SASO se beleidsmanifes soos volg uiteengesit: 
 
i)  'SWART BEWUSSYN' is 'n gemoedstoestand, 'n manier van lewe 
ii)  Die basiese beginsel van Swart Bewussyn is dat die Swartman alle waardestelsels moet   
     verwerp wat poog om hom 'n vreemdeling in die land van sy geboorte te maak en sy  
     basiese waardigheid te verminder; 
iii) Die Swartman moet sy eie waardestelsels opbou, homself as self definieer en nie soos  
     deur ander gedefinieer nie. " 
 
 

                                                  
 
Wie was Steve Biko? 
 
 

       https://www.youtube.com/watch?v=luVpsM3YAgw  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=luVpsM3YAgw
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BRON 1C 
Die foto hieronder toon 'n anti-apartheidsaktivis wat op 25 September 1977 in King William's 
Town 'n plakkaat van Bantu Stephen Biko by sy begrafnis rondgedra het. 
 

 
 
 

                                        Gebreekte ketting                                                Gebalde vuis 

 
 
Raadpleeg Bron 1C. 
1.3.1  Verduidelik waarom jy dink Swartbewussynaktiviste besluit het om hierdie  
          plakkaat rond te dra.                                                                                      (1 x 2) (2) 
1.3.2  Lewer kommentaar op die belangrikheid van die volgende in die plakkaat: 

 (a)  Die gebalde vuiste                                                                                   (1 x 2) (2) 
 (b)  Die gebreekte ketting                                                                              (1 x 2) (2) 

 
 
 
AFDELING B:  OPSTELVRAE   
 
VRAAG 4: BURGERLIKE VERSET, 1970's TOT 1980's: SUID-AFRIKA:      
DIE KRISIS VAN APARTHEID IN DIE 1980's   
 
[Beplan en konstrueer 'n oorspronklike argument wat gebaseer is op relevante bewyse deur 
gebruik te maak van analitiese en interpretasievaardighede] 
 
SINOPSIS  
Kandidate moet verduidelik hoe PW Botha se pogings tot hervorming van apartheid met 
intense internasionale weerstand van anti-apartheidsbewegings begroet is. Kandidate moet 
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argumenteer hoe die internasionale weerstand aanleiding gegee het tot die beslissende val 
van die apartheidsregime in die 1980's.  
 
HOOFASPEKTE  
Kandidate kan die volgende aspekte in hulle antwoord insluit:  
INLEIDING: Kandidate moet 'n standpunt inneem en bewys hoe internasionale anti-
apartheidsbewegings PW Botha se regime gedurende die 1980's uitgedaag het. 
UITBREIDING 

 Stigting en rol van die Anti-Apartheid Movement (AAM) in die Verenigde Koninkryk 

 Botha se pogings om apartheid te hervorm deur die skepping van die Drie Kamer 
parlementêre stelsel in 1983 

 PW Botha se Rubicon-toespraak in 1985 het die internasionale gemeenskap 
gedwing om op te tree, wat begin het op verskillende vorme van boikotte, sanksies 
en disinvestering 

 Sportboikotte Die rol van die Suid-Afrikaanse Nie-Rassige Olimpiese Komitee 
(SANRO) (veldtogte teen diskriminasie in sport/gekant teen slegs blanke deelname  
van Suid-Afrikaanse spanne aan internasionale sportbyeenkomste) 

 Die rol van Halt All Racial Tours (HART) (het protesaksies geloods teen die 
“rassistiese” Springbok rugbytoer in Nieu-Seeland in 1981) 

 Die rol van die Suid-Afrikaanse Sportraad (SARS) (het politieke verbintenisse met 
die UDF en COSATU gestig en hulle het aangedring dat sportboikotte handhaaf 
word totdat apartheid beëindig word/hul slagspreuk “Geen normale sport in 'n 
abnormale gemeenskap nie”) 

 Teen die laat 1980's is Suid-Afrika uit 90% van wêreldsport verban 

 Kulturele Boikotte: In 1985 het Amerikaanse kunstenaars teen apartheid 
geprotesteer en geweier om in Suid-Afrika op te tree en geld ingesamel vir die 
bevrydingsbewegings 

