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6 September 1966 — Vyftig jaar na 

die sluipmoord op dr HF Verwoerd. 



●     Op 26 Maart 1960 het dr HF Verwoerd  ’n reuse saamtrek  van  ondersteuners op Meyerton toegespreek.  

Dié foto is geneem tydens die motoroptog na die terrein.  Die saamtrek het die referendumveldtog vir ’n re-

publikeinse regeringsvorm ingelei, slegs 5 dae na die gebeure by Sharpeville wat sowat 20km van Meyerton 

geleë is.  Dr Verwoerd het deur sy vreeslose optrede getoon dat hy vertroue in die land en sy beleid gehad 

het. Twee weke later het David Pratt dr Verwoerd op Milnerpark geskiet. Dit was die eerste poging om dr 

Verwoerd om die lewe te bring.  Op Dinsdag, 6 September 1966, is dr Verwoerd in die Volksraad vermoor. 
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●  Die voorblad toon die aankoms van 
die kis van dr Verwoerd by die Uniege-
bou in Pretoria op Saterdag 10 Sep-
tember 1966. Hierdie uitgawe van Die 
Afrikaner word in sy geheel aan die 
gebeure van 1966 en die lewe van dr 
Verwoerd gewy. Vyftig jaar het verloop 
sedert die sluipmoord op 6 September 
1966, en Suid-Afrika gaan gebuk onder 
korrupsie, plundering en konflik. 
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■  In ’n treffende toespraak op 12 
Desember 1961 verduidelik dr 
Verwoerd sy benadering tot die 
verskillende rassegroepe in die 
land, en die morele motivering 
daarvoor. Die kern van die saak is 
ontwikkeling in afsonderlike ge-
meenskappe tot die voordeel van 
elkeen apart.                   Bladsy 4   
 

 ■  Op Sondag, 11 September 
1966, het ds LH Stavast as  
predikant van die Gereformeer-
de Kerk in Kaapstad  ‘n bemoe-
digende preek gelewer, na aan-
leiding van die land se verlies aan 
’n geliefde volksleier en staats-
man.         
                                            Bladsy 19 
 

 ■   Die optrede van die Amerikaanse 
nuustydskrif TIME in 1960, en weer 
in 1966, toon hoe die Amerikaanse 
magte te werk gegaan het om dr 
Verwoerd as vyand te teken en sy 
beleid as ’n gevaar voor te hou. Dit 
was deel van ’n internasionale haat-
veldtog teen dr Verwoerd en teen 
Suid-Afrika.                        Bladsy 22 
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                              Kommentaar 
 

6 September 1966 – 6 September 2016  
 

Die sluipmoord op dr Hendrik Verwoerd, die Eer-
ste Minister van Suid-Afrika, in 1966 het ’n tra-
giese tydperk van dalende Afrikanermag in ons 
land ingelei. Die veranderinge het feitlik onmid-
dellik ingetree – hoewel op so ’n wyse dat die 
meeste Afrikaners en blankes in Suid-Afrika dit 
nouliks besef het. 
      Die vyandskap wat daar reeds in liberale Afri-
kanergeledere teen dr Verwoerd aan die opbou 
was, en wat in Augustus 1966 verder aangestook 
is, is kort na sy dood op die harde kern van die 
konserwatiewe ondersteuners van dr Verwoerd 
toegespits. Die beplanning was om seker te maak 
dat die Verwoerd-invloed verder verswak moes 
word; so moes die weg gebaan word vir die ver-
andering van die NP-beleid - weg van die stand-
vastige koers wat dr Verwoerd gevolg het. 
      Sedert 1960 was daar sporadiese oproepe van 
binne die geledere van die NP, en veral vanuit die 
redakteurstoel van Die Burger in Kaapstad, om die 
kleurbeleid in ’n afwykende linkse koers te stuur. 
Kort na die eerste aanslag het mnr Paul Sauer on-
der andere gepleit dat die beleid versag moes 
word; en mnr Piet Cillié het geskryf dat klein 
apartheid moes verdwyn. Volgens hom moes 
kleurlinge deur kleurlinge verteenwoordig word 
in die parlement. Daarteenoor het dr Verwoerd die 
toekoms in terme van duidelike riglyne en begin-
sels gesien. (Lees gerus sy toespraak op bladsy 4)  
     Maar dit was nie al nie. Selfs in die kabinet is dr 
Verwoerd se standpunt oor die ondersteuning van 
Rhodesië na UDI nie deur al die ministers ewe 
sterk ondersteun nie. Dr Verwoerd het hom nie 
laat druk om Brittanje se sanksies teen Rhodesië 
toe te pas nie. Dr Verwoerd het ook die eise dat 
gemengde sport beoefen moes word met beslist-
heid afgewys, omdat dit die weg sou open na die 
sosiale vermenging van alle rasse – soos blyk uit 
sy toespraak by Loskopdam op 4 September 1965. 
      Nadat dr Verwoerd vermoor is, was die weg 
oop om die behoudende nasionalistiese kern van 
die Afrikanerdom aan te val. Twee persone is 
daarvoor as ideale teikens gekies: dr Albert Hert-
zog en mnr Jaap Marais – omdat hulle so begin-
selvas in die weg van die liberale strewe gestaan 
het. Dit het gelei tot die sogenaamde stryd tussen 
verligtes en verkramptes; gekoppel aan die valse 
beskuldiging dat ’n groep regse Afrikaners van 
Pretoria dr Verwoerd probeer ondermyn het. 
     Die teenoorgestelde was waar: dit was manne 
soos dr Hertzog en mnr Marais wat dr Verwoerd 

se beleid verdedig en daarby gestaan het. In die 
politiek het hierdie twee leiers dr Verwoerd se be-
leid vreesloos en met groot integriteit verdedig; 
terwyl die beskuldigers hulle gehaas het om hulle 
messe in die beleid en die erfenis van dr Verwoerd 
in te dryf. Onder mnr Vorster is rasse-onderskeid 
op sportgebied vanaf 1967 laat vaar, Rhodesië is 
vir die wolwe gegooi, Suid-Wes Afrika is ander-
maal aan die genade van die VVO uitgelewer en 
die harde stryd teen die kommunistiese aanslag is 
deur die beleid van détente van koers gestuur.  
    Na slegs drie jaar (in 1969) het mnr Vorster se 
hardvogtige en dubbelslagtige optrede tot die 
eerste groot skeuring in die NP gelei. In 1981 het 
die HNP se sterk prestasie in die verkiesing aan-
getoon dat ’n kentering teen die linkse politiek van 
die NP ingetree het. In 1982 het die NP andermaal 
geskeur toe ’n groot blok NP-volksraadslede besef 
het dat hulle nooit weer ’n verkiesing sou wen 
onder die vaandel van hervorming en magsdeling 
nie. Dié gebeure het die standpunte van dr Hert-
zog en mnr Marais in alle opsigte reg bewys. 
     Die tragiek van Suid-Afrika en van die Afrika-
nerdom is dat al die konserwatiewe verteenwoor-
digers binne die Nasionale Party nie in 1969 tot die 
moedige stap kon oorgaan om by dr Verwoerd se 
beleid te staan nie; en dat die Afrikanerdom stap 
vir stap nog verder verdeel en uitmekaar gejaag is 
– ’n patroon wat na die skeuring van 1982 voort-
gesit is toe die KP gestig is en dié party nie in 
samewerking met die HNP wou tree nie. Die ver-
suim om Afrikaners op ’n suiwer beginselgrond-
slag te konsolideer het aan die linkse NP-leiers die 
voorsprong besorg; en so is die deur oopgegooi tot 
die finale uitverkoping van die Afrikanervolk en 
die vernietiging van die blankes se staatkundige 
vryheid in hul eie land. 
      Wanneer daar teruggekyk word na die sluip-
moord op dr Verwoerd, is dit ook nodig om terug 
te kyk na die “moord” op sy beleid, die vernie-
tiging van die werk van Malan, Strijdom en Ver-
woerd. En daar moet ook gedink word aan hulle 
wat in die bres getree het, nadat dr Ver-woerd 
wreedaardig om die lewe gebring is – manne soos 
dr Hertzog, mnr Louis Stofberg, mnr Jaap Marais 
en mnr Willie Marais. Laasgenoemde is die helde 
wat nie onder dreigemente  geswig het nie.  Hulle 
was die ware Verwoerd-mense, en nie diegene wat 
in die sagte stoele van die ”verligte” NP bly sit het 
vir hul persoonlike voordeel en politieke loopbane 
nie.                                ■
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’n Leier sonder gelyke  
 
 

Vyftig jaar na die sluipmoord op die Eerste Minister 
van Suid-Afrika, dr HF Verwoerd, steek al sy opvol-
gers in die NP sterk af. Binne slegs drie jaar nadat mnr 
John Vorster hom in 1966 opgevolg het, het die Na-
sionale Party geskeur. Binne drie jaar nadat mnr PW 
Botha die leisels by mnr Vorster oorgeneem het (naam-
lik, in 1982) het ’n verdere skeuring gevolg. Tussen 
1990 en 1994 het mnr FW de Klerk as leier van die NP 
die land aan ’n kommunistiese bewind uitgelewer – en 
dit was die einde van die NP. Die verval van die NP 
kan toegeskryf word aan die verwerping van die be-
ginsels wat onder leiding van generaal Hertzog, dr DF 
Malan, adv JG Strijdom en dr Verwoerd gevolg is.     
 

  
Ie politieke loonbaan van dr HF Verwoerd kan 

vandag beoordeel word aan die hand van dit 

wat hy aanvanklik as minister van naturelle-

sake bereik het, en wat hy daarna as eerste mi-

nister tussen 1958 en 1966 tot stand gebring het. Nadat 

hy gewelddadig in die Volksraad deur ’n sluipmoor-

denaar neergevel is, staan die gebeure in skrille kontras 

met die stygende lyn van vooruitgang wat Suid-Afrika 

onder dr Hendrik Verwoerd se leiding beleef het. 

    Dit is nie so dat dr Verwoerd in elke opsig “die ar-

gitek” van die beleid van apartheid was, soos wat dik-

wels deur sy vyande te kenne gegee word, of soms ook 

deur vriende aangevoer word nie. Talle van die skei-

dingswette is onder Britse owerhede ingevoer. Later, 

het generaal JBM Hertzog se regering die beleid van 

“segregasie” bevorder. Swart volke en stamme het im-

mers nog in groot getalle binne hul eie stamgebiede 

gewoon. Apartheid was ’n erfenis. 

 

Die krisis wat Suid-Afrika beleef het was egter die toe-

stroming van swart werkers na die stede in die nadraai 

van groot mynbou- en nywerheidsontwikkeling. Onder 

genl JC Smuts se bewind vanaf 1939 tot 1948 het die 

toestroming van swart werkers skrikwekkende afme-

tings aangeneem. Tydens die verkiesingsveldtog van 

1948 het die NP die uitdagings dan ook aan die groot 

klok gehang en is die apartheidsbeleid in baie fyn be-

sonderhede uitgewerk en in ’n manifes bekend gestel. 

Die Nasionale Party se oorwinning op 26 Mei 1948 het 

geverg dat daar daadwerklike planne gemaak moes 

word om eerstens die dreigende gevaar van die kom-

munisme hok te slaan en tweedens, die moeilike pro-

bleem van rassevermenging en toestroming na die ste-

de op te los. Met die politieke onwikkelinge in Afrika 

kort na 1945 was dit gou duidelik dat die volke van 

Afrika almal politieke regte sou opeis.  

     Dr Verwoerd het as minister van naturellesake ’n 

omvattende beplanning van stapel gestuur. Swart ge-

biede moes ontwikkel word; daar moes voorsiening ge-

maak word vir onderwys en administrasie; en behui-

singsprojekte moes aangepak word om orde in swart 

gemeenskappe te bring. Nadat dr Verwoerd die leisels 

in 1958 by adv Strijdom oorgeneem het, het hy vinnig 

beweeg om ook aan die politieke en staatkundige ont-

wikkeling van die swart volke aandag te gee. Daaruit 

het die bekende tuislandbeleid gevolg, met die Transkei 

as die voorloper in goed-beplande selfbestuur. 

      Saam met hierdie uitdagings moes die onafhank-

likheid van die land verseker word, sodat enige sweem 

van onderdanigheid aan Brittanje verwyder kon word. 

Die sleutel daartoe was republiekwording. Om die re-

publiek te verkry moes goeie verhoudinge tussen Afri-

kaners en Engelssprekendes opgebou word en ’n ge-

meenskaplike lojaliteit teenoor Suid-Afrika as hul va-

derland moes gekweek word. Teen 1966 was Suid-Afri-

ka, insluitende SWA, sterk op koers as ’n voorspoedige, 

stabiele land waarin selfbeskikking vir elke volk voor-

sien of in beplanning was.                                               ■ 

D 

 
●  Dr Verwoerd het nie alleen beskik oor uitsonderlike 
intellektuele vermoëns nie, maar ook oor sterk morele 
kwaliteite. Van sy taaiste politieke opponente het van sy 
integriteit, goeie gesindheid en eerlikheid getuig.  
 
______________________________________________ 
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Die kern van die saak – skeiding! 
 
 

Wanneer daar vandag oor die lewe van dr HF Verwoerd gepraat word, word sy naam deurentyd verbind 
aan die beleid van apartheid, of afsonderlike ontwikkeling. In die mees neerhalende terme word dié beleid 
dan veroordeel sonder dat dit enigsins in besonderhede verduidelik of bespreek word. Die persepsie word 
geskep dat die beleid van skeiding ’n bose en verwerplike beleid was. In hierdie uiteensetting deur dr Ver-
woerd self, word in die eenvoudigste taal verduidelik wat die motivering vir die beleid was en hoe dit toe-
gepas sou word. Lesers kan self oordeel nadat hulle hierdie uiteensetting gelees het.  Dit kom uit ’n toe-
spraak wat dr Verwoerd voor die Raad vir Kleurlingsake in Kaapstad gehou het op 12 Desember 1961. Die 
beleid word eenvoudig en verstaanbaar oorgedra –  in die lig van agitasie destyds dat die kleurlinge met 
die blankes sou moes integreer, ’n aandrang wat veral deur die redakteur van Die Burger bevorder is.    
 
