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Instructions: 

1. Hierdie dien slegs as ‘n merk riglyn. 
2. In sekere vrae is meer antwoorde gegee – maak seker jy gebruik die merk allokasie  
3. Die vraestel bestaan uit 2 vrae en 8 bladsye 

 
 

Vak          :  Sosiale Wetenskappe 

                      :  Geskiedenis 

Datum     :  November 2016 

Doelwitte :  Die vind van ‘n verskeidenheid tipes inligting oor 

die verlede 

Vaardighede :  In staat wees om inligting in te samel, byvoorbeeld vanaf die 

teks, visuele material (insluitende foto’s, spotprente, televisie en 

rolprente), liedjies, gedigte en onderhoude met mense; die 

gebruik van meer as een soort skriftelike inligting (boeke, 

tydskrifte,  koerante, webruimtes). 

Totaal               : 100 

TYD    : 2 URE 



AFDELING  A 

Vraag 1 

1.1.1. C             

1.1.2. C             

1.1.3. A             

1.1.4. D             

1.1.5. D             

1.1.6. D             

1.1.7. B             

1.1.8. B             

1.1.9. C             

1.1.10. D 

1.2.  

1.2.1. Die Verenigde Nasies het tot stand gekom om wêreld vrede te verseker na hoe 

Wêreld Oorlog II menseregte geskend het. √√      

   

1.2.2. Handhawing van Wêreld vrede en sekuriteit. √√      

1.2.3. Die Universele Verklaring van Menseregte√   

1.3.     

1.3.1. Die regering het in die geheim met Jacob More onderhandel dat die stam geskuif 

gaan word na ‘n onvrugbare gebied.  √√OF Jacob More was ook die hoof van die 

stamraad, en was veronderstel om vir die mense te veg maar was een van die 

erstes wat die gebied verlaat het. Hy was korrup en het spesiale behandeling 

ontvang. 

1.3.2. Hulle het 2 skole gebou, ‘n kerk en het boorgatte gesink sonder die hulp van die 

regering. √√ / Hulle was trots op hulle land wat hulle gebou het vir hulle 

gemeenskap en verdure generasies.√√ 

1.3.3. Die Magopa het geweier om te trek ten spite van die kerk en en skool wat 

vernietig is.  

Die Black Sash (Tutu and Suzman) het teen die regering geappelleer namens 

die Magopa. Die voorval het international nuus geword. √√ 

1.3.4   Swart mense √√ 

 

1.4.  

1.4.1.  

1.4.1.1. Dat Suid Afrika die besit is van almal wat daarin woon, swart sowel as wit en 

dat geen regering met reg op gesag aanspraak kan maak tensy dit gebaseer 

is op die wil van al die mense. √ 

1.4.1.2. Almal sal gelyk wees voor die reg. √ 

1.4.1.3. Die deure van geleerdheid en kultuur sal oopgemaak word√ 

 



1.5. 

1.5.1. F √ 

1.5.2. G √ 

1.5.3. E √ 

1.5.4. H √  

1.5.5. C √  

1.5.6. B √ 

1.5.7. A √ 

1.5.8. D √ 

1.5.9. J √ 

1.5.10. I √ 
1.6.  

1.6.1. Om protes teen die paswette aan te teken√√  

1.6.2. Robert Sobukwe√ 

1.6.3. Bron A= Betogers het die eerste skote afgevuur/ Wie perspektief√    

 Bron B= Die polisie het eerste op betogers geskiet wat nie gewapen was nie√    

1.6.4.  

- Robert Sobukwe was na Robin Eiland gestuur√ 

- MK and Poqo is gestig √ 

- Die begin van die gewapende stryd√ 

- Die Wêreld mening oor apartheid 

- Enige Drie                                                                                                         

 

1.7.  

