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1

1
HERKOMS

Geboorte tot dertien

Elbing
Lothar Neethling se storie begin nie, soos sommige mense reken, op 11 Sep-
tember 1948 nie. Op dié dag het dié dertienjarige Duitse weeskind ’n nuwe 
ouerhuis in Pretoria gevind. Kort daarna het hy in Afrikaans begin skool-
gaan. 

Almal ná aan Lothar het geweet dat daar tussen sy geboorte en die dag 
toe die oorlogsweeskinders aan hulle aanneemouers toegewys is, dertien jaar 
verloop het wat die res van sy lewe onteenseglik beïnvloed het. Maar hoe om 
daardie jare en hulle invloed op sy lewe onder woorde te bring terwyl hy so 
selde daaroor gepraat het? Sy broer Siegfried was elf toe hulle na Suid-Afrika 
gekom het. Hulle sussie Lucille (in Duitsland gedoop as Edith Catharina) 
was nóg jonger, en hulle vroegste herinneringe het vaag geword. Die storie 
van die beginjare is dus ’n rekonstruksie, gebou op enkele dokumente en ter-
loopse verwysings na gebeure, fragmente, meestal sonder ’n vaste chronolo-
gie – dit wat Lothar soms met sy gesin of in ’n onderhoud met ’n joernalis 
gedeel het, en wat Siegfried en Lucille uit hulle vroegste kinderjare onthou. 
Klinkklare feite en ’n helder historiese verslag is nie haalbaar nie. Verstaan-
baar, veral omdat die twee oudste kinders, die belangrikste broodwinners vir 
die groepie wat teen die einde van die oorlog na die Weste gevlug het, albei 
jonger as tien was. 

Die familieboekie wat Lothar besit het, bevat waardevolle inligting oor 
die ouers, die sewe kinders en die sterftes.

Hul ma was Hedwig Schweika van Waltersdorf, gebore op 16 April 1912. 
Hul pa, Paul Tietz, van die dorp Elbing, is op 14 Maart 1903 gebore; hy was 
dus nege jaar ouer as Hedwig. Sowel Waltersdorf as Elbing is vandag deel 
van Rusland.

Paul Tietz was vyftien teen die einde van die Eerste Wêreldoorlog (WOI) 
en sekerlik te jonk om aktief daaraan te kon deelneem. Hy was ’n slagter, 
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5
EER, TERREUR EN 

VERWEER
45 tot 58

Te midde van baie suksesverhale vir Lothar en die forensiese laboratorium 
was die 1980’s moeilike jare. 

Die NP se beleid is in die 1960’s aanvanklik afsonderlike ontwikke ling 
genoem. Die term “apartheid”, met sy negatiewe konnotasies, het egter gou 
wêreldwyd ingeburger geraak. Voor 1980 is die stryd teen die apartheidsbeleid 
reeds vir baie jare ondergronds gevoer, veral deur lede van die toe nog verbode 
African National Congress (ANC). Die 1976-onluste, wat in Soweto begin het 
as verset deur hoërskoolleeringe teen Afrikaans as een van die voertale in 
swart hoërskole, het gou dwarsdeur Suid-Afrika uitgebrei. Wapengeweld is 
teen skoolkinders gebruik, iets was tot vandag ontstellend naklink.

Daar is algemeen besef dat verandering in die land moet kom. 
In haar biografie oor Suid-Afrika se langsdienende minister van buite-

landse sake, Pik Botha, haal Theresa Papenfus aan uit sy voorlegging voor 
die Waarheids-en-Versoeningskommissie (WVK):

As Minister van Buitelandse Sake sedert 1977 het ek 
die kwessie van apartheid sowel as die Rhodesiese en 
 Suidwes-Afrika-probleme geërf.

Ek het sterk gevoel oor die inherente immoraliteit van 
apartheid … Ek het geweet apartheid moes gaan … Die 
vraag was hoe om dit teweeg te bring sonder om die land 
in chaos en vernietiging te dompel. My strategie was om 
die verdraaiings en fabrikasies oor die land te bestook en 
terselfdertyd die wit kiesers te waarsku dat diskriminasie 
op grond van die kleur van ’n persoon se vel nie verdedig 
kon word nie (Papenfus, 2010: 168).

Vir lede van die struggle het verandering egter te stadig verloop en sedert 
die begin van die 1980’s het terreurvoorvalle teen burgerliks al hoe intenser 
geword om ’n veranderde politieke bestel af te dwing. Later het dit aan die lig 
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gekom dat die owerhede al drastieser opgetree het om ANC-leiers en -akti-
viste “onskadelik” te stel. 