 

Dr HF Verwoerd mo-
tiveer die skeidings-
beleid op meesterlike 
wyse voor die Raad 
vir Kleurlingsake op 
12 Desember 1961 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goeie buurskap 

 
 
 
 

 

 
 
Ek is baie bly oor die geleentheid om met hierdie Raad te kan kom saampraat oor 
die toekoms van die kleurlinggemeenskap. Ek wil ook graag die Raad bedank vir 
sy samewerking tot dusver. Dit is nie maklik vir enige raad om binne ’n jaar of 
twee aansien te kry nie, veral nie as die begin, soos noodwendig die geval moet 
wees, onvolmaak is nie.  Dié Raad moes baanbrekerswerk doen en doen dit nog. 
Dit het ’n nuwe tydvak ingelei…. Die probleme tov rasseverhoudings in Suid-
Afrika kan nie sonder welwillendheid aangepak word nie. Ons benader hulle in dié 
gesindheid. Ons moet eerlik teenoor onsself wees en die feite nugter sien, dan 
alleen sal ons die probleme kan oorwin. Vriendskap kan beste bestaan waar daar 
die gesindheid van goeie buurskap is. Op dié wyse is daar geen rede waarom 
mense nie naby mekaar kan lewe nie wat in verskeie opsigte van mekaar verskil. 
Dit hang net af hoe die verskille benader word. Dit is ook nodig dat begryp word 
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Feite te beskou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dat daar ’n verskil is tussen differensiasie en diskriminasie.  
           Ek wil ’n paar van die feite noem waaroor ons nugter moet wees. Ons lands-
bevolking bestaan uit vier verskillende groepe: die blankes, die kleurlinge en twee 
ander groepe met wie ons nie nou te doen het nie. Die verskille tussen party groe-
pe is baie groter as tussen ander, maar as basiese werklikheid moet aanvaar word 
dat ons verskil. Dit hoef nie ’n onaangename of lelike feit te wees nie. Dit hoef nie 
daartoe te lei dat die een groep neersien op die ander nie. Dis net een van die feite 
van die lewe wat in baie dele van die wêreld bestaan. Selfs waar bevolkings-
groepe nie baie van mekaar verskil nie, is die matige verskille byna oral vir hulle 
genoeg rede om hul bestaan as aparte nasies of state te soek. Hoeveel te meer sal 
dit die geval wees wanneer die verskille groter is? 
      ’n Tweede feit wat erken moet word, is dat in Suid-Afrika – as gevolg van ons 
ontwikkelingsgeskiedenis – die kleurling in ’n posisie van algemene ondergeskikt-
heid teenoor die blanke was. Só ’n groepsverhouding hoef nie net so te bly voort-
bestaan nie, maar rekening moet daarmee gehou word. Dit is ’n struikelblok tot 
naasbestaan, want dit neem tyd en geduld om die langer geskiedenis van onder-
geskiktheid te oorwin. 
 
MENSWAARDIGHEID 
 
Nog ’n feit wat in gedagte gehou moet word, is die kwessie van menseregte, 
goeie behandeling, billikheid, reg en oordentlikheid tussen groepe. Hierdie 
deugde word nie net gevind in ’n politieke eenheidstaat of politieke eenwording 
soos sommige meen nie. ’n Mens kry soms des te beter noue samewerking en 
aanknopingspunte wanneer mensegroepe wat verskil in twee strome langs 
mekaar beweeg. Menswaardigheid kan makliker bereik word wanneer daar naas-
bestaan is en nie deurmekaar-bestaan nie. 
     ’n Verdere feit waarmee ons rekening moet hou, is die getalle van die verskil-
lende groepe in die land. ’n Mens kan dit nie wegpraat nie en ook nie die uitwerk-
ing wat dit het op die verskillende groepe se denke en vrees nie. Ook dit maak die 
probleme baie moeiliker. 
     Met hierdie feite as agtergrond kan gevra word hoe moet nou opgetree word 
om ’n eerlike en gesonde oplossing te kry. Daar is in werklikheid net twee 
beleidsrigtngs waarin vorentoe beweeg kan word. Die een is dat al die mense 
kanse en regte deurmekaar kry, dus in ’n gemengde gemeenskap. Die ander is dat 
almal net so hul kanse en regte kry, maar naas mekaar, dit wil sê apart. Die mor-
aliteit van die twee rigtings verskil nie. In albei gevalle word gesoek na almal se 
kanse en regte. Laat dit verstaan word as die uitgangspunt, naamlik dat die 
strewe van almal wat na ’n aantreklike toekoms vir Suid-Afrika soek, is om aan 
almal hul regte te gee en goeie vooruitsigte. 
 
VERANTWOORDING 
 
Ek het self ernstig verantwoording probeer doen oor die vraag of die voorstaan-
ders van algehele eenwording van die verskillende rasse geregtigheid en billik-
heid kan laat geskied aan almal. Ek is sielsoortuig daarvan dat integrasie in ’n land 
soos Suid-Afrika eenvoudig nie kan slaag nie. As mens rekening hou met die ver-
skille tussen die gemeenskappe, met die strominge in die wêreld en in Afrika, met 
die begeerte onder sommige Bantoe om alleenheerskappy oor Suid-Afrika te 
voer, dan kan ek nie insien hoe ons in ’n gemengde gemeenskap of staat vrede 
kan verkry nie. Dit lê in die sielkunde van die mens en in die gees van mededinging 
dat elkeen strewe om die meeste vir homself en sy soort te probeer verkry. 
      Hoe kan dan langs die weg van integrasie reg gedoen word aan elke groep met 
inagneming van die peil van die groep se gemiddelde ontwikkeling en van die 
groep se regte op, of binne, die land? As die beginsel van “een man, een stem” 
aanvaar word, of deur integrasie-metodes uiteindelik tot stand kom, moet dit 
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Implikasies van ’n 
gemengde  
gemeenskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standpunt oor  
selfbestuur 
 

 
 

uitloop op bantoe-heerskappy. Die getalle maak dit onvermydelik, selfs al sou die 
bantoegroep geen ander noodsaaklike eienskap vir heerskappy hê as getalle nie. 
Dit mag baie billik lyk in terme van die hantering van indiwidue, maar sal dit billik 
wees teenoor die ander groepe? Sal dit regverdig wees (en ek vra dit aan u as 
kleurlinge) teenoor die blankes wat soveel gedoen het om hierdie land op te bou, 
en wat die bantoe uit ander dele afkomstig in allerlei opsigte versorg het en 
daardeur verhoed het dat hulle uitgesterf het of mekaar uitgeroei het? Ek soek 
billikheid vir alle groepe en nie net billikheid vir een groep ten koste van die ander 
drie nie. 
      Die kleurlinge moet hulleself afvra wat ’n beleid van ’n gemengde gemeenskap 
vir hulle sal beteken op alle terreine van die lewe. Sal hulle, sonder enige besker-
ming, met die agtergrond van die kennis en besittings wat hulle het, ingelyke 
mededinging met die blanke vinnig kan vorder? Enkelinge sal kan uitstyg terwyl 
die blankes nog in so ’n gemengde gemeenskap die bewind in hande het. Die 
grootste deel van die kleurlinge, die massa aan wie ek in hierdie raad moet dink, 
sal agterbly. Sal hulle in so ’n gemeenskap  veel kanse tot vordering kry, al is die 
skyn van gelykheid daar? Die eerlike antwoord is nee. 
      Ek wil egter die posisie ook anders stel. Wat gebeur as die blankes in so ’n een-
heidstaat die houvas verloor? Wie voer dan die bewind? Nie die kleurlinge nie, 
maar die bantoe. Ek wil die bantoe as groep nie afhaal nie, want ek moet vir hulle 
ook geregtigheid soek. Die feit is egter dat die ervaring in Afrika bewys dat as die 
bantoe die gesag oor die land verkry, dit noodwendig lei tot die diktatuur van ’n 
klein groep polities-belangstellendes onder hulle. Die bantoe-massas sal onder 
hulle onderworpe wees en miskien veel swaarder onder hulle kry as die swaarkry 
wat beweer word hulle onder die blanke bestuur ervaar. 
      Die kleurlinge moet hulself dus afvra of hulle in so ’n gemengde gemeenskap 
werklik veel kans sal verkry. As ek ’n kleurling was, sou ek ook geen troos vind in 
al die plannetjies wat verskillende partye maak om konstitusies op te stel wat nie 
een man een stem sal gee nie, maar die verteenwoordiging van groepe in die Par-
lement beoog, hetsy as rassegroepe of volgens beskawingstoetse. Dit is maklik 
om sulke planne te maak wat op papier lyk of dit vir elke groep kanse en regte 
gee, maar so werk sake nie in die prakyk uit nie. 
      In ’n gemengde gemeenskap sal die druk en die eise van die groep met die 
grootste getalle die deurslag gee. Dit is onvermydelik, ons sien dit in die wêreld 
om ons. In so ’n gemengde staat kan daar nie reg geskied aan al die groepe nie. 
Die ander word uitgedruk of ingesluk… 
     My standpunt is dus dat in teenstelling met hierdie integrasierigting, Suid-Afrika 
die ander beleidsrigting moet kies. Noem dit maar die vierstroombeleid. Dit is die 
enigste wat oorbly. Daarvolgens aanvaar ’n mens dat daar vier gemeenskaps-
groepe is wat verskil  [verwysend na die blankes, die kleurlinge, die Indiërs, en die 
bantoe – red.] en dan moet mens ook aanvaar dat elke groep sy eie self-
standigheid, sy kanse en bestuursbevoegdhede binne sy eie gemeenskap moet 
kry. 
      Vir die bantoe wat hulle eie tuislande het, is dit redelik maklik om sake so te 
reël. Al kos dit tyd, kan mens ’n duidelike beeld vorm en mikpunte stel omtrent 
hoe selfbestuur aan hulle gegee moet word. In die geval van die kleurlinge is dit 
nie so nie…. Hoe kan die kleurlingleiers egter help as hulle mense te ver vesprei is? 
Die fondament vir gelykwaardige opbou van die kleurlinge as nasiegroep is om 
hulle bymekaar te bring in eie groepsgebiede. Daar moet nie net huise vir hulle 
gebou word nie, maar moet ook hul kerklike en sosiale eenheid bevorder word; en 
daar moet hulle al die dienste self lewer aan hulle gemeenskap. Hulle moet hul eie 
predikante, onderwysers, posmeesters, prokureurs, polisie, stadsowerhede, han-
delaars, klerke, ensovoorts, self lewer. Hoe meer die gemeenskap so bymekaar 
gebring word, des te groter kan die eenheid word waaruit al die werkgeleenthede 
sal groei.   ■                                                            [  HF Verwoerd, 12 Desember 1961. ]                                            
___________________________________________________________________     
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Uit watter vyandelike hoeke is die sluipmoord op dr HF Verwoerd beplan? Wie was aandadig of 
medepligtig? Waarom is talle faktore nooit behoorlik ondersoek nie? Waarom is bepaalde 
aspekte van die sluipmoord nie opgevolg nie? Dit is alles vrae wat van historiese belang is. Van 
hierdie vrae is in 2013 in ’n artikel van die Instituut vir Kultuur en Geskiedenis aangesny. 
Ons plaas enkele uittreksels uit dié artikel en wys op skreiende aspekte in die verslag van die 
eenman-kommissie van ondersoek.  

 
 

Na 50 jaar bly die sluipmoord op dr HF Verwoerd op 
6 September 1966 'n gebeurtenis vol tergende vrae. 
Dr HF Verwoerd, destyds die eerste minister en 
hoofleier van die regerende Nasionale Party, was in 
1966 op die kruin van sy loopbaan. Nog nooit het 
Suid-Afrika so sterk gestaan en was 'n leier so dui-
delik in beheer van sake nie; nog nooit het die 
ekonomiese ontwikkeling van die land so belowend 
gelyk nie. Die lewenstandaard van swartes in Suid-
Afrika was volgens alle getuienisse die hoogste in 
Afrika. Tog was daar 'n volgehoue, giftige veldtog in 
die buiteland, sowel as binnelands in sekere oorde, 
gerig teen dr Verwoerd persoonlik. Hy is in die mees 
beledigende terme veroordeel en sy karakter is 
swart gesmeer as sou hy ‘n ongevoelige dikator wees 
wat die land se swartmense onderdruk.  
     "Verwoerd must go...!" het die koerantopskrifte in 
die Engelse pers dit uitgeskreeu. Die kreet, "Ver-
woerd must go", is reeds in 1960 en 1961 tydens 
betogings in Londen gehoor, en dit sou met 
intensiteit herhaal word tot in Augustus 1966. 
      Die sluipmoord wat gevolg het op die politieke 
aanvalle het talle tergende vrae gelaat, vrae wat tot 
vandag toe nog nie bevredigend beantwoord is nie. 
In hierdie bespreking word daar opnuut ingegaan op 
sommige van hierdie vrae, nie omdat nuwe konkrete 
inligting beskikbaar gekom het nie, maar juis omdat 
die beskikbare of gepubliseerde inligting selde be-
hoorlik ondersoek of bespreek word.  
       Dit is so dat geskiedskrywing nooit volledig afge-
sluit kan word nie – en daar was, en is steeds po-
gings om die gebeure rondom die dood van dr 
Verwoerd as afgehandel te beskou. Dit word as 'n 
finale feit gestel dat dr Verwoerd vermoor sou ge-
wees het deur ‘n sielsieke persoon wat op sy eie 
gehandel het terwyl hy (die moordenaar) as 'n bode 
in die Parlementsgebou in Kaapstad gewerk het. 
Veel meer as dit word daar nie gesê nie. Tog was 
daar in die dae en weke na die sluipmoord, asook in 
die opslag van die hofsaak van Oktober 1966 en na 
die verskyning van die verslag van die Kommissie 
van Ondersoek in Desember 1966, talle vrae wat in 

die lug bly hang het, vrae waaroor daar destyds druk 
bespiegel is. 
       Dit gaan in hierdie verslag oor hoe die beskikba-
re inligting of getuienisse vertolk kan word – en hoe 
dit ons beeld van daardie gebeure raak. Die gevaar is 
dat ‘n simplistiese geskiedenisbeeld posvat wat 
nooit krities bevraagteken word nie. In werklikheid 
kan die politieke ontwikkelinge in die dekades na 
die moord op dr HF Verwoerd (wat steeds aktueel 
bly in Afrikanergesprekke) nie behoorlik verstaan 
word, sonder om die aanslag op die lewe van dr 
Verwoerd self en die giftige veroordeling van Suid-
Afrika se beleid van afsonderlike ontwikkeling te 
verstaan nie.  Hierdie verslag wil 'n bydrae lewer om 
perspektief op die politieke stryd van destyds te 
verkry, en wil sommige van die faktore heroorweeg 
in verband met die laakbare aanslag op dr Verwoerd 
se lewe. 
 