- Sommige informasie wat in die paragraaf moet wees:  

- Die PAC is gestig in 1959 van 300 ANC ondersteuners √ 

- Die PAC organiseer ‘n protes optog oor die passtesel√ 

- Die protes optog as nie-gewelddadig√ 

- Dit het in Sharpeville plaasgevind√ 

- PAC het na polisie kantore opgetrek sonder hulle pasboeke. √ 

- Die polisie het op die betogers begin skiet√ 

- 69 mense sterf√ 

- Na Sharpeville het MK and Poqo met die gewapnde sryd begin√ 

- Enige ander relevante antwoord. 

1.8.  

1.8.1. Paswette vir Swartvroue√  

1.8.2. 9 August 1956√√  

1.8.3. Eerste Minister√  

1.8.4.  –Lillian Ngoyi√/ Sophia Williams√/ Helen Joseph/ RahimaMoosa (Enige twee) 

1.8.5. Dat vroue sterker is en dat hulle nie maklik deur die NP of Strijdom onderdruk 

word nie.√√  

 



 

1.9.  

1.9.1. Dit het die trots in hulle swart kultuur aangemoedig en die verwerping van 

benadering van die vorige generasie. √√ 

OF die verwerping van die wit waardes √√ Enige  1   

1.9.2. Hy bedoel dat Swart mense gevoel en geglo het dat hulle nie die gelyke van wit 

mense was nie. √√         

1.9.3. Wat swart vertroue en ‘n gevoel van eiewaarde opgebou het in die tyd toe swart 

mense strawwe onderdrukking en diskriminasie ervaar het. √√ 

1.10.  

1.10.1. – Bantoe onderwys√ 

- Afrikaans as medium van onderrig√ 

- Swartbewussynsbeweging√ 

- Studente aktiviste 

- Bevryding van  Angola en Mosambiek (Enige twee)                                         

1.10.2. Beide bronne is oor Hector Peterson √ en die polisie wat die jeug in 

Soweto skiet √ 

1.10.3. Kwaad√ 

1.10.4. Leerders in skole in Soweto het ‘n beplan teen Afrikaans as medium van 

onderrig in Bantoe-skole.√ Die polisie het die leerders begin skiet√ chaos het 

uitgebreek in Soweto en die res van SA√  

1.10.5. Hy was die eerste kind wat deur die polisieddodgeskiet is√  

1.11.   

1.11.1. A= FW de Klerk√ 

  B= Nelson Mandela √  

1.11.2. De Klerk het ‘n toespraak gemaak op 2 Feb 1990 dat hy Mandela gaan 

vrylaat√, en die opheffing van die verbod op die ANC, PAC and SAKP√  

1.11.3. Sekondêre bron√, was gepubliseer in 2000.√  

 

 

 

 

 

 

 



AFDELING B: OPSTEL 

Vraag 2            
  
Punte wat ingesluit moet wees: 

2.1. “Die Vryheidsmanifes was net een manier om eerstand te bied teen die 
Apartheidsregering. Bespreek die volgende tips weerstand  in die 1950’s               
           (20)  
Program van aksie 

 Gemobaliseerde vergaderings 

 Konsep van Menseregte beleid wat alle mense akkommodeer het 

 Sittings vir verdure onderhandelings  

 Lewering van die memorandum aan die regering 

 

Versetveldtog / 

 Die Versetveldtog in 1952 was die eerste grootskaalse, multi-rasse politieke 

mobilisering teen apartheidswette onder ‘n algemene leierskap – van die ANC, 

Suid Afrikaanse Indiese Kongres,  

 Na die aanneming van die Pogram van Aksie in die 1949 algemene kongres, het 

die ANC begin in die1950s met massa aksie veldtogte gemerk deur  boikotte, 

stakings en siviele ongehoorsaamheid. Op 26 Junie 1952 is die Versetveldtog, 

die mees dramatiese nie-geweldadige aksie van veset in Suid Afrika van staple 

gestuur deur alle rasse groepe onder die leierskap van die ANC, Suid Afrikaanse 

Indiese Kongres. 

