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40 jaar na sy tragiese dood aan die hand van die kommunis, Demitri Tsafendas, bring die ANB
met hierdie spesiale Nuusbrief hulde aan dr. HF Verwoerd, die groot Afrikanernasionalis en

vader van die Republiek van Suid-Afrika -- ‘n Afrikanerrepubliek.
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Op 8 September 1901 is Hendrik Frensch Verwoerd in Amster-
dam, Nederland, as die seun van Wilhelm Johannes Verwoerd en
sy vrou, Anje (Strik) gebore. 

Wilhelm Verwoerd, die jong Hendrik se pa, het 'n besondere
bewondering en solidariteitsgevoel met die Afrikanervolk gehad,
wat ten tye van Hendrik se geboorte midde in 'n bitter oorlog met
die Britse ryk was. Die Boere se sterk Gereformeerde agtergrond
en karakter het hom in besonder aangetrek. Hy was lid van die
Gereformeerde Kerk in Nederland, destyds nog 'n jong kerk wat
teen die einde van die negentiende eeu onder leiding van dr. Abra-
ham Kuyper gestig is. Wilhelm Verwoerd se solidariteitsgevoel met
die Boervolk was nie vreemd in Nederland nie. Dit was immers
koningin Wilhelmina van Nederland wat De Gelderland gestuur
het om pres. Paul Kruger in Lourenço Marques te kom haal, om in
Europa na ondersteuning te soek vir sy volk se stryd teen die impe-
riale mag van die Britte. 
Wilhelm Verwoerd se bewondering vir en simpatie met die Boere

het hom gedryf om teen die einde van 1901 na Suid-Afrika te
immigreer. Hy vestig sy gesin, waaronder die pasgebore Hendrik,
aanvanklik in Kaapstad waar hy in die boubedryf begin werk. Dit
is hier in Kaapstad waar die jong Hendrik Verwoerd sy eerste
skoolopleiding ontvang. Hy begin sy laerskoolopleiding aan die
Evangelies-Lutherse skool. Daarna stuur sy vader hom vir sy eerste
hoërskooljaar na die Engelse Wynberg High School for Boys.
Wilhelm Verwoerd tree later in diens van die NG Kerk. Sy nuwe

werkgewer plaas hom toe in 1913 oor na Bulawayo in Rhodesië,
waar hy as hulpleraar diens aanvaar. 
In Bulawayo is die jong Hendrik na die Milton High School, waar

hy in alle erns kennis maak met die Britse Imperialisme. As kind
van ouers met 'n sterk pro-Afrikaanse gesindheid, staan die Britte
se onderwys hom glad nie aan nie. Tog presteer hy só goed dat hy
'n beurs aangebied word om sy skoolloopbaan in Bulawayo te
voltooi, nadat sy vader in 1917 as kolporteur van die NG kerk na
Brandfort in die Vrystaat verplaas word. Hy vertrek egter saam met
sy ouers na die Vrystaat, waar hy baie meer tuis voel in dié
Afrikanergemeenskap. As gevolg van die griepepidemie van 1918
lê Hendrik Verwoerd sy matriekeksamens eers in Februarie 1919 in
Brandfort af. Hy presteer egter só goed, dat hy aangewys word as
die beste matrikulant in die Vrystaat.

Hierna is Hendrik Verwoerd na die Universiteit van Stellenbosch.
Binne vier jaar behaal hy die grade BA en MA met lof. Intussen
word hy reeds op 21-jarige leeftyd verkies as voorsitter van die
studenteraad, nadat hy hom as briljante redenaar bewys het. In
1924 behaal hy op 23-jarige leeftyd sy doktorsgraad. In dieselfde
jaar word hy aangestel as lektor in sielkunde by Stellenbosch. 

Akademikus
Die daaropvolgende jaar, 1925, studeer Hendrik Verwoerd in
Leipzig, Hamburg en Berlyn in Duitsland met 'n beurs van Stellen-
bosch. Daarna gaan hy ook op 'n studiereis na Engeland en Amerika,
waarna hy as goed toegeruste akademikus na Suid-Afrika terug-
keer. Met sy terugkeer word hy aangestel as professor in Logika en
Toegepaste Sielkunde by die Universiteit van Stellenbosch. In 1932
word hy die eerste professor by Stellenbosch se nuwe Departement
van Sosiologie en Maatskaplike werk. 
Verwoerd was 'n besonder bedrewe akademikus. Ten spyte van sy

sosiale en politieke bedrywighede, het hy boonop tyd gehad om aan
verskeie akademiese werke aandag te gee.  Tussen 1926 en 1930 het
hy heelwat verhandelinge gepubliseer, waarvan sommige bestempel

is as baanbrekerswerk in sy vakgebied. Die meeste van hierdie werke
het 'n aspek van die sielkunde of psigologie as tema gehad. 
Reeds as jong man was een van Hendrik Verwoerd se passies om

'n oplossing te vind vir die armblankevraagstuk, wat in die dertiger-
jare ná die depressie en die Eerste Wêreldoorlog 'n baie ernstige
probleem was. Juis daarom was hy gretig om in Stellenbosch be-
trokke te raak by die nuwe Departement van Sosiologie en Maat-
skaplike werk. Hy het geglo dat die armblanke probleem met 'n
wetenskaplike oplossing oorbrug sou kon word. Hierin sou die
volk en die staat moes saamwerk.

In 1936 lewer hy 'n baie groot bydrae met die organisasie van 'n
volkskongres wat die armblanke vraagstuk moes aanspreek. Hierdie
kongres wat in Kimberley gehou is, het onder sy leiding groot
vordering gemaak om 'n oplossing vir die probleem te kry. Daarna
is die jong doktor Verwoerd aangewys as voorsitter van die komi-
tee wat die kongresbesluite moes voortsit. Hy het ook 'n groot rol
gespeel in die totstandkoming van die Departement van Volkswel-
syn, wat hierna deur die Hertzog-regering op die been gebring is.
In hierdie era van sy lewe, waarin hy hoofsaaklik in die akademie

bedrywig was, maar ook al hoe meer by die politiek betrokke ge-
raak het, is hy in 1927 met Betsie Schoombie getroud. Hulle het
mekaar op Stellenbosch leer ken, waar hulle saam studeer het. Uit
hierdie huwelik is uiteindelik ses kinders gebore. 

Joernalis
Behalwe vir die feit dat die dertigerjare van die twintigste eeu ge-
kenmerk is deur die depressietyd en die groot armoede onder Afri-
kaners, was dit ook 'n besonder woelige era vir die Afrikanerpoli-
tiek. In 1933 besluit genls. Hertzog en Smuts om in koalisie te gaan.
Hierdie koalisie lei uiteindelik tot die smelting van Hertzog se
Nasionale Party (NP) en Smuts se Suid-Afrikaanse Party (SAP)
waaruit die Verenigde Party (VP) gebore word. As gevolg van die
samesmelting van genls. Hertzog en Smuts se partye was daar baie
broedertwis en baie bitterheid in Afrikanergeledere. 