 In 1986 die Vryheidsfees in Londen 

 Musikante het hul solidariteit met vryheidsliewende Suid-Afrikaners uitgespreek 

 Akademiese Boikotte (Internasionale geleerdes het geweier om na Suid-Afrika te 
reis/Internasionale drukkers het geweier om Suid-Afrikaanse manuskripte te 
publiseer en om toegang te gee tot informasie/Internasionale konferensies het Suid-
Afrikaanse geleerdes verbied/Buitelandse instellings het Suid-Afrika akademici 
toegang geweier en het geweier om Suid-Afrikaanse grade te erken 

 Verbruikersboikotte: OPEC het 'n handelsverbod op olieverkope aan Suid-Afrika 
geplaas (Suid-Afrika het 'n ekonomiese resessie gedurende die 1980's beleef) Ierse 
werkers het geweier om vrugte uit Suid-Afrika te hanteer/Invoer van natuurlike 
produkte van Suid-Afrika – steenkool, yster, staal – is verbied  

 Disinvestering – In die 1980's het buitelandse beleggings met 30% gedaal; teen 
1980 het Brittanje alreeds van die Simonstad-hawe gedisinvesteer; General Motors 
en Barclays Bank het uit Suid-Afrika onttrek/In die 1980's het die Suid-Afrikaanse 
ekonomie gesukkel omdat beleggers die land verlaat het/ Die AAM protesaksie het 
'n negatiewe effek op die Suid-Afrikaanse regering.  

 Tussen 1985 en 1990 het meer as 200 Amerikaanse maatskappye uit Suid-Afrika 
onttrek (Die Universiteit van Kalifornië het beleggings van meer as drie miljard 
dollars uit Suid-Afrika onttrek).  

 Sanksies: In 1980's die Sullivan Principle (werkers van alle VSA maatskappye moet 
gelyk behandel word) In 1985 het ‘n Amerikaanse Bank – Chase Manhattan Bank –  
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bande met Suid-Afrika verbreek; die Johannesburgse Aandelemark (JAM) het vir 
vier dae gesluit. Die waarde van die rand het met 34% gedaal van 54 tot 34 sent), in 
1986 het die VSA Kongres 'n wet aanvaar wat alle nuwe beleggings en lenings in 
Suid-Afrika verbied het; groot maatskappye soos General Electric, Pepsi Cola, 
General Motors, Mobil en IBM het hul aktiwiteite in Suid-Afrika gestop; Die VSA het 
gedreig om wapentransaksies te stop met lande wat wapens aan Suid-Afrika 
verskaf; in 1986 het die Anti-Apartheidswet van die VSA veroorsaak dat Europa en 
Japan sanksies teen Suid-Afrika instel/Internasionale banke het vertroue in Suid-
Afrika se ekonomie verloor)   

 In 1982 het die Verenigde Nasies apartheid veroordeel en 'n beroep gedoen vir 
totale sanksies teen Suid-Afrika 

 In 1985 het die Europese Ekonomiese Gemeenskap alle nuwe beleggings in Suid-
Afrika verbied 

 In1988 het een vyfde van Britse maatskappye hul besighede uit Suid-Afrika onttrek 
as gevolg van druk van hul aandeelhouers/Barclays Bank het hul aandele verkoop 
as gevolg van druk van die Britse publiek/Suid-Afrika se ekonomie het aangehou 
stagneer en het 'n groeikoers van slegs 1% 

 Bevry Mandela-veldtog (Wembley Stadion/Verenigde Nasies/VN Veiligheidsraad en 
Algemene Vergadering doen 'n beroep vir die vrylating van Nelson Mandela) 

 Die rol van Internasionale Vakbonde (Die AAM in Europa en Australië; Liverpool 
dokwerkers/Finland se Transport Workers' Union stel 'n verbod op handel met Suid-
Afrika in) 

 Dit het meegebring dat Suid-Afrika groot ekonomiese swaarkry beleef het en is 
gedwing om te begin om met bevrydingsorganisasies in Suid-Afrika te onderhandel  

 Enige ander relevante antwoord 
 

 Slot:  Kandidate moet hul argument saamvat met 'n relevante slot      
  

 
VRAAG 5: DIE KOMS VAN DEMOKRASIE NA SUID-AFRIKA EN DIE AANVAARDING  

VAN DIE VERLEDE   
 
[Beplan en konstrueer 'n oorspronklike argument wat gebaseer is op relevante bewyse deur 
gebruik te maak van analitiese en interpretasie vaardighede] 
 
