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VOORWOORD 

Die geskiedenis van die Oranje-Vrystaat is reeds van alle kante 

deur historici belig en beskryf. Vir talle van hierdie navorsers 

was die Vrystaatse koerant wat tussen 1875 en 1900 verskyn het, 

De Express, van groot waarde. Daar bestaan egter nog nie 'n 

volledige studie oor die werk en lewe van die man wat vir die 

grootste gedeelte van die bestaan van die koerant sy redakteur 

was nie. 

Dit was vir my 'n voorreg om die rol en invloed van Carl Borcken

hagen in die Oranje-Vrystaat tydens die bewind van pres. J. H. 

Brand na te vors. Uit die bl adsye van De Express het sy sterk 

persoonlikheid, sy bekwaamheid as joernalis, sy koersvastheid, 

visie, insig en veelsydigheid na vore getree. Hy was in sy 

skryfwerk meester van die situasie en het altyd geweet waarom dit 

gaan. 

Van Borckenhagen se persoonlike dokumente en korrespondensie het 

niks behoue gebly nie aangesien die Britse invallers in Bloem

fontein in 1900 die inhoud van die geboue van De Express heel

temal vernietig het. 'n Paar briewe aan sy moeder in Duitsland 

en 'n aantal stukke korrespondensie met die owerheid in Transvaal 

is elders opgespoor. Die byna volledige versameling van eksem

plare van De Express bied egter 'n ryk bron van inligting oor die 

werk en denke van hierdie hoogs-begaafde, ywerige en invloedryke 

redakteur. Hierdie studie is grootliks gebaseer op navorsing van 

De Express. Enkele sekondere bronne waarvan s. r. Malan se 
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Politieke Strominge onder die Afrikaners van die VrystaatseRepu

bliek die waardevolste en omvattendste is, kon aanvullend gebruik 

word. 

Die onderhoud wat Karel Schoeman op 15 September 1979 met die 

twee-en-neentigjarige mev. Blanca Marais, enigste oorlewende kind 

van Borckenhagen, gevoer en op band opgeneem het, was van groot 

hulp, veral vir agtergrondgegewens. Mev. Marais was moontlik die 

laaste persoonlike skakel met Carl Borckenhagen. Ten spyte van 

haar hoe ouderdom was haar verstand besonder helder. Sy is 

intussen oorlede. 

De Express is in Hollands en Engels uitgegee. In die meeste 

gevalle, veral aan die begin, is die hoofartikels beide in 

Hollands en Engels gedruk. Borckenhagen was Duitssprekend, maar 

het Hollands en Engels baie gou onder die knie gekry. Mettertyd 

kon hy homself baie beter in Engels as in Hollands uitdruk. 

Omdat sy Engels pittiger en vloeiender as sy Hollands was, word 

aanhalings in sommige gevalle eerder in Engels as in Hollands 

gemaak. Die hoofartikels het in bree trekke ooreengekom, maar 

nie woordeliks nie. Veral in later jare is verskillende hoofar-

tikels in Engels en Hollands geskryf en dit is 'n verdere rede 

vir Engelse aanhalings. 

Omdat die meeste gegewens en aanhalings uit Borckenhagen se hoof

artike l s kom, word daar, om verve ling te voorkom, nie tel kens 

herhaal dat daar uit 'n hoofartikel aangehaal word. nie. In 

enkele gevalle is gebruik gemaak van rubrieke, berigte of ander 

artikels in De Express. Borckenhagen se kostelike vergelyking 

(i i) 



tussen die optrede van sy teenstanders in die Volksraad en 'n op

rukkende leer kom uit 'n Engelse rubriek, Editorial Notes. 

Na sy dood het die personeel van De Express 'n boekie met hulde

blyke wat in byna aldie koerante in Suid-Afrika en selfs in 

Londen verskyn het, saamgestel. Die huldeblyke wat in Hollandse 

koerante verskyn het, is in Engels vertaal en gevolglik is al die 

aanhalings uit Persverwysings in Engels. 

Voortgesette navorsing oor die rol en invloed van Carl 

Borckenhagen en wel tydens die regering van presidente Reitz en 

Steyn word beoog - 'n taak waarna uitgesien word. 

(iii) 



HOOFSTUK 1 

'N LEWENSKETS 

INLEIDING 

In 'n rustige woonbuurt van Bloemfontein is daar 'n byna onopval-

lende singe! wat Borckenhagensingel heet. Waarskynlik vra min 

mense hulleself af wie hierdie Borckenhagen was. En tog het 

genl. Hertzog by geleentheid gese: "Carl Borckenhagen was die 

Vrys taat. " 1 

Dit was in die onstuimige jaar 1877 dat die jong, lenige Duitser 

wat skaars Hollands, Afrikaans of Engels magtig was, die redak

teurskap van 'n sukkelende Bloemfonteinse weekblad oorgeneem het. 

Vir 'n jongman van 25 wat geen ervaring van joernalistiek gehad 

het nie, was dit 'n geweldige waagstuk. 

'n Raps meer as twintig jaar later, toe hy kort voor sy ses-en

veertigste verjaardag na 'n beroerte-aanval oorlede is, is die 

volgende van hom geskryf: "There will be a void in republican 

political circles which will not easily be filled. The death of 

Mr. Borckenhagen is an irreparable loss to the Republics His 

successor cannot fi 11 his place."2 "Borckenhagen by means of his 

paper rendered incalculable services to South Africa." 3 

1. Marais, B., Memories of Mrs Blanca Marais (nee Borckenhagen), 

p.3. 

2. Persverwysings, p.4: Ons Land, Kaapstad. 

3. Ibid, p.4: Handelsblad, Pretoria. 
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Under his direction The Express has become one of the strongest 

republican newspapers." 4 "He attained a position of great in-

fluence in the Free State purely by his great abilities and 

personality. He was credited with the power of making and un

making Free State Presidents." 5 Laasgenoemde lofbetuiging is nie 

die van 'n goedgesinde, republikeinse kollega nie, maar van die 

imperialisties-georient~erde The Star van Johannesburg. 

Sy dogter bevestig ook die feit dat daar dikwels na haar vader as 

die maker van presidente verwys is. 6 E. B. Iwan-MiH ler skryf: 

"Messrs Steyn and Reitz were brought up at the feet of this 

Gam a 1 ie l. He was a master of statecraft, and imbued his half-

understanding disciples with some of his own skill." 7 J. C. Moll 

meen egter dat Iwan-Miiller Borckenhagen se invloed grootliks 

oordryf. 

As redakteur van die koerant met die grootste oplaag in die 

Vrystaat wat ook ver oor die grense van die Republiek heen gelees 

is, en waarvan die redakteur van elke ander koerant in Suid

Afr ika deegl ik kennis geneem het, kon hy die bree publiek van 

sy land bereik. Di t moet in gedagte gehou 1-.0rd dat koerante op 

daardie stadium feitlik die enigste kommunikasiemiddel was. In 

4. fuid, p.5: Voortrekker, Krugersdorp. 

5. Ibid, p.7: The Star, Johannesburg. 

6. Onderhoud met mev. B. Marais deur K. Schoeman, 15.9.1979. 

Aantekeninge. Hierna afgekort as: Onderhoud met B.M. (Aan

t ekeninge l . 

7. Moll, J. c., Francis William Reitz en die Republiek van die 

Oranje Vrystaat, p.ll6, soos aangehaal uit E.B. Iwan-Mtiller, 

Lord Milner and South Africa, p.3 35. 
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hoeverre sy idees deurgedring en navolging gevind het, sal al

gaande aangedui word. 

As bevorderaar van Afrikanernasiona1isme, was sy invloed onskat-

baar. 

Ashy 'n meester van die pen was en hy groot invloed deur middel 

van sy koerant uitgeoefen het, dan was sy persoonl ike invloed 

klaarblyk1ik nog groter. "There is no doubt that Mr. Borcken

hagen was much more formidable with his tongue than with his 

pen," aldus Ols Land. 8 

Omdat hy nie as politieke 1eier op die voorgrond getree en open

bare toesprake gehou het nie, maar sy inv1oed agter die skerms 

laat geld het, is dit moei1ik om te bepaal hoe groot dit werk1ik 

was. Hy het meesal gesorg dat sy idees deur persone in uitvoe

rende posisies uitgevoer word - persone tot wie se verkiesing hy 

dikwels 'n groot bydrae gelewer het. 9 Dit was veral die geval 

met presidente Reitz, Steyn en Kruger. Hierdie studie betrek 

slegs die era van pres. J. H. Brand, en hoewel Brand en Borcken

hagen se politieke siening nie ooreengestem het nie, kon die 

President nie anders as om van die menings van 'n inv1oedryke 

redak teur kennis te neem nie. In hierdie tydperk vind Borckenha

gen se idees dan ook meerma1e neers1ag in die besluite, wetgewing 

en besprekings van die Volksraad. Voorbeeld hiervan is sy her-

haalde p1eitredes tussen 1886 en 1887 dat 'n Vrystaatse deputasie 

Transvaal moes besoek om oor gemeenskaplike aange1eenthede soos 

B. Persverwysings, p.3. 

9. Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek (hierna afgekort as 

SABW, Dee 1 1, p.102. 
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spoor- en tolsake te beraadslaag, wat dan ook gebeur het. Na sy 

dood is geskryf dat die uitdrukking wat die meeste in Bloemfon

tein gehoor is, was: "What has Borckenhagen got to say," en dat 

geen mens se mening grater gewig in Bloemfontein gedra het as 

syne nie. "The Free State has lost ... one of its greatest 

men", is daar van hom gesi. 

By sy graf het cud-president Reitz aangevoer dat Carl Borckenha

gen hom en pres. M.T. Steyn menigmaal onder moeilike omstandig

hede van goeie, verstandige raad bedien het. "I will go further, 

and say that, if President Brand could rise from his grave close 

by, we should hear from his lips that he had obtained from the 

then youthful Borckenhagen many useful hints•.10 

In Transvaal was sy raad gesog en hy het baie gedoen om die twee 

republieke nader aan mekaar te bring. 

BORCKENHAGEN SE LEWE EN KARAKTER 

Carl Ludwig Ferdinand Borckenhagen is op 21 Februarie 1852 te 

Rodenbeck (Minden), Wesfale, Duitsland gebore uit 'n familie met 

sterk verbintenisse met die militere tradisie van Pruise. Hy was 

die vierde kind van die Pruisiese artillerie-offisier Ludwig 

Borckenhagen en Julie Seydel. 

10. Persverwysings, pp. 7 en 19: Telegraph, Port Elizabeth; 

The Star, Johannesburg; Bechuanaland News, Vryburg. 
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Nadat sy vader in die Frans-Pruisiese oorlog gesneuwel het, sou 

die gesin dit finansieel nie breed he nie. Sy drie broers 

en een van sy swaers was later alma! lede van die Duitse leer of 

v 1 00 t. Die oudste broer, Luze, het soos sy swaer, admiraal 

geword en was ook 'n dosent aan die vlootakademie te Kiel. Carl 

het sy jeugjare in Koblenz deurgebring waar hy 'n deegl ike skool

opleiding ontvang het.ll 

May Dorothy Blackmore, die dogter van 'n Britse vlootoffisier aan 

Die Kasteel te Kaapstad, het Carl na haar verhuising na Engeland 

tydens 'n vakansie in Duitsland ontmoet en daar aan hom verloof 

geraak. Daarna het sy by haar suster, mev. Andrews, in Kaapstad 

gaan bly. 

Carl se gesondheid het tydens sy studentedae 'n knou opgedoen 

waarvan hy nooit heeltemal herstel het nie. Vanwee sy swak ge-

sondheid is hy aangeraai om na 'n warmer kl imaat te verhuis. In 

1873 het hy na Suid-Afrika geemigreer en hom aanvanklik in Kaap-

stad gevestig. Hier het die nat, winderige kl imaat nie sy 

gesondheidstoestand verbeter nie en hy is in dieselfde jaar na 

die binneland. 

Emanuel Fichardt, ook uit Duitsland afkomstig, het hom 'n pos as 

klerk in sy onderneming by die Berlynse sendingstasie Bethanien, 

suid van Bloemfontein, aangebied.12 

11. SABW, dee! 1, p.lOl; TrUmpelmann, G.P.J., Deutches Schaffen 

im Oranje-Freistaat,p.l6; De Express, 8.2.1898; Onderhoud 

met B.M. (Aantekeninge). 

12. Marais, p.l; TrUmpelmann, p.l6; SABW, p.lOl. 
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Carl se gesondheid het so verswak dat sy verloofde per ossewa uit 

Kaapstad ontbied is. Op 10 Februarie 1875 is hulle getroud, maar 

May was van mening dat sy met 'n man op sy sterfbed getrou het.l3 

May Borckenhagen 14 was mooi, fyn en klein, maar 'n vrou met 

1 eeuemoed. By geleentheid het sy tussenbeide getree toe 'n 

besope Ierse drukker en 'n Swarte in 'n bylgeveg betrokke was. 

Sy het daarin geslaag om die geveg te beeindig. Die berugte 

perdedief, Jacobus Swarts, het haar tydens een van sy 

ontsnappingspogings alleen by die huis aangetref en wou in haar 

solder wegkruip. Sy het geweier.15 

Uit Carl en May Borckenhagen se huwelik is vier seuns en vier 

dogters gebore: Violet, getroud met Arthur Fichardt; Ludwig, wat 

op 22 Maart 1882 as vyfjarige aan witseerkeel gesterf het net 

soos hulle buurman, F.W. Reitz se oudste seuntjie 'n paar maande 

vroeer; Carl; Frieda, getroud met 'n De Jager; Hans; Dora, 

getroud met 'n Meiring; Fritz, as baba oorlede, en Blanca, gebore 

in 1887, vernoem na haar pleegmoeder, F. W. Reitz se eerste vrou, 

en getroud met Belfield Marais. Mettertyd het die ouerpaar, met 

hulle warme menslikheid en jammerhartigheid, ook vier dogters 

aangeneem. 16 

In 1875 het die Borckenhagens na Bloemfontein verhuis. Hier het 

Carl kort na die stigting van die Oranje Vrijstaatsch Nieuwsblad 

Maatschappij as boekhouer in diens van die maatskappy, wat De 

13. Marais, pp. 1 en 2. 

14. 24.10.1853- 17.10.1923. 

15. Marais, p.l. 

16. Ibid, p.2. 

- 6 -



Express en Oranje Vrystaatsch Advertentieblad 17 uitgegee het, 

getree. 18 

Toe die eerste redakteur, Friedrich X. Schermbrucker, in April 

1877 bedank het, het Borckenhagen om 'n geleentheid gepleit om 

die koerant wat 'n finansiele mislukking was, te probeer red. Op 

1 Mei 187 7 het hy die pos as redakteur aanvaar. 

Hy sou uiteindelik nie net van die koerant 'n finansiele sukses 

maak nie, maar dit ook uitbou tot die grootste en invloedrykste 

blad in die Oranje-Vrystaatl9 en 'n toonaangewende republikeinse 

mondstuk in Suid-Afrika.20 Daar was ook later 'n takkantoor van 

De Express te Potchefstroom. 

Benewens die drukkery het Borckenhagen 'n florerende handelsfirma 

langs die markplein in Bloemfontein besit. Onder meer is boeke, 

tydskrifte, klaviere, bladmusiek, juwele, lampe, horlosies, 

snuisterye en saad verkoop. Hy het nuwe aankomelinge uit Duits-

land telkens op die been gehelp deur sy sakeondernemings verder 

ui t te brei. So het die later bekende mnr. I. S. Haarburger 

die musiekwinkel bestuur en mnr. Danehoff wat as 'n baie siek 

man uit Duitsland hierheen gekom het, die snuisterywinkel.21 

Aan die oostekant van Bloemfontein het hy twee plase gekoop 

17. Hierna in die teks en voetnote afgekort as De Express. 

18. SABW, deel 1, p.lOl. 

19. ~. p.lOl; Trtimpelmann, p.l6. 

20. Persverwysings, pp.S, 6 en 13. 

21. Schoeman,K. Bandopname van 'n gesprek met mev. Blanca Marais, 

15.9.1979. Hierna afgekort as: Onderhoud met B.M. (Band). 
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waarvan een as Gem of the Prairie bekend gestaan het. Hy het 
22 hulle saamgevoeg en Rodenbeck, na sy geboorteplek, genoem. 

Lank na sy dood is die plaas in hoewes opgedeel en vandag staan 

dit nog as Rodenbeck bekend. Op hierdie plaas, amper 4 000 hek

taar groot, het hy 'n uitgebreide boerdery met die hulp van 'n 

bestuurder behartig.23 Baie verbeterings is aangebring en daar 

is onder andere drie groot damme gebou. Graan is verbou en 

opreggeteelde beeste en perde aangehou. Daar was sowat 30 uit

stekende teelmerries en een van die hingste is uit Ierland inge

voer waar dit 'n tweede prys op die Dubl inse skou verwerf het. 

Die melk wat die sowat vyftig Jerseykoeie gelewer het, is twee

maal per dag per perdekar aan Bloemfontein gelewer. 

Dit is met hartseer dat mev. Marais vertel het hoe hierdie goed 

toegeruste plaas tydens die Anglo-Boereoorlog totaal verwoes is 

deur die Britse magte. Op daardie stadium was daar 200 uitsteken

de jong perde op die plaas. Al die diere het verdwyn. Haar pa 

was toe reeds twee jaar oorlede. May Borckenhagen het tevergeefs 

by lord Roberts vir kompensasie aangeklop. Na jare het sy £90 

gekry- veel minder as wat die Ierse hings alleen werd was. Die 

eens we 1 v a rende ges in is deur die oor 1 og in armoede en e 11 end e 

gedompe 1. Tydens haar onderhoud met lord Roberts het hy sy 

verbasing uitgespreek oor haar gekultiveerdheid en haar volmaakte 

Engels. sy het geantwoord dat sy die dogter van 'n Britse offi

sier was, maar dat sy op daardie dag skaam was om dit te erken.24 

Borckenhagen het 'n lewendige belangstelling in boerdery gehad en 

22. Onderhoud met B.M. (Aantekeninge. ) 

23. ~. deel 1, p.lOl. 

24. Marais, p.S. 
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omdat hy besef het dat die Vrystaat se ekonomie daarom gewentel 

het en hyself persoonlike ervaring gehad het van die probleme 

waarmee boere te kampe het, het hy alles in sy vermo~ ge

doen om boerdery te bevorder. De Express is deeglik hiervoor 

i ngespan en Afrika nerbond-takke aangemoedig om boerderys ake te 

bespreek. 

Onderwys en opvoeding het hom na aan die hart gele en hy het dit 

betreur dat daar nog soveel gebreke en leemtes was. Dit was egter 

nie in sy aard om passief te wees oor dit wat vir hom belangrik 

was nie. Benewens artikels en menings en voortdurende aanmoedig

ing in sy koerant, het hy aktief meegedoen aan die bevordering 

van nasionaalgerigte onderwys. Hy het hom beywer vir die stig

ting van 'n voorbereidende skool en was met sy afsterwe sekreta

ris van die Bewaarskool wat tot stand gekom het. Wat hy kon, het 

hy gedoen vir die vooruitgang van die twee staatskole in 

Bloemfontein. nl. Greykollege en die Damesinstituut Eunice. Hy 

was vir baie jare een van die kuratore van Greykollege en na sy 

dood het dr. Brill, die rektor,verklaar dat hy nie alleen on

skatbare dienste aan die skool gelewer het nie, maar hom as 

skoolhoof met woord en daad bemoedig en in sy taak bygestaan 

het. 25 

As Bl oemfonteiner in murg en been het hy ywerig meegedoen aan die 

openbare !ewe. Hy was 'n stigters- en kerkraadslid van die 

Lutherse gemeente.26 sy v rou het aan die Ang 1 ikaanse kerk be

hoort en hoewel aldie kinders in die Lutherse kerk gedoop is, 

het hulle saam met hulle moeder die dienste in die Anglikaanse 

25. De Express, 8.1.1898. 

26. SABW, dee! 1, p.l02. 

- 9 -



katedraal bygewoon.27 Die Bijbel- en Boekvereeniging het •n 

tuiste in sy kantoor gevind en hy was die depothouer. 28 

Na sy dood kon The Friend of the Orange Free State29 getuig dat 

hy "took a very keen and warm interest in municipal and social 

matters, and was ever ready to give advice, and, better 

still, place his service at the disposal of the public general

ly".30 Hierdie diens het hy onder andere gelewer as stadsraads

lid, jarelange direkteur van die Bloemfonteinse Eksekuteurskamer 

en mede-opsteller van die trust-akte van die Nasionale Bank 31 

waarvan hy ook sedert die stigting direkteur was. 

Te midde van a 1 sy bedrywighede het hy nog tyd gev ind om sport en 

ontspanning aan te moedig. Vrydagaande het hy by die Duitse Vere

niging deurgebring waar hy soms van sy eie gedigte voorgedra en 

toesprake gehou het.32 Hy was president van die O.F.S. Football 

Association en erepresident van die Southern Cross Cycling 

Club.33 Hy was inderdaad "thoroughly identified with Bloemfon

tein".34 

27. Onderhoud met B.M. (Band.) 

28. De Express, 21.6.1877. 

29. Hierna in die teks en voetnote afgekort as The Friend. 

30. Persverwysings, p.l4: The Friend. 

31. De Express, 14.6.1877. 

32.Borckenhagen, C.B. Briewe aan sy moeder in Duitsland, 

1.2.1882. (Hierna afgekort as: Borckenhagen, Briewe.) 

33. ~. deel 1, p.l02; Persverwysings, p.l4: The Friend; 

De Express, 8.2.1898. 

34. Persverwysings, p.8: Advertiser, Durban. 
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Omdat hy die belange van die Vrystaat bo alles op die hart gedra 

het, wou hy graag sien dat Vrystaters in die voordele van die 

land se minerale rykdomme deel. Hy was daarvan oortuig dat daar 

ook in die Vrystaat goud en ander minerale was. Om die rede het 

hy pres. Brand en die Volksraad aangemoedig om mnr. G.W. Stow met 

sy geologiese ondersoek te laat voortgaan en was hy op onselfsug

tige wyse die stigter van die Nationale Exploratie Maatschappij. 

Tot sy bekommernis en diepe teleurstelling kon daar toe nie goud 

in die Vrystaat gevind word nie.35 

Die lewenstaak wat Carl Borckenhagen homself opgele het, was om 

die onafhanklikheid van die Vrystaat, die voortbestaan van 

republikanisme en dus die groei van Afrikanernasionalisme op elke 

denkbare wyse te bevorder. Dit kon nie anders as om tot 'n 

hewige stryd teen Britse Imperialisme te lei nie. Die stryd het 

hy bly stry totdat sy laaste liggaamskragte hom verlaat het. De 

Express en die Afrikanerbond was sy wapens in die stryd. In sy 

eerste hoofartikels het hy die Britse anneksasie van Transvaal 

veroordeel, en 'n paar uur voor sy noodlottige beroerte-aanval 

skryf hy in sy laaste hoofartikel oor die Boererepublieke se reg 

om voortbestaan.36 

Saam met hoofregter Reitz, E. Esselen en J.C. Voigt het hy die 

Afrikanerbond in 1881 in die Vrystaat gestig en vir jare met toe

wyding as leier opgetree. 

Hoewel 'n gebore Duitser het hy hom volkome met die Vrystaatse 

Afrikaner vereenselwig. Vir die Engelse was hy "plus royaliste 

35. De Express, 8.2.1898; SABW, deel 1, p.l02. 

36. De Express, 8.2.1898. 
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que le Roi, more Dutch than the average Dopper".37 Hy het dit 

gereeld op sy kinders se harte gedruk dat hulle nooit moes ver-

geet dat hull e Su id-Afr ikaanse republikeine was ni e. Slegs een-

keer, aan die einde van 1885, het hy na die land van sy geboorte 

teruggekeer om sy vrou en kinders, wat vir 'n hele paar maande by 

sy familie gaan kuier het, te gaan haal. By sy terugkeer het hy 

'n poskaart na sy familie in Duitsland gestuur waarin hy geskryf 

het dat hy die Vader dank om in die reine, sjampanelug van Suid

Afrika terug te kan wees.38 Hy kon nie uitgepraat raak oor die 

wonderlike klimaat van sy aangenome vaderland nie. 

Die Contemporary Review het in Februarie 1882 'n snedige aanmer

king gemaak oor vreemde fortuinsoekers wat die Afrikanerbond ge

stig en rassehaat aangeblaas het. In sy reaksie het Borckenhagen 

geskryf dat ware vreemdelinge net diegene was wat vreemd teenoor 

die ware belange van die volk- hulle strewes, sedes, gewoontes 

en taal - gestaan het en vyandig teenoor die meerderheid van die 

volk. Mense soos hy het na Suid-Afrika gekom uit eie vrye wil, 

hulle het die landswette gehoorsaam, die land se instellings 

liefgehad en goeie regering en orde pligsgetrou ondersteun. Hul

l e het ook ge lyke regte en pligte as die ou inwoners gehad. Hy 

het sake vanuit 'n Suid-Afrikaanse standpunt beskou, het 'n vee! 

wyer beoordeling van groot politieke kwessies gehad en het gemeen 

dat hy sonder uitsondering reg was in sy siening.39 

By 'n vergadering van die Letterkundige en Wetenskaplike verenig-

37. Persverwysings: African Review, Londen, p.S. 

38. Onderhoud met B.M. (Bandopname.) 

39. De Express, 2.2.1882. 
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ing te Grahamstad het regter S.G.A. Shippard 'n bedekte aanva 1 

op sogenaamde betaalde Duitse agente in Bloemfontein gemaak wat 

sou help om die Kaap onder Duitse beheer te bring en imperiale 

federasie in gevaar gestel het. Borckenhagen het teruggeslaan 

deur aan te voer dat die regter se imperialistiese ideaal was om 

Suid-Afrika skatpligtig aan 'n Europese mag te hou terwyl dit sy 

begeerte was dat Suid-Afrika homself in sy eie belang sou ont

wikkel. Dit was nie hy wat rassehaat teen Engeland opgesweep het 

nie, maar Engeland se eie optrede was daarvoor verantwoordelik. 

As iemand oor sy standpunte kon kla, was dit die Duitsers "daar 

ik mijzelven zoozeer met Suid-Afrika heb vereenselwigt dat ik 

werkelijk een onvershillige (sic!) Duitscher ben geworden". Dit 

kon volgens hom nie anders nie, want in die Vrystaat het hy sy 

tuiste in die volste sin van die woord gevind. Hy kon geen valse 

ro 1 teen die vo 1 k van die 1 and spee 1 en 'n Dui tse spioen wees 

nie. Hoewel hy geen seen in 'n verbintenis met Engeland gesien 

het nie, sou hy nooit saamsweer om hom as instrument van 'n ander 

vreemde moondheid te laat gebruik nie. Twee ideale sou hom altyd 

besie 1: om die Vrystaat byte staan en om die Republikeinse 

ideaal te bevorder dat Suid-Afrikaners self hulle belange behar

tig.40 

Nadat Borckenhagen die Vrystaatse afgevaardigdes na die Kaapse 

spoor- en tolkonferensie se aanvaarding van die spoorlyn soos 

deur die Kaap voorgestel, gekritiseer het, het J.G. Fraser, een 

van die afgevaardigdes, hom op snedige wyse •n geleerde uitlan-

der genoem. Daarop het hy geantwoord dat hy wel •n uitlander 

was, maar Afrikanerbelange getrou sou bly dien al moes hy in 

opposisie wees met iemand wat nie 'n uitlander nie, maar 'n Kaap-

40. Ibid, 1.1.1885. 
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geborene was; bedoelende Fraser.41 

Hy, die uitlander, het veral sedert 1881 'n geweldige rol gespeel 

in die uitbouing van nasietrots by die Afrikaner. In sy strewe 

na 'n verenigde Afrikanerrepubliek was hy die kampvegter vir 

nouer vereniging met Transvaal. Pres. Brand het nie die ideaal 

met hom gedee 1 nie, maar presidente Reitz en M.T. Steyn we 1. Hy 

was hulle vertroueling, vriend en raadgewer. Gedurende hulle 

regering het hy so 'n groot invloed uitgeoefen42 dat een van 

sy tydgenote skryf: "Since the death of President Brand he has 

been popularly regarded as the power behind the throne, the real 

policy-maker of the Government as he was certainly its most 

enthusiastic advocate." Die mooiste getuigskrif in hierdie 

verband kom van sy plaaslike teenstander: "The highest in the 

land reposed much confidence in his sagacity, his constancy, and 

his pa tr iotism."4 3 

Afgesien daarvan dat hy sy koerant ingespan het om op politieke, 

ekonomiese en ander terreine leiding te gee, het hy daagl iks in 

persoonlike gesprekke aan baie mense raad gegee of onderhoude 

toegestaan. Sy dogter onthou dat hy tydens hulle regeringstyd-

perk fei t 1 ik daag 1 iks in gesprek met Reitz en Steyn was, maar dat 

talle ander Vrystaters ook kom raad vra het. Daar was sel fs 

versoeke dat hy hom as president verkiesbaar moes stel, maar hy 

het aangeraai dat daar eerder 'n gebore, opge voede Afrikaner as 

41. Ibid, 3.7.1888. 

42. SABW, deel 1, p.lOl. 

43. Persverwysings, p.8: Advertiser, Durban; pp.l4-15: The 

Friend. 
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•n uitlander soos hy gekies word. 44 Volgens Digger's News het hy 

weens sy groot invloed die bynaam van "President van die Vry

staat" gekry. 45 

In Pretoria was hy ook welbekend en sy raad gesog. Volgens sy 

eie getuienis, was hy voortdurend in kontak met invloedryke per-

sone in Pretoria. Hy het soms amptelik en dikwels nie-amptelik 

na Pretoria gereis en tydens private gesprekke die Vrystaat se 

standpunte oorgedra. Pres. S.J.P. Kruger het hom verskeie kere 

ontbied en na sy raad geluister, soos na die Jameson-inval toe hy 

by Kruger aangedring het om die skuldiges nie self te straf nie, 

maar aan Brittanje vir verhoor te oorhandig. 46 De Volksstem kon 

na sy dood skryf: "His services to the country at the time of 

and after the Jameson raid will be still fresh in t~e memory of 

everyone, as also what he did in the promotion of closer 

Union.•4 7 Hoewel 'n vurige ondersteuner van Paul Kruger, het hy 

tog nie geskroom om felle kritiek teen hom en sy regering uit te 

spreek nie. 

Sy veelsydigheid het The Cape Argus met verwondering laat ui t-

roep: "The marvel was that such versatility could be preserved 

amidst the cares of prosaic business.• 48 Geen wonder dat oud

president Reitz by sy graf verklaar het dat die geskiedenis van 

Suid-Afrika nie behoorlik geskryf kon word sonder om sy naam te 

44. Onderhoud met B.M. (Bandopname.) 

45. Persverwysings, p.9: Digger's News, Johannesburg. 

46. SABW, deel l, pp.lOl-102. 

47. Persverwysings, p.l6: De Volksstem, Pretoria. 

48. Ibid, p.4: Handelsblad, Pretoria; p.7: The Star; p.l2: The 

Cape Argus. 
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verme ld ni e. Hy het die hoop uitgespreek dat sy naam van geslag 

tot geslag deur alle ware Afrikaners in ere gehou sou word.49 

Een en alma! het saamgestem dat ooreising die rede vir sy vroee 

dood was: "His indefatigable labours ••• hastened the end"; " ••• 

he sacrificed his health ••• for the welfare of the people ••• "; 

sy dood is veroorsaak deur "sheer brain fag and overwork ..... so 

Hy het pas teruggekeer van 'n besoek aan pres. Kruger waartydens 

hy s6 siek geword het dat sy vrou hom moes gaan haal.Sl Op 

Donderdag, 27 Januarie 1898, het hy in 'n opgewekte stemming op 

kantoor verkeer nadat hy die oggend sy hoofartikel tuis voltooi 

het. Hy was vera! verheug oor die nuus dat sy jongste broer, 

Fritz, bevorder is tot bevelvoerder van dieselfde artillerie

regiment aan die hoof waarvan sy vader vroeer gestaan het. Die 

aand het hy nog Bloemfonteinklub besoek en blykbaar gesond gaan 

slaap. Teen eenuur het hy 'n beroerte-aanval gekry, sy regterkant 

is verlam en op Saterdag, 5 Februarie het hy gesterf.5 2 

Na sy dood het huldeblyke, telegramme en kranse van oral 

ingestroom. Daar was feitlik nie 'n koerant in Suid-Afrika wat 

nie daaraan meegedoen het nie en selfs 'n aantal van oorsee, soos 

die African Review in Londen, het 'n huldeblyk gelewer. Sy 

begrafnis op Sondag, 6 Februarie, was een van die grootstes in 

49. Ibid, p.l9. 

SO. Ibid, p.l5: The Friend; p.l6: De Volksstem; p.l2: Advertiser, 

Kimberley. 

51. Onderhoud met B.M. (Bandopname.) 

52. De Express, 8.2.1898. 
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Bloemfontein tot op daardie tydstip. 53 

Uit die huldeblyke, net soos uit talle briewe wat oor die jare 

heen in De Express verskyn het en veral uit sy koerantartikels en 

dade, kom die karakter en persoonlikheid van Carl Borckenhagen 

sterk na vore. 

Ashy in 'n saak geglo het, soos in republikanisme, het hy dit 

met volle oorgawe gesteun en al sy vermoens daaraan gewy. As 

individualis washy bewus van sy vermoens en invloed, uiters 

beginselvas en geen ja-broer nie. Hy was 'n vurige kampvegter en 

'n verbete teenstander. Diegene wat nie met hom saamgestem het 

nie, moes hewige kritiek verduur. Hulle het egter saamgestem dat 

daar geen dubbelhartigheid in hom was nie. Sy kritiek was eerlik 

en nooit "malicious" nie54 en sy motiewe suiwer. As joernalis en 

politieke leier was hy die vyand van baie, maar as mens is hy 

deur almal gerespekteer en was hy almal se vriend: "Personally 

Mr. Borckenhagen was popular with all classes";" •• those who 

disliked his politics respected and liked the man, for he never 

failed in kindness to those whom his convictions compelled him to 

regard as his enemy", aldus die Mining Journal. Die redakteur 

van die Graham's Town Journal het erken dat daar 'n kroniese 

staat van vyandskap tussen Borckenhagen en die Engelse pers was, 

maar dit was "quite consistent with perfect respect for the 

deceased editor personally, whom all believed to be sincere and 

53. Ibid. 

54. Persverwysings, p.l5: De Volksstem; p.J: Ons Land; p.5: 

African Review. 
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honest in his contentions".55 

Die lang, lenige man van ongeveer 1,96 meter, met sy minsame, in

nemende en spontane geaardheid, het alma! wat sy geselskap opge

soek het gou op hulle gemak laat voel en was oral baie gewild. 

Hy het volgens 'n korrespondent die sjarme van 'n Fransman gehad. 

Ene "Q" het geskryf dat •n dame daarvan oortuig was dat hy van 

Franse afkoms was. "The interesting foreign accent, and the well

known vivacious gesticulation, must have misled her." Volgens 

hom het dit dikwels gebeur dat mense op die wyse mislei is.56 Op 

•n ander plek word hy as 'n "tall, clever, good-looking man" 

beskryf.57 Sy gesprekke was lewendig en insiggewend en opge

kikker met oorspronklike en gevatte uitdrukkings.58 

Sy groat plaaslike teenstander, The Friend, het hom geken as 'n 

vrygewige en barmhartige mens: "He was a warm friend, and 

generous - no man in trouble ever appealed to him in vain for 

help, and he would not only unloosen his purse-strings, but would 

take much trouble in giving advice and assistance to the poor and 

needy in their distress, and to those in trouble."59 

Hy het self in 1882, toe ekonomiese toestande swak was, aan sy 

moeder gesk ryf da t di t maar moei 1 ik gegaan het om ui t sy sku ld te 

55. Persverwysings, p.B: Advertiser, Durban en Mining Journal, 

Johannesburg; p.l3: Graham's Town Journal; p.7: The Tele

~. Port Elizabeth. 

56. De Express, 12.4.1887. 

57. Schoeman, K., Bloemfontein, p.95. 

58. Persverwysings, p.3: Ons Land. 

59. Ibid, p.l5: The Friend. 
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kom. Daar was so baie aansprake op hom en die behoeftiges het sy 

swak plek geken. Hy het homself af en toe vergeet in die stryd 

tussen sy plig teenoor homself en ander. Dit het hom egter groot 

tevredenheid verskaf. 60 Twee jaar later moes hy sug dat sy 

maandelikse uitgawes enorm was omdat hy dit nie oor sy hart kon 

kry om sy werknemers, almal deeglike mense, se salarisse te ver

minder nie terwyl die ekonomiese situasie erg versleg het.61 

Verdere bewyse van sy warm hart was die aanneming van vier 

dogters en die onderdak wat gedurig aan ander mense verskaf is, 

soms vir lang tye. Vreemdelinge het dikwels met bekendstellings

briewe opgedaag en huisvesting ontvang. 

Met sy wonder 1 ike humors in en warm persoonl ikheid het hy 'n groo t 

vriendekring versamel. Die Reitz- en Steyngesinne, wat bure was, 

het onder sy talle vriende getel. By Borckenhagen se begrafnis 

het Reitz gese dat hy in hom 'n vriend gevind het wat sterker 

aanhang as 'n broer en wat al tyd gereed was om met woord en daad 

te help. 62 

Carl en sy gasvrye vrou, May, het graag onthaal. Vrydagmiddae 

het May haar vriendinne genooi vir 'n "at home" en die kinders 

kon dan elkeen maats nooi wat sommer vir ete gebly en dikwels 

oorgeslaap het. So was daar gewoonl ik op 'n Vrydagaand vyf-en-

twintig of meer mense aan tafel. Na ete is speletjies gespeel en 

toe die kinders groter was, gedans. Dikwels is iemand gehuur om 

begeleiding te verskaf, maar die jongmense kon feitlik almal kla-

60. Borckenhagen. Briewe, 1.2.1881. 

61. Ibid, 7.2.1884. 

62. De Express, 8.2.1898. 
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vier speel en het beurte gemaak om te begelei. Geen wonder dat 

Blanca haar kinderjare in Bloemfontein met die grootste vreugde 

ken herroep nie. Sy het haar vader as 'n wonderlike pa bestempel 

wat ten spyte van sy bedrywige lewe vir sy kinders tyd ingeruim 

het. Hulle was welkom in sy studeerkamer wanneer hy aan die 

skryf was en sy ken onthou hoedat sy na hom geroep het tydens 'n 

siekbed.63 Almal het geweet dat "his family adored him". 64 

Daar was genoeg ruimte by Rose Lodge vir al hierdie bedrywighede. 

Aanvanklik het die gesin in 'n huis langs die besigheid op die 

Markplein gebly, maar in 1881 het Borckenhagen drie huise in 

St. Georgestraat gekoop en hulle in een groot huis met onder 

andere elf slaapkamers , 'n groot studeerkamer en geed toegeruste 

biblioteek laat verbou. In hierdie biblioteek het Borckenhagen 

talle Vrystaatse burgers van alle lae en ook invloedryke persone 

van onder meer Engeland, die Kaap en Transvaal ontvang. Cecil 

John Rhodes was onder hulle.65 

Die pragtige roostuin het aan die huis sy naam gegee. Verder was 

daar 'n groot vrugteboord, waaroor Borckenhagen 'n loflied in 'n 

brief aan sy moeder aangehef het,66 en waarin elke vrugtesoort 

wat in die Vrystaat geaard het, geplant is. Weens sy ligging was 

die tuin een van die weiniges wat uit die fontein agter die 

Presidensie water gekry het en die huis een van die enkele 

bevoorregtes met kraanwater. Borckenhagen, wat 'n uitstekende 

tuinier was, het voortdurend boomsaad uit Europa bestel en in sy 

63. Onderhoud met B.M. (Bandopname.) 

64. Persverwysings, p.lS: Cape Times. 

65. Onderhoud met B.M. (Bandopname.) 

66. Schoeman, p.lOl. 
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tuin daarmee geeksperimenteer.67 Hy het nie net die Vrystaters 

gedurig aangemoedig om borne te plant nie, en hieroor het hy en 

pres. Brand hartlik saamgestem, maar ook aan hulle 'n voorbeeld 

gestel. 

Daar was so baie vrugte in die tuin dat sy kinders tydens die 

Anglo-Boereoorlog elke dag vrugte na die stasie geneem het vir 

die Boerekrygers wat op pad na die front was. Hulle was uiterma

te verbaas oor hierdie vriendel ikheid van die "Engel sgesinde" 

Bloemfontein.68 

67. Onderhoud met B.M. (Bandopname.) 

68. Ibid 
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HOOFSTUK 2 

KOERANTEIENAAR EN REDAKTEUR 

The Friend of the Orange River Sovereignty is in 1850 as die 

eerste koerant in die gebied gestig. Met republiekwording in 1854 

is die naam na The Friend of the Orange Free State1 verander. 

Sedert sy stigting was dit die spreekbuis van die Engelse element 

in die Vrystaat. Daar was egter ook kolomme wat die Hollands

sprekendes bedien het. Tussen 1862 en 1875 het De Tijd verskyn -

'n koerant wat baie bygedra het om die Vrystaters se patriotisme 

te bevorder, hulle tydens die Basoeto-oorloe aangespoor het en 

ook 'n stoot aan die Afrikaanse Taalbeweging gegee het deur 

Afrikaanse versies en samesprake te publiseer. Die taal van die 

koerant self was egter so 'n hoogdrawende Nederlands dat dit 

nooit op 'n groot leserskring kon aanspraak maak nie. 

The Friend se houding was anti-republikeins en pro-koloniaal, en 

aanvanklik ook vyandiggesind teenoor pres. J.H. Brand. Hoewel 

die koerant later die onafhanklikheid van die Vrystaat aanvaar en 

Brand met sy gehegtheid aan die Kaap en die Engelse taal en kul

tuur en sy bekwaamheid as president gesteun het, het hierdie 

koerant steeds die minderheid in die Vrystaat se gevoelens ver

tolk, en 'n geneentheid bly koester vir alles wat Brits was. 

