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SESSIE 1                      DIE KOUE OORLOG              10 MAART 2021 
 

OORSPRONG VAN DIE KOUE OORLOG 

           
LAND:_________________                       LAND:______________________ 

IDEOLOGIE:_________________             IDEOLOGIE:_________________ 

BETEKENIS:__________________          BETEKENIS:_________________ 

_____________________________         ____________________________ 

_____________________________         ____________________________ 

 

KEN DIE VOLGENDE: 

HISTORIESE GEBEURE                    VERDUIDELIKING 
YSTERGORDYN / BERLYNSE MUUR  
BELEID VAN BEPERKING  
THE TRUMAN DOCTRINE  
MARSHALL PLAN  
BERLYNSE BLOCKADE  
BERLYNSE LUGHEFFING  
  
KONFERENSIES:                 DATUM EN PLEK 
YALTA-KONFERENSIE  
POTSDAMKONFERENSIE  
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ROLSPELERS 

                     LANDE 

LINKS:    _________________________                      _______________________     

MIDDEL: _________________________                      _______________________ 

REGS:    _________________________                      _______________________ 

 

WAT WAS DIE VERSKIL TUSSEN YALTA EN POTSDAM-KONFERENSIES? 

 
 

YALTA POTSDAM 
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AKTIWITEIT 1 

BRON 1A 

BRON 1A 
 
Hierdie is 'n uittreksel uit 'n toespraak wat Winston Churchill, Eerste Minister van 
Brittanje, op 5 Maart 1946 in Fulton, Missouri, in Amerika gelewer het. Dit was 'n oproep 
tot 'n sterker vennootskap tussen Brittanje en die Verenigde State van Amerika om 
Sowjet-uitbreiding in Oos-Europa te voorkom. 

  

 
Van Stettin aan die Oossee tot Triëst aan die Adriatiese See het 'n ystergordyn oor die 
vasteland neergedaal. Agter die lyn lê al die hoofstede van die antieke state van 
Sentraal- en Oos-Europa. Warskou, Berlyn, Praag, Wene, Boedapest, Belgrado, 
Boekarest en Sofia: al hierdie beroemde stede en die bevolkings daar rondom lê in die 
Sowjet-sfeer en, in een of ander vorm, word almal nie net aan Sowjet-invloed onderwerp 
nie, maar ook aan 'n baie hoë en toenemende mate van beheer uit Moskou. Slegs 
Athene, met hulle onsterflike roem, is vry om oor hulle eie toekoms te besluit in 'n 
verkiesing waargeneem deur Brittanje, Amerika en Frankryk …  
 
Ek verwerp die idee dat 'n nuwe oorlog onafwendbaar is nog meer as dat dit dreig om 
plaas te vind. Dis omdat ek so seker is dat ons ons lot in eie hande het en dat ons die 
mag het om die toekoms te red, dat ek verplig voel om dit te sê terwyl ek die geleentheid 
het. Ek glo nie Sowjet-Rusland wil 'n oorlog hê nie. Wat hulle begeer, is die vrugte van 
oorlog en die onbepaalde uitbreiding van hulle mag en leerstellings …  
 
Uit wat ek van ons Russiese vriende en hulle bondgenote tydens die oorlog gesien het, 
is ek oortuig dat hulle niks meer as mag bewonder nie, en dat daar niks is waarvoor hulle 
minder respek het as militêre swakheid nie … Indien die Westerse demokrasieë 
saamstaan en by die beginsels van die Handves van die Verenigde Nasies bly, sal hulle 
enorme invloed hê om hierdie beginsels te bevorder en na alle waarskynlikheid sal 
niemand hulle hinder nie. As hulle egter verdeeld sou raak of hulle plig sou versuim, en 
indien hierdie allerbelangrike jare toegelaat sou word om net weg te glip, dan sal 'n 
katastrofe (ramp) hulle inderdaad oorweldig.  
 

