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Dr HF Verwoerd: Wie sy nagedagtenis wil vernietig, byt aan graniet 
 

Dr Verwoerd het reeds as student op Stellenbosch getoon dat hy ‘n buitengewone mens 
was. In 1923 is hy gekies  as voorsitter van die Studenteraad op Stellenbosch, en in dieselfde 
jaar (maar 22 jaar oud) is hy as lektor by dié Universiteit aangestel.  

Hy was maar net 37 jaar oud toe hy ondervoorsitter van die dagbestuur van die Nasionale 
Party geword het en op die ouderdom van 45 het hy ondervoorsitter van die Nasionale 
Party van Transvaal geword. In 1948 (46 jaar oud) word hy Minister van Naturellesake en in 
1958 die Eerste Minister van Suid-Afrika (56 jaar oud). 

Dr Verwoerd is deur sy kollegas in die Volksraad baie hoog geag. Hy was ‘n knap 
intellektueel, groot idealis en ‘n sterk beginselmens. Onder sy leiding het die 
Afrikanereenheid wat reeds bestaan het, sterk gegroei.  

Die Transvaler het in ‘n hoofartikel op 7 September 1966 geskryf: “Dr Verwoerd was ‘n man 
van buitengewone formaat. In hom het die Suid-Afrikaanse staatsmanskuns ongetwyfeld ‘n 
hoogtepunt bereik wat nie maklik oortref kan word nie. Begaaf met ‘n heldere en 
skitterende intellek… besiel met ‘n beginselvastheid… en gebore met al die eienskappe wat 
van die leier van ‘n volk verwag kan word…”  

BM Schoeman skryf (1966): “Agt jaar lank het dr Verwoerd die politieke toneel oorheers. In 
sekere kringe was hy ‘n gehate figuur, die man van graniet, wat ten alle koste van die toneel 
moes verdwyn. Sy politieke opponente het hom gevrees, maar ook gerespekteer. Vir sy eie 
mense was hy die simbool van voortbestaan en sekuriteit in ‘n bedreigde sub-kontinent”. 

 

Sy gees mag nooit sterwe nie 

Mnr Fred Barnard was 13 jaar lank dr Verwoerd se privaat-sekretaris. Hy het dr Verwoerd só 
onthou: 

“Dr Verwoerd was daardie onwrikbare volksleier wat doelgerig op sy doelwit afgestuur het. 
Ek onthou hom as die genadelose werker in die Uniegebou, in Groote Schuur en in Libertas. 
Ek onthou die luimige hengelaar op die rotse by St. Lucia, Rooikrans en Bettiesbaai. 

“Dr Verwoerd se gees is in hierdie land onsterflik. Ek onthou hom waar hy in Lancaster 
House in Londen man-alleen rotsvas teen ‘n wrede en meedoënlose oormag gestaan het – 
nie ter wille van homself nie, maar ter wille van sy land en sy volk wat hy so liefgehad het. 
Hoe luisterryk was sy triomf nie daar nie! 

“Ek herleef in my gees daardie dag in 1953 toe ons ampsmotor op die stofpad duskant 
Lichtenburg in die Wes-Transvaal onklaar geraak het terwyl ons op pad was na die 
Bantoegebiede waar hy as Minister verantwoordelikhede gehad het. Hy het verkies om voet 
te slaan, baadjie oor die skouer, na waar sy pligte hom geroep het. 

“Ek sien hom op Woensdag, 3 Februarie 1960 in die Parlementsgebou waar hy rondborstig 
aan die Britse eerste minister, Harold MacMillan, verduidelik het dat, ongeag watter 
gedagtes die Britse Ryk ook al mag hê, die Witman van Suid-Afrika gekom het om hier in 
Suid-Afrika te bly. 



“Dan was daar daardie dag in April 1953 toe ons in sy ou Chrysler op pad vanaf Barberton 
deur ‘n verwese vroutjie met haar kroos van drie voorgekeer is met die versoek om hulle tog 
by die stasie in Pretoria af te laai. Ten spyte van my protes, het hy spontaan aan haar 
versoek voldoen. Hy het land en sand geredekawel sonder dat iemand bewus was dat ‘n 
minister aan die woord was. 

“Net so heerlik was dit om teen sononder saam met hom op die waters van die Zambezi 
tussen krioelende krokodille tiervis te vang; of om onder skaduryke Mopanies by Oshikango 
in die verre Ovamboland na sy redevoering voor tienduisende Swartes te luister. 

“Die bakens wat dr Verwoerd geplant het, staan stewig en sterk teen die horison afgeëts. Sy 
gees mag nooit sterf nie”. 