Die behoefte aan 'n koerant wat die meerderheid Vrystaters sou 

verteenwoordig en die Republiek se belange sou bevorder, is sterk 

gevoel. G.A. Fichardt en ongeveer dertig persone van Bloemfon-

1. Hierna in die teks en voetnote afgekort as: The Friend. 
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tein en die distrik het in April 1874 'n voorlopige komitee 

gevorm en 'n prospektus uitgegee met die oog op die stigting van 

die Oranje Vrijstaatsche Nieuwsblad Maatschappij wat weekliks 'n 

tweetalige koerant, De Express, sou uitgee. 2 Die doe! van so 'n 

blad sou nie wees om geld te maak nie, maar om as lyfblad vir die 

meerderheidsgroep te dien.3 

Volgens die prospektus was dit te betreur "that no continued, 

well-directed efforts have hitherto been made to amalgamate the 

heterogeneous nationalities, always to be found in a new State, 

and it is therefore proposed to form a Company for the purpose of 

starting a thoroughly respectable newspaper". Die strewe van die 

koerant sou wees "to secure for State, Commercial and Social pur

poses, the united action of every intelligent Burgher in the 

Country". Die koerant sou poog om die openbare mening aan die 

regering oor te dra, vera! wat betref die begeerte na hervormings

maatreels tot die vol k se we! syn en dit sou enige pl igs versuim 

van die regering vreesloos op die lappe bring. Verder sou daar 

gewaak word teen die gevare wat die regte en vryhede van die 

Vrystaat kon bedreig. Aandag sou gegee word aan godsdiensaange-

leenthede, onderwyssake, boerdery- en handelsbelange en die be

leid ten opsigte van Swartes.4 

Die maatskappy sou met 'n kapitale fonds van £7 500, byeenge

bring deur die verkoop van 1 500 aandele van £5 elk, geloods 

word. Die idee is goed ontvang deur 'n groot dee! van die 

2. Collins, w.w., Free Statia - Reminiscences of a lifetime in 

the Orange Free State, p. 324. 

3. De Express, 8.2.1898. 

4. The Friend of the Orange Free State, 9.4.1874. 
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gemeenskap en aandele is gretigl ik gekoop. 'n Vergadering van 

aandeelhouers is bele, •n direksie gekies en 'n drukpers en 

toerusting uit Engeland bestel.5 Die mikpunt was om die koerant 

vanaf Januarie 1875 uit te gee, maar weens 'n brand aan boord van 

die Windsor Castle wat die toerusting vervoer het, het die eerste 

uitgawe eers op 11 Maart 1875 verskyn. 

Friedrich X. Schermbriicker is as die eerste redakteur en 

bestuurder van die maatskappy aangestel. Hy was 'n Duitser wat 

in 1856 as lid van die Brits-Duitse legioen na King William's 

Town, Kaffrarie, gekom het. Toe sy dienstydperk beeindig is, is 

hy na die Vrystaat. 6 Na sy bedanking as redakteur is hy weer 

Kaap toe waar hy later parlementslid geword het. 7 

De Express se leuse, "Uwe onafhankelijkheid hebt gij verkregen; 

houdt ze, en maakt u harer waardigl", is ontleen aan 'n toespraak 

van die Britse historikus, J.A. Froude, in die Bloemfonteinse 

stadsaal op 12 Desember 1874. 8 

In die eerste hoofartikel skryf die redakteur dat die koerant ge

stig is om "a an het onafhankel ijk bestaan van dezen Staat onwr ik-

baar vast te houden •••• Ons voornaamste doel dus is: uit te 

vinden op welke wijse wij onze positie verbeteren en ons van een 

rechtmatigen invloed verzekeren kunnen voor den Vrijstaat in de 

algemeene zaken van Zuid-Afrika." Die openbare pers, een van die 

5. Collins, p. 324. 

6, The Friend, 15.10.1874; Tri.impelmann, G.P.J., Deutches Schaffen 

im Oranje-Freistaat, p. 16. 

7. Collins, p.326. 

B. Ibid, p. 324. 
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kragtigste middele om die openbare mening mee te lei, sou as 

beskawingswapen gebruik word. 'n Vrystaat-beleid sou volgens die 

gevoelens van die inwoners gehandhaaf word. Aanslae teen die 

Vrystaat se onafhanklikheid sou met krag teengegaan word. Daar 

sou na vrede met buurstate gestrewe word, maar die Vrystaat se 

reg op sy eie grond sou verdedig word - veral na aanleiding van 

die Griekwaland-Wes-kwessie. Die blad sou die regering hartlik 

ondersteun wanneer dit die volk se welsyn behartig het; maar die 

redakteur sou hom net deur sy eie gewete laat lei. 9 Seide 

Schermbrucker en sy opvolger, Borckenhagen, sou deurgaans aan 

hierdie voorneme getrou bly. 

'n Jaar later kon De Express met genoegdoening berig dat die blad 

deur 'n invloedryke deel van die Vrystaatse bevo1king gelees is 

en dat die aantal intekenaars van 511 na meer as 'n duisend 

vermeerder het. 'n Verdere wins was dat The Friend sedert De 

Express se stigting die onafhanklikheid van die Vrystaat meer op 

prys begin stel het. 10 

De Express het die republikeinse standpunt in die Vrystaat met 

mening gepropageer. Die Britse beleid in Suid-Afrika is dikwe1s 

skerp deur Schermbrucker aangeval. Na aanleiding van The Cape 

Argus se beskuldiging dat hy 'n huurling was wat na die direk

teure van die koerant se pype gedans het, het hy geantwoord dat 

hy saamgestem het met die direkteure se begeerte om die ketting 

van moedswillige, valse vooroordele en voorstellings van die 

Engelse pers in Suid-Afrika te verbreek, maar dat hy onafhanklik 

9. De Express, 11.3.1875. 

10. Ibid, 23.3.1876. 
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was en volgens sy eie idees van reg en onreg geskryf het.11 

Dit was veral die Britse regering se optrede in die diamantveld

kwessie wat hom diep gegrief het. Aanvanklik het hy Carnarvon se 

konfederasieplan vir Suid-Afrika gesteun, maar toe hy besef wat 

Carnarvon werklik beoog, het hy hom en die koloniale pers van 

valsheid beskuldig en geskryf: "De Vrijstaat is niet voornemens 

van zijne onafhanklikheid, zijne vlag, zijne taal en zijne hooge 

standpunt onder de Staten van Zuid Afrika afstand te doen.nl2 

Die Britse anneksasie van Transvaal het 'n hewige reaksie by 

Schermbri.icker uitgelok. In sy "Apologie" wat as byvoegsel tot De 

Express van 19 April 1877 uitgegee is, het hy Carnarvon en die 

Britse regering van oneerlikheid en onopregtheid beskuldig. Die 

£90 000 wat die Vrystaat as skadevergoeding vir die diamantve1de 

ontvang het, het hy as "bloedge1d" bestempe1 waarvoor die Vry

staat verkoop is. Pres. Brand sou sy pl ig versuim as hy nie by 

die Britse regering protes teen die anneksasie aanteken nie.l3 

Die direkteure van De Express het ingegryp en die verdere ver

spreiding van die "Apologie" verbied. The Friend het geskryf dat 

Schermbri.icker pres. Brand en die Engelssprekendes ernstig be1edig 

het. Engelse gemoedere het hoog opgevlam en Schermbrucker se 

beel ten is is deur 'n groot groep Engel se op 24 April 187 7 op die 

plein verbrand.l4 

11. Ibid, 17.8.1876. 

12. Ibid, 1.2.1877. 

13. Ibid, 19.4.1877; The Friend, 26.4.1877. 

14. The Friend, 26.4.1877 en 3.5.1877. 
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Schermbrucker het aan die einde van April as redakteur bedank, 

Bloemfontein verlaat en 'n pos as militere kommandant in die 

Oostelike Provinsie aanvaar. Volgens G.P.J. Trumpelmann het die 

Kaapse regering hom die pos aangebied sodat hulle van sy bytende 

hoofartikels ontslae kon wees. 15 

Intussen was Carl Borckenhagen reeds as klerk by De Express werk

saam en het hy deeglike kennis gedra van die doelstellings en 

houding van De Express en sy redakteur. Toe Schermbrucker be-

dank, het Borckenhagen om 'n geleentheid gepleit om die koerant, 

wat ook in finansiele nood was, te probeer red. Op 1 Mei 1877 

het hy die leisels oorgeneem. Baie van die aandeelhouers, wat 

nie met Schermbrucker se ietwat onverdraagsame en eensydige po

litieke standpunt saamgestem het nie, wou van hulle aandele ont

s 1 ae raak en het di t onder kosprys a an Borckenhagen v erkoop.l 6 

o p 2 4 Des em be r 1 8 8 0 he t d i e ~O~·..:.V...;·~s:..::.'---'N"-=i~e:..::u:..:w.:..;s~b . .::lc..:a=-d;;;_--'M.o..a=a~t"'s:..::c:..;h;.:...::;a...:p'""p:..:i:...J.._· 

ontbind en die nuusblad aan Borckenhagen aangebied.l7 

As vyf-en-twintigjarige met weinige kennis van die koerantwese en 

die twee tale wat gebruik is, het hy 'n moeilike taak op sy skou

ers geneem. Die finansiele toestand van die koerantl8 en die 

verdeeldheid onder die inwoners van Bloemfontein het sy taak nie 

makliker gemaak nie. 

Aanvanklik het hy hulp van buite gekry met die skryf van die 

hoofartikels , maar gou het hy feitlik a! die skryfwerk self be-

15. Trumpelmann, p.l6. 

16. Collins, pp.224-225. 

17. De Express, 9.12.1880. 

18. Ibid, 8.2.1898; SABW, dee! 1, p.lOl. 
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hartig.l9 Onder sy latere medewerkers was die oud-predikant en 

skrywer, Nico Hofmeyr, die joernalis J.S.M. Rabie en die voorma

lige redakteur van Di Patriot, D.F. du Toit (Oom Lokomotiefl.20 

Tweetalige koerante het nooit veel sukses in Suid-Afrika behaal 

nie en De Express is aan die begin as 'n Hollandse koerant be-

skou. Borckenhagen, volgens W.W. Collins "a gentleman of an ad-

venturous spirit, and withal of indomitable perseverance", 21 het 

die koerant egter tot sulke hoogtes laat ontwikkel dat dit sy 

plek onder die voorste en invloedrykste Hollandse en Engelse 

koerante ingeneem het.22 

Finansieel was dit ook 'n groot sukses en baie advertensies is 

gewerf. Op 1 Mei 1879 het Borckenhagen verwys na "the immense 

and daily increasing circulation of the Express.23 Die aantal 

intekenare het soos volg toegeneem: 

1 Mei 1877 

1 Julie 1878 

1 Julie 1879 

1 050 

1 475 

2 075 

7 Augustus 1879 Meer as 2 100 24 

Di Patriot beweer dat De Express naas Di Patriot en De Volkss~em 

een van die koerante in Suid-Afrika was wat die boerebevolking se 

gevoelens weergegee het en vir die Afrikanerbond was sy onder-

19. De Express, 8.2.1898; SABW, deel 1, p.lOl. 

20. Schoeman, K., Bloemfontein, p.95. 

21. Collins, p.325. 

22.De Express, 8.2.1898; Persverwysings, p.5: Voortrekker. 

23. De Express, 1.5.1879. 

24. Ibid, 7.8.1879. 
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steuning belangrik omdat hy, soos Di Patriot, ruim 3 500 inte

kenare gehad het - •n getal waarby geen ander Hollandse koerant 

naasteby kon kom nie.25 

De Express het tot 1893 weekliks verskyn en daarna halfweekliks. 

Sedert 1882 is 'n daagl ikse ui tgawe, The Daily News, 1 ater The 

Daily Express, gratis as oggendkoerant versprei.26 Die dagblad 

was vir Bloemfontein bedoel en die weekblad meer op die 

platteland gerig. In Maart 1900 het die Britse besettingsmagte 

in Bloemfontein die publikasie van die koerant stopgesit. 27 

Het o.v.s. Familieblad is sedert 1879 as weeklikse bylae tot De 

Express ui tgegee en het onder andere Afr ikaanse versies bevat.28 

In Apri 1 1881 het Borckenhagen aangekondig dat die Familieblad 

vanaf Mei in 'n vergrote, geillustreerde vorm sou verskyn. Daar 

sou ruimte vir 104 advertensies teen een pond en tien sjielings 

per week beskikbaar wees. Hy gaan voort: "The attention of 

Business men is called to the fact that this is the most popular 

paper in South Africa and advertisement in the Familieblad is 

sure to repay the outlay.u29 

Jaarliks is daar 'n sogenaamde almanak, De Boerenvriend, uitge-

gee met die oog op die boere. Ook in De Express is daar baie 

25. Du Toit, J.D., S.J. du Toit In Weg en Werk. 'n Periode van 

Afrikaanse Oplewing, p.l67 (soos aangehaal uit Di Patriot, 

4 .11.1881). 

26. Schoeman, p.95. 

27. Collins, p.325; SABW, dee! 1, p.l03; Trumpelmann, p.l7. 

28. Schoeman, p.95. 

29. De Express, 14.4.1881. 
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aandag aan boerderybelange geskenk. 

Al hierdie ekstras het bygedra tot die gewildheid van die 

koerant, maar die kernrede daarvoor was dat Borckenhagen, soos hy 

a an sy moeder geskryf het, sy hand op die pols van die openbare 
30 

lewe gehad het. Hy het hom met die volk vereenselwig en daarom 

kon hy met De Express se tiende verjaarsdag skryf dat die koerant 

aan sy doel beantwoord het, naamlik om die Afrikaner se belange 

te bevorder. Die koerant het volgens hom steeds aan invloed 

gewen en was 'n huisvriend van elke burger met 'n egte Afrikaans-

gesinde hart. Hyself was vol gebreke, maar hy het altyd uit in-

nerlike oortuiging gepraat, sonder vrees, en met die oog op die 

welsyn van die land en sy burgers. Hy het nie in stormagtige dae 

geswyg nie, maar onverskrokke gearbei om broederbande nouer te 

trek. 31 

Die feit dat hy die alleen-eienaar en redakteur was van 'n 

koerant met 'n groot oplaag, het meegehelp om sy invloed ver oor 

die grense van die Vrystaat te laat strek. S.F. Malan voer aan 

dat sy vurige pl eidooie in be 1 ang van republ ikanisme teenoor 

Britse imperialisme "die gewildheid van De Express, selfs oor die 

Vaalrivier, verseker het".32 

Die reaksie in sy briewekolomme, nl. "Origineele Corresponden

tie", getuig daarvan dat sy idees weerklank en aanklank by die 

30. Borckenhagen, C.B., Briewe aan sy moeder in Duitsland, 

1.2.1882. 

31. De Express, 12.3.1885. 

32. Malan, S.F., Politieke Strominge onder die Afrikaners van die 

Vrystaatse Republiek, p.l02. 
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volk gevind het. Hy het hulle belnvloed, hul gedagtes gekanali

seer en hul begeertes geformuleer. 33 Malan is van oordeel dat De 

Express, saam met Di·Patriot, 'n bepalende invloed op die Vry

staatse Afrikaner se politieke denke gehad het en dat Borcken-

hagen, saam met Schermbrucker, die skerpsinnigste vertolkers van 

die Vrystaatse Afrikaner se diepste emosies was.34 

Aan die anderkant het die volk gevoel dat hulle 'n klankbord en 

'n uitlaatklep vir hulle gevoelens gehad het. Elizabeth Conradie 

sien in die verskuns van De Express "die veelbewoe, volledige 

beeld van die tydperk". Die diepste emosies van die volk het 

losgebars in die mees spontane, oorspronklike volkspoesie, dik

wels in balladevorm.35 Daar was lofliedere op pres. Brand wat 

altyd gesorg het dat alles regkom en 'n reeks fabels en talle 

verse na aanleiding van die anneksasie van Transvaal. Daarna is 

verse geskryf waarin die Transvalers tot stryd aangevuur is en 

hulle heldedade besing is. 'n Stroom van groeiende nasionale 

bewussyn is in die verse waarneembaar. Vereniging met Transvaal 

en die bou van spoorwee was twee van die hooftemas van verse in 

die laaste gedeelte van die tydperk onder bespreking. 

Borckenhagen skryf in 1886 dat die volk aanvanklik onverskillig 

teenoor die pers wat hulle verteenwoordig, gestaan het, maar 'n 

plotselinge verandering het ingetree. Die volk het ontwaak om sy 

pl ig te ver vu 1 en 'n eenduidige stem was besig om op te gaan in 

die platteland, stad en dorpe. Dit is waarvoor hy hom van die 

33. SABW, deel 1, p.l02. 

34. Malan, p.70. 

35. Conradie, E.J.M., Hollandse Skrywers uit Suid-Afrika, 1875-

1905, deel II, p.332. 
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begin af beywer het. 36 

Dankbetuigings vir die verhoog wat De Express aan die volk gebied 

het en vera! ook vir Borckenhagen se rol in die Vrystaat, het uit 

menige brief gestraal. T.B. Wiese, een van die gereelde korre-

spondente, het onder andere geskryf: "Heer Editeurl U hartelijk 

dank zeggende voor het plaatsen van bostaande, en ook voor uw 

onpartijdig oordeel, waarmede gij ons land en volk van tijd tot 

tijd tot dienste gestaan hebt!"3 7 By 'n ander geleentheid skryf 

hy: "Geen twijfel hebbende aan uwe manmoedigheid voor onze Afri

kaansche belangen, om die te behartigen, en waarvoor gij al veel 

hoon verdragen hebt, zoo zeg ik u harte! ijk dank voor de pl aat-

sing H38 

Na die mislukte Vrystaatse deputasie wat Transvaal in 1887 besoek 

het om oor gemeenskaplike belange soos spoorwee en nouer verenig

ing te beraadslaag, is daar op 'n vergadering in Kroonstad gein

sinueer dat Transvaal Borckenhagen betaal het om as advokaat vir 

sy belange op te tree. "Een vriend der Zuster Republieken" 

het hom verdedig: "Tien jaar hebt ge onwrikbaar pal gestaan in 

uwen strijd tegen Jingoisme en de belange der Republieken steeds 

warm en wakker verdeedigd en voorgestaan. Tegen halve en heele 

Jingo's hebt gij met krachtigen arm het zwaard gehanteerd ••• 

maar al te vee! .•• laat men u nog 'alleen' het spit afbijten." 39 

Philip R. Meyer van Ladybrand skryf dat 'n groot geluk die boere-

36. De Express, 4.2.1886. 

3 7. Ibid, 26.7.1887. 

38. Ibid, 26.6.1888. 

39. Ibid, 15.11.1887. 
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bevolking getref het toe De Express in die !ewe geroep is, want 

sedertdien kon elke boer, hoe eenvoudig ookal, aan die koerant 

skryf sonder dat sy taal, styl en sienswyse bespot word. Die 

rede hiervoor was dat die redakteur "de ware belangen van de Afri

kaansche bevolking op zijn hart en handen draagt". Hy was baie 

in sy skik daarmee dat die volk se gevoelens ook in Engels weer

gegee is, "een bl ijk da t de Express elk bij zondere nationaal ge

voel door eerlijkheid en onpartijdigheid weten te winnen." Hy 

het De Express se~n toegewens: "Oat hij zijn vleugelen mogen uit

breiden over het gansche land!"40 

Moontlik die beste bewys van die invloed wat Borckenhagen nie net 

in die Vrystaat nie, maar in die hele Suid-Afrika uitgeoefen het, 

is die reaksie van die Engelsgesindes en vera! die Engelse pers. 

Borckenhagen het op 'n keer gese dat sy teenstanders, vera! ver

wysende na J.G. Fraser en The Friend, dikwels aangevoer het dat 

die redakteur van De Express die towerstaf geswaai het of tou

tjies getrek het, en dan het die volk gereageer en vergaderings 

gehou. 41 

Die feit dat die Engelse pers in alle dele van Suid-Afrika -die 

Westelike en Oostelike Provinsie, Griekwaland-Wes, Natal en 

Transvaal- sulke heftige aanvalle op De Express gemaak het, 

bewys dat hulle sy invloed erken, gevrees en probeer teenwerk 

het. Dit was vera! die geval sedert De Express die Afrikanerbond 

begin steun het. Hulle het besef dat die saamsnoering van Afri

kanerkragte deur die Bond 'n magtige inv loed kon uitoef.en. In 

Maart 1881 kla Borckenhagen dat die Engelse pers die voorafgaande 

40. Ibid, 3.4.1888. 

41. Ibid, 30.12.1886. 
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drie maande De Express meer as ooit in sy tienjarige bestaan 

aangeval het.42 

Oor die feit dat De Express en twee of drie ander koerante aileen 

gestaan het in hulle stryd om die behoud van republikanisme, het 

Borckenhagen daarop gewys dat daar nie uit die oog verloor moes 

word dat hulle 'n groter en meer invloedryke party verteenwoordig 

het as drie of vier dosyn ander koerante saam nie.43 

As daar oor die trefwydte van De Express se invloed gepraat word, 

moet in ag geneem word dat die meeste Vrystaters die koerant 

graag gelees het omdat die redakteur hul aspirasies suiwer ver-

tolk het. Verder was koerante feitlik die enigste kommunikasie-

middel en as Vrystaters wou weet wat in hul eie land en elders 

gebeur het, moes hulle koerant lees. 

Die sirkulasiesyfers van De Express vertel verreweg nie die volle 

verhaal van die koerant se uitgebreide invloed nie. Hoewel daar 

talle Vrystaters was wat nie kon lees of skryf nie, het die 

Afrikanerbond, Boerebeskermings- en Jongelingsverenigings en 

ander organisasies, sowel as plaaslike leiers soos Volksraadslede 

wat verslagvergaderings gehou het, die inhoud van die koerant 

onder hulle aandag gebring. Volgens Malan het dit wat op een dag 

in De Express verkondig is, die volgende dag by monde van 

plaaslike leiers of verenigings volksbesit geword. Op hierdie 

wyse het Borckenhagen dus nie net die intellektueles van die 

dorpe bereik nie, maar ook die dikwels ongeleerde, maar skerpsin

nige plattelandse Afrikaner wie se ideale en strewes hy 

42. Ibid, 27.3.1884. 

43. Ibid, 26.7.1887. 
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geformuleer het.44 Daar moet onthou word dat die Afrikanerbond 

uiters doeltreffend georganiseer is en die wykstelsel het gesorg 

dat elke hoekie van die land bereik word. 

Nie net op vergaderings van die Afrikanerbond nie, maar by haas 

alle ander vergaderings is na artikels in De Express verwys; 

daaruit is aangehaal en soms is hele artikels voorgelees. Die 

raadslid vir Winburg, D.J. de Villiers, het byvoorbeeld na die 

oorlye van pres. Brand 'n vergadering vir sy kiesers bele. De 

Express se korrespondent het berig: "Met hartelijke goedkeuring 

werd hier het inleidings artikel van de laatste Express gelezen. 

Links en regts word het blad ter leen gevraagd en gretig 

gelezen."4 5 Dit was die artikel oor die eienskappe wat by die 

keuse van 'n nuwe staatshoof in aanmerking geneem moes word en 

waaraan F.W. Reitz, volgens De Express, volmaak voldoen het. 46 

'n Belangrike faktor wat die invloed van De Express bepaal het, 

was die persoonlikheid van die redakteur wat ook in sy skryfstyl 

tot uiting gekom het. Hy was 'n man wat geweet het wat hy wou 

he, waarin hy geglo het en waarheen hy op pad was. Sy beginsels 

het hy vir geen oomblik prysgegee nie en met verbete vasberaden

heid het hy sy doel nagestreef. Om hierdie rede was hy daartoe 

in staat om ander te oortuig en te oorreed. 

As hy 'n saak goedgesind was, het hy dit met alle mag probeer 

deurdryf. Dade, nie woorde nie, het hy gepleit. Die President, 

die Volksraad en die volk se passiwiteit, lydelikheid en konser-

44. Malan, p.312. 

45. De Express, 7.8.1888. 

46. Ibid, 24.7.1888. 

- 35 -



watisme is vir hom saamgevat in pres. Brand se leuse dat alles 

sal regkom. Met alle taalmiddels en beeldspraak tot sy beskik-

king - humor, satire, ironie, vergelykings en veel meer, het hy 

die Vrystaters aangespoor om te dink, betrokke te raak en te 

doen. Eers het hy die spyker net 'n 1 igte tikkie gegee en daarna 

het hy week na week, maand na maand daarop gehamer totdat dit 

diep ingedryf is. Die Bybel en letterkunde was geliefkoosde ver-

wys ings raamw erke. Toe die konserwatiewes gemor het oor die koste 

van telegraaflyne, het hy geskryf dat die Vrystaat nie kon voort

strompel in 'n aartsvaderlike oerwoud nie.47 

Brand en die Volksraad se onwilligheid om nouer bande met Trans

vaal te smee, het hom laat uitroep dat hulle Herodes in dwaasheid 

oortref het.48 Hulle het maar net bly hoop dat alles vanself sou 

regkom. In hierdie land het dit soms gebeur dat dinge vanself 

regkom, skryf hy, en moontlik sou dit weer gebeur of moontlik 

nie- en dan was die kans verlore.49 Die leiers moes besef dat 

rypheid oorrypheid kon word.so 

Met S.P. de Beer se aanstelling as landdros van Bloemfontein 

skryf hy dat hy probeer het om die benydenswaardige stemming van 

'n sekere aartsvader sy eie te maak. "Maar ook Jobs geduld heeft 

zijne grenzen, en aan die grenzen, meenen we, heeft die onver

klaarbare aanstelling ons thans.gebracht."Sl 

4 7. Ibid, 12.1.1878. 

48. Ibid, 25.11.1886. 

49. Ibid, 25.11.1886 en 1.5.1888. 

so. Ibid, 30.12.1886. 

51. Ibid, 23.9.1886. 
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Wanneer ander hul beeldspraak op hom losgelaat het, was hy dade

lik gereed met 'n teenaanval. Mnr. Hay, die redakteur van die 

Cape Mercury, het Borckenhagen vergelyk met 'n bosluis op 'n bul 

se vel. Hierop het hy teruggekap dat dit reg sou wees as daar 

geskryf is dat hy somtyds soos 'n bosluis op 'n donkie se vel 

was, want "all the substance we derive from the perusal of the 

Mercury is far less than the most modest tick might anticipate 

from so perfect an ass as young Hay.n52 

Toe regter S.G.A. Shippard hom tydens 'n vergadering van die 

Wetenskaplike en Letterkundige vereniging te Grahamstad 'n Duitse 

agent genoem het, het hy geantwoord dat die regter wonderlike 

ontdekkinge gedoen het, maar nie as 'n wetenskaplike bestempel 

ken word nie, en wat sy letterkundige verdienste betref, tensy hy 

bedoel het om 'n mededinger vir sy (Borckenhagen) se beroemde 

landgenoot, Baron von Munchhausen, te wees, ken hy geen verband 

tussen letterkunde en die regter se lesing sien nie; waarskynlik 

het daar neg skakels ontbreekt 53 

Hy het nie maklik die geleentheid laat verbygaan om woordspeling 

te gebruik nie. Toe hy teen die toelating van die Standardbank 

in die Vrystaat betoog het, het hy geskryf dat die Vrystaters hul 

volkslied moes verander en liewer sing: "van vreemde banke vry" 

i.p.v. "van vreemde bande vry".54 

By 'n ander geleentheid het hy die Afrikanerbond se strewe as 

"defence, not defiance" voorgehou, met ander woorde, verdedig, 

52. Ibid, 4.2.1886. 

53. Ibid, 1.1.1885. 

54. Ibid, 17.6.1886. 
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maar moenie uitdaag nie. 5 5 

In Landen is daar geskryf: "His criticisms •. are never mali-

cious." "A master of sarcasm, he never descended to offensive-

ness, and his cutting satire only raised a smile, sometimes a 

bitter one, but never a feeling of contempt", was die kommentaar 

vanuit Kaapstad.56 

Toe hy van die Kaapse Volksblad wat ten gunste van 'n Suid-Afri

kaanse konfederasie binne die Britse ryk was, geskryf het dat 

die koerant met betrekking tot die Afrikanersaak van die wal in 

die sleet verkeer en dat "de Jingo kleuren van dese politische 

cameleon meer dan ooit in 't cog vallende tinten heeft aangeno-

men",57 sou dit seker •n glimlag ontlok. Soms was hy egter •n 

bietjie krasser. Die leiers van die Britse Konserwatiewes met 

hulle politieke gewinsoekery het hy beskryf as die harsinglose 

Churchill en die eersugtige Salisbury wat saam met hulle makkers 

gewetenlose fortuinsoekers was. 58 

Vera! na die Pretoria- en Bloemfonteinkonferensies tussen die 

leiers van die Vrystaat en Transvaal in 1887 het hy talle briewe 

ontvang wat teen sy opponente gemik was, maar wanneer daar in die 

briewe persoonlike, haatlike aanvalle gedoen is, het hy geweier 

om dit te publiseer. Vir hom het dit om kwessies en beginsels 

gegaan en nie om mense nie en hy wou in 'n suiwer atmosfeer 

55. Ibid, 22.12.1881. 

56. Persverwysings: African Review, p.5; Ons Land, p.3. 

57. De Express, 15.11.1883. 

58. Ibid, 19.4.1883. 
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leef.59 

Die posisie en taak van 'n redakteur het hy soos volg gesien: Die 

persoon van die redakteur is bysaak en oorweging van eie voor- en 

nadele is in sy werk uitgesluit. Hy besit as 't ware twee per-

soon! ikhede. As redakteur dra hy groot verantwoordel ikhede van 

openbare aard. In hom ontstaan daar 'n noodsaaklike skeiding 

tussen persoonlike voorliefde en pligte jeens die publiek.6° Dit 

is om hierdie rede dat sy grootste teenstanders in die pers kon 

getuig dat dieselfde man wat hulle so ongenadiglik met die pen by

gekom het, in die gewone omgang 'n hartlike, aangename en hulp

vaardige mens was. "Mr Borckenhagen's private friendship was 

warm and wholehearted - the present writer having once had 

the privilige of enjoying, and can, therefore, speak from perso

nal experience of, the same," kon een beaam wat al die ander gesl 

het. 61 

Die Vrystaters het waardering vir sy invloed en bekwaamheid as 

joernalis gehad, maar ook sy kollegas en kenners van die joerna

listiek dwarsoor Suid-Afrika het sy briljante bekwaamheid en styl 

bewonder,62 of hulle nou sy politieke beskouings en menings ge

deel het of nie.63 Hulle het aangevoer dat sy denke helder was 

en dat hy van alle Afrikaanse joernaliste die republikeinse saak 

die beste en duidelikste kon formuleer. Hy is inderdaad as die 

59. Ibid, 22.11.1887 •. 

60. Ibid, 27.12.1887. 

61. Persverwysings, p.l3: Imvo, King William's Town- nuusblad 

vir Swartes, p.l3. 

62. Ibid, p.8: Durban Advertiser. 

63. Ibid, p.7: The Telegraph, Port Elizabeth. 
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kragtigste republ ikeinse skrywer beskou64 na wie alle ander re

publikeinse skrywers vir inspirasie opgesien het.65 Hulle het sy 

koerant as handboek gebruik.6 6 

Daar is beweer dat hy nie sy gelyke in die land gehad het wat 

styl betref nie,6 7 en dat hy as joernalis een van die voorste 

plekke in Suid-Afrika bekl ee het: "From the Free State capital 

his influence was felt from the Zambezi to Cape Point."68 Dit 

was sy "br i 11 iant wit, a caustic pen and a pecu 1 iar 'mustardy' 

way of expressing himself that made The Express unique among 

South African Journals." 6 9 Hy is as die treffendste en mees 

oorspronklike persoonlikheid in die Suid-Afrikaanse joernalis

tiek70 en een van die mees bekwame en suksesvolle joernaliste in 

Suid-Afrika aangeprys. Daar is verwys na sy varsheid en sy 

kragtige, vreeslose, gevatte en pikante styl vol humor, satire 

en sarkasme. Dat sy literere styl uniek was, is algemeen erken. 

Diegene wat onder sy tong deurgeloop het, het sy gevatheid, humor 

en selfs snydende sarkasme die meeste geniet. 71 

Daarby is sy onafhanklikheid van denke hoog aangeslaan. Hy het 

nie na kapitaliste, regerings of enigeen se pype gedans nie, maar 

sy eie beleid en idees, wat volgens sy siening in die beste be-

64. Ibid, p.l3: The Herald, Port Elizabeth. 

65. Ibid, p.B: Mining Journal. 

66. Ibid, p.6: Bechuanaland News. 

6 7. Ibid, p.3: Ons Land. 

68. Ibid, p.ll: Budget. 

69. Ibid, p.7: The Star. 

70. Ibid, p.6: Financial Record. 

71. Ibid, p.l2: The caee Argus. 
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1 ang van sy mense was, verkondig. 72 Hy was nie 'n huur 1 ing wat 

nie vir sy eie skape omgegee het nie.73 

Na sy dood is geskryf dat daar nie 'n joernalis in Suid-Afrika 

was wat nie sy heengaan betreur het nie. 74 "He will be keenly 

missed by his fellow-labourers throughout the South African 

Press", het die Argus namens al mal getreur.75 

* * * 

72. Ibid, p.3: Ons Land; p.9: Digger's News; p.7: The Telegraph; 

p.8: Ons Volk. 

73. Ibid, p.lS: The Cape Times. 

74. Ibid, p.6: Press, Pretoria en Financial Record. 

75. Ibid, p.l2: The Cape Argus. 
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HOOFSTUK 3 

VERHOUDING TOT PRES. J.H. BRAND EN SY ONDERSTEUNERS 

Een van die belangrikste realiteite waarmee Carl Borckenhagen as 

joernalis en politikus te doene gehad het, was dat hy in 'n repu

bliek geleef het waar die nasionale bewussyn vinnig aan die ont

luik was, maar wat ook voortdurend van buite bedreig is. •n Ewe 

belangrike faktor was dat pres. J.H. Brand staatshoof van hierdie 

republiek was. 

Aangesien die tydperk van Borckenhagen se redakteurskap wat in 

hierdie verhandeling gedek word, geheel en al tydens pres. Brand 

se era afspeel, is dit belangrik om die verhouding tussen die 

twee invloedryke persone van nader te belig, asook hulle onder

skeie opvattings oor sake wat die Oranje-Vrystaat geraak het. 

In die beginjare van die Vrystaatse Republiek het die pioniers 'n 

stryd teen die natuur en vera! teen die Basoeto's gevoer om hul 

boerderye en ander bedrywighede gevestig te kry. Net soos in die 

Voortrekkertydperk was daar min tyd of geleentheid vir onderwys. 

Die Vrystaat het dus •n groot behoefte aan goed opgeleide persone 

gehad om die leiding op verskillende terreine te neem. Die voort

bestaan van die Republiek was tot 'n groot mate daaraan te danke 

dat Johannes Henricus Brand bereid was om homself as staatspresi

dent beskikbaar te stel. Hy het nie alleen ~ deeglike opleiding 

as regsgeleerde in Nederland en Engeland geniet en ervaring as 

politikus in die Kaapse Parlement gehad nie, maar het oor merk

waardige diplomatieke gawes en meer as eindelose geduld beskik. 
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Sy vermoe om te oorreed en te versoen, is tot heil van die Vry

staat en die res van Suid-Afrika aangewend. 

Borckenhagen, wat nege jaar na Brand in die Vrystaat aangekom 

het, het eweneens 'n deeglike Europese opleiding geniet en met sy 

skerp intellek en sterk, innemende persoonlikheid sou ook hy 'n 

leidende ro 1 in die Republ iek spee 1. Hy het nie oor diese 1 fde 

mate van geduld as Brand beskik nie en vir hom moes daar dadelik 

en doelgerig opgetree word. Pres. Brand se spreuk dat alles sal 

regkom en die Volksraad se voortdurende houding dat die tyd nog 

nie ryp was nie, het vir hom na 'n laat-maar-loop-beleid gelyk. 

Beide manne het as vreemdelinge in die Vrystaat aangekom en beide 

sou tot aan die einde van hulle veelbewoe lewens al hulle kragte 

tot die uiterste inspan om hulle aangenome vaderland se onafhank

likheid te bewaar en sy belange te bevorder. Oor hoe dit gedoen 

moes word, het hulle egter hemelsbreed verskil. 

Die verskil in politieke siening kan toegeskryf word aan die ver-

skil in agtergrond en opvoeding. Pres. Brand het in Kaapstad 

grootgeword waar sy voorvaders sedert 1795 in diens van die 

Britse administrasie was 1 en groot bewondering vir die Engelse 

kultuur en taal gehad het. Pres. Brand en sy vrou was so Engels

georienteerd dat verskeie buitelandse besoekers aan die Vrystaat 

dit opgemerk het. 2 

Borckenhagen het uit 'n pasgestigte Duitse Ryk met sy stuwende 

1. Scholtz, G. D., President Johannes Henricus Brand, 1823 -

1888, p.l2. 

2. Ibid, pp.296-297. 
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nasionalisme gekom. Hy sou dadelik inval by die gees van groei-

ende nasionalisme in Suid-Afrika - 'n gees waarteenoor pres. 

Brand afsydig gestaan het en nooit doelbewus bevorder het nie. 

Sonder dat hy dit bedoel het, het hy egter ook sy bydrae daartoe 

gelewer. 

Borckenhagen het die unifikasie van Duitsland beleef en aanvank

lik was hy baie geesdriftig oor 'n verenigde Suid-Afrika. Net 

soos Brand het hy besef dat die Vrystaat nie in isolasie kon bly 

nie. Sy strewe was na 'n verenigde Suid-Afrika waarin Brittanje 

geen faktor sou wees nie. Hy het gemeen dat die Afrikanerbond, 

'n organisasie wat heftige teenkanting van Brand uitgelok het, 

die grondslag van so 'n unie, volkome vry van Britse inmenging en 

heerskappy en onder 'n eie vlag, kon le. Algaande het hy dit as 

'n hersenskim begin sien en gestreef na nouer verbintenis met die 

Noorde. Hy het aangevoer dat die Vrystaat se geografiese ligging 

hom gedwing het om by die Noorde of Suide aan te sluit. As hy en 

die Vrystaters moes kies, sou hulle eerder 'n broer in die repu

blikeinse huis wou wees as 'n kneg in die koloniale winkel.3 

Brand se vernaamste strewe was na 'n verenigde Suid-Afrika en 

hoewel hy hom nooit uitdrukl ik daaroor uitgespreek het nie, kan 

'n mens af 1 ei dat hy vera! in sy 1 aaste 1 ewensjare nie ongenee 

was tot 'n Suid-Afrikaanse unie binne die Britse Ryk nie. Die 

inwoners van hierdie unie moes egter vry wees om hul eie heil uit 

te werk.4 Die unie moes geleidelik en op natuurlike wyse tot 

3. De Express, 7.8.1888. 

4. Malan, S.F., Politieke Strominge onder die Afrikaners van die 

Vrystaatse Republiek (hierna afgekort as Politieke Strominge) 

p.Gl. 
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stand kom en sou, syns insiens, gebaseer wees op ekonomiese 

samewerking van die hele Suid-Afrika, beginnende met nouer bande 

met die Britse kolonies. Sy hart het dus na die Suide geneig. 

Borckenhagen het hom vereenselwig met diegene wat hulself Afrika

ners genoem het, terwyl Brand homself nooit so genoem het nie, 

maar as 'n "Zuid-Afrikaan" bestempel het. 5 

Dit is dus duidelik dat hierdie twee manne op politieke gebied 

gedurende die hele tydperk hoe !anger hoe meer met mekaar sou 

bots. Borckenhagen sou egter nooit sy agting vir Brand verloor 

nie. Sy houding jeens die President was deurgaans objektief. Hy 

het sy goeie hoedanighede aangeprys en hoe agting vir hom as 

persoon gehad, maar nie gehuiwer om op foute te wys en soms fell e 

kritiek te !ewer op Brand se amptelike beleid en sieninge nie. 

Hy skryf: "Onze positie, en (wanneer de gelegenheid het eischt) 

onze oppositie, steunen geheel alleen op beginselen, niet op 

personen, want het zou werkelijk de grootste dwaasheid zijn den 

persoon te attaqueren van den meest populairen man des lands, van 

wien, als persoon, niets anders dan goeds kan gezegd worden 

wij zouden wederom aan den anderen kant onze natuur moeten ver

krachten en ons te gelijker tijd schuldig maken aan verraad jeens 

de be1angen van 't a1gemeen, a1s we toe1ieten, dat persoon1ijke 

overwegingen haar inv1oed uitoefenden, bij't bespreken van die 

meest noodzake1ijk te nemen maatrege1en tot verbetering der pu

b1ieke aange1 egenheden •••• " 6 

Voor die 1883-presidents verkiesing het Borckenhagen 'n hoofar-

5. Scholtz, p.295. 

6. De Express, 24.6.1886 en 9.12.1886. 
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tikel geskryf waarin hy sy houding teenoor pres. Brand duidelik 

ui teensi t. Hy verkl aar da t De Express van die begin af 'n repu

blikeinse Suid-Afrikaanse orgaan was met die doelstelling om die 

land te dien en nie persone of partye nie. Persone kom en gaan, 

maar die volk en sy beginsels bly. Dit is om die rede dat De 

Express die President soms teengestaan het en die blad was nie 

daaroor skaam nie en wou geen enkele woord terugtrek nie. Tog 

het hy nie geaarsel om Brand weer eens as die mees geskikte 

kandidaat vir die presidentskap aan te beveel nie. Die Vrystaat 

se benydenswaardige posisie was te danke aan twintig jaar van 

bekwame administrasie deur pres. Brand; die Britse regering het 

vertroue in hom gehad en sy woord het oral gewig gedra. Daar was 

niemand anders wat so goed toegerus was en soveel staatkundige 

ondervinding as hy gehad het nie. 

Sy tekortkominge kon nie teen sy goeie hoedanighede opweeg nie. 7 

Volgens Borckenhagen se realistiese siening was Brand wel die 

mees geskikte persoon vir die presidentsamp, maar hy was nie on

feilbaar en verhewe bo kritiek nie. Wanneer persoonlike belange, 

selfs van die President, in stryd was met die algemene belang, 

sou De Express vir die algemene bel ang stry. Steun en kritiek 

het dus dee! uitgemaak van Borckenhagen se pragmatiese houding 

jeens Brand. 