WAT WEET ONS NIE? 
 
Dit is versoberend om na te dink oor die vaaghede 
en onsekerhede van daardie rampspoedige gebeure 
van 6 September 1966, die omstandighede, die aan-
loop daartoe, die politieke nuanses, en die verskil-
lende reaksies daarop. Waarom bly daar soveel on-
beantwoorde vrae na al die jare? En waarom weet 
ons sekere belangrike dinge steeds nie? Kom ons 
kyk kortliks na die volgende: 
 
 Ons weet nie regtig wie die mense was met wie 

Tsafendas op die Griekse skip, die Eleni, onder-
handel het nie – en waarom die dood van dr 
Verwoerd sonder twyfel drie dae voor die sluip-
moord in die Kaapstadse hawe ter sprake gekom 
het nie? 
 

 Ons weet nie wat die inhoud van die gesprekke 
was wat die kommunis Roly Arenstein met sy 
besoeker, Demetrio Tsafendas, in sy kantore in 
Durban gevoer het nie, of wat die band tussen 
hulle werklik was nie. Ons weet wel dat albei vir 
die kommunistiese saak gewerk het. 
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 Ons weet nie regtig waarom die veiligheids-

polisie nie sekerheidsklarings stiptelik deurge-
voer het tov die administratiewe personeel in 
die parlementsgebou nie.  Waarom is die 
veiligheidsondersoeke nie gedoen nie? 
 

 Ons beskik nie oor ‘n verslag van die urelange 
ondervraging van Tsafendas deur generaal 
Hendrik van den Bergh op 6 September 1966, 
kort na die sluipmoord nie. Daar sou beslis 
bandopnames gemaak gewees het, en dit is nooit 
aan die kommissie van ondersoek voorgelê nie. 
Waarom is dit nie verbatim gepubliseer nie? 

 
 Ons weet nie of daar enige mediese ondersoek of 

toesig was tydens die ondervraging – en wat die 
algemene omstandighede van die ondervraging 
was nie. 
 

 Ons weet nie wat van die rekords van daardie 
ondervraging geword het nie. Bestaan dit nog? 

  
 Ons weet nie waarom mnr John Vorster die dag 

na die sluipmoord met stelligheid verklaar het 
dat die moord net die werk van een man was nie, 
en dat daar dus nie verdere betrokkenheid ver-
moed is nie. Op grond waarvan is dié verklaring 
gemaak, nog voordat daar ‘n behoorlike 
ondersoek gedoen is? 
 

 Ons weet nie waarom bepaalde leggers oor 
Tsafendas weggeraak het, en waarom 
verwarring ontstaan het oor sy naam en die 
versoek dat hy gedeporteer moes word nie.  
 

 Waarom het die Amerikaanse tydskrif , TIME ‘n 
voorbladartikel aan Suid-Afrika en dr Verwoerd 
gewy op 26 Augustus 1966, skaars tien dae voor 
die sluipmoord? Ons weet nie wie hulle aange-
spoor het om dit te doen nie of wat hulle inlig-
ting was nie.  
 

 Ons weet nie waarom die kommissie van onder-
soek na dr Verwoerd se dood so min tyd gegun is 
om 'n verslag op te stel nie. Waarom is daar net 
'n een-man kommissie aangestel? Waarom was 
die verslag so kort en sonder die volle besonder-
hede van die getuienis wat gelewer is? Wat het 
van die rekords van die getuienisse geword? 

 
 Bestaan daar enige mediese rekords van die 

sluipmoordenaar en van sy sielkundige behan-
deling hier, en in die buiteland, en wat het daar-
van geword? Het die kommissie van ondersoek 
dit ter insae gehad? Wat was die strekking van 

sodanige verslae tydens Tsafendas se aan-
houding tot die dag van sy dood? 

 
Om enigsins 'n begrip van die gebeure te vorm, en 
indien moontlik perspektief op hierdie onbeant-
woorde vrae, sal daar nog na ‘n groot aantal aspekte 
gekyk moet word. Dit sluit kwessies in soos: 
 
1.  Was die sluipmoord ‘n beplande daad? 
2.  Het Dimitrio Tsafendas alleen opgetree, sonder 

ander betrokkenes? 
3.  Wie was almal verdagtes in die aanslag op dr 

Verwoerd se lewe? 
4. Die Amerikaanse groepering van vyande. 
5. Tsafendas se besoeke aan Londen en wat daar 

alles plaasgevind het. 
6. Die geldmag en verligtes as die uitgesproke 

vyande van dr Verwoerd. 
7. Die kommunistiese party en sy fronte.  
8. Die Joods-Sionistiese magte as vyande. 
9. Dr Verwoerd se vyande in perskringe. 
10. Die moontlike samespanning van verskillende 

vyande. 

11. Die mees waarskynlike scenario, gegrond op die 

ontleding van bogenoemde. 

12. Die gevolgtrekkings uit so 'n ontleding. 

13. Bespiegelings wat wel verwerp kan word 

14. Wie was verantwoordelik vir dr Verwoerd se 

veiligheid? 

15. Waarom het die verantwoordelike instansies vir 

sekerheid en veiligheid in die parlement skotvry 

daarvan afgekom? 

16. Wie is deur die sluipmoord bevoordeel? 

17. Wie het dr Verwoerd se beleid na die moord 

doelbewus begin aftakel? 

18. Wie was in die beste posisie om die spore van 

die sluipmoord dood te vee? 

19. Bepaalde ooreenkomste met die Smit-moorde. 

20. Die getuienis van die medikus, dr Bird, in 

verband met die sielkundige behandeling van 

pasiënte soos David Pratt en Tsafendas. 

Antwoorde op ten minste sommige van bogenoemde 
vrae sou deur enige kommissie van ondersoek as 
van die grootste belang beskou moes word. Die be-
stek van wat hierbo aangedui is aan die hand van 
kwelvrae en onduidelikhede, toon reeds aan hoe 
onbevredigend die geskiedenis van die sluipmoord 
daar uitsien. Daar is talle vermiste skakels, gebrek-
kige inligting, en inligting wat nooit opgevolg of be-
hoorlik onder die vergrootglas geplaas is nie. 
 
Ons gaan in hierdie verslag verder in op slegs enkele 
van die vrae. Die grondvraag wat aan die orde gestel 
moet word is of daar werklike enige beplanning 
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betrokke was – want daaruit moet die res van die 
kritiese ondersoek voortspruit. Was daar geen be-
planning nie, dan was daar ook geen rede om verder 
te soek nie; maar enige aanduiding van beplanning 
sou beteken dat daar intensief verder gesoek moes 
word na medepligtiges en die aard van die be-
planning. Wat kon te wete gekom word oor die 
moontlike betrokkenheid van verdagtes en mede-
pligtiges? 
 
(1) Was die sluipmoord 'n beplande daad?  

Hierdie vraag is waarskynlik die maklikste vraag van 
almal om te beantwoord. Die man wat die aanval 
uitgevoer het, Dimitrio Tsafendas, het self getuig dat 
hy die daad beplan het. Dit was dus geen ingewing 
van die moment nie, en is nie op die oggend van 6 
September 1966 spontaan uitgedink nie. Die aandui-
dings is eerder dat daar druk op hom was vanuit 'n 
sekere oord dat dr Verwoerd vermoor moes word, 
voordat hy sy toespraak in die Volksraad kon lewer. 
Die tydsberekening is van die allergrootste belang – 
dr Verwoerd moes verhoed word om te praat! 
      In 'n skriftelike verklaring wat Dimitrio Tsafen-
das kort na die sluipmoord afgelê het aan majoor JJ 
Rossouw van Kaapstad, verklaar Tsafendas dat hy 
reeds 'n paar dae nadat hy in die Volksraad begin 
werk het, aan die sluipmoord begin dink het: "(dat) 
alle soorte gedagtes by hom begin posvat het om die 
eerste Minister te vermoor". Tsafendas getuig self: 
"Ek het 'n geleentheid gesien om die Eerste Minister 
in die wandelgang te skiet. Ek het daaraan gedink 
om 'n vuurwapen aan te skaf," lui sy verklaring. 
       Hierdie besonderheid is van die grootste belang. 
'n Moord wat op die ingewing van die moment deur 
'n sielsieke gepleeg sou word (of deur iemand wat 
om een of ander rede emosioneel uitbars) sou heel-
temal van hierdie scenario verskil het. Tsafendas het 
sowat twee maande voor die sluipmoord as bode by 
die Parlement in Kaapstad begin werk. Hy het die 
moontlikheid (volgens hom „alle soorte gedagtes“) 
be-gin oorweeg dat hy dr Verwoerd kon vermoor. 
Hy het gedink daaraan om 'n vuurwapen te bekom.  
      Veral sy optrede die naweek voordat die moord 
op Dinsdag 6 September uitgevoer is, toon dat daar 
in baie besonderhede oor die aanslag nagedink is. 
Dit strook met die verskillende getuienisse wat in 
Oktober 1966 in die hof gelewer is, naamlik dat Tsa-
fendas vir verskeie waarnemers normaal voorge-
kom het, en ook dat hy 'n redelik intelligente per-
soon was. Dus sou hy die sluipmoord inderdaad kon 
beplan het; of hy sou saam met andere kon mee-
werk aan die beplanning daarvan. Hy was nie onbe-
voeg om dit te doen nie, en die konkrete getuienis 
dui daarop dat hy wel met ander partye daaroor ge-
praat het.  
         Daarom is dit vandag verstommend om te besef 
dat die formele verhoor van Tsafendas beëindig is 

vanweë die getuienis (of die verskoning) dat hy 
geestesverteurd sou wees. In 'n formele hofsaak sou 
die verloop van hierdie "beplanning" in groot beson-
derhede uitgepluis kon word – daardie geleentheid 
is dus verongeluk deur die bevinding dat Tsafendas 
nie verhoor kon word nie. Ook is die dokumente in 
verband met die intensiewe ondervraging van Tsa-
fendas deur die Veiligheidspolisie nooit openbaar 
gemaak of voorgelê nie. Dit sou uiteraard meer lig 
kon werp op die aard en die besonderhede van Tsa-
fendas se beplanning. 
         Vir ons doel is dit voorlopig genoeg om te weet 
dat die sluipmoord wel beplan was – en dit is so op 
rekord geplaas deur die sluipmoordenaar self, 
naamlik in sy verklaring aan majoor JJ Rossouw. Die 
vraag of Tsafendas sielkundige afwykings gehad het, 
word dan oortroef deur die moontlikheid dat hy die 
instrument in iemand se hande was. Trouens, die feit 
dat hy sielkundige afwykings getoon het, verhoog 
die moontlikheid dat hy so 'n instrument kon wees.  
       Waar ons nou te doen het met 'n beplande sluip-
moord – volgens die sluipmoordenaar self, ontstaan 
die vraag onmiddellik wie almal deelgeneem het of 
kon deelneem aan die beplanning daarvan? Wie was 
moontlik in 'n posisie om Tsafendas as instrument te 
gebruik? Dit was een van die kernvrae wat na die 
sluipmoord opgeduik het; was daar met ander 
woorde meer as een mens betrokke; of was dit die 
daad van 'n enkeling?  
        Die verstommende feit is dat mnr BJ Vorster as 
minister van justisie (onder wie se beheer ook die 
polisie en veiligheidspolisie was) feitlik onmiddelik 
na die sluipmoord die besliste verklaring kon maak 
dat alles daarop dui dat Tsafendas alleen opgetree 
het. Waarom is hierdie verklaring uitgereik, nog 
voordat daar enige behoorlike ondersoek gedoen is? 
Nog voordat enige regsprosedure gevolg is? Nog 
voordat al die getuienis ingesamel is? In die lig van 
dr Verwoerd se posisie as regeringsleier en die aan-
valle op hom sou die vermoede immers dui op die 
sterk moontlikheid van ‘n sameswering. Maar dit 
word uit die staanspoor verwerp. 
      Laasgenoemde optrede kom feitlik neer op ‘n 
growwe, self-inkriminerende uitspraak.  
 
(2)   Het Tsafendas alleen opgetree? 
 
Daar is verskeie aanduidings in die beskikbare inlig-
ting dat ander partye by die beplanning van die 
sluipmoord betrokke kon gewees het. Dit bly een 
van die raaiselagtige aspekte van die sluipmoord – 
die groot "onbekende" in die hele verhaal, maar ons 
oorweeg in hierdie verband die volgende: 
 
 Tsafendas was inderdaad 'n aktiewe lid van die 

kommunistiese ondergrondse verset teen die 
Portugese bewind in Mosambiek, en verder ‘n 
uitgesproke kritikus van die NP-regering. Is dit 
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geloofwaardig dat hy sy planne met hoegenaamd 
niemand sou bespreek het wat soos hy dink of 
deel was van die ondergrondse verset nie? Sou 
hy, indien hy die geestesversteurde was (soos 
daar beweer word) wel die versigtigheid aan die 
dag gelê het om nooit oor sy planne te praat nie? 
Dit is bekend dat hy reeds enkele jare tevore in 
die openbaar gedreig het om dr Verwoerd te 
vermoor. Moet ons nou skielik aanvaar dat hy in 
Kaapstad sy beplande daad met niemand sou 
bespreek het nie? 
 

 In getuienis wat gelei is voor die regterlike 
Kommissie van Ondersoek na die sluipmoord op 
dr Verwoerd, is daar vermeld dat dr Verwoerd 
se dood drie dae voor die tyd by die Kaapstadse 
hawe ter sprake gekom het. Tsafendas het die 
Griekse skip die Eleni gereeld besoek en het daar 
verneem of hulle nie 'n pistool of  'n mes het om 
aan hom te verkoop nie (maw dit was reeds deel 
van die beplanning). In 'n gesprek wat een getuie 
onthou (dit was mev Kokkinidou) is gevra of die 
nuus oor dr Verwoerd se dood waar is. So iets, 
nog drie dae voor die moord! Sou dit hoege-
naamd kon gebeur as Tsafendas met niemand 
oor sy plan om dr Verwoerd te vermoor gepraat 
het nie? Natuurlik nie. Hierdie een enkele insi-
dent bring reeds duidelik aan die lig dat Tsa-
fendas wel met ander persone (in hierdie geval 
met die bemanning van die Eleni) oor die be-
plande moord gepraat het. Dit is waar hy pro-
beer het om 'n pistool en mes te bekom. Regter 
van Wyk verklaar in sy verslag (Des 1966): "Dit 
is onmoontlik om met sekerheid  vas te stel wat 
presies gesê is. Daar is egter geen twyfel nie dat 
dr Verwoerd se dood daardie oggend, drie dae 
voor sy dood, gemeld is. Wat die gebeure meer 
as toevallig maak, is dat dit gesê is by die skip 
waar die man wat dr Verwoerd om die lewe 
gebring het, byna veertig dae elke dag besoek 
afgelê; waar hy 'n pistool gekoop het, en 'n mes 
probeer koop het wat hy wou gebruik – volgens 
minstens een verklaring later deur hom gedoen 
– om dr Verwoerd mee dood te maak." 
 

