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INSTRUKSIES EN INLIGTING  
  
1. Hierdie vraestel bestaan uit AFDELING A en AFDELING B, wat op die 

voorgeskrewe inhoudsraamwerk in die KABV-dokument gebaseer is.   
   
 AFDELING A:  BRONGEBASEERDE VRAE  
   
 VRAAG 1: BURGERLIKE VERSET, 1970’s TOT 1980’s: SUID-AFRIKA 

DIE KRISIS VAN APARTHEID IN DIE 1980’s  
    
 VRAAG 2: DIE KOMS VAN DEMOKRASIE NA SUID-AFRIKA EN DIE 

AANVAARDING VAN DIE VERLEDE   
    
 AFDELING B:  OPSTELVRAE  
   
 VRAAG 3: BURGERLIKE VERSET, 1970’s TOT 1980’s: SUID-AFRIKA  
    
 VRAAG 4: 

 
DIE KOMS VAN DEMOKRASIE NA SUID-AFRIKA EN DIE 
AANVAARDING VAN DIE VERLEDE: 
ONDERHANDELDE OOREENKOMS EN DIE RNE  

    
 VRAAG 5: 

 
DIE EINDE VAN DIE KOUE OORLOG EN ’N NUWE 
WÊRELDORDE: DIE GEBEURE VAN 1989  

   
2. AFDELING A bestaan uit TWEE brongebaseerde vrae. Bronmateriaal wat 

benodig word om hierdie vrae te beantwoord, kan in die ADDENDUM gevind 
word.  

   
3. AFDELING B bestaan uit DRIE opstelvrae.  
   
4. Beantwoord TWEE vrae soos volg:  
   
 Minstens EEN moet ŉ brongebaseerde vraag wees en minstens EEN moet ŉ 

opstelvraag wees.   
   
5. In die beantwoording van die vrae moet jy jou kennis, vaardighede en insig 

toepas.   
   
6. Jy sal benadeel word deur die blote oorskryf van die bronne as antwoorde.   
   
7. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie 

vraestel gebruik word.   
   
8. Skryf netjies en leesbaar.  
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AFDELING A:  BRONGEBASEERDE VRAE  
  
Beantwoord EEN vraag uit hierdie afdeling. Bronmateriaal wat gebruik moet word om 
hierdie vrae te beantwoord, is in die ADDENDUM vervat.  
  
VRAAG 1: HOE HET SUID-AFRIKANERS OP P.W. BOTHA SE HERVORMINGS 

IN DIE 1980’s GEREAGEER?  
  
Bestudeer Bron 1A, 1B, 1C en 1D om die volgende vrae te beantwoord.   
  
1.1 Verwys na Bron 1A.  
   
 1.1.1 Hoe, volgens die bron, het die nuwe Botha-administrasie begin om 

apartheid te transformeer?                                                           (2 x 1) (2) 
    

 1.1.2 Lewer kommentaar op wat met die volgende stelling bedoel word: 
‘Die regering het gehoop dat hierdie klas swartmense te veel sou 
verloor om die stryd om bevryding te help.’                                  (1 x 2) (2) 

    

 1.1.3 Noem TWEE metodes wat die regering gebruik het om Soweto-
inwoners aan te moedig om huise te koop.                                  (2 x 1) (2) 

   

1.2 Bestudeer Bron 1B.  

   

 1.2.1 Waarom, dink jy, is ŉ politieke vakuum in die townships geskep?   
                                                                                                     (2 x 2) (4) 

    

 1.2.2 Noem enige TWEE persone wat bymekaargekom het om ŉ nuwe breë 
anti-apartheidsorganisasie te begin.                                             (2 x 1) (2) 

    

 1.2.3 Wat, volgens die bron, was die doel van die UDF?                      (1 x 2) (2) 
    
 1.2.4 Waarom dink jy het die ANC met die UDF vergader?                  (2 x 2) (4) 
    
 1.2.5 Hoe bruikbaar sal hierdie bron vir ŉ historikus wees wat die bydrae 

van die UDF tot die ondergang van apartheid ondersoek?     (2 x 2) (4) 
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1.3 Raadpleeg Bron 1C.  
   
 1.3.1 Watter boodskap word in hierdie plakkaat oorgedra rakende die 

reaksie op die hervormings wat deur P.W. Botha geïmplementeer is?      
                                                                                                     (2 x 2) (4) 

    
 1.3.2 Noem die veldtog wat die UDF teen die Driekamer-parlements-

verkiesing geloods het. (Gebruik die visuele leidraad op die plakkaat 
om die vraag te beantwoord.)                                                      (1 x 2) (2) 

    
 1.3.3 Verduidelik wat die slagspreuk, ‘Voorwaarts na Vryheid’, op die 

plakkaat beteken.                                                                         (2 x 2) (4) 
   
1.4 Vergelyk Bron 1B en 1C. Verduidelik hoe die inligting in Bron 1B die bewyse in 

Bron 1C oor die rol van die UDF teen apartheid ondersteun.                   (2 x 2) (4) 
   
1.5 Verwys na Bron 1D.  
   
 1.5.1 Verduidelik wat met die begrip ‘Volksmag’ bedoel word.             (1 x 2) (2) 
    
 1.5.2 Noem TWEE tipe boikotte wat deur burgerlike organisasies geloods 

is.                                                                                                  (2 x 1) (2) 
    
 1.5.3 Waarom, dink jy, het die burgerlike organisasies huurboikotte 

geloods?                                                                                       (1 x 2) (2) 
   
1.6 Gebruik die inligting in die relevante bronne en JOU eie kennis en skryf ŉ 

paragraaf van ongeveer AGT reëls (ongeveer 80 woorde) waarin jy verduidelik 
hoe Suid-Afrikaners op P.W. Botha se hervormings gereageer het. (8) 

  [50] 
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VRAAG 2: HOE SUKSESVOL WAS DIE WAARHEIDS-EN-VERSOENINGS-
KOMMISSIE (WVK) IN DIE HANTERING VAN DIE DOOD VAN 
AKTIVIS LENNY NAIDU?   