In drie besondere gevalle het Borckenhagen sy steun aan Brand 

toegese, nl. tydens die presidentsverkiesing van 1878 sowel as 

1883 en in die tydperk toe Brand as bemiddelaar tussen die Trans

valers en die Britse regering opgetree het. 

7. Ibid, 12.4.1883. 
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In 1878 het Borckenhagen vir die eerste keer sedert hy redakteur 

geword het, 'n presidents verkiesing meegemaak. Bel angr ike be

sluite is in hierdie tydperk deur die Volksraad geneem, veral 

betreffende die anneksasie van Transvaal en Carnarvon se federa-

sievoorstelle. Daar het ook •n konstitusionele stryd tussen 

Brand en die Volksraad gewoed. Borckenhagen was nie in alle 

opsigte tevrede met die President se optrede nie en die volk het 

seker met belangstelling gewag om te sien wat hy oor die verkie-

sing te se sou he. Hy het Brand onvoorwaardelik as kandidaat 

aanbeveel en die volk gevra om soos een man vir hom te gaan stem. 

Sy beweegredes was feitlik dieselfde as wat hy weer in 1883 sou 

aanvoer, nl. dat Brand 'n ervare en bekwame leier was wat met sy 

besondere vermoens en diplomasie die volk reeds deur moeilike 

vaarwaters gelei het en in wie die vo1k sowe1 as die Britse rege

ring vertroue gehad het. 

Dit was vera1 met die oog op Britse konfederasiep1anne dat ook hy 

sy vertroue in Brand geste1 het. In 1877 het die President die 

Volksraad gewaarsku dat aanvaarding van Carnarvon se federasie

voorste11e kon beteken dat die Vrystaat sy onafhank1ikheid ver

loor. Borckenhagen was dus gerus dat Brand ook in die toekoms 

oor die onafhank1ikheid van die Vrystaat sou waak. Hoewe1 hy 

bewus was van Brand se vergissings en swakhede, was hy oortuig 

daarvan dat niemand anders oor diese1fde staatsmanskap, takt en 

geduld beskik het nie. Hy het ook nie soos sommige ander beswaar 

gehad teen Brand se voorwaarde dat pensioen aan hom toegestaan 

word nie. Dit sou ondankbaar en onwaardig wees om hom na sy af

trede in armoede te 1aat 1eef. 8 

8. Ibid, 5.6.1878 en 13.6.1878. 
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Nadat Brand herkies is, het Borckenhagen De Express se steun 

aan hom beloof omdat hy die Vrystaat tydens sy lang presidentskap 

met sorgsaamheid, wysheid en vaderlandsliefde bestuur het. 9 

Toe die verset teen die Britse regering in Transvaal begin op-

laai, het Borckenhagen die broers oorkant die Vaal aangemoedig 

om op hul onafhanklikheid aan te dring. Hy het egter gemeen dat 

dit by wyse van onderhandeling eerder as deur geweld moes ge

skied vera! omdat hy besef het hoe swak Transvaal in vergelyking 

met Brittanje was. Hyself het talle oproepe op die Britse rege

ring gemaak om aan die Transvalers se eise te voldoen en so 

bloedvergieting te voorkom. 

Met Brand se verjaarsdag op 6 Desember 1880 het hy hom geluk 

gewens en terselfdertyd die volk gevra om in die tyd van oorlogs

gerugte hu 11 e President te vertrou. Hy was 'n man met insig en 

vaderlandsliefde en hulle moes hulle geesdrif deur sy verstandig

heid laat temper.1° Kort nadat vyandelikhede uitgebreek het, het 

hy goedkeurend gepraat van Brand se bereidwilligheid om te bemid

del, want hy was die mees geskikte man daarvoor vanwee sy posisie 

en die agting wat alma!, ook die Britte, vir hom gehad het. 1 1 

Hoewel Borckenhagen die Transvalers meer as simpatiekgesind was, 

het hy Brand se neutraliteitsverklaring gesteun omdat hy gemeen 

het dat die Vrystaat net kon verloor deur tot die oorlog toe te 

tree. Tog het hy gevoel dat Brand te versigtig was om nie aan 

Brittanje aanstoot te gee nie en dat die Volksraad se besluite te 

9. Ibid, 8.5.1979. 

10. Ibid, 9.12.1880. 

11. Ibid, 23.12.1880. 
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louwarm was. Sy kritiek het in bewondering verander toe Brand 

bereid was om sy invloed en diplomatieke vernuf te gebruik in be

lang van vrede in Suid-Afrika.l2 Met hoe lofbetuigings en van 

ganser harte het hy Brand na afloop van die vredesonderhandelings 

in die Vrystaat terugverwelkom as Suid-Afrikaanse staatsman van 

formaat. Hy het hom aangeprys as egte patriot vol liefde vir sy 

vaderland wat na vrede gestreef het. Hy het sy reputasie, moeite

vol verwerf, in die weegskaal geplaas om sy volk en land te dien. 

Sy aandeel in die vredesonderhandelinge was gewigtig. Hy het sy 

moed toegejuig en vurig begeer dat hy die middel sou wees om die 

vrede op 'n vaste grondslag te plaas en om die toekomstige wel

vaart van die twee republieke nader uit te werk. 13 

Die hele Bloemfontein het Brand met geesdrif verwelkom en 'n 

ad res, onder andere deur F.W. Reitz en Borckenhagen onderteken, 

aan hom oorhandig. Borckenhagen het pres. Brand weer eens in 'n 

hoofartikel geprys as iemand wat op die regte oomblik op die 

regte wyse opgetree het.l4 

Brand is later weer na die Noorde om te help met bemiddeling tus

sen die Koninklike kommissie en die Transvaalse Driemanskap. By 

sy terugkeer was De Express weer vol !of vir sy rol en het ge

skryf dat die President se naam aan byna elke gebeurtenis van ge

skiedkundige belang gedurende die voorafgaande vyf-en-twintig 

jaar verbonde was, maar dat geeneen sy bekwaamheid as staatsman 

en sy vaderlandsliefde, diplomasie en takt so skitterend getoon 

het nie as sy pogings, sedert die eerste skoot in die Transvaalse 

12. Ibid, 10.3.1881. 

13. Ibid, 7.4.1881. 

14. ~. 14.4.1881. 
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Vryheidsoorlog afgevuur is, om die saak van vrede en regverdig

heid te bevorder. Die hele Suid-Afrikaanse volk het hom hiervoor 

bemin. 15 

Sedert die begin van die oorlog het Afrikanernasionalisme on

keerbaar gegroei en onder andere die stigting van die Afrikaner

bond tot gevolg gehad. Brand se afkeer in die Bond en sy afsy

digheid teenoor Afrikanernasionalisme het hom in botsing met sy 

volk, en vera! ook met Borckenhagen, een van die leiers van die 

Bond, gebring. Aan die einde van 1883 was 'n presidentsverkie

sing weer op hande en die vraag was of Borckenhagen steeds vir 

Brand sou steun. Weer eens het hy hom heelhartig aanbeveel. 

Baie stemme het opgegaan dat hoofregter Reitz, Borckenhagen se 

mede-leier van die Afrikanerbond, hom verkiesbaar moes stel as 

President. Borckenhagen het hulle verseker dat Reitz 'n man van 

edel beginsels was wat nie teen Brand sou staan nie. Daar was 

geen ander staatsman wat meer geskik as Brand was nie. Die redes 

wat hy daarvoor gegee het, is reeds hierbo aangehaa1. 16 

* * * 

Die aantal raakpunte tussen Brand en Borckenhagen was vee! minder 

as die verskilpunte. Borckenhagen het telkens beklemtoon dat hy 

nie kon swyg as die President syns insiens teen die algemene 

be 1 ang optree nie en dat di t dan nie 'n aanv al op die per soon van 

die President was nie, maar om beginsels gegaan het. Volgens hom 

het hy tog dikwels, uit eerbied, lojaliteit en agting, baie min

der skerp gereageer het as wat nodig was wanneer die President 

"zich tusschen de cischen van het publiek en de vervulling er van 

15. Ibid, 8.11.1881. 

16. Ibid, 12.4.1883. 
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geplaatst" het.17 

Reeds in 1878 het Borckenhagen wat die ekonomie betref, gevaarte

kens begin sien en het hy beter administrasie en versigtiger be-

steding geEHs. In 1881 het hy die gebrek aan sisteem in die 

boekhouding gekritiseer. Brand het groot en goeie hoedanighede 

gehad, maar was syns insiens geen administrateur nie. Hy was nie 

in staat om die gebreke van die stelsel in te sien en die Volks

raad te adv iseer nie.lB Namate die finansiiHe druk, vera! teen 

1883, erger geword het, het hy Brand se gebrek aan administratie

we bekwaamheid meer dikwels gekritiseer. 

Brand se biograwe verskil egter van Borckenhagen. T.B. Barlow 

erken dat daar, selfs in later jare, wel af en toe 'n rede vir 

klagte was, maar dit was syns insiens slegs t.o.v. sake van min

der belang. Hy beskou die opbou van 'n uitstekende administrasie 

as Brand se grootste bydrae.l9 Vol gens G. D. Scholtz het Brand 

'n wyse beleid gevolg en oor "groot administratiewe bekwaamhede 

beskik".20 Albei is dit eens dat Brand oor die vermoe beskik het 

om die regte man op die regte plek aan te stel. Dr. Brebner en 

hoofregter Reitz is twee uitstekende voorbeelde niervan. 

Borckenhagen se skerp kritiek kan waarskynlik aan die swak ekono

miese toestande, wat grotendeels die gevolg van 'n wereldwye re

sessie was, toegeskryf word. Onder sulke omstandighede word daar 

baie noukeuriger op die owerheid se optrede gelet. 

17. ~. 24.6.1886. 

lB. ~. 26.5.1881. 

19. Barlow, T.B., The Life and Times of President Brand, p.243. 

20. Scholtz, pp.227-232. 
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Heelwat van Borckenhagen se kritiek het geregverdig geblyk te 

wees. Hoewel daar 'n aantal uitstekende amptenare was, was daar 

vera! in die vroeer jare van Borckenhagen se redakteurskap 'n 

aantal ou, getroue amptenare wat egter nie bekwaam genoeg of 

opgelei was vir hulle peste nie. Brand was te jammerhartig om 

hulle te vervang en boonop was daar ook nie altyd opgeleide mense 

beskikbaar nie. Verder het hy ook te vee! hooi op sy vurk geneem 

en wou hy toesig hou cor die hele openbare sektor, wat 'n on

moontlike taak was. 

Die begroting is vir jare op die probeer-en-tref-metode opgestel 

en die Volksraad het dit meestal ge1gnoreer en volgens willekeur 

geld toebedeel. Die feit dat daar geen behoorlike algemene be-

lastingstelsel was nie, is telkens deur Borckenhagen veroordeel. 

Nietemin het pres. Brand die Vrystaat in 'n modelstaat omskep. 

* * * 

Brand en Borckenhagen se siening van die posisie van die Staats

president en Uitvoerende Raad in verhouding tot die Wetgewende 

Vergadering asook die geldigheid van die volk se stem, het aan

sienlik verskil. Hierdie twee kwessies het verskeie kere ter 

sprake gekom. 

In die teorie was die President ondergeskik aan die Volksraad, 

maar in die praktyk het hy groot gesag uitgeoefen.21 Brand het 

homself as die hoof, leier en vader van die volk gesien. Hy moes 

hulle lei, en nie hulle hom nie. Sy minsame geaardheid en bekwa-

21. Van Scheer, M.C.E. en Van Rooyen, Jan J., Republieke en Re

publikeine, p.ll7. 
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me diplomasie het dit oor die algemeen nie vir die Volksraad en 

die volk moeilik gemaak om hom as sodanig te aanvaar nie. Tog 

was botsings onvermydelik, veral namate die kloof tussen die 

politieke siening van Brand aan die eenkant en van Borckenhagen 

en die volk aan die anderkant al hoe groter geword het. 

Vir Borckenhagen was die wil van die volk die essensie van 'n re

publiek. Die Volksraad was die verkose verteenwoordigers van die 

volk en moes hulle kiesers se wense eerbiedig en so ook die 

President. 

Brand het vasgeklou aan 'n gesag wat nie deur die grondwet aan 

hom toegeken is nie, maar wat hy uit hoofde van sy persoonl ikheid 

verwerf het. Elke aanslag daarop het hy verbete beveg. Hiervoor 

het hy 'n baie effektiewe wapen gebruik, nl. die dreigement om te 

bedank, en dit sou telkens slaag. 

Aan die anderkant het die Volksraad ook sy gesag verdedig en by

voorbeeld daarin geslaag om die President die vetoreg te ontse. 

Hoewel Borckenhagen daarteen gekant was dat die Staatspresident 

te veel gesag uitoefen, want dan sou hy soos 'n despoot kon 

optree, het hy tog begrip vir sy dilemma gehad, want ashy glad 

geen gesag gehad het nie, sou hy net 'n marionet in die hande van 

die Volksraad wees. Dit sou sy ywer en geesdrif demp.22 Hy moes 

die leiding neem, inisiatief aan die dag le en voorstelle maak 

nadat hy deskundiges geraadpleeg het, maar hom daarna aan die 

beslissings van die Raad onderwerp. 

22. De Express, 28.6.1877. 
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Die heel eerste Volksraadsdebat waaroor Borckenhagen moes berig, 

het juis oor die President se regte gehandel. Borckenhagen het 

vooraf 'n beroep op Brand en die Volksraad gedoen om nie oor 

kleinlikhede te argumenteer, terwyl daar sulke gewigtige sake 

soos die anneksasie van Transvaal en Carnarvon se federasievoor-

stelle op die spel was nie. 

geduur. 

Nietemin het die debat dae lank 

Kort voor Brand se vertrek na Brittanje in 1876, het die Uitvoe

rende Raad, met Brand aan die spits, geweier om aan die eggenote 

van J.G. Fraser, sekretaris van die Volksraad, toestemming te 

verleen om 'n pos as huishoudster by die Dames-instituut te aan-

v aar. Tydens sy afwesigheid is daar by die Volksraad beswaar 

gemaak teen die besluit en sekere insinuasies is gemaak oor die 

manipulering van die Uitvoerende Raad. Daar is besluit dat die 

Uitvoerende Raad nie met amptenare se huishoudelike sake kon in

meng nie. 2 3 

In sy aanspraak tydens die 1877-sitting het Brand onomwonde laat 

blyk dat die besluit sy eer aangetas en hom gegrief het. Hy het 

betoog dat hy as President die Uitvoerende gesag was en dat die 

Volksraad of individuele lede nie die reg gehad het om sy optrede 

af te keur nie. As hulle gemeen het dat sy optrede onwettig was, 

moes hulle hom in 'n staat van beskuldiging gestel het. Hy het 

verder gese dat die grondwet sekere regte aan die President 

toegeken het en dat dit tyd was dat hy hom as die volk se uitver

korene op die regte beroep. Hy het die gees wat in die Volks

raad geheers het tydens sy afwesigheid toe hy besig was om sy bes 

23. Volksraadsnotules OVS (hierna afgekort as OVSVR), 29.5.1876, 

p.390. 
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vir die Vrystaat te doen, betreur. 

korrupsie aangekla. 

Hy is as 't ware van 

Die Volksraad het hierop sy besluit herroep, sy volle vertroue in 

Brand uitgespreek en verklaar dat die kwetsende uitsprake van 'n 

aantal lede nie die Raad se gevoel weerspieel het nie. 24 

Vo 1 gens Borckenhagen het die kwessie hom her inner a an 'n kl omp 

skoolkinders wat in die onderwyser se afwesigheid die skool op 

horings neem, maar by sy terugkeer so stil soos muise en met 

geboe hoofde die straf van die onderwyser met sy stok in die lug 

en streng blik afwag. Hy het gewys op die gevaar van 'n onbe

perkte Uitvoerende Gesag wat Volksraadsbesluite ongedaan kon 

maak. Syns insiens het die President se persoon te vee! gewig 

gedra en kon dit lei tot absolutisme. Die vryheid van die onder

daan is daardeur bedreig. 25 

Toe Brand in 1880 die vetoreg van die Volksraad eis, het 

Borckenhagen nie ernstige beswaar daarteen gehad nie, aangesien 

dit oorhaastige wetgewing kon verhoed. Hy het egter weer gevra 

dat daar 'n balans moes wees tussen die mag van die Wetgewende 

Vergadering en die Ui tv oerende Gesag. Die posisie van die 

Staatspresident moes verhewe en vry van onnodige inmenging wees, 

maar nooit ten koste van die vryheid van die individu of die 

Volksraad nie.26 Syns insiens sou dit egter beter wees as die 

regters en Staatsprokureur 'n kommissie sou vorm aan wie wetge

wing voorgele moes word sodat hulle veranderings kon aanbeveel. 

24. Ibid, 8-12 Mei 1877, pp.l6, 35, 41-41, 53-56 en 67-70. 

25. De Express, 17.5.1877. 

26. Ibid, 12.2.1880. 
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Hulle het oor skerp regskennis beskik terwyl die meeste Volks

raadslede min opleiding geniet het. 27 

'n Kwessie wat op die voorgrond getree het vanwee die oorlog wat 

die Kaap in Basoetoland gevoer het, was die Staatspresident se 

gesag betreffende buitelandse beleid. Borckenhagen was van 

mening dat hy te veel gesag besit het aangesien hy die Uitvoeren

de Raad, die Volksraad en die volk kon ignoreer. Hy het op outo

kratiese wyse die hef in die hande gehad - iets wat in geen be

skaafde land en selfs in Rusland moontlik was nie. Hy kon na eie 

goeddunke handel sender dat die volk ooit ingelig of geraadpleeg 

word. Daar was geen blouboek nie en die President is nie verplig 

om enige korrespondensie in die Volksraad ter tafel te le nie; 

Offisiele briewe oor konfederasie, die Basoetoprobleem, die 

anneksasie van Transvaal, telegrafie en spoorlyne is geskryf 

sender dat enigeen insae of seggenskap daarin gehad het. Die 

President het die volk verteenwoordig en hy moes hulle in ag 

neem. Die oorlog was op die Vrystaatse grens, dus het die land 

groot belang daarby gehad en tog moes inwoners alle nuus na 'n 

lang tyd uit Kaapstad verneem.28 

Toe die Volksraad in 1882 sy besluit waarvolgens Brand nie 'n 

Britse ridderorde kon aanvaar nie, herroep, het Borckenhagen be

swaar aangeteken teen die onkonstitusionele verloop van sake. Na 

aanleiding van die President se dreigement om te bedank en die 

Volksraad se gedienstigheid, het hy gewonder wat die volgende 

stap sou wees. Sou Brand die Volksraad huis toe stuur en daar

sonder regeer? Hy het gewaarsku dat die Staatspresident gevaar 

27. Ibid, 19.2.1880. 

28. Ibid, 16.9.1880. 
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loop om op te hou om die uitvoerder van die volkswil, wat deur 

die Volksraad verteenwoordig word, te wees en die Vrystaatse 

regeringsvorm deur die slegste monargale regeringsvorm vervang 

sou word. Dit sou hy, al sou hy as opruier bestempel word, ten 

alle koste wou voorkom.29 Hoewel Brand sy sin gekry het, het hy 

vee! van sy gewildheid ingeboet. 

'n Volgende geleentheid waartydens Brand gedreig het om te 

bedank, was gedurende die sitting van die Volksraad in 1886 toe 

die finansiele kommissie voorgestel het dat die Goewerment

sekretaris die verantwoordelike hoof van die openbare diens word, 

onderworpe aan die President en die Volksraad. Brand het dit as 

'n refleksie op homself gesien. 

Borckenhagen het dit ten sterkste afgekeur dat die President, 

soos hy gemeen het, persoonlike oorwegings bo plig en volksbe

lang gestel het. Die kommissie wat die aanbeveling gemaak het, 

het bestaan uit vier uiters bekwame amptenare, 'n lid van die 

Uitvoerende Raad en vier Volksraadslede - persone wat bekend was 

met die administrasie se swakhede en behoeftes. 

Borckenhagen het van die begin af volgehou dat die land 'n be

hoefte aan 'n aantal ministers gehad het wat aan die hoof van 

verskillende departemente kon staan. In hierdie voorstel het hy 

'n gedeeltelike uitvoering van sy idee gesien. 

Volgens hom was die verandering wenslik en sou dit die aansien 

van die President se posisie eerder bevorder as skade berokken. 

Niks het syns insiens hierdie aansien meer verlaag as die nood-

29, Ibid, 16,3.1882. 
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saaklikheid dat die President gedurig aan die nietigste sake aan-

dag moes gee nie. Hy het belangrike pligte gehad, soos om te 

waak oor die belange van die Staat, beplanning aan te voor en uit 

te voer, buitelandse sake te behartig en leidsman te wees van 

staatkundige bewegings. Dit was veral die geval met 'n man soos 

Brand met sy ruim staatkundige blik. 

Die land het ontwikkel - vroeer was daar minder werk en een man 

kon al die verantwoordelikhede dra. Die President moes nie aan 

sulke "ingebeelde" voorregte vasklou nie. Die openbare belang, 

soos deur die kommissie beoog, moes bo persoonlike oorwegings en 

gevoelens gestel word. Hy wou nie he dat die President die voor-

stel as 'n persoonlike aanval moes beskou nie. Hy sou nie graag 

wou sien dat Brand bedank, soos hy gedreig het om te doen nie. 

Hy het die land te lank en te getrou gedien. Hy het egter nie 

meer oor dieselfde kragte en vermoens as twintig jaar tevore be

skik nie en dit sou goed wees as 'n deel van die verantwoordel ik

heid op jeugdiger skouers geplaas kon word. Oorhaastige dreige

mente het buitendien nie tot die President se aansien bygedra nie 

en moes liewer vermy word. 

Die Volksraad het, soos in die verlede, weer geswig en die soge

naamde Bylae B tot 'n latere sitting laat oorstaan.30 

Ten spyte van die kritiek het Borckenhagen, soos reeds vermeld, 

begrip vir die Staatspresident se posisie gehad. Die Volksraad 

het soms ondeurdagte besluite geneem, soos om die Tesourier-Gene

raal met werk te oorlaai, en die President moes dit maar uitvoer. 

Indien hy iemand sou aanstel om die amptenaar te help, kon hy 

30. Ibid, 13.5.1886 en 1.7.1886. 
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daarvan beskuldig word, soos reeds gebeur het, dat hy die Volks

raad se besluite in die wind slaan. 31 

In dieselfde jaar het Borckenhagen skerp kritiek uitgespreek teen 

die aanstelling van S.P. de Beer as landdros van Bloemfontein en 

die lydelikheid van die publiek. Volgens hom is die onfeilbaar

heidsgevoel van die President met dubbele krag openbaar wanneer 

hy iets gedoen het wat hy eerder moes gelaat het. Hy was nie be-

reid om, soos ander, te swyg nie, want daar was hier iets hoers 

op die spel. Hy het in 'n republiek geleef en het geweier om aan 

die ergste soort absolutisme onderworpe te wees. Dit was nie 

aanmatiging nie, maar 'n dure plig en heilige reg om deel te he 

aan staatsaangeleenthede en as redakteur te se wat gese moes 

word. 

Dit alles het syns insiens die noodsaaklikheid van konstitusio

nele hervorming beklemtoon, sodat die land van middelmatigheid 

verlos kon word.32 

* * * 

s. F. Malan beskou 1877 as die jaar waarin die skeiding tussen 

pres. Brand en 'n groot dee! van die volk, met wie Borckenhagen 

hom vereenselwig het, se siening duidelik begin word het.33 Ook 

G. D. Scholtz skryf dat Brand se besoek aan Londen in 1876 'n 

keerpunt in sy politieke siening teweeg gebring het sodat hy 'n 

vriend van Brittanje geword het en na verbintenis met die koloni-

31. ~. 8.7.1886. 

32. Ibid, 23.9.1886. 

33. Malan, Politieke Strominge, pp.48-49. 
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ale Suide gesoek het. Die verwydering wat dit tussen hom en die 

volk veroorsaak het, het spoedig daarna begin blyk. 34 

Dit was juis op hierdie tydstip dat Borckenhagen redakteur van 

De Express geword het. 

Brand se hantering van die anneksasie van Transvaal en Carnarvon 

se federasievoorstelle, waarin hy baie versigtig was om nie aan 

Brittanje aanstoot te gee nie, was nie in alle opsigte vir 

Borckenhagen aanneemlik nie. Hy het besef dat die Vrystaat nie 

anders kon as om neutraal te bly nie, maar die Volksraad se be

sluit was vir hom te kleurloos en versigtig. Volgens hom het dit 

'n pynlike indruk gemaak en meer na goedkeuring as na neutrali

teit geklink. Brand kon die Transvalers minstens van die Vry-

staat se simpatie verseker het. Wat die konfederasievoorstelle 

betref, was dit ook kleurloos en die afwysing te sag. Brand het 

hom weerhou van enige persoonlike kommentaar, terwyl die voor

stelle niks anders as 'n poging tot anneksasie was nie. 35 

Vir Brand het die anneksasie van Transvaal as 'n swaar slag 

gekom •. Dit het sy droom van rasseharmonie tussen Engelse en Afri

kaners en politieke eenheid bedreig. Daar is van alle kante druk 

op hom uitgeoefen. Baie Vrystaters het vuriglik met hul Trans-

vaalse broers gesimpatiseer en het verwag dat die regering dit 

ook sou doen. Aan die anderkant het lord Carnarvon, sir Henry 

Barkly en sir Owen Lanyon namens Brittanje sterk druk op Brand 

uitgeoefen om neutraal te bly. Brand het besluit dat net 'n sui

wer juridiese standpunt kon verhoed dat die Vrystaat sy onafhank-

34. Scholtz, pp.l91-2. 

35. De Express, 7.6.1877. 
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likheid verloor.36 

Aangaande die £90 000 wat die Vrystaat as kompensasievergoeding 

vir die diamantveld ontvang het, het Brand se standpunt ook van 

die meerderheid van die bevolking verskil. De Express het voor

gestel dat 'n nasionale bank opgerig word.37 Heelwat korrespon

dente het die voorstel gesteun. Toe die kwessie deur die Volks

raad bespreek is, het Brand die mening uitgespreek dat 'n staats

bank nadelig sou wees en het met nadruk teen die oprigting daar

van gewaarsku. Die geld moes liewer in Britse banke gelaat en 

spoorwee daarmee opgerig word.38 Dit toon sy sterk begeerte om 

met die koloniale Suide verbind te bly. Die Volksraad het egter 

anders oor die saak gevoel en 'n kommissie van vyf, waaronder 

Borckenhagen, gekies om 'n ontwerpakte vir 'n nasionale bank op 

te stel. 39 

Na aanleiding van die Transvaalse Volkskomitee se beroep op die 

Vrystaatse regering om steun wanneer Engeland versoek word om 

Transvaal se onafhanklikheid te herstel, wou Brand nie he dat die 

Vrystaat moes inmeng in 'n Britse besitting nie. Die Volksraad 

het egter bes 1 ui t om warme simpatie met Trans vaa 1 te betoon. •n 

Memorie in die verband het ook in De Express verskyn en is sterk 

deur Borckenhagen gesteun.40 

Teen 1880 het dit meermale gebeur dat die President se raad deur 

36. Malan, Politieke Strominge, p.71. 

37. De Express, 29.3.1877. 

38. OVSVR, 21.5.1877, p.l49 en 13.6.1877, p.393. 

39. Ibid, 13.6.1877. 

40. De Express, 12.6.1879. 
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die Volksraad verontagsaam is. 

In 1881 sou die verskil in siening tussen Brand en Borckenhagen 

duideliker as ooit na vore tree. Die President se veroordeling 

van die Afrikanerbond, waarvan Borckenhagen 'n geesdriftige leier 

was, was vir laasgenoemde soos 'n skoot koue water in die gesig. 

Hy het die gewigtige, beduidende en belangrike teenstand van 

pres. Brand betreur het. Hy het dit toegeskryf aan Brand se oor

versigtigheid om nie aan Brittanje aanstoot te gee nie. 

Brand het gemeen dat die Afrikanerbond verdeeldheid sou bring en 

'n regering binne 'n regering wou skep. Dit was sy oorwoe mening 

dat die mees vriendskaplike betrekkinge met die ~egerings en in

woners van naburige kolonies versterk en bevestig moes word en hy 

was bevrees dat die Bond in die weg van sulke betrekkinge sou 

staan. 

In antwoord op Brand se afkeer, het Borckenhagen die oortuiging 

uitgespreek dat die Afrikanerbond sou bloei en sy doe! sou bereik. 

Hy was jammer dat die Bond die Staatshoof se simpatie en onder

steuning moes ontbeer en sy ontevredenheid moes verduur, maar hy 

was maar 'n enkele persoon. Bowendien was sy mening in stryd met 

die van baie opregte en bekwame persone wat hul land se ware 

belang gesoek het. In teenstelling met Brand se opvatting, sou 

die Afrikanerbond syns insiens juis die grondslag le vir 'n toe

komstige Suid-Afrikaanse vereniging. So 'n vereniging sou nie 

geskied deur middel van •n Britse konfederasie nie, maar vanwe~ 

die verlange om een volk te wees.41 

41. Ibid, 27.10.1881. 
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Sy verweer was dat die Afrikanerbond nie 'n regering binne •n re

gering wou wees nie, maar op konstitusionele wyse wou optree deur 

memories in te dien en Vo lksraads lede te versoek om aan sekere 

sake aandag te skenk en dit in die Volksraad te opper. Die Bond 

was volgens hom nie 'n poli tieke party nie, maar 'n nasionale be

weging en die Staatspresident moes nie vyandig daarteenoor staan 

nie. So 'n organisasie kon en moes, vera! in 'n republiek, nie 

verdruk word nie. In 'n republiek het elke burger dieselfde reg

te en voorregte as die President. Volgens hom kon die Afrikaner

bond aileen belet word as dit die Staat sou bedreig. As Brand 

nie deur die Staatsprokureur kon bewys dat die Bond skuldig was 

aan hoogverraad en muitery nie, kon hy nie daarteen beskuldigings 

inbr ing nie. Van die President is nie verwag om die Bond te on-

dersteun nie, maar hy moes die bestaan daarvan respekteer. Die 

Vrystaters se verpligtinge teenoor die President was baie groot 

en sou steeds nagekom word, maar die burgers se voorregte was ook 

belangrik. "De vrijheid van den onderdaan wordt, naar onze mee-

ning, door de handelwijse van den President aangetast."42 

Die hoeksteenlegging van die Bloemfonteinse stadhuis het vir 'n 

klein herrie gesorg toe Brand net Engels gepraat het. Borckenha

gen het met verontwaardiging die gevoel van baie vertolk deur aan 

te voer dat die Afrikaners ter wille van die minderheid geminag 

is. 4 3 

Dit was egter net die voorspel tot 'n vee! groter storm. Met 

Brand se voorneme om 'n Britse ridderskap te aanvaar, het 

42. Ibid, 3.11.1881. 

43. Ibid, 16.2.1882. 
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Borckenhagen die voortou van die volk se protes daarteen geneem. 

Vir hom het dit ingedruis teen republikeinse beginsels en het die 

erepos wat Brand as Staatspresident beklee het, ander eerbeto

nings onnodig gemaak. Hy sou eerder wou sien dat die Vrystaat 

self aan Brand 'n toekenning maak vir sy rol as vredemaker in 

Transvaa1. 44 

Borckenhagen het aangevoer dat daar selde of ooi~ so 'n skerp 

onenigheid tussen die Uitvoerende en Wetgewende mag as op daardie 

tydstip in die Vrystaat voorgekom het. Hy was ontstoke oor Brand 

se beskuldiging dat hy wat Borckenhagen is, die publiek op haat-

1 ike wyse mis lei het. As inwoner van die Republiek het hy as 

individu die reg gehad om 'n mening te he en dit uit te spreek, 

tensy hy die grense van welvoeglikheid oorskry het. As redakteur 

was dit sy roeping om die publiek met raad by te staan. Sy 

gewete en pligsgevoel het hom gelei en om persoonlike belediging~ 

teen hom te rig, het hy as onvanpas beskou. Hoewel hy homself as 

redakteur bo insinuasies verhef, bl y die bedekte minagting vir 

hom 'n skok. 

Brand se optrede was ook, volgens Borckenhagen, diskriminerend. 

Tydens die sitting van Julie 1877 het die President gepleit dat 

politieke sake uit die Volksraad geweer moes word en dat die ver

teenwoordiger van 'n koerant, te wete The Friend of the Orange 

Free State45, nie aangeval moes word as die nie teenwoordig en in 

staat was om homself te verdedig nie. Dit was na aanleiding van 

die Volksraad se besluit om regeringsdrukwerk deur De Express te 

44. Ibid, 23.2.1882. 

45. Hierna in die teks en voetnote afgekort as The Friend. 
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laat doen. Op 15 en 16 Maart 1882 het die President egter die 

politieke mening van De Express, wie se redakteur ae toeskouer 

teenwoordig was, aangeval sonder dat die koerant in staat was om 

homself te verdedig.46 

Baie korrespondente het Borckenhagen gesteun in sy siening aan

gaande Brand se aanvaarding van die ridderorde. C. R. Serfontein 

van Kroonstad was onder diegene wat dit betreur het dat die Pre

sident bereid was om sy amp neer te le en sy volk in die steek te 

laat ter wille van 'n "lintjie". Hy het ook die Volksraads1ede 

wat op hu1le besluit teruggegaan het, veroordeel.4 7 

Die verskille met die Afrikanerbond, die aanname van die rid

derorde en die President se voorkeur aan po1itieke bande met 

die Kaap en aan die Enge1se taal en kultuur het sy gewildheid by 

die volk laat afneem. Een bewys_ daarvan is dat die Volksraad ook 

F. W. Reitz as kandidaat vir die 1883-Presidentsverkiesing ge

stel het en dat ses lede vir hom gestem het. By die burgers was 

daar ook ontev redenheid en die Afrikanerbond het v innig gevor

der.48 

By die Afrikanerbond se kongres te Potchefstroom in Desember 1884 

was vereniging van die twee republieke een van die vernaamste be-

sprekingspunte. Na die kongres het die Bond hom doelgerig inge-

span om pres. Brand se beleid van samewerking met die Suide teen 

te werk. Borckenhagen het baie propagandawerk gedoen om memo-

46. De Express, 16.3.1882. 

47. Ibid, 27.4.1882 en 11.5.1882. 

48. Malan, Po1itieke Strominge, pp.99-100. 
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ries ten gunste van vereniging na die Volksraadsitting in 1885 te 

stuur. Die memories is met wrewel deur pres. Brand en sy onder-

steuners ontvang en 'n heftige aanval is op die Afrikanerbond ge

loods. Brand het sy geloof in die uiteindelike vereniging van 

Suid-Afrika uitgespreek, maar het teen offensiewe en defensiewe 
49 

verbonde gewaarsku. Volgens hom het 'n selfaangestelde orga-

nisasie geen reg gehad om kontak met Transvaal te bewerkstellig 

nie- aileen die Uitvoerende Gesag kon dit doen. Sommige raads

lede het Brand gevolg in sy veroordeling. Hulle het die instuur 

van die memories as onkonstitusioneel beskou en diegene wat dit 

onderteken en ingestuur het, as verraaiers voorgehou wat die 

onafhankl ikheid van die Republ iek in gev aar geste 1 het.50 

Borckenhagen het hierop geantwoord dat Brand se aanval op sy ou 

vyand vir hom guns sou verwerf by die vyande van die Republieke, 

maar hy was onbillik en het nie agting getoon vir die burgers 

wat op konstitusionele wyse versoekskrifte aan die Volksraad 

gerig het nie.51 

Op talle vergaderings wat hierna gehou is, is Brand se houding 

gekritiseer. Die Bond het hom nie deur die aanvalle laat ont

moedig nie. Borckenhagen het voorgestel dat daar 'n verdere 

Bondskongres van Vrystaters en Transvalers gehou word waar tal

ryke getekende memories opgestel en na die Volksraad gestuur kon 

word. In 'n republiek was die volk die hoogste gesag en geen re

gering of president kon hulle op die duur teen die volk verset 

nie. Die Bondsmanne sou volhard totdat hulle doel bereik is.52 

49. OVSVR, 25.5.1885. 

50. Malan, Politieke Strominge, p.l31. 

51. De Express, 4.6.1885. 

52. Ibid, 18.2.1886. 
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Met die volgende Volksraadsitting het Brand verklaar dat raads

lede wat ten gunste van vereniging met Transvaal was, hulle amps

eed verbreek, want so 'n vereniging sou die verlies van die onaf

hanklikheid van die Vrystaat beteken. Die Volksraad het hom dus 

weer eens deur die President laat lei om die memories af te keur. 

Dit het die meerderheid van die volk met teleurstelling vervul.53 

Borckenhagen het op die Transvaalse blad, De Republikein, se 

waarskuwing gewys, nl. dat Transvaal as gevolg van pres. Brand en 

sy volgelinge se houding nie in die toekoms genee sou wees om met 

die Vrystaat te onderhandel nie.54 

In November 1886, na 'n besoek aan Transvaal, het Borckenhagen in 

'n hoofartikel ernstige kritiek uitgespreek op pres. Brand en ook 

ander staatsmanne se beleid, of soos hy dit gestel het, gebrek 

aan beleid en staatsmanskap. Dit was asof hy, nadat hy die onge

kende ontwikkeling en moontlikhede in Transvaal waargeneem het, 

ongeduldig geraak het dat die Vrystaat ook in die vooruitgang 

moes dee!. Hy kon dit nie begryp dat Brand sake nie soos hy kon 

insien nie. Vir hom was dit duidelik dat Transvaal spoedig op 

finansiele gebied die leidende staat in Suid-Afrika sou wees en 

samewerking met Transvaal sou vir die Vrystaat ontwikkeling en 

finansiele sekerheid beteken. As die twee republieke sou saam-

staan en sterk word, sou die res van Suid-Afrika gedwing word om 

met hu lle sa am te werk. Hy verwys na Brand en ander 1 eiers se 

gebrek aan helder en duidelike insig, bekwaamheid, belangstel-

ling en moed om die inisiatief te neem. Hulle het die volk wat 

'n gesonde opvatting van hul politieke toekoms en roeping gehad 

het, geignoreer en onderdruk en hulle teen alle politieke !ewe 

53. Malan, Politieke Strominge, p.l38. 

54. De Express, 8.7.1886. 
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verset. Verder het hulle diegene wat na frisser lug en iets meer 

as middelmatigheid verlang het, gewantrou. Soos dikwels tevore, 

het hy weer Brand se spreuk dat alles sal regkom, gehekel. Syns 

insiens kon 'n mens nie maar dinge hu 11 e gang 1 aat gaan sonder om 

'n v aste plan te he en dan te hoop da t a 11 es sa 1 regkom nie. 

Oormatige versigtigheid en geduldige passiwiteit was volgens sy 

mening te wyte aan die vrees vir verantwoordel ikheid. Dit het 

vir hom geen sin gemaak om met die suidelike bure saam te werk 

nie, want hulle enigste doel was om die binnelandse state uit te 

buit. Om die soesereiniteitskwessie as rede aan te voer waarom 

die Vrystaat en Transvaal nie nouer kon saamwerk nie, was vir hom 

opperste dwaasheid. Dit het vir hom na moedswillige wanbegrip 

gelyk. 55 

Om sy standpunt te illustreer, verwys hy na Brand se voorstel in 

die Volksraad om 'n handelstraktaat met Transvaal te sluit. Ag 

maande sou verloop sonder dat enige vordering gemaak is, en dit 

terwyl Transvaal sne~ aan die ontwikkel was. Vir hom was die tyd 

vir ydele praatjies en die beleid van uitstel verby. Die Vry

staters wou nie meer hoor dat alles sal regkom nie. Daar kon nie 

!anger met volksbelange gespeel word nie.56 

Borckenhagen se tevredenheid met Brand se pogings om met pres. 

Kruger oor die gevaar van 'n spoorlyn tussen Kimberley en 

Transvaal in gesprek te tree en en sy bereidwilligheid om te 

Pretoria en Bloemfontein met die Transvalers onderhandelinge te 

voer, het in bittere teleurstelling oorgegaan toe dit op 'n 

mislukking uitgeloop het. Hy het egter nie vir Brand so erg ver-

55. Ibid, 25.22.1886. 

56. Ibid, 11.1.1887. 
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kwalik nie as vir J. G. Fraser, sy vurige ondersteuner en The 

Friend.57 Dieselfde het gegeld wat die afloop van die spoor- en 

tolkonferensie te Kaapstad betref. Die Vrystaatse en Kaapse af

vaardigings het ooreengekom dat 'n spoorlyn van Kaapstad deur die 

Vrystaat na Transvaal gebou sou word. Oat die Vrystaat spoorwee 

sou kry, was vir Brand die verwesenliking van 'n droom, maar 

Borckenhagen het Fraser, die voorsitter van die afvaardiging, 

kwalik geneem dat hy toegegee het aan die Kaapse eis dat die 

spoorlyn tot aan die Transvaalse grens gebou word. Dit was in 

direkte teenstelling met die Transvaalse beleid en sou tot verwy

dering tussen die twee republieke lei. 

Dit was asof daar in hierdie tyd 'n grater deernis vir pres. 

Brand by Borckenhagen op te merk was wat in skerpe teenstelling 

was met baie van sy volksgenote, soos G. W. Fouche, wat hewige 

aanvalle op Brand geloods het.58 Brand het na die Kaapse konfe

rensie die hoop uitgespreek dat 'n tolvereniging tot 'n federale 

unie van Suid-Afrikaanse state sou lei. De Volksstem het hom 

daaroor betig. Borckenhagen het sy President verdedig deur te se 

dat Brand na 'n onafhanklike, verenigde Suid-Afrika gestreef het 

en hoewel hy enige botsing met Engeland wou vermy, sou die Presi

dent nie die Vrystaat of 'n toekomstige verenigde Suid-Afrika se 

onafhanklikheid prysgee nie.59 

* * * 
Borckenhagen se persoonlike verhouding tot pres. Brand tree prag

tig na vore in sy gelukwensing met die President se verjaarsdag 

op 6 Desember 1886. Hy het die dag as 'n feesdag vir almal 

57. Ibid, 13.12.1887. 

58. Ibid, 13.12.1887 en 13.3.1888. 

59. Ibid, 7.2.1888. 
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begroet omdat die President se persoonlikheid dit verdien het. 