Die Volkskas-beleg
Op 25 Januarie 1980 word die Volkskas-bank in Silverton deur drie 
 ANC-kaders, Stephen Mafoko, Humphrey Makhubo en Wilfred Madela, 
met AK47-gewere beset en 25 mense word vir ses uur lank as gyselaars 
aangehou. Na bewering was die drie mans op pad op ’n sabotasiemissie van 
petroldepots by Waltloo naby Mamelodi. Hulle het glo gesien dat ’n polisie-
voertuig hulle volg en daarom in die bank skuiling gaan soek. Dit was dus 
nie ’n gewone bankroof nie. Hulle eis onder meer ’n onderhoud met staats-
president John Vorster, die vrylating van mnr. Nelson Mandela, R100 000 en 
’n vliegtuig om hulle na Maputo te neem. Tussendeur sing hulle vryheidslie-
dere.

Polisielede het die bank uit ’n kelderverdieping binnegegaan en die mans 
van die tussenvloerruimte dopgehou. Lothar self was in dié saak nie net ná 
die gebeure in die laboratorium met die ontleding van leidrade betrokke nie, 
maar het ook persoonlik gehelp om leidrade in te win. The Sunday Times 
skryf op 27 Januarie 1980:

“When the terrorists complained of being thirsty, one of the peo-
ple who took soft drinks to them was Brigadier Lothar Neethling 
(in werklikheid toe reeds generaal-majoor – A.J.), head of the po-
lice forensic bureau. It is believed that the purpose was to obtain 
finger prints so that the terrorists could be identified.”

Die afloop van die gebeure was ’n bloedbad. Die polisie het ná die ure lange 
beleg binnegestorm en daar is oor en weer geskiet. Cindy Anderson, ’n 
19-jarige bankteller, is geskiet en het op die toneel gesterf terwyl Annamaria 
Landman, ’n senior bankamptenaar, haar vasgehou het. Landman is in die 
elmboog geskiet. Sy het in 1996 voor die WVK getuig dat sy daarna twaalf 
operasies moes ondergaan en ook aan ernstige depressie gely het.

Twee van die mans is gou doodgeskiet, maar Mafoko het aanhou skiet en 
toe ook ’n handgranaat gegooi. ’n Bankteller, Willie Grobler, het die granaat 
gegryp en probeer weggooi, maar dit het ontplof en verskeie gyselaars ge-
wond. Daarna is Mafoko ook doodgeskiet. Nog ’n slagoffer onder die bank-
personeel was die 37-jarige Annetjie de Klerk, ’n ma van drie seuns en vrou 
van ’n polisiekaptein, wat buite die bankgebou op bystand was. De Klerk is in 

Lothar Neethling.indd   71 7/13/13   9:48 AM



130
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AFLOOP 

59 tot 69 

Kompensasie 
Lothar het weer iets gevind om ná sy aftrede te doen: Hy is genader om as 
konsultant aan nuwe chemiese ondernemings raad te gee. In 1994 word hy 
op Jan Smuts-lughawe (tans OR Tambo-lughawe) deur ’n Rapport-fotograaf 
raakgeloop (Rapport, 20 November 1994) op pad terug van Luanda, waar 
hy nyweraars geadviseer het wat besig was om ’n gisfabriek op te rig. Johan 
Strydom skryf Lothar het teenoor hom opgemerk hy is nou keelvol vir die 
lastersaak en bereid om ’n billike skikkingsbedrag omtrent dadelik te aan-
vaar. Hy brand om die saak agter die rug te kry. Die lastergeld – wat nog deur 
regter Kriegler bepaal moet word – wil Lothar vir ’n weeshuis gee.

Uiteindelik beslis regter Kriegler in Desember 1995 dat Vrye Weekblad 
R25 000 vir die eerste berig moet betaal en R70 000 vir die tweede berig 
wat geskryf is nadat Lothar in ’n brief aan die koerant op die eerste berig 
gereageer het. Die Weekly Mail, wat die berig later geplaas het, moet R20 000 
betaal. 

Lothar se regskoste, sowat R1,5 miljoen, moes ook deur die twee koerante 
betaal word. Dit was die vernaamste rede waarom Vrye Weekblad sy deure 
moes sluit (Beeld, 12 Oktober 1996). Op 2 Februarie 1994 verskyn die laaste 
uitgawe van Vrye Weekblad op straat. Die redaksie het verklaar: “Ons fade 
nie, ons fokof!”

Nadat die appèlhof in sy guns beslis het, het Lothar aan The Citizen 
gesê geen kompensasiebedrag kan vergoed vir die skade aan sy reputasie 
en loopbaan nie. Juliette vertel Lothar het ná die uitbetaling van die be-
drag van R115 000 wat deur regter Kriegler bepaal is ’n groot tjek aan Uni-
versiteitsoord-gemeente gegee. Hy het gesê hy doen dit uit dankbaarheid 
omdat sy goeie naam herstel is. Dis egter te betwyfel of die uitspraak van 
die  appèlregters en die kompensasie genoeg was om vir die skade aan sy 
reputasie te vergoed.
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