Hierdie getuienis dui dus daarop dat Tsafendas (a) 
die sluipmoord beplan het; en (b) dit met andere 
bespreek het. Vir die doel van hierdie verslag is dit 
genoeg om aan te neem dat daar agter die Tsa-
fendas-verhaal meer skuil as die dwase, toevallige 
optrede van 'n geestesverteurde. Indien dit 'n onbe-
plande sluipmoord was en daar geen getuienis was 
dat hy dit ooit met enigiemand anders bespreek nie, 
sou die redelike aanname gemaak kon word dat die 
moontlikheid van 'n sameswering gering, hoewel nie 
uitgesluit, kon wees. Die teendeel is egter die geval: 
ons weet uit bogenoemde feite dat dit wel ‘n 
beplande sluipmoord was, en ons weet dat die sluip-

moord met ander partye bespreek is, dat dit onder 
andere ter sprake was by die Eleni, ‘n Griekse skip in 
die hawe van Tafelbaai – asook elders oorsee.  
 
Van die belangrike vrae is dus: met wie presies het 
Tsafendas gepraat? Wie was die mense met wie hy 
op die Eleni in kontak was, en wat was hulle be-
trokkenheid by die een of ander gesamentlike plan? 
Wat was hulle belangstelling in die „dood van dr 
Verwoerd“?  
        Die karige gegewens wat deur die regterlike 
kommissie van ondersoek aan die lig gebring is, bied 
inderdaad genoeg rede om na die moontlikheid van  

 
 ●  In 1977 het die joernalis en politieke ontleder Aida 
Parker in ’n reeks artikels in The Citizen die onderduimse 
taktiek van die Amerikaanse department buitelandse sake 
en die rol van die CIA ontmasker. Dit is klaarblyklik gedoen 
aan die hand van betroubare binne-inligting. Wat dit be-
langwekkend maak is dat dit ook Aida Parker was wat elf 
jaar tevore (op 28 Augustus 1966) die voorbladberig in die 
Sunday Tribune ge-skryf het oor die “Verwoerd must go-
plan”. Sy het geskryf dat daar ernstige verdeeldheid binne 
die NP dreig en dr Verwoerd was die vernaamste teiken 
daarvan. Die gevaar -ging het klaarblyklik van links binne 
die geledere van die Nasionale Party gekom – en sigbaar 
ook vanuit die Kaapse liberale kringe rondom Die Burger. 
Dié geskiedenis word in groot besonderhede deur mnr 
Jaap Marais in  sy boek “Die Era van Verwoerd” behandel 
(Aktuele Publikasies, Pretoria, 1992.) 
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‘n wyer sameswering te kyk. Die volgende fase van 
enige ondersoek sou moes wees om te vra: 
 
(3)  Wie is almal verdagtes in die aanslag op dr 
Verwoerd se lewe?  
 
Ons is geinteresseerd daarin of daar aktiewe mede-
werkers en medebeplanners was.  In die ondersoek 
na so ‘n misdaad is daar vyf kernvrae: (a) wie is die 
verdagte(s); (b) wie was in staat of in ‘n posisie om 
die moord te pleeg; (c) wat was die motief of motie-
we van die moordenaar(s); (d) wie was moontlik 
medepligtig aan die daad; en baie belangrik ook (e) 
wie het voordeel getrek uit die moord?   
 
Eerstens gaan dit dus oor die moontlike verdagtes 
(as medepligtiges) in die sluipmoord op dr Ver-
woerd - gegewe dat dit 'n beplande sluipmoord was 
en dat daar inderdaad meer mense betrokke was as 
net Tsafendas – al berus ons afleiding gewoon daar-
op dat die dood van dr Verwoerd dae vantevore met 
ander partye bespreek is – beslis in Kaapstad, maar 
vermoedelik ook in Brittanje.  
 
Indien daar na die konteks van die vyandskap teen 
dr Verwoerd en die politieke aanvalle op hom gekyk 
word, kan daar goedskiks agt vyandige groeperinge 
onderskei word, naamlik die volgende: 
 
 Die swart politieke organisasies van Afrika 

en/of swart versetbewegings binne Suid-Afrika 
– dit is seker een van die eerste dinge waaraan 
buitelanders sou kon dink in verband met die 
sluipmoord, gegewe die volgehoue propaganda 
teen Suid-Afrika deur liggame soos die OAE, of 
vanuit die geledere van die ANC en die PAC. 
  

 Die politieke opposisie soos 
die Verenigde Party, die Liberale Party 
of die Progressiewe Party wat dr 
Verwoerd nie by die stembus kon 
verslaan nie.  
 
 Die Amerikaanse magsopset 
(waarbinne die CIA en die Amerikaanse 
departement van Buite-landse sake ‘n 
sleutelrol sou kon speel). Die VSA sou 
dr Verwoerd beslis uit die politieke 
prentjie van Suider-Afrika wou kry, 
gegewe sy onwrikba-re verset teen 
Amerikaanse inmenging en invloed in 
Suid-Afrika. 
 
 Die Suid-Afrikaanse geldmag, 
wat saam met verligte, iberaaldenkende 
indiwidue binne Suid-Afrika hewig teen 
dr Verwoerd en sy beleid gekant was en 
hom graag van die politieke toneel wou 

verwyder. 
 

 Die internasionale kommu-nistiese agente 
wat onvermoeid hulle vyandskap teen Suid-
Afrika en teen die persoon van dr Verwoerd 
bewys het. 
 

 Die Joods-Sionistiese organisasies wat be-
trokke was by die Suid-Afrikaanse Kommunis-
tiese Party, deelgeneem het aan aanvalle op 
Suid-Afrika, opleiding verskaf het aan terroriste 
en saboteurs in Afrika, en wat aanvalle op Suid-
Afrika in die kringe van die VVO en die wêreld-
pers geloods het. Daar was bewyse dat Israel 
betrokke was by die opleiding van terroriste 
teen SA in Wes-Afrika. 
 

 Indiwidue of groeperinge binne die Afrikaanse 
perswereld wat uitgesproke was oor hulle haat 
vir dr Verwoerd, asook indiwidue wat nie so uit-
gesproke was nie, maar dr Verwoerd se beleids-
rigtings sterk afgekeeur het; van hulle was bit-
terlik teen hom gekant en het politieke verande-
ring binne die NP bepleit. 
 

 Politici van binne die Nasionale Party, van 
verligte/linkse oortuigings, wat hom uit sy 
magsposisie wou verwyder en sodoende die NP 
in  'n nuwe koers wou stuur. Veral daardie groe-
pering binne die NP wat voordeel daaruit kon 
trek, indien dr Verwoerd van die toneel sou 
verdwyn. 
 

 Laastens moet ‘n samespanning tussen som-
mige van die sewe vyandige groeperinge 
(soos hierbo aangedui) nie uit die oog verloor 

 
● Die giftigste vyandskap teen dr Verwoerd het uit Londen gekom, waar 
die ANC ’n belangrike hoofkantoor gehad het. In hierdie betoging ty-
dens dr Verwoerd se optrede by die Statebondsberaad in Londen, het 
parlementslede van die Britse Arbeidersparty, bekende kommuniste en 
die ANC saam betoog. Oliver Tambo verskyn tweede voor, net links 
agter die Britse polisieman. Die dreigement is: Verwoerd must go! 
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word nie; trouens dit is 'n belangrike vraag of 
daar moontlik medepligtigheid was tussen 
individue, partye, groepe of organisasies. (Die 
geval van Lee Harvey Oswald in die sluipmoord 
op John F Kennedy en die CIA se beweerde rol 
daarin het hierop betrekking.) 

 
Al hierdie vyandige magte behoort beurtelings 
ontleed te word – iets wat ons nie in hierdie verslag 
kan doen nie. Maar ons moet daarop wys dat enige 
sluipmoord op die leier van ’n staat gewoonlik baie 
versigtig beplan word, op so ’n wyse dat die vingers 
nie terugwys na die beplanners nie. Uit wat later in 
die sewentigerjare oor die CIA se operasies bekend 
geword het, het dit geblyk dat dit vir die CIA geen 
probleem was om sodanige sluipmoorde te beplan 
en uit te voer nie. Dat hulle in die proses selfs van 
verklaarde kommuniste, of van half-versteurdes ge-
bruik kan maak, spreek vanself. Al sou die spoor van 
Tsafendas doodloop by sy kommunistiese kontakte 
by die Eleni of by die kantoor van Roly Arenstein, 
beteken dit nog nie dat ander magte nie daarby be-
trokke kon wees nie. Die moontlikheid dat Tsa-
fendas ook aan breinspoeling en suggestie onder 
hipnose onderwerp kon gewees het, is verskeie male 
na die sluipmoord geopper. As half-versteurde was 
hy in verskeie inrigtings waar hy sogenaamd 
“psigiatriese behandeling” ontvang het. 
 
(4)  ‘n Moontlikheid wat nog nooit oorweeg is nie 
 
Om aan te toon hoe ingewikkeld ’n ondersoek na die 
sluipmoord op ’n staatshoof of regeringshoof kan 
wees, moet die geval van die sluipmoord op koning 
Faisal van Saudi-Arabië genoem word. ’n Politieke 
ontleder het bevind dat koning Faisal soveel vyande 
rondom hom gehad het dat dit slegs nodig was om 
die veiligheidsnet rondom die koning te verslap 
voordat iemand na vore sou tree om hom om die 
lewe te bring. In Maart 1975 het ’n neef van Faisal 
inderdaad deur die streng veiligheidswagte geglip 
en Faisal vermoor.  
       Die verslag van die Van Wyk-kommisisie toon 
inderdaad aan dat die regter die veiligheidsreëlings 
in die parlement ondersoek het – sien Hoofstuk 10 
in verband met die aanstelling van bodes en Hoof-
stuk 11 in verband met die polisie en die veiligheids-
polisie se rol.  Die regter ontbloot talle nalatighede 
en versuime, beide in die keuring van werknemers 
vir werk in die Volksraad, en in die toepassing van 
veiligheidsmaatreëls van die kant van die polisie – 
veral ook wat die hantering van lêers oor verdagte 
persone betref.  
       Dit blyk egter dat die kommissie nie nalatigheid 
aan die kant van die Suid-Afrikaanse Polisie wou 
ondersoek nie – omdat polisieverslae oor persone 
wat as bodes in die Volksraad gewerf is “nooit 
aangevra is nie”.  Oor vermiste lêers in die kantore 

van die polisie sê die regter: ”Die Kommissie vind dit 
nie nodig om verder op hierdie aspek in te gaan nie 
aangesien geen verslag van die Polisie aangevra is 
nie. Indien ’n verslag (tov aansoekers vir werk – 
red.) wel aangevra was, en so ’n verslag misleidend 
was omdat die twee lêers vernietig was en een nie 
gevind kon word nie, sou ’n verdere ondersoek  wel 
noodsaaklik gewees het.” 
     Daarmee word die Polisie en Veiligheidspolisie se 
aandeel aan die rampspoedige gebeure geheel en al 
verskoon. Dit is duidelik dat die regter nie die 
moontlikheid van die “verslapping van veiligheids-
maatreëls” as een metode in gedagte gehou het nie; 
of dat die regter om ander redes nie daarop wou 
ingaan nie. Maar, daar is meer in die verslag wat 
hiermee verband hou, en wat ’n uiters bedenklike 
prentjie skilder. 
      In Hoofstuk 10 (par 16) werp die regter ’n opsig-
telike verskoning op vir die gebrek aan veiligheid in 
die parlement. Die inleidende paragraaf lui so: ”Daar 
is baie redes waarom nie besef is dat daar ’n risiko 
bestaan het dat wat inderdaad gebeur het kon ge-
beur nie.” (verwysend na die sluipmoord op dr Ver-
woerd – red.) So ’n stelling is intrinsiek uiters be-
denklik.  
       Sou die regter nie eerder iets soos die volgende 
moes sê nie: “Daar is baie redes waarom elke moont-
like aspek van veiligheid in die parlement van die 
grootste belang sou wees vir die land en vir staats-
veiligheid.”  Maar sulke woorde staan nie daar nie. In 
die plek daarvan word die genoemde “regterlike” 
verskoning aangebied.  
      Die regter gaan verder op verskonende trant 
voort: ”Sluipmoord op ’n staatsman was, behalwe in 
een uitsonderlike geval, onbekend in Suid-Afrika. 
Niemand het so ’n moontlikheid spesifiek onder die 
aandag van die Speaker en sy amptenare gebring 
nie.”  
     Weer het ons te doen met ’n uiters verbasende en 
ontstellende uitspraak. Die regter noem nie die be-
sonderhede waaraan hy dink waanneer hy praat van 
“behalwe die een uitsonderlike geval” nie. Hy kon 
moontlik na die eerste aanslag op die lewe van dr 
Verwoerd verwys het, toe David Pratt in 1960 dr 
Verwoerd by Milnerpark in die gesig geskiet het. 
Maar juis daardie “uitsonderlike geval” het getoon 
hoe kritiek veiligheid rondom ’n staatsman is. Dit het  
maar ses jaar tevore plaasgevind. Boonop: slegs drie 
jaar voor die sluipmoord op dr Verwoerd, in No-
vember 1963, is president John F Kennedy in Dallas 
vermoor. Sou dit nie ook moes dui op die noodsaak-
likheid van streng veiligheidsmaatreëls nie? Waar-
om sou dit dan afgemaak kon word ’n “onbekende” 
moontlikheid?  
      Dan kom die regter (in die genoemde paragraaf 
16) by die getuienis van generaal Hendrik van den 
Bergh, en skryf: ”Genl Van den Bergh het getuig dat 
die Veiligheidspolisie verantwoordelik is vir die 
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veiligheid van die Eerste Minister, en hy het rond-
borstig erken dat die moontlikheid dat daar ’n ge-
brek aan sekuriteit in die Volksraad bestaan, hom 
nooit getref het nie. Hy was daarvan bewus dat ma-
joor Venter, wat voorheen aan die Veiligheidspolisie 
verbonde was, met die beskerming van die Volks-
raad belas was en het aanvaar dat alles in die haak 
was.”  Aanvaar! 
      Die regter volstaan met hierdie verstommende 
stelling – en verwys selfs in die opvolgende para-
graaf na die “versagtende omstandighede”. Generaal 
Van den Bergh se stelling word nie aan kruisverhoor 
of verdere ondervraging onderwerp nie,  soos in eni-
ge redelike regsproses verwag kon word.  
      Die feit dat die Veiligheidspolisie verantwoorde-
lik was vir die veiligheid van die Eerste Minister en 
die verskoning deur generaal Van den Berg dat daar 
nie by hom ’n gedagte was dat daar 'n gebrek aan 
sekuriteit in die Volksraad kon bestaan nie (al sou 