Daar was diegene wat onvoorwaardelik in alles geglo het wat die 

staatshoof gedoen of gese het. Daar was ook diegene wat nou en 

dan van hom verskil het wat algemene sake betref, maar daar was 

niemand wat hom nie geeer en liefgehad het nie. Hy was die vader 

van sy volk en het die land se welsyn op sy hart gedra. 60 

By geleentheid van pres. Brand se laaste verjaarsdag het Borcken

hagen geskryf dat die President met genoegdoening kon terugkyk op 

'n lewe van toewyding.61 Toe pres. Brand in Maart 1888 deur 

siekte oorval is, deel Borckenhagen die hele land se diepe meege

voel. Volgens hom sou dieselfde meegevoel na die edel, gevoelige 

en goeie mens uitgegaan het al sou hy nie president gewees het 

nie. Hy het gevoel dat Suid-Afrika Brand op daardie stadium 

nouliks kon ontbeer. Sy bystand en onuitputlike geduld waarmee 

hy al die jare gestreef het na Suid-Afrikaanse vereniging, was so 

nodig in die ingewikkelde en belangrike politieke kwessies van 

die dag. Met die belangrike Volksraadsitting op hande, sou sy 

invloed van onskatbare waarde wees. As hy daar kon help om die 

hoeksteen van Suid-Afrikaanse eenheid te le , waarvoor niemand 

harder as hy gestry het nie, sou hy met reg trots daarop kon 

wees.62 

In sy huldeblyk na Brand se dood het hy die feit weer eens 

beklemtoon dat hy dikwels polities van die President verskil het, 

maar hom steeds hoog geag en liefgehad het. Hy het Brand geloof 

vir die groot taak wat hy as staatsman en diplomaat verrig het 

60. Ibid, 9.12.1886. 

61. Ibid, 6.12.1887. 

62. Ibid, 27.3.1888. 
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en die hoop uitgespreek dat die Volksraad hulle agting sou toon 

deur ruim voorsiening vir sy gesin te maak.63 Dit is dan ook ge

doen. 6 4 

* * * 

Die prokureur en Volksraadslid, John G. Fraser, die latere sir, 

was pres. Brand se getrouste volgeling en die een enkele persoon 

met wie Borckenhagen die meeste gebots het. Nogtans het 

Borckenhagen ook waardering vir sy bekwaamhede gehad. Aan die 

begin was die verstandhouding tussen hierdie twee sterk persoon-

likhede heel goed. Fraser het op 'n stadium die Oranje Vrij-

staatsche Nieuwsblad Maatschappij se rekenings hanteer en hulle 

het deur die jare dikwels op dieselfde rade, direksies en kommis-

sies gedien. Borckenhagen het as Fraser se verkiesingsagent op-

getree en sy verligte insig aangeprys toe hy in 1880 tot Volks

raadslid van Bloemfontein verkies is. 65 

Toe Fraser in 1884 voorsitter van die Volksraad geword het,6 6 het 

Borckenhagen hom verwelkom as 'n persoon wat in alle opsigte die 

onderskeiding waardig was. Syns insiens was hy die regte man op 

die regte plek. Hy het die Volksraad met waardigheid en bewonde

renswaardige takt gelei.67 Verskeie kere hierna het Borcken

hagen sy tevredenheid uitgespreek oor die wyse waarop hy sy amp 

beklee het. Fraser het volgens hom oor die gawe beskik om 'n 

63. Ibid, 14.8.1888. 

6 4 • ov sv R I 2 0. 8 .18 8 8 , p p. 4 5 3-4 57 • 

65. Malan, S.F., Die Rol van J Geo Fraser in die Vrystaat, 1863-

~ (hierna afgekort as Fraser), p.34. 

66. OVSVR, 5.5.1884. 

67. De Express, 10.7.1884. 
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teregwysing op treffende en waardige wyse in te klee.68 Jan die 

einde van die sitting het hy Fraser weer eens lof toegeswaai vir 

sy bekwame leiding. 69 Selfs in 1888, nadat hulle hewig gebots 

het, het Borckenhagen hom nog steeds as die beste voorsitter 

waaroor die Volksraad nog beskik het, beskou.70 

Volgens Fraser het pres. Brand dikwels van sy dienste gebruik 

gemaak, vera! wanneer amptelike korrespondensie gevoer moes 

word. 71 Hy was die President se vertroueling en het sy beleid 

heelhartig onderskryf. Dit is dus vanselfsprekend dat by en 

Borckenhagen op politieke terrein sou bots. 

Fraser vertel dat F. W. Reitz en Carl Borck:enhagen hem met d:.ie 

totstandkoming van die Afrikanerbond besoek: en uitgeoooi bet na 

'n vergadering. Hy het egter botweg geweier om iets met die &md 

te doene te he. Hy het, in navolging van Brand. gemeen dat 

die Vrystaat sy eie regering, vlag en taal gehad het en a~~e 

voorregte wat 'n vrye nasie kon begeer en dat die Bond gev·are v·±r 

die vrede van die Vrystaat sou inhou. Hy was dit heeltemat eens 

met Brand se veroordeling van die Bond en van hoofregter Re±tz se 

bywoning van die Bondskongres te Richmond.72 

Dit is nie vreemd nie dat Fraser telkens, maar vera! tydens 

die Volksraadsittings van 1885 en 1886, die Bond en sy leiers 

aangeval het na aanleiding van memories ten gunste van nouer 

68. Ibid, 13.5.1886. 

69. Ibid, 1.7.1886. 

70. Ibid, 12.6.1888. 

71. Fraser, J .G., EEisodes in m:i Life, p.63 

72. Ibid, p. 78. 
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vereniging met Transvaal. Borckenhagen en sy volgelinge is as 

oproermakers en rebelle gebrandmerk. Fraser het in 1885 aange-

voer dat die memories "uit een welbekende bron" gekom het, bedoe-

lende Borckenhagen, en in 1886 dat Borckenhagen. "inconstitutio

neel" en "onmogelijk" opgetree het deur nouer vereniging met 

Transvaal voor te staan.7 3 

Borckenhagen het hierop geantwoord dat hy die indruk kry 

dat Fraser eerder teen die sogenaamde "wire-pullers" wat die 

memories ingedien het, gekant was as teen die idee wat in die 

memories vervat is. Hy wys daarop dat Fraser en sy trawante 

denkbeeldige vyande gesien het en dat die Afrikanerbond nie, soos 

hulle beweer het, 'n bose organisasie was nie. Vir hom was die 

ergste en mees afkeurenswaardige uitspraak die sinspeling van 

Fraser dat 'n po1itieke unie onkonstitusioneel was. Hy het 

homself met raadslid Jurie Wessels vereense1wig toe die gese het 

dat Fraser nie oor die vermoe beskik het om behoorlik te kan 

oordeel en onderskei nie.74 Persoonlike wrok het oor gesonde 

politiek geseevier en die Raad is oorreed dat die "private bedoe-

lingen" van sommige onsigbare leiers bestry moes word. Oaardeur 

is Transvaal, waar ryk goudve1de intussen ontdek is, in die 

harnas gejaag en die Vrystaat se be1ange het die speelbal van 

partye en klieke geword, aldus Borckenhagen.75 

Tydens die Volksraadsitting van 1886 het Fraser verklaar dat die 

Afrikanerbond, by wie die memories vir nouer vereniging hu1le 

oorsprong gehad het, geen bestaansreg gehad het nie; dat buite-

73. De Express, 8.11.1887. 

74. Ibid, 3.6.1886. 

75. Ibid, 18.4.1886. 
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om die Volksraadslede gewerk en die kiesers mislei is. Vereni-

ging met Transvaal sou die 1854-grondwet skend en die Vrystaat 

sou sy onafhanklikheid verbeur. Hy het vervolg dat indien •n 

Volksraadslid vir vereniging sou stem, dit in stryd met sy eed 

sou wees. Buitendien was Transvaal se skuldelas te groot en die 

Vrystaat sou dit in geval van vereniging moes help dra.76 Na 

hierdie verdoeming van vereniging met Transvaal, het dit Borcken

hagen grootliks geamuseer toe Fraser in 1887 'n unie met Trans

vaal voorgestel het. Dieselfde man wat hom in 1886 van onkonsti

tusionele en onmoontlike optrede beskuldig het toe hy vir nouer 

bande met Transvaal gepleit het, het nou as 'n "Apostel van Unie" 

dit op die strate verkondig!77 

Intussen het Bondslede hulle diepe misnoee met Fraser se aanty

gings teen die Bond en sy leiers uitgespreek. Dit was vera! die 

geval op 'n Afrikanerbondvergadering te Winburg. 78 

Aan die begin van 1887 het Fraser en Borckenhagen saam in die 

Spoorwegkommissie gedien wat in Bloemfontein gestig is. Hu lle 

het saamgestem oor die moontl ike roete van 'n spoornetwerk. Na 

Fraser se verslagvergadering aan sy kiesers, het Borckenhagen 

egter daarop gewys dat daar 'n verskil in siening was tussen hom 

en Fraser. Hy, G. A. Fichardt en ander wou eers 'n spoor- en 

tolkonferensie, tolgeld van Natal en die Kaap en •n ooreenkoms 

met Transvaal he en dan spoorwee. Fraser en A. Fischer wou eers 

spoorwee he en dan die ander. Hy was van oordeel dat die Volks-

76. OVSVR, 29.5.1886, pp.351-352. 

77. De Express, 8.11.1887. 

78. Ibid, 9.9.1886. 
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raad nie vir Fraser sou ondersteun nie. 79 

Tot in hierdie stadium het Fraser en Borckenhagen voorkeur gegee 

aan 'n spoorlyn van Kaapstad deur Bloemfontein na Pretoria. 

Borckenhagen wat bo alles nouer samewerking met Transvaal begeer 

het, het dit egter as voorwaarde gestel dat Transvaal tot so 'n 

lyn moes instem. Toe die afgevaardigdes van die Vrystaatse 

Volksraad in Pretoria met die Transvaalse afgevaardigdes onder-

handel, het Borckenhagen as sekretaris opgetree. Raadslede 

Fraser, P. A. D. E. Mijburgh en H. Klijnveld was die afgevaardig

des. Jare later het Fraser geskryf dat hy teen Borckenhagen se 

teenwoordigheid gekant was. Hy het gemeen dat 'n persman wat 

geen amptelike regeringspos beklee het nie, nie by vertroulike 

onderhandelings betrokke moes wees nie. Sy grootste beswaar 

was egter dat Borckenhagen sterk ten gunste van nouer vereni

ging tussen die republieke was en dat hy die besprekings sou kon 

be1nvloed.80 

In Pretoria het Borckenhagen en raadslid Klijnveld diep onder die 

indruk van die belangrikheid van die Delagoabaai-spoorlyn vir 

Transvaal gekom. Fraser wou by die amptelike vergaderings egter 

nie toegee aan pres. Paul Kruger se aandrang dat die Vrystaat met 

alle spooraanleg moes wag totdat die lyn voltooi is nie; ook het 

hy nie kans gesien vir die sluiting van 'n offensiewe en defen-

siewe verbond nie. Die samesprekings het dus op 'n dooiepunt 

uitgeloop. Intussen het daar ook nie-amptelike samesprekings 

onder andere tussen Borckenhagen en 'n aantal lede van die Trans

vaalse Uitvoerende Raad plaasgevind. Kruger het Borckenhagen 

79. Ibid, 3.5.1887. 

80. Fraser, p.83. 
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versoek om sekere voorstelle aan die Vrystaatse kommissie be

kend te maak. Fraser het Borckenhagen 1 ater daarv an be sku !dig 

dat hy die voorstelle geheim wou hou. Borckenhagen het di t ten 

sterkste ontken en daarop gewys dat hy die inhoud van die voor

stelle binne minute aan die kommissie meegedeel het. Dit was vir 

hom onbegryplik dat Fraser, vir wie hy altyd vriendskaplik behan

del het, opsetl ik 'n onwaarheid verkondig het.81 Allerlei on

smaaklikhede het gevolg en die kloof tussen diegene wat met 

Transvaal en diesulkes wat met die Kaap wou saamwerk, het 

aanmerklik verbreed. 

Op versoek van pres. Kruger het daar 'n ontmoeting tussen hom en 

pres. Brand· in Bloemfontein plaasgevind. Weer eens het die same

sprekings misluk en Borckenhagen het dit as 'n allertreurigste 

gebeurtenis beskryf. 

Intussen het Fraser op 'n openbare vergadering wat hy bele het, 

Borckenhagen se optrede in Pretoria veroordeel. Borckenhagen het 

hierop geantwoord dat Fraser en sy v olge 1 inge wat hom 'n a 1 te 

goeie vriend van Transvaal genoem het, geen begrip gehad het van 

wat werklik in belang van Suid-Afrika was nie, of anders het 

hulle doelbewus hierdie belang teegewerk. Deur die jare het 

hulle niks anders gedoen nie as om Transvaal af te breek en sy 

vyande te begunstig. Hy was Transvaal se vriend en hulle die 

susterrepubliek se vyande. Vir hom het dit nie om persoonlike 

beskouings gegaan nie, maar of daar reg of verkeerd opgetree is. 

Fraser en sy volgelinge was egter altyd gereed om lae en persoon

like dryfvere aan hulle teenstanders toe te skryf.82 Daar was 

81. De Express, 1.11.1887. 

82. Ibid, 8.11.1887. 

- 76 -



syns insiens geen vyande van Transvaal in die Vrystaat nie, 

behalwe "een paar poppen die dansen, zonder te weten wie de draad 

trekt die hun in beweging brengt".83 Hulle was, bewus of onbewus, 

koloniale agente wat vereniging van die republieke teengewerk 

het, sogenaamd om koloniale belange te beskerm.84 Dit was as 

gevolg van die haat, domheid en invloed van die Bloemfonteinse 

kliek dat die Bloemfonteinkonferensie misluk het.85 Fraser se 

uitlating in die Volksraad dat 'n defensiewe verbond teen die 

vo lkereg ingedruis het, het vir hom die kroon gespan opal sy on

noukeurige bewerings, want die hele wereld was deur middel van 

defensiewe verbonde aan mekaar verweef.86 

Dit was bitter woorde van 'n man wat baie bitter was omdat die 

nouer vereniging met Transvaal wat hy as lewensnoodsaaklik beskou 

het vir die voortbestaan van republikanisme, en wat so na aan 

verwesenliking was, nou verder as ooit verwyder was. 

Borckenhagen was ten gunste van die Vrystaat se dee! name aan 'n 

tolkonferensie mits die voorwaarde vir tolgeld nie spooraanleg na 

Transvaal sou wees nie. Die tolgeld het die Vrystaat, syns in

siens, onvoorwaardelik toegekom. Na die spoor- en tolkonferensie 

was hy van mening dat dieselfde mense wat die konferensies met 

Kruger laat misluk het, ook deur wat hy genoem het hulle ellen-

dige kortsigtigheid, die tolooreenkoms sou laat misluk. Hy het 

hulle daarvan beskuldig dat hulle aan die Kaap 'n spoorlyn na 

8 3. Ibid, 29.11.1887. 

84. Ibid, 13.12.1887. 

85. Ibid, 13.4.1888. 

86. Ibid, 5.6.1888. 
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Transvaal beloof het in ruil vir tolgeld. 87 Syns insiens het 

Brand 'n fout gemaak met die keuse van afgevaardigdes. Fraser en 

Fischer was lede van dieselfde party terwyl die grootste party 

ge"ignoreer is. Mijburgh het volgens hom nie geweet wat aangaan 

nie88 omdat hy nie Engels magtig was nie. Hy is net ingesluit om 

stemme te vang - 'n feit waarvan hy onbewus was.89 Hierdie stel

lings het 'n heftige woordestryd tussen Fraser en Borckenhagen 

uitgelok. 

Binne en buite die Volksraad was die stryd tussen die pro-Trans-

vaalse en pro-Kaapse groepe fel aan die gang. Binne die Vol ks-

raad het Fraser en sy ondersteuners 'n oorwinning behaal toe 

spooraanleg, met sy beslissende stem, goedgekeur is. Buite die 

Volksraad het die meerderheid van die burgers hulle misnoee met 

die besluit en vera! met Fraser op vergaderings en in die briewe

kolomme van De Express te kenne gegee. Daar is onder andere gese 

dat hy nie !anger 'n geskikte voorsitter vir die Vol ksraad was 

nie en dat hy, net soos toe hy d~e petisie vir die anneksasie van 

die Vrystaat deur die Kaap in 1868 geteken het, die onafhanklik

heid van die Republiek wou ondergrawe.90 

Borckenhagen skryf dat daar nou twee duidelike onderskeibare 

partye in die Volksraad was. Fraser en Fischer, leiers van die 

liberale party, het hartlik saamgewerk en "give the key-note to 

the chorus of the blind, and often unreasoning, followers, who 

8 7. ~. 

88. Ibid, 

89. Ibid, 

90. ~. 

p.l54. 

3.4.1888. 

26.6.1888. 

3.7.1888. 

26.6.1888 en 17. 7.1888; Ma Ian, Politieke Strominge, 
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sit and smile at the smartness of the leaders ••• repeating their 

arguments". Met humor het hy die staande prosedure in die Volks

raad met die opmars van 'n leer vergelyk. Fischer sou die onder

werp inlei. Hy was die voorhoede en is deur die gewone soldate 

gevolg. Af en toe was daar 'n "occasional cavalry charge" deur 

een of ander lid en Fraser, die voorsitter, het die agterhoede 

gevorm. Hy het dan die voordeel gehad om te vra of iemand nog 

iets te se gehad het, en indien nie, "he advances with might and 

main. The advantage of the last speech, with its fresh impres

sion upon wavering ranks, is as well known as the timely charge 

of a powerful reserve. This is how battles are won." 91 Wat 

Borckenhagen betref, moes die voorsitter hom weerhou van deelname 

aan debatte en die subtiele beinvloeding van die lede. 92 

Aangaande Fraser en raadslid McDonald se voorstelle vir 'n fede

rale unie met Transvaal, was dit vir hom duidelik dat hulle nie 

werklik daarin geglo het nie. Hulle het soveel probleme voorsien 

en twyfel uitgespreek dat niemand meer daarin kon glo nie. Hulle 

gesindheid, soos gebl yk het op een van Fraser se vergaderings, 

kon net lei tot vervreemding van Transvaal en die Vrystaatse bur

gers wat ten gunste van nouer bande met Transvaal was. Op die 

vergadering is hulle "groot-bek patriotten" genoem. Moontlik was 

dit juis Fraser se bedoeling om vervreemding te bewerkstellig, 

het hy bespiegel. 9 3 

Pres. Brand se dood was vir Fraser 'n groot s 1 ag. Hy het egter 

voortgegaan om sy beleidsrigting te volg en het geen geleentheid 

91. Ibid, 5.6.1888. 

92. Malan, Fraser, p.Sl. 

93. De Express, 24.4.1888. 
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onbenut gelaat om op Brand se staatmansvernuf en wyse van optrede 

te wys nie.9 4 As onbetwisbare leier van hierdie beleidsrigting 

sou hy en die opperste republikein, Borckenhagen, in die jare wat 

voorgele het steeds sterker standpunt teenoor mekaar inneem. 

* * * 
Dit was 'n onbestrede feit dat The Friend die deurlopende en 

getroue mondstuk van pres. Brand en Geo. Fraser se beleidsrig

tings was. Om die rede sou The Friend en De Express voortdurend 

die strydbyle teen mekaar opneem. Hulle was uiteraard die ver-

teenwoordigers van die twee teenoorgestelde strominge in die 

Vrys taat. 

Die stryd om die verkryging van die kontrak vir regerings-

drukwerk is 'n sprekende voorbeel d van pres. Brand en die 

volk se houding jeens die twee koerante. In 1875 het die 

Volksraad aan die Staatspresident volmag gegee om na sy goeddunke 

'n drukker aan te stel vir regeringsdrukwerk.95 Die kontrak 

is vir drie jaar aan The Friend se uitgewers, White, Barlow en 

Kie., toegese.96 In 1877 het J. J. Venter •n memorie van Borcken

hagen by die Volksraad ingedien waarin hy aansoek om die kontrak 

vir die druk van die hersiene wetboek doen. Venter het Borcken

hagen se tender as billiken voordelig beskou, maar meer nog: 

De Express het die regte en onafhanklikheid van die Staat voort

durend verdedig, maar The Friend het die Staat bespotlik gemaak 

94. Moll, J.C., Francis William Reitz en die Republiek van die 

Oranje-Vrystaat, p.l47. 

95. ~. 21.6.1875, p. 423. 

96. Collins, W. w., Free Statia - Reminiscences of a lifetime in 

the Orange Free State, p.323. 
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en geminag. 97 De Express het Venter se siening onderskryf en 

verklaar dat The Friend geld uit die publieke skatkis vir druk

werk gekry het, maar die volk verraai het. 98 

Pres. Brand het vir The Friend geskerm en gevra dat die Raad nie 

•n spesifieke koerant steun nie. 'n Koerant se politieke siening 

moes nie in berekening gebring word by die toekenning van 

kontrakte nie, en iemand wat nie teenwoordig was om homself te 

verdedig nie, moes nie veroordeel word nie. Toe Brand in 1882 

Borckenhagen se politieke siening in die Volksraad aangeval het, 

het laasgenoemde hom aan hierdie woorde herinner.99 Verder het 

Brand gemeen dat die bestaande kontrak met White en Barlow ook 

die druk van die wetboek ingesluit het. 

Verskeie lede het aangesluit by Venter se veroordeling van 

The Friend wat, volgens hulle, die Staat skade berokken het. Die 

Voorsitter, G. P. Visser, het daarop gewys dat The Friend wat 

nogal in die hoofstad van die Vrystaat gedruk is, die anneksasie 

van Transvaal 'n heuglike tyding genoem het en dat hierdie en 

ander uitlatings die Afrikanerhart gegrief het. 

aan Borckenhagen toegeken.lOO 

Die drukwerk is 

Die gevoel teen The Friend was so sterk dat daar ook besluit is 

om nie weer die kontrak vir die lewering van skryfbehoeftes en 

kantoorbenodigdhede aan White en Barlow toe te ken nie.101 

97. OVSVR, 15.5.1877, pp.96-97. 

98. De Express, 10.5.1877. 

99. Ibid, 16.3.1882. 

100. OVSVR, 15.5.1877, pp.97-100. 

101. ibid, 22.6.1877, p.510. 
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Intussen het hul kontrak vir regeringsdrukwerk verval en is 

Borckenhagen se tender aanvaar. 

Met die sitting van 1880 is Borckenhagen se kontrak vir skryf- en 

kantoorbehoeftesvir drie jaar verleng sonder dat tenders gevra 

is. Raadslede Klijnveld, Venter en andere het weer eens daarop 

gewys dat De Express die bloei en welvaart van die Vrystaat voor

gestaan het, terwyl The Friend die Afrikaners teengestaan 

het.l 02 Hierna het Borckenhagen elke keer die regeringskontrak 

bekom en telkens is aangevoer dat die kontrak nie alleen voorde

lig was nie, maar dat Borckenhagen baie vir die land gedoen het. 

Borckenhagen het The Friend se Britse gesindheid en anti-republi-

kanisme deurgaans veroordeel. Sommer met die intrapslag as re-

dakteur het hy The Friend se ondersteuning van die oproerige 

groep jong Engelse wat Schermbrlicker se beeltenis verbrand het, 

die sogenaamde Mohawks, gesien as steun vir terrorisme en die 

ondermyning van die onafhankl ikheid van die Vrystaat.l 0 3 

Met die Jubelfees ter viering van die Republiek se vyf-en

twintigste bestaansjaar, het The Friend republikanisme kras ver

oordeel. Volgens die koerant het die republikeinse regeringsvorm 

steeds swakker geword en was die onafhanklikheid van die Vrystaat 

'n fout en 'n hindernis in die weg van 'n beter Suid-Afrika. 'n 

Staatskerk, staatskole, beperkte stemreg en klassewetgewing het 

gebore Britse onderdane teen die bors gestuit. Bedrogpleging en 

wanbestuur het die Vrystaat se lewenskrag getap en daar moes 

102. Ibid, 21.6.1880, p.397-398. 

103. De Express, 3.5.1877. 
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liewer in sak en as gerou word as om fees te vier.104 De Express 

se reaksie op hierdie tirade was dat sy haatlike plaaslike tydge

noot 'n landsverraaier was wat jaar na jaar die regering en 

onafhanklikheid aangeval het, terwyl die redakteurs 'n goeie 

bestaan in die Republiek gemaak het.105 

The Friend het Carnarvon se federasieplanne onomwonde gesteun en 

was van mening dat "a confederation on our terms will be for the 

good of the people", terwyl die idee van 'n verenigde Afrikaner

republiek as 'n "mere sentiment" afgewys is.l 06 Daar is gespot 

met De Express se ideale en voorspel dat "the dream ••• concern

ing a united South Africa under a Republican flag is fated never 

to be realized".l07 

Die stryd tussen Engels en Hollands of Afrikaans is deur 

The Friend lewendig gehou. Eerwaarde D. McKenzie en ander het 

die korrespondensiekolomme van die blad gebruik om Hollands af te 

kraak en daar is onder andere voorspel dat slegs Engels sou bly 

voortbestaan. 

Na Borckenhagen se pleidooi vir nasionaalgerigte skoolhandboeke 

in Hollands, het The Friend beweer dat Borckenhagen se doe! met 

sy steun aan die beweging om Hollandse boeke in te voer, was om 

weer die drukkerskontrak te kry. Hy het vervolg dat die poging 

van die Afrikanerbond bewys het dat die beweging "pernicious and 

104. The Friend, 16.1.1879. 

105. De Express, 27.2.1879. 

106. The Friend, 27.2.1879. 

107. Ibid, 18.10.1877. 
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mischievous" was. 108 

The Friend het pres. Brand toenemend gesteun namate hy meer en 

meer aansluiting by die Britse kolonies gesoek het. 

Met die stigting van die Afrikanerbond het The Friend talle 

aanvalle op die organisasie en sy leiers geloods. Volgens die 

blad was die organisasie onnodlg en sou dit geen sukses behaal 

nie. Daar is te vel de getrek teen die twee Vrystaatse regters se 

betrokkenheid by die Afrikanerbond en vera! Reitz moes deurloop. 

Die aanvalle toon duidelik dat die hoofbeswaar teen die Bond sy 

Afrikaanse karakter was.l09 

The Friend sou voortaan, as gevolg van sy vrees dat die Britse 

mag en invloed ui t Suid-Afr ika gedryf en 'n Suid-Afr ikaanse Repu

bliek gestig sou word, die Vrystaatse mondstuk vir al die 

aanvalle op die Bond wees terwyl De Express die Bond se mondstuk 

was. Die Bond is met arendsoe dopgehou en The Friend het 'n 

beroep op die regering gedoen om die organisasie te verbied 

aangesien dit die Vrystaat se verhouding met Brittanje kon 

benadee1. 110 

Die President se veroordeling van die Afrikanerbond het 

The Friend by herhaling laat jubel, naamlik in 1881 na sy eerste 

aanval te Smithfield en vera! weer in 1885 en 1886 toe Brand, 

Fraser en ander in die Volksraad teen die Bond te velde getrek 

108. Ibid, 20.10.1881. 

109. ~. 18.10.1877. 

110. Ibid, 2.6.1881 en 16.6.1881; Moll, pp.l04-106. 
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het na aanleiding van memories vir nouer vereniging met Trans-

vaa 1. Met leedvermaak is berig dat Brand "with much warmth" 

sy afkeer uitgespreek het van die pogings van "a certain section 

of the community to undermine authority and to throw the apple of 

discord among the people." Die bl ad het hom verkneuke 1 in die 

afwysing van die Afrikanerbond se memories waarin Borckenhagen 'n 

groot aandeel gehad het, en was van mening dat die eenheidstrewe 

net in die noordelike distrikte bestaan het.lll Hierdie bewe-

ring strook nie met die feite nie. Nader aan die waarheid is die 

feit dat die groter sentrums, soos Bloemfontein en Kroonstad, se 

inwoners, wat merendeels Engelssprekend was, teen vereniging was 

en die platteland daarvoor.l 12 

The Friend het van die Bondsleiers as "intriguers" gepraat wat 

die oningeligte burgers mislei het. Hy het gewys op die voor

dele van ekonomiese samewerking met die Kaap bo die van samewer

king met Transvaal.ll3 

Na aanleiding van Transvaal se probleem met vreemde delwers, het 

Borckenhagen die regering daar gewaarsku om elke gees van oproer 

en die aanhitsing van 'n dislojale pers dadelik hok te slaan. Hy 

het daarop gewys dat die dislojale pers in die Vrystaat die Staat 

baie vernederings aangedoen het en geen geleentheid laat verby

gaan het om die swakheid van die Staat aan die hele wereld te 

verkondig nie en, soos hy dit gestel het, eers daarmee opgehou 

het toe die geskiedenis sy teorie in flarde geskeur het. 114 

111. The Friend, 25.5.1885. 

112. Malan, Politieke Strominge, pp.l31-132. 

113. The Friend, 3.6.1886. 

114. De Express, 2.9.1886. 
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Na die sogenaamde Geheime Traktaat-debakel tydens die konferensie 

tussen die Vrystaat en Transvaal in Pretoria in 1887, het The 

Friend met genoee van die mislukking van Transvaal se pogings om 

van die Vrystaat sy "polisieman" teen die Uitlanders te maak, 

vertel. Hy het raadslede Klijnveld en Jurie Wessels daarvan be-

skuldig dat hulle teen landsbelang opgetree het deur "more 

Transvalers than Free Staters" te word.ll5 Klijnveld se beelte

nis is in die openbaar deur 'n aantal Engelsgesindes rondgesleep. 

Borckenhagen het The Friend erg verkwalik vir sy vergoeiliking 

van die optrede van wat hy 'n klomp onrusstokers en Jingoes ge

noem het en dit afgekeur dat Klijnveld 'n slang in die gras 

genoem is. Syns insiens was The Friend die slang in die gras 

soos sy optrede in 1865 en later getoon het. Sy lojaliteit jeens 

die Republiek was net uiterlik. Klijnveld het niks gedoen wat 

blaam verdien het nie en as hy vriendelik jeens Transvaal gevoel 

het, het die meerderheid van die volk ook so gevoe1.116 

Volgens hom was The Friend se doelstellings nooit anders asvy

andiggesind teen republikeinse instellings nie en sou hy heme! en 

aarde beweeg om die Vrystaat te beroof van samewerking met Trans

vaal. Die blad was bang dat republ ikanisme te sterk sou word as 

die twee republieke verenig en het drogbeelde opgetower van hoe 

Transvaal die Vrystaat as polisiedienaars sou gebruik om opstan

dige delwers te Barberton in toom te hou. The Friend het dus die 

Kaap se hulp ingeroep om die twee republieke uitmekaar te hou; 

net soos Engeland se hulp vroeer ingeroep is om die republikeine 

bang te rna ak. 11 7 

115. The Friend, 24.8.1887. 

116. De Express, 5.7.1887. 

117. Ibid, 12.7.1887. 
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Volgens Borckenhagen het The Friend hom en pres. Kruger beledig 

en op negatiewe wyse die spot gedryf met diegene wat hulle kragte 

daaraan gewy het om die land se welvaart te bevorder. Hy was 

egter nie bekommerd dat The Friend wat geen alternatiewe aange

bied het, die land enige skade sou berokken nie, omdat hy geen 

invloed in die land gehad het nie.ll8 Oat The Friend se wille

keurige en valse voorstellings gedien het as bron vir die Engelse 

pers se pogings om te verdeel en heers, was vir Borckenhagen nie 

die ergste nie, maar Afrikaanse blaaie soos die Natal Afrikaner 

en Natal Boerenvriend het ook daaruit aangehaal. Hierdie koe

rante is deur Afrikaners gelees en vertrou en daarom was hulle 

propaganda gevaarliker as die van die Engelse pers.ll9 

Die wedersydse aanvalle van die twee koerante op mekaar was in 

die tyd van die konferensies te Pretoria en Bloemfontein besonder 

hewig. Borckenhagen het hom met al sy mag beywer vir vereniging 

met Transvaal en The Friend het weer alles in die stryd gewerp 

daarteen. Oat hy geskryf het dat Fraser se verslagvergadering na 

afloop van die Pretoria-konferensie "was solely devoted to 

sitting on the Editor of a certain paper" het Borckenhagen as be

sonder vleiend beskou.l20 

De Express se korrespondente het vir Borckenhagen in die bres ge

tree en The Friend en Fraser se optrede skerp veroordeel. Na 

aanleiding van die genot wat The Friend geput het uit insinuasies 

wat op vergaderings te Bloemfontein en Kroonstad teen Borcken

hagen gemaak is, het "Een Vriend van de Afrikaners" gesi dat die 

118. Ibid, 26.7.1887. 

119. Ibid, 19.7.1887 en 2.8.1887. 

120. Ibid, 8.11.1887. 
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land se politiek nog grotendeels besmet is deur die "ellendige 

gehaspel" van persoonlikhede. 12 1 

De Zuid Afrikaan het The Friend ook geroskam en daarvan beskul

dig dat dit sy enigste strewe was om die Engelse element in die 

Vrystaat die oorhand te laat kry. Dit was vir hom vreemd dat 

daar nog mense was wat so 'n blad ondersteun het, dat persone 

verbonde aan The Friend op die bestuur van die Nasionale Bank 

gedien het en dat Brand met so 'n blad op goeie voet was. 122 

Dit het duidelik geword dat die meerderheid van die bevolking ten 

gunste van samewerking met Transvaal was en dat hulle Klijnveld 

gesteun het. The Friend moes erken dat die Vrystaatse republi-

keine pro-Transvaals en anti-koloniaal was. 123 

* * * 

121. Ibid, 15.11.1887. 

122. Ibid, 22.11.1887 (soos aangehaal uit De Zuid Afrikaan). 

123. The Friend, 24.8.1887 en 12.10.1887. 
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HOOFSTUK 4 

KAMPVEGTER VIR REPUBLIKEINSE ONAFHANKLIKHEID 

Borckenhagen is genoem "a republican to the core"; "a strong 

champion of Republicanism ••• , a hater of all Jingo Imperialism"; 

en "one of the most able and influential advocates of Republica

nism in South Africa. His hatred of Great Britain and Imperia

lism was almost a monomania".! 

Vir hom was onafhanklikheid die republieke se dierbaarste besit

ting wat slegs met stryd bekom is. Hy was in hart en niere 'n 

republikein en het vas geglo dat 'n republikeinse regeringsvorm 

die enigste geneesmiddel vir alle euwels en ellende in 'n staats

gemeenskap was. 2 Sy hele lewe is gewy aan die bevordering van die 

Oranje-Vrystaat se republ ikeinse onafhankl ikhe id. Hy het sy koe

rant en die Afrikanerbond ingespan om die Vrystaters en ander 

Afrikaners se nasionale bewussyn te laat ontwaak en groei en 

hulle op te wek tot deelname aan die politiek. Sy eie politieke 

siening het hy in elke uitgawe van sy koerant helder en duidelik 

uiteengesit en onder die volk versprei. Hy het gewerk vir deeg

like, nasionaalgerigte onderwys sodat die jeug sou opgroei as 

Vrystaatse Afrikaners wat hulle plek as pligsgetroue burgers kon 

vol staan en kon help met die ontwikkeling van die Republiek. 

Die welvaart van die Republiek moes op elke moontlike manier be

vorder word en daarom het hy hom vir die verbetering van die Vry-

l.Persverwysings, p.3: Ons Land; p.S Onze Courant, Graaff-

Reine t; p. 7: The Star. 

2. De Express, 16.3.1882. 
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staat se vernaamste bedryf, die boerdery, beywer. Die soektog na 

minerale is deur hom aangemoedig en hy het daarop aangedring dat 

die Britse kolonies die tolgeld wat aan die Vrystaat verskuldig 

was, betaal. Hy was van mening dat nouer samewerking met Trans

vaal die beste wyse was waarop republikeinse onafhanklikheid be

waar en versterk kon word. Deur saam te staan, kon die Vrysta

ters sterk staan teen die buitewereld; aandring op die erken

ning van hulle geregverdigde eise en hulself beveilig. Die Vry

staat kon dan ook in die welvaart van Transvaal deel. 

'n Suiwer, verstandige en regverdige administrasie en regspleging 

was vir hom noodsaaklike voorvereistes vir die voortbestaan van 

die republieke. Wat spoorwee betref, het hy besef dat dit kon 

bydra tot die vooruitgang van die Vrystaat, maar dan moes die 

aanleg op so 'n wyse geskied dat dit nie die republieke se onaf

hanklikheid in gevaar stel nie. 

Hierdie hoofstuk betrek Borckenhagen se rol in die politieke 

kwessies van die dag, terwyl opvolgende hoofstukke aandag skenk 

aan sy aandeel aan die beweging van nouer vereniging met die 

Zuid- Afrikaansche Republiek, en sy bydrae as mede-bouer aan die 

Vrystaat as modelrepubliek. 

* * * 

"Wij gelooven dat de tijd voor de Zuid Afrikaansche Republieken 

gekomen is, wanneer zij hun loopbaan op aarde in Afrika, volgens 

de ontwikkeling der Goddelijke oogmerken moeten aanvaarden en 

volhouden. Deze gevoelens zijn in het jeugdig geslacht ingewor

teld en groeien daarmede op. Eens wortel gevat, zullen zij zich 

stellig ontwikkelen en aangezien wij van dezer meening zijn, 

lachen wij om het razen en bluffen dergenen die het ijdele 
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verzoek maken de loop eens machtigen strooms naar de richting van 

Zl.Jnen oorsprong te keeren." So het F. X. Schermbriicker, 

Borckenhagen se voorganger, geskryf.3 

Teen die tyd dat Carl Borckenhagen hom in die Vrystaat gevestig 

het, het die sogenaamde neo-imperialisme reeds in Brittanje as 'n 

lewenshouding, 'n geloof en 'n oorheersende geesteskl imaat pos-

gevat. Die redes was nasionalisties, filantropies en godsdiens-

tig van aard, maar vera! ekonomies. Aggressiewe nasionalisme is 

deur skrywers en politici verkondig en die jeug is aangevuur om 

hulle toe te wy aan die uitbreiding van Britse gesag; die ver

heerliking van Britse prestige en die sogenaamde Pax Brittanica. 

Die Sandrivie~- en Bloemfontein-konvensies was in die pad van 

Britse oppergesag en uitbreiding in Suid-Afrika en oor die vol

gende dekades sou met alle mag gepoog word om hulle tot niet te 

verklaar. Hierdie pogings sou juis dien om Afrikanernasionalis-

me en teenstand teen imperialisme aan te wakker. 4 

As 'n fanatiese kamp vegter vir republ ikanisme, is di t v anse 1 f

sprekend dat Borckenhagen die groot vyand van imperialisme sou 

wees. Hy het verklaar dat hy in republikanisme vir Suid-Afrika 

glo en daarom het hy daaroor geskryf en daarvoor gewerk. Wie hom 

ookal in sy pogings wou hinder en teenstaan, was natuurlik sy 

vyande. 5 

"He hated everything English except Englishmen in the flesh - and 

3. Ibid, 19.10.1876. 

4. Duvenage, G. D. J., Imperialisme en Nasionalisme, pp.lO, 11 en 

15. 

5. De Express, 6.4.1884. 
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for them he had a sincere admiration and regard", het •n Engelse 

redakteur geskryf. 6 Hy het die stelling bevestig- was hy dan 

nie met 'n Engelse dame getroud nie? Hy het dit as beleid gestel 

dat hy ook nie De Express sou aanwend om Afrikaans- en Engels-

sprekendes teen mekaar af te speel nie.7 Die begeerte van 

die Britse owerheid en staatsmanne om in Suid-Arika oppermag

tig te wees; Suid-Afrika se belange aan Brittanje dienstig te 

maak; in te meng in die aangeleenthede van die Boererepublieke 

en wat meer is, die republieke omver te werp, sou hy egter 

met hand en tand beveg. So ook die dissipels van Britse im

perialisme en die Britsgesinde pers, waaronder The Friend of 

the Orange Free StateS getel het. Vir hom kon verbintenis 

met en afhanklikheid van die Britse kolonies slegs lei tot af

hanklikheid van Engeland. 9 

In 'n besonder insiggewende artikel wat hy teen die einde van 

1884 geskryf het, het hy die republikeine se houding jeens Engel-

se duidelik uiteengesit. Hy het die republikeine verdedig teen 

aanvalle waarin hulle as anti-Engels bestempel is. Hulle was 

eintlik on-Engels. Die Hollandssprekendes was immers voor die 

Engelse in die land en het steeds die meerderheid van die bevel

ling uitgemaak- nie net in die Vrystaat nie, maar ook in die 

Kaapkolonie. Hulle was nie-Engels deur geboorte, taal, karakter, 

opvoeding, gedagtes en aspirasies, maar nie anti-Engels nie - wel 

volbloed Afrikaners van kop tot tone. As meerderheid het hulle 

aanspraak op sekere regte gehad en moes hulle nie die prooi word 

6. Persverwysings, p.l2: The Cape Argus. 

7. De Express, 17.5.1877. 

8. Hierna in die teks en voetnote afgekort as The Friend. 

9. De Express, 25.9.1879. 
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van smaad, bespotting, haat en verkeerde beoordeling nie. Hulle 

was op hierdie stadium net so nie-Engels soos tagtig jaar tevore 

en hulle sou steeds strewe om nie-Engels te bly. Dit het hy nie 

in 'n onvriendel ike gees geskryf nie, maar net om aan te toon dat 

hulle nooit sou kon voel en dink soos hulle Engelse mede-kolonis

te nie en nie Britse lojaliste kon word tensy hulle bereid was 

om hulle persoonlikheid prys te gee nie. Brittanje het nie na 

Suid-Afrika gekom uit filantropie nie, maar op soek na eie be

lang, en dit is sy daaglikse dryfveer in sy optrede jeens Suid

Afrika. As dit in stryd met Suid-Afrikaanse belange was, sou 

hy, Borckenhagen, en die Afrikaners hulle daarteen verset. 

