
IEB Copyright © 2020 BLAAI ASSEBLIEF OM 

 
 
 
 
 

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN 
NOVEMBER 2020 

 
 
 

GESKIEDENIS: VRAESTEL I 
 
Tyd: 2 uur 100 punte 
 
 
LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 5 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel 

volledig is.  
 
2. Lees die vrae noukeurig deur. 
 
3. Beantwoord EEN vraag uit Afdeling A, en EEN vraag uit Afdeling B. 
 
4. Akkurate en voldoende feitelike kennis is noodsaaklik. Die vermoë om relevante 

inligting krities te gebruik om vrae te beantwoord, is net so belangrik. 
 
5. Begin elke vraag op 'n nuwe bladsy. 
 
6. Nommer jou antwoorde presies soos die vrae in die vraestel genommer is. 
 
7. Dit is in jou eie belang om leesbaar te skryf. Werk op 'n geordende wyse en bied jou 

antwoorde so netjies as moontlik aan. 
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AFDELING A BEREDENEERDE OPSTEL 
 
Beantwoord EEN vraag uit hierdie afdeling. 
 
Skryf 'n beredeneerde opstel wat bewys lewer van ontleding, interpretasie, verduideliking 
en argumentering. Dit moet ongeveer 800 tot 900 woorde lank wees. (Jy hoef nie 'n 
woordtelling in te sluit nie.)  
 
VRAAG 1  DIE KOUE OORLOG 
 
"Die Verenigde State moes sy militêre strategieë tydens die konflik in Viëtnam 
herhaaldelik heroorweeg en aanpas." 
 
Evalueer die stelling krities met verwysing na die Verenigde State se beleide in Viëtnam 
vanaf 1957 tot 1975. 
 

OF 
 
VRAAG 2  SUID-AFRIKA 
 
"Gedurende die vroeë negentigerjare het die Nasionale Party-regering die onder-
handelingsproses voortdurend ondermyn." 
 
Evalueer die stelling krities met verwysing na die tydperk 1990–1994 in Suid-Afrika. 
 

OF 
 
VRAAG 3  DIE EINDE VAN DIE KOUE OORLOG EN 'N NUWE WÊRELDORDE 
 
"Die wêreldekonomie word deur Westerse kapitalistiese organisasies oorheers." 
 
Evalueer die stelling krities met verwysing na die rolle wat die Wêreldbank, die 
Internasionale Monetêre Fonds en die Wêreldhandelsorganisasie in 'n na-Koue Oorlogse 
wêreld gespeel het.  
  [70] 
 

70 punte 
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AFDELING B UITGEBREIDE SKRYFSTUK 
 
Beantwoord EEN vraag uit hierdie afdeling.  
 
Die uitgebreide skryfstuk moet ongeveer 350 tot 400 woorde lank wees. Gebruik jou eie 
kennis; jy mag ook na die stimulus verwys om die vrae te beantwoord. (Dis nie nodig om 
'n woordtelling in te sluit nie.)  
 
VRAAG 4  DIE KOUE OORLOG 
 
Die spotprent hieronder, geteken deur Leslie Gilbert Illingworth en op 5 April 1948 
gepubliseer, beklemtoon die toenemende wrywing tussen die Wesblok en Oosblok. 
Van links na regs, VS President Harry Truman en Sowjetleier Joseph Stalin. 
 

 
[Bron: <https://www.cvce.eu/en/obj/cartoon_by_illingworth_on_the_severity_ 

of_the_international_situation_in_berlin_5_april_1948-en-56b5a603-0c26- 
43b6-b8c0-9d1ae8fb0fe5.html.> Toegang 27 Januarie 2020] 

 

Verduidelik hoe die Verenigde State teen 1949 'n 'invloedsfeer' in Duitsland geskep het 
deur die volgende vrae te beantwoord: 

(a) Watter stappe het die Verenigde State geneem om die Duitse ekonomie teen 1949 
te beheer? 

(b) Hoe het die Verenigde State teen 1949 oorheersing in Duitsland uitgeoefen? 

(c) Was die Verenigde State suksesvol om teen 1949 'n invloedsfeer in Duitsland te 
skep? 

[30] 
 

OF 
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VRAAG 5  SUID-AFRIKA 
 
Die spotprent hieronder, geteken deur Zapiro en in 1994 gepubliseer, toon 'n 
interpretasie van die uitdagings wat die Waarheids- en Versoeningskommissie 
onder die leierskap van die voorsitter, aartsbiskop Desmond Tutu, in die gesig 
staar. 
 

 
[Bron: <http://www.saha.org.za/news/2016/April/gallery_honouring_20_years_ 
since_the_first_public_hearings_of_the_trc.htm.> Toegang 27 Januarie 2020] 

 
Verduidelik hoe Suid-Afrika tussen 1994 en 1996 gepoog het om die waarheid te ontbloot 
en met sy verlede te versoen deur die volgende vrae te beantwoord.  

(a) Wat was die Waarheids- en Versoeningskommissie en wat was sy doelstellings?  

(b) Wat was die strukture van die Waarheids- en Versoeningskommissie en hoe het dit 
gefunksioneer? 

(c) Was die Waarheids- en Versoeningskommissie suksesvol om sy doelstellings te 
bereik? 

 
[30] 

 
OF 

 

WAARHEIDS- EN 
VERSOENINGS- 

KOMMISSIE 

DIE HEMEL  
WEET WAT ONS 
IN DIE MONSTER 
SE MAAG GAAN 

VIND! 

SLAG-
OFFER 
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VRAAG 6  DIE EINDE VAN DIE KOUE OORLOG EN 'N NUWE WÊRELDORDE 
 
Die spotprent hieronder wat vroeg in die 1990's in 'n VS koerant gepubliseer is, 
toon die Russiese leier, Mikhail Gorbachev en die gevolge van sy hervormings op 
die Sowjetunie en die Oosblok. 
 

 
[Bron: <https://www.sutori.com/story/end-of-cold-war-tydline-- 
UAbcrm7qtbNYtVUtF6quDCZG>. Toegang 27 Januarie 2020] 

 
Verduidelik hoe Gorbachev gepoog het om die groot verskeidenheid uitdagings aan te 
pak wat die Sowjetunie in die 1980's in die gesig gestaar het, deur die volgende vrae te 
beantwoord:  

(a) Watter hervormings is deur Gorbachev geïmplementeer en wat was die 
doelstellings? 

(b) Hoe het Gorbachev se hervormings gepoog om die groot verskeidenheid 
uitdagings aan te pak wat die Sowjetunie in 1980's in die gesig gestaar het? 

(c) Was Gorbachev se hervormings suksesvol? 
  [30] 
 

30 punte 
 
 Totaal: 100 punte 
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