 Dit is op 6 April 1952 aangekondig dat die veldtog ‘n massa aksie teen die 

onwettige wette gaan hou, met die datum geset vir die 26 Junie 1952. ‘N dag van 

vrywilligers op die 22 Junie die volgende belofte onderteken het: 

 

 “Ek, die ondergetekende, Vywilliger van die Nationale Vrywilligers Korps, 

verklaar hiermee plegtig en bind myself om my land en die mense te dien in 

ooreenstemming met die direktiewe van die do hereby solemnly pledge and bind 

myself to serve my country and my people in accordance with the directives of 

the Nationale Vrywilligers Korps, en om ten volle deel te neem en om die beste 

te gee volgens my vermoë in die Veldtog teen onregverdige wette. Ek sal die 

opdragte van my leier onder wie ek sal dien gehoorsaam en streng volgens die 

reëIs en regulasies van die Nationale Vrywilligers Korps optree. Dit sal my plig 

wees om my fisies, geestelik en morel fiks te hou.” 

 

 Die Veldtog het begin toe die eerste vryilligers, insluitend Nelson Mandela, Yusuf 

Dadoo en Walter Sisulu die apartheidswette in Johannesburg en ander groot 

stede uitgedaag het. 

 



Die Vryheidsmanifes 

 Soos die stryd vir Vryheid ‘n nuwe intensiteit bereik, het die ANC die nodig 

gesien vir ‘n skoon begin vir Suid Afrika. Die idee van ‘n Vryheidsmanifes was 

gebore en die Congress of the People Campaign was saamgestel. 

 

 Gedurende die veldtog het die ANC en sy bondgenote die hele SA uitgenooi om 

al sy eise vas te lê sadat dit in ‘n algemene document gekorporeer kon word. Die 

document is by die Congress of the People aangeneem en bekendgestaan as 

die Vryheidsmanifes. Duisende mense het aan die veldtog deelgeneem en hulle 

eiese ingestuur om te sê in hoe SA hulle wou bly. Hierdie eise is finaal in die 

Vryheidsmanifes uitgelê. 

 

 Die veldtog van die Congress of the People en die Vryheidsmanifes het die 

meeste liberale magte verenig in SA. Niks in die geskiedenis van die Liberale 

beweging in SA het die verbeelding aangegryp as die Congress of the People 

veldtog nie. Dit dien en konsolideer die alliansie van anti-apartheids magte in die 

1950s saamgestel deur die ANC, die Suid Afrikaanse Indiese Kongres, dieSuid 

Afrikaanse Gekleurde Kongres, die Suid Afrikaanse kongres van Demokrate en 

SACTU in ‘n nie rassige verenigde front bekend as die Kongres Alliansie. 

Vroue-optog 

Die1956 Vroue-optog, Pretoria, 9 Augustus  

 ‘Strijdom, as jy ‘n vrou slaan, slaan jy ‘n rots.'  

 So lei die liedjie wat geskiedenis gemaak het. Gedurende die middel van 1956 is 

planne gemaak om op te mars na Pretoria en die Federasie van Suid Afrikaanse 

Vroue het petisies met handtekeninge wat hulle aan die eertydse Eerste Minister 

JG Strijdom, wou oorhandig soda thy hulle leiers kon ontmoet om hulle 

standpunte kon sien. Die versoek is van die hnd gewys. 

 Die ANC het Helen Joseph en Bertha Mashaba op ‘n toer na die stedelike 

gebiede gestuur, vergesel deur Robert Resha van die ANC en Norman Levy van 

die Kongres van die Demokrate (COD). Die plan was om met plaaslike leiers te 

vergader, wie dan reëlings sal maak om afgevaardiges na die massa optrede te 

stuur in Augustus. 

 Die Vroue-optog was ‘n skouspelagtige sukses. Vroue van regoor die hele Suid 

Afrika het in Pretoria bymekaar gekom, sommige vanaf Kaapstad en Port 

Elizabeth. Hulle het na die Uniegebou opgeruk in ‘n ordelike wyse. Estimasies 

van tussen 10 000 tot 20 000 vroue het opgedaag, met die FSAV wat beweer dat 

dit die grootste optog nog was. Hulle het die hele Amfiteater volgestaan. Walker 

beskryf die toneel: 

 Baie van die vroue het traditionele klere gedra, ander die Kongres klere van 

groen, swart en goud; Indiese vroue was geklee in wit bsaris. Baie vroue het 

babas op hulle rue gehad terwyl ander hulle wit werknemers se kinders 

saamgebring het. Gedurende die demonstrasie het die skare gedissiplineerd 

voorgekom en dit was indrukwekkend. (Walker 1991:1995). 