As hulle dit nie gedoen het nie, sou hulle niks beteken het 

nie. Die Afrikaners se belange was in Suid-Afrika gevestig en 

hulle het na die bereiking van billike en regverdige ideale ge

streef. 

Hy het twee maniere getoon waarop beide bevolkingsgroepe hulle 

einddoel kon bereik. Sake kon hulle natuurlike gang gaan terwyl 

die twee groepe op fatsoenlike wyse en in 'n versoenende gees 

teenoor mekaar optree. Mettertyd sou die twee groepe se belange 

ineensmelt en die samesmelting van die twee groepe in 'n verenig

de Suid-Afrika bewerkstellig word. Andersyds moes die oorwig van 

die nie-Engelse deel van die bevolking erken word en hulle aan 

hulself oorgelaat word om hul eie belange in hulle eie republieke 

te behartig. Die Engelse moes hulself dan deur 'n verbond ge

grond op wedersydse behoeftes verseker van die goeie gesindheid 

van hierdie groep waar dit die beskerming van suiwer Engelse 

belange aangegaan het. Beide voorstelle kon uitvoerbaar wees 

solank Suid-Afrika nie gedwing sou word om te wees wat hy nie 

was of wou wees nie. Beter dae sou vir Suid-Afrika aanbreek as 

opgehou sou word om die Afrikaners met veragting en verontwaar-
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diging anti-Enge ls te noem, terwy 1 hu 11 e nie-Enge ls was nie, 

"maar wat juist daarom toch goed, edel en navolgingswaardig kan 

zijn".10 

By 'n ander geleentheid het hy geskryf dat die Vrystaat na dertig 

jaar van stryd nie hulle onafhanklikheid of welvaart aan Brittan

je te danke gehad het nie, maar dat hulle ook nie 'n vergeldings

beleid voorgestaan het nie. Hulle het net die reg om te bestaan, 

gegrond op gesonde voorspoed en ware vooruitgang, geeis.l 1 

Net soos die Britse owerheid, Ceci 1 Rhodes, pres. J. H. Brand en 

verskeie ander Suid-Afrikaners, het hy dus aanvanklik 'n vergesig 

gehad van 'n verenigde Suid-Afrika, maar, anders as hulle, wou hy 

hierdie Suid-Afrika nie onder 'n Britse vlag nie, maar onder 'n 

eie vlag sien. Een staat moes nie die instrument word van 'n 

ander staat wat homself wou verryk en mag wou bekom nie.l2 sy 

slagspreuk was, soos die van die Afr ikanerbond: "Afrika voor de 

Afrikaners!" 

In 1877 het hy profetiese woorde kwytgeraak. Hy het geglo dat 

die dag sou aanbreek wanneer die Afrikanervolk as geheel krag

tig en verenigd genoeg sou word om 'n Suid-Afrikaanse ryk te 

stig en 'n eie bestaan te voer en nie die magtigste wil in 

die wereld sou so 'n beweging kon teenstaan nie. Dan sou daar 

iets in die lug wees wat helde skep. Dit was egter iets vir 

die verre toekoms, want dit het die Afrikaner vera! aan intel

lektuele werksaamheid ontbreek en die Transvalers het bewys 

10. Ibid, 27.11.1884. 

11. Ibid, 8.3.1887. 

12. Ibid, 19.5.1881. 
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dat daar nog 'n gebrek aan geesteskrag, vaderlandsliefde en 

offervaardigheid was.l3 Dit het hy geskryf na aanleiding van 

die wyse waarop die Transvalers hulle deur Engeland laat oor

rompel het. 

Baie Vrystaters en ook Volksraadslede het Borckenhagen se droom 

gedee l. Raadslid J. J. Venter het in 1879 in die Volksraad 

die volgende van die Afrikaners gesi: "Wij moeten ons beschou

wen als kinderen van een huis en eendragtig zamenwerken, om lang

zamerhand tot een groot rijk te komen".l4 

* * * 
Toe die Oranje-Vrystaat in 1854 as 'n republ iek tot stand gekom 

het, was die onafhanklikheidsbewussyn, nasionale gevoel en repu

blikanisme nog swak ontwikkel. Die gebrek aan sterk leiers en 

die Afrikaner se individualisme, gebrek aan samehorigheid en 

felle politieke emosionaliteit het onstabiliteit tot gevolg ge

had.l5 Geleidel ik het saambindende faktore soos die besi t van 'n 

eie grondwet, Volksraad, vlag en lied die volk nader aan mekaar 

gebring, maar die nasionale bewussyn is eers gedurende die Basoe-

to-oorloi werklik wakkergeskud. Hierin het pre~ Brand 'n groot 

rol gespeel. Die saamstry van krygsmakkers vir die beveiliging 

en behoud van hulle land, die inspirasie wat van Brand uitgegaan 

het en die uiteindel ike oorwinning het die volk heg aan mekaar 

gesnoer. Britse imperiale optrede soos die anneksasie van Basoe-

13. Ibid, 15.11.1877. 

14. Volksraadsnotules OVS (hierna afgekort as OVSVR), 13.5.1879, 

p. 74. 

15. Malan, S.F., Politieke Strominge onder die Afrikaners van die 

Vrystaatse Republiek (hierna afgekort as Politieke Stro

minge), p.l5. 
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toland, die Diamantveld en Transvaal het die vlam van nasionalis

me hoog laat opvlam. 

Die stigting van De Express in 1875 was 'n daad om imperia 1 isme 

te bestry en te veg vir die onafhankl ikheid van die Republ iek. 

Dit sou, in teenstelling met The Friend, die stem van die 

meerderheid van die volk laat hoor. 16 

Die anneksasie van Transvaal en konfederasie. 

Die diamantveldkwessie was neg aan die gang toe Borckenhagen hom 

in die Vrystaat gevestig het. Hy het in Schermbrucker en die 

Vrystaters se gevoel van verontwaardiging ocr die anneksasie van 

Griekwaland-Wes gedeel. 

Intussen is die toneel opgestel vir twee dramas wat hulle aan 

die grense van die Vrystaat sou afspeel, albei die gevolg van 

Britse imperialisme, nl. die anneksasie en latere teruggawe van 

Transvaal en die Brits-Basoeto-oorlog. 

Hoewel die trillinge van die stryd die Vrystaat nie onaangeraak 

gelaat het nie, het die land self nie die slagveld betree nie. 

In die Vrystaat was daar vrede en pres. Brand was vasberade om 

ocr hierdie vrede te waak. In 1876 ken hy in Londen te kenne gee 

dat die Vrystaat nie konfederasie nodig gehad het nie, omdat daar 

vrede tussen die Vrystaters en die Swartes binne en buite hulle 

grense was. Dr. E. J. P. Jorissen het met 'n tikkie jaloesie 

daarvan melding gemaak dat, terwyl daar altyd stryd in Transvaal 

16. De Express, 10.5.1877. 
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was, die Vrystaat vrede geniet het.l 7 Uit die Kaap klink dit ook 

op: "The peculiar position occupied by the Free State in South 

Africa, between the South African Republic and the Cape Colony, 

rendered it necessary that he (Borckenhagen) should sit in judg

ment upon what happened in the two latter States, whilst the 

peaceful Free State calmly went on its own way."18 

Die anneksasie van Transvaal het stilweg en sonder slag of stoot 

geskied, maar die emosies wat dit by Afrikaners dwarsoor Suid

Afrika en vera! ook in die Vrystaat ontketen het, was hewig. 

Midde-in hierdie uitbarsting het Borckenhagen die redakteurskap 

van De Express oorgeneem en onmiddellik begin met sy taak om 

oordeel uit te spreek, soos Ons Land dit gesien het. 

Terwyl die Vrystaters bitterlik ontstoke en gegriefd was oor wat 

hulle as 'n skreiende daad van imperialisme beskou het en talle 

van hulle geeis het dat daar kragdadiglik opgetree moes word, was 

daar ook die vrees dat die Vrystaat op dieselfde wyse sy onaf

hanklikheid kon verloor. Daarom het baie van hulle groot versig

tigheid aan die dag gel e sodat niks gedoen of gese sou word wat 

aan Brittanje aanstoot kon gee of 'n verskoning kon bied om teen 

die Vrystaat op te tree nie. Pres. Brand wou direkte konfronta-

sie vermy, het sy bes gedoen om die Vrystaat neutraal te hou en 

het die Volksraad befnvloed om gematigd op te tree. Baie Vry

staters het hom hieroor verkwalik. Borckenhagen was net so bewus 

soos Brand daarvan dat die Vrystaat nie Britse anneksasie kon be

veg of Br i tse terugtrekking kon eis nie, maar hy het die Vo lks-

17. Jorissen, E. J. P., Transvaalsche Herinneringen 1876-1896, 

p.88. 

18. Persverwysings, p.3: Ons Land, Kaapstad. 
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raad aangeraai om die Vrystaat se sterkste afkeur oor die geweld

dadige oorname duidelik aan Brittanje oor te dra. 19 

Toe De Express die Volksraad se besluit in verband met anneksa

sie wat volgens Borckenhagen te sag gestel is, geplaas het, 

is die woord "Protes" bo-aan gedruk. In die Volksraad is 

hierteen beswaar gemaak en die pos is vir twaalf uur teruggehou. 

Borckenhagen het dit as 'n aantasting van die vryheid van die 

pers beskou, en dit nadat daar 'n aantal dae vantevore in die

selfde Raad gese is dat De Express "steeds had gevochten voor 

de belange van het land".20 Hy het benadruk dat die koerant 

pal sou staan teen die vyande van republikeinse onafhanklikheid 

en system, hoe swak ookal, sou verhef in belang van wat reg 

is. 21 Verder het hy die Transvalers aangespoor om passiewe 

weerstand te bied en op vryheid te bly hoop.2 2 

sy belangrikste taak was nou om die wankelmoedige Vrystaters te 

bemoedig. Dit was wel so, het hy erken, dat die Vrystaat deur 

Britse gebied omring was, maar die volk moes nie wanhoop nie. 

Hulle moes geestelike en stoflike weerstand bied. Oral, in die 

pers en in die openbaar, moes hulle patriotiese gevoelens verkon

dig, vertroue uitstraal, eerbied inboesem by die vyand en dap-

per wees. Hulle moes nooit aan die vyand geleentheid gee om 

hulle van inherente swakheid te beskuldig soos met Transvaal 

gebeur het nie. As dit nodig was, moes hulle veg eerder as om 

eerloos oor te gee. Oor ammunisie moes hulle nie bekommerd wees 

19.De Express, 10.5.1877. 

20. Ibid, 31.5.1877. 

21. Ibid, 17.5.1877. 

22. Ibid, 31.5.1877. 
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nie; daar sou altyd Engelse handelaars wees wat hulle ter wille 

van wins daarvan sou voorsien. Die Engelse was ook nie onoorwin-

1 ik nie; daar was oral in die Britse Ryk onrus wat hulle besig 

gehou het. Verder moes die Vrystaters alles in die werk stel om 

welvarend en selfvoorsienend te word en vasberade wees om onaf-

hanklik te bly. Hulle moes bereid wees tot opofferings, hard 

werk en nie vrees nie. As hulle werklik vry wou wees, sou hulle 

vry wees. 23 Buitendien was toestande in die Vrystaat baie 

gunstiger as in Transvaal. Daar was groter samehorigheid, dis-

si pl ine en gehoorsaamheid a an die owerheid en geen oor 1 oe teen 

Swartes nie. Die regering was gewild en doeltreffend en onderwys 

en regspleging goed.24 Nietemin was hy 'n bietjie bekommerd oor 

die Vrystaat se weerbaarheid wat in die jare van vrede sedert die 

einde van die Basoeto-oorloe verslap het. Hy het die regering en 

die volk opgeskerp om daaraan aandag te gee.25 

Die gedagte aan Suid-Afrikaanse konfederasie het sedert 1870 

s terk posgev at. Die Britse owerheid, veral die minister van 

kolonies, lord Carnarvon en die Kaapse goewerneurs, P. Wodehouse 

en H. Barkly, het die prysgawe van Transvaal en die Vrystaat as 

'n flater beskou en wou Britse oppergesag in Suid-Afrika vestig 

deur die twee republieke by 'n konfederasie onder die Britse vlag 

te betrek. Daarbenewens kon 'n sterk federasie die finansiel e 

las van binnelandse verdediging, administrasie en ontwikkeling 

van Britse skouers afneem. Pres. Brand se ideaal van 'n verenig

de Suid-Afrika wat op ekonomiese samewerking gebaseer is, het by 

die idee van konfederasie aansluiting gevind. 

23. Ibid, 98.8.1877. 

24. ~. 31.1.1878. 

25. ~. 20.7.1877. 
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Die Vrystaat se samewerking was, soos ook in •n artikel in die 

Natal Witness uiteengesit,26 onontbeerlik vir konfederasie, want 

weens sy sentrale ligging het hy al die ander kolonies en state 

van mekaar geskei. Tydens pres. J. N. Boshoff se regering, toe 

die probleme met die Basoeto onoorkomelik gelyk het, was die 

Vrystaters genee tot federasie. Algaande het hul le gegriefdheid 

jeens Brjtse imperialistiese optrede, vera! die anneksasie van 

Basoetoland en Griekwaland-Wes, so toegeneem dat daar van soiets 

nie meer sprake was nie. 

Sir Henry Barkly het besef dat die Vrystaat nie vrywillig tot fe

derasit= sou toetree nie en het in 1874 'n nuwe strategie bedink. 

Die swakste republiek, die Zuid-Afrikaansche Republiek, moes on

derwerp word. Die Vrystaat, deur Britse gebied omring, sou dan 

noodgedwonge tot 'n federasie moes toetree.2 7 Ook 1 ord Carnar

von het in die rigting van die onderwerping van Transvaal begin 
I 

dink. Eers het hy oorredingspogings aangewend en toe dit nie 

werk nie, besluit om die Zuid-Afrikaansche Republiek se onaf

hanklikheid uit te wis. Ook hy het gemeen dat die Vrystaat geen 

ander keuse sou he as om by 'n federasie aan te sluit nie.28 Die 

teenoorgestelde het gebeur. Na die anneksasie van Transvaal was 

die Vrystaat minder as ooit genee tot federasie. Net •n klein 

groepie Engelsgesindes het na die Engelse vlag bly hunker. Daar 

was egter ook, soos Carnarvon gehoop het, diegene wat kleinmoedig 

was en gemeen het dat die Vrystaat nie staande kon bly nie.29 

26. Ibid, 31.10.1878 (waarin verwys word na die Natal Witness). 

27. Ce Kiewiet, C.W., The Imperial Factor in South Africa, p.66. 

28. Ibid, p. 30. 

29. Malan, S.F., Politieke Strominge, p.65. 
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In die Volksraad het pres. Brand verduidelik dat konfederasie wel 

voordele gebied het, maar dat dit die prysgawe van onafhanklik

heid sou beteken. Die Volksraad het daarop besluit dat die Vry

staat se onafhanklikheid te kosbaar was om daarvan afstand te 

doen, maar dat die Republiek met Engeland sou saamwerk om Suid

Afrikaanse belange te bevorder. 3 0 

Die Vo lks raad se verwerping van federasie het De Express 

"innig ... verblijdt en een glimlach met moeite doen onderdruk

ken".31 Borckenhagen het volgehou om die Vrystaters daarteen te 

waarsku om nie hul onafhanklikheid vir moontlike stoflike voor

dele prys te gee nie.32 Die Vrystaat het goed gevaar sonder 

konfederasie.33 Hy het hulle aangespoor om vasberade te wees, te 

werk, opofferings te maak, sterk te word en die land te ontwik

kel.34 Hulle moes hulle nie om die bos laat lei deur Carnarvon 

se belofte om geen dwang te gebruik om 'n staat tot konfederasie 

te laat toetree nie, want in dieselfde toespraak voor die Britse 

Hoerhuis het hy gese dat federasie net onder die Britse vlag kon 

geskied en dat dit "a closer consolidation of Imperial inte

rests", en dus nie van Suid-Afrikaanse belange nie, sou wees. Hy 

het die indruk geskep dat klein staatjies hulself bevoorreg moes 

ag om aan Britse belange opgeoffer te word, aldus Borckenhagen.35 

Sir Michael Hicks Beach, Britse Sekretaris van Kolonies, het ver-

30. OVSVR, 25 en 26.5.1877, pp.l89-190 en 209-210. 

31. De Express, 7.6.1877. 

32. Ibid, 7.2.1878. 

3 3. Ibid, 13.1.1878. 

34. Ibid, 9.8.1877. 

35. Ibid, 14.6.1877. 
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klaar dat verantwoordelike bestuur onmoontlik ten voile toegepas 

kon word en gepaard moes gaan met sekere noodwendige beperkinge. 

Borckenhagen het gewaarsku dat die Vrystaat se deelname aan 

konfederasie sekerlik ook gebuk sou gaan "onder zekere beper

kingen".36 Hy het dit by die Vrystaters ingehamer dat 'n unie 

gebaseer op Carnarvon se skema heeltemal onaanvaarbaar was. 

Suid-Afrikaners kon hulle eie belange beter behartig as die 

Engelse wat baie foute in Suid-Afrika gemaak het wat tot groot 

ellende gelei het. Die Engelse het onnodige oorloe in Suid

Afrika gevoer en dan moes die koloniste die koste betaal.3 7 Daar 

was nog te vee! verskille tussen Suid-Afrikaanse state en onty

dige vereniging kon tot groter skeiding en onderlinge afkeer lei. 

Dwang van buite sou alles bederf. Eenheid was 'n mooi en soet 

vrug wat eers gepluk moes word wanneer dit ryp was; met ander 

woorde wanneer dit van binne gekom het.38 

Ene Patterson het in Port Elizabeth tydens 'n bespreking van kon

federasie bereken hoeveel verteenwoordigers elke staat in n kon

federasie kon he en vir die Vrystaat twaalf uit honderd-ses-en-

twintig toegeken. Borckenhagen het daarop gewys dat die Vry

staat in so 'n geval verswelg sou word.39 

Onvermoeid het hy sy lesers bearbei om konfederasie teen te staan 

en telkens op die gevolge van Britse imperialisme gewys en die 

wyse waarop Brittanje die Konvensies geminag en verbreek het.4 0 

36. Ibid, 13.6.1878. 

3 7. Ibid, 20.3.1879. 

38. Ibid, 5.9.1878. 

39. Ibid, 3.10.1878. 

40. ~. 12.6.1879. 
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Hy het die Vrystaters op hoogte van oorsese gebeure gehou waar 

klein staatjies se bestaan voortdurend deur magtiges bedreig is. 

Toe hy daarop gewys het dat Brittanje nie net Transvaal nie, maar 

ook Ciprus geannekseer en die Turke mis 1 ei het, het hy die hoop 

uitgespreek dat Brittanje sy eerste roes van bevredigde eersug, 

soos hy dit genoem het, te bowe gekom het en nie nog sou wou gryp 

en so die reg op volkeregtelike gebied skend nie. "Wanneer 

kleine landen dat rechtsbeginsel tegenover het !outer machtsbe

ginsel der groote Staten waardig vertegenwoordigen en handhaven, 

bestaan zij niet te vergeefs", het hy geskryf.41 

Toe daar sprake was dat sir Bartle Frere na die Vrystaat sou kom 

om oor konfederasie te beraadslaag, het dit De Express laat uit

roep dat die Vrystaat niks daarmee te make wou he nie, want dit 

sou vir die Republiek net nadele inhou. 42 

In byna elke uitgawe van De Express is verwys na die anneksasie 

van Transvaal; die bitterheid van die Transvalers wat voortdurend 

op hulle onafhanklikheid aangedring het; die verbreking van 

Britse beloftes, onder meer van die toekenning van selfrege-

ring; die swak administrasie en korrupsie van die Britse rege-

ring in Transvaal; die aanvalle, plundering en belediging van 

die burgers deur amptenare en die feit dat Brittanje sy mag 

misbruik het om 'n klein landjie, ryk aan minerale en landboupo

tensiaal, te oorweldig.43 Een van die verskonings wat vir die 

inval gebruik is, was dat Transvaal die vrede bedreig het. Vol

gens Borckenhagen was dit in der waarheid Brittanje wat die 

41. Ibid, 12.9.1878. 

42. Ibid, 17.4.1879. 

43. Ibid, 21.8.1879. 
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vrede bedreig het deur sy beleid jeens Swartes en deur toe te 

laat dat Engelse handelaars wapens en ammunisie aan Swartes 

verskaf. 44 

Hierdie optrede deur die Britse owerheid het 'n uitwerking op die 

gemoedere van Vrystaters gehad en Borckenhagen het hulle gewaar

sku teen Brittanje se mooi beloftes, vera! aangesien sir Garnet 

Wolseley se sending na Suid-Afrika onder andere ten doe! gehad 

het om met die Vrystaat en ander belanghebbendes oor konfederasie 

te onderhandel. Sy raad aan Wolseley was om nie Transvaalse 

wreedhede en Kaapse staatkunde op die Vrystaat toe te pas nie en 

om die kolonies hulle eie skulde en Engeland sy eie oorloe te 

laat betaal en die Transvaal en Vrystaat aileen te !a at. 45 Suid

Afrika sou voorspoediger wees sonder die voorskrifte van koloni

ale sekretarisse.46 

Borckenhagen se houding jeens Transvaal se stryd om onafhank

likheid. 

De Express sou intussen noukeurig verslag doen oor die Transva-

lers se lydelike verset teen die Britse regering. In hierdie 

stryd sou die Vrystaters hul morele steun aan hulle broers oor

kant die Vaal gee. Baie het hulle openlik aan die kant van die 

Transvaalse republikeine geskaar. Hulle gevoel word weergegee in 

'n brief van D. S. Lubbe aan De Express: "Samen zullen wij staan 

met de Zuid-Afrikaansche Republiek, en indien (het) zoo moet 

44. Ibid, 15.5.1879. 

45. Ibid, 21.8.1879. 

46. Ibid, 24.7.1879. 
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zijn, ook samen vallen. 47 

In Maart 1878 het daar in Borckenhagen se hoofartikels vir die 

eerste keer die gedagte aan iets meer as lydel ike verset by die 

Transvalers deurgeskemer. Hy het daarop gewys dat die Britse re-

gering in Transv aa 1 op 'n krisis afstuur. Daar was nog nooit 

voorheen soveel gebrek aan goeie regering en soveel inherente 

swakheid nie. Brittanje het geeneen van sy beloftes om die land 

se instellings te eerbiedig, nagekom nie. Na een-en-'n-halfjaar 

het die volk nog geen seggenskap in die regering gehad nie en die 

Transvalers was misnoegd oor die korrupte administrasie waarin 

hoe betrekkings aan Shepstone se familie en vriende gegee is. 

Borckenhagen het gewaarsku dat die Transvalers sou poog om hul 

vryheid te herwin as Shepstone nie ontslaan word nie. Die lands

taal is deur Engels verdring, Engelse amptenare in die plek van 

Afrikaners aangestel en Swart onrus was erger as voorheen ten 

spyte van die teenwoordigheid van die Britse leer. 48 Volgens hom 

was dit natuurlik dat 'n volk wat vry en onafhanklik was, teen 

vreemde oorheersers in opstand sou kom en "dat er slechts zeer 

weinig noodig is om de vlam van openbaar verzet in onze gewezen 

Zusterrepubliek aan te blazen."49 

Die Engelse het egter nie net geweld gebruik om die Transvalers 

te onderwerp nie, maar ook meer subtiele metodes soos die aan

stelling van 'n Anglikaanse biskop in Pretoria om hulle "zede

lijk, geestelijk en kerkelijk te annexeeren". Borckenhagen het 

47. Ibid, 9.7.1877. 

48. Ibid, 7.3.1878 en 10.10.1878. 

49. ~. 4.4.1878. 
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bygevoeg dat vooraf gewaarsku, vooraf gewapen is. 50 

Die vrees dat die Vrystaat, in geval van onrus, nie paraat sou 

wees om sy onafhanklikheid te verdedig nie, het weer by hom 

opgekom. Hy het daarop gewys dat, na tien jaar van vrede, alle 

militere organisasie uit die Vrystaat verdwyn het. Geen regula

sies is nagekom nie en die burgers was onopgeleid en ongewapen. 

Hy het 'n beroep op die regering gedoen dat vera! die grensdis

trikte se mans gereed moes wees. Die regering moes betyds optree 

en burgers help om paraat te word.Sl Twee maande later het die 

Volksraad besluit om £2 000 te begroot vir die aankoop van ammu

nisie. Hierna sou daar by elke Volksraadsitting aan militere 

sake aandag gegee word. In 1880 is majoor F. W. R. Albrecht in 

Duitsland gewerf om bevel oor die artillerie te voer en in 1881 

is kanonne aangekoop. In 1884 is die kommandowet opgeknap en in 

1885 is besluit om 'n berede diensmag in te stei.5 2 

Tydens die hele Volksraadsitting van 1878 is geen woord oor 

Transvaal of die Britse anneksasie gerep nie. Brand en die 

Volksraadslede was baie versigtig om nie aan Brittanje aanstoot 

te gee nie. Aan die anderkant is Britse amptenare geprys vir hul 

hartlike samewerking met betrekking tot die afhandeling van die 

ooreenkoms oor Griekwaland-Wes. 

In hierdie stadium was daar by Borckenhagen, net soos by die 

50. Ibid, 15.8.1878. 

51. Ibid, 18.4.1878. 

s 2. o v s v~, 1 3. 6 .1 8 7 8 , p. 2 2 s ; 21. s .1 8 7 9 ; 4 • 6 .1 8 7 9; 2 4 • s .1 8 8 1 ; 

29.5.1882; 26.6.1882; 15.9.1884 en 5.6.1885. 
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Transvalers, 'n gees van passiwiteit en verslaentheid. Hy het 

gemeen dat die Transvalers moes berus en hul hoop vestig op die 

beloofde wetgewende vergadering. Suid-Afrikaners kon maar net 

hoop op 'n beter toekoms.53 

Twee jaar na die anneksasie van Transvaal het die volk se onder

drukte gevoel van opstand na die oppervlakte begin borrel. Die 

aanvanklike passiwiteit het verander in 'n groot mate van betrok-

kenheid en teenstand by die burgers. Leiers het na vore getree. 

•n Vergadering is te Kleinfontein gehou en 'n deputasie gekies om 

samesprekings met sir Bartle Frere, die Britse Hoe Kommissaris in 

Suid-Afrika, te voer. •n Memorie waarin om teruggawe van onaf

hanklikheid gevra is, is aan hom oorhandig. Hoewel hy dit nie 

wou ondersteun nie, het hy dit tog na Brittanje gestuur. Hy het 

die Transvalers egter verseker dat Engeland nooit hulle onafhank

likheid sou teruggee nie. Die deputasie was erg teleurgesteld 

oor die afloop van die samesprekings. Na aanleiding hiervan het 

De Express 'n beroep op Brittanje gedoen om die weg van onderhan

deling, eerder as geweld, te volg en dat die Transvaal billik be

handel moes word.54 

De Express het op 8 Mei 1879 'n oproep gepubliseer wat vanuit die 

Burgerkamp te Kleinfontein aan die Vrystaters gerig is. Daarin 

is beklemtoon dat hoewel die Transvalers bitterlik gegriefd was 

oor die anneksasie, hulle steeds die vrede bewaar het. Hulle 

het net wettige hulp in hulle pleidooie om weer vry te wees, 

gevra. Die Vrystaters is versoek om hul stemme te verhef en aan 

die wereld te toon dat hulle hul verdrukte broers, afstammelinge 

53. De Express, 10.10.1878. 

54. Ibid, 10.4.1879. 
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van diese1fde Voortrekkers, wou steun. "Onze saak is uwe saak, 

ons be1ang uw be1ang •• verheft nu uwe stem .• ", het hu11e 

gep1eit.55 

Die Vrystaters het onmidde11ik gereageer. 'n Petisie, wat ook 

deur De Express gesteun en gepropageer is, is aan die Britse 

koningin gerig. Hierin is gevra dat die Zuid-Afrikaansche Repu

b1iek se onafhank1ikheid herste1 moes word. 5 6 

Na aan1eiding van die Transvaa1se Vo1kskomitee se beroep op steun 

van die Vrystaatse Volksraad, het Brand en van sy ondersteuners 

die Vrystaters tot die uiterste versigtigheid gemaan, want hulle 

was van oordee1 dat inmenging van die kant van die Vrystaat die 

vo1kereg sou skend. 'n Aansienlike aantal Volksraadslede was on

tevrede dat van hulle verwag is om te swyg, terwyl Kaapse Afrika

ners openlik hulle medelye betuig het. Die voorsitter, raadslid 

G. P. Visser, het hierdie lede se gevoelens vertolk toe hy gese 

het dat sy hart warm geklop het vir sy Transvaalse broers en 

waarom kon die Vrystaters dan nie hulle simpatie in woorde uiter 

nie?57 Die Raad het dan ook die hoop uitgespreek dat die Britse 

regering aan die griewe van Transvaal gehoor sou gee en dat dit 

sou lei "tot eene bevredigenden uits1ag ter terugbekoming van hun 

onafhanke1 ijk Vol ksbestaan". 

egter geskrap he.58 

Hierdie 1aaste sinsnede wou Brand 

De Express het sy ingenomenheid met die bes1uit in duidelike 

55. Ibid, 8.5.1879. 

56. Ibid, 12.6.1879. 

57.~. 13.5.1879, pp.73-78. 

58. Ibid, 14.5.1879, p.84. 
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woorde te kenne gegee, hoewel daar ook begrip vir pres. Brand se 

houding en posisie was. Die veroordeling van die Volksraad se 

besl ui t deur die Engel se pers en sel fs deur sekere Holl andse 

blaaie, was volgens hom op wanopvattings gebaseer. Die Transva

lers was nie rebelle en hulle teenstand nie 'n vyandel ike demon

strasie teen Engeland nie. Verder was die Vrystaatse Volksraads

besluit nie aan Engeland gerig nie, maar aan die Transvaalse 

Vo lkskomi tee. Daar was dus nie sprake van tussenkoms nie. Di t 

was die uitdrukking van 'n volk se gevoel, en nie van vyandigge

sindheid teenoor Engeland nie, maar van liefde vir hul onafhank-

likheid, 'n voorreg waarin hulle ook graag wou he dat hulle 

Transvaalse broers moes deel.59 

Di t was duide 1 ik dat die teenstand in Trans vaa 1 v innig aan die 

toeneem was. In Augustus 1879 het die Volkskomitee weer eens 'n 

beroep op die morele steun van die Vrystaat gedoen. Hulle het 

gekla oor plundering en beledigings deur Engelse amptenare en 

verklaar dat die Transvaalse volk geraadpleeg sou word indien die 

~ritse antwoord op hul memorie ongunstig sou wees. 60 

Die Vrystaters se vrees dat hul onafhanklikheid ook, soos die 

Transvalers s'n, deur bande met Engeland bedreig sou word, kom na 

vore in De Express se waarskuwing teen 'n Kaapse konsessie om in 

die Vrystaat telegraaflyne op te rig waaroor die Kaapse hoof van 

posterye, mnr. J. Sivewright, toesig sou hou. Borckenhagen het 

betoog dat die Kaap dan 'n belang in die Vrystaat sou kry en 

Kaapse afhanklikheid kon Engelse afhanklikheid word. 'n Rede tot 

anneksasie sou maklik versin kon word. Hy het voorgestel dat die 

59. De Express, 29.5.1879. 

60. Ibid, 21.8.1879. 
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regering die lyne liewer self aanle en die geld by die Skool

fonds en Nasionale Bank teen 6% leen in plaas van by vreemdes 

teen 8%. Dit sou goedkoper wees, die Staat sou gevrywaar wees 

teen inmenging van buite en die Nasionale Bank sou bevoordeel 

word. 61 

Dit moes hom groot genoegdoening verskaf het toe pres. Brand 

tydens die spesiale sitting van die Volksraad in November 1879 

aangekondig het dat die enigste tender vir die le van telegraaf

lyne van die Kaap ontvang is, maar dat hy van mening was dat die 

Vrystaatse regering dit self moes doen, "en dat niet aan vreemde 

krachten moet overgeven". Dit kon met behulp van die Nasionale 

Bank gedoen word. Daarop het die Volksraad besluit om die lyne 

self aan te le.62 Die invloed van De Express as meningsvormer by 

die Volksraad spreek in die geval baie duidelik. 

Borckenhagen het voortgegaan om die Vrystaters in te lig oor 

gebeure in Transvaal en om 'n beroep op hulle meegevoel en vera! 

morele steun te maak. 'n Dag van gebed en verootmoediging is 

deur die Transvalers vir 26 Oktober 1879 uitgeroep met die oog op 

die moeilike situasie aldaar. Borckenhagen was oortuig daarvan 

dat baie Kapenaars en Vrystaters sou meedoen. Waar daar ookal 

Afrikaners gewoon het, sou hulle meegevcel betoon met 'n volk wat 

na twee jaar van diktatorskap niks verkry het deur die mees vol

hardende teenstand nie. Volgens hom was dit reg om vir die be

vryding daarvan te bid.63 

61. Ibid, 21.8.1879 en 25.9.1879. 

62. OVSVR 27.11.1879, p.l3 en 28.11.1879, pp.21-25. 

63. De Express, 23.10:1879. 
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Die sogenaamde liberale regeringsvorm wat deur die nuwe Britse 

Hoe Kommissaris vir Suidoos-Afrika, Sir Garnet Wolseley, aan 

Transvaal aangebied is, het Borckenhagen met wantroue vervul. Hy 

het berig dat hierdie militere diktator - berug vir die uitslag 

van die Zoeloe-oorlog- bygestaan sou word deur 'n Uitvoerende 

Raad bestaande uit vier benoemde lede en drie Transvaalse bur

gers, waarskynlik "verligte", Britsgebore handelaars wat hulle 

land vir driehonderd muntstukke sou verraai. Daar scu dus vyf 

offisiele lede wees- die getal ken uitgebrei word- en drie 

onoffisiele lede wat enige tyd ontslaan ken word. Verder sou 

Wolseley, as voorsitter, 'n beslissende stem he. Beloftes met 

anneksasie dat bestaande wette alleen deur die bestaande Uitvoe

rende Gesag verander sou word, is dus nie gehou nie.64 

Sees by die Vrystaatse burgers, het verontwaardiging cor Britse 

optrede in Transvaal by Borckenhagen toegeneem. Hy het die hele 

geskiedenis van Brittanje se onderdrukking van die Afrikaner in 

sy kolomme geskilder. Vir hom was die verskil in benadering van 

die Swartes die belangrikste oorsaak van botsing. Terwyl Trans

vaal se hantering van Sekhukhune en sy volgelinge as voorwendsel 

vir Britse ingryping gedien het, het Brittanje teen die Zoeloes, 

wat hulle sogenaamd teen die Transvalers wou beskerm, gaan oorlog 

maak. Die Transvalers is van hulle vryheid beroof en onder 'n 

militere diktatuur geplaas terwyl die Zoeloes hulle land en 

selfregering teruggekry het. Sulke dade en die ydele poging van 

Suid-Afrikaners om so 'n skreiende onreg te herstel, was die 

oorsprong van die gees wat die vuur van vaderlandsliefde in 

ligte laaie laat ontvlam het.65 Dit was syns insiens Afrikaners 

64. Ibid, 16.10.1879. 

65. Ibid, 20.11.1879. 
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se heilige plig om die weg voor te berei vir hulle eie toekoms 

waarin hulle met mekaar sou saamwerk, maar nie in 'n konfedersie 

wat deur •n eensydige daad van die Imperiale regering tot 

stand moes kom nie.66 

Vo lgens Bo rckenhagen was 'n pol i tieke donderwolk a an die opsteek. 

Boere-opstandigheid het te Potchefstroom en Middelburg uitge-

breek. Winkeliers is gedwing om aan hulle ammunisie te verkoop 

en •n groot aantal het geweier om belasting te betaa1.67 Hy het 

Engelse leiers gewaarsku dat hulle nie net Transvaal nie, maar 

die hele Suid-Afrika uitgedaag het. 'n Gees van onafhanklikheid 

was vinnig en wydverspreid aan die groei, selfs in die Kaapse 

Parlement. Die opkomende gety het •n krag openbaar soos niemand 

dit vroeer kon voorstel nie, en dit sou nie ophou voordat dit die 

hele Suid-Afrika oorstroom en alle weerstand verswelg het nie. 

Die tyd vir deputasies en memories en lydelike verset was verby 

en die Engelse regering moes insien dat Suid-Afrika hom nie deur 

beloftes en vleiery van regte en vryhede sou laat beroof nie. 'n 

Gees van weerstand teen die Britse regering was aan die oplaai.68 

'n Mens sou met reg kan aanvoer dat Borckenhagen die volksgevoel 

van die Afrikaner van daardie jare suiwer vertolk het. 

Nadat die Transvalers besluit het om by Wonderfontein te vergader 

om toekomstige optrede te bespreek, het Wolseley 'n prokl amasie 

uitgevaardig om die byeenkoms te verbied. Ten spyte hiervan het 

burgers in Desember 1879 daarheen gestroom en besluit dat die re

gering van die Zuid-Afrikaansche Republiek deur sy eie mense her-

66. Ibid, 13.11.1879. 

6 7. Ibid. 

68. Ibid, 20.11.1879. 
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vat moes word. Borckenhagen het Wolseley se verbod as 'n misdaad 

en misbruik van mag bestempel. 6 9 Hy het gewaarsku dat Britse 

verwerping van Transvaalse eise rampspoedig sou wees, want dit 

sou nie net in Transvaal nie, maar in die hele Suid-Afrika stryd 

en verdeeldheid veroorsaak. Die gevoel van vyandigheid was syns 

insiens sterker en meer algemeen as ooit. 70 

Vanuit die Engelse kamp is De Express en sy geesgenote skerp 

aangeval as aanhitsers en kruipers. Borckenhagen se reaksie was 

dat die opstandigheid die gevolg van Engelse maghebbers se wanda-

de en die Britse beleid was. Hy het die beskuldiging dat hy die 

gevoel van haat teen die Britse regering onder die Vrystaters 

versterk het, ten sterkste ontken. Die haat was wydverspreid -

net soseer in Nata 1 en die Kaapko lonie as in Trans vaa 1. 'n Lid 

van die Wetgewende Vergadering in Natal het byvoorbeeld die ge

voelens in Natal vergelyk met die in Boston voor die Amerikaanse 

Vryheidsoorlog. Frere en Wolseley het tot die haat bygedra deur 

hulle verbreking van beloftes en dit was nie "newspapers, 

agitators, foreign adventurers and the like imaginations of their 

fancy" wat, volgens hulle, "do all the mischief to stop the noble 

work of civilization and christianization" nie. Volgens Borcken-

hagen was die pers se rol anders. Die Suid-Afrikaanse volk het 

langsamerhand bewus geword van sy krag; belangstelling in poli

tiek het toegeneem en koerante is deur duisende gelees wat dit 

nie voorheen gedoen het nie. Die insigte wat wesenlik die volk 

se eie was, het hulle vaderlandsliefde versterk. Hierdie insigte 

het algaande duideliker geword en meer na vore qekom. Dit was 

vir hom en sy mede-arbeiders die enigste voldoening om te sien 

69. Ibid, 4.12.1879. 

70. Ibid, 18.12.1879. 
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hoe die saadjies wat hulle saai, groei tot gesonde plante. Die 

edele naam van vaderlander het weer die ontsag verwek wat dit 

verdien het en die wat hulle uitgelag het, sou nog moes kies of 

hulle onderdanig wou wees of padgee. 71 

Tydens die Transvaalse Volksvergadering op 10 Desember 1879 het 

die Transvalers die Britse owerheid met sewe resolusies, waaron-

der 'n eis vir die herstel van hul onafhanklikheid, •n eie Volks

raad en president en 'n aanbod tot konfederasie, gekonfronteer. 

Borckenhagen se siening was dat dit nou buig of bars was. Die 

Brit te moes die Boere dwing om hu 11 e eise te 1 a at v aar of 'n nuwe 

basis vir optrede skep. As hulle beleid nie verander nie, het hy 

vernietiging, ontevredenheid en verdeeldheid tussen die verskil-

lende nasionaliteite in Suid-Afrika voorspel. Verder het hy 

gewaarsku dat die terugkerende, seevierende Britse troepe wat 

Sekhukhune oorrompel het, 'n gevaarlike element in die nabyheid 

van 'n ontevrede en vasbeslote volk geskep het. So 'n leer was 

altyd geneig tot buitensporighede en uittarting wat tot openlike 

gewelddadigheid aanleiding kon gee. Die Boere het alreeds gekla 

oor plundering en mishandeling. Dit kon die laaste strooi wees. 