 

Die Verloëning van die Verwoerd-denkbeeld 

Tydens die 12e HF Verwoerd-gedenklesing in 1986 het wyle mnr Jaap Marais, Leier van die 
HNP, uitgespel hoe die teenstanders van dr Verwoerd alles in die stryd gewerp het om dr 
Verwoerd se suksesvolle beleid van afsonderlike ontwikkeling te vernietig. Onder die opskrif 
Die verloëning van die Verwoerd-denkbeeld het mnr Marais hulde aan dr Verwoerd gebring: 

“Dr Hendrik Verwoerd verteenwoordig een van die hoë spitse in die Suid-Afrikaanse 
geskiedenis. Die wonderbaarlike ontkoming aan die aanslag op sy lewe in 1960 het hom met 
mistieke mag aan die harte van sy volk gebind.  

“Sy onstuitbare wil om Suid-Afrika so gou moontlik ‘n republiek te maak, het Afrikaners 
begeester. Sy verskeie diplomatieke oorwinnings oor Britse politici en VVO-
verteenwoordigers het aan hom ‘n rysige gestalte in die internasionale politiek gegee. Sy 
oorwinning in die internasionale hofsaak oor Suidwes-Afrika teen die groot politieke 
magsblokke het aan hom ‘n beeld van byna onoorwinlikheid gegee. Sy suksesvolle 
staatmanskap was veral te danke aan sy sterk buitelandse beleid, waarop ook Suid-Afrika se 
ekonomiese gesondheid gerus het. 

“Met die ontplooiing van die binnelandse beleid van afsonderlike ontwikkeling het die 
teenstanders daarvan al swakker geword, het Afrikaners selde in die geskiedenis só verenig 
gestaan, en het Engelssprekendes in groeiende getalle hulle met die Nasionale Party 
vereenselwig. 

“Die era van dr Verwoerd was ‘n onmiskenbare hooggety van suksesvolle politieke leierskap. 
Dit is ‘n saak van verwondering, en vir Suid-Afrika ‘n tragedie dat sy opvolgers nie ingesien 
het waarop dié sukses gebou was, of nie die moed gehad het om daarop voort te bou nie. 

“Twintig jaar (in 1986) na die sluipmoord op dr Verwoerd lê sy werk in volslae puin.” 

 

Sy teenstanders respekteer hom!  

Dr Verwoerd was suksesvol langs die hele linie van die staatsbestuur: buitelandse 
betrekkings, Republiekwording, uittrede uit die Statebond, versterking van Suid-Afrika se 
soewereinitiet, verbetering van rassebetrekkinge, groeiende Afrikanereenheid en Blanke 
solidariteit. 

Sy diplomatieke suksesse was baie betekenisvol: teen die VVO, met die besoek van die 
voormalige Sekretaris-Generaal (Doug Hammerskjöld), later met Carpio en De Alva en veral 



die oorwinning in 1966 met die Internasionale Hofuitspraak oor Suidwes-Afrika in Suid-
Afrika se guns. 

Hy het die Wilson-regering van Brittanje getroef met sy beleid nadat Rhodesië 
onafhanklikheid verklaar het. 

Een van sy grootste opponente, die Rand Daily Mail, het na die hofuitspraak oor SWA 
geskryf: “Verwoerd kan sy vingers klap vir die VVO… hy kan bekostig om neer te sien  op dié 
wêreldliggaam.” Dieselfde koerant het oor die Suid-Afrikaanse ekonomie geskryf: “Die volk 
ly aan ‘n oordaad van voorspoed, en hy (Verwoerd) kan byna onbeperkte fondse oproep vir 
alles wat hy tans benodig aan militêre verdediging. (30 Julie 1966) 

‘n Maand later het die Amerikaanse blad, Time, wat bekend was vir sy vyandigheid teen dr 
Verwoerd, geskryf: “Suid-Afrika is midde-in ‘n massiewe oplewing. Aangetrokke deur 
goedkoop arbeid, ’n goudgesteunde geldeenheid en hoë winste, het beleggers van oor die 
hele wêreld geld in die land ingeploeg, en die nuwe nywerhede wat hulle begin het, het 
produksie en verbruik opgejaag saam met die aanvraag vir arbeid… Verwoerd roem dikwels 
daarop dat die Swartes van Suid-Afrika beter daaraan toe is as elders op die kontinent. 
Ekonomies het hy gelyk. 

