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AIE mense reken die Rivonia-
verhoor wat van Oktober 
1963 tot Junie 1964 geduur 
het, is die belangrikste poli-
tieke verhoor in Suid-Afrika 
se geskiedenis. Nelson Man-

dela en verskeie ander aktiviste (onder wie 
Denis Goldberg) is aan die einde van daar-
die verhoor vir lang tydperke tronk toe ge-
stuur. Ons verduidelik vir jou waaroor die 
verhoor gehandel het.

Voor die verhoor 
Nelson Mandela, wat in 1994 die land 
se eerste demokraties verkose presi-
dent geword het, was ’n apartheidsak-
tivis wat dit in die jare sestigs goed 
reggekry het om vir die owerhede weg 
te kruip. Die ANC het hom, as een van 
die party se toekomstige leiers, opdrag 
gegee om in 1962 na verskeie Afrika-

afgesonderde huis en ’n paar buitege-
boue gehad. Arthur Goldreich, wat deel 
van die ondergrondse MK was, het in 
die jare sestig saam met sy gesin op 
die plaas gewoon sodat dit soos ’n ge-
wone plaas sou lyk. Die plaas het aan 
die Kommunistiese Party (KP) behoort.

Sedert Oktober 1961 het Mandela en 
ander lede van die KP gereeld op Li-
liesleaf weggekruip. Mandela het ge-
reeld saans homself as ’n chauffeur of 
tuinman vermom en die plaas verlaat 

lande te reis om ondersteuning vir die 
ANC se weermag, Umkhonto we Siwe 
(MK), te werf en opleiding te onder-
gaan. Met sy terugkeer na Suid-Afrika 
in Augustus daardie jaar, is hy by 
 Howick in KwaZulu-Natal in hegtenis 
geneem.

Mandela is daaraan skuldig bevind 
dat hy die land sonder ’n permit verlaat 
het en tot vyf jaar tronkstraf op Rob-
ben eiland gevonnis. Ná slegs twee 
weke op Robbeneiland is hy weer 
 teruggeneem na Pretoria. Hy 
kon glad nie verstaan waarom 
nie – tot hy uitgevind het die 
polisie het ’n klopjag op die 
plaas Liliesleaf uitgevoer.

Wat was Liliesleaf?
Die plaas Liliesleaf, net buite 
Rivonia, Johanesburg, het ’n 

Die Rivonia-verhoor

In die episode op 20 oktober van MySchool Dream School SA ontmoet 
die leerders en kykers die gevierde Denis Goldberg. Hy was een van die 

apartheidsaktiviste wat saam met Nelson Mandela verhoor is weens hoog-
verraad. Ken jy die agtergrond van die rivonia-verhoor in die jare sestig?

HOOFFOTO: Die aktivis Denis Goldberg praat met die media op die plaas Liliesleaf. Op 
11 Julie vanjaar was die 50ste herdenking van die polisieklopjag op dié plaas, wat tot 
die gevangeneming van Nelson Mandela en ander aktiviste gelei het. LINKS: Agt mans, 
onder wie Nelson Mandela, is op 12 Junie 1964 lewenslange tronkstraf opgelê in die 
Rivonia-verhoor, waarna hulle met gebalde vuiste van die hof weggery het. 

Betogers buite die 
 Rivonia-verhoor

‘Apartheid het mense 
daagliks verneder’

 – DeNIS GOLDBeRG IN DReAM ScHOOLS SA
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Nelson Mandela en die ander 
 Rivonia-gevonnistes het later 
weer Robbeneiland besoek. Denis 
Goldberg is links op die foto. 

sodat die erfenis van dié plek vir toe-
komstige geslagte behoue kan bly. 
Vanjaar (2013) is die 50ste herdenking 
van die Liliesleaf-klopjag. Jy kan die 
plaas steeds besoek.

Die aanklagte
Die apartheidsregering het dié mense 
beskuldig van meer as 200 voorvalle 
van sabotasie en sameswering om die 
regering omver te gooi deur geweldda-
dige metodes. Onder die destydse Sa-
botasiewet het die aangeklaagdes die 
verantwoordelikheid gehad om hul 
onskuld te bewys.

Die staat wou hê die hof moes die 
beskuldiges die doodstraf oplê weens 
hoogverraad – die hoogste straf wat 
die wet in daardie stadium kon af-
dwing.

Die regspan
Vir die verdediging:
BRAM FiSCHeR is in 
1908 in Bloemfontein 
gebore en het aan 
 Oxford-universiteit 
 gestudeer. Hy het in 
1940 by die Suid-Afri-
kaanse Kommunistiese 

Party aangesluit en het met Nelson 
Mandela vriende geraak toe hy as do-
sent by die Universiteit van die Witwa-
tersrand (Wits) gewerk het. Hy was ook 
deel van Mandela se regspan tydens 
die hoogverraadverhoor. Bram Fischer 
is in 1964 in hegtenis geneem oor sy 
lidmaatskap aan die SAKP. Hy is in 
1974 met kanker gediagnoseer en uit 
die Pretoriase tronk vrygelaat. Hy is op 
8 Mei 1975 oorlede. 

‘Die Rivonia-ver-
hoor het die wêreld 

se houding jeens 
Suid-Afrika en apart-

heid verander.’ 
– DeNIS GOLDBeRG IN DReAM ScHOOL SA

GeORGe BiZOS het in 
1941 op dertienjarige 
ouderdom saam met sy 
ouers uit Griekeland na 
Suid-Afrika gevlug. As 
regstudent by Wits het 
hy met Mandela vriende 
gemaak. Hy het tydens 

sy loopbaan onder andere vir Winnie 
Mandela, Walter Sisulu, Govan Mbeki 
en die Zimbabwiese politikus Morgan 
Tsvangirai in die hof verteenwoordig.  