Hy het geen vertroue in diplomate, goewerneurs en kommissarisse 

gehad wat op Christelikheid en beskawing geroem het, maar dief-

stal en plundering toegelaat het nie. Hy het 'n beroep op hulle 

gedoen om oorlog en bloedvergieting te voorkom. Hy was oortuig 

daarvan dat die Engelse volk dit nie sou goedkeur nie en alma! 

sou dit as 'n oorlog van onreg en verdrukking bestempel.72 

Wolseley, wat woedend was omdat sy verbod op 'n volksvergadering 

71. Ibid, 4.12.1879. 

72. Ibid, 18.12.1879. 
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te Wonderfontein nie nagekom is nie, het die Transvalers van re-

bellie beskuldig en verklaar dat slegs 'n kroonkolonieregering in 

Transvaal sou deug. Borckenhagen het geskryf dat die Britse re-

gering uiteindelik erken het dat die meerderheid Transvalers teen 

anneksasie gekant was. Met verontwaardiging het hy daarop gewys 

dat die Transvalers geen rebelle was nie aangesien hulle die 

Britse regering nog nooit erken het nie. Die regering het nie 

geskroom om die heiligste verbonde te skend nie en die grondwet 

wat aan die Transvalers gegee is, was 'n stuk bedrog wat nie ver

duur kon word nie.73 Die verontwaardiging het nog skerper na 

vore gekom nadat die voorsitter en sekretaris van die Volkskomi

tee, M.W. Pretorius en dr. E. Bok, in hegtenis geneem is. Sulke 

optrede, het Borckenhagen gewaarsku, sou die smeulende vonk in 

vlamme laat opspring en indien die Swazi's, wat Engeland volgens 

Borckenhagen teen sukhukhune gebruik het, ook nog teen Transvaal 

aangewend sou word, sou vergelding nie uitbly nie. 74 

Vrystaatse burgers het al hoe meer begin besef dat die stryd wat 

die Transvalers gevoer het, eintlik 'n stryd om republikanisme in 

Suid-Afrika was en korrespondente van De Express het die Trans

valers bemoedig met woorde soos die volgende: "Broeder Transvaal, 

houd goeden moed en strijd voor uw vrijheid. Kaapkolonie en 

Vrijstaat zijn uw vrienden."75 

Kaapse Afrikaners het 'n memorie ten behoewe van Transvaalse on-

afhanklikheid aan W.E. Gladstone gerig en Borckenhagen het die 

Vrystaters, wat hulle warme simpatie jeens die Transvalers betuig 

73. Ibid, 22.1.1880. 

74. Ibid, 5.1.1880. 

75. Ibid, 29.4.1880. 
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het sonder om iets daadwerkl ik te doen, aangespoor om 'n soort

gelyke memorie aan die Britse regering hartlik te ondersteun. Hy 

het die hoop uitgespreek dat baie handtekeninge verkry sou 

word. 76 

Om twee redes het die Transvalers nie dadelik hulle eie regering 

ingestel nie: die komende Britse verkiesing en die voorneme van 

Kaapse parlementslede om konfederasiewetgewing in te dien. Die 

oorname van die Britse bewind deur die Liberales het nie aan die 

Transvalers se verwagtings voldoen nie. Hulle het die Transvaal

kwessie net gebruik om aan bewind te kom, het Borckenhagen 

beweer, maar na die bewindsoorname was hulle nie bereid om aan 

die Transvalers hul onafhanklikheid terug te gee nie en het 

steeds op konfederasie aangedring.77 Hierdie stelling is beves

tig deur die teleurstellende antwoord van die nuwe Britse Eerste 

Minister aan die Transvaalse deputasie, bestaande uit Paul Kruger 

en generaal Piet Joubert, waarin hy geweier het om aan hulle ver

soek te voldoen om Transvaalse onafhanklikheid te herstel, maar 

selfregering beloof het mits Transvaal lid sou word van •n Suid

Afrikaanse federasie. 

Die Transvalers het nou besef dat die tyd vir daadwerklike 

optrede aangebreek het. Op die oppervlakte het dit rustig gelyk, 

en Wolseley en Lanyon het die skyn van tevredenheid vertolk as 

bereidwilligheid van die Boere om hulle aan Britse gesag te 

onderwerp. In die Britse Parlement is selfs verklaar dat daar 'n 

groterwordende begeerte by die Boere bestaan het om 'n einde te 

maak aan agitasie teen die Britse regering. Borckenhagen het 

76. Ibid, 11.3.1BBO. 

77. Ibid, 20.5.1BBO. 
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hierdie voorstelling as veragtelik bestempel omdat dit die rege

ring en openbare mening in Brittanje mislei en beinvloed het. 78 

Intussen het die Transvalers voorbereidings getref vir 'n 

vergadering wat op 8 Desember 1880 te Paardekraal 'n aanvang sou 

neem. Burgers het daarheen begin opruk en die spanning was aan 

die oplaa i. Te midde hiervan het Borckenhagen 'n striemende a an-

val op Britse optrede gedoen. Hy het die tirannie, politieke 

dwingelandy en verdrukking soos hy dit in Transvaal gesien het, 

verag en sou solank hy die pen kon hanteer, metal die krag van 

sy verontwaardiging dit bestry wat volgens sy heiligste gevoe

lens in stryd was met alle skaamte, eergevoel en regverdigheid. 

Hy is beskuldig van sentimentele geseur en ingevoerde vaderlands

liefde en voortdurend tot stilswye gemaan. Moontlik het hy as 

gevolg van sy openlike teenstand in gevaar verkeer. Tog sou 

hy voortgaan om daarop te wys dat die Engelse regering as gevolg 

van sir Owen Lanyon se skewe voorstellings onder 'n wanindruk 

aangaande Transvaal verkeer het. Dit sou hom nie verbaas as die 

Transvalers geduld verloor en daaraan sou dink om die regering in 

e ie hande te neem na a 11 es wa t hu 11 e moes verduur nie. 79 Hy 

was bevrees dat die antipatie tussen die rasse in Suid-Afrika so 

sou toeneem indien die Britse regering nie van beleid verander 

nie, dat alle samewerking tot gesamentl ike welvaart belemmer sou 

word. 80 

Terwyl Borckenhagen hierdie woorde geskryf het, het die Transva

lers reeds, ten spyte van Lanyon se verbod, in hulle duisendtalle 

78. Ibid, 14.10.1880. 

79. Ibid, 9.12.1880. 

80. Ibid, 16.12.1880. 
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by Paardekraal versamel. 

By Paardekraal het daar 'n gees van samehorigheid en verwag

ting geheers. Op 13 Desember 1880 is die herstel van die republ i

keinse regering onder die Driemanskap Paul Kruger, Piet Joubert 

en M.W. Pretorius sowel as krygswet afgekondig. Die heringestel

de regering is na Heidelberg en Piet Cronje en sy manne na Pot

chefstroom om die prokl amasie van die regeringsoorname te laat 

druk. Lanyon het geweier om oor te gee en op 16 Desember het die 

eerste skote in die Vryheidsoorlog geklap. 

Op 23 Desember, in dieselfde uitgawe waarin van die herinstelling 

van die republ ikeinse regering in Transvaal berig is, het 

Borckenhagen geskryf dat Engeland Transvaal nie wou prysgee nie 

omdat dit 'n verlies van eer en prestige sou beteken en hy die 

Transvaalse rykdomme wou behou. Meer en meer Suid-Afrikaners het 

begeer dat Britse inmenging in Suid-Afrikaanse sake gestaak moes 

word. Suid-Afrika moes vry en onafhanklik wees. Hierdie gevoel 

sou syns insiens sterker word as daar maar 'n enkele Transvaler 

doodgeskiet word. Die woord simpatie was volgens hom nie sterk 

genoeg om die gevoelens wat die land oorstroom het, mee uit te 

druk nie. Vaderlandsliefde het daagliks in Suid-Afrika gegroei 

en die gevoel van nasionalisme sou nie geblus word nie. Met 

hierdie gevoel moes rekening gehou word en Engeland moes dit nie 

met minagting behandel nie, "want al de bataillons te zamen 

zullen niets betekenen als het volk eens besloten zal zijn, zijne 

eigene belangen te verzorgen". Hiermee het hy die juiste gevoel 

van die Vrystaatse volk weergegee. Van hulle kant was daar spon

tane reaksie. Die Heilbronners wou byvoorbeeld terstond 'n volk-
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stemming oar Suid-Afrikaanse eenheid he. 81 

'n Week later het De Express die lywige dokument gepubliseer wat 

die Transvalers aan Brittanje gerig het en waarin hulle die hele 

situasie sedert die Sandrivierkonvensie uiteensit. Oorlog in 

Transvaal was nou onafwendbaar en Borckenhagen het 'n beroep op 

die Vrystaters gedoen om hulp en simpatie aan hulle broers te be

toon.82 Die lankgevoelde meelewing van die meerderheid Vrysta

ters het dan oak in baie gevalle tot aktiewe hulpbetoon oorgegaan. 

Pres. Brand en sy Uitvoerende Raad het besluit om neutra1iteit te 

handhaaf. Aan landdroste is opdrag gegee dat burgers hulle van 

inmenging in Transvaalse sake moes weerhou.8 3 Dit was tevergeefs. 

Die landdroste van Heilbron, Winburg en Vrede kon die stroom 

burgers na Transvaal nie keer nie. 

Gedurende die verloop van die oorlog het De Express die Vrysta

ters so vol1edig moontlik oar die verloop van sake ingelig. So

doende is hulle bewondering gewek vir hu11e broers in Transvaal 

en hul nasionale gevoel oak gevoed. De Express het verder as 

uitlaatklep vir die volk se gevoelens gedien. Borckenhagen het 

sy valle steun toegese aan wat hy die eerl ike stryd genoem het 

van 'n vryheids1iewende vo1k wat na reg en billikheid verlang 

het. Vir hom was dit nie 'n stryd tussen Engelse en Hollands

sprekendes nie, maar tussen Suid-Afrika en imperialisme; tussen 

vryheid en verdrukking. Hy het nie gewanhoop aan die bes1issende 

uitslag nie, al was daar duisende soldate in aantog. Hy was 

81. Ibid, 23.12.1880. 

82. Ibid, 30.12.1880. 

83. Malan, Politieke Strominge, p.77. 

- 119 -



seker dat 'n nuwe politieke tydperk betree is waarin Suid-Afri

kaanse belange buitelandse belange sou beheers - 'n tydperk van 

vryheid van doen en late en opregte samewerking. Hy was daarvan 

oortuig dat Suid-Afrikaners spoedig hulle simpatie en samewerking 

met die volk wat teen 'n oorweldigende oormag moes veg vir wat hy 

beskou het as die beste saak waarvoor mense nog gesterf het, oor

vloediglik sou betuig.84 Hierdie opwelling van nasionalisme 

het nie uitgebly nie en het onder andere in die stigting van 

die Afrikanerbond uiting gevind. 

Die steun wat Borckenhagen bepleit het, het nie vir hom beteken 

dat die Vrystaat ook amptelik oorlog teen Engeland moes verklaar 

nie. Hy het die "skurke" wat die Vrystaat in die oorlog wou be

trek, skerp veroordeel. Die Vrystaters se gevoel van simpatie 

met Transvaal was volgens hom oorweldigend en nieteenstaande 

vroeere verskille het daar in hulle 'n gevoel getintel dat hulle 

een volk was. Die brawe en opregte vryheidstryders het simpatie 

verdien. "En die geven wij hun zonder aarzeling en terughou

ding."85 Daar was egter niks te wen deur deelname aan 'n wor

steling wat tot gewisse ondergang van die Vrystaat sou lei nie. 

Hy het vrede vir die Vrystaat en Transvaal begeer en sou alles 

doen om dit te verkry. 'n Vreedsame oplossing het nog vir hom 

moontlik gelyk. Hy het nie bedoel dat Transvaal moet oorgee nie, 

maar dat Engeland, wat die Sandrivierkonvensie verbreek het en 

nie na Transvaal se regverdige eise wou luister nie, aan Trans

vaal sy onafhanklikheid moes teruggee, waarna laasgenoemde tot 'n 

konfederasie kon toetree.86 Engeland sou moes begin besef dat 

84. De Express, 6.1.1881. 

85. Ibid, 3.2.1881. 

86. Ibid, 13.1.1881. 

- 120 -



Suid-Afrika sy eie sake wou reel, on-Engels was en steeds meer 

anti-Engels geword het as gevolg van sy optrede deur die jare.87 

Die jongste onreg was, volgens Borckenhagen, dat Gladstone, wat 

voor sy verkiesing die anneksasie van Transvaal as •n skande be-

stempel het, nou soldate gestuur het sodat die Transvalers nie 

anders kon as om na die wapen te gryp nie. Dit was 'n harde sl~g 

vir die Afrikaner se geloof in die opregtheid en eerlikheid van 

een van Engeland se grootste staatslui. Gladstone moes die skuld 

kry vir die burgeroorlog en nie die Engelse volk nie. Hyself sou 

nie skroom om sy swakke stem te verhef ten behoewe van 'n volk 

wat geen ander stem gehad het nie, want die Transvalers se druk

pers is die swye opgele. 88 

Dit is duidelik dat Borckenhagen nie op hierdie tydstip sy hoop 

op 'n wapenoorwinning gevestig het nie, maar op 'n morele corwin-

ning. Hy het gemeen dat die Britse regering en volk aanvanklik 

mislei is om te glo dat die Transvalers Britse anneksasie verwel-

kom het. As hulle nou sou sien hoe sterk die teenstand daarteen 

is, sou hulle aan Transvaalse eise vir onafhanklikheid toegee. 

Dit sou vera! die geval wees as hy en ander Suid-Afrikaanse lei

ers die ganse Suid-Afrika agter hulle kon verenig om druk op 

Brittanje uit te oefen om nie net Transvaal nie, maar Suid-Afrika 

toe te laat om sy eie heil uit te werk. Daardie druk moes dade

lik uitgeoefen word sodat so min as moontlik bleed vergiet sou 

word. 

Borckenhagen het die sleutel tot die kommunikasie tussen Trans

vaal en die buitewereld gehou. Nie alleen is die Transvaalse 

87. Ibid, 27.1.1881. 

88. Ibid. 
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pers die swye opgele nie, maar alle posverkeer tussen die buite

wereld en Transvaal is by Kimberley geblokkeer en toestemming 

dat dit oor Bloemfontein mag gaan, geweier. Borckenhagen het 

vervolgens 'n hele organisasie op tou gesit om telegramme en 

briewe na en van Heidelberg te vervoer. Koeverte is gedruk waar-

op burgers versoek is om die briewe kosteloos van plek tot plek 

te vervoer. Vinnige aflosspanne het gesorg dat sulke briewe hul 

bestemming binne vier dae bereik. Dr. E. J. P. Jorissen het 

later met warme dankbaarheid geskryf dat hy en dr. Bok verkwik is 

deur Borckenhagen se briewe van hartlike onderskraging en hy was 

daarvan oortuig dat die kragtige houding van die Vrystaatse 

Volksraad aan hom toegeskryf kon word. Dit was sy diepgaande 

oortuiging dat Borckenhagen een van die manne was "die met kloek 

beleid voor ons de gemeenschap met de groote buitenwereld open

hielden" en wat homself kon prys "over zijn aandeel in die her

stelling van recht in een aanverwanten Staat".89 

Die waarde wat daar geheg is aan Borckenhagen se rol en invloed, 

word onderstreep deur J. H. Hofmeyr. Hy wou kontak tussen die 

Britse en Boereleiers bewerkstelling nadat genl. P. Colley slegs 

'n wapenstilstand van 48 uur wat heeltemal ontoereiker.d was, aan 

die Boere wou toestaan en hulle dit van die hand gewys het. Hy 

kon nie direk met die Driemanskap kommunikeer nie en het aan 

Borckenhagen getelegrafeer om die Boere te probeer oorreed om 

liewer oor te gee.90 

De Express het ook in 'n ander opsig praktiese hulp aan die 

89. Jorissen, pp.70-71 

90. Hofmeyr, J. H. en Reitz, F. W., Het Leven van Jan Hendrik 

Hofmeyr (Onze Jan), p.l95. 
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Transvalers verleen. Die volk is versoek om verpleers en ver-

pleegsters na Transvaal te stuur en geld is by wyse van lyst~ vir 

ambulanse, lewensmiddele en ander hulp gekollekteer.91 Die 

Kaapse Rooikruis het aan Borckenhagen geld beskikbaar gestel om 

'n medikus na Transvaal te stuur en 'n kennisgewing is geplaas om 

'n dokter te bekom. 92 

Borckenhagen se siening dat die Vrystaat nie direk by die oorlog 

betrek moes word nie, was in ooreenstemming met die amptel ike 

.houding van die Vrystaat. Die Ui tvoerende Raad het 'n neutrali-

teitsproklamasie uitgevaardig waarin burgers weer eens gemaan is 

om nie in die Trans vaa lse stryd in te meng en so die Vrystaat se 

onafhankl ikheid in gevaar te stel nie. Hierdie prokl amasie was 

ook vir buitelandse ore bedoel aangesien gerugte dat die Vrystaat 

hom by Transvaal mag voeg, die rondte, ook in Engeland, gedoen 

het. 93 

Baie burgers het hulle egter nie aan die proklamasie gesteur nie 

en hulle by die Tranvaalse stryders aangesluit. Onder hulle was 

kommandante C. de Villiers en M. Uys van Heilbron. Briewe in 

De Express dui ook op grootskaalse simpatie met Transvaa1.94 

Na die slae van Bronkhorstspruit en Laingsnek het Borckenhagen 

daarop gewys dat die sukses wat die Transvalers behaal het, 'n 

bewys was dat die stryd nie net deur enkele misleides, soos be

weer is, gevoer is nie, maar dat die hele Transvaalse volk in op-

91. De Express, 27.1.1881. 

92. Ibid, 17.2.1881. 

93. Malan, Politieke Strominge, p.78. 

94. De Express, 20.1.1881. 
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stand was. Enge1and was vasberade om te bewys dat mag reg is en 

het a11e pogings tot onderhande1ing van die hand gewys, maar hy 

was daarvan oortuig dat daar 'n verandering moes kom omdat hy in 

'n regverdige Regter geg1o het. 95 

Terwy1 vergaderings gehou is en briewe na De Express en memories 

na die Vo1ksraad gestroom het om die Vrystaters se gevoe1 van 

mee 1 ewing met die Trans vaa 1 te betuig en hu 11 e begeerte getoon 

het om te help, het die spanning opgelaai vir die Vo1ksraadsdebat 

oor die Transvaalse Vryheidstryd. Borckenhagen was van mening 

dat die oe van die hele Suid-Afrika en 'n groot dee1 van Europa 

op die sitting gerig sou wees. Transvaal moes die ondersteuning 

kry waarvoor hulle in hul petisie van regte gevra het en waaraan 

hy groot prominensie in sy koerant verleen het.96 

Borckenhagen het geskryf dat daar twee partye in die Volksraad 

was, "een daarvan meent het goed ... met de Transvaal, en de 

andere party (die de meerderheid uitmaakt) die het nog beter 

meent met de Transvaal". Hy het 1aasgenoemde gesteun en gehoop 

dat die Volksraad se besluit geen twyfe1 sou laat oor die Vry-

staat se simpatie met Transvaal nie. Die he1e wereld het erken 

dat die reg aan die kant van Transvaal was en die Vrystaat het 

ook die reg gehad om dit te se. Die misleide Engelse publiek 

moes hoor wat die waarheid omtrent Transvaal was. 97 

Pres. Brand het alles in sy vermoe gedoen om kalme en rustige be-

redenering in die Vo1ksraad te verseker. 

95. Ibid, 3.2.1881. 

96. Ibid, 17.2.1881 • 

. 97. Ibid, 24.2.1881. 
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regte egter in die Volksraad voorgelees is, het warm, emosiebe

laaide toesprake gevolg. Sommige Volksraadslede het daarop aan

gedring dat die Driemanskap as wettige regering erken en Brittan

je veroordeel word. Brand het egter daarin gesl aag om die neem 

van enige besluite vir twee dae uit te stel sodat gemoedere kon 

bedaar. 98 

In hierdie tussenpose het Borckenhagen gepleit vir 'n ferm en 

uitgesproke beleid. Hy het gese dat as Transvaal gehelp moes 

word, die Vrystaat nie moes stilsit totdat die doel bereik is 

nie. Hy het die Vrystaat se onafhanklikheid baie hoog geag, maar 

ook sy eer. Dit wil voorkom asof Borckenhagen intussen begin 

dink het aan meer as net morele steun aan die Transvalers. Hy 

het 'n beroep op Volksraadslede gedoen om aan hulle harte wat oop 

moes wees vir Transvaal se leed, gehoor te gee. Waardigheid moes 

nie in selfsugtigheid en onnatuurlike gevoelens, wat by die Vry

staatse volk onbekend was, oorgaan nie. Hy het te veel van die 

Volksraad gedink om aan die goeie uitslag van die sitting te 

twyfel. 99 

Brand se enigste begeerte was dat daar 'n einde aan die oorlog 

sou kom voordat die Vrystaat betrokke sou raak.l 00 Hy het klem 

gele op vredesonderhandelings en die vordering wat gemaak is. Sy 

diplomasie en die agting wat die Volksraadslede vir hom gehad 

het, het weer eens die oorhand oor die opgesweepte gevoelens 

gekry en 'n matige besluit is geneem. Die oorlog is versigtig 

98. ~. 22.2.1881, p.Sl. 

99. De Express, 24.2.1881. 

100. Van Jaarsveld, F. A., Die Ontwaking van die Afrikaanse 

Nasionale Bewussyn, p.l48. 
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betreur en blydskap uitgespreek oor die vooruitsigte van 'n 

skikking. Daar is gewys op die noodlottige gevolge indien met 

die stryd voortgegaan word en 'n ernstige beroep is op Brittanje 

gedoen om aan Transvaal se billike eise te voldoen.101 

Baie Vrystaters was bitter ontevrede oor pres. Brand se neutrale 

houding en die Vo 1 ksraad se 1 ouwarm opt red e. Woel ige vergade

r ings is gehou en niks kon hu 11 e keer om Trans vaa 1 by te staan 

nie, hetsy deur persoonlik aan die stryd deel te neem of deur 

ammunisie, perde, voorrade, medisyne en groot somme geld aan die 

noodlydendes te stuur. 

Nadat die nuus ontvang is dat die Transvalers by Laingsnek en 

ander plekke sukses behaal het, het Borckenhagen keer op keer ge

pleit dat die bloedvergieting gestaak en die oor1og vinnig, reg-. 
verdig en eervol beeindig word, d.w.s. eervol vir Engeland deur 

grootmoedig1ik 'n klein 1andjie se regverdige eise te erken, en 

regverdig vir Transvaal. Daar moes nie gehoor gegee word aan die 

imperialisties-gesinde pers se aandrang dat Enge1and, sogenaamd 

ter wille van sy eer, moes veg totdat Transvaal oorgee nie.102 

Dit was dus met jubeling dat hy die eervo1le vrede kon aankon-

dig - 'n vrede waarvan niemand kon droom nie en wat bewys het dat 

reg sterker as mag was. Daar is 'n s 1 ag ges 1 aan vir di t waarna 

hy so vuriglik gestreef het: republikeinse onafhanklikheid. In 

sy lofbetuiging aan die Transvaalse leiers soos Kruger, Joubert, 

Pretorius, Jorissen en Bok, het hy verklaar dat hulle dade nie 

net in belang van Transvaal was nie, maar van die hele Suid-Afri-

101. OVSVR, 24.2.1881, pp.58-59. 

102. De Express, 3.3.1881 en 10.3.1881. 
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ka. fly het sy dank uitgespreek teenoor alma 1 in Suid-Afrika en 

oorsee wat Transvaal gehelp het, maar dadelik bygevoeg dat daar 

op die stadium meer was om te doen. Die Transvalers se nasionale 

skuld en oorlogskoste was groot en hulle moes gehelp word. Die 

Vrystaters en alma! in Suid-Afrika moes dink aan wat Transvaal 

vir hulle gedoen het en hulle vaderlandsliefde bewys deur na ver-

moe vo1op te gee vir die Transvaalse Vryheidsfonds. Hy het 

voorgestel dat komitees in elke wyk en stad gestig word, basaars 

gehou en kollektelyste by kerke en skole gesirkuleer word.l03 In 

die Volksraad is daar ook oproepe deur lede gedoen om daadwerk

like hulp aan die Transvalers te gee en diegene wat wou help, is 

na De Express verwys "waar reeds velen hunne bydragen hebben 

gebragt".l04 

Nadat die oorlog verby was, het Borckenhagen besef dat die her

stigte republiek neg op wankelende bene staan en nie net fisiese 

hulp nie, maar ook morele bystand nodig gehad het. Hy het die 

Transvalers aangespoor om hul onafhanklikheid te bewaar en waar-

dig te wees en 'n monument vir die gesneuweldes daar te stel deur 

'n sterk staat te vestig waarvan die grootheid en krag sou be

staan in die getrouheid van sy burgers en in goedheid, dapper

heid, grootmoedigheid en vergewensgesindheid. 105 

Borckenhagen se rol in die onafhanklikheidstryd van die Trans-

valers was nie alleen om praktiese hulp te verleen deur 'n kom-

munikasiekanaa1 daar te ste1, oproepe op bydraes te doen en die 

insameling en versending daarvan te organiseer nie, maar vera! 

103. Ibid, 31.3.1881. 

104. OVSVR, 24.2.1881, p.61. 

105. De Express, 31.3.1881. 
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was sy morele steun van onskatbare waarde. Hy het die Trans

valers bemoedig en De Express as mondstuk vir die Transvaalse 

1 eiers aangewend. Die Vrys ta ters sowe 1 as die he 1 e were ld is 

ingelig oor gevoelens en gebeure in Transvaal. Elke stukkie 

inligting wat uit Transvaal gekom het, is gepubliseer. Trans

vaalse leiers, vera! dr. Jorissen, het met groot diplomasie 

stukke aan pres. Brand en die Vrystaatse Volksraad gestuur met 

die doel om die Vrystaat se ondersteuning te kry, maar dit was 

ook bedoel vir die oe van die wereld wat die Transvalers as 

rebelle beskou het, of andersins onkundig was oor hulle onafhank-

1 ikheidstryd. Dr. Jorissen het 'n he le oorsig van die Suid-

Afrikaanse geskiedenis tot by die onafhanklikheidstryd gegee en 

die ongeregtighede van Engeland geskets. Daarop het hy gevra of 

daar niemand was wat Transvaal wou beskerm en verdedig nie en 'n 

beroep op die Vrystaat gedoen om die ware toedrag van sake aan 

die wereld mee te deel.l06 De Express het nie alleen al hierdie 

stukke gepubliseer nie, maar Borckenhagen het ook herhaaldelik 

beroepe op die Vrystaters gedoen om hulle simpatie en hulp aan 

Transvaal te gee. Hy het 'n groot ro 1 gespee 1 om die vo lk se 

nasionale gevoel op te wek en hulle met meegevoel en bewondering 

vir die Transvalers te vervul. Aan die anderkant het De Express 

weer aan die Vrystaters die geleentheid gebied om hulle gevoelens 

te lug en hul meelewing te betuig. 

Die Vrystaat en Transvaal na die Vryheidsoorlog. 

Die oor log het 'n diep indruk op Borckenhagen en die Vrystaters 

gemaak en die besef duidelik tuisgebring dat die twee republieke 

106. Kruger, L. s., Die Rol van dr. E. J. P. Jorissen in die 

Geskiedenis van die Zuid-Afrikaansche Republiek, pp.lS0-152. 
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se toekoms onafskeidbaar met mekaar verweef sou wees. As die een 

se onafhanklikheid bedreig word, sou ook die ander een s'n in 

gevaar verkeer; as een welvaart geniet het, sou die ander een 

ook daarin dee!. 

Die bepalings van die Pretoria-konvensie, wat op 3 Augustus 1881 

bekragtig is, het ernstige kritiek van Borckenhagen uitgelok. Hy 

was bevrees dat die beperkings, vera! betreffende Swartes, en die 

versmorende oorlogskuld wat ekonomiese groei sou verhoed, tot 

hernude vyandelikhede kon lei. Transvaal het selfbestuur, maar 

nie volle onafhanklikheid gekry nie en dit was volgens hom die 

tipiese Britse beleid jeens Suid-Afrika. Die Transvalers is 

as halwe barbare beskou aan wie edelmoedige toegifte onder 

sterk voorbehoude gemaak is. Hy het die Transvalers aangeraai 

om die lasterlike insinuasies in die konvensie tot skande te 

maak deur aan die wereld te toon dat hulle bo die voorstel

lings verhewe was. Die volk moes getrou aan hulle regering 

en wette wees en hul skuld so gou moontlik afbetaal. s6 sou 

hulle land bloei en vooruitgaan soos moes gebeur in 'n vry land 

vol rykdom en hulpbronne met deugdelike inwoners as grondslag 

vir grootheid in die toekoms.lO? In hierdie trant sou hy voort

aan om die Transvalers aan te spoor om hulle vir beter voorwaar

des te beywer en hu 1 1 and op te bou sod at republ ikanisme in Suid

Afrika kon seevier. 

Daar was twee sake wat Borckenhagen oor die veiligheid van die 

republieke onrustig gemaak het, nl. die uitlanderkwessie en im

perialiste se hernude pogings om die republieke se onafhanklik

heid te bedreig. Daarmee het hy besondere insig en versiendheid 

107. Ibid, 18.8.1881, 20.10.1881 en 3.11.1881. 
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getoon. 

Hy was een van die eerstes wat bekommerd was oor die gevaar van 

'n oproerige delwersgemeenskap en het daarop gewys dat daar reeds 

in pres. T. F. Burgers se tyd probleme by Pelgrimsrust ontstaan 

het. Hy was van mening dat die Zuid-Afrikaansche Republiek dalk 

eerder die oostelike distrikte moes prysgee as dat voortdurende 

onrus tot Transvaal se ondergang moet lei.l08 Die lojaliste

kommissies met hulle demonstrasies en proteste en wat hy genoem 

het hulle gemene praktyke wat nie deur die Britse tussentydse 

regering in bedwang gehou is nie, het hom vir die eerste keer 

iets baie kras van Engelse mense laat kwytraak. Hy het geskryf 

dat hierdie mense wat 'n staat van onsekerheid en onrus geskep 

het, die rede was waarom 'n Engelsman in Suid-Afrika vir 'n Afri

kaner so 'n veragtelike wese geword het.l 09 

Wat die imperialiste betref, het Borckenhagen daarop gewys dat 

hulle nie berus het in die republieke se onafhanklikheid nie en 

'n omringingsbeleid gevolg het om ruimte te skep vir Britse uit-

breiding. Hulle wou die republieke weghou van die Duitsers aan 

die Weskus en 'n hawe a an die Ooskus. Op a 11 er 1 ei wyse is pro

beer om die republ ieke in 'n s legte 1 ig te ste 1 en die imperia

listies-gesinde koerante in Suid-Afrika het 'n groot bydrae hier-

toe ge lewer. Sekere leiers, handelaars en koerante soos die 

Grahamstown Journal het Transvaal swartgesmeer en van wreedhede 

beskuldig wat sekere groepe in Engeland van stof voorsien het om 

'n nimmereindigende beweging teen Transvaal aan die gang te hou. 

Hulle het gehoop om Britse scesereiniteit in Transvaal weer in 

108. Ibid, 21.4.1881. 

109. Ibid, 12.5.1881. 
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soewereiniteit te verander en so Britse handel in die gebied te 

bevorder. Hy het steeds meer oortuig daarvan geword dat die soe

sereiniteit oor Transvaal net 'n manier was om aansluiting tussen 

die twee republieke te voorkom. Dit het hom verheug dat die 

Transvalers hard aan die werk was om volkome onafhanklikheid te 

probeer verkry en die knoeiery van Britte en Britsgesinde koe

rante om Transvaal in diskrediet te bring, sou vrugteloos wees. 

Dit sou eerder daartoe lei dat Suid-Afrikaners meer en meer sou 

saams taan.llO 

Na 'n jaar van selfbestuur het Borckenhagen die Transvalers geluk 

gewens met die vooruitgang wat plaasgevind het. Hy het die hoop 

uitgespreek dat die dag spoedig sou aanbreek waarop 'n sterk, 

voorspoedige en verenigde Transvaal in die ry van state sou 

verskyn en saam met die Vrystaat sou opgaan in "een nieuw 

geboren, vereenigde en groote Zuid Afrikaansche Republiek" wat 

die omliggende state soos 'n magneet sou aantrek en in hom op

neemJll Die Transvaalse regering het die volk vir 'n fees na 

Paardekraal opgeroep om dank te betuig en die groeiende nasionale 

gevoel te demonstreer. Tydens die fees is daar ook met dank 

melding gemaak van De Express en Borckenhagen se bydrae tydens 

die onafhanklikheidstryd. Borckenhagen het dit waardeer. Dit 

was egter slegs sy plig om "voor de goede zaak van Transvaal in 

onze kolommen te vechten".ll2 

Pres. Brand het sy volk se bewondering en agting afgedwing met sy 

optrede as bemiddelaar tussen Transvaal en Brittanje. Sy doe! 

110. Ibid, 9.11.1882. 

111. Ibid, 28.12.1882. 

112. Ibid, 5.1.1882. 

- 131 -



daarmee was om die oorlog so gou as moont1ik te beeindig en same

werking tussen die republieke, die Britse ko1onies en Brittanje 

te bevorder. Hy het steeds meer geneig na ekonomiese bande met 

die Kaap en sy grootste strewe was om 'n spoorverbinding met die 

kolonie te bewerkste1lig. Die groeiende bewussyn van Afrikaner-

nasionalisme het vir hom na 'n bedreiging van sy ideaal van 

vreedsame naasbestaan in Suid-Afrika gelyk. 

Hierdie opstuwende nasiona1e gevoel van die Afrikaner is egter 

gevoed deur die moedige en suksesvo1le vryheidstryd van die 

Transvalers. Die besef dat hulle een volk is, het in 'n 1andswye 

organisasie, die Afrikanerbond, tot uiting gekom. Borckenhagen 

het die Bond gesien as 'n midde1 om 'n bree, Suid-Afrikaanse 

republikanisme tot stand te bring_l13 Samewerking op Bondsvlak 

kon lei tot 'n natuur1 ike en geleidel ike verandering sodat 'n 

Suid-Afrikaanse federasie gestig kon word waarbinne Suid-

Afrikaners hu1self sou regeer sender Britse inmenging. Daar sou 

steeds samewerking met Brittanje wees, maar 1aasgenoemde se in

vloed sou tot die kus en hawens beperk wees. 11 4 

Dit was Brand en Borckenhagen se uiteenlopende houding jeens die 

Afrikanerbond wat die verskil in hulle politieke siening op die 

voorgrond geplaas en die k1oof tussen hulle verbreed het. 

Borckenhagen het die Bond as 'n saambindende faktor vir alle 

Suid-Afrikaners gesien en Brand het weer gemeen dat dit verwyde-

ring sou bring. Borckenhagen wou Britse betrokkenheid by Suid-

Afrikaanse belange beeindig sien, terwyl Brand 'n voorstander van 

samewerking met Brittanje was. 

113. Ibid, 16.6.1881. 

114. Ibid, 2.10.1884. 
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Borckenhagen het nooit nagelaat om dit by die ~rystaters in te 

hamer dat konfederasie onder Engeland nie was waarna Suid-Afrika 

gehonger het nie, maar onafhanklikheid. Hy het hom beroep op 

Engelse en Nederlandse politieke ekonome soos Adam Smith, sir 

Sidney Smith Bell en DeBruyn Kops om aan te toon dat dit selfs 

vir Engeland voordelig kon wees om hom van Suid-Afrika te 

onttrek. So kon 'n beter verhouding ontstaan en handelsbetrek

kinge toeneem.ll5 Hy het geweet dat die Vrystaters oor die 

algemeen sy siening onderskryf het, maar hy het ook besef dat dit 

nog baie liefde en opvoedingswerk sou verg om Engelsgesindes in 

die Kaap en Natal te leer dat Suid-Afrika se toekoms hulle eerste 

en enigste oorweging moes wees en nie verbintenis met Engeland 

nie.ll6 Wat hy op hierdie stadium nie kon voorsien nie, was dat 

die Kaapse Afrikanerbond ook 'n voorstander van 'n Suid-Afrikaan

se federasie onder die Britse vlag sou word. 

Algaande het hy met ontnugtering tot die oortuiging gekom dat 

Suid-Afrikaanse sam~werking 'n ydele droom was. Dit was vera! 

die Britse kolonies se weiering om aan die Vrystaat sy regmatige 

dee! van die invoerreg te gee en hulle ondersteuning van Britse 

imperialisme wat hom tot die besef laat kom het. Die grootste 

teleurstelling was die houding van die Kaapse Afrikanerbond. 

Hy het dus sy rug op die droom gekeer en hom met oorgawe beywer 

vir nouer vereniging van die twee republieke waaraan in 'n afson

derlike hoofstuk volledige aandag gegee word. Terwyl pres. Brand 

hom vir samewerking met die Kaap beywer het, het Borckenhagen, 

soos die meerderheid Vrystaters, verkies om met Transvaal saam te 

115. Ibid, 30.7.1885. 

116. Ibid, 11.1.1883. 
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werk. 

In Februarie 1883 het die eerste presidentsverkiesing na die Vry

heidsoorlog in Transvaal plaasgevind. Toe Paul Kruger in 1877 'n 

lid van die eerste Transvaalse deputasie na Engeland was, het 

Borckenhagen nie 'n hoe dunk van sy diplomatieke vermoens gehad 

nie en hom nie as 'n leier gesien nie.ll 7 Sy houding het egter 

verander toe Kruger leier van die versetbeweging teen die Engel

se regering in Trans vaa 1 geword het. Na die oor log het hy hom 

lof toegeswaai as kampvegter vir republ ikeinse onafhankl ikheid. 

Hy het die Vrystaters diep onder die indruk van Kruger se 

bekwaamheid gebring en hom sterk gesteun as kandidaat in die 

presidentsverkiesing.ll8 

Hoewel hy nie geskroom het om Kruger, wanneer nodig, te kritiseer 

nie, het hy hom deurgaans gesteun en beskou as die simboo 1 van 

die Afrikaner se strewe na onafhanklikheid.ll9 

Die vervanging van die Pretoria-konvensie deur die Londonse Kon

vensie sou aan Borckenhagen groot vreugde verskaf.l20 Aangesien 

die Zuid-Afrikaansche Republiek nou vry was om met die Vrystaat 

ooreenkomste aan te gaan, was die geleentheid vir nouer samewer

king en die uitbouing van Afrikaner-republikanisme soveel groter. 

Hoe nouer die twee republieke verbonde was, hoe beter kon hulle 

hul onafhanklikheid verdedig. Sy hoop dat die kwessie van ver-

eniging in die 1884-Volksraadsitting ter sprake sou kom, is egter 

117. Ibid, 14.2.1878. 

118. Ibid, 28.12.1882. 

119. Ibid, 6.9.1887. 

120. Ibid, 6.3.1884. 
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verydel. Sy ywer en die van die Afrikanerbond het gelei tot die 

Potchefstroom-kongres in Desember 1884. Die volk het hierna le

wendig gereageer en talle memories vir nouer vereniging aan die 

Volksraad gestuur. Borckenhagen kon met reg daarop roem dat die 

republikeinse gees daagliks toegeneem het.l21 

Hoewel die meerderheid van die burgers van Transvaal en die Vry

staat sowel as die Transvaalse Volksraad ten gunste van vereni

ging was, het die Vrystaatse Volksraad dit verwerp. 

Terwyl die Afrikanerbond se steun in die republieke gegroei het 

en Transvaal en die Vrystaat meer en meer genee geword het om 

nouer saam te werk, was imperiale magte aan die werk om te pro

beer voockom dat die republieke sterk word, uitbrei en die Britse 

oppergesag in Suid-Afrika bedreig. Sir Hercules Robinson, die 

Britse Hoe Kommissaris in Suid-Afrika, eerwaarde John McKenzie en 

Cecil Rhodes was bondgenote in die stryd om die handelsroete deur 

Betsjoeanaland na die binneland oop te hou en Britse oppergesag 

in Suid-Afrika te bevestig. Volgens Borckenhagen was die mense 

wat hy die Kaapse kliek van Jingoes genoem het, en waarby hy die 

Cape Argus ingesluit het, se hele doel om konflik in Suid-Afrika 

te heropen en imperialisme te bevorder. Oat hulle die Afrikaners 

in Stellaland en Goosen moordenaars en diewe genoem het, was vir 

hom die bewys van hulle rassehaat jeens die Afrikaners.122 Hier

die soort aantygings is deur hulle en die Britse regering as ver

skoning gebruik vir die anneksasie van Stellaland en Goosen deur 

sir Charles Warren en sy 4 000 man in 1885. Warren en McKenzie 

het saam met Southey, Shepstone en sir Evelyn Wood 'n ereplek op 

121. Ibid, 1.1.1885. 

122. Ibid, 2.10.1884. 
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Borckenhagen se lysie van grootste vyande van die Afrikanervolk 

gekry. Rhodes sou eers later bykom en weldra bo-aan sy lys pryk. 

Hy het met groot bitterheid oor hulle bedrywighede berig. Vir 

hom was dit duidel ik dat dit nie om 'n handelsroete vir die Kaap 

gegaan het nie, maar eint lik om aan die opkoms van die Afrikaner

dom 'n slag toe te dien en daarteen sou hy sonder ophou sy stem 

verhef. 

gevoeg. 

Talle republikeine het hul stemme by sy veroordeling 

Hy het ook 'n beroep op die steun van die Kaapse Afri-

kaners gedoen,l23 maar Rhodes se diplomasie het daarvoor gesorg 

dat sy invloedryke Afrikanerbondvriende nie van hom vervreemd ge

raak het nie.l24 

Steeds meer goudvelde is in Transvaal ontdek en hoewel Borcken

hagen hom hierin verheug het, het hy met helder insig besef wat

ter bedreiging die toestroming van hordes uitlanders vir die on

afhankl ikheid van die republ ieke ingehou het. Sy vroeere sim

plistiese voorstel om van die goudvelde ontslae te raak, was 

buite die kwessie. Hy het die Transvalers aangeraai om verstan

dige maatreels te tref om bil like eise te bevredig sodat die del

wers nie 'n voorwendsel kon vind om ongehoorsaam te wees aan die 

land se wette nie. Verder moes die regering ook kragtig en sterk 

optree. Met sir Randolph Churchill en die Konserwatiewes aan die 

bewind in Engeland, moes die Transvaalse regering sorg dat daar 

geen werklike griewe kon wees wat tot inmenging in Transvaal

se sake kon lei nie.l25 

123. Ibid, 23.10.1884. 

124. Muller, C. J. F.(Red), Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse Ge

skiedenis, p.l63. 

125. De Express, 12.8.1886. 
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Tydens 'n besoek aan Transvaal het Borckenhagen hom verwonder aan 

die ongeergdheid van die Transvalers. Hulle was stoisyns en het 

hulle nie in die minste bekommer oor die politieke gevolge van 

die ontdekking van goud nie. Hy het weer by hulle gepleit om die 

de lwer en sy omgewing in ag te neem en di t vir hom so makl ik as 

moontl ik te maak om in sy werkkring te arbei, maar om elke gees 

van oproer onmiddellik met krag en sander vrees uit te roei. 