Jan Botha, destyds ‘n ondersteuner van die ver-linkse PFP, het in 1967 ‘n boek, Verwoerd is 
dead, geskryf. Daarin skryf dié opponent van dr Verwoerd: “Teen die tyd toe hy gesterf het, 
het dr Verwoerd sy eie monument gebou gehad, wat daar was vir almal om te sien: die 
Republiek van Suid-Afrika. Die Blankes was saamgesmee tot eenheid, die land was militêr 
sterk en veerkragtig, die polisie en die veiligheidsmagte was besig om doeltreffend te werk 
met alle pogings tot ondermyning en infiltrasie, die land se ekonomie was dinamies, 
uitdyend en het grotendeels selfonderhoudend geword.” 

Botha skryf verder: “In die geskiedenis sal sy naam altyd voortleef as leier wat, toe sy land 
bedreig was deur binnelandse onlus en ekonomiese sanksies, boikotte en openlike aggressie 
van oorsee, gestaan het as ‘n simbool van weerstand en die wil en vasberadenheid om te 
oorleef. Sy fisieke en geestelike moed het hom ‘n lewende legende gemaak vir dié wat hom 
gevolg het. 

Die redakteur van The Natal Witness in die sestigerjare, GH Calpin, was nie ‘n ondersteuner 
van dr Verwoerd of die Nasionale Party nie. Sy selfstandigheid van gees het hom egter 
onderskei van ander Engelse koerantredakteurs. Calpin skryf in 1968: “Die Engelse hou nie 
van sterk manne nie, nie in die politiek, nie in enigiets nie; dog laat dit gesê word dat weinige 
Eerste Ministers hulle respek so ruimskoots gewen het soos dr Verwoerd”. 

Calpin was in ‘n posisie om die Engelse se verhouding tot dr Verwoerd te vertolk. Hy skryf 
verder: “Hoe meer hulle hom gesien het, hoe meer was die Engelse aangetrokke tot 
Verwoerd en sy hantering van Suid-Afrika se sake”.  

Calpin het egter ingesien dat dié aangetrokkenheid nie was as gevolg van ‘n verengelsing of 
‘n verwatering van sy beginsels nie. In die lig van dié besef, skryf Calpin: “Dit is skaars nodig 
om te sê dat die oorheersende mag Afrikanernasionalisme is, waarvan dr Verwoerd die mees 
inspirerende voorbeeld is… 

“Sy persoonlikheid alleen was ‘n aanbeveling. Niemand kon na hom luister sonder om sy 
verstommende briljantheid en sy begrip van sy onderwerp te bewonder nie. Hy het die 
verstand van ‘n rekenaar gehad.  



Die kenmerk van dr Verwoerd se bestuurstyl en leiding was openlikheid en openbare 
eerbaarheid. Senator Jan de Klerk, Minister in die Kabinet, het onder andere gesê:  

“… ‘n peroon wat hom nooit skuldig gemaak het aan enige diplomatieke uitoorlêery van wie 
ookal nie.” 

Na die Statebondskonferensie waar dr. Verwoerd Suid-Afrika se aansoek om lidmaatskap 
teruggetrek het, het sir Robert Menzies, die Eerste Minister van Australië, in sy memoirs 
geskryf: “Dwarsdeur die verrigtinge het hy hom met opvallende hoflikheid en waardigheid 
gedra. Maar hy wou geensins afwyk nie. Hier was ‘n man van hoë inbors, maar ontoegeeflik 
in sy opvattings”. 

Verwoerd was ‘n gedugte politieke figuur. Hy kon met ‘n opponent gemaklik afreken sonder 
om neerhalend of geniepsig te wees. Selfs die leier van die destydse Progressiewe Party, 
Helen Suzman, het na haar uittrede in 1989 in ‘n radio-onderhoud die opmerking gemaak 
dat dr Verwoerd die een persoon was wat sy gevrees het. 

Dr TE Dönges, destyds Minister van Finansies, het gesê: ”Een van sy groot kenmerke was sy 
selfloosheid. Hy het nooit teruggedeins vir enige opoffering wat hy vir sy land of volk moes 
maak nie”. 

Op 7 September 1966 het die redakteur van Die Oosterlig,’n Afrikaanse dagblad in Port 
Elizabeth, in ‘n hoofartikel geskryf: “Soos Paul Kruger voor hom, was hy die kolos onder sy 
mense – die verpersoonliking van hul stryd, hul ideale, hul geloof en hul vasberadenheid in 
teenspoed. Niemand was meer onversetlik in beginsel, meer gestaal in  oortuiging en meer 
getrou aan die gloed van idealisme en die siel van sy volk as hierdie groot Afrikaner nie.” 

Laat dit weer gesê word: Wie dr Verwoerd se nagedagtenis wil vernietig, byt aan graniet. 
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