SINOPSIS  
Kandidate moet verduidelik hoe politieke leierskap en verbintenis van sleutel Suid-
Afrikaanse rolspelers die weg gebaan het vir die geboorte van 'n nierassige demokratiese 
Suid-Afrika in 1994.  
HOOFASPEKTE  
Kandidate kan die volgende aspekte by hulle antwoorde insluit:  
Inleiding: Kandidate moet aandui hoe politieke leierskap en verbintenis van al die Suid-
Afrikaanse rolspelers die weg gebaan het vir 'n nierassige demokratiese Suid-Afrika in 
1994.  
UITBREIDING 

 De Klerk kom aan bewind in 1989 – kort agtergrond 

 De Klerk se toespraak in die parlement – 2 Februarie 1990 (Politieke leierskap) 

 Die ontbanning van politieke en gemeenskapsorganisasies soos die ANC en SAKP 
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 Die verwydering van beperkinge op COSATU, AZAPO, ens. (Politieke leierskap)  

 De Klerk se besluit om Mandela uit die tronk vry te laat op 11 Februarie 1990 wat die 
weg gebaan het vir onderhandelinge (Politieke leierskap en verbintenis)  

 Groote Schuur Minuut – 2 Mei 1990 (ANC en NP ontmoet, ANC-afvaardiging onder 
leiding van Nelson Mandela, NP-afvaardiging onder leiding van FW de Klerk) 
(Politieke leierskap en verbintenis) 

 Apartheidswetgewing tot niet verklaar soos die Aparte Reservering van Geriewe Wet 
(Politieke leierskap en verbintenis) 

 Pretoria Minuut – 6 Augustus 1990 (ANC stem in om die wapenstryd op te skort)  
(Politieke leierskap en verbintenis) 

 CODESA 1 (19 politieke partye met AZAPO, KP en PAC uitgesluit/300 
afgevaardigdes) (Politieke leierskap en verbintenis) 

 Geweld ontplof in dele van die land, soos aan die Rand en Natal 

 Slegs Blanke referendum en uitwerking (Maart 1992) (Politieke leierskap) 

 CODESA 2 (2 Mei 1992) misluk. Partye kon nie saamstem oor 'n nuwe grondwetlike 
liggaam en tussentydse regering nie (Politieke leierskap en verbintenis) 

 NP dring aan op minderheidsveto terwyl die ANC aandring op 'n tussentydse 
regering wat nie langer as 18 maande sal dien nie en eenvoudige 
meerderheidsregering 

 Boipatong-slagting en die gevolge (17 Junie 1992)  

 Bhisho-slagting het onderhandelingsproses ontspoor (7 September 1992)  

 Memorandum van Verstandhouding geteken op 26 September 1992 tussen Roelf 
Meyer (NP) en Cyril Ramaphosa (ANC) (Politieke leierskap en verbintenis) 

 Sluipmoord op Chris Hani (10 April 1993) en uitwerking op Suid-Afrika 

 Veelpartyonderhandelingsforum (Politieke leierskap en verbintenis) 

 Regsgesinde (AWB) aanval op die Wêreldhandelsentrum en gevolge 

 Sunset Clause ingestel deur Joe Slovo het die dooie punt in onderhandelings 
verbreek (Politieke leierskap en verbintenis) 

 Verkiesingsdatum aangekondig – 27 April 1994 (Politieke leierskap)  

 ANC het die verkiesing gewen en Mandela word die eerste swart president   

 Enige ander relevante antwoord 
 

 Slot:  Kandidate moet hul argument saamvat met 'n relevante slot.  [50] 
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TOT WATTER MATE STEM JY SAAM MET ’N STELLING? 

 
 
                                                       Onderwerp: 
DIE KRIS VAN APARTHEID IN DIE 1980'S - INTERNASIONALE ANTWOORD OP 
APARTHEID 

                                                             Vraag 
PW Botha se pogings om die apartheidstelsel te hervorm, is deur intense internasionale 
weerstand begroet. 
 
Bespreek hierdie stelling krities, met verwysing na die verskillende vorme van weerstand wat 
internasionale anti-apartheidsbewegings gebruik het om in die 1980's die uiteindelike 
ondergang van die apartheidsregering te verseker.                [50] 

INLEIDING  
 
 
 
 
 
 
 

UITBREIDING 

Bewyse om die stelling te ondersteun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bewyse teen die verklaring 

SLOT: 
 
 
 
 

 