In hierdie tydperk het die dringende behoefte vir 'n Afrikaanse
dagblad, wat as spreekbuis van die suiwer Afrikanernasionalis kon
dien, sterk na vore getree. In 1936 is dit dr. DF Malan wat profes-
sor Hendrik Verwoerd nader om die eerste redakteur te word van
die koerant, Die Transvaler, wat gestig sou word. Verwoerd moes
toe die keuse maak tussen sy belowende loopbaan as akademikus,
of 'n nuwe loopbaan as joernalis. Laasgenoemde keuse sou hom uit
die rustigheid en sekuriteit van sy akademiese loopbaan wegneem
en hom boonop dwing om na Transvaal te verhuis, waar hy by die
koerant in Johannesburg sou werk.

Soos hy so dikwels in sy lewe gedoen het, kies Verwoerd in
hierdie geval nie die gemak, gerief en sekuriteit ter wille van hom-
self nie, maar hy meld aan vir die nuwe uitdaging in Johannesburg,
omdat hy 'n onblusbare behoefte gehad het om in diens van sy volk
te staan. In die eerste uitgawe van Die Transvaler, wat op 1 Oktober
1937 verskyn het, skryf hy dan ook duidelik dat Die Transvaler
gekom het om die volk te dien.  
In die volgende elf jaar van sy lewe beywer Hendrik Verwoerd hom

vir sy volk as joernalis. Hy veg 'n Afrikanernasionalistiese stryd soos
min as redakteur van Die Transvaler en die koerant spreek belang-
rike kwessies aan, soos die miskenning van Afrikaans, dubbel-
medium skole en universiteite, die Afrikaner se ekonomiese onder-
drukking en die uitbuiting van Afrikanerwerkers. Die koerant
handhaaf ook 'n beleid vir die propagering van die handhawing van 
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DR. HENDRIK VERWOERD, DIE MENS
OP 6 September vanjaar, sal ons die veertigste herdenking van die moord op dr. HF Verwoerd beleef -- die suksesvol-
ste staatsman in die geskiedenis van Suid-Afrika. By dié geleentheid kan 'n mens maklik -- in die poging om soveel
as moontlik oor die politieke beleid en staatkundige sukses van die Verwoerd-era te sê -- nalaat om ook weer na
Verwoerd as mens te kyk en sy persoonlike geskiedenis te ondersoek. In hierdie artikel belig KOOS VENTERdie lewe
van Verwoerd die mens -- akademikus, joernalis, politikus, eggenoot, vader en Christenmens.

(Vervolg op bl. 3)
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besonder hoë morele volkswaardes en staan onbeskaamd in die
bres vir die Afrikaner se Christelik-Gereformeerde godsdiens. Ver-
woerd skryf ook gereeld oor verskillende aspekte van Afrikaner-
nasionalisme. Daarby het hy reeds in sy tyd as joernalis begin om
'n onafhanklike Afrikanerrepubliek te propageer. In dié tyd raak hy
betrokke by die skryf van 'n grondwet vir 'n toekomstige Afrikaner-
republiek, wat onbeskaamd op 'n Christelik-nasionale grondslag
gebaseer sou wees!

Verwoerd en die politiek 
As gevolg van die feit dat Die Transvaler as mondstuk van die
behoudende en gesuiwerde Afrikanernasionaliste van daardie tyd
gestig is, was dit logies dat Verwoerd ook ten nouste met die po-
litiek gemoeid sou raak. Sedert sy aankoms in Johannesburg raak
hy betrokke by die Nasionale Party. Kort daarna word hy verkies
op die Transvaalse Hoofbestuur en op die Federale Raad van die
party. In die lang en bitter stryd teen die Ossewa Brandwag en die
Nuwe Orde word Verwoerd in Transvaal gebrei as uitstaande leier. 
Die grootste stryd vir Die Transvaler was egter teen die Smuts-rege-

ring en hul verbintenis met die Britse Imperialisme. Die Transvaler
het 'n beleid van neutraliteit vir Suid-Afrika in die Tweede Wêreld-
oorlog gepropageer, terwyl die regering Engeland ondersteun het. 
Die oorwinning van dr. DF Malan se Herenigde Nasionale Party op

26 Mei 1948, waartydens die Smutsregering verslaan is, het ook 'n
nuwe loopbaan vir Verwoerd ingelei. Met die bewindsoorname word
Verwoerd benoem tot die Senaat. Dit is egter bekend dat Malan
gesoek het na iemand om die Departement van Naturellesake met
gesag te kan hanteer. Dit was volgens alle aanduidings die rede
waarom Malan die aanstelling van Verwoerd as Senator gemaak het.
Verwoerd het hom dadelik met toewyding op 'n diepgaande studie
van Naturelle-aangeleenthede toegelê. Binne 'n paar maande het hy
in die Senaat namens die Nasionale regering 'n heldere uiteensetting
gegee van die amptelike beleid van die Nasionale Party ten opsigte
van "Bantoesake". Uit hierdie toespraak van Verwoerd was dit duide-
lik dat groot dinge sou kom in verband met die nuwe ontplooiing van
volkere verhoudinge binne Suid-Afrika.
In Oktober 1950 word Verwoerd deur Malan aangestel as Minister

van Naturellesake. Hy het hierdie moeilike portefeulje uiteindelik
met groot onderskeiding vir agt jaar lank behartig. Ten spyte van
skerp kritiek en groot teenstand van die Engelse pers en die oppo-
sisie in die parlement, het Verwoerd rigtinggewende veranderinge
rondom sy departement se werksaamhede deurgevoer. 

Eerste Minister en republiekwording
Met die skielike dood van adv. JG Strijdom, wat Malan as Eerste
Minister opgevolg het, is Verwoerd op 2 September 1958 amptelik
aangewys as die nuwe Eerste Minister van Suid-Afrika. Hy het
dr. TE Dönges en adv. CR Swart in die stemming in die NP koukus
geklop. Hy was die sesde Eerste Minister van Suid-Afrika sedert
Uniewording in 1910.
Ten spyte van aanhoudende propaganda, wat hom as 'n "tiran" en

'n "wreedaard" of "ongevoelige rassis" binne en buite Suid-Afrika
gebrandmerk het, het Verwoerd ongestoord voortgegaan om sy
volk te dien en Suid-Afrika tot groot hoogtes te lei. 