dit dan nog onder 'n ‘voormalige’ amptenaar van die 
veiligheidspolisie resorteer het!) is heeltemal onver-
soenbaar; in regsterme, onverskoonbaar. Die onver-
skillige uitlating deur Van den Bergh is in die hoog-
ste mate selfinkriminerend. Tog laat die regter dit 
verbygaan. 
      Een van die maniere om ’n staatshoof te ver-
wyder, naamlik om die veiligheidsnetwerk rondom 
die leier te verslap, is op hierdie wyse nooit onder die 
vergrootglas geplaas nie. Dat die veiligheidsnetwerk 
rondom dr Verwoerd in die Volksraad so verslap is, 
en in werklikheid in 1966 glad nie meer bestaan het 
nie, is vandag een van die skreiendste feite in ver-
band met die ramspoedige gebeurtenis. Dit is ’n situ-
asie waarvoor die betrokke amptenare en instan-
sies nooit verantwoording gedoen het nie. Die reg-
terlike kommissie het hulle daarmee laat wegkom.     
■ 

 
 

 

 
 

Op Dinsdag, 13 September 1966, is mnr John Vorster tot leier van die NP verkies, nadat dr Verwoerd 
 net ’n week tevore in die Volksraad vermoor is. In sy toespraak het Vorster onderneem om in die 
voetspore van dr Verwoerd voort te gaan. In die praktyk is dr Verwoerd se beleid egter verknoei 

tov Suidwes-Afrika, tov Rhodesië, in verband met apartheid sowel as die kleurlingbeleid. 
Mnr Vorster het Amerika se gesag aanvaar en daarvolgens opgetree.  
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Die era van Verwoerd 
 

 

Hoe het die era van dr HF Verwoerd daar uit-
gesien?  Wat was die uitstaande kenmerke 
van dr Verwoerd se leierskap? Meinhard 
Peters is in 2002 genooi om studente van 
Huis Verwoerd, op die kampus van die Uni-
versiteit van die Oranje Vrystaat, toe te 
spreek. Die byeenkoms het op 6 September 
2002 plaasgevind. In hierdie toespraak be-
klemtoon hy die probleme wat jonger 
mense ondervind om die tydperk en die 
beleid van dr Verwoerd te verstaan, veral in 
die lig van growwe wanvoorstellings wat 
daar tans oor die Afrikanervolk se verlede en 
oor dr Verwoerd gemaak word.  
 

 
 

 
 

ns kan met veiligheid aanvaar dat Afrikaners wat 

na 1960 gebore is, geen werklike ervaring het 

van die toestande in Suid-Afrika onder sterk 

Afrikanerleierskap nie. Dit is ‟n ervaring wat hulle in 

die verbeelding moet rekonstrueer, iets wat nie maklik 

is om te doen te midde van die geweldige negatiewe 

voorstellings wat daar tans van die “apartheidsjare” 

gemaak word nie. 

     Na die moord op dr HF Verwoerd het die leiers van 

die Nasionale Party  die name van dr DF Malan, adv JG 

Strijdom en dr HF Verwoerd begin vermy en het die 

politieke slagwoorde „n liberale en linkse inhoud ver-

kry. Die politieke aksent in die Nasionale Party is stel-

selmatig na links verskuif onder misleidende woorde 

soos: wegbeweeg van diskriminasie, uitwaarts, deténte, 

verandering, hervorming en transformasie. Dit was 

berekende woorde om „n skandalige proses van verraad 

en boedeloorgawe te verbloem, tot op die punt waar die 

NP en AB se leiers kon spog met „n Swart oorheersde 

Suid-Afrika, wat hulle sonder meer as onomkeerbaar 

verklaar het.  

      Wanneer „n mens vandag na sprekers uit die NNP, 

die AB of FAK sou luister, is Afrikaners se rol in die 

nuwe Suid-Afrika alleen maar om ‟n konstruktiewe 

bydrae te maak tot “die oplossing van die land se prob-

leme” – met die klem op probleme soos vigs, werk-

loosheid en armoede. Min Afrikaners dink daaraan dat 

hierdie oproep in geen opsig verskil van dit wat die 

ANC van hulle eie ondersteuners vra nie. Afrikaners 

word dus eintlik maar opgeroep om in te val by die 

doelwitte van die ANC-regering. 

     Van Afrikanervryheid en republikeinse onafhanklik-

heid hoor ‟n mens nie meer nie – dit is woorde wat die 

jonger geslag (en dit is jonger as 40 !!) in hulle lewe nie 

baie gehoor het nie. Dit het in werklikheid “polities 

onkorrek” geword om oor Afrikanervryheid of self-

beskikking te praat. 

      In die era van Dr HF Verwoerd (dws die hele 

tydperk wat die stryd van die dertigerjare tot by die 

triomfjare van die sestigs oorspan) was dit anders. Die 

herinnering aan daardie era word al moeiliker om van-

dag aan jong mense oor te dra – want hulle kan dit vir 

hulle nie voorstel nie. Die hele Suider-Afrika staan 

vandag onder Swart regerings, en dit is regerings wat 

daagliks sosialistiese programme vir “swart be-

magtiging” aankondig en iets nuuts vind om die Wit-

man voor skuldig te hou. 

In die lande rondom ons is daar eintlik nie meer 

sprake van „n rol vir Blankes nie, en hier in Suid-Afrika 

word die skroef al stywer gedraai om van die Afrikan-

ers „n volk in ballingskap binne hul eie land te maak. 

 

’n Veilige Suid-Afrika vir almal 

 

O 
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In 1958 kon my ouers vir my en my broer (ons was toe 

10 en 12 jaar oud) met die grootste gerustheid in Johan-

nesburg op die stasie besorg vir „n treinreis na Lusaka 

in Noord-Rhodesië, sonder enige begeleiding. Behalwe 

enkele doeane-beamptes, was daar byna geen polisie-

man te sien op die hele rit nie. 

Afrikanerkinders het per bus of trein gereis van 

Malawi, Noord en Suid-Rhodesië om in Suid-Afrika 

vakansie te hou of hier skool te gaan. Vandag sal „n 

Blanke volwasse man, al is hy gewapen, twee keer dink 

voor hy met die trein tussen Johannesburg en Pretoria 

sal reis – al is dit dan net om „n brandende stasie te 

vermy.  

In die Verwoerd-era kon Blanke kinders die 

strate van Johannesburg invaar en enige plek besoek 

sonder dat hulle ouers oor hulle bekommerd was. Op 

straat was die verhoudings tussen Wit en Swart eintlik 

in meeste gevalle vriendelik en hoflik. Geboue het byna 

geen sekuriteitswagte gehad nie, daar was nie tralie-

hekke en toegangsreëlings nie, meestal net „n nagwag, 

wat slegs „n knopkierie en fluitjie by hom gehad het.  

Op die platteland het ons wel probleme geken 

soos veediefstal en inbrake – maar moorddadige aan-

valle op plaasboere en hulle gesinne was daar nie, be-

halwe by die hoogste uitsondering. En dit was in „n tyd 

toe Swartes, in lewensstandaard gereken, baie armer 

was as nou - en sogenaamd meer onderdruk was en 

veronderstel was om die Wit regering en die Witmense 

te haat. 

Jongmense aanvaar baie moeilik dat die beeld 

wat vandag van die Verwoerd-era geskep word „n valse 

beeld is.  Dit is vir hulle moeilik om „n land voor te stel 

waarin die Eerste Minister die meeste van die tyd slegs 

met een lyfwag rondbeweeg, en dat hy dikwels opgetree 

het sonder beskerming – in skerp kontras met die latere 

presidente Botha en De Klerk, of Mandela en Mbeki, 

wat by elke optrede omring is deur tussen sewe en 

twaalf veiligheidsmanne, plus nog meer reaksiemagte in 

die onmiddellike omgewing. 

Jongmense onthou miskien „n Botha of De 

Klerk wat Swart gebiede besoek in gepantserde 

polisievoertuie, gereed om vinnig te vlug – en kan nie 

dink hoe iemand soos dr Verwoerd met „n paar amp-

tenare deur die strate van lokasies kon stap om eerste-

hands te sien wat die lewensomstandighede en be-

hoeftes van die Swartmense is nie.  

Selfs na die eerste aanslag op die lewe van Dr 

Verwoerd op 9 April 1960 in Johannesburg, is die be-

waking van die Eerste Minister nie noemens-waaardig 

verbeter nie, en het dr Verwoerd voortgegaan om 

vreesloos in die openbaar te beweeg en met mense oral 

sonder enige verhindering te meng. Ek was by openbare 

vergaderings waar ek as skoolseun na hom toe kon loop 

om „n gesprek aan te knoop of sy handtekening te vra. 

Niemand het jou gekeer nie. 

           Stakings en onrus was daar wel af en toe tussen 

1948 en 1966, maar dit was opvallend dat dit meestal 

by die een of ander myn of fabriek van die vreemde 

geldmag was, onder andere by die myne van mnr Harry 

Oppenheimer en sy Anglo American Corporation. Waar 

daar Afrikaners in beheer was, het dit selde ooit gebeur. 

Stakings onder die Swart werkers van Yskor, Sasol, die 

SA Spoorweë, die SA Polisie, die SA Weermag, in die 

staatsdiens of by howe of hospitale, was geheel en al 

onbekend. Dit was eenvoudig nie gedoen nie. Suid-

Afrika het boonop wêreldwyd groot agting geniet vir sy 

doeltreffende nywerheidsversoeningsprosesse en 

gevorderde arbeidswetgewing. 

 

Gunstige klimaat vir indiensneming 
 

Hierdie toestand van orde in die samelewing het „n 

gunstige klimaat geskep vir Swart werkers om in diens 

geneem te word, al het hulle te doen gehad met die 

sogenaamde administratiewe “hindernisse” soos pas-

boeke, instromingsbeheer en werkpermitte. As gevolg 

van die bestendige ekonomiese groei van 1948 tot 1966, 

was massas werklose Swartes, soos ons dit vandag in 

Suid-Afrika sien, onbekend. Die land is bestuur volgens 

„n reeks “vyfjaarplanne” waarin daar sorgvuldig reken-

ing gehou is met die bevolkingsgroei, met die vereistes 

vir sinvolle en gebalanseerde ekonomiese ontwikkeling, 

en met die verstandige bestuur van die Staatsfinansies.   

Indiensneming van Blankes was byna 100%, en 

van werklose professionele mense het „n mens nooit 

gehoor nie. By simposiums en kongresse was die kom-

mer gerig op Suid-Afrika se “tekort aan geskoolde ar-

beid” om sy groeikoers van tussen 5 tot 6 persent te 

handhaaf. In plaas daarvan dat Blankes tou gestaan het 

om die land te verlaat, was daar „n tou Blankes uit ons 

stamlande wat aansoek gedoen het om in Suid-Afrika te 

kom werk. 

In die Republiek was bestendigheid, veiligheid, 

ekonomiese groei, geleenthede, goeie skole, puik me-

diese dienste, en bekostigbare behuising.  Jaarliks is 

nuwe fabrieke opgerig, en is die infrastruktuur vir paaie, 

spoorweë en hawens, lugvervoer, poswese, elektrisiteit-

voorsiening, waterwese, en tegniese opleiding deur-

lopend verbeter.  

Ekonomies is die land baie goed bestuur. Die 

maksimum marginale belastingkoers vir individue was 

byvoorbeeld aansienlik laer as in Brittanje, Duitsland, 

Kanada, die VSA, Japan, België of Australië (South 

Africa in the Sixties, 1962, bl 29 ). Daarby was die 

maksimum belasting op onverdeelde winste vir maat-

skappye minder as die helfte van dié in Duitsland, 

Engeland of Amerika. 

„n Opname wat destyds deur die Sensusburo 

gedoen is van die rekeninge van 321 openbare maat-

skappye vanaf 1958 tot 1960, het bevind dat hierdie 

maatskappye sowat 31% van hulle voorbelaste winste 

aan belasting afgestaan het, 41% aan dividende uitbe-

taal het en 28% herbelê het in hulle eie maatskappye. 

Dit is syfers wat so gunstig is as wat kan kom.  

Lande soos Indië het in daardie tyd Suid-Afrika 

voortdurend aangeval oor “apartheid” in die VVO, maar 

ten spyte van die ekonomiese agterstand van die 

Swartes alhier, was die gemiddelde per kapita inkomste 

    Die Afrikaner    September  2016    15 



van die bevolking in Suid-Afrika drie keer meer as in 

Indië, en sekerlik beter as die meeste lande in Afrika. 

Tussen 1948 en 1968 het die bruto binnelandse 

produk (BBP) gestyg met sowat 5 % per jaar. Onder die 

regering van dr HF Verwoerd het dit in die sestigerjare 

by tye bo 6% gestyg. Intussen was die inflasiekoers 

meestal laer as 3 persent. Onvermydelik het dit buite-

landse beleggers gelok. 

Afrikaners (en die Blanke bevolking in sy ge-

heel) hoef nie net te roem op hulle ekonomiese bydrae 

tot die ekonomiese ontwikkeling van Suid-Afrika nie. 

Dit is maar een van die baie voordele wat die Westerse 

beskawing na Afrika gebring het. In „n publikasie van 

die SA Stigting word nog die volgende genoem :  

 Vrede en stabiliteit in die plek van oneindige sta-

moorloë. 