 Nie die Eerste Minister of van sy senior personeel was daar nie en die vroue het 

soos in die vorige jaar ‘n bondel met getekende petisies buite die deur van JG 

Strijdom's se kantoor gelos. Dit is later uitgevind dat hulle verwyder is soda thy 

nie hulle hoef te sien nie. Op die voorstel van LilianNgoyi's het die skare vir ‘n 

half uur in stilte gestaan, voorhulle verdaag het en die liedjie 

‘NkosisikeleliAfrika'gesing het. Sonder uitsondering het die wat deelgeneem het 

die event as emosioneel beskryf. Die FSAV verklaar dat dit ‘n  ‘monumentale 

prestasie'. 

 

 Die betekenis van die Vroue-optog moet geanaliseer word. Vroue het weer 

gewys dat die stereotype politieke en onbekwaamheid was uitgedateer en 

onakkuraat. Soos in die verlede het die Afrikaanse media die idee gegee dat dit 

wittes was, wat die ‘show gerun' het. Dit was onwaar. Die FSAV en die Kongres 

Aliansie voordeel gewen uit die sukses van die optog. Die FSAV het gewys dat 

hulle nie meer onderskat kan word as ‘n erkende politieke organisasie nie – ‘n 

merkwaardige prestasie.  Die Aliansie het besluit dat hulle  9 Augustus Vrouedag 

sal vier en dit is vandag ‘n nationale vakansiedag. 

 Ons as vrouens, sal nooit passé dra nie. Dit is iets wat na aan my hart is. Ek pleit 

by die jong Afrika vroue om vorentoe te kom en te veg. Hierdie passé het die pad 

vir ons nouer gemaak. Ons het werkloosheid gesien, gebrek aan verblyf en 

families wat opgebreek is as gevolg van die passe. Ons het dit met ons mans 

gesien. Wie sal na die kinders kyk as ons tronk toe gaan vir klein oortredings om 

nie ‘n pas te hê nie?  

 

2.1. Skryf ‘n opstel waarom die Soweto opstande plaasgevind het asook die 
gebeure en die gevolge van die opstande in 1976.     (20) 

 
Inleiding  

 
 Teen die 1970’s, was Suid Afrika se oorweldigende swart gemeenskappe siek en 

moeg oor die Apartheidswette , wat gelei het tot die verhoging in misdaad, 

optogte en militante aktiwiteite.  

 Die bekendstelling van Afrikaans tesame met Engels as ‘n medium van onderrig 

was beskou as die direkte oorsaak van die Soweto opstande, maar daar is 

verskeie faktore die 1976 studente onruste. Hierdie faktore kan sekerlik 

teruggespoor word na die Bantoe-onderwys wet wat deur die regering ingestel is 

in 1953.√ 

Wat gebeur het tydens die onluste 

 Die 16 Junie 1976 opstande het in Soweto begin en oor die hele Suid Afrika 

versprei, wat die sosio-politieke landskappe van SA verander het.  

 Die gebeurtenisse van die opstande kan teruggespoor word na die wette van die 

Apartheidsregering wat gelei het tot die Bantoe-onderwyswet van 1953. 



 TsietsiMashinini het student van die Morris Isaacson Hoër Skool gelei om by 

ander aan te sluit van die Naledi Hoër Skool. 

 Die getal betogers wat deur die polisie doodgemaak is gege as 176, maar die 

estimasie is dat dit tot 700 kan wees. 

 Die Soweto opstande was ‘n reeks demonstrasies en proteste gelei deur swart 

skool kinders in Suid Afrika wat die oggend van 16 Junie 1976 begin het. 