Een van die eerste take wat hy aangepak het was om sy lewens-
droom te verwesenlik om van Suid-Afrika 'n onafhanklike repu-
bliek te maak. In Januarie 1960, met die parlementsopening, kon-
dig Verwoerd aan dat 'n volkstemming oor republiekwording in
daardie jaar gehou sal word. Presies twee jaar nadat hy Eerste
Minister geword het, in Oktober 1960, word 'n referendum gehou
waarin Suid-Afrikaners vír of téén republiekwording sou stem. Dit
was 'n berekende risiko, wat Verwoerd se politieke loopbaan kon
beëindig. Maar met moed en geloof het hy deurgedruk en uitein-
delik het die "ja"-stem met 'n meerderheid van 74 580 gewen! Vir
baie Afrikaners was dit die grootste triomf van hul lewens -- selfs

groter as die oorwinning oor die Smutsregering in 1948! Veral vir
die ouer garde, wat die Tweede Vryheidsoorlog beleef en meege-
maak het, was hierdie uitslag 'n oorwinning oor die swaar hand van
die Britse Imperialis wat op die volk gedruk het sedert Mei 1902,
toe die Bittereinders met die Britte vrede moes maak en hul vryheid
en onafhanklikheid moes prysgee. Nou sou die Afrikaner weer in
beheer kon wees van sy eie, onafhanklike republiek. 

In 1961 is Verwoerd saam met adv. Eric Louw en dr. Hilgard
Muller na die Statebondkonferensie in Londen. Hulle het aansoek
gedoen om deel van die Statebond te bly, hoewel Suid-Afrika nou
'n onafhanklike republiek was. Verwoerd het dit half teen sy sin
gedoen, ter wille van goeie verhoudinge en samewerking met
Engelssprekende Suid-Afrikaners. 

Die anti-Suid-Afrika gevoelens (inderwaarheid anti-Afrikaner
gevoelens) en die weersin teen die huishoudelike beleid van die
Nasionale Party was toe reeds so vyandig, dat daar allerlei vernede-
rende eise aan die Suid-Afrikaanse afvaardiging gestel is. Dit sou
neerkom op 'n radikale ommekeer in die NP se beleid van afson-
derlike ontwikkeling. Daarom het Verwoerd Suid-Afrika se aan-
soek om langer lid van die Statebond te bly op 15 Maart 1961 terug-
getrek en Suid-Afrika het effektief uit die Statebond getree. Dit was
'n manjifieke diplomatieke oorwinning vir Verwoerd en die Suid-
Afrikaanse regering. Met hul terugkeer na Suid-Afrika het 50 000
Suid-Afrikaners die afvaardiging ingewag en Verwoerd is soos 'n
held ontvang. Die solidariteit onder Afrikaners en die eenheid onder
alle Blankes in die land is hiermee weerspieël.

Kommunistiese weerstand teen Verwoerd
Die kommunistiese vyand van Suid-Afrika het egter nie op hulle
laat wag nie. Hulle het natuurlik besef wat die nuwe verwikkelinge
rondom die moontlike totstandkoming van die nuwe Afrikaner-
republiek vir hulle 'n baie groot gevaar inhou. Die jaar 1960 was
daarom ook 'n groot krisisjaar vir Verwoerd se regering. 
Die kommuniste se eerste poging om Verwoerd te stuit het gekom

toe die Swart massas teen die Verwoerdregering aangehits is met
die moorde op polisiemanne in Cato Manor in Januarie 1960 en die  
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Dr. Hendrik Verwoerd, die mens (vervolg)
3SEPTEMBER 2006

(Vervolg op bl. 8)

Dr. Hendrik Verwoerd en sy vrou, Betsie -- sierade 
van die Afrikanervolk.



As mens wil weet hoedanig 'n man hierdie dr. HF Verwoerd was,
dan moet die geskiedenis geraadpleeg word. Geen ander Eerste
Minister was naby die formaat van Verwoerd nie!  Hy was 'n man
uit een stuk. Intellektueel was hy 'n reus. Polities was hy formida-
bel.  Moreel was hy suiwer en opreg.  Daarom kan die Britte en die
ondersteuners van die Geldmag nou nog nie, na veertig jaar, van
hom vergeet nie! Daarom moet sy naam en enige verwysing na
hierdie Man van Graniet, hierdie onbuigsame, onomkoopbare, stoere
Afrikanernasionalis, uit die geskiedenisboeke verwyder word.

Dit het dus tyd geword dat elke opregte Afrikaner sy kinders sal
inlig oor wie Hendrik Verwoerd in werklikheid was.  Hoe die nuwe
regime ookal probeer het om die sogenaamde gruweldade aan sy
naam te koppel, kon selfs die Tutu kommissie nie een enkele wan-
daad kry wat gedurende sy termyn as Eerste Minister (2 September
1958 tot 6 September 1966) gepleeg was nie.  Selfs uit die era voor
dié tyd, toe Verwoerd sedert 1948, eers as senator en later as minis-
ter in die regerings van Malan en Strijdom gedien het, kon geen
sogenaamde “wandade” geïdentifiseer word nie! Die wandade wat
ná 6 September 1966 uit die Tutu kommissie se grawery gekom
het, kom almal uit die Vorster-, Botha- en De Klerk tydperke! Dr.
Malan, adv. Strijdom en Verwoerd se termyne was, soos enige
Christen-staatsman s'n behoort te wees, vry van enige onderduimse
en onwettige dade.  Dit kan egter nie van Verwoerd se opvolgers
gesê word nie.
Wat van die persepsie dat hy die skepper van apartheid sou wees?

Lees weer gerus wat die grootste politieke kenner naas Verwoerd,
in sy boek Die Era van Verwoerd skryf.  Op bladsy 32 skryf mnr.
Jaap Marais onder andere oor die wette voor 1948, dat as daardie
wette nie "apartheid" was nie, wat anders is dit? Nie een van die
onderstaande wette kom uit die tydperk van die sogenaamde
"Apostel van Apartheid" nie, maar wel uit die era vóór 1948:

"Die paswette wat kom uit die vroeëre Kaapse koloniale bewind
van voor 1900;

Die Heffing van koopbelasting wat ook uit hierdie tydperk kom;
Die Heer en Diensbode wet wat ook in die negentiende eeu in

die Kaapkolonie van krag geword het;
Die ZAR se grondwet wat bepaal het ‘In kerk en staat geen

gelykheid van gekleurdes nie’;
Die Wet op Grondbesit wat dateer van 1913 tydens die genl.

Botha-bewind en wat grondbesit van swartes tot sekere gebiede
beperk het;

Die Loonwet wat dateer van 1925, deurgevoer deur 'n Engelse
minister van arbeid;

Die Wet op Myne en Bedrywe wat ook in 1925 op die wetboek
gestel is deur dieselfde minister (Werkreservering was net 'n uit-
breiding daarvan.)

Die Wet op Oproerige Byeenkomste waarkargtens persone uit 'n
gebied verban kon word, dateer 1929.

Die Wet wat stemreg van Swartes verander het deur hulle op
aparte kieserslyste te plaas;

Die Naturelle-wet (Stedelike Gebiede) van 1945 van die Smuts-
regering;

Die Vaspenwet in verband met Indiër-grondbesit wat in 1946
deur die Smuts-regering aangeneem is."

