
Alberton en Verwoerd 

Veral die jonger mense sal nie weet dat daar ’n verbintenis is tussen Alberton en dr. H. F. 

Verwoerd. die Suid-Afrikaanse Eerste Minister wat in 1966 vermoor is nie. 

Verwoerd het  aan die Herenigde Nasionale Party (HNP) behoort. Dié party moet nie met die 

HNP van baie jare later verwar word nie. In 1948-verkiesing staan hy as kandidaat in die 

Albertonse kiesafdeling. Dit was gladnie ’n lukrake keuse nie: die Nasionaliste het geweet dat 

hulle alle areas buite Johannesburg en Durban/Pieter Maritzburg si inpalm maar hulle moes 

’n deurbraak maak in ten minste twee Randse kiesafdelings as hulle die helfte van die 

Parlement se setels wou hê. Die keuse het op Brakpan en Alberton geval omdat albei dorpe 

nasionalistiese dorpsrade gehad het asook ’n geskiedenis van teenkanting teen die 

Unieregering alreeds vanaf die Ossewa Brandwag-dae. 

Verwoerd en sy vrou, Betsie, het die Afrikaners in Alberton baie bekoor met hulle 

charismatiese persoonlikhede. 

Verwoerd was deeglik bewus daarvan dat hy nie in hierdie kiesafdeling sou hond haaraf 

maak nie, maar hy moes een van die hoof- VP-kandidate (Marais Steyn) goed besig hou in 

die aanloop van die verkiesing. Dit sou tog voordeel vir die HNP op die lange duur inhou. 

Steyn was een van die min Afrikaanssprekende parlementslede wat in die res van Transvaal 

invloed kon hê. Deurdat Steyn gedwing was om sy aandag baie op Alberton toe te spits, het 

hy die geleenthede vir die nasionaliste positief gemaak. Die HNP het ook geweet dat dit net 

’n kwessie van tyd sou wees voor Alberton ook aan die HNP sou behoort. 

In hierdie skaakspel het albei partye 75 setels gesoek om in staat te wees om te kan regeer. 

Dit het beteken dat die HNP ’n toename van 32 setels moes bekom – iets oënskynlik 

onmoontlik in ’n moderne demokrasie. 

Hoe nader die verkiesingsdag gekom het, hoe benouder het Steyn geraak. Hy het ’n sug van 

verligting geslaak toe die uitslae inkom en hy met ’n geringe meerderheid van slegs 171 

stemme sy setel kon behou. 

In die verkiesing van 1948 is die regering van Smuts egter geheel en al verslaan. Saam met 

Klasie Havenga se Afrikanerparty is die NP gevorm wat die regerende party sou wees. Vir sy 

ywer is Verwoerd beloon met ’n senatorskap. Net twee jaar later, in 1950, word hy minister 

van Bantoesake. Interessant is dat Marais Steyn ook kort daarna na die NP oorgeloop het. 

Sy spoor in Alberton is onder meer gesien deur die stigting van onder meer die Elizabeth 

Verwoerd-damesklub. 
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