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Geen uitdaging was vir hom te groot nie 
 

Op 18 November 1961 het dr Verwoerd, tydens die opening van die Hendrik Verwoerd-tonnels, 
gesê: 

“Dit is die trionf van die menslike gees deur die geslagte heen om hindernisse te oorwin en nie om 
deur hindernisse afgeskrik te word nie. Daarom, moenie dat ons ons ontstel oor die wêreld en wat 
hy oor ons te sê het nie. Laat ons ons slegs ontstel as daar in onsself nie genoeg vegkrag en 
werkkrag en denkkrag is om dit te oorwin wat in ons pad gegooi is nie. 

“Ons glo in ons toekoms en ons glo in ons goeie verhoudings met almal, oral in die wêreld en in 
Afrika. 

“Ons moet hierdie moeilike tye deurmaak, want ons is die manne en vroue van hierdie geslag wat 
‘n fondament moet lê vir die voortdurende oorkoming van die moeilikhede wat ons mag 
ondervind. Sodra ‘n volk niks het om voor te strewe nie, val hy uitmekaar, verloor hy sy 
weerstandsvermoë en word hy verswak. Ons word sterk in verstand en liggaam wanneer ons 
moeilikhede het om te bowe te kom, wanneer ons harde werk het om te doen. 

“Dit is ‘n goeie en ‘n ware lewensfeit dat mense altyd voorwaarts en opwaarts moet strewe as 
hulle wil presteer. In die lewensloop van ‘n mens is daar altyd strewe en altyd stryd. Rykdom 
neem dit nie van jou weg nie. Wat jy ookal verkry het, rus is daar nie. In die lewe van ‘n nasie is dit 
net so. Sonder doelgerigte strewe sal die lewe vergaan. 

“Laat ons by elke mylpaal bevestig dat ons ‘n volk is wat glo in sy God, wat glo dat sy lotgevalle 
bestuur is en ten opsigte van stryd en moeilikheid altyd sal glo dat niks geskep word net om 
vernietig te word nie.”  

 

Suid-Afrika was voorspoedig! 

Vanuit hierdie oortuiging het dr Verwoerd Suid-Afrika regeer en Suid-Afrika laat uitstyg in die 
Westerse wêreld: in vrede, goeie volkereverhouding en op ekonomiese gebied.  

Op 30 Julie 1966 skryf The Rand Daily Mail: “Geen ander Suid-Afrikaanse Eerste Minister was ooit 
in so ‘n magtige posisie in die land nie… Die nasie ly aan ‘n oordaad van voorspoed… Hy kan 
daarop aanspraak maak dat Suid-Afrika ‘n skitterende voorbeeld is van vrede op ‘n beroerde 
kontinent”. 

Suid-Afrika was ekonomies op ‘n golf van voorspoed. Die groeikoers was 6% per jaar teenoor die 
inflasiekoers van 2% per jaar. 74% van nuwe arbeid kon jaarliks in die formele sektor 
geakkommodeer word. 

The Star skryf op 27 Mei 1966: “Met die koers waarteen Suid-Afrika nou uitbrei, sal die woord 
‘wonderwerk’  waarskynlik gepas wees ná sy ontwikkeling in die volgende klompie jare”. 

Mnr Harry Oppenheimer het in sy 1963-verslag aan Anglo-American Corp. gesê die 
lewenstandaarde van Swartes in die vervaardigingsektor het gestyg teen 5,3 persent per jaar 
teenoor dié van Blankes teen 3,7 persent per jaar. 



Jan Botha (politieke opponent van dr Verwoerd) het geskryf: “Under this policy, Dr Verwoerd’s 
Government had launched the greatest programme of socio-economic upliftment for non-whites 
that South Africa had ever seen”. 

‘n Voormalige Britse Minister, Lord Deedes, het in Mei 1994 gesê: “Terwyl Suid-Afrika (in die 
sestigerjare) gegroei het tot die ekonomiese reus van die kontinent, het die ander (Swart) 
Statebondslede in armoede versink”.   

Suid-Afrika was ‘n Eerste Wêreldland en het onder die top tien lande in die Westerse Wêreld 
getel. Daar was vrede en voorspoed. Dit het goed gegaan met al die mense in Suid-Afrika. 

Na die algemene verkiesing van Oktober 1961 is binnelands en buitelands die hewigste denkbare 
veldtogte gevoer om dr Verwoerd van die politieke toneel te verwyder.  

Binnelands is gewelddadige optredes gevoer deur swart ondermynende organisasies soos Poqo, 
Umkonto we Sizwe, die PAC en die ANC. Dit het uitgeloop op die Rivonia-verhoor waarna Nelson 
Mandela en ander in die tronk beland het. Sabotasie het nie opgehou nie waarby veral studente 
aan Engelssprekende universiteite betrokke was. 

Maar dié aanslag is vanuit die buiteland ondersteun. Suid-Afrika is uit die een internasionale 
organisasie na die andere geskop in ‘n poging om Verwoerd se regering in isolasie tot oorgawe te 
dwing aan hulle voorskrifte. Suid-Afrika is voor die Internasionale Hof in Den Haag gedaag oor sy 
administrasie van SWA. Die Suid-Afrikaanse regering het oorweeg om sy lidmaatskap van die 
Verenigde Volke te beëindig. SA se lidmaatskap van die Internasionale Arbeidsorganisasie is 
beëindig.  Die VSA het ‘n beperkte sanksieveldtog teen Suid-Afrika ingestel, veral wat betref die 
lewering van wapentuig.  

En onder hierdie aanslae, binnelands en internasionaal, het Verwoerd voortgegaan om die beleid 
van afsonderlike ontwikkeling uit te bou. Dít het sy erns, sy geloof, sy ywer en deursettingsvemoë 
bewys. Verwoerd het voortgegaan om die Transkei op sy pad van selfbeskikking te plaas met 
ernstige bedenkinge onder ‘n groep ondersteuners binne die NP. Hulle het weggebreek en die 
Republikeinse Party gestig. 

 

Algemene verkiesing 

Met al hierdie politieke druk op hom het Verwoerd die algemene verkiesing aangekondig vir 30 
Maart 1966.  

‘n Rekord van 345 kandidate is genomineer. In die verkiesing in 1961 was 67 kiesafdelings 
onbestrede. Nou, in 1966, was net 19 onbestrede. Daar was meer moed by die opposisie om 
Verwoerd te opponeer. 

Die uitslag van die 1966-verkiesing het bo alles onderstreep hoe sterk Verwoerd gestaan het. Die 
Nasionale Party het sy grootste oorwinning ooit behaal. Die NP het 126 van die 166 setels gewen 
teenoor die 105 van 156 in 1961. Die NP het 755 195 stemme gekry (370 395 in 1961) teenoor die 
474 815 van die VP (285 242 in 1961). 

En die kersie op die koek was toe Suid-Afrika in Julie dieselfde jaar ook die hofsaak in Den Haag 
oor die administrasie van Suidwes-Afrika gewen het – ongetwyfeld die belangrikste oorwinning in 
dr Verwoerd se loopbaan. 

Dit is ons plig as verantwoordelike en trotse Afrikaners om dr Verwoerd se naam en die veelvoud 
van suksesse wat hy bereik het, te eer en staande te hou. Hierdie groot staatsman is steeds vir 
elke Afrikaner die voorbeeld van stryd – stryd tot oorwinning en herstel van ons volk se vryheid. 
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