 Gevorderde onderwysmetodes wat nêrens in Afrika 

bestaan het nie. 

 Kennis van medisyne en mediese programme wat 

die peste en epidemies waaraan Swartes blootgestel 

was in groot dele van Afrika uitgewis het. 

 

Was dit nie vir die koms van die Blanke beskawing na 

Afrika nie, kan „n mens met veiligheid beweer dat die 

Swart bevolking van Afrika vandag aansienlik kleiner 

sou gewees het, en die mense van Suid-Afrika sou 

hulself skaars kon voed. 

Republiek word ’n nywerheidsland  
 

Dr GD Scholtz skryf vyf jaar na Republiekwording in 

1961 ( Die Republiek van Suid-Afrika, 1966, bl 252) : 

“Die Republiek het binne „n baie kort tydjie tot „n sterk 

industriestaat gegroei. Kenners het reeds beweer dat die 

industriële ontwikkeling hier baie sneller is as wat dit 

ooit in sommige van die vernaamste Europese lande 

was. Op een na het die Republiek reeds die vernaamste 

industrieland in die Suidelike halfrond geword.” 

 Daar word deesdae dikwels beweer dat dr Ver-

woerd en die beleid van Apartheid Suid-Afrika interna-

sionaal sou geïsoleer het. Luister egter wat sê dr GD 

Scholtz in 1966 : “Die kapitaal wat uit die buiteland 

gekom het of wat hier plaaslik gevorm is, het gehelp om 

die afgelope vyf jaar van die Republiek „n industriestaat 

te maak.”   

 Uitvoere na die lande wat ons sogenaamd dan 

vyandiggesind sou wees, het in baie gevalle drasties 

toegeneem. Van 1962 tot 1965 het die RSA se uitvoere 

na Brittanje met 49% vermeerder (Allen Drury, in A 

Very Strange Society, 1967, bl 332). Dit klink beslis nie 

na effektiewe isolasie nie ! 

 Die Afrikanervolk self was onder dr Verwoerd 

nie net polities sterk nie, maar het ook op ekonomiese 

gebied al sterker geword – in skerp kontras met wat 

vandag gebeur. Mnr Bert Ferreira skryf na vyf jaar van 

Republikeinse regering (Die Republiek van Suid-

Afrika, 1966, bl 284) : “ Die komende vyf jaar hou 

groot moontlikhede in vir Afrikaanse kapitaal om met 

Afrikaanse vernuf en kennis, „n groter aandeel in die 

land se ekonomie te verower, Die afgelope vyf jaar het 

reeds groot vordering in die verband getoon: Afrikaanse 

mynbelange is merkwaardig vergroot, Afrikaanse 

belange het „n belangrike aandeel verkry in die mo-

torbedryf, die skeepsbedryf en selfs die vliegtuigbedryf; 

Afrikaanse tekstielbelange het sterk gegroei en veral die 

Afrikaanse finanswese het „n groter mag in die land 

geword.” 

 Voeg daarby die sterk rol wat Afrikaners 

gespeel het in die totstandkoming van „n kernenergie-

bedryf by Pelindaba, die aandeel van Afrikanerkun-

digheid in ondernemings soos Sasol, Krygkor, die 

WNNR en die SA Buro van Standaarde, en mens het 

onmiddellik „n beeld voor jou van „n volk wat onkeer-

baar in aantog was na volle selfstandigheid en vryheid. 

Vyandskap was teen die Afrikanervolk gerig 
 

Dit is vandag duidelik dat die vyandskap teen dr Ver-

woerd eintlik nie „n vyandskap was teen sy beleid as 

sulks nie, maar inderdaad teen die Afrikanervolk – en 

juis omdat die Afrikanervolk sigbaar al sterker geword 

het en buite die invloed gestaan het van die groot inter-

nasionale ekonomiese magte en hulle politieke magsin-

strumente. 

 Om daardie rede is volhardend vanuit linkse 

kringe gesoek na metodes om die mag van Afrikaner-

nasionalisme te breek. Die voorkeurpad is gevind : om 

binne Afrikanergeledere „n liberale front te skep wat 

verdeeldheid sou aanwakker en uiteindelik die sterk 

politieke basis van die Afrikaners moes vernietig. 

 Reeds tydens die lewe van dr Verwoerd het „n 

klein groepie sogenaamde “verligte Afrikaners” gemene 

saak begin maak met die vyande van dr Verwoerd en is 

daar subtiel voorbrand gemaak vir die verwydering van 

dr Verwoerd en die “liberalisering” van die NP se 

beleid. Hierdie mense, wat as die “verligtes” bekend 

gestaan het, is aan Suid-Afrika „n antwoord verskuldig 

oor die haglike posisie waarin die Afrikanervolk vandag 

verkeer,  

Hulle swyg egter vandag soos die graf. Vir 

hulle het dit net daarom gegaan om Suid-Afrika meer 

aanvaarbaar vir sy vyande en kritici te maak.  

Een van die mense wat as „n leidende figuur 

onder die verligtes gereken is, was mnr Piet Cillié, die 

destydse redakteur van Die Burger. Alan Drury het 

tydens sy besoek aan Suid-Afrika in 1965 met hom „n 

onderhoud gevoer en mnr Cillié se woorde aangeteken : 

 “There are changes coming … There is a pow-

erful group of Nats working for new approaches, busi-

nessmen principally … Afrikanderdom is changing. 

Given reasonable time, we shall emerge in a position 

much more acceptable to at least our intelligent and 

fair-minded critics abroad. I‟m sure of that…”  (A Very 

Strange Society, bl 362.) 

 Wat het aan Piet Cillié daardie sekerheid gegee 

dat dinge sal verander om Suid-Afrika meer aanvaar-

baar te maak vir ons kritici oorsee – en dit terwyl dr 

Verwoerd springlewendig en gesond was en ten volle in 
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beheer was van die Afrikanerpolitiek en sy regering? 

Presies waarmee was die “powerful group of Nats 

working for new approaches” besig – as dit nie was om 

dr Verwoerd se posisie en sy beleid te ondermyn nie ? 

Onder dr Verwoerd sou die veranderinge wat hulle wou 

hê (naamlik rassevermenging) eenvoudig nie kon ge-

beur nie. 

 Het die verligtes dus geweet dat dr Verwoerd 

verwyder sou word toe hulle daardie uitsprake gemaak 

het ? Presies waarop het hulle gereken, en wie sou die 

veranderinge te weeg gebring het, siende dat die NP 

onder dr Verwoerd op 30 Maart 1966 die grootste 

verkiesingsoorwinning in sy geskiedenis behaal het, 

met duisende stemme van Engelssprekendes wat hulle 

vertroue toenemend betuig het?  Waarom moes aan-

vaarbaarheid oorsee swaarder weeg as die ordelike 

ontwikkeling en stabiliteit in Suid-Afrika? 

 Dit is alles tergende vrae wat beantwoord moet 

word oor die geskiedenis van 1965-1966. Dr GD 

Scholtz het reg gehad toe hy nog voor die moord op dr 

Verwoerd geskryf het : “Terwyl die stryd in die verlede 

tussen die imperialisme en die nasionalisme gewoed 

het, sal dié van die toekoms waarskynlik tussen die 

liberalisme en die nasionalisme beslis moet word.” 

(Die Rep van Suid-Afrika, 1966, bl 258) 

 Dr Verwoerd was in sy lewe in elke opsig die 

simbool van onverwaterde Afrikanerskap, soos presi-

dent Kruger dit in sy tyd was. As dit die oogmerk van 

die Afrikaner-verligtes was om nasionalisme te breek, 

sou hulle by dr Verwoerd nie kon verbykom nie. Dit 

moes hulle geweet het. 

 Dit is dan ook opvallend dat kort na die sluip-

moord op dr Verwoerd in September 1966, die uitdry-

wing en verdagmaking van sekere prominente lede van 

die NP met mening verskerp is. Met dr Verwoerd ver-

wyder, moes daar vinnig gewerk word om die oor-

blyfsels van beginselvastheid in die NP te vernietig. 

Binne „n kort tydjie, na net drie jaar, het dit uitgeloop 

op die skeuring van die party in 1969 – waardeur „n 

verdeling geskep is tussen die liberalisme van die NP en 

die nasionalisme van die HNP – in lyn met dr Scholtz 

se ontleding in 1965. 

Verkeerde voorstelling 
 

Daar word dikwels die valse beeld geskilder dat dr 

Verwoerd en die beleid van Afsonderlike Ontwikkeling 

nie deur die volk of die kiesers ondersteun is nie, dat 

belangrike denkers soos NP van Wyk Louw byvoor-

beeld, met dr Verwoerd sou verskil het oor “Apartheid” 

en die landsbeleid. Hoewel daar tussen Louw en Ver-

woerd verskille was oor die benadering wat gevolg 

moes word ten opsigte van die kleurlinge, en daar „n 

soort spanningsituasie ontstaan het as gevolg van die 

aksente in Louw se toneelstuk vir die Republiekfees van 

1966, het Louw hom nooit teen die basiese rigting van 

die land en sy rassebeleid uitgespreek nie – juis die 

teendeel, hy het dit in beginsel ondersteun.  

 Op 26 September 1961, het NP van Wyk Louw 

in „n artikel die gedagte van „n enkele volkskarakter vir 

al die mense van Suid-Afrika verwerp ( vandag word 

dit byvoorbeeld as “nasie-bou” gepropageer ). Louw 

skryf : “Ons is naamlik „n multi-nasionale staat – nie 

bloot „n veelrassige nie. Om van die massabevolking 

van Suid-Afrika as „een volk‟ te praat – in werklikheid 

of potensieel – is onrealisties, wie dit ook al is wat 

praat… watter soort volkskarakter kan ses of sewe 

volke hê?” Hy waarsku in dieselfde artikel teen “‟n 

volkebredie waarin die minderhede opgelos en lang-

saam vernietig word.” 

(Aanhalings uit  Gedagtes vir Ons Tyd – Uit die prosa 

van NP van Wyk Louw, Tafelberg, 1988, bl 102 –103). 

 

Breë ondersteuning, groot vertroue 

in dr Verwoerd se regering. 
 

Ook kan daar geen twyfel wees oor die kiesers van 

Suid-Afrika se gesindheid jeens die beleid van die Ver-

woerd-regering nie. Hoe sterk die Republiek na 5 jaar 

gestaan het word geillustreer deur die verkiesingsuitslae 

van 30 Maart 1966. Indien die beleid van Afsonderlike 

Ontwikkeling nie geslaagd was nie, of nie ondersteun 

was nie, sou mens kon verwag dat die NP se prestasie 

by die stembus teen 1966 moes gedaal het. Die 

teenoorgestelde is egter waar.  

 Die Nasionale Party het in daardie verkiesing 

sy grootste oorwinning ooit behaal, terwyl „n linkse 

partye soos die Progressiewe Party slegs een setel in die 

parlement kon wen. Die groei van die Nasionale Party 

vanaf 1948 tot 1966 word duidelik aangetoon in die 

volgende syfers : 

 

 1948 :  79 setels (saam met die Afrikaner Party) 

 1953 :  94 setels 

 1958 :  103 setels 

 1961 :  105 setels 

 1966 :  126 setels 

 

In 1966 het die NP dus „n setelwins van 19 behaal – „n 

dramatiese gebeurtenis in die Suid-Afrikaanse politiek. 

Die grootste opposisie teen die NP, naamlik die 

Verenigde Party, het maar net 36% van die stemme 

gewen, terwyl die Nasionale Party 58% van die stemme 

gehad het.  By verre die grootste deel van die Blanke 

bevolking het dus die beleid ondersteun, en daarvoor 

gestem. 

Ekonomie was sterk genoeg vir Afsonderlike 
Ontwikeling om te kon slaag 
 

Kritici van die beleid van Afsonderlike Ontwikkeling 

beweer ook dat dit nie ekonomies kon slaag nie – en dat 

dit die rede is waarom dit gestaak moes word en daar 

uiteindelik oorgegaan moes word na „n beleid van veel-

rassigheid binne „n unitêre stelsel.  

 Die bekende nyweraar en bedryfsleier, dr HJ 

van Eck, het drie maande na dr Verwoerd se dood verk-
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laar dat daar geen rede is waarom die heersende 

groeikoers van 5% per jaar nie gehandhaaf sou kon 

word nie, en dat die kapitaal wat daarvoor benodig 

word hoofsaaklik binnelands gevind sou kon word – 

met ander woorde, dat die Republiek selfs nie eens sou 

moes staatmaak op buitelandse lenings nie !  In „n ar-

tikel in News/Check, op 4 November 1966, skryf dr 

Van Eck : “My own view is that the Republic can and 

will maintain an average rate of growth of the GNP of 

about 5% a year, while maintaining stable financial and 

balance of payments conditions. I believe that internal 

savings can provide the capital investment necessary for 

this rate of growth.” 

Dit was „n ongelooflike gunstige posisie vir „n 

land om in te wees, en in die dekade 1966 – 1976 het 

die Republiek inderdaad daarin geslaag om verder te 

groei en is verskeie Swart tuislande na onafhanklikheid 

gelei – op die patroon wat dr Verwoerd voorsien het.  

 Die latere mislukking van die Nasionale Party 

en die vernietiging van die beleid van Afsonderlike 

Ontwikkeling moet dus volledig toegeskryf word aan 

die politiek van dr Verwoerd se opvolgers – die Verlig-

tes wat gemeen het dat  hulle deur middel van “ve-

randering”, “hervorming” en “transformasie” stabiliteit 

kon skep. Hulle beleid het egter die Afrikanervolk se 

vryheid gekos, en het die land uitgelewer aan die 

toestande wat ons vandag beleef.  

 

’n Ramp het Suid-Afrika getref op 6 September 

1966 

 

Wanneer daar vandag teruggekyk word na die era van 

Hendrik Frensch Verwoerd, besef „n mens watter groot 

ramp en tragedie oor Suid-Afrika gekom het deur die 

sluipmoord op die Eerste Minister van Suid-Afrika op 6 

September 1966, en die daaropvolgende verraderlike 

gebeure binne die NP tydens die bewind van mnr John 

Vorster. 