                                                                  [Uit The Origins of the Cold War deur M McCauley] 

  

 

1.1 Verwys na Bron 1A.   
 
 1.1.1 

 
1.1.2 
 
 
1.1.3 
 

Definieer die term ystergordyn in jou eie woorde.                   (1 x 2)                                                                               
 
Waarom het Churchill beweer dat Oos-Europa se onafhanklikheid 
bedreig was?                                                                           (1 x 2) 
 
Verduidelik wat Churchill met die stelling 'wat hulle (Sowjetunie) 
begeer, is die vrugte van oorlog' bedoel het.                           (2 x 2)                                        

 (2) 
 
 
(2) 
 
 
(4) 
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1.1.4 
 

 
Watter stappe, volgens Churchill, moes Westerse moondhede doen 
om die verspreiding van Sowjet-invloed in Europa te voorkom?   
                                                                                            (2 x 2) (4) 
 
 Uitbreiding van die Koue Oorlog: Viëtnam                                                                                                                                                 

 
 
 
 

 

AKTIWITEIT 2 

Skryf 'n inleiding en slot vir die volgende opstelvrae: 

 

1. Die onttrekking van soldate uit Viëtnam het die nederlaag van die Verenigde State van    
   Amerika se beleid van insluiting aangekondig.  
 
   Stem jy met hierdie bewering saam? Motiveer jou antwoord deur relevante bewyse uit     
   die tydperk 1965 tot 1975 te gebruik.                                                                                                   [50] 

 

 

2. Ten spyte van die ontplooiing van troepe (soldate), wapens en ammunisie het die    
   Verenigde State van Amerika nie daarin geslaag om die verspreiding van  
   kommunisme in Viëtnam te voorkom nie.  
 
   Bespreek krities die geldigheid van hierdie stelling met verwysing na die betrokkenheid    
   van die Verenigde State van Amerika by die Viëtnam-oorlog tussen 1965 en 1975. 

  
 
 
 
 
[50] 

 
3. Verduidelik in watter mate… 
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ONDERWERP 1 - 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.  
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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.  
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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 begin) 

1970 Nixon wen die verkiesing en 
stuur troepe na Kambodja 

In Kambodja het 'n burgeroorlog tussen Kommuniste en Nie-
Kommuniste begin. 
Amerikaanse troepe vernietig kommunistiese basisse. Die 
Kongres en ander het gedink dat Nixon sy gesag oorskry het 

1973 Parys se vredesakkoord 
beëindig die betrokkenheid 
van die VSA in Vietnam 

Die Noord-Viëtnamese het ingestem tot vredesonderhandelinge 
na swaar lugaanvalle deur die VSA. Suid-Viëtnam het ingestem 
om vredesvoorwaardes te aanvaar na druk van die VSA 
Amerika het alle Amerikaanse troepe uitgehaal en hulle 
krygsgevangenes terugbesorg. Dit het nie die oorlog beëindig 
nie net Amerika se betrokkenheid  

1975 Die oorlog in Vietnam eindig Die kommuniste het Saigon oorgeneem en toe moes Suid-
Vietnam noodgedwonge oorgee. Baie Viëtnamese burgers wat 
die VSA ondersteun het, het probeer om na Amerika te vlug. 
Baie kon nie ontsnap nie. Die oorlog was uiteindelik verby! 
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SESSIE 2                         VRAESTEL 2 INHOUD                                12 MEI 2021 
 

BURGERLIKE WEERSTAND, 1970 TOT 1980's: SUID-AFRIKA: DIE KRISIS VAN A 

 

                                             Interne weerstand 

Hoe het die volgende burgerlike organisasies die apartheidsregime in die 
1980's uitgedaag? 

 

UDF                                  COSATU                          COSAS 
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Aktiwiteit 3 

Die onderstaande bron beklemtoon die rol wat die UDF gespeel het in die 
uitdaging van die apartheidsregime in die 1980's 

Die stappe in die rigting van die vorming van die UDF het in die laat 1970's 
begin en vorentoe beweeg toe Allan Boesak 'n 'verenigde front' van 'kerke, 
burgerlike verenigings, vakbonde, studente-organisasies en sportliggame' 
gevra het om onderdrukking te beveg. . 'N Komitee is saamgestel om die 
moontlikheid van so 'n front te ondersoek, en daar is besluit om met 
organisasies 'n streeksstruktuur aan te sluit, mits hulle nie-rassisties is. In 
Mei 1983 is die Natalse UDF van stapel gestuur, gevolg deur Transvaal en 
die Wes-Kaap. 'N' Tussentydse nasionale komitee 'is saamgestel met lede 
van elke streek, en 'n beplanningsvergadering is gehou wat ook deur 
Albertina Sisulu en Steve Tshwete bygewoon is. Die komitee het besluit 
om die UDF op 20 Augustus 1983 te loods, net toe die regering die 
Tricameral-wetgewing sou instel. Hulle besluit op 'n logo en slagspreuk - 
'UDF verenig, apartheid verdeel' en besluit op die beginsels van die UDF. 
  