Volgens hom was die imperialistiese pers in Transvaal en die Kaap 

reeds besig om die situasie uit te buit. Die Transvaal Adver

tiser het byvoorbeeld 'n beroep op die Britse konsul, mnr. Ralph 

Williams, gedoen om die ontevrede uitlanders te leil26 en die 

Grahamstown Journal het 'n ommekeer in Transvaal gepropageer, 

want volgens die koerant was die goudsoekers in alle opsigte bo 

die plaaslike inwoners verhewe en moes anders regeer word, of 

anders moes die land aan Brittanje teruggegee word. Borckenhagen 

het geantwoord dat sulke imperialiste die rede vir die verwyde

ring en bitterheid tussen Afrikaners en Engelse was. 127 

Hy het op hierdie stadium ietwat getwyfel aan Kruger se vermoe om 

die situasie te hanteer en het gemeen dat 'n jeugdiger persoon 

met grater administratiewe bekwaamheid dalk beter kon vaar. Sy 

besoek aan Transvaal het hom oortuig dat die administrasie van 

die land gebrekkig was en dat die hoe belasting op ingevoerde 

goedere handel benadeel het.l28 

Kort op die hakke van hierdie waarskuwings moes Borckenhagen 

berig oor 'n delwersopstand te Barberton. Hy het die hoop uitge-

126. ~. 2.9.1886 en 19.4.1887. 

127. Ibid, 19.8.1886 en 30.9.1886. 

128. Ibid, 2.9.1886. 
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spreek dat die Transva1ers se oe geopen is en dat sterk teen die 

1eeg1eers en fortuinsoekers wat nie gou genoeg na hu11e sin ryk 

geword het nie, opgetree sou word. 129 

Hy het gevoe1 dat iets spoedig gedoen moes word om moei1ikhede te 

voorkom. Later sou hy van sienswyse verander, maar op hierdie 

tydstip het dit vir hom raadsaam ge1yk om aan die de1wers, na af-

1egging van die eed van getrouheid, die reg te gee om Vo1ksraads-

1ede te verkies. Die Vo1ksraad, en nie die vo1k nie, kon dan 'n 

president uit hu11e ge1edere kies. Daar moes ook versigtigheid 

aan die dag ge1e word met betrekking tot die heffing van invoer

reg op die gereedskap wat die de1wers gebruik het. Be1asting op 

die mynbou, direk of indirek, moes ook ver1aag word.130 

Net voor die Vo1ksraad van die Zuid-Afrikaansche Repub1iek se 

sitting van 1887 het Borckenhagen daarop gewys dat daar oor 

gewigtige kwessies beraads1aag moes word en dat daar 'n groot 

verantwoorde1ikheid op die Raad se skouers gerus het. Die ont-

dekking van goud het 'n groot verandering teweeg gebring. Baie 

vreemdes met idees en aspirasies wat vreemd aan die Afrikaanse 

vo1kskarakter was, het ingestroom en kon 'n meerderheid word. 'n 

Gees van materia1isme het vaardig geraak en geesteswaardes is in 

baie geva11e afgeskeep. Op 1igsinnige en opperv1akkige wyse het 

baie begin om die behoud van die vo1kskarakter, -inste11ings en 

-taa1 te veronagsaam en nie meer daarvoor te stry nie. 

Die koms van vreemde1inge het voorde1e ingehou- baie van hu11e 

was mense met ondernemingsgees en kennis. Maar die boerebevo1king 

129. Ibid, 23.9.1886. 

130. Ibid, 25.11.1886 en 29.3.1887. 
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het die land gemaak wat hy was en hulle moes bedug wees op die 

krag en uitwerking van die massas vreemdelinge. Die twee Volks-

rade, vera! die van Transvaal, het die Afrikaner se bestemming in 

hulle hande gehad. Hulle moes die gees van die tyd begryp en in 

die eise en behoeftes daarvan voorsien. 131 

Borckenhagen se raad aan die Transvalers en sy bemoeienis met die 

uitlandervraagstuk het gespruit uit sy vrees dat die kwessie tot 

die val van die ZAR sou lei en dat die Vrystaat ook nie staande 

sou kon bly nie. Dit is om hierdie rede dat hy so ontsteld was 

oor die wetgewing wat die Transvalers in Mei 1887 aangeneem het 

waarin baie hoe stemregvereistes vasgeste1 is. Hy het beklemtoon 

dat rykdom baie groot verantwoordelikhede op die Transvaalse 

regering se skouers gelaai het en dat hul swaarste plig was om 

die vreemdelinge versigtig en ferm maar regverdig te behandel. 

Die slagspreuk dat geen belasting sonder verteenwoordiging betaal 

moes word nie, moes nie geignoreer word nie. Die nuwe bevolking 

sou in die bepaling van die beleidsrigtings van die toekoms 'n 

faktor wees om mee rekening te hou. Hy het gemeen dat die del-

wers op een of ander wyse verteenwoordiging in die wetgewende 

liggaam moes kry. Dit was beter om hulle halfpad tegemoet te kom 

en vrywillig aan hulle toe te staan wat hulle tog uiteindelik 

moes kry. Transvaal moes dadelik besin en nie wag tot die del

wers met eise kom nie.l32 

Borckenhagen het Kruger se vrees dat die uitlanders 'n oorwig in 

die Volksraad kon kry, begryp, maar het gemeen dat daar nie vir 

elke goudveld 'n verteenwoordiger moes wees nie- net twee of 

131. Ibid, 26.4.1887. 

132. Ibid, 24.5.1887. 
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drie in totaal.l33 

Toe Kruger met die idee van 'n hoer, net vir ou inwoners, en laer 

Wetgewende Vergadering kom, het Borckenhagen gewaarsku dat dit 

onophoudelike botsing tussen die twee elemente sou veroorsaak. 

Hy het 'n delwersraad voorgestel waarin regerings- en delwers-

verteenwoordigers sou dien. Die delwers wat permanente verblyf 

verlang het, kon dan na 'n verblyf van vyf jaar, die afle van die 

eed van getrouheid en die afstand van ander burgerskap burgerreg 

verkry.l 34 

Hy het verduidelik dat die meelewing met Transvaal, die gemeen

skaplike belange, die begeerte om praktiese middele te soek om 

nouer te verenig en die bande wat hulle gebind het, veroorsaak 

het dat Vrystaters diep bekommerd was oor die beweging onder die 

delwers wat deur minstens vyftien Britsgesinde koerante gesteun 

is. Hy het besef dat hervormings nodig was, maar was ook bewus 

van die probleme. Dit was as gevolg van hierdie probleme met die 

delwers dat die Vrystaters skrikkerig was vir 'n defensiewe en/of 

offensiewe verbond.l35 

Mettertyd het hy hom laat oortuig dat Kruger tog die regte weg 

ingeslaan het met 'n tweekamer-parlement waarvan die tweede kamer 

mynbelange sou behartig. Waarmee hy nie saamgestem het nie, was 

dat die Wetgewende Vergadering besluite wat deur die mynkamer 

geneem is, tot niet kon maak. Die Uitvoerende Gesag moes liewer 

die vetoreg kry. Verder het hy ook van sienswyse verander wat 

133. Ibid, 7.6.1887. 

134. Ibid, 20.12.1887. 

135. Ibid, 31.1.1888. 
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die tydperk betref wat moes verloop voordat burgerskap toegestaan 

sou word. Dit kon na tien jaar se verblyf toegeken word en nie 

na vyf jaar soos hy vroeer gemeen het nie. Hy het so 'n hoe dunk 

van Paul Kruger se oordeelsvermoe gehad dat hy vatbaar was vir 

sy sieninge.l36 

Hy het deeglik besef dat die uitlandervraagstuk deur diegene wat 

teen die republikeinse regeringsvorm gekant was en imperiale be

lange wou bevorder, gebruik kon word om 'n doel te bereik wat 

hulle nie voorheen met lis of geweld kon bereik nie.137 Toe hy 

hierdie woorde geskryf het, kon hy nie voorsien hoeveel kragte hy 

nog in die toekoms aan hierdie kwessie sou wy nie. 

Na aanleiding van die erkenning van die Nuwe Republiek deur Brit

tanje, sou hy teen die werking van Britse imperialisme en die 

ge\are daarvan vir die Republiek waarsku. Op die oog af het dit 

gelyk asof Brittanje 'n ander beleid begin volg, maar Afrikaners 

moes, vera! as gevolg van die ontdekking van goud in Suid-Afrika, 

op hul hoede wees vir wat onder die oppervlakte gebroei het. 

Volgens hom het Suid-Afrikaners nie maklik gevare ingesien nie; 

hulle was belangeloos en onverskillig op die gebied van die poli

tiek, openbare lewe, kerk en skool. 

Na besinning het hy tot die slotsom gekom dat die republikeinse 

regeringsvorm in die politieke belang van sy volk was en as 

praktiese partyman het hy sy hele lewe en arbeid gewy aan die 

belange van die Afrikaners. Hy het gewerk vir hul nasionale ont

wikkeling volgens hul eie individualiteit en vir die beskerming 

136. Ibid, 3.7.1888. 

137. Ibid, 1.2.1887. 
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van hierdie ontwikkeling. Dit was 'n moeilike, ondankbare en 

miskien selfs nuttelose taak. 

Vervolgens het hy beskryf wat ~y arbeid tot op daardie stadium 

behels het, nl. dat hy herhaaldelik gewys het op die besondere 

invloed wat die ontwikkeling van minerale bronne op die land sou 

he en aangedring op samewerking tussen die twee republieke, maar 

sonder die gewensde uitwerking. Hy het gevare aangetoon wat die 

nasionale lewe bedreig het en op die belangrikheid van die in-

v 1 oed van die kerk en die onderwysste lse l. Hy het die volk 

probeer oortuig van die noodsaaklikheid van deelname aan die 

openbare 1 ewe. Die stof 1 ike kragte wat 1 osge laat is om die 

ontwikkeling van nasionalisme te smoor, het gelukkig vir Suid-

Afrika, hul doe! gemis. Hu 11 e het juis die weers tands vermoe 

van die Afrikaner versterk deur onderlinge samewerking en ver

eniging te bevorder en hom op sy hoede gestel. Daar was egter 

onophoudelik en van alle kante op duisende maniere sedelike 

kragte aan die werk om Afrikaners se weerstandsvermoe te verswak. 

Die erkenning van die Nuwe Republiek het hom nie geflous nie. Hy 

het besef dat die republiek dieselfde probleme as die Zuid-Afri

kaansche Republiek en die Vrystaat sou ervaar. 'n Sterk moondheid 

wat sy eie nasionalisme wou versterk, sou nie sommer toelaat dat 

klein staatjies se wense vervul word nie. Daar kon dus nie 'n 

laat-maar-loop-beleid in die staatjies gevolg word nie.l38 sy 

waarneming was jui s. Binne enkele maande is die Zuid-Afr ikaan-

sche Republiek se droom van 'n eie hawe aan die Ooskus gefnuik 

deur die Britse anneksasie van Zoeloeland. 

138. Ibid, 11.11.1886. 

- 142 -



Die herstel van republikeinse onafhanklikheid is jaarliks feeste

lik te Paardekraal herdenk en die Vrystaters het geesdriftig mee-

gedoen. In 1886 het The Cape Times die fees veroordeel as 'n 

viering van die Engelse neerlaag. Borckenhagen se antwoord was 

dat die fees nie bedoel was om aan die Engelse aanstoot te gee 

nie en dat hyself 'n voorstander was van 'n gees van versoening. 

Maar die republieke het bestaansreg gehad en om 'n gees van vry

heid en waardigheid te kweek, was daar geen beter manier as om 

fees te vier nie. The Cape Times het nie in feeste belang gestel 

as hulle nie op Britse glorie gebaseer was nie en wou he dat die 

Afrikaner sy verlede moes vergeet. Transvaal het 'n fees soos 

hierdie nodig gehad - daar was juis so min momente en monumente 

wat tot die Afrikanervolk se groei kon hydra en bowendien is die 

behoud van hul identiteit bemoeilik deur die toestroming van 

vreemdes met ander gewoontes, opvattings en ambisies. Te midde 

van die strewe na rykdom was dit noodsaaklik om die verlede in 

herinnering te roep en bewus te word van die gevare van die hede. 

Borckenhagen was altyd bekommerd oor die Vrystaters se oppervlak

kigheid en belangeloosheid wanneer dit by politieke aangeleent

hede kom en dit was sy diepgevoelde oortuiging dat, tensy repu

blikanisme gekoester en gekweek word in skole, by openbare ver

gaderings, deur die pers, in openbare instell ings, deur sang en 

opwekking van die gevoel - volhardend en metodies - maar veral 

deur nouer samewerking tussen die Vrystaat en Transvaal, republi

kanisme geen toekoms gehad het nie. 

Paardekraal se feesvierings was vir hom die openbare bevestiging 

van die Transvalers se geloof in hulle toekoms. Hy het hulle 

aangespoor om dit op te volg met dade van patriotisme en bereid-
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willigheid om opofferings te maak. 139 

Toe die tyd vir die tweede presidentsverkiesing in Transvaal aan

breek, het Borckenhagen Kruger met nog groter oortuiging as 

vroeer ondersteun.l40 Genl. Piet Joubert het na sy sin te veel na 

die Kaap oorgehel; hy sou nie Kruger se beleid verder voer nie 

en sy verkiesing sou die repub1ikeinse saak skade berokken.l41 

Borckenhagen het verwys na 'n Engelse koerant se beskuldiging dat 

hy Kruger gevlei het. Hy het geantwoord dat sy koerant feitlik 

die enigste een was wat Kruger ten sterkste gesteun het, al het 

hy soms foute gemaak.142 Hy was van mening dat wie ookal teen 

Kruger gewerk het, die republieke verswak het.143 Kruger sou die 

volk se tradisies, gewoontes en beginsels in stand hou en nie 

materialisme najaag nie. Die libera1e Joubert se kandidatuur en 

propagandametodes, maar vera1 die Transva1ers se belangeloosheid, 

was vir hom skrikwekkend met die oog op die repub1ieke se toe

koms.l44 

Kruger se herv erkiesing was vir Borckenhagen 'n bron van groot 

vreugde. Hy het weer eens erken dat Kruger foute gehad het, maar 

met sy karaktervastheid en getrouheid washy die beste man vir 

die amp. Joubert was iemand wat hom na omstandighede en persone 

139. Ibid, 4.1.1887. 

140. Ibid, 18.10.1887. 

141. Ibid, 6.12.1887. 

142. Ibid, 18.10.1887. 

143. Ibid, 15.11.1887. 

14 4. Ibid, 31.1.1888. 
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geskik het . 145 

Vera! gedurende die tydperk 1887 tot 1888 het Borckenhagen al sy 

kragte ingespan om samewerking tussen die twee republieke te be

vorder. Die hoop het hoog opgevlam toe konferensies tussen die 

republ ieke te Pretoria en Bloemfontein gereel is. Die misl uk

king daarvan was 'n teleurstelling, maar Borckenhagen was tog op

timisties oor die toekoms van republikanisme, eerstens omdat hy 

geweet het dat die burgers van die republieke, op enkele uit

sonderings na, heelhartig ten gunste van nouer samewerking was, 

al was daar verwarring oor die aard van die samewerking. Verder 

het die republ ieke so we 1 v a rend geword, dat hy oo r-optimis ties 

was dat Engeland dit nooit weer sou waag om in republikeinse sake 

in te meng nie. Hy was oortuig daarvan dat "the consolidation 

and perpetuation of Republicanism is too evident to allow of a 

doubt". Hy kon sy trots op die ekonomiese vooruitgang van die 

republieke nouliks verberg en het geglo dat dit tot 'n ander sie-

ning en beleid jeens Suid-Afrika sou lei. Volgens hom was daar 

kragte aan die werk wat Suid-Afrika in 'n totaal ander soort po

litieke rigting kon lei as waarvan ooit gedroom kon word. "The 

last five years have done much, and mostly in the silent change 

of a public opinion, which no longer looks upon South Africa from 

an English, but upon England from a South African point of view. 

Policy may control natural laws, it will never controvert 

them."l46 Dit was inderdaad so, vera! sedert die Transvaalse 

Vryheidsoorlog, maar intussen was daar ook geweldige teenkragte 

in imperiale kringe aan die werk. 

145. Ibid, 28.2.1888. 

146. ~. 24.4.1888. 
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In sy geesdrif vir republikanisme en sy geloof dat as daar 'n 

Suid-Afrikaanse federasie sou kom, dit 'n republikeinse federasie 

metal die state gelyk en onder 'n eie vlag, sou wees, was dit 

vir hom ondenkbaar dat Kaapse Afrikaners, en vera! 'n egte Suid

Afrikaanse bl ad soos De Zuid Afrikaan, kon hunker na 'n oorge-

plante "third-class royalty". Republikeinse regering deur die 

volk vir die volk was die natuurl ike regeringsvorm. De Zuid 

Afrikaan se idee was vir hom soos om 'n ou, verrotte Europese eik 

op te grawe en te glo dat dit weer wortels sou kry en groei as 

dit in ons aarde oorgeplant sou word. Suid-Afrikaners wou hul-

self bestuur en hulle nie deur Britse Konserwatiewes wat geen 

waardering of geduld vir steeds veranderende situasies en behoef

tes gehad het nie en duisende myle ver was, laat regeer nie.147 

Op 14 Julie 1888 is pres. Brand oorlede. Met sy diplomasie en 

takt het hy die Vrystaat op bekwame _wyse ge 1 ei, maar hoe 1 anger 

hoe meer van die grootste deel van die bevolking vervreemd geraak 

omdat hy, soos Borckenhagen dit gestel het, homself van die ge

ringste poging weerhou het om die proses van vereenselwiging 

van die Engelse element te versteur - 'n element wat die toekoms 

in afhanklikheid van Brittanje gesoek het, terwyl die volk eerder 

samewerking met die Zuid-Afrikaansche Republiek gesoek het. Om

dat Borckenhagen homself so volkome met die ideale van die volk 

vereenselwig het, is dit vanselfsprekend dat hy as opvolger vir 

pres. Brand 'n man sou steun wat vervul was met republikeinse 

ideale en dus ten gunste van samewerking met Transvaal sou wees. 

Volgens hom het die volk hierdie eis kragtig genoeg uitge

spreek.148 

147. Ibid, 24.4.1888. 

148. Ibid, 24.7.1888. 
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Hy het aan die volk die eienskappe voorgehou waaraan die toekom-

stige president sou moes voldoen. Hy moes 'n gebore, opgevoede, 

egte Afrikaner wees wat as leidsman vir die volk in binnelandse 

bestuur en buitelandse verhoudings kon optree. Sy vaderlands

liefde en meelewing met die volk moes bekend wees. Hy moes nede-

rig, waardig en godvresend wees, kerk en skool steun en die 

volkstaal beskerm. Verder moes hy in staat wees om die verskil-

lende elemente van die volk vaster aan mekaar te bind en hy moes 

deur Transvaal en die kolonies vertrou word en met hul leiers 

bevriend wees. Ook moes hy 'n vriend van die Transvaalse rege-

ring wees wat deur geen vroeere handeling agterdog gewek het nie 

en wat die broederlike samewerking tussen die twee republieke kon 

en wou bevorder. Ten slotte moes hy uit persoonlike ervaring met 

die toestande en behoeftes van die Vrystaters bekend wees. 

Hoofregter Reitz het vir Borckenhagen a an a 1 hierdie vereistes 

voldoen. Hy het sy loopbaan vir amper vyftien jaar noukeurig 

dopgehou en kon hom sonder voorbehoud by die volk aanbeveel as 

iemand wat die Vrystaat se belange met al sy kragte en gawes sou 

behart ig . 14 9 

Schermbrucker, die eerste redakteur van De Express, het reeds in 

1877 geskryf dat Reitz die geskikte opvolger vir Brand was.lSO 

Vera! sedert 1881, toe pres. Brand verkies het om neutraal te 

staan teenoor die Transvaalse Vryheidsoorlog en sy afkeer van die 

Afrikanerbond getoon het, het baie burgers na Reitz as hul leier 

149. Ibid, 31.7.1888. 

150. Ibid, 7.6.1877. 
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begin opsien.l51 Hy het saam met Paul Kruger vir hulle die 

verpersoonliking geword van die ideaal om Suid-Afrika in alle 

opsigte soewerein onafhanklik te sien.l52 

In 1883 het ses Volksraadslede in die benoeming van 'n kandidaat 

vir die presidentsverkiesing vir Reitz gestem en onder die volk 

was daar heelparty burgers wat hom as kandidaat verkies het. 

T. B. Wiese (Junior), lid van die distriksbestuur van die Afrika

nerbond-tak Bo-Modderrivier, skryf dat Reitz die mees geskikte 

kandidaat was omdat "wij allen overtuigd zijn dat hij een vol

bloed Afrikaner met een Afrikaansch hart is".153 

Reitz het die benoeming as kandidaat egter van die hand gewys 

omdat hy, soos hy gese het, die hoogste agting vir pres. Brand 

gekoester het. Borckenhagen het Reitz se houding verstaan en 

aangeprys hoewel hy besef het dat Reitz reeds 'n groot aanhang 

onder die volk gehad het. Ongeveer 500 burgers het rekwisi-

sies ten gunste van Reitz geteken. Hy het kwaadwillige aan-

tygings dat Reitz sy posisie in die Afrikanerbond gebruik het 

om die presidentsamp te verkry as lae insinuasies verwerp aan

gesien hy Reitz as 'n man van ede1e beginsels geken het.154 

By 'n Afrikanerbondvergadering van die tak Ladybrand het 142 bur

gers op 8 Februarie 1888 Reitz bo Brand as presidentskandidaat 

151. Moll, J. c., Francis William Reitz en die Republiek van die 

Oranje Vrystaat, p.lOl. 

152. Ibid, p.l22. 

153. De Express, 23.8.1883 en 27.12.1887. 

154. Moll, pp.l23-124. 
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verkies.l55 By ander byeenkomste is Reitz ook voorgestel mits 

Brand nie herkiesbaar sou wees nie. So 'n voorstel is "met accla-

matie" aangeneem deur talryke burgers by 'n openbare vergadering 

wat deur raads 1 id C. W. H. van der Post van Fauresmi th gehou is 

op 29 Maart 1888. T. B. Wiese het ook weer van hom 1 aat hoor. 

Hy het voorbrand vir Reitz eerder as Brand as kandidaat gemaak 

omdat Reitz volgens hom 'n voorstander van die Afrikanerparty en 

Afrikaanse taal was wat die grondslag moes wees van 'n verenigde 

Suid-Afrika onder 'n eie vlag- 'n ware Afrikaner wat die voor

deel van Suid-Afrika in die algemeen gesoek het.l56 

Borckenhagen het Reitz van die begin af in die oog gehad as repu

blikeinse leier; hom in die Afrikanerbond gesteun as leier en aan 

hom prominensie verleen in De Express. Die koerant het dan ook 

voluit voorspraak vir Reitz gemaak en sy aanbeveling het "oor die 

hele Vrystaat weerklank gevind en is entoesiasties beaam op 

vergadering na vergadering•. 1 5 7 Ook het Borckenhagen alles in sy 

vermoe gedoen om valse gerugte oor Reitz te weerle. 158 

Vir die Vrystaters, en veral vir Borckenhagen, was dit 'n vreugde 

toe die Volksraad Reitz by hulle buitengewone sitting op 20 Au-

gustus 1888 as kandidaat aangewys het. Hy sou graag wou sien dat 

die verkiesing voor Desember en die inswering voor Mei 1889 ge

skied, want so 'n lang tyd sonder 'n behoorlike regering kon die 

Republiek syns insiens net verswak. Die verkiesing is nie ver-

155. De Express, 28.2.1888. 

156. Ibid, 17.4.1888. 

157. Moll, p.l34; De Express, 25.7.1888, 7.8.1888 en 14.8.1888. 

158. De Express, 14.8.1888. 
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vroeg nie, maar die inswering we 1 - na 10 Januarie 1888.159 

J.C. Moll vra tereg of hierdie besluit nie die gevolg van 

De Express se sterk aandrang op vroee bewindsaanvaarding van 

Reitz was nie.l60 

Na jare van stryd waarin Borckenhagen, die Afrikanerbond en die 

meerderheid van die volk met hul republikeinse ideale nie die

selfde sienswyse as hul president gehad het nie, het die tyd nou 

aangebreek vir harmoniese samewerking en saamstry om gemeenskap

like ideale te vervul. 

Carl Borckenhagen het geglo dat die getrouheid wat hy aan die 

Vrystaat verskuldig was, op hom die verpligting gele het om hom 

te beywer vir die behoud van die republikeinse regeringsvorm, al 

sou dit vol foute wees en om liewer die foute op lojale wyse te 

probeer herstel.l61 

* * * 

159. Ibid, 14.8.1888; OVSVR, 20.8.1888, p.451. 

160. Moll, p.l57. 

161. De Express, 5.6.1888. 
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HOOFSTUK 5 

ROL IN DIE AFRIKANERBOND EN DIE POLITIEKE ARENA 

As daar een terrein is waarop Borckenhagen 'n ontsagl ike bydrae 

gelewer het, was dit op die terrein van die burgers se betrokken-

heid by die openbare !ewe. Hy het hulle bewus gemaak van hul 

verantwoordelikheid en republikeinse reg om dee! te neem aan die 

politieke en openbare lewe in die Republiek en om te veg vir die 

saak van die Afrikaner. Volgens G. P. J. Triimpelmann het hy hom 

vera! beywer om die politieke se1fbewussyn van die burgers van 

die jong Republiek te versterk sodat hulle hul onafhanklikheid 

kon bewaar en waardig wees. 1 

Aan die begin, maar ook dikwels later, kon hy maar net 'n sug 

slaak oor die gebrek aan belangstelling, maar teen 1887 het sake 

aansienlik verander. Lewendige vergaderings en kongresse is 

gehou en daar was soms so 'n stroom briewe aan De Express dat hy 

verskoning moes maak dat hy nie alma! kon hanteer nie. Een van 

die beste bewyse van die groei in die volk se belangste1ling in 

sake van die dag, was die toenemende sirkulasiesyfer van De 

Express. 

Met die totstandkoming van die Republiek in 1854 was daar weinig 

belangste1ling in die openbare 1ewe. Die Republiek het sy ont-

1. Triimpelmann, G. P. J., 

staat, p.l6. 

Deutches Schaffen im Oranje-Frei-
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staan nie te danke gehad aan openbare aandrang nie, maar omdat 

dit op daardie tydstip in die bestaan van die Britse Ryk die 

beleid was om van lastige kolonies wat slegs 'n finansiele las 

was, ontslae te raak. 

Die burgers het afgesonderd gelewe, was individualisties en 

selfstandig en moes hulle plase opbou en 'n stryd teen die natuur 

en die Basoeto voer. Bloemfontein, die setel van die regering, 

was vir hulle 'n vreemde, Engelse plek en die regering self eer

der 'n bron van irritasie as gevolg van die oplegging van belas

tings en ander verpl igtings as iets waarin 'n mens bel angstel-

ling toon. Verder het hulle ook geen mondstuk van hul eie gehad 

nie en weens gebrekkige opvoedingsgeleenthede sou van hulle nie 

eers 'n koerant kon lees of waardeer nie. 

Deur die jare het Borckenhagen die burgers aangespoor en by hulle 

gepleit om deel te neem aan die openbare lewe. Hy het voorge

stel dat hulle vergaderings hou, en waar hulle dit begin doen 

het, het hy getrou verslag gelewer oor elke vergadering waarvan 

hy notules en verslae ontvang het. 

Sy twee belangrikste hulpmiddels was sy koerant en die Afrikaner

bond, waarin hy 'n groot rol gespeel het. Die groei van belang

stelling in openbare sake het saamgeval met die groei van nasio

nalisme en republikanisme, die twee sake wat Borckenhagen die 

naaste aan die hart gele het. 

'n Mens kan sy hoofartikel van 14 November 1878 byna woordeliks 

aanhaal om te wys wat die toestand aan die begin was en hoe hy 

die burgers opgeskerp het om hul verantwoordelikhede na te kom. 

Daar was groot ontevredenheid oor die wegbelasting en die toe-
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stand van die paaie. Borckenhagen het gewys op die gebrek aan 

politieke lewe in die Vrystaat en dat burgers nie vergaderings 

bele het waarop hulle hul griewe kon lug nie; gevolglik was die 

regering nie bewus van hul klagtes nie. Afstande en ander fak-

tore het probleme geskep, maar dit was nie onoorkomelik nie. As 

mense vendusies kon bywoon en vriende kon besoek, kon hulle ook 

politieke vergaderings bywoon. Besprekings en besluite wat op 

vergaderings geneem is, kon dan in die koerant gepubliseer word. 

Dit was belangrik vir die land, want dit sou die politieke opvoe

ding van die burgers bevorder en diegene voorberei wat Volks-

raadslede of amptenare wou word. 'n Republiek was die hoogste 

vorm van regering en die meerderheid het die geleentheid gehad 

om deel te he aan die regering. Die burgers van 'n republiek was 

verplig om by te dra tot die welvaart van die staat. Dan aileen 

kon 'n republ iek sy doe! dien. Sonder hegte samewerking en be

langstelling in openbare sake was 'n republiek nie denkbaar nie 

en van 'n 1 aer rang as 'n monargie. Die burgers moes hu 1 rege-

ringsvorm waardig wees onder andere deur die hou van politieke 

vergaderings en die vorming van politieke verenigings. So sou 'n 

openbare mening gevorm word wat so nodig was as gids vir die 

regering en as inspirasie vir die pers. 

As joernalis was die gebrek aan openbare belangstelling vir hom 

'n bittere ervaring. Hy het sy bes probeer om van De Express 'n 

volksorgaan te maak en die gees van die volk te leer ken, maar 

het dit dikwels onmoontlik gevind. Dit was moeilik om te bepaal 

of die stem van enkele verteenwoordigers van afgelee distrikte en 

enkele korrespondente die gevoel van die mense daar weergegee 

het. Om die rede het hy dikwels gedwaal en te laat besef dat dit 

'n fout was. Dit was ook vir die regering 'n probleem. Hoe kon 

hy weet watter.indruk besluite en maatreels gemaak het, hoe dit 
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uitgevoer is en wat die gees van die burgers was indien die 

stem van die volk hom nie bereik het nie? Hulle het maar net 

die amptenare, wat nie altyd objektief was nie, se mening ge-

hoor of die stemme van enkele ontevredenes. 

Die Kaap was syns insiens vir die Vrystaat hierin 'n goeie voor-

beeld. As gevolg van die drukkende belasting op wynboere is po-

1 i tieke vergader ings gehou en 'n Boerebe skermingsvereniging ge-

stig. Hierdie vereniging het hom daarvoor beywer om aan die 

boerebevolking sy regmatige invloed in staatsake te verseker. 

Dit was 'n gelukkige teken van !ewe onder die Afrikaanse boere-

stand. Borckenhagen sou dit ook graag in die Vrystaat wou sien. 

Regter James Buchanan het baie bereik deur mense met •n gemeen

skaplike band te bind en tot 'n gemeenskaplike doe! te laat saam

werk deur die stigting van 'n letterkundige en wetenskaplike ver-

eniging in die meeste dorpe. Die vraag was of iemand nie soiets 

op politieke gebied in die platteland tot stand kon bring nie. 

Die verslagvergaderings van Volksraadslede kon 'n beginpunt wees 

en nuwe !ewe in die Vrystaat inblaas. Daar was geen gebrek aan 

onderwerpe nie. Hy het die volgende as voorbeeld genoem: Hoe kon 

die finansiele balans herstel word - deur besuiniging of belas

tings? Was dit wenslik om Volksraadslede se toelae te verminder? 

Was die artillerie nodig? Wat het die burgers van konfederasie 

gedink? Dit was beskamend dat Vrystaatse burgers nie oor sake 

van belang gedink het nie. As hulle seggenskap in hul regering 

wou he, moes hulle in alle erns 'n begin maak deur vrae van die 

dag op openbare vergaderings te bespreek. Hierdie vergaderings 

moes 'n orgaan van die openbare mening wees. 2 

2. De Express, 14.11.1878. 
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'n Tendens wat Borckenhagen vera! later baie ontstel het, was die 

feit dat die volk weens hulle onbegrensde vertroue in pres. 

J. H. Brand se leiding, hom laat begaan het sodat hy feitlik as 

outokraat in 'n republ ikeinse staat regeer het. Sy be leid het 

later totaal verskil van die meerderheid van die volk se siening, 

maar tot op die end het hy die Volksraad vanwee sy persoonlike 

invloed en fyn diplomasie gemanipuleer om besluite volgens sy 

wense te neem. 

Borckenhagen het dit betreur dat die gebrek aan 'n openbare 

mening tot gevolg gehad het dat die Vol ksraads 1 ede noul iks as 

verteenwoordigers van die volk beskou kon word. Wanneer 'n Volks

raadslid gekies is, was dit nie sy politieke sienswyse wat die 

deurslag gegee het nie, maar sy persoonlikheid. 

Die anneksasie van Transvaal en die hele konfederasiepoging van 

Brittanje het Borckenhagen met bitterheid laat uitroep dat poli

tieke onbetrokkenheid in Suid-Afrika 'n vloek en die wortel van 

alle kwaad was. Dit het telkens daartoe gelei dat Engeland die 

een of ander skema in Suid-Afrikaners se kele afgedruk het wat 

nie tot hulle voordeel uitgedink is nie. In Europa was daar 

orals unifikasie en groot moondhede het saamgewerk op die gebied 

van handel en kapitaalvoorsiening. In Suid-Afrika was daar nog 

net onaktiewe simpatie vir die gedagte. Dit was syns insiens 

nodig dat Suid-Afrikaners uit hierdie slapende onverskilligheid 

gewek moes word en aktief moes saamwerk in alma! se belang. In 

Trans vaa 1 het 'n onbeduidende minderheid die oorhand gekry tot 

skande van die Transvaalse volk. Die paar Boere wat nog wou 

teenstand bied, is as volksberoerders bestempel. Dit was alles 

die gevolg van die volk se onbetrokkenheid. Oral in Suid-Afrika 

was di t so. Mense het nie hulle menings gelug en weerstand teen 
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aanvalle gebied nie. 

Borckenhagen het 'n oplossing gehad, nl. die verenigde boerestem. 

Dit, het hy geglo, sou Suid-Afrika vrymaak. Di Patriot het reeds 

'n Suid-Afrikaanse Bond voorgestel. Die Afrikanerelement, die 

mense vir wie Suid-Afrika se toekoms na aan die hart gele het, 

kon die oorhand kry as hulle wou saamwerk. 'n Georganiseerde 

drukgroep sou die volk se wense met groter sukses onder die rege

ring se aandag bring en dit sou ook Afrikaners oor die hele land 

saamsnoer. 3 

Die Transvaalse Vryheidsoorlog het intussen uitgebreek en 'n uit

barsting van Afrikanernasionalisme en 'n gevoel van lotsverbon-

denheid onder Afrikaners tot gevolg gehad. 

Di Patriot het die gedagte van 'n Afr ikaanse Bond verder gevoer 

en vlugskrifte in die verband uitgestuur, ook aan Borckenhagen. 

Hy het nie dadelik daaraan aandag gegee nie omdat hy, in sy eie 

wooroe, nog geglo het dat versoening tussen Afrikaners en 

Engelse, amalgamasie en sulke ydele drome moontlik was, maar die 

Britse optrede in Transvaal het hom laat besef dat die tyd vir 

sulke hersenskimme verby was. 

T. R. H. Davenport skryf dat die Bond in die Vrystaat vlamgevat 

het vanaf die oombl ik dat 'Borckenhagen daarin begin belangstel 

het. 4 Ook J. A. Coetzee meen dat die Afrikanerbond in die Vry

staat vera! as gevolg van die aansporing van die ywerige redak-

3. Ibid, 30.10.1879. 

4. Davenport, T. R. H., The Afrikaner Bond; the history of a 

South African political party, p.46. 

- 156 -



teur van De Express wortelgeskiet het. 5 

Die stemme wat opgegaan het vir Engelse samewerking het Borcken

hagen laat besluit om mee te werk tot die daarstelling van 'n 

goedgeorganiseerde Afrikanerparty teenoor 'n georganiseerde anti

Afrikanerparty. Hy het 'n beroep op Afrikaners gedoen om van "or

ganisasie" 'n kreet van die een kant van Suid-Afrika tot die 

ander kant te maak en vera! 'n konstitusionele organisasie wat 

die voltooiing van sy programme deur konstitusionele middele be

oog het. Alma! wat die toekoms van Suid-Afrika ter harte geneem 

het, ongeag nasionaliteit, geloof, posisie, plek of persoonlike 

beweegredes, moes verenig.6 Daar moes net vir die toekoms van 

Suid-Afrika gewerk word en nie vir vreemde of private belange 

nie. Die leuse moes wees dat Suid-Afrika deur Suid-Afrikaners 

tot hulle eie voordeel regeer moes word. Daardeur sou oorloe 

vermy en doelstellings bereik word. Hy het gemeen dat die tyd 

nooit meer gunstig of die noodsaaklikheid groter was vir so 'n 

vereniging nie. Sewentigduisend Afrikaners wat nou verbonde was, 

kon baie verrig as hulle wou en hulself teen elke ander party 

handhaaf. Kommissies in die Kaap en die Vrystaat het reeds 'n 

grondwet goedgekeur en dit sou in De Express verskyn. Hy het 

gevra dat die grond solank voorberei moes word om die saad van 

samewerking te ontvang as eerste stap op die pad na 'n unie waar

in Suid-Afrikaners hulle eie sake sou reel. Die rassehaat wat 

5. Coetzee, J. A., Politieke Groepering in die wording van die 

Afrikanernasie, p.2ll. 

6. Dit is dus nie snaaks dat John Fairbairn van Senekal eiehan

dig 'n Bondsvlag gemaak het (QL.!:~press, 10.12.1881) en 

Thomas Moodie die voorsitter van die Afrikanerbond op 

Ladybrand was nie (De Express, 7.1.1886). 
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die Engelse pers volgens hom teen Transvaal gestook het, was des 

te meer rede vir die stigting van die Afrikanerbond. 7 

Hierdie pas-aangehaalde hoofartikel was volgens J. D. du Toit 

die eerste tree in die rigting van die stigting van die Afrika

nerbond in die Vrystaat.B 

In die volgende uitgawe van De Express het hy Suid-Afrikaners op 

kragdadige wyse opgeroep om aan Engeland te toon dat hulle 

hulself wou regeer volgens hulle eie wette en behoeftes. Daar 

moes nie net gepraat nie, maar ook gedoen word. Eendrag maak mag 

en hulle moes begin werk om vry en selfstandig te kon !ewe. Die 

volkswil moes verklaar en onder Engeland se aandag gebring word. 

Hulle moes die koerante gebruik en wys op die onreg wat 

deur Engelse amptenare gepleeg is. Die Engelse volk moes besef 

dat Suid-Afrikaners nie maar ten alle koste onderwerp en geannek

seer en belas kon word om Engelse handelsbelange te bevorder nie. 

Op die wyse sou Engeland Suid-Afrika net so min behou as wat hy 

Amerika kon behou. Volgens die Engelse se valse en onhoudbare 

stelsel, soos hy dit beskou het, het hulle uitgediende wette toe

gepas en dikwels jong, onervare of heethoofdige manne aan die 

hoof van die regering geplaas wat hul eie glorie gesoek het bo 

die belange van die volk. Transvaal het gewys dat die vryheids

gees in Suid-Afrika nie aan bande gele kon word nie en die tyd 

het syns insiens vir alle Suid-Afrikaners aangebreek om hul 

stemme hoorbaar te maak sodat die Engelse kon weet wat hulle ge

voelens was, watter regte hulle geeis het en dat Suid-Afrika 'n 

7. Ibid, 20.1.1881. 

B. Du Toit, J. D., S.J. du Toit in weg en werk. 'n Periode 

van Afrikaanse oplewing, p.l71. 
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eenheid gevorm het. 

Hy is ontnugter deur die imperia1e magte wat aan die werk was om 

'n verenigde Suid-Afrika onder die Britse v1ag tot stand te bring 

en waaraan die Kaapse Afrikanerbond meegewerk het en om die rede 

het hy sy ideaa1 van 'n repub1ikeinse Suid-Afrika ten gunste van 

samewerking tussen die twee repub1ieke 1aat vaar. In hierdie 

stadium was hy egter nog van oordee1 dat a11e Suid-Afrikaners in 

die Afrikanerbond kon saamwerk om a1gehe1e vryheid en onafhank

likheid van Brittanje te verkry deur vreemde inmenging teen te 

staan. Hy het die hoop uitgespreek dat e1ke familie, gese1skap 

en byeenkoms sou bes1uit om saam te werk in die Bond waarvan 

daar ora 1s takke moes verrys. So 'n eenparige, uitgedrukte wi1 

van tienduisende Suid-Afrikaners kon nie anders as om 'n indruk 

op die Enge1se te maak en hul1e hu1 onregverdigheid en onbil1ik

heidte 1aat insien nie. Dit sou ook tot Engeland se voordeel 

wees, want betrekkinge met 'n vry kolonie sou hart1iker wees as 

met 'n ko1onie wat deur anneksasie, teen wi 1 en dank, aan hom 

verbonde was. 9 

Hy het al1e Afrikaners, Boerebeskermingsverenigings en manne van 

inv1oed opgeroep om te ontwaak en hu1 nasionaliteit en geboorte

reg op prys te ste1 deur hul politieke mag tot voordee1 van hul 

land en hulself aan te wend. Alle vorige onhei1e in Suid-Afrika 

het hy toegeskryf aan die onverski11igheid van die vo1k as gevo1g 

waarvan hul1e deur "eenige intrigante", socs Shepstone, mis1ei en 

misbruik is. Hu11e moes nou in die Afrikanerbond saamstaan.10 

9. De Express, 27.1.1881. 

10. Ibid, 3.3.1881. 
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Die Transvaa1se Vryheidsoor1og was die voedingsbron van Afrika

nernasiona1isme en die burgers het begin be1angste1 in die po1i

tieke lewe en baie het by die Afrikanerbond aanges1uit. 

Borckenhagen het, vo1gens J. H. Hofmeyr en F. W. Reitz, in same

werking met Reitz, J. c. Voigt en E. Esse1en 'n ontwerp-grond

wet opgeste1.ll Hierin is die ietwat vae doe1ste11ings van die 

Bond u i teengesi t. 