 Luister maar sorgvuldig na die woorde van „n 

bekende teoloog en „n leier in die NG Kerk uit daardie 

tyd – Dr O‟Brian Geldenhuys. Hy het sy roudiens na dr 

Verwoerd se dood met die volgende woorde begin:  

     ” „n Ramp waarvan die afmetinge nog nie bepaal kan 

word nie, het ons land getref. „n Ramp wat veel verder 

strek as selfs die vuige aanslag op die lewe van die 

grootste Volksleier wat Suid-Afrtija nog in hierdie eeu 

opgelewer het. In ons stomme verbasing en veront-

waardigde geskoktheid mag ons miskien uit die oog 

verloor dat die aanslag nie op wyle dr Verwoerd as 

persoon gerig was nie, maar op hom in sy amptelike 

hoedanigheid : op hom as die uiterste spits van die pi-

ramide wat rus op die breë fondament van die Afrikan-

ervolk ; op alles waarin daardie Volk glo ; op dit wat 

daardie Volk in die afgelope dekades presteer het ; op 

die besondere lewensbeskouing en ideologie waarvol-

gens daardie Volk lewe.”  (Aangehaal uit “Hy was 

Groot en Gelief – Roudienspreke”, 1967, bl 106). 

       Dit was woorde wat na die hart van die saak gegaan 

het. En vandag, 36 jaar later, kan die afmetings van die 

ramp wel deeglik bepaal word. Vir jongmense is dit 

moeilik om dit as „n “ramp” te vertolk, veral in „n tyd 

waarin die verlede verdoem word, en die hede as ‟n 

soort “wonderwerk” voorgehou word. Maar die feite 

van die geskiedenis is daar vir diegene wat belangstel 

om dit te ondersoek. 

 Om aan „n volk te behoort wat leiers soos dr 

Verwoerd opgelewer het, is „n wonderlike voorreg - en 

diegene wat hom geken het (en die era van dr Verwoerd 

se leierskap beleef het) sal nooit kan vergeet nie.      ■ 

 

 

 

 
 

Die kis van die ontslape Eerste Minister, dr HF Verwoerd, kom by die helde-akker in Pretoria aan. 

Die begrafnis het op 10 September 1966 plaasgevind – slegs vier dae na die sluipmoord. 
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Woord en Wêreld  
Besinning rondom die Skrif 
 
  
Woordbediening deur ds LH Stavast, 1966 

 
 

’n Lewende geloof in ’n dodelike gevaar 

   

’n Verkorte weergawe van die prediking deur ds LH Stavast na aanleiding 

 van die sluipmoord op dr HF Verwoerd. Die preek is gelewer in die 
Gereformeerde Kerk van Kaapstad op Sondag, 11 September 1966. 

  
 

ie om ’n mens te eer is ons hier vandag in die 
kerk byeen nie. Dis nie dat ons geen rede sou 
hê om die mens, rondom wie ons gedagtes in 

die afgelope tyd so dikwels gedwaal het, te eer nie. 
Ons sou kon spreek oor sy grootheid, oor sy wy-
sheid, oor sy insig; ons sou kon spreek oor sy 
geloof. Maar nie om ’n mens te eer is ons hier van-
dag in die kerk byeen nie. 
     Vandag, soos altyd in Gods Huis, is ons byeen om 
óók in hierdie dinge, om óók in die donker wat ons 
land en volk en wat dus ook ons as Christene getref 
het, Gód te eer! 
     Ons is hier byeen nie om te spréék nie. Dis nie dat 
ons nie veel sou hê om aan mekaar te sê nie; nie dat 
ons nie met mekaar sou kon spreek oor die ver-
troue wat ons in die man gehad het nie of oor die 
geloof wat ons as Christene in die toekoms het, 
ondanks alle aanslae van bose magte nie. Ons het 
hier gekom om te luister. Om te kom luister na wat 
God in sy Woord vir ons sê. 
     Ons het hier gekom om iets te kom sién. Om iets 
meer te kom sien as alleen maar die verwarring en 
die donker en die angs en die benoudheid wat ons 
om die hart geslaan het op daardie donker Dinsdag 
van 6 September 1966. Ons het gekom om die Lig 
te sien. En dan nie die lig van mense nie:ook nie die 
lig van hom wat op hierdie wrede wyse van ons 
weggeruk is nie, of die lig van ander manne wat 
gereed staan om voort te gaan met die arbeid wat 
so skielik onderbreek is deur die dolk van ’n sluip-
moordenaar nie. Maar ons het hier, vandag, in Gods 
Huis gekom om Gods Lig te sien! 
    Want as ons bly luister en bly sien na wat ménse 
ons kan vertel en wat ménse ons kan laat aanskou, 
dan het ons geen uitsig en geen toekoms nie. En 
daarom kom ons hoor en sien wat God aan ons wil 
openbaar. 
     Ons kom immers, my broeder en suster, nie maar 
net as mense hier byeen nie! Ons kom immers hier 

byeen as gelowiges. As mense wat ’n God het. Ons 
kom hier byeen nie alleen maar as Suid-Afrikaners 
nie, maar as Suid-Afrikaners wat God ken, wat in die 
eeue van ons volksgeskiedenis telkens weer Gods 
hand gesien het. En daarom, broeder en suster, 
omdat ons hier in die geloof byeen is, ook in hierdie 
donker tyd, dáárom het ons nie hier gekom om ’n 
mens te eer nie. Ons het hier gekom om God te eer! 
 
En só wil ons vandag luister na Gods Woord wat ons 
in ons teksvers spreek van: ’n lewende geloof in ’n 
dodelike gevaar. 
 

“Vertrou op Hom altyd, o volk! 
 Stort julle hart uit voor sy aangesig! 
 God is ’n toevlug vir ons.” – Psalm 62:9 

 
Dawid is die digter van hier Psalm. As jy dit weet 
gaan jy eens ekstra goed luister, veral in ‘’n tyd soos 
hierdie, want Dawid is ’n man gewees wat gevaar 
geken het en wat angste geken het en donker en 
benoudheid. As hy oor hierdie dinge spreek dan 
weet jy: hier praat ’n man van ervaring! 
     As ons op die omstandighede let waaronder 
hierdie Psalm gedig is, word dit wel duidelik dat 
Dawid dit geskryf het in ’n tyd waarin sy vyande van 
alle kante met leuen en bedrog en met groot ge-
weld op hom aangestorm gekom het. 
     Ons moet miskien dink aan die tyd waarin Dawid 
moes vlug vir Absalom, sy verraderlike seun, wat 
as’t ware met ’n dolk in sy hand agter die lewe van 
sy vader was. En in hierdie Psalm skreeu Dawid in 
die eerste plek sy verbasing uit, sy verbasing oor 
mense, dat mense dit kan doen! U ken dit wel, 
broeder en suster. Dit is wat ons ook gedoen het in 
hierdie tyd. Ons het ons verbasing teenoor mekaar 
uitgespreek: hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik 
dat iemand – al is dit wie – juis in hierdie tyd op 
hierdie man wou afstorm! 

N 
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     Dawid spreek hier sy verbasing uit oor die leue-
nagtigheid, die slinksheid en die bedrog van mense: 
”Hulle het behae in leuens”, sê hy, ”met hulle mond 
seën hulle, maar met hulle binneste vloek hulle”. Dit 
is ’n gevoel wat ons, nie net in die afgelope tyd nie, 
maar al so dikwels in ons geskiedenis, so goed ken. 
     In die wêreld is daar mooi skerms van protokol 
en diplomasie en pragtige beloftes en plegtige ver-
drae, maar in die binneste van die mense bruis en 
woed dit van haat en afguns en wat ons ook, ook as 
volk, al gesien het van die skynheiligheid van die 
wêreld, ook van die sogenaamde Christelike, be-
skaafde Westerse wêreld, het ons bang gemaak vir 
die leuenagtigheid van die mens en wantrouig 
teenoor sovele wat hulle bemoei met die probleme 
waarmee ons in Suid-Afrika worstel. 
 
Maar wat bo alles uitstaan in hierdie Psalm is tog 
nie dit nie, is ook nie die angs wat Dawid geken het 
nie, die angs vir vyande wat van alle kante op hom 
aanstorm soos wat ’n horde wilde diere aanstorm 
op ’n kraalmuur om daardie muur te laat omtuimel 
sodat hulle by hulle prooi daarbinne kan kom nie. 
Die belangrikste wat Dawid hier uitsing en wat hy sy 
volk, sy arme, in revolusie en onheil ondergaande 
volk wil laat uitsing is: die gelóóf! 
     En as jy by die geloof uitkom, dan word dit stil in 
’n mens… ”Ja, my siel is stil tot God; van Hom is my 
heil”. Dan word dit stil in ’n mens soos wat dit  in 
ons land en op die strate van ons stede en dorpe stil 
geword het toe die besef tot ons deurgedring het: 
dit is werklik waar, dit is werklik waar wat ons oor 
die radio en van ons vriende en bure gehoor het: dr 
Hendrik Frensch Verwoerd is…dood!  Hy is weg! 
     Dan word dit veral by ’n Christenmens stil, want 
dan gaan die geloof in ons vra: ”Maar Here, hoe dan 
nou?”  Dan gaan dit vra: ”En hoe nou verder?” ”Wat 
nou, Here?”  ”Waar moet ons dan nou heen?” 
 
So was dit ook by Dawid, daardie man wat net soos 
ons met altwee sy voete gestaan het in die harde 
werklikheid van ’n vyandige wêreld, van aanvalle 
van alle kante: van binne en van buite. ”Wat nou?” 
En dan gee hy self die antwoord op hierdie bange 
vraag: ”Vetrou op Hóm altyd, o volk”.  
     Dawid wil hier sê: ”Maar mense, ons is tog geen 
mense sonder ’n fondament nie? Ons is tog mense 
wat met ons twee voete op ’n beter werklikheid 
staan as op die werklikheid van al die gebeurtenisse 
van die wêreld waarin ons lewe?” 
       Die bodem onder Dawid se bestaan en onder 
die bestaan van sy volk, die bodem onder óns 
volksbestaan, is nie wat in die Parlement gebeur, is 
nie my politieke oortuiging of u oortuiging, is nie die 
kom en gaan van groot manne nie… die bodem is 
God! 

Dit was ook die belydenis van ons ontslape Eerste 
Minister. Die bodem onder sy bestaan, só het hy dit 
by meer as een geleentheid getuig, en só het ons 
dit in die afgelope tyd gehoor uit die mond van so 
baie wat hom goed, intiem geken het: die bodem 
onder sy bestaan was nie die politiek en sy politieke 
oortuigings nie. maar die bodem van sy lewe was sy 
geloof. 
     En dan ook maar nie die “geloof” in die alge-
meen, die “geloof” in ‘’n god wat daar êrens bo in 
die hemel swewe en ons nou maar ons armsalige 
gang laat gaan nie. Maar die geloof in ’n God wat in 
Christus elke dag besig is met elke mens en met 
elke volk. 
     Die geloof in ’n God wat nie verniet hier aan die 
Suidpunt van hierdie groot kontinent ’n volk ge-
plant het wat Hom ken en wat Sy Woord ken nie. 
Dit was die fondament en dit is vandag nog die 
fondament onder ons volk se bestaan. En dáárom 
moet ons eens goed luister na wat Dawid hier sê. 
Dawid sê hier: ”Mense, steek julle hande tog nie uit 
na my nie, want ek is maar ’n muur, ’n omgestote 
klipmuur daarby. Maar strek julle hande uit na, en 
staan met julle voete op die Fondament: vertrou op 
Hóm altyd, o volk.” 
 
”Vertrou op Hom… altyd!” Nie alleen wanneer dit 
goed gaan met julle nie, maar ook, en veral, wan-
neer dit nie goed gaan nie. Nie alleen wanneer dit 
lig is nie, maar ook, en veral, wanneer dit donker is. 
Nie alleen wanneer die oorwinning van ’n party, of 
van ’n mens of van ’n volk ons harte dankbaar stem 
nie, maar ook, en veral, wanneer ons die nietigheid 
en die kortstondigheid van ’n mens en van ’n mens 
se grootheid aanskou.  
      Na die Woord moet ons luister, broeder en 
suster. Vandág, as Christene, as lede van ons volk, 
as burgers van ons land… luister, so heel aandagtig 
luister. Want dit is die woord wat ons nog nodig 
gaan kry in hierdie tyd: ”Vertrou op Hom altyd, o 
volk.” 
     En daardie Godsvertroue is nie alleen maar 
bedoel vir die publieke lewe nie, iss nie alleen maar 
bedoel vir ’n groot massavergadering, vir ’n groot 
demonstrasie van volkseenheid nie. Want daardie 
geloof vind nie sy oorsprong, sy wortel, sy fonda-
ment in wat ek met welgekose woorde in die open-
baar verklaar of wat ek in roerende teosprake a 
vore bring nie. Daardie geloof moet sy voedings-
bodem, sy bron, vind in die binnekamer. En miskien, 
wie sal die antwoord weet, miskien wou God ons 
wel weer dáárheen uitdryf! Miskien wou God ons 
wel eens weer losmaak van die rumoer en die ge-
juig en die soms wel eens opvallende selfverse-
kerdheid en selfgerigtheid van ons openbare lewe 
en ons terugdryf na ons binnekamer. Dáár begin 
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ook ware staatsmanswysheid: in die binnekamer! 
En God sy dank dat ons nog steeds, in die verlede 
en tot op vandag toe, leiers gehad het wat nooit 
geskroom het om dit te erken nie. 
     Ook dr Verwoerd was nie alleen maar ’n man van 
massa-byeenkomste, van ’n politieke verhoog, van 
knap redevoerings in die Parlement en daar buite 
nie. Hy was ook ’n man wat ’n deur agter hom kon 
toemaak…hy was ’n man wat ook op sy knieë sy 
volk regeer het.  En dit is die geheim van sy staats-
manskap. 
      En dit is ook die geheim, en daar moet u en ek as 
gewone burgers van die land eens goed na luister: 
dit is ook die geheim van die voortbestaan van ’n 
volk! Dit moet ’n volk wees wat ’n binnekamer ken! 
     Want die wêreld se geskiedenis en ’n volk se 
geskiedenis word nie gemaak in die raad van die 
grotes nie, by die VVO in New York, of by die Ameri-
kaanse regering in Washington, of by die kommu-
niste in Moskou en Peking, of deur Wilson in 
Londen nie. Die geskiedenis van die wêreld en die 
geskiedenis van ons volk word gemaak in die he-
mel. En die deur na die hemel is weereens nie Wash-
ington of Londen of Moskou nie. En dis ook nie 
Kaapstad of Pretoria nie.  Maar die deur na die he-
mel is u binnekamer! Daar word die geskiedenis 
gemaak! Daar word u land en myne geregeer. Want 
daar kom u saam met Jesus Christus, die Deur! – 
”Stort julle hart uit voor sy aangesig!” 
  