Afgevaardigdes van 565 organisasies het die bekendstelling bygewoon, 
en die onmiddellike rede vir die stigting van die UDF was om die 
bekendstelling van die driekamerparlement te beveg. Die vorming was 
egter eintlik die gevolg van veranderinge wat sedert die Soweto-opstand 
op sosiale, ekonomiese en politieke vlak plaasgevind het.  
 
'N Nuwe, meer militante kultuur het ontstaan, wat gelei het tot die vorming 
van baie burgerlike, jeug-, student-, werker-, vroue- en ander organisasies. 
Daar was ook verhoogde steun vir idees vervat in die Freedom Charter en 
'n sterk skuif na massa-organisasie.  
Die UDF was redelik suksesvol in hul aanvanklike veldtog teen die 
driekamerparlement, en die verkiesing by die verkiesing was baie laag. Die 
UDF het egter steeds organisatoriese probleme ondervind en het ook 
mededinging van ander groepe en van aangeslote maatskappye gehad 
wat gemeen het dat dit te veel mag het.  
 
Die optrede van die 1980's was in baie opsigte net die resultaat van soveel 
jare van onderdrukking en ontevredenheid. Die ANC kon ook makliker in 
Suid-Afrika infiltreer en het in die 1980's beter georganiseer. Dit het die 
massas gevra om Suid-Afrika 'onregeerbaar' te maak sodat die NP 
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gedwing sou word om apartheid te beëindig. Die UDF het hierdie oproep 
saam met baie affiliasies en die massas aangeneem. 
  
From: https://www.sahistory.org.za/article/apartheid-early-1980s. 
Accessed 29 December 2020 

 

 

1. Wie was Allan Boesak? 
2. Waarom is die UDF volgens die bron gevorm? 
3. Verduidelik die slagspreuk ‘UDF verenig, apartheid verdeel. 
4. Lewer kommentaar op die uitwerking wat die Soweto-opstand op die 

ontstaan van die UDF gehad het 
5. Noem enkele van die probleme wat die UDF ondervind het. 
6. Gebruik die bron en u eie kennis, en verduidelik hoe die UDF 

bygedra het tot die ANC se oproep om Suid-Afrika 'onregeerbaar' te 
maak. 

 

OPSTELVRAAG: 

Dit was die filosofie van swart bewussyn wat trots en waardigheid van 
swart Suid-Afrikaners herstel het en hulle aangemoedig het om die 
apartheidsregime in die 1980's uit te daag. 

Stem u saam met hierdie stelling? Gebruik relevante historiese bewyse om 
u antwoord te staaf.                                                                            [50] 
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SESSIE 3                              HERSIENING                              10 AUGUSTUS 2021 
 
     VRAESTEL 1 

 

 
 

• Redes en oorsprong van die burgerregtebeweging in die VSA 
• Rol, impak en invloed van Martin Luther King Jr. Die invloed van 

passiewe verset (Gandhi) op Martin Luther King Jr. 
• Vorme van protes deur burgerlike ongehoorsaamheid: Montgomery 

Busboikot, sit-ins, Freedom Rides, optogte insluitend na Lincoln 
Memorial, Birmingham-veldtog en Selma-Montgomery-optogte 

• Afdeling van die skool: gevallestudie Little Rock Arkansas (kan 
getoets word as deel van vorms van betogings of as 'n gevallestudie 
soos aangedui) 

• Korttermyn- en langtermynwinste 
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HIERDIE INHOUD SAL GETOETS WORD AS ‘N 
BRONGEBASEERDE VRAAG 
 
DIE SWARTMAGBEWEGING 
 

 
 
OPSTELVRAE: 
 

1. Teen die middel van die 1960's was Afro-Amerikaners bekommerd oor     
swaklewensomstandighede in die ghetto's en die taktiek van nie-gewelddadige 
protes. Hierdie bekommernisse het aanleiding gegee tot die 
Swartmagbeweeging. 