ARTHUR CHASKALSON 
het sy regsgraad aan Wits 
met onderskeiding be-
haal. Ná die Rivonia-ver-
hoor het hy grootliks 
menseregtesake aange-
vat en is in 1994 as die 

eerste president van Suid-Afrika se 
konstitusionele hof aangestel. Hy is op 
1 Desember 2012 oorlede. Ander lede 
van die regspan was Joel Joffe, ’n 
menseregteprokureur, en Vernon Ber-
rangé, ’n prokureur wat uit Londen te-
ruggekeer het.

om ANC-leiers te besoek.
Op 11 Julie 1963 het die polisie ’n 

klopjag op Liliesleaf-plaas uitgevoer en 
beslag gelê op duisende dokumente en 
foto’s, onder meer ’n dokument geti-
teld Operation Mayibuye wat ’n plan vir 
guerillaoorlog in Suid-Afrika bevat het. 
Dit was dus ’n plan om die apartheids-
regering omver te gooi. Almal wat op 
die plaas teenwoordig was, is in hegte-
nis geneem. Daar is ook op Mandela 
se dagboek beslag gelê, en dit het hom 
met die saak verbind.

Liliesleaf is in 2001 in ’n trust bewaar 
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Mandela se toespraak
Mandela het reeds van die begin van 
die Rivonia-verhoor dit duidelik gemaak 
dat die beskuldigdes die verhoor sou 
gebruik as ’n platform om hul politieke 
oortuigings met die land te deel. in die 
slotbetoë (die laaste praatkans wat die 
twee partye in ’n respraak kry voordat 
die regter die uitspraak lewer), het Man-
dela ’n toespraak van vyf uur gemaak 
wat die hof tot stilte geskok het. Hier is 
’n uittreksel:

‘In my leeftyd het ek 
my aan Afrikane se stryd 

gewy. Ek het my nie 
net teen wit oorheersing 
nie, maar ook teen swart 

 oorheersing verset. 
Ek het die ideaal gekoes-

ter van ’n vry en de-
mokratiese samelewing 

waarin mense eensgesind 
en met gelyke geleent-

hede leef.  Dit is ’n ideaal 
waarvoor ek graag wil leef 
en wil bereik. Maar ek is 
ook bereid om vir hierdie 

ideaal te sterf.’
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THE BEAT GOES ON

Die regter
Quartus de Wet was ten tye van die 
 Rivonia-verhoor regter-president van 
die destydse Transvaal. Die vonnis wat 
hy vir Nelson Mandela en die ander 
beskuldigdes in die Rivonia-verhoor 
opgelê het, was ligter as wat verwag is. 
Hy het vermoedelik onder internasiona-
le druk nie die doodstraf opgelê nie.

Die aanklaer
Dr. Percy Yutar was die Transvaalse 
prokureur-generaal. Hy het ook vir 
Mandela tydens die Hoogverraadver-
hoor vervolg. Mandela het in Novem-
ber 1995, toe hy president was, vir 
 Percy vir ete genooi ter wille van 
 ver soening. Hy is op 13 Julie 2002 
 oorlede.

Die uitspraak
Die doodstraf het soos ’n swaard oor 
die beskuldigdes se koppe gehang. 
Mandela sê in sy outobiografie, A Long 
Walk to Freedom, hulle het verwag om 
die doodstraf te kry, en die koerante 
het gereeld daaroor bespiegel.

Op Donderdag 11 Junie 1964 is 
 Nelson Mandela, Walter Sisulu, Govan 
Mbeki, elias Motsoaledi, Raymond 
Mhlaba, Andrew Mlangeni, Ahmed Ka-
thrada en Denis Goldberg skuldig be-
vind. Voor die vonnis op 12 Junie op-
gelê is, het onder andere Alan Paton, 
die bekende Suid-Afrikaanse skrywer 
en anti-apartheidsaktivis, om versag-
ting by die hof gepleit. 

Regter Quartus de Wet het nie, soos 
verwag, die doodstraf opgelê nie, maar 
die beskuldigdes tot lewenslange 
tronkstraf gevonnis. Die beskuldigdes 
se vriende en familie in die galery het 
gejuig oor die vonnie. Denis Goldberg 
het aan sy vrou geskree: “Life! Life to 
live.” Dit het die gemoedstoestand van 
die beskuldigdes opgesom. Goldberg 
is nie saam met die ander beskuldig-
des na Robbeneiland toe geneem nie 
omdat hy wit en die ander swart was. 
in daardie jare is wit en swart mense 
nie in dieselfde tronke aangehou nie. 
Denis Goldberg is dus na Pretoria ge-
neem, waar hy 22 jaar in die tronk was.

Mandela het 18 van sy 27 jaar tronk-
straf op Robbeneiland uitgedien. Hy   
is in 1982 na Pollsmoortronk oorge-
plaas en was in sy laaste drie jaar in 
aanhouding in die Drakenstein-tronk 
naby die Paarl. S
BRoNNE: A LoNG WALK to fREEDoM – NELsoN MANDELA; MANDELA – ANtHoNY 
sAMPsoN; WWW.LILIEsLEAf.Co.zA
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Nelson Mandela was byna 
twee dekades in die tronk 
op Robbeneiland.