So word hierdie leuen dan ook die nek ingeslaan!
Wat was Verwoerd se siening werklik? Reeds op 3 September

1948 lewer hy 'n toespraak in die Senaat.  Hier spel hy afsonderlike
ontwikkeling soos volg uit: "Niemand sal ontken dat vir die naturel
sowel as die blanke volkome skeiding die ideaal sou gewees het as
dit so in die geskiedenis gekom het.  As hier 'n blanke Suid-Afrika
was, soos daar 'n blanke Engeland en 'n blanke Nederland of 'n
blanke Frankryk is, en as daar êrens vir die naturelle 'n naturelle-
staat was, en as hierdie blankestaat ekonomies en andersins self-
genoegsaam kon ontwikkel het, soos daardie Europese state op hul
eie ontwikkel het, dan sou ons die wrywing en moeilikhede wat ons
vandag het, nie gehad het nie. Dit sou tog 'n ideale toestand gewees
het as ons nie probleme gehad het nie.  As die naturel nie te doen
gehad het met die blanke nie, as hy sy eie sake kon bestuur het, sou
dit ideaal vir hom gewees het."
Op 5 Desember 1950 verklaar hy: ".... die huidige regering neem

die standpunt in dat hy vir ander gun en wil gee presies dit wat hy
vir homself opeis.  Hy glo in die heerskappy (baasskap) van die
blanke in sy gebied, maar dan glo hy ook netso in die heerskappy
(baasskap) van die Bantoe in sy gebied."
Hoeveel duideliker kon hy dit gestel het? Maar dit is sy teenstan-

ders wat dit nie kan of wil hoor soos hy dit gesê het nie.
Saam met duisende van sy ondersteuners kan ons vandag Ver-

woerd se kenmerkende eienskappe noem "...sy geweldige werk-
vermoë, sy helder brein, sy diepe godsdienssin, sy lojaliteit teenoor
kollegas, sy onkreukbare patriotisme, sy nederige en innige mens-
likheid, sy onuitblusbare ywer vir dit waarin hy glo, sy beginsel-
vastheid, sy onoortrefbare vertroue in sy volk en die jeug van Suid-
Afrika, sy vaderlandsliefde, sy nugtere logika en nog talle meer".
Op 9 April 1960 oorleef hy die eerste aanslag op sy lewe. Dit laat

hom met meer vasberadenheid as ooit tevore op sy weg voortgaan.
Sy verdere pad loop deur die referendum van 5 Oktober 1960 waar
daar met 'n meerderheid vir die Republiek gestem is. Op 15 Maart
1961 stap hy uit die Statebondskonferensie en op 31 Mei 1961 word
die Republiek van Suid-Afrika gebore. Onder hierdie reus van 'n
staatsman floreer Suid-Afrika en moet die hele wêreld aan Suid-
Afrika die erkenning gee wat Verwoerd vir ons verwerf het.
As gevolg van die onderduimse konkeling met die geldmagnate,

kommuniste en verloopte Afrikaners, word hierdie skitterende
staatsmanskap skielik op 6 September 1966 beëindig deur die
moord op Verwoerd, in sy sitplek in die parlement.  Die man van
wie gesê is: "Aan die roer staan 'n man wat in die donkerste uur
vertrou word omdat nasieliefde en nasiediens vir hom nog altyd
swaarder geweeg het as persoonlike belang". Dit is die ware dr.
Hendrik Frensch Verwoerd!  As Afrikanernasionaliste eer ons sy
nagedagtenis en bring ons op 6 September 2006 hulde aan een van
die grootse helde van ons land!                                                 
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HF VERWOERD NÁ 40 JAAR
Op 6 September 2006 sal dit presies veertig jaar wees sedert die afskuwelike moord op Dr.
Hendrik Frensch Verwoerd.  Wanneer die klokkies vanjaar lui om die onwettige regime tot die
volgende sitting op te  roep, sal sekere politici, koerantmanne en geldmagnate 'n koue beklem-
ming om die hart voel.  Ander wat reeds dood is, sal waarskynlik in hul grafte draai en tol.
Waarom?  As gevolg van verraad wat gepleeg is, nie net teen die grootste staatsman wat Suid-
Afrika nog opgelewer het nie, maar ook teen die Afrikanervolk! JOHN  STEPHENS gee in
hierdie artikel 'n oorsig oor die lewe, werk en nagedagtenis van dr. HF Verwoerd.
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"Ek is sielsoortuig daarvan dat integrasie in 'n
land soos Suid-Afrika eenvoudig nie kan slaag
nie... As die beginsel van 'een man een stem'
aanvaar word, moet dit uitloop op Bantoe-
heerskappy.”     HF Verwoerd, 12 Desember 1961



"Dit is op elke gebied van die lewe so dat 'n mens sy oog
na die sterre moet rig om te kyk hoe naby jy kan kom ...
aan die volmaakte".

Senaatstoespraak op 3 September 1948

"Eerstens moet gesorg word vir die verbeterde gebruik
van grond en sy rykdom deur die Bantoe self, en ook nie
net landboukundig nie... Verder moet daar plasing wees
van toekomstige Blanke industrieë op so 'n wyse dat
hulle kan help dat die Bantoebevolking, vir die grootste
mate minstens, sy eie tuiste kan vind.  En dan, eindelik ,
moet die aparte ontwikkelingskanse vir die Bantoe op
alle terreine uitgehou en uitgebou word".

Volksraad 14 Mei 1956

"Die regering neem die standpunt in dat private Blanke
ondernemings, belangrikes en grotes, nie daartoe sal
bydra dat die Naturellegebiede werklik Bantoe bly nie".

Volksraadsdebat 16 Mei 1956

"Ek aanvaar my verkiesing as 'n roeping om my plig te
doen.  Ek sal elke dag my krag soek in die Woord en nie
in myself nie". 2 September 1958

"'n Leier is maar net die boonste puntjie van 'n piramide,
hy is toevallig daar en die mate waarin daardie punt
styg, hang af, nie soseer van homself nie, maar van die
sterkte van die voetstuk waarop hy rus".

Kort na verkiesing as Eerste Minister

"As gelowige regeerders van 'n godsdienstige land moet
ons beklemtoon dat ons ons krag en leiding in die toe-
koms, soos in die verlede, sal soek by Hom wat lot-
gevalle van nasies beheer.  Deur hom is die smart beskik
wat geheel ons land in rou gedompel het.  Maar die lewe
van 'n volk duur altyd voort.  Volgens sy Wil is aangewys
wie in die nuwe tydperk van die lewe van die volk van
Suid-Afrika die leiding van die regering op hom moet
neem.  Dat dit met ons land en met ons nasie wel sal
wees, glo ons vas, God regeer".

3 September 1958 - Spreek die volk toe

Skeiding -- of dit woongebied of landgebied of lewens-
terrein betref -- beoog nie verdrukking nie... Met die
beleid van aparte ontwikkeling word geluk, veiligheid en
die vastheid van eie woon-, taal-, en bestuursgebied  aan
Bantoe sowel as blanke gegun en nagestreef.