Die geskiedenis van Suid-Afrika is nie alleen maar 
die geskiedenis van ’n klein volkie wat hom met 
moeite kan handhaaf aan die Suidpunt van hierdie 
donker en dreigende kontinent nie. Die geskiedenis 
van Suid-Afrika en die geskiedenis van u en van my 
en van ons kinders vorm deel van die geskiedenis 
van die koms van Gods Ryk. Alles wat daar in die 
wêreld gebeur en vandag gebeur en nog môre sal 
gebeur werk heen, nie op die grootmaking van die 
witman nie of op die oorwinning van die swartman 
nie, maar dit werk heen op die koms van die 
Koninkryk van God. 
     So het die Calvinistiese Afrikaner dit van die be-
gin af gesien. So het ook ons ontslape premier dit 

gesien. Hy het ons ook steeds gewaarsku dat ons 
nie hier is ter wille van onsself nie en nie ter wille 
van die rykdom en voorspoed wat ons vir onsself 
kan bymekaar maak nie, maar ons is hier met ’n 
doel. Om die Evangelie van Jesus Christus uit te dra 
die donker woude van Afrika in. Dit is die doel: om 
aan die wêreld te wys dat daar ’n volk is wat Gods 
Woord nog ken en wat Gods Koninkryk verwag. 
      En daar gaan dit om: om die koms van die 
Koninkryk van God! En daar is Jesus Christus mee 
besig, die eeue deur. 
       Ons het so dikwels gevar: ”Waarom?” En: ”Wat 
nou?”. ’n Gelowige moet dit nie langer vra nie. ’n 
Gelowige wéét! Al verstaan hy dit nie altyd nie, hy 
weet: in al hierdie dinge is God besig, onbegryplik 
besig, soms skynbaar hardvogtig besig om sy 
Koninkryk te laat kom. Totdat Hy alleen groot sal 
wees en alle monde Hóm sal prys. 
     En daarom, my broeder en suster, is daar ook ’n 
boodskap vir die toekoms, is daar ook uitsig vir die 
toekoms, is daar perspektief. Daarom is daar een 
ding waaraan u en ek nooit hoef te twyfel nie: ”My 
toevlug is in God.” 
      God is die spelonk waarin ek kan skuil. En dan 
kan maar kom wat wil en dan kan die winde van 
verandering maar waai om my lewenshuis en om 
die huise van my volk en my land: rondom dit alles 
staan God! 
      In God, in my spelonk, is ek veilig. Vyande kan 
maar agter ons aan wees, die gevaar uit die 
sogenaamde beskaafde, Westerse wêreld en die 
dreigende gevaar uit die Rooi Ooste en die 
skreeuende gevaar uit die swart Noorde…maar ’n 
volk wat die Here vrees het ’n spelonk!  God self! 
     So, broeder en suster, wil ons as Christene en as 
Christenburgers van ons land die toekoms ingaan. 
Ons is nie bevrees nie! Al wil die angs ons ook soms 
om die hart knel, ons is nie verslae nie. Al was daar 
die hele week ’n knop in ons keel en al is ons 
gemoed gebreek: in God is ons toevlug. In Hom 
skuil ons.  
 
Amen. 
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Sluipmoord: ’n Amerikaanse blad 

gee die toon aan…! 
 

Een van die vreemdste dinge in verband met die sluipmoord op dr HF Verwoerd is die voorblad en 
berigte wat verskyn het in die Amerikaanse tydskrif TIME op 26 Augustus 1966 – slegs een week voor 
die sluipmoord op die eerste minister in die Volksraad. Daar is klaarblyklik probeer om die klem te laat 
val op sy persoon, soos afgelei kan word uit die foto hieronder. In Suid-Afrika het die Sunday Tribune 
van Durban ook ’n voorbladberig gehad oor ’n geheime plan om van dr Verwoerd ontslae te raak. 
Hierdie berigte is uiters betekenisvol wanneer die vyandskap teen dr Verwoerd vanuit die links-liberale 
oorde, en vanuit sowel Amerika as Brittanje in gedagte gehou word. Die opstoking van ’n klimaat 
waarin daar van gewelddadige metodes gebruik gemaak kon word, is na die sluipmoord druk in  
Afrikanerkringe bespreek, asook deur verskillende joernaliste en kommentators.  
 

 

 

 

Links is die voorblad van die nuustydskrif TIME, gedateer 26 Augustus 1966, slegs elf dae voor die sluipmoord in die 
Volksraad. Die foto wat waarskynlik daarvoor gebruik is, is die een regs, wat vroeër in 1966 ter geleentheid geneem is, 
of minstens uit dieselfde reeks by dieselfde geleentheid. Die ooreenstemming is volkome duidelik. TIME se kunstenaar 
het egter sy bes probeer om dr Verwoerd ongenaakbaar, onversetlik, lelik en nors voor te stel. Daarby word dr  
Verwoerd teen ’n agtergrond van tronk- of heiningdrade geplaas, en dit strook met die strekking van die artikel dat 
Suid-Afrika ’n soort polisiestaat sou wees. ’n Verdere betekenisvolle feit is dat TIME se voorblad van 1966 ooreenstem 
met die ontwerp van ’n voorblad wat nooit gebruik is nie en wat ses jaar tevore in 1960 voorberei is. In 1960 is die 
eerste aanslag op dr Verwoerd se lewe deur David Pratt uitgevoer – maar dr Verwoerd het dit wonderbaarlik oorleef.  
Die eerste ontwerp van die voorblad in 1960 het ook die tema van swart opstand uitgebeeld; en dit is merkwaardig dat 
hierdie ontwerp vir ses jaar byderhand gehou is tot kort voor die tweede aanslag op dr Verwoerd se lewe op 6 Septem-
ber 1966. Die ontwerp word op die volgende bladsy getoon, saam met die foto wat die kunstenaar gebruik het daar-
voor. In 1966 is dr Verwoerd (soos hierbo gesien kan word) baie meer aggressief uitgebeeld as in die poging van 1960.  
Die kunstenaar van die 1966-voorblad (bo) was Boris Chaliapin –  ‘n naam wat selfs eienaardig klink binne die geledere 
van ’n Amerikaanse elite-tydskrif. Die geel band skuins oor die voorblad lui: The Delusions of Apartheid. Saam met die 
persoon van dr Verwoerd as staatshoof, word die beleid van “apartheid” doelbewus ook in die visier getrek.  
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   ■ TIME se eerste ontwerp vir ’n voorblad met dr 
Verwoerd se beeld daarop, is in 1960 uitgevoer – die 
jaar waarin die eerste aanslag op sy lewe plaasgevind 
het - te Milnerpark, op 9 April 1960.  

Links bo is die konsepontwerp vir die voorblad vir die tydskrif TIME in 1960. Dit is ontwerp deur die kunstenaar Bernard 
Safran. Soos in 1966 word die eerste minister voor heiningdrade uitgebeeld en die handseine van PAC-terroriste word 
daaragter ingeskilder. Die foto (regs) wat die kunstenaar vir die ontwerp gebruik het,  was ’n bekende openbare beeld 
wat deur die Nasionale Party op plakkate gebruik is. Die kunstenaar se poging om dr Verwoerd ouer of miskien on-
vriendelik voor te stel was klaarblyklik nie geslaagd nie – moontlik was dit een rede waarom dit nooit gebruik is nie.  

 
 
 

 
■  Die Suid-Afrikaanse kunstenaar John Meyer het hierdie voortreflike illustrasie geskilder. Dit beeld die draers van 

dr Verwoerd se kis uit tydens die begrafnisdiens by die Uniegebou, op Saterdag 10 September 1966. Senior weermag-
bevelvoerders en lede van die kabinet het die kis gedra. Heel links voor verskyn dr Albert Hertzog, wat in sy dagboek 

op 7 September 1966 dr Verwoerd se leierskap opgesom het met die woorde: ”Hy was ’n reus”. 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Redakteur tree uit 

 

Mnr Meinhard Peters skryf: 

      Met hierdie September-uitgawe tree ek as redak-

teur van Die Afrikaner uit. Dit was ‟n groot voorreg 

om dié blad te hanteer vanaf Julie 2014, toe ons op die 

nuwe formaat besluit het. Vanaf die heel eerste uit-

gawe van Die Afrikaner (in Januarie 1970) was ek ‟n 

ywerige leser. Vanaf 1977 het ek op vryskutbasis van 

tyd tot tyd artikels of kommentaar vir Die Afrikaner 

geskryf. Skoolgeld wat ek oor jare moes betaal om 

saam met mnr Beaumont Schoeman en mnr Jaap 

Marais te kon werk, was vir my goud werd. Met al die 

redakteurs daarna kon ek ook hartlik saamwerk. 

     ‟n Nuwe skof lê vir Die Afrikaner voor. As unieke 

stem binne Afrikanergeledere is dit onmisbaar. Die 

Afrikaner het gedoen wat sy naam aandui: dit het ge-

beure vertolk wat die Afrikanervolk raak, gesien uit 

die oogpunt van die kultuurgebonde en gelowige Afri-

kanerdom. ‟n Geweldige stuk geskiedenis (tussen 

1969 tot vandag) is in die bladsye van Die Afrikaner 

vir die nageslag vasgelê – dit karteer die verraad wat 

daar binne Afrikanergeledere gepleeg is, asook die 

aard van die vyandelike aanslag op ons. In positiewe 

sin verbeeld dit ook die stryd om beginsels wat aange-

knoop moes word sedert die skeuring in die NP in 

1969. 

     Dit was my voorreg om in dr Verwoerd se kiesaf-

deling, te Heidelberg, groot te word waar ek in 1965 

gematrikuleer het. Ek onthou maklik ‟n dosyn geleent-

hede waar dr Verwoerd opgetree het en waar ek met 

aandag na hom kon luister – want hy kon sy saak so 

so goed en oortuigend stel dat enigiemand hom mak-

lik kon volg. Hy was ‟n groot leier, maar tog iemand 

wat dit nie benede hom geag het om leerlinge toe te 

spreek in ‟n nuwe koshuis nie, of om tussen gewone 

mense op ‟n stryddag rond te beweeg nie. Oor sy eie 

veiligheid het hy hom glad nie gekwel nie. Vir my 

was dit lewensverrykend om in die opslag van die 

krisis van 1969 saam met die “Verwoerd-mense” in 

die politiek te kon staan.     

     By hierdie afskeid wil ek graag al ons medewerk-

ers bedank, diegene wat hulle ingespan het om te 

skryf, verskillende korrespondente, fotograwe, die 

drukkers, die tussengangers, die verspreiders en die 

administratiewe personeel by ons hoofkantoor. Na-

tuurlik vergeet mens niemand wat finansieel opgeoffer 

het vir die bestaan van ons blad nie. Die Afrikaner kan 

alleen slaag in die vorm van ‟n spanpoging, mits hy 

altyd sy ideale helder voor oë hou.  

     Mag die toekoms vir ons volk onder die Skepper se 

hand oopgaan, sodat ons volkslewe in volle blom kan 

staan – soos ons dit in die verlede geken het – en mag 

ons deur die donker tye wat ons tans beleef die nodige 

geloof en moed behou om tot die oorwinning te vol-

hard.                                                                           ■  
 
 

 

 

 
 

Op Saterdagaand, 10 September 2016, word twee 
DVD’s oor die lewe van dr HF Verwoerd by die Voor-
trekkermonument in Pretoria bekend gestel. Die 
DVD’s is dokumentêr van aard. Dit is deur mnr Johan 
Wiesner uit unieke argiefmateriaal en ’n reeks van 
onderhoude saamgestel. Die DVD’s kan ook bekom 
word van mnr Wiesner by die volgende kontaknom-
mers: 

Tel 012-663 4355 
Tel 084-351 9200 

 

Of per e-pos:   johanwiesner@lantic.net 
       Besoek ook  www.hfverwoerd.co.za 
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 Wie het dr Verwoerd se koers bly volg? 
 

 

 

 
   

 

 Na 1966 het dr Verwoerd se opvolger, 
mnr John Vorster begin om dr Verwoerd 
se erfenis stuk vir stuk af te breek; om let-
terlik sy spore dood te vee. Simboliese 
aksies was o.a. die sluiting van die Onder-
wyskollege op Heidelberg en die same-
voeging van die kiesafdelings Heidelberg 
en Nigel.  Belangriker egter, was die 
vernietiging van die beleid van sosiale 
skeiding – eers op sportgebied en toe in 
hotelle. Daarna het mnr Vorster die inter-
nasionale spel teen Rhodesië saam met 
Amerika begin speel. Die VVO is toege-
laat om weer in Suidwes in te meng; en 
uiteindelik is dié landsdeel afgesny.  Die 
konserwatiewe Afrikaners in die NP is 
uitgedryf omdat hulle “verkramp” sou 
wees! Maar dit was juis dr Hertzog se 
HNP wat by dr Verwoerd, sy beleid en sy 
beginsels bly staan het, soos die drie uit-
gawes van die tydskrif  STER (1968, 

1969, 1970) hiernaas aantoon.   ■ 



Skep ’n toekoms vir jou volk deur 
selfwerksaamheid en selfbeskikking 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ons sal hom nie vergeet nie…!! 
 



 

■  WENKE VIR DIE LEES VAN DIE ELEKTRONIESE 
 WEERGAWE VAN DIE AFRIKANER 

 
 

     Vir leesgemak kan die PDF-dokument soos volg opgestel word: 

 

(1) Stel die persentasie vergroting bo in die balkie; of ook regs-onder op 

die skerm. Byvoorbeeld:  75% tot 100%  is baie geskik om een bladsy 

op ’n keer te kan lees.  En dan ook: 

 

(2) Kies op die PDF-balkie VIEW >> PAGE DISPLAY >> TWO UP om twee 

bladsye gelyktydig op die skerm te kan sien.  

 

(3) Kiesenige ander opsie om u voorkeur leesmetode te pas. Byvoorbeeld 

“Full Screen mode” om een bladsy vol op die skerm te vertoon. 

 

●   Stuur gerus u siening van die gebeure in ons land per brief aan 

     Die Afrikaner, by die volgende adres: redakteur48@gmail.com 
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