Stem jy saam? Verduidelik die rol wat die Swartmagbeweeging in gevegte 
gespeel het vir die regte van Afro-Amerikaners            [50] 
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2. Verduidelik tot watter mate die Black Panther-party in die 1960's die filosofie van 
Swart Mag suksesvol in die Verenigde State van Amerika bevorder het. Gebruik 
relevante bewyse om jou antwoord te ondersteun. 

  
 
[50] 

 
 

ONAFHANKLIKE AFRIKA: DIE KONGO 

 

 
Dit is nie meer 'n vergelykende opstel nie! 

Vraagfokus: Hoe is onafhanklikheid in Afrika in die 1960's en 1970's 
verwesenlik? 

Gevallestudie: Die Kongo 

• Wat was die idees wat die Kongo beïnvloed het? 
• Politiek (tipe leier, erfenisse van kolonialisme, tipe regering, politieke 

stabiliteit en onstabiliteit) 
• Ekonomies (tipe ekonomie) 
• Sosiale en kulturele suksesse / uitdagings waarvoor die Kongo te staan 

gekom het (voordele van onafhanklikheid, opvoeding, Afrikanisering) 

Vraag: Evalueer die leierskap van Mobutu Sese Seko krities in die 
transformasie van die politieke, sosiale, ekonomiese en kulturele beleide 
van Kongo gedurende die 1960's en 1970's.                                       [50] 
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    VRAESTEL 2 

 

Die waarheids- en versoeningskommissie (WVK) 
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ACTIVITY 4 

Die bron hieronder beskryf die redes vir die stigting van die Waarheids-en-Versoeningskommissie 
(WVK). Dit fokus op hoe politieke aktiviste, soos Ahmed Timol, vermoor is.  
 

Die WVK was 'n produk van die politieke ooreenkomste voortgebring tydens die 
onderhandelinge wat apartheid beëindig het. Die Wet op die Bevordering van 
Nasionale Eenheid en Versoening, 1995 (Wet 34 van 1995) het die WVK ingestel om 
politiek-gemotiveerde growwe menseregteskendings wat tussen 1960 en 1994 gepleeg 
is, te ondersoek. Die bedoeling was om te voorkom dat sulke gruweldade weer sou 
plaasvind en om 'n verdeelde nasie te verenig wat deur konflik in die verlede geskend 
is. Suid-Afrika se WVK was die eerste waarheidskommissie wat amnestie aan individue 
gebied het wat ten volle, in die openbaar, hulle betrokkenheid by politiek-gemotiveerde 
misdade geopenbaar het. Deur dit te doen, het die demokratiese regering die konsep 
van 'herstellende geregtigheid' in plaas van 'vergeldende geregtigheid' aanvaar. 
President Nelson Mandela het 'n uiteenlopende groep van 17 WVK-kommissarisse 
gekies en Aartsbiskop Desmond Tutu, Nobel-bekroonde en anti-apartheidsikoon, as 
die voorsitter en Alex Borraine, as die ondervoorsitter, benoem. 'Amnestie kan beslis 
nie as geregtigheid beskou word indien ons slegs aan geregtigheid as vergeldend en 
bestraffend van aard dink nie,' het Tutu gesê. 'Ons glo dat daar egter 'n ander soort 
geregtigheid is, 'n herstellende geregtigheid wat nie soseer oor straf gaan nie, maar 
eerder oor die regstel van wanbalanse, die herstel van gebroke verhoudings met 
genesing, harmonie en versoening en ook om uit te vind oor politieke moorde en die 
verdwyning van aktiviste, soos Ahmed Timol.' In die verband het die 78-jarige Hawa 
Timol swak en verward voor die WVK gelyk toe sy die afgryslikheid van haar seun se 
moord in Oktober 1971 weer moes beleef. 
 
[Uit http://overcomingapartheid.msu.edu/unit.php?id=65-24E-3&page=1. 
Toegang op 5 April 2017 verkry.] 

 

 
Raadpleeg Bron 2B. 