3 September 1958 - Spreek die volk toe

"Die Witman wat na Afrika gekom het, miskien om han-
del te dryf en in sommige gevalle om die Evangelie te
bring, het gekom om te bly, en veral ons hier in die suide-
like deel van Afrika het so 'n aandeel hier dat dit ons
enigste vaderland geword het.  Ons het nêrens elders om
heen te gaan nie". 3 Februarie1960

"Ek voel dat die rol van die witman in die wêreld nie
genoegsaam aandag kry nie.  Dit is asof daar nou 'n
wêreldpsigose onstaan om net te dink aan die nie-
blankes, terwyl in die werklikheid die witman vir alles
wat die swartman het -- aan ideale, aan ambisies en aan
kanse -- verantwoordelik is".

Beleidsverklaring in die Volksraad, 9 Maart 1960

"Die toekoms wat voorlê, is nog groter as die verlede
agter ons ... Ons sal ons nie laat doodmaak nie, ons sal
geeneen se slagoffer word nie, ons sal veg vir ons bestaan
en ons sal lewe......".

9 April 1960 ure voor die eerste aanslag op sy lewe

"Die oomblik as jy die noodsaaklikheid van skeiding nie
wil erken nie -- nie wil aanvaar nie -- en gemeenskap-
likheid die basis van jou beleid maak, beland jy in die
moeilikheid en in die ellende wat ek geskets het.  Dan sal
op die ou end, of mens dit nou wil hê of nie, Swart heer-
skappy tot stand kom".

14 April 1961

"Daar is één prys wat ons Republiek nie mag betaal nie,
en dit is die prysgawe van die Blankedom en die onder-
gang van die nasie van die Republiek. Junie 1963

"Die bedoeling is baie duidelik, naamlik nie om enige
beginsel van internasionale sport te dien nie, maar om
sport te misbruik , selfs deur inmenging in Suid-Afrika se
huishoudelike sake om daarin veelrassigheid op Suid-
Afrika af te dwing".

Nuwejaarsboodskap 1964

"...ooreenkomstig ons basiese beginselhouding sê ons dat
wanneer jy na 'n land gaan en jy is 'n gas in daardie land,
dan gedra jy jou volgens daardie land se omstandighede
en volgens sy verwagtings".

4 September 1965 Jeugbondkongres te Loskopdam

Wat  sê  ander  van  Verwoerd?

Ekonomie:
Harry Oppenheimer sê in The Sunday Times van 16
Januarie 1959 "Suid-Afrika kan met weinig hulp van
oorsee die uitbreiding finansier wat nodig is om die
volksinkomste genoegsaam op te stoot om die groeiende
bevolking se  lewenstandaard te handhaaf".

Geregtigheid:
GH Calpin, voormalige redakteur van The Natal Witness
skryf in At last we got our Country back: "Niemand kan
dr. Verwoerd se toesprake oor apartheid en rasseskeiding
lees sonder om die opregtheid van sy besorgdheid te
herken dat sy beleide met geregtigheid en billikheid
teenoor almal toegepas moet word nie".                    
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WYSHEDE VAN VERWOERD...
Op hierdie blad stel ons dr. Hendrik Verwoerd self aan die woord, met aanhalings uit toesprake
en geskrifte van hom en onderhoude met hom...



Ekonomiese beleid
'n Mens kan nie anders as om 'n artikel oor dr. Verwoerd se beleid
te begin met sy ekonomiese beleid nie. Veral die sukses daarvan
was die ware wonderwerk van afsonderlike ontwikkeling, wat
voorspoed vir ál die inwoners van Suid-Afrika gebring het. Teen
die einde van Verwoerd se bewind het dit ekonomies só goed
gegaan met Suid-Afrika, dat daar maatreëls ingestel moes word om
te keer dat die ekonomie té vinnig groei! 

Verwoerd was nie baie opgewonde of angstig om te veel buite-
landse beleggings na Suid-Afrika te lok nie. Hy het eerder 'n beleid
gevolg waardeur binnelandse kapitaalvorming aangemoedig is.
Daarom het Verwoerd se ekonomiese beleid so sterk klem gelê op
die ontwikkeling van industrieë in Suid-Afrika. 
Verwoerd het gesorg dat sy ekonomiese beleid 'n fyn balans hand-

haaf tussen die geleenthede vir Swartes, wat weer sou help om die
tuislande te ontwikkel, en die geleenthede vir Blankes in Suid-
Afrika. Hy het die noodsaak van werkreservering in die industriële
wêreld besef om die Blanke werker te beskerm. Terselfdertyd het
hy die beginsel van "grensnywerhede" in wetgewing vervat. Hier-
die beginsel was een van die meesterskuiwe van die Verwoerd-
beleid. Dit sou verseker dat die tuislande mettertyd suksesvol sou
wees, omdat werk op die grens beskikbaar sou word vir die Swart
massas, terwyl hulle hul geld in die tuisland sou spandeer, om
sodoende die ekonomieë van hierdie tuislande te stimuleer. Op
hierdie manier sou "afsonderlike ontwikkeling" deur 'n groeiende
ekonomie ondersteun word en sou terselfdertyd 'n groeiende, voor-
spoedige Suid-Afrika én voorspoedige tuislande verseker word!

Hoe absurd die hedendaagse beskuldigings is dat Verwoerd se
ekonomiese beleid Swartes benadeel het, blyk juis uit die feit dat
die liberale opposisie gepoog het om (ook deur die misbruik van
die Tomlinson kommissie se verslag) dit reg te kry dat Blank-be-
heerde nywerhede binne die tuislande gevestig moes word. Ver-
woerd was die een wat deur hierdie geldmag-truuk gesien het. Hy
het ingesien hoe hulle die arbeid in die tuislande wou misbruik om
groter winste te maak. Juis daarom het hy daarteen geskop en
standpunt ingeneem dat die nywerhede binne die tuislande alleen
tot voordeel van die tuislande self ontwikkel moes word en dat geld
wat daardeur gegenereer word, slegs tot voordeel van die tuislande
moet wees. Op hierdie manier sou die tuislande hul eie ekonomiese
ontwikkeling stimuleer en nie vir Blank Suid-Afrika 'n ekonomiese
las wees nie. Verwoerd was dus die een wat die Swartman se be-
lange binne sy eie gebied wou beskerm, terwyl die liberale politici
--as politieke instrument van die geldmag --die uitbuiters was! Ver-
woerd se doelwit was, soos Jaap Marais dit in sy boek Die era van
Verwoerd gestel het, "nie om Swartes in tuislande te onderdruk
nie, maar om hulle tot werklike politieke en ekonomiese bevryding
te lei…" Binne die tuisland sou die Swartman ontwikkel word en
sy regte gereserveer word, net soos wat die Witman se regte gere-
serveer sou word binne Blank Suid-Afrika. 
Ruimte ontbreek om volledige statistiek aan te haal oor die sukses

van Verwoerd se ekonomiese beleid. Daar is baie getuienis dat die
opheffing en vooruitgang in die tuislande teen 'n reuse tempo begin
groei het. En in die hoogbloeitydperk van Verwoerd se era het die

lewenstandaard van die totale bevolking van Suid-Afrika ingry-
pend verbeter. Blankes se lewenstandaard het in die Verwoerd-era
jaarliks met 3,9 persent gegroei, terwyl Swartes se standaarde nog
vinniger verbeter het en teen 'n koers van 5,4 persent per jaar ge-
groei het. Die internasionale tydskrif, Time, het in Augustus 1966
erken dat die Swartman van Suid-Afrika ekonomies beter daaraan
toe was as enige ander Swartman op die Afrika-kontinent.  