  
Bestudeer Bron 2A, 2B, 2C and 2D om die volgende vrae te beantwoord.   
  
2.1 Verwys na Bron 2A.  
   
 2.1.1 Noem die ondergrondse organisasie waarvan Lenny Naidu ŉ lid was.                                                                                              

  (1 x 2) (2) 
    

 2.1.2 Waaraan, volgens die bron, het Lenny Naidu sy lewe toegewy? 
                    (3 x 1) (3) 

    
 2.1.3 Waarom, dink jy, was Lenny Naidu gedwing om uit die land te vlug?  

                                                                                                     (2 x 2) (4) 
    
 2.1.4 Gebruik die bron en jou eie kennis en verduidelik waarom Lenny 

Naidu op instruksies gewag het om terug te keer huistoe.           (1 x 2) (2) 
   
2.2 Lees Bron 2B.   
   
 2.2.1 Hoe, volgens die inligting in die bron, sou Lenny Naidu volgens die 

wette van daardie tyd aangekla en gearresteer word?              (2 x 1) (2) 
    
 2.2.2 Wie, volgens die bron, het vir amnestie aansoek gedoen?     (2 x 1) (2) 
    
 2.2.3  Gebruik die inligting in die bron en jou eie kennis en verduidelik of die 

Naidu’s berusting deur die WVK-verhore gekry het.                    (1 x 2) (2) 
    
 2.2.4 Waarvoor is De Kock, volgens die bron, aangekla?                    ( 1 x 2) (2) 
    
 2.2.5 Verduidelik die betroubaarheid van hierdie bron rakende die dood van 

Lenny Naidu en andere. Gebruik bewyse uit die bron om jou antwoord 
te ondersteun.                                                                              (2 x 2) (4) 

   
2.3 Raadpleeg Bron 2C.  
   
 2.3.1 Waarom, volgens die bron, het De Kock by die Durban Christian 

Centre voor die WVK verskyn?                                                    (1 x 2) (2) 
    
 2.3.2 Lewer kommentaar op waarom jy dink Umkhonto we Sizwe kaders 

Suid-Afrika verlaat het om skuiling in Swaziland te soek.            (2 x 2) (4) 
    
 2.3.3 Noem DRIE politieke aktiviste, behalwe Lenny Naidu, wat deur die 

Suid-Afrikaanse Veiligheidspolisie doodgemaak is.                     (3 x 1) (3) 
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2.4 Bestudeer Bron 2D.  
   
 2.4.1 Verduidelik die boodskap wat deur die spotprent oorgedra word. 

Gebruik die visuele leidrade in die spotprent om jou antwoord te 
ondersteun.                                                                                   (2 x 2) (4) 

    
 2.4.2 Lewer kommentaar op wat jy dink bedoel word met die woorde: ‘AH, 

MNR. DE KOCK … HET JY DIE KRIMINELE DADE NEERGESKRYF  
WAARVOOR …’                                                                           (1 x 2) (2) 

   
2.5 Verwys na Bron 2C en 2D. Verduidelik hoe die inligting in Bron 2C die bewyse 

in Bron 2D ondersteun rakende De Kock se verskyning voor die WVK.   (2 x 2) (4) 
   
2.6 Gebruik die inligting in die relevante bronne en jou eie kennis en skryf ŉ 

paragraaf van ongeveer AGT reëls (ongeveer 80 woorde) waarin jy verduidelik 
hoe suksesvol die Waarheids-en-Versoeningskommissie (WVK), in die 
hantering van die dood van die aktivis, Lenny Naidu was.  (8) 

  [50] 
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AFDELING B:  OPSTELVRAE  
  
Beantwoord EEN vraag in hierdie afdeling.   
  
VRAAG 3: BURGERLIKE VERSET, 1970’s TOT 1980’s:  SUID-AFRIKA  
  
Bespreek krities die rol en impak van die Swartbewussynsbeweging onder leiding 
van Steve Biko op swart Suid-Afrikaners in die 1970’s. [50] 
  
VRAAG 4: DIE KOMS VAN DEMOKRASIE NA SUID-AFRIKA EN DIE 

AANVAARDING VAN DIE VERLEDE: ONDERHANDELDE 
OOREENKOMS EN DIE RNE  

  
‘Die toegewydheid en leierskap wat beide Nelson Mandela en FW de Klerk getoon 
het, het verseker dat Suid-Afrika in 1994 ŉ demokratiese staat geword het.’  
 
Stem jy saam met bogenoemde stelling? Gebruik relevante bewyse om jou 
argument te ondersteun. [50] 
  
VRAAG 5: DIE EINDE VAN DIE KOUE OORLOG EN ’N NUWE 

WÊRELDORDE: DIE GEBEURE VAN 1989  
  
Verduidelik tot watter mate die ineenstorting van die Sowjetunie in 1989 as ŉ 
belangrike katalisator gedien het vir die politieke transformasie wat in Suid-Afrika 
plaasgvind het. 
 
Staaf jou argument met relevante bewyse.  [50] 
  

TOTAAL: 100 
 

 