2.2.1  Waarom, volgens die bron, is die WVK gestig? (1 x 2) (2) 

2.2.2  Definieer die term amnestie in die konteks van die WVK. (1 x 2) (2) 

2.2.3  Noem die volgende leiers van die WVK: 

          (a) Die voorsitter            (1 x 1) (1) 

          (b) Die ondervoorsitter   (1 x 1) (1) 
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2.2.4      Gebruik die inligting in die bron en jou eie kennis en verduidelik    

waarom die demokratiese regering op herstellende geregtigheid in 
plaas van vergeldende geregtigheid besluit het.               (2 x 2) (4) 

 

DIE KOMS VAN DEMOKRASIE NA SUID-AFRIKA EN DIE 
AANVAARDING VAN DIE VERLEDE 
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ŉ Tydlyn: Die Koms van Demokrasie in Suid-Afrika 1990-1994 
Datum Samesprekingsproses Gebeure wat plaasvind terwyl die samesprekingsplaasgevind het 

 
Feb 1990 Nelson Mandela word vrygestel. 

Die ANC en ander swart politieke bewegings word ontban.  
(Dit het die weg na samespreking oopgebaan.) 

1990-1993:  
Voorgesette aanvalle op passasiertreine op die Witwatersrand deur sluipskutters – omtrent 573 mense 
is doodgeskiet.  Daar was gerugte dat Derdemag operatuerd en die NP probeer het om die land te 
destabiliseer). ( 
Die NP het Zoeloes toegelaat om hul ‘tradisionele wapens’ wat knopkieries en spiese ingesluit het  in 
die openbaar te dra. 
Die ANC ondersteuners het eiedomsbelasting, skole en verbruikersboitotte in townships aangemoedig.  
Die doel heirvoor was om die NP onderdruk te plaas om vinniger tot ŉ ooreenkoms te kom.  

 Mei 1990 Groote Schuur Minuut 
ANC en NP ontmoet 
NP kom ooreen om  politieke gevangenis vry te stel.  (Die vrystellings 
het in Sep.1990 begin) 
Junie: Die NP trek die Wet of Aparte Geriewe terug 

Die NP-regering arresteer 40ANC-lede  (insluitend Mac Maharaj en Billy Nair) op aanklag van 
sameswering om die SA-regering tydens– Operation Vula om ver te werp. 
Julie 1990: IVP-led val ŉ ANC-lede in Sebokeng aan. 

Aug 1990 Pretoria Minuut: 
Die ANC besluit om die gewapende stryd stop te sit (Dit was ŉ 
‘welwillendheidsaksie’ om hul toewydng tot die vreedsame 
samesprekings te toon.)  
(Die NP stem ooreen om die Noodtoestand in Natal op te skort.) 

November 1990: Die Derdemag val die informele nedersetting in die Zonkizizwe township buite 
Germiston aan. 

Maart 
1991 

De Klerk (NP) skort die  Landwet, Groepgebiede Wet en die 
Bevolkingsregistrasiewet op.  

Maart 1991: Die Sewedaagse oorlog in Pietermaritzburg.  Geweldpleging tussen die ANC en die IVP 
duur voort. 
 

Okt 1991 92 anti-apartheid organisasies ontmoet  in Durban om die  Patriotiese 
Front te vorm. Daar was ŉ ioproep gemaak om ŉ tussentydse regeing 
te vorm.  

1990-1993: Gewelpleging in die townships duur voort. 

20 Des 
1991 

Samsprekings om ŉ nuwe grondwet op test el begin.  Konvensie vir ŉ  
Demokratiese Suid-Afrika (KODESA) I(18 dafgevaardigdes + VN& 
Statebond) 
Die ANC en die NP stel ŉ ‘Deklarasie of Intentensie’op: waarin hulle 
ooreenkom oor : ŉ onverdeelde SA, onfhankklike regstelsel, ŉ 
grondwet, ŉ veelparty demokrasie (LW: Dit was ŉ sogenaamde 
watershed  ooreenkoms Opstel avn die grondwet oor 2 stadiums.  
 

