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lik en later volgens universele dekreet von die Verenigde Volke toegepos is.
Dit was te midde von 01 hierdie verwikkelinge dot
mnr PW. Sotho sy took as Minister von Verdediging
moes deurvoer.
Vir die militere geskiedskrywer en historikus wot
meer in die kontemporere tydvok belong stel, bring
hierdie werk ook verhelderende insigte sover dit
die ontwikkeling von die Suid-Afrikoonse Weermog
sedert 1966 betref. In hierdie opsig trek vera I die
gedeelte oor die Angolese konflik (1975- 1976)
die oondog: wot wyle Schalk Pienoor en gevierde
joernolis) by wyse von understatement tot "'n ligte
mistl,Jkie" verkloar het te midde von 'n koor von
stemme wat Suid-Afrika oor die vergrl,Jp (sic) verdaem het, was toe 'n amstrede soak met vele aangesigte. Wot Suid-Afrika betref, was sl,Jbetrokkenheid in Angola minstens 'n besonder leersame ondervinding met heilsame gevolge - wopentuig kon
verbeter en ontwikkel word terwl,J1door met nuwe
kennis no aspekte 5005 taktiek en strategie gekl,Jk
is.

Die strt,Jdteen terrorisme krl,Jvanselfsprekend heelwot aandag. Die outeurs behandel die aspek egter
binne die grater konteks von kon;munistiese
ekspansionisme en die rol von die Westerse
maandhede. In hierdie verband is dit vera I die VSA
wot met reguit woarde getokseer word; mnr Sotho
word aangehaol as sou hl,Jdie volgende oor die
Corter-tl,Jdperk gese het "Die afgelope vier JOor
was vier jaor von hel." (p. 322)
Die boek sluit of met 'n vlugtige oordeel oor die
Lusaka-ooreenkoms en die Verdrag von Nkomati.
As epiloag (Op Pod no 2000) krl,Jdie leser insgell,Jks'n toekamsblik ("die uurglas von die twintigste
eeu is aon die leegloap") en 'n finale besinning of
slotsom. In die bestek von twee blodsl,Je kan die
lewenswandel von mnr P.W. Sotho 5005 dit in die
voorafgaande hoofstukke beskrl,Jfis, nouliks saom-

gevat word. En tog kan door met die volgende
volstoan word: "Enorm was die premierstaok wat
P.W. Sotho op 28 September 1978 op hom geneem het. Ontsaglik is die nimmer eindigende uitdagings wat nog voorle: om die swart magsdrang
so te akkommodeer dot almal in die bedreigde en
begeerde land sonder vrees en frustrasie kon
saamleef, sonder die tirannie von 'n minderheid of
die tirannie von 'n meerderheid . '. Om Suid-Afrika
se verhoudingsprobleme binnenslands en buitenslands so te hanteer dot die veiligheid, voorspoed
en vrede wat Sotho sl,J slagspreuk gemoak het,
verwesenlik kon word" (p. 369)
c.J. N6thling
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vir HultuurgesHiede-

Die SUID-AFRIKAANSETYDSKRIFVIR KULTUURGESKIEDENIShet Sl,Jontstaan te danke aan 'n kommunikasiebehoefte tussen die beoefenaars von kultuurwetenskappe.
Inhoudsgewl,Jsbevat die tl,Jdskrifinformasie oor kultuurgeskiedenis, -filosofie, -historiografie en metodologie. Interessante boeke word ook bekendgestel en geresenseer. Die verskeidenheid wat gebied word is onbe perk en die leser word uitgenooi
om sl,J/haorbl,Jdraete lewer in die vorm van ortikels,
resensies en briewe vir publikasie. Sl,Jdraesword in
Afrikaans en Engels aanvaor en word gepubliseer
in die tool woorin dit voorgele word.
Hierdie tl,Jdskrifword twee keer per Jaor uitgegee
en kan teen R2,00 per eksemploor vanaf Die Sekretaris, SUID-AFRIKAANSEVERENIGINGVIR KULTUURGESKIEDENIS,Posbus 3300, Pretoria, 0001 bestel
word.
KO A.M. Ie Raux
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