Daar was teen die middel 1960's byna geen sprake van 'n werk-
loosheidsprobleem in Suid-Afrika nie. Amptelike syfers toon dat
Suid-Afrika se ekonomie teen die middel van 1962 reeds die vinnig-
ste groei ter wêreld getoon het. Teen 1965 was die groeikoers van die
land se ekonomie 7,9 persent. Daarnaas was die inflasiekoers slegs
2 persent! Die rentekoers was 'n skamele 3 persent! Menige waarne-
mer en selfs politieke opponente van Verwoerd het teen die middel
van die sestigerjare van die vorige eeu erken dat 'n ekonomiese
wonderwerk besig was om in Suid-Afrika plaas te vind!

Vandag kook die kommuniste so hard as wat hulle kan aan die
ekonomie, maar hulle sit met 'n werkloosheidsyfer van byna 40
persent! En selfs met al die foefies wat in die ekonomie ingebou
word om 'n amptelike lae inflasiesyfer te kry, besef elke ekonomies
aktiewe mens in hierdie land vandag dat die werklikheid baie erger
is as hierdie gekookte leuen! 

Verwoerd se onderwysbeleid
Valse propaganda stel Verwoerd se onderwysbeleid vir Swartes
gereeld voor as tweedeklas wat geskep is om Swartes tot in lengte
van dae aan Blankes te onderwerp. Wat Verwoerd egter sedert sy
dae as Minister van Naturellesake vir Swart onderwys beteken het,
is genoeg rede vir hulle om vandag meer standbeelde vir hom op te
rig, in plaas daarvan om sy standbeelde om te ruk!

Voor die NP se bewindsoorname in 1948 is onderwys aan die
Swartman hoofsaaklik deur verskillende sendingaksies van ver-
skillende kerkgroepe hanteer. Hoewel die staat vroeër slegs betrok-
ke was by Swart onderwys deur die pogings van die verskillende
kerke met subsidies by te staan, was daar byna geen wetgewing wat
dit gereguleer het nie. Daarbenewens het politieke indoktrinasie 'n
groot deel van die sending-onderwys uitgemaak, veral daar waar
die Roomse Kerk of die Engelse kerke betrokke was. Die onder-
wysmedium was hoofsaaklik Engels. 

Een van die eerste dinge wat die nuwe NP regering ná 1948 ge-
doen het, was om 'n kommissie aan te stel om Swart onderwys te
ondersoek. Die kommissie het skokkende bevindings gemaak,
soos dat byna 90 persent van alle Swartes onder die stelsel van
sendeling-onderwys nooit verder as standard 2 gevorder het nie.
Staatsubsidies is vir die kerke se eie sake gebruik en bittermin daar-
van het by die skole uitgekom! Minder as een persent van die sen-
dingskole se studente het uiteindelik die Junior Sertifikaat behaal!
Daarby was onderwysers se kwalifikasies besonder laag. Sommige
van die onderwysers het self net standerd 2 geslaag! Die kommissie
se gevolgtrekking was dat, ten spyte van die sendelinge se pogings,
die meerderheid Swartes wat deur dié stelsel gekom het, steeds as
ongeletterd beskou kon word. 
Verwoerd was bekommerd oor die talle gebreke, tekortkominge 
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VERWOERD SE EKONOMIESE- EN ONDERWYSBELEID AS RUGGRAAT
VIR DIE SUKSES VAN AFSONDERLIKE ONTWIKKELING

(Vervolg op bl. 7)

VIR die kommuniste se propagandamasjien is dit 'n gunsteling tydverdryf om na dr. HF Verwoerd te verwys as die
sogenaamde "argitek van apartheid". Ironies genoeg het Verwoerd self nie gehou van die woord "apartheid" nie.
Hy het verkies om sy beleid te beskryf as "afsonderlike ontwikkeling". Dit is inderdaad die mees beskrywende
woord vir die beleid waarmee die NP onder Verwoerd soveel sukses bereik het. KOOS VENTER kyk in hierdie
artikel na 'n paar belangrike aspekte van Verwoerd se beleid en hoe die waarheid van die sukses daarvan effektief
deur misleidende propaganda omgekeer word, sodat Verwoerd vandag die groot skurk van die Suid-Afrikaanse
geskiedenis moet wees.



en ongerymdhede in Swart onderwys. Hy wou dit omvorm tot op
'n meer geordende opvoedkundig-verantwoordbare basis. Hy wou
die geleentheid aan alle Swartes bied om onderrig te ontvang en
sodoende kon die grootskaalse ongeletterdheid oorbrug word met
onderwys vir kinders sowel as volwassenes. Hy was ook 'n voor-
stander van die idee om so gou as moontlik genoeg Swart onder-
wysers op te lei, sodat die opheffing van Swartes ten opsigte van
onderwys vanuit hul eie geledere kon kom.

In 1953 het dr. Verwoerd die Bantoe-Onderwyswet geïmplimen-
teer. Die basiese beleid wat in  hierdie wet saamgevat is, sou op die
volgende vyf pilare rus:

Swartes moes gehelp word om deur die onderwyssisteem be-
voeg gemaak te word om na hul eie mense om te sien deur hulle
self op te hef en op te lei.

Die onderwys van Swartes moet in toenemende mate aan hul-
self toevertrou word. Daar mag geen plafon vir die Swart entrepre-
neur en die Swartman wees nie.

Eie skole en eie universiteite moet in die Swartes se onderwys-
behoeftes voorsien. (Daar is vyf nuwe stam-georiënteerde univer-
siteite gestig!)

Die beheer en bestuur van Swart onderwys is van die provinsies
oorgeplaas na 'n sentrale onderwysdepartement. Onderwysbeleid
en landsbeleid is in harmonie met mekaar gebring.

Daar is in ooreenstemming met die internasionale beginsel van
moedertaalonderwys besluit om van graad 1 (sub A) tot standard 2
onderrig deur medium van moedertaal te gee.
Verwoerd het die beheer en bestuur van Swart onderwys oorgeplaas

na sy eie departement, die Departement van Naturellesake. Op hier-
die manier kon 'n beter gekoördineerde program vir Swart onderwys
bestuur word. Sendingskole is vervang deur gemeenskapskole, sodat
die verantwoordelikheid uiteindelik by die Swart gemeenskap self
sou lê om hulself op te hef. Uit die geledere van kerke soos die
Anglikaanse Kerk en die Rooms Katolieke Kerk het hierdie nuwe
wet vurige en woedende reaksie uitgelok, veral toe hul subsidies
stelselmatig uitgefaseer is. In die plek van die  kerke se houvas op die
onderwys het Verwoerd se nuwe beleid gefokus op die oprigting van
skoolrade en skoolkomitees, sodat die gemeenskap se verantwoor-
delikheid en betrokkenheid gestimuleer kon word.  