Die PAC en die Konservative Party onderleiding van Treurnicht sowel as die IVP het hulle van  
KODESA I onttrek.  (LW: Die aksie het die Patriotiese Front beëindig ) 
 
LW: Teen die einde van KODESA I, het die NPdie ANC hewig gekritiseer om die ANC nie vir MK 
ontbind het nie; die NP wou weet waarom die ANC MK as ŉ ‘private weermag wou aanhou’.  

17 Maart 
1992 

Slegs blankes referendum. Moet die samesprekings voortduur?  69% het JA gestem. Die NP se politieke kredietwaardigheid is herstel.. 

Mei 1992 KODESA II 
ŉ Ooreenkoms was bereik dat die SABC ŉ beutrale standpunt sou 
inneem ten opsigte van die samesprekingsproses.   

Die NP wou KODESA II vervang met verteenwoordigers van alle politieke party replaced by 
representative + ŉ minderheidsparty veto 
Die ANC wou ŉ tussentydse regering instel wat nie langer as 18 maande sou duur nie en daarna het 
hulle voorgestel dat ŉ meerderheidsregering ingestel word. 
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KODESA II het nie ooreengekom oor die nuwe grondwetlike liggaam 
en die tussentydse regering nie. 

 Rollende Massa Aksie is deur weerstandsbewegigs begin.  (Die aksie het stakings, boikotte, massa 
demontrasies ingesluit om sodoende die samesprekingsproses vinniger te laat plaasvind.)  

Datum Die Samesprekingsproses Gebeure wat plaasgevind het terwyl die samesprekingsproses aan die 
gang was. 

17 Junie 
1992 

 Die Boipatong-slagting was ŉ keerpunt in die 
samesprekingsproses ten gunste van die ANC.  

Die Boipatong-slagting: 
Die IVP hostelbewoners het die inwoners vandie  Boipatong township aangeval en 49 mans, 
voue en kinders doogemaak.  Luidens gerugte het blanke mans wapens uitgedeel aan 
Derdemag agente om geweld en chaos te versprei 
Die ANC het in reaksie op die  Boipatong-slagting besluit om weg te stap van die 
samesprekingsproses. 
 Die NP-regering het die Goldstone Kommissie aangestel om vas te stl of die polisies 
betrokke was by die Boipatong-slagting. 
(Op3 &4 Aug: het 4miljoen werksers betrokke geraak by stakings dwardeur SA.) 

Sep 1992 Op26 Sep is ŉ  Record Verstandhouding deur Roelf Meyer 
(NP) en Cyril Ramaphosa (ANC) geteken. Hulle het hulself 
toegewy tot die onderhandelingsproses en ŉ vreedsame manier 
gevind om die samespreking vorentoe te beweeg. 
LW: KODESA is beëindig en MK is ontbind. 

7 Sep: Die Bhisho-slagting: 
Nagenoeg 70,000 ANC-lede het deelgeneem aan ŉ vreedsame demonstrasie in Bhisho, 
Ciskei (ŉ sogenaamde ‘onafhanklike tuisland wat deur  OupaGqozo regeer is). Gqozo het sy 
soldate toestemming verleen om op die skare te skiet; in die skietery is: 28 mense dood , 200 
and gewond.. 

Okt 1992 Die NP-regering het ooreengekom om die dra van tradisionele 
wapens in die openbaar te verban.  Hulle het ook ooreengekom 
om meer politieke gevangenis vry te stel. 

Die Concerned South African Group (COSAG) is gevorm en dit was ŉ alliansie tussen  
‘Tuisland’ leiers en verregse groepe) o.a.: Lucas Mangope (Boputhatswana), OupaGqozo 
(Ciskei), Mangosuthu Buthelezi (KwaZulu), Afrikaner Volksunie en die Afrikaner 
Vryheidsfondasie.  COSAG het aangedring dat SA ŉ Federal regering vorm. 

2 April 
1993 

Die Veelparty Onderhandelings Proses (VPOP) het in 
Kempton Park begin. 
Die PAC het by die onderhadelinge aangesluit.  
Joe Slovo (SAKP) in sogenaamde sonsondergang-klosule  
voorgestel dat ŉ Regering van Nasional Eeenheid (RNE) vir 5 
jaar aangestel word waarin ‘magsdeling’en kompromie kon 
plaasvind –die NP het die voorstelle aanvaar. 
ŉ Datum was vagestel vir die eerste demokratiese verkies.  
Kiesers kon stem om 400 verteenwoording LVPs (Lede van die 
Parlement) te maak.  

