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Liewe volksgenoot, 

SÓ ONTHOU ÉK VIR DR VERWOERD 
 
Hierdie brief handel oor die herdenking van die lewe van Dr Verwoerd. Daarmee wil ek graag met u 
as my mede-Afrikaner enkele van my persoonlike belewenisse van hom deel. Dit wat ek met u gaan 
deel, is veel eerder ‘n produk van my hart as van my verstand. 
 
Toe hy op 2 September 1958 deur die koukus van die Nasionale Party as hoofleier van die party 
aangewys is, was dit vir my as 10-jarige seuntjie ‘n totaal onbekende en ook vreemde naam en as ek 
my belewenis daarvan reg onthou toe my vader my dit meegedeel het, was dit vir my ‘n halwe 
teleurstelling. Daar was toe alreeds meer bekende name soos dié van Adv C.R. Swart en Dr T.E. 
Dönges genoem as moontlike opvolgers vir Adv J.G. Strijdom, wat kort tevore oorlede is. Soos die 
jare egter aangestap het en ek meer in die politiek begin belanggestel het, het my bewondering vir 
hom gegroei en het daar in my hart ‘n liefde vir hom begin ontwikkel. Dr Verwoerd se staatmanskap 
en die wyse waarop hy dit toegepas het, was beslis die grootste enkele invloed in die vroeë vorming 
van my eie politieke denke. Teen die tyd wat ek matriek geskryf het, het ek omtrent al sy 
belangrikste toesprake onder oë gehad. 
 
Tydens die verkiesing van 1966 was ek bevoorreg om as eerstejaarstudent te help met die 
verkiesingswerk in die kiesafdeling Rissik in Pretoria en ek was teenwoordig toe Dr en mevrou 
Verwoerd hulle stemme daar uitgebring het. Ek was ook in die gehoor in die amfiteater van die 
Voortrekkermonument toe hy die hoofrede gelewer het tydens die 5-jarige herdenking van die 
ontstaan van die Republiek van Suid-Afrika op 31 Mei 1966. Toe sy begrafnisstoet na die Helde-akker 
beweeg het, was ek op Kerkplein. 
 
U sal seker begryp dat dit vir my ‘n geweldige persoonlike verlies was toe ek die middag van 6 
September in my koshuiskamer die nuus van sy dood moes aanhoor. Baie erger was egter die 
belewenis van die karaktermoord op hom in die jare wat daarop gevolg het. 
 
Die bewondering vir Dr Verwoerd wat in my kinder- en jeugjare ontstaan het, het egter 
eksponensieël gegroei sedert ek ‘n paar maande gelede aktief by die herdenking van sy lewe en sy 
nalatenskap betrokke geraak het. Deur my blootstelling aan die literatuur oor Dr Verwoerd het ek 
hom beter leer ken as toe hy nog geleef het en dit het ‘n groot verdieping en verryking in my eie 
lewe teweeggebring. Soos wat my oë beweeg het oor die bladsye van die boeke wat oor hom geskryf 
is, het dit soms so vol trane geskiet dat ek nie verder kon lees nie. Terwyl ek eendag so gelees het, 
het die gedagte skielik my te binne geskiet dat daar van sy soort waarskynlik net een elke paar eeue 
op die wêreldtoneel verskyn en dat hy ‘n ware gawe van die Almagtige God van ons vaders aan ons 
volk was. In hom was ‘n kombinasie van eienskappe verenig wat waarskynlik van hom ‘n unieke 
persoon in die geledere van staatsleiers maak. 
 
Ek wil u aanmoedig om saam met my en andere by die herdenking van sy lewe betrokke te raak. Ek 
kan u verseker dat u lewe nie dieselfde sal wees na u kennismaking met Dr Verwoerd nie. Dit is ‘n 
ervaring wat geen Afrikaner moet mis nie. In hierdie uitgawe van Die Historiese Kompas kan u lees 
op welke wyse u met hom kan kennis maak en deel van die herdenking kan word. 
 
Met opregte Afrikanergroete 
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