'n Nuwe kurrikulum is vir Swart onderwys bekendgemaak. Vol-
gens hierdie kurrikulum sou die eerste fase, waarin die kind geleer
het om te lees, skryf en reken, streng op moedertaalonderwys kon-
sentreer. Daarna sou 'n basiese kennis van Afrikaans en Engels
geleer word. Groot klem is ook gelê op die aanleer van vaardighede
wat die kind sou voorberei om deel te neem aan die uitbou van sy
eie gemeenskap. Daarby moes die kind leer om ekonomies weer-
baar te word. Dissipline en die basiese beginsels van Christelike
moraliteit het ook deel gevorm van die kurrikulum. Daarby het
Verwoerd klem gelê op onderwys wat nie vir die student vreemd
aan die werklikheid sou wees nie. Om hierdie probleem aan te
spreek is 'n onderwys-adviesraad aangestel, waarop hoofsaaklik
Swartes sou dien.

Die nuwe onderwysbeleid van die NP, wat aan Swartes in hul
hordes nuwe deure oopgemaak het ten opsigte van onderwys en
opleiding, is gesubsidieer deur die sentrale regering. Verwoerd het
ook alle belasting wat deur Swartes betaal is na Swart onderwys
gekanaliseer, maar dié bedrag het slegs sowat 15 persent beloop
van die bedrag wat uit die staatskas (Blanke belasting) aan die
nuwe Swart onderwysbeleid spandeer is! Om die Swartman op te
hef en aan die Swart massas beter geleenthede in onderwys te ver-
skaf het die NP-regering dus reeds sedert die vroeë vyftigerjare van
die vorige eeu, enorme groot bedrae geld spandeer.
Verwoerd was in sy onderwysbeleid, soos in al sy ander politieke

denke, sy tyd ver vooruit. Sy onderwysbeleid sou uiteindelik die
Swartman help om -- soos die geval van sy ekonomiese beleid --
onafhanklik en selfstandig te wees. Hierdie beleid is later, selfs

nadat hy Eerste Minister geword het, voortgesit. In sy briljante boek
Verraad teen Suid-Afrika, wat in 1989 verskyn het, verskaf Klaus
Vaque die volgende feite om die sukses van die NP-regering met
onderwys aan Swartes te bewys: "Vanaf 1955 het die aantal Swart
skoliere vanaf  35 000 gestyg tot 1 096 000 in 1984, dit wil sê, een-
en-dertigvoudig. Die persentasie van Swart kinders wat skoolgaan,
bedra in Suid-Afrika 65 persent teenoor 64 persent in Egipte, 57
persent in Nigerië, 52 persent in Ghana, 50 persent in Tanzanië en
29 persent in Ethiopië. Van die volwasse Swart bevolking in Suid-
Afrika kan 71 persent lees en skryf (80 persent van diegene tussen
12 en 22 jaar) in vergelyking met 47 persent in Kenia, 38 persent in
Egipte, 34 persent in Nigerië en 26 persent in Mosambiek!"

Afsonderlike ontwikkeling
Soos met hierdie twee bogenoemde voorbeelde van Verwoerd se
beleid ten opsigte van onderwys en die ekonomie, was alle ander
wette en veranderings wat hy ingestel het gemik op sy uiteindelike
doelwit van afsonderlike ontwikkeling vir elke volk in Suid-Afrika.

Elke volk sou uiteindelik volkome onafhanklik van mekaar die ge-
leentheid kry om sy eie kultuur en sy eie samelewing te ontwikkel.
Daarbenewens sou die natuurlike hulpbronne van Suid-Afrika aan-
gewend kon word om die land en sy mense te baat en nie net 'n paar
superrykes nog ryker en magtiger te maak nie. 

Vandag kan geen konkrete feite of statistiek gebruik word om
Verwoerd se beleid te kritiseer nie, omdat afsonderlike ontwikke-
ling net voorspoed en vrede vir Suid-Afrika gebring het. Daarom
konsentreer die kommuniste se belaglike kritiek vandag net op
emosionele kwessies en op kwessies wat gerugsteun word deur die
humanistiese nuwe orde se "menseregte"-kultuur. 
Kyk 'n mens vandag terug na die getuienis van die sukses van Ver-

woerd se era en die chaos wat sedertdien ontwikkel het, kan daar
sonder vrees vir teëspraak gesê word dat gedwonge integrasie, 'n ver-
menging van kulture en 'n een-man-een-stem stelsel in hierdie land
die domste beleid is wat daar moontlik kan wees! Op die lang termyn
baat niemand daarby nie. Op die kort termyn vul dit net die sakke van
die superrykes en buit almal -- Swart én Wit -- maksimaal uit om dié
doel te bereik.                                                                               
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Verwoerd se ekonomiese- en onderwysbeleid as ruggraat vir die sukses van afsonderlike ontwikkeling (vervolg)

"Ons het ons algemene einddoel gestel, naamlik
om Suid-Afrika op ekonomiese gebied so self-
voorsienend as moontlik te maak en op geldlike
gebied sy kapitaal in sy eie land te verkry, sover
moontlik, omdat geen land konstitusioneel onaf-
hanklikheid kan nastreef sonder om ekonomie-
se onafhanklikheid te soek nie".

Verwoerd -- Volksraad 18 September 1958

Op aandrang van die opposisie dat die Bantoe
hoër inkomste moet kry sê Verwoerd:
"Deur 'n paar sjielings toe te voeg tot die gewone
loonstruktuur oral in die land? (Soos die oppo-
sisie wil hê.) Of vind 'n mens dat hoër inkomste
eerder verkry word wanneer 'n nuwe groep Ban-
toe ontstaan wat dienste lewer aan hulle eie
mense op allerhande professionele en ander
terreine en daardeur in 'n hoër inkomsteklas
kom?". 

Beleidsverklaring in die Volksraad, 9 Maart 1960
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ANB KONTAK BESONDERHEDE
Indien u enige verdere inligting verlang kontak gerus enige
van die ANB Dagbestuurslede.

 Willie van der Grijp (Voorsitter) -  Tel (082) 532 9656
 Johann Grobler (Ondervoorsitter)  - Tel (014) 763-3920
 Mornay Jansen (Penningmeester) - Tel (051) 446-2513
 Jannie Brink (Sekretaris)         - Tel (011) 787-7895

- Faks (011) 787-8312
 Emil de Villiers (Addisionele lid) -  Tel (082) 651 6775

Rig alle korrespondensie aan:
Die Sekretaris

Afrikaner Nasionalistiese Beweging
Posbus 293, 

Ferndale, 2160
e-pos:  brintek@hixnet.co.za

DONASIES
Donasies is baie welkom en kan inbetaal word in die ANB se
bankrekening.