 Die geweld het toegeneem toe drankwinkels en biersale – gesien as en 

van die gehate simbole van apartheidsregering geteiken is. Teen die aand 

het die geweld afgeneem. Polisie voertuie en gepanserde voertuie het die 

paaie gepatrolleer gedurende die nag. 

 Noodklinieke is deur beseerde en bebloede kinders oorval. Die polisie het 

die hospitale versoek om vir ‘n lys van slagoffers met skiet wonde om 

hulle verder te vervolg vir die geweld. Die hospital Administrateurs het die 

versoek aan die Dokters gegee maar die dokters het geweier. Dokters het 

skietwonde as absesse aangeteken. 

Gevolge van die opstande 

 Dit het gelei tot ‘n wydverspreide opstand teen die regering.  

 Terwyl die opstande in Soweto begin het, het dit uitgesprei oor die hele land en 

aangehou tot die volgende jaar.  

 Die nadraai van die gebeure van 16 Junie 1976 het drie gevolge vir die 

Apartheidsregering gehad. 

 Die polisie het hulle honde op die betogers vrygelaat, wie gereageer het deur 

hulle dood te maak. Die polisie het toe direk op die kinders begin skiet. 

 Ander mense is beseer. 

 Ander mense is gearresteer 

 Sommige mense is vermis tot datum 

 Sommige mense is dood bv. TsietsiMashinini 

 In nagedagtenis van die gebeure is 16 Junie nou ‘n publieke vakansiedag nl. 

Jeugdag 

 

B: Die opstel het baie inligting; gebruik die rubriek hieronder om die allokasie te 

akkomodeer. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Teboho_MacDonald_Mashinini
https://en.wikipedia.org/wiki/Naledi_High_School
https://en.wikipedia.org/wiki/Teboho_MacDonald_Mashinini


 

 

 

 

 

  

Rubriek om te gebruik 

VOORLEGGI

NG 

Vlak 7 Vlak 6 Vlak 5 Vlak 4 Vlak 3 Vlak 2  Vlak 1 

Inhoud Very well planned 

and structured. 

Good synthesis of 

information is well 

balanced. 

The conclusion is 

clearly supported 

by the argument 

throughout the 

essay. 

Well planned 

and structured. 

Good synthesis 

of information is 

well balanced. 

The conclusion 

is clearly 

supported by 

the argument 

throughout the 

essay. 

Writing is 

structured. 

Synthesis of 

information 

constructed an 

original 

argument to a 

great extent. 

Evidence is 

used to 

support the 

argument. 

Clear attempt 

to construct an 

argument to a 

great extent. 

Evidence used 

to a large 

extent to 

support the 

argument. 

Some 

attempts to 

organize the 

information 

into an 

argument. 

Evidence not 

well used in 

supporting the 

argument 

Largely 

descriptive/ 

with little/ 

some 

attempts to 

develop an 

argument 

 

Answer 

not at all 

structured 

Vlak 7  

Question has 

been fully 

answered. 

Content 

selection fully 

relevant to the 

line of 

argument 

 

18 - 20 

 

16 - 17 

     

Vlak 6        



Question has 

been 

answered. 

Content 

selection 

relevant to a 

line of 

argument  

16 – 17 

 

 

 

15 14 

 

Vlak 5  

Question 

answered to a 

great extent. 

Content 

adequately 

covered and 

relevant. 

 

 

 

 

14 

 

13 

 

12 

   

Vlak 4 

Question 

posed is 

recognizable 

in answer. 

Some 

omissions/ 

relevant 

content 

selection 

   

12 

 

11 

 

10 

  



Vlak  3 

Content 

selection does 

not always 

relate. 

Omissions in 

coverage 

    

10 

 

9 

 

8 

 

Vlak  2 

Sparse 

Question 

inadequately 

addressed  

    8 7 6 

Vlak 1 

Question not 

answered. 

Inadequate 

content. 

Significant 

irrelevance 

     6 0-5 

 

 

 

 

Groot totaal 100 