10 April 1993: Die sluipmoord op Chris Hani (Die Leier van die  SAKP) is deur Janusz 
Waluz– ŉ Poolse immigrant doodgeskiet.  Hy het intruksies ontvang van die Konserwatieve 
Party-lid, Clive Derby –Lewis. 
LW: Mandela het op TV verskyn op opstande wat op die sluipmoord gevolg het te help 
kalmeer (bedaar).  
100,000 mense het Hani se begrafnis wat relatef vreedsaam was bygewoon.   
Die IVP het gewier om aan die verkiesing deel te neem.  
 

Junie – 
Julie 1993 

 25 June: Die Afrikaner Weerstandsbeweging(AWB) en die Volksfront(AVF)het die 
Wêreldhandelsentrum waar die onderhandelinge plaagevind het bestorm, die plek gevandaliseer en die 
afgevaardigdes gedreig 
Die AWB en Eugene Tereblanche was onsuksesvol om Lucas Mangope se diktatorskap in 
Boputhatswana te beskerm weens hewige teenkanting in massa demostrsies deur student en werkers.   
Die St James Kerk-slagting. 
(Die African People’s Liberation Army (APLA – die PAC se gewapende vleuel) het die St James Kerk 
in Kenilworth, Kaapstad met handgranate en snelgewere aangeval.  11 mense was doodgeskiet en  58 
gewond.  
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Nov 1993 ŉ Tussentydse Grondwet  vir Sui-Afrika is deur die 
onderhandelaars aanvaar.  

 

28 Maart 
1994   Shell House- slagting – IVP-lede is deur ANC sekutiteitsmagte in Johnannesburg 

doodgeskiet.  
27 April 
1994 

Die 1ste veelparty verskiesings word in Suid-Afrika gehou - Nelson Mandela het die eerste demokraties verkose 
president geword. 
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DIE EINDE VAN DIE KOUE OORLOGEN ‘N NUWE WêRELDORDE 1989 
TOT DIE HEDE 

 
 

 
 Watter hervormings is in die Sowjetunie ingestel? 

Hoe het hierdie hervormings 'n uitwerking gehad op: 

 die Sowjetunie 
 die ANC 
 die Nasionale Party 
 die apartheidsregering 
 Hoe het al bogenoemde tot die onderhandelingsproses gelei? 
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RAAMWERK VIR SKRYF VAN OPSTEL 
Vraag: (Skryf die opstel in die ruimte hieronder)  
• Onderstreep die woorde van die kern instruksie.  
• Alle begrippe/name/datums moet verduidelik word?  
 
 
 
 

 

Inleiding: (Skryf die opstel hieronder) Jou inleiding moet die vraag kontektualiseer (wie? 
wat? waar? wanneer?) en dit direk aanspreek om die vraag te beantwoord. 
 
 
PARAGRAAF 1: 
(A) Eerste sin van eerste paragraaf (PEEL) 

(Maak seker: Het jy jou kerngedagte gemaak?) 
 
Kernwoorde 

 
(B) Uitbreiding/verduideliking van kerngedagte (PEEL) 

Kernwoorde 
 
 
(C) Bewyse om argument te ondersteun (PEEL) 
1. Kernwoorde 
2. 
3. 
(D) Maak seker: Het jy terug verwys na die vraag / Het jy die idee duidelik verbind met 
die vraag? JA? NEE? 
 
(E) Verbind die volgende paragraaf/idee (PEEL) 
 
PARAGRAAF 2: 
Herhaal stappe (A) – (E) vir elke paragraaf in jou opstel. 
SLOT: 
 
Hierdie raamwerk om ‘n opstel te skryf kan gebruik word vir die strukturering van 
enige Geskiedenis opstel. 
Gebruik dit saam met die paragraaf strukturering raamwerk (Idee > Verduidelik 
>Voorbeeld >Skakel) en riglyne om die inleiding en slot te skryf. 
Leerders kan hierdie raamwerk aanpas om so veel as moontlik paragrawe in te sluit 
was wat nodig is. 
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