Eerste Nasionale Bank 
Rekeningnommer: 6207 397 999 3

Brandwagtak Bloemfontein  
(Takkode 23 05 34)

Hierna kon die Verwoerdbeleid volstoom geïmplimenteer word. Dit
het daartoe gelei dat Suid-Afrika in die Verwoerd-era, tussen 1958 en
1966 maatskaplik, industrieel en ekonomies kon groei teen 'n onge-
kende tempo. Daarby het die ekonomiese voorspoed ook mettertyd
stabiliteit ten opsigte van veiligheid en sekuriteit vir almal in die land
gebring. Dit het meegebring dat die Verwoerd-era vandag nog amp-
telik die mees voorspoedige tydperk in die geskiedenis van Suid-
Afrika was. Ironies genoeg, was dit die Swart volke wat die meeste
hieruit gebaat het, deurdat die Swartes se vooruitgang teen 'n tempo
van bykans een en ‘n half maal dié van die Blankes gegroei het.

Die sluipmoord
Die heel bekendste deel van Hendrik Verwoerd se lewe is natuurlik
sy uiteindelike tragiese dood aan die hand van die kommunis,
Demitri Tsafendas. Op 6 September 1966, twee dae voor sy 65ste
verjaardag, storm hierdie baster met 'n dolk in die hand op Verwoerd
af, waar hy in sy bank in die parlement gesit het. Vier keer steek
Tsafendas behendig met die dolk in die bors van Hendrik Frensch
Verwoerd en dood hiermee hierdie intellektuele reus en staatsman.
Maar met dié daad -- so het dit later geblyk --word ook 'n era in die
Afrikanergeskiedenis beëindig. Na al die voorspoed en vooruitgang
vir die Afrikanervolk as trotse en nasionalistiese volk in hul eie,
onafhanklike land, sou die jare ná 1966 'n stelselmatige aftakeling
van die Afrikanernasionalis se saak na vore bring. Binne net 28 jaar
is die Afrikanervolk so erg mislei, belieg en geïndoktrineer, dat die
meerderheid hul vryheid, onafhanklikheid en hul geboortereg in
1994 aan 'n patetiese bende kommuniste oorgegee het. Die gevolge
hiervan sien ons vandag rondom ons. Ons leef in 'n vreemde, on-
veilige land, wat geplunder word op 'n duiselingwekkende skaal.
Dít was in elk geval van die begin af die plan. Dáárom moes
Verwoerd sterf, sodat die swakkelinge wat hom sou opvolg, hul
volk sou versaak en die vyand sou dien. Tot vandag bly Verwoerd
egter vir ons die voorbeeld van 'n dapper, helderdenkende leier vir
Afrikanernasionaliste. Die sukses van sy beleid en visie vir sy volk
sal vir altyd staan as voorbeeld van dit wat gedoen kán word.
Daarteenoor staan dit wat ons vandag beleef --verwoesting, plunde-
ring, onveiligheid en agteruitgang op elke terrein!                       

opstande in Sharpville en Langa in Maart daardie jaar. Verwoerd se
regering het egter onmiddellik en beslis opgetree teen die anargie
wat gedreig het onder die Swart massas. Daar is 'n noodtoestand
afgekondig en hierna is die ANC en die PAC verban. 
Dit was opmerklik dat hierdie opstande plaasgevind het kort na die

berugte "Winde van verandering"-toespraak van die Britse Premier,
Harold Macmillan. In hierdie toespraak was Macmillan se boodskap
dat die Witman volgens die Brit nie onmisbaar is in Afrika nie! 
Die Swart opstande was egter lank nog nie die einde van die kom-

munistiese vyand om die Verwoerdregering in sy spore te stuit nie.
Op 9 April 1960 word Verwoerd helder oordag voor 'n skare van
10 000 mense op die Randse Skou twee keer met 'n pistool in sy
gesig geskiet. Hierdie aanslag skrik Verwoerd egter nie af nie. Hy
herstel wonderbaarlik en tydens die groot Uniefees in Bloemfontein
op 31 Mei 1960 spreek hy 'n skare ondersteuners toe.
Die kommuniste het egter nie moed opgegee nie. Die ANC en die

PAC het hul veldtogte ondergronds voortgesit. Hulle het 'n skrikbe-
wind van grootskaalse terreur en menseslagtings in die land beplan,
om die Verwoerdregering te probeer stuit. Die Verwoerdregering se
polisiemag was hulle egter een voor en in Julie 1963 is lede van die
National High Command van Umkhonto we Sizwe (MK, die ANC
se militêre vleuel) in Rivonia noord van Johannesburg, in hegtenis
geneem. In die proses is die hart uit die aanslag geruk, toe leiers
soos Nelson Mandela en Walter Sisulu tronk toe gestuur is en ander
agitators landuit moes vlug. 

Dr. Hendrik Verwoerd, die mens (vervolg)

ZOELOE BRING HULDE
AAN DR. HF VERWOERD
In die SAUK se album In Memoriam is 'n huldeblyk gelewer deur
'n Zoeloe op die plaat Man van Bestemming soos saamgestel deur
Douglas Fuchs. Die Zoeloe sê: "Vir my as Zoeloe was dit so, ek het
die eerste keer vertroue in dr. Verwoerd gekry toe hy ons krot
buurte opgeruim het, toe hy die Bantoes in eie ordentlike woon-
buurtes gevestig het en daar aan hulle die geleentheid gegee het,
om self 'n eie bestaan te maak. Daar het ek vandag my eie winkel.
Die vooruitgang wat die Bantoes gemaak het, was vir ons 'n lewen-
de bewys van sy eerlikheid en sy opregtheid, maar hy het mos een-
keer gesê: 'Ontwikkeling en kultuur kan nie as 'n voorafvervaar-
digde produk aan 'n gemeenskap gegee word nie, die gemeenskap
moet dit self verwerf en hulle kan dit alleen verwerf deur dag na
dag met hart en hand daaraan te bou.'  Hy het sy eie nasie baie lief
gehad, daaroor het hy groot respek gehad vir ander nasies.  Vir ons
as Bantoe volkere ook vir my volk, die Zoeloevolk".

Die Afrikaner Nasionalistiese Beweging staan
by wat Dr. Verwoerd op Geloftedag in 1958
gesê het: "Ons veg nie vir geld of goed nie --
ons veg vir die lewe van 'n volk".

MAAK 'n AANBOD
Die fotobiografie van DR. HENDRIK FRENSCH VERWOERD
1901 - 1966 uitgegee deur Voortrekkerpers as 'n huldeblyk na sy
dood, is aan die ANB geskenk deur mnr. John Stephens.

Hierdie boek dek dr. Verwoerd se hele lewe -- in fotobeeld en
woord. Dis 'n kosbare stukkie Africana om te besit. Die pragboek
is beskikbaar aan die hoogste bod wat die ANB sekretaris bereik
teen 15 Oktober 2006.                                                             