Geen melding is gemaak van spesifieke Afrikanerbe1ange nie. Die 

vernaamste kenmerk van die ontwerp-grondwet was die deeglike or-

ganisasie wat uitgewerk is. Wyke met hu1 wyksbesture sou die 

bree basis van die piramide vorm, gevo1g deur distriks- en 

provinsia1e besture met 'n sentra1e bestuur aan die toppunt. 12 

Die benaming "distriksbestuur" is deur die Kaapse Afrikanerbond 

uit die Vrystaatse grondwet oorgeneem. Vo1gens Davenport het 

Bondstakke in die Kaap na die Bond in die Vrystaat opgesien vir 

'n model waarvolgens georganiseer moes word. 13 

Di Patriot het ook die be1angrikheid van die Vrystaatse Bonds

grondwet erken omdat dit prakties en duidelik geformu1eer is en 

as gronds1ag gedien het vir die meeste ko1oniale takke. Die 

Tolk, Paar1se lyfb1ad van die Bond, het hiermee saamgestem.14 

11. Hofmeyr, J. H. en Reitz, F. W., Het 1even van Jan Hendrik 

Hofmeyr (Onze Jan), p.222. 

12. Davenport, p. 4 7. 

13. Ibid, p.42. 

14. Du Toit (soos aangehaal uit Di Patriot, 11.8.1882 en die 

To!_~. 1.9.1881), pp.171-172. 
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J. C. Moll meen dat vera! Davenport wat van die "Borckenhagen 

Constitution" praat, te groot klem le op Borckenhagen se aandeel 

in die opstel van die ontwerp-grondwet. Hy beweer dat Reitz die 

leeue-aandeel gehad het en om sy bewering te staaf, meld hy dat 

S. J. du Toit bewus was van Reitz se talente.l5 

Du Toit het in verband met die organisasie van die Bond wel erken 

dat sy reels nie volmaak was nie en die wens uitgespreek dat 

manne soos hoofregter Reitz na sy antwerp moes kyk en dan 'n 

grondwet uitwerk.l 6 Daar is reeds aangetoon dat J. H. Hofmeyr en 

F. W. Reitz van Reitz, Borckenhagen, Esselen en Voigt as medewer

kers gepraa t het. Reitz is hier aan die woord en 1 e nie kl em op 

sy eie aandee 1 nie. Hy was moont 1 ik te beskeie oor sy aandee 1, 

of ons het hier met 'n spanpoging te doen. 

By die Bondskongres te Richmond in Mei 1883 is die ontwerp-grond

wet vir die vergrote Afrikanerbond, na samesmelting met die 

Boerevereniging, byna woordeliks aan die Vrystaatse Bondsgrondwet 

ontleen. Die Transvaalse Bondsgrondwet, gebaseer op S. J. du 

Toi t se "Program van Beginsels", is verwerp.l 7 

Borckenhagen het hom nou, na sy aard, hart en siel vir die be-

vordering van die Afrikanerbond beywer. De Express is allerwee 

ingespan. Hofmeyr en Reitz skryf: "De persorganen van die Bond 

waren destijds 'Di Patriot', die al het zwaarste.werk voor de 

propaganda verrichtte, en de 'Expres'(sic!), die al het mooi-

15. Moll, J. C., Francis William Reitz en die Republiek van die 

Oranje-Vrystaat, p.l02. 

16. Du Toit, p.l64. 

17. Davenport, p.66. 
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schrijven en al de argumenten ter ondersteuning daarvan 

bevatte ... l 8 

Borckenhagen het die ontwerp-grondwet van die Bond in groot 

getalle gedruk en oral laat versprei. Dit is ook in De Express 

van 7 April 1881 afgedruk. So het die hele Vrystaat en almal wat 

De Express gelees het, kennis geneem van die koms van die Bond. 

Volgens die grondwet sou die Bond slegs die nasionaliteit van 

Afrikaner - van watter afkoms ookal - erken, dit wil se almal wat 

in Suid-Afrika gewoon het en die welvaart van die land beoog het. 

Die doel van die Bond sou die aankweek van ware vaderlandsliefde 

wees, veral deur die volkstaal te beskerm en te bevorder en om 

Afrikaners op staatkundige en maatskaplike gebied as 'n nasie te 

laat geld. Nasionaalgerigte onderwys en waaksaamheid oor die 

pers sou ook twee belangrike take wees. Dit sou dus as teenvoe-

ter teen Britse imperialisme, wat soveel bitterheid veroorsaak 

het, ingespan word ten spyte van die gematigde neiging in die 

grondwet van die Vrystaatse Afrikanerbond en by die stigtingsver

gadering in Bloemfontein.19 

Die stigting van die imperialistiese "London - South Africa Asso

ciation" was juis vir Borckenhagen 'n verdere bewys dat die stig-

ting van die Afrikanerbond noodsaaklik was. Hierdie vereniging 

het lord Kimberley versoek om die onafhanklikheid van Transvaal 

ongedaan te maak en die Suid-Afrikaanse handelaars wat lede van 

18. Hofmeyr en Reitz, p.222 (voetnoot). 

19. Malan, S.F., Politieke Strominge onder die Afrikaners van die 

Vrystaatse Republiek 

minge), p.98. 

(hierna afgekort as Politieke Stro-
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die organisasie was, het 'n oorwig in die Kaapse Parlement gehad 

en was volgens Borckenhagen mede-verantwoordelik vir die verskaf

fing van gewere aan die Basoeto sodat hulle 'n wins kon maak. 

Teen sulke samewerking moes die Afrikaners 'n organisasie he om 

hulself te handhaaf. Die veragting en bitsigheid waarmee The 

Cape Times en ook The Friend die stigting van die Afrikanerbond 

begroet he t, was 'n bewys da t hul le die mag van 'n boerebe vo 1 king 

wat saamstaan, gevrees het. 

Die Engelse parlementslede in die Kaapse Parlement het ook 'n 

vergadering gehou waarop besluit is om 'n party te vorm sodat die 

Hollandssprekendes nie te veel invloed verkry nie. Borckenhagen 

het verklaar dat die Afrikanerbond die uitdaging van so 'n party 

sou aanvaar. Die Afrikaners moes saamstaan en van hulle burger-

regte gebruik maak soos in Oudtshoorn waar 'n Afrikaner met 'n 

oorweldigende meerderheid as parlementslid verkies is. Afrika

ners moes hulle na die stembus haas en hul strydkreet moes wees: 

"Suid-Afrika vir die Suid-Afrikaners".20 

Afrikanerbond-verrigtinge het voortaan groot prominensie in De Ex

press geniet. Na aanleiding van die stigtingsvergadering in Bloem

fontein op 11 Mei 1881 het Borckenhagen berig dat alle voorstelle 

met algemene stem en groot entoesiasme deur die ongeveer 70 aan

wesiges aanvaar is. Daar is besluit om 'n groot vergadering vir 

16 Mei te Greykollege te reel met die oog op die Volksraad

en Sinodesittings. Aangesien soveel verteenwoordigers uit alle 

dele van die Vrystaat in Bloemfontein sou saamtrek, kon die 

vergadering daartoe bydra dat die Bond sy beslag in die Vrystaat 

20. De Express, 28.4.1881. 
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kry.21 

Borckenhagen het met genoegdoening verslag gelewer oor die ver

gadering wat volgens hom goed bygewoon is deur geesdriftige 

burgers van al1e stande en nasionaliteite wat almal oortuig was 

van die goeie doe1 van die Afrikanerbond. F. W. Reitz het die 

Vo1ksraads1ede en Sinodegangers versoek om vergaderings in hulle 

omgewing te bele en Afrikanerbondtakke te stig. Die ontwerp

grondwet wat Borckenhagen in Ho 11 ands en Engels gedruk het, is 

uitgedee1 en was ook in sy boekwinke1 beskikbaar. Die volgende 

vergadering is vir 23 Mei bepaal.22 Daar is dus druk georgani-

seer. 

Dit was by hierdie twee vergaderings dat die Afrikanerbond in die 

Vrystaat werklik momentum begin kry het, al is daar reeds gedu-

rende 1880 takke gestig. Die eerste tak is in November 1880 te 

Midde-Valsrivier, Kroonstad, onder voorsitterskap van die bekende 

Volksraads lid, J. H. W. (Jurie) Wessels gestig23 en daarna die 

tak Vegkop, Heilbron, in Februarie 1881. Teen Augustus 1881 het 

die eerste tak a1 meer as 100 lede gehad.24 Hierna het tal1e 

ander gevo1g, byvoorbeeld Waterval, Onder-Renosterrivier en 

Smithfield. By 1aasgenoemde se stigtingsvergadering was daar 

twaalf 1ede wat Enge1se, Hollanders en Duitsers ingesluit het.25 

Ten spyte van teenstand van inv1oedryke persone soos eerwaarde 

J. Bell en mnr. C. S. Orpen, het belangstelling gegroei sodat 

21. Ibid, 12.5.1881. 

22. Ibid, 19.5.1881. 

23. Du Toit, p.l57. 

24. De Express, 11.8.1881. 

25. Ibid, 30.6.1881. 
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ongeveer 90 lede die volgende vergadering bygewoon het en nog 

twee takke gestig is.26 Oral was daar belangstelling en ywer en 

is wyksbesture gekies. Op 23 Mei 1881 is die wyksbestuur van 

Bloemfontein soos volg saamgestel: F. W. Reitz (voorsi tter), 

R. de Villiers, H. Fouchee, N. P. Raaff en Borckenhagen.27 Laas

genoemde is op 1 Julie as sekretaris gekies en het dadelik 'n 

omsendbrief aan Volksraadslede en veldkornette gestuur om hulle 

te vra om wykskomitees te kies en die name van lede aan hom te 

stuur. 28 

Volgens Davenport het Reitz se bravado om ten spyte van sy amp as 

hoofregter betrokke te raak by die Afrikanerbond en , soos hy dit 

noem, Borckenhagen se grondwet, die Bond in die Vrystaat kragtig 

laat wegspring. 2 9 Ook Malan wys daarop dat Reitz, die reeds er

kende kultuurleier in die Vrystaat, en die dinamiese en in

vloedryke Borckenhagen se openlike verbintenis met die Bond baie 

tot die propagering daarvan bygedra het en baie Vrystaters het 

die beweging gunstig ontvang. Verder was die klimaat in die 

Vrystaat net reg vir die stigting van 'n politieke vereniging wat 

Afrikanernasionalisme sou bevorder30 en baie korrespondente het 

in De Express en Di Patriot hulle geesdrif daarvoor uitgespreek. 

Soos reeds vermeld, was daar vanselfsprekend hewige teenstand uit 

die oord van die imperialistiesgesindes wat die Bond veroordeel 

het as revolusioner en vyandiggesind teenoor Engelse belange. 

26. Ibid, 28.7.1881. 

27. Ibid, 26.5.1881. 

28. Ibid, 7.7.1881. 

29. Davenport, p.47. 

30. Malan, Politieke Strominge, p. 97. 
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Hofmeyr en Reitz het nie sonder rede na De Express verwys as die 

orgaan wat vir die motivering en verdediging van die Arikaner

bond verantwoordel ik was nie. Nog voordat pres. Brand die Bond 

aangev a 1 en daarv an be sku ldig het dat di t 'n regering binne 'n 

regering wou wees, het Borckenhagen 'n 1 ang hoofartikel aan die 

verdediging van die Bond gewy. Hy het die Bond 'n wettige en 

edele beweging wat vrug sou dra, genoem. Bondslede was "geen 

Nihilisten die er op uit zijn om de bijl te slaan in de wortels 

van het Gouvernement. Ook zijn wij geen Socialisten, die de op

lossing van alle aardsche moeijelijkheden en bestaande 

verschillen willen vinden door de maatschappelijke order van 

zaken onderste boven te keeren. Evenmin zijn wij Communards die 

met geweld de rangen en onderscheidingen willen machtig worden 

ontstaan door eene historische ontwikkeling. Maar wij zijn 

mannen die weten dat wij eene verplichting tegenover Zuid Afrika 

te vervullen hebben, en die voornemens zijn hunne verplichting na 

te komen Hulle moes op manmoedige wyse hulle regte handhaaf 

en hulle nie laat mislei deur mense wat geen simpatie met Afrika

ners gehad het nie - soos in Transvaal met anneksasie gebeur het 

of in die Kaapse Parlement waar die wetgewers nie waarlik die 

volk verteenwoordig het nie. Daar was 'n instelling nodig om 

hierdie dinge te voorkom. Nie die Vrystaat of enige ander staat 

moes as werktuie gebruik word om 'n vreemde staat te verryk of sy 

mag te versterk nie. "Engeland is de trots van zijne kinderen, 

omdat het Engeland der Engelschen is. Waarom zou Zuid Afrika 

geen Zuid Afrika zijn voor die Zuid Afrikanen? Het vasal systeem 

is voorbij en behoort tot het verledenen en nog is Zuid Afrika 

een vasal van de ergste soort. Waarom? Kunnen wij ons zelven 

niet besturen met het grootste voordeel voor ons zelven en heeft 

het eenige vrije land in Zuid Afrika dit niet bewezen?" Hy kon 

toe nog droom dat 'n nasionale gees van vaderlandsliefde oor 
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staatkundige grense heen op 'n wettige wyse die grondslag sou le 
vir 'n verenigde en vrye Suid-Afrika. As di t sou gebeur, "dan 

moge de eenvoudige en vredelievende voorstanders van de Afrikaner 

Bond met trots neer zien op het kleine begin van een groot en 

edel werk." 'n Verenigde Suid-Afrika was syns insiens egter nie 

op daardie stadium die hoofsaak nie; die burgers moes eers gelei 

word om hul regte as burgers te gebruik. Onderwys en opvoeding 

moes voorrang kry en literatuur versprei word. As Suid-Afrika 

kon besef dat dit die doel van die Afrikanerbond was, sou die 

hartlikste samewerking van almal ondervind word. Almal was wel

kom: "In welcoming all and everyone to the ranks of the African

der Bond, we disclaim being a political organization for party 

purposes". 31 

Volgens S. F. Malan was die Afrikanerbond 'n doeltreffende druk

groep in die Vrystaatse politiek, maar het dit nooit tot werklike 

partypolitieke groepering oorgegaan nie. Dit is byvoorbeeld 

nooit gebruik om politieke teenstand teen pres. Brand te monster 

nie.32 

In antwoord op die Burghersdorp Gazette se beskuldiging dat die 

Bond 'n revolusie in politieke toestande in Suid-Afrika sou ver-

oorsaak, het Borckenhagen dit weer eens duidelik gestel dat die 

Bond nie op rasse-antagonisme gebou is nie; dit het 'n veel 

edeler strewe gehad, nl. nasionale onafhanklikheid onder 'n repu

blikeinse regeringsvorm, vry van Brittanje, vir alle Suid-Afrika-

ners.33 Hy het gemeen dat Suid-Afrikaners 'n kragtige toekoms 

31. De Express, 19.5.1881. 

32. Malan, Politieke Strominge, p.lll. 

33. De Express, 7.7.1881. 
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gehad het en vir iets hoers geskape is as om Britse handel te be-

vorder of baster-Engelse te word. Daar was minstens 'n ha 1 f-

mi ljoen mense wat so 'n gedagte verafsku het. Al sou hulle drome 

eers op hul oudag of in hulle kinders se leeftyd verwesenlik 

word, was dit nog goed en nodig vir Suid-Afrika dat daarvoor ge

werk word. 

Hy het verder beklemtoon dat die Afrikanerbond nie teen die heer

sende mag in Suid-Afrika gemik was nie, hoewel teenstanders die 

Bond van hoogverraad beskuldig het. Hulle het geglo dat enige 

Suid-Afrikaanse beweging anti-Engels moes wees. Dit was so dat 

Afrikaners wat hul land liefgehad het en op sy toekoms vertrou 

het, nie van Downingstraat afhanklik wou wees nie omdat hulle ge

ly het onder hul verbintenis met 'n vreemde moondheid. Dit sou 

vir alle partye beter wees as hierdie verbintenis so gou moontlik 

verander of hersien sou word.34 

Die vooruitgang van die Afrikanerbond en die Boerebeskermingsver

eniging het koloniale teenstanders en koerantredakteurs met ver

ontrusting laat uitvaar teen die gevare van 'n Suid-Afrikaanse 

Republ iek. Borckenhagen het hierop geantwoord dat as so 'n 

republiek die gevolg van die twee verenigings se werksaamhede sou 

wees, dit soveel beter sou wees vir almal wat in Suid-Afrika ge-

woon het. Niks sou hom daarv an weerhou om vir so 'n toekoms te 

werk nie en dit sou hy doen deur die vol k polities op te voed. 

Die volk moes leer om betrokke te raak by hul land se politieke 

lewe. Die Afrikanerbond, die Boerebeskermingsvereniging, die 

skole en die pers sou almal 'n deel he aan hierdie opvoedings

proses. 

34. Ibid, 16.6.1881. 
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Die besware van die koloniale pers het hy een vir een weerle. Op 

hulle beswaar dat 'n Suid-Afrikaanse Republiek onbevoeg sou wees 

om die Swartvraagstuk te hanteer, het hy geantwoord dat daar geen 

slegter beleid jeens Swartes kon wees as die van Brittanje nie, 

veral as gelet sou word op die hantering van Basoetoland. Hul 

tweede beswaar was dat Engelse kapitaliste nie aan 'n Suid-Afri-

kaanse Republiek geld sou leen nie. Volgens Borckenhagen sou 

die Engelse, solank hulle wins kon maak, aan enigeen geld leen; 

'n Suid-Afrikaanse Republiek sou beter sekuriteit bied as Suid

Amerika, aan wie Engelse wel geld geleen het. Derdens het die 

Engelse pers samewerking tussen die groot verskeidenheid rasse, 

groepe en partye in Suid-Afrika onmoontlik geag. Borckenhagen se 

verweer hierop was dat daar geen verdeeldheid in Suid-Afrika sou 

wees as 'n deel van die bevolking nie verkies het om Britse 

onderdane te bly terwyl die res Suid-Afrikaans wou wees nie. Die 

haat in Suid-Afrika is gewek deur 'n vreemde, derde party.35 

Die teenstand van die Engelse pers en koloniale imperialiste was 

nie vir Borckenhagen en sy mede-bondslede in die Vrystaat so 

kwetsend en skadelik as die van pres. Brand nie. Die doelstel

lings van die Afrikanerbond was in direkte teenstelling met die 

President se pro-Britse gesindheid en sy bewondering van die 

Engelse taal en kultuur. Dit is dus te begrype dat hy daarteen 

te velde sou trek. Tydens sy jaarlikse rondreis op die platte-

land in 1881 het die Smithfieldse tak van die Afrikanerbond kom 

'n adres aangebied. In sy antwoord daarop het hy sy misnoee 

jeens die beweging uitgespreek. Hy het dit betreur dat die Bond 

so op die voorgrond gestel is. Die Bond sou slegs tweedrag ver

wek. Die Basoeto-oorloe het die Vrystaters verenig en hy het nie 

35. Ibid, 1.9.1881. 
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die noodsaaklikheid van 'n Afrikanerbond gesien om eenheid te be

werkstellig nie. Hy wou nie he dat aan enigeen aanstoot gegee 

word nie en gtiewe kon op konstitusionele wyse gelug word. Hy 

het die Bond daarvan beskuldig dat hy hom bo die gevestigde rege-

ring wou verhef en 'n regering binne 'n regering daar wou stel. 

Soiets sou hy nie duld nie. 36 

The Friend, koloniale Engelse koerante en Brand se ondersteuners 

was baie in hul skik met die wyse waarop die President die Afri-

kanerbond kortgevat het. Dit het egter nie die einde van die 

Bond in die Vrystaat beteken nie en pres. Brand moes tot aan die 

einde met die daring in sy vlees bly saamleef. As die Bond egter 

nie die steun van invloedryke leiers soos Reitz en Borckenhagen 

met sy gewilde koerant geniet het nie, sou die knou erger gewees 

het. 

Brand se aanval het homself moontlik meer skade berokken as die 

Afrikanerbond. 'n "Burger" van Rouxville het die twyfel wat in 

baie Vrystaters se gemoedere ontstaan het, verwoord toe hy gevra 

het: "Wat hebben wij tach eigenlijk aan ZH.Ed., is hy dan geen 

Afrikaner?") 7 

Borckenhagen was dade 1 ik op die verdediging en het in 'n aantal 

hoofartikels die Bond se doelstellings en betekenis en die nasio

nale aspirasies van die Vrystaatse Afrikaners duidelik uiteenge

sit. Hy het daarop gewys dat die Afrikanerbond nie gestig is om 

onwettige en onregmatige doeleindes te bereik nie, maar die ge

volg was van die gebeure in Transvaal. Die Transvaal~e Vryheids-

36. Malan, Politieke Strominge, p.lOl. 

37. De Express, 10.11.1881. 
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oorlog het bewys dat die Suid-Afrikaanse volk een was in taal, 

denkbeelde, hoop en verwagtings en dus gemeenskaplike belange ge

had het. Toekomstige vereniging sou nie die gevolg wees van 'n 

Engelse konfederasie nie, maar van die liefde vir vryheid en die 

verlange om een volk te wees. Die oorlog het Suid-Afrikaners se 

sluimerende vaderlandsliefde laat ontwaak. Die algemene gevoel 

was dat dit nie weer toegelaat moes word om in te sluimer nie, 

maar in elke opsig opgewek en aangemoedig moes word - in die 

skoal, gemeenskap en staat - sodat Suid-Afrika kon ontwikkel en 

verdere oorloe voorkom kon word. Teenstanders het die Bond egter 

vals voorgestel deur te se dat dit verdeeldheid sou veroorsaak en 

Suid-Afrikaanse ontwikkeling sou vertraag. 

Transvaal sou nie sy onafhanklikheid herwin het as hy so oorver-

sigtig soos Brand was nie en die Afrikaner was nie bereid om 

daardie onafhanklikheid weer prys te gee nie. Vir die handhawing 

van wat bereik is en die geleidelike ontwikkeling van 'n vry en 

verenigde Suid-Afrika moes 'n Suid-Afrikaanse vaderlandsliefde 

aangekweek en vertroetel word. Dit was die Afrikanerbond se 

hoofdoel en dit het nie verskil van pres. Brand se einddoel van 

'n verenigde Suid-Afrika nie, maar wel in die tyd en wyse daar-

van. Drome alleen sou nie baat nie, daar moes gewerk word: 

skouer aan skouer, man teen man. Dit kon nie aan die Voorsienig-

heid oorgelaat word nie. Hy was daarvan oortuig dat die Bond sou 

lewe en bloei totdat die doel bereik is. Al sou die hooggeplaas-

des in die land hulle simpatie weerhou, sou die Afrikanerbond nie 

sy plig versuim nie en daar was ook nie 'n gebrek aan bekwame 

Suid-Afrikaners wat in die belang van hul land na vore sou kom 

nie.38 

38. Ibid, 27.10.1881. 

- l 71 -



Hy het Afrikaners opgeroep om van hul vaderlandsliefde iets meer 

tasbaars as blote gevoel te maak. Hulle moes aktief saamwerk om 

die ideaal van die Afrikanerbond te verwesenlik. Teenoor pres. 

Brand se siening dat sake geleidelik moes ontwikkel deur die sa

mewerking van almal, het Borckenhagen geglo dat die Afrikaner 

homself net kon laat geld en kon voortbestaan as hy sou aandring 

op die erkenning van sy posisie. Dit kon sonder haat en bitter-

heid geskied. Die Engelse party sou byvoorbeeld nooit toegewings 

maak wat betref die Afrikaner se taalbeweging nie. As pres. 

Brand se raad gevolg sou word in plaas van lewendige en vasberade 

agi tasie, sou die Ho 11 andse taa 1 binne 'n honderd jaar dood en 

begrawe wees. So ook alles wat Suid-Afrikaans was. Die Afrika-

nerbond wou nie 'n regering binne 'n regerir.g wees nie en sou die 

konstitusionele prosedure volg deur memories en versoeke aan 

Volksraadslede om hulle saak in die Volksraad voor te dra. Die 

Bond was 'n nasionale beweging wat bestaansreg gehad het en as 

pres. Brand dit sou onderdruk, sou hy die onderdane van hul vry

heid ontneem.39 

Die skerpsinnige Borckenhagen het munt geslaan uit die feit dat 

pres. Brand en John X. Merriman in diesel fde koor van veroorde

ling van die Afrikanerbond gesing het, en deur die Kaapse pers 

gedirigeer is. Volgens hom het hulle almal hul geloof in harmo

niese samewerking uitgespreek eerder as in die bevestiging van 

'n Suid-Afrikaanse nasionalisme. Hierdie pers se sogenaamde 

liefde vir en begeerte na hartlike samewerking is geloenstraf 

deur hul kritiek op die toekenning van onafhanklikheid aan Trans

vaal. Hulle sou die Transvalers eerder verpletterd, verban, ver

foei en vergruis wou sien waarna, volgens hulle, die glorieryke 

39. Ibid, 3.11.1881 
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tydperk sou aanbreek wanneer die were1d met verwondering getuie 

sou wees van die samewerking van beide nasiona1iteite. Met sny-

dende ironie en sarkasme het hy voorspe1 dat wanneer die Britse 

Jingo in Suid-Afrika met verhewe minagting sou vo1hard in sy 

1aagskatting van die Boer en 1aasgenoemde verp1etter sou word 

onder 'n burokrasie sonder mede1ye, sou die sagmoedige pres. 

Brand en die s1uwe Merriman die verwesen1iking van hu11e droom 

aanskou en die goue eeu van Suid-Afrikaanse staatkundige lewe en 

ge1uk sou bereik wees. Vir hu 11 e sou di t 'n seen wees as die 

Afrikanerbond teespoed en nederlaag in die gesig sou staar - te 

danke aan Brand en Merriman. 

Dit het Borckenhagen meer as ooit oortuig dat die Afrikanerbond 

noodsaak1ik was as teenwig van wat hy die ho11e en onopregte 

betuigings van 1iefde, vriendskap en samewerking genoem het. Die 

Afrikanerbond sou waaksaam wees om nie foute te maak en nie on-

konstitusionee1 op te tree nie. Hy sou werk om Suid-Afrika voor

spoedig en groot te maak en sy 1otgeva11e in die hande van mense 

te p1aas wat hart en sie1 Suid-Afrikaans was en Suid-Afrikaanse 

in p1aas van buite1andse belange wou bevorder.40 

Di Patriot het gevoel dat die teenstand van mense soos Merriman 

en Brand, wat hy die inv1oedrykste staatsmanne in Suid-Afrika 

genoem het, 'n bewys was van die belangrikheid van die Afrikaner-

bond. 'n Mens slaan tog nie 'n v1ieg met 'n knopkierie dood nie 

en 'n koning roep nie sy leer op om 'n muis in sy klerekas te 

vang nie! 41 

40. Ibid,l0.11.1881. 

41. Du Toit, p.168 (aangehaal uit Di Patriot, 13.1.1882). 
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Borckenhagen se samegroepering van Brand en Merriman het indruk 

gemaak. Hy en Reitz het alle£ in hul vermoe gedoen om Brand se 

invloed en teenstand teen die Afrikanerbond teen te werk, nie net 

in die pers nie, maar ook deur die Bloemfonteinse wyksbestuur te 

motiveer om 'n verklaring uit te reik dat dit die Bond se doel 

was om alle nasionaliteite te v~renig en te laat saamwerk tot die 

heil van Suid-Afrika en nie om te verdeel nie. Reitz is na talle 

vergaderings uitgenooi en daar het hy Brand se aantygings weer

le. Baie burgers het hul teleurstelling en misnoee met pres. 

Brand uitgespreek. Die Bond het floreer en besonder lewenskrag-

tig geword. Nog vyftien takke is in die nege maande na pres. 

Brand se toespraak gestig.42 Ook in Transvaal het die Bond vinnig 

gevorder. 43 

Davenport skryf dat die Vrystaatse Bond juis vinniger gegroei het 

as gevoJg van Brand se uitlatings, maar die feit dat die organi

sasie lateraan sy posisie nie so maklik kon handhaaf as wat dit 

aan die begin gegroei het nie, is syns insiens toe te skryf aan 

Brand se volgehoue teenstand.44 Hofmeyr en Reitz45 sowel as 

J. A. Coetzee stem met hom saam. Laasgenoemde wys daarop dat die 

Vrystaat behoefte gehad het aan 'n nasionaal-politieke organisa

sie en Brand se kritiek het so 'n organisasie gekortwiek. Omdat 

Brand die Bond beskuldig het dat hy 'n regering binne 'n regering 

wou wees, het die Bond sy bes gedoen om te bewys dat hy hom nie 

met politiek wou inlaat nie en is volgens hom feitlik gereduseer 

42. Malan, Politieke Strominge, p.l03. 

43. De Express, 29.6.1882. 

44. Davenport, p.48. 

45. Hofmeyr en Reitz, pp.l99-200. 
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tot 'n nasionaal-ekonomiese en nasionaal-kulturele organisasie.46 

Die Bond het na die siening van S. F.Malan wel 'n belangrike rol 

in verkiesings gespeel, maar daar is, soos reeds genoem, nooit 'n 

blokstem gevorm nie. Daarbenewens het Reitz en Borckenhagen nie 

na po 1 i tieke mag gestrewe nie. Hu 11 e wou die Bond gebruik om re

publikanisme in die Vrystaat en Suid-Afrika te bevorder, maar nie 

om Brand teen te staan of te ontsetel nie.4 7 

Die groei van die Afrikanerbond het tot gevolg gehad dat die 

Engelse pers gereelde aanvalle daarop geloods het. Die Natal 

Mercury kon maar net uitroep dat die Bond 'n groeiende en aggres

siewe invloed verteenwoordig het wat die toekoms van Suid-Afrika 

diep sou beinvloed. 48 

Die Contemporary Review en Penny Mail het De Express daarvan be

skuldig dat hy tweespalt veroorsaak en haat teen Engeland opgewek 

het. Die Engelse koerante in al die uithoeke van die land was 

maar te bewus van De Express se invloed. Borckenhagen het egter 

volgehou dat hy graag samewerking tussen Afrikaners en Engelse 

in 'n verenigde Suid-Afrika wou he, maar sender inmenging van die 

Bri tse Ryk. Daartoe moes die Afrikanerbond gebruik word. As die 

Engelse die reg gehad het om hul taal te gebruik, dan moes hulle 

dit ook aan die Afrikaners gun. Die Afrikanerbond het 'n regver

dige saak gedien en het gehoop op die welwillendheid van en 'n 

beter verstandhouding met sy teenstanders.49 

46. Coetzee, p.239. 

47. Malan, Politieke Strominge, p.lll. 

48. Ibid, p.l03. 

49. De Express, 22.12.1881 en 2.2.1882. 
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Borckenhagen het herhaaldelik daarop aangedring dat daar nie net 

gepraat moes word nie, maar veral gedoen moes word. Hy het die 

bevordering van onderwys as een van die Bond se belangrikste take 

gesien en dit het dan ook een van die gereelde onderwerpe onder 

besprekings op Bondsvergaderings en in die pers geword. 

By die Bloemfonteinse wyksbestuursvergaderings met Borckenhagen 

as sekretaris, is byvoorbeeld op 11 Oktober 1881 twee besluite 

geneem wat as memories aan die Volksraad gestuur sou word nadat 

dit na ander takke gestuur is om geteken te word: 1) Die Volks

raad is versoek om in oorlegpleging met die Inspekteur van Onder-

wys 'n kommissie van deskundiges te benoem om stappe te neem om 

nasionaalgerigte skoolboeke op te stel en die gebruik daarvan 

verpligtend te maak in staatskole. 2) Die Volksraad is verder 

gevra om in samewerking met die Inspekteur van Onderwys bewaar

skole (Infant Schools) in elke dorp of stad en waar moontlik op 

die platteland op te rig.50 Aan die begin van die Volksraadsit

ting van 1881 is lede van die Arikanerbond en ander 

belangstellendes opgeroep om hulle handtekeninge onderaan •n 

memorie oor onderwyssake in die kantoor van De Express te kom 

gee.51 Pres. Brand het tydens die Volksraadsitting van 1883 in sy 

aanspraak die totstandkoming van 'n bewaarskool by Eunice aanbe

veel. Borckenhagen het dit verwelkom omdat hy gemeen het dat 

Hollands daar sy regmatige plek sou kry.52 Hoewel die Volksraad 

dit nie tydens daardie sitting goedgekeur het nie53, het die 

skool tog later 'n werklikheid geword. 

50. Ibid, 13.10.1881. 

51. Ibid, 4.5.1882. 

52. Ibid, 10.5.1883. 

53. OVSVR, 2.7.1883. 
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Net voor die Afrikanerbond se Provinsiale Bestuursvergadering in 

Desember 1882 het Borckenhagen betoog dat onderwys in die 

Vrystaat onvoldoende was en dat die Bond moes help om 'n oplos-

sing te vind. Die arbeidsprobleem, wat daarmee saamgehang het, 

moes ook bespreek word.54 Daar was nie genoeg arbeiders nie en 

kinders moes hul ouers met die boerdery help en kon dus nie 'n 

skool bywoon nie. 

Op 2 Desember 1882 en weer in 1883 het die Provinsiale Bestuur, 

waarop Borckenhagen gedien het, 'n aantal besluite rakende onder

wys geneem. Een daarvan was dat Bondslede gevra moes word om 

Bondskole in wyke op te rig. 55 Borckenhagen het hierdie gedagte 

sterk gepropageer. Hy het gevra dat elke wyk self vir sy skool 

moes sorg hoewel die regering ook iets sou hydra en dat Bondslede 

bestaande regeringswykskole moes ondersteun.56 

Die eerste Bondskool in die Vrystaat is op 13 Augustus 1883 in 

die wyk Midde-Modderrivier in die distrik Bloemfontein geopen met 

18 leerlinge. Reitz en Borckenhagen was onder andere teenwoordig 

by hierdie heuglike gebeurtenis. Reitz het in sy toespraak gese 

dat dit 'n vreugde was om die volle vrugte van die Bond te sien. 

Die doel van die Afrikanerbond was om 'n nasie te stig deur 

liefde en nie deur haatlikheid nie. Liefde begin tuis en dus 

moes Afrikaners eers hul eie land en volk liefhe sonder om ander 

te haat. Borckenhagen het die kinders gewys op die groot verant

woordelikheid wat op hulle gerus het omdat dit die eerste Bond

skoal was en die sukses of mislukking daarvan sou bepaal of nog 

54. De Express, 16.11.1882. 

55. Ibid, 15.3.1883; Malan, Politieke Strominge, pp.ll9-120. 

56. De Express, 31.5.1883. 
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sulke pogings aangewend moes word. fly het belowe om binne drie 

maande die drie mooiste boeke in sy winkel as pryse aan die skool 

te skenk. 57 

'n flele aantal rondgaande Bondskole is voorts opgerig en onder-

wyssake het steeds by Bondslede voorrang geniet. Vera! die kwes-

sie van nasionaalgerigte handboeke en onderwys en die gebruik van 

flollands as onderrigmedium het aandag geniet en talle memories in 

die verband is aan die Volksraad gestuur. Op onderwysterrein het 

die Bond sukses behaal en dr. J. Brebner, Inspekteur van 

Onderwys, wat nie 'n ondersteuner van die Bond was nie, het tog 

erken dat sy werk deur die Bond vergemak 1 ik is. 58 floewe 1 daar 

vordering was wat die gebruik van flollands betref, het daar nog 

'n lang stryd voorgele. 

Die sogenaamde Nasionale Kongres van die Kaapse Afrikanerbond het 

sedert 12 September 1882 te Cradock plaasgevind en 500 belangstel

lendes, waaronder 96 afgevaardigdes en talle parlementslede was 

teenwoordig. Borckenhagen het verklaar dat daar nog nooit so 'n 

groot politieke byeenkoms in die Kaap was nie en dit het bewys 

dat die Bond nie aan die verval was nie, maar toe eers begin het 

om hom behoorlik te laat geld. Samesmelting van die Afrikaner-

bond en die Boerebeskermingsvereniging is onder andere bespreek 

en Borckenhagen het die gedagte gesteun omdat dit groter poli-

tieke krag sou beteken. Verder was daar 'n beweging om flollands 

in die Kaapse howe in te voer - iets wat syns insiens gewis sou 

gebeur as boere hulle politieke mag sou aanwend. "Poli tieke ont-

wikkeling, hand aan hand gaande met algemeene opvoeding, kan 

57. Ibid, 16.8.1883. 

58. Malan, Politieke Strominge, p.l20. 
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waar 1 i jk geen andere dan een hei 1 zam reactie ui toefenen op den 

vroegeren droomerigen staat van zaken en moet Zuid Afrika ten 

goede komen", het hy geskryf. 59 

Na die kongres te Cradock het Borckenhagen twee insiggewende 

hoofartikels geskryf waarin hy die Bond se doelstellings, beteke

nis en werksaamhede helder uiteensit. Enersyds wou hy die Bond 

daarmee teen kritiek verdedig en andersyds die volk weer eens 

motiveer om die Bond te steun en polities betrokke te raak. 

Volgens hom was duisende grondeienaars wat in hul land se poli

tiek belang gestel het, deur omstandighede en hulle individuali

teit uitgesluit van deelname daaraan. Die swaartepunt was in die 

stede en dorpe. Die inwoners van dorpe en stede en die pers was 

so onbewus van die neigings en karakter van die plattelanders dat 

hulle 'n beweging op tou gesit het wat gelei het tot die 

anneksasie van Transvaal. Dadelik was daar reaksie. Die suiwer 

Afrikaanse element is opgewek tot sulke teenstand as wat nooit 

van hulle verwag is nie. Daar het 'n begeerte ontstaan na 'n 

sterk en soliede front teen inmenging van buite en oorheersing 

deur vreemdelinge. Dit was die rede vir die ontstaan van die 

Bond. Sy taak was om die kiesers polities op te voed deur vrye 

en herhaalde besprekings van wat die vol k wou he. Dit was geen 

revolusionere gees nie, maar so konserwatief dat dit eintlik 'n 

tekortkoming was. Daar was nie sprake van iets onwettigs nie. 

Die Afrikanerbond sou dus bedaard en sonder om aanstoot te gee sy 

werk verrig en net gevaarlik wees vir diegene wat wou probeer om 

Suid-Afrika deur vreemde bajonette te regeer.60 

59. De Express, 14.9.1882. 

60. Ibid, 28.9.1882. 
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Die eerste vergadering van die provinsia1e bestuur van die Afri

kanerbond in die Vrystaat is vir 30 November 1882 bepaa l. Die 

doe1 daarmee was, vo1gens Borckenhagen, om die organisasie van 

die Bond in die Vrystaat formee1 te vo1 tooi en werk1 ik aan die 

gang te sit. Ter voorbereiding hierv an het hy 'n oorsig gegee 

van die eerste agtien maande van die Bond in die Vrystaat. Hy 

was daarvan oortuig dat die stand van sake 1ede en vriende met 

genoegdoening sou vervu1. Ten spyte van teenkanting en agterdog 

het die Bond oor1eef. Die vergadering van die provinsia1e be

stuur sou die kroon op sy werk span. Aan die verski11ende komi

tees is die ge1eentheid gegee om die be1angrikste po1itieke kwes

sies te opper sodat menings uitge1ok, in1igting versprei en same-

werking tot stand gebring kon word. So moes spoorwee byvoor-

bee1d ryp1 ik bespreek word sodat deur wrywing van gedagtes die 

waarheid aan die 1ig kon kom. By die vergadering sou 'n korre

sponderende komitee aangewys word en hy het voorgeste1 dat hu11e 

'n studiestuk oor spoorwee opste1. Sko 1e was 'n ander be 1 ang-

rike kwessie en daar moes bedink word hoe op1ossings gevind kon 

word. Daar was ook die arbeidskwessie en p1akkery op p1ase. 

Daar is beweer dat hierdie sake by die Vo1ksraad tuishoort. Syns 

insiens moes die Bond be1angste11ing in po1itieke sake opwek. 

Dit moes 'n po1itieke organisasie wees wat op konstitusione1e 

wyse brandende kwessies van die dag op die voorgrond sou ste l. 

Hy het dus op goeie bywoning van die vergadering vertrou. 61 

By die vergadering is De Express as die Bondsorgaan vir die 

Vrystaat aangewys. In die koerant sou daar 'n afsonder1 ike by

voegse1 vir die Bond wees en besture is versoek om die versprei

ding van De Express te bevorder. Omdat die tyd te min was om a 1 

61. Ibid, 16.11.1882. 
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die kwessies wat hierbo genoem is, deegl ik te bespreek, is 

besluit dat die korresponderende komitee alle wyksbesture in die 

Vrystaat moes uitnooi om hul menings oor hierdie sake voor die 

volgende sitting van die provinsiale bestuur te lug. Die komi-

tee sou bestaan uit F. W. Reitz, P. F. R. de Villiers en Carl 

Borckenhagen62 en sou 'n baie belangrike rol speel. Die byvoegsel 

het gereeld verskyn en alle nuus, korrespondensie, kennisgewings 

en notules en verslae van vergaderings van die Bond het daarin 

verskyn. Die drukwerk is gratis gedoen.63 

Lang briewe waarin medeburgers o~geroep is om die Bond te steun 

en sy doelstellings uiteengesit is, het verskyn- briewe waarin 

Borckenhagen se gedagtes in sy hoofartike ls dikwe ls herhaa 1 en 

onderstreep is. "Een Bondsman" het byvoorbeeld geskryf dat die 

Afrikaners geen belangstelling in die politieke lewe van hul land 

gehad het nie. Soms het daa~ net ses persone opgedaag om 'n 

Volksraadslid te kies en die lid moes dan die volk verteenwoordig 

en besluite oor gewigtige sake soos oorlog en vrede, spoorwee en 

die besteding van hulle geld help neem. Die Engelse daarenteen 

het lewendig deelgeneem aan die politiek en baie partye gestig. 

Die Afrikanerbond moes help om Afrikaners wakker te skud om ver

kiesings van Volksraadslede, veldkornette en skoolkommissies by 

te woon, deel te neem aan wapenskoue en skyfskiet, onderwys te 

bevorder, leeskamers te stig en goeie boeke te koop en te ver

sprei. Afrikaners moes saamwerk om vaderlandsliefde en die moe

dertaal te bevorder en te bewaar.64 

62. Ibid, 7.12.1882. 

63. Ibid, 29.3.1883. 

64. Ibid, 29.3.1883 en 10.5.1883. 
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Die korresponderende komitee van die Vrystaatse Afrikanerbond het 

'n belangrike taak verrig om die organisasie van die Bond vlot te 

laat verloop. Een van hulle take was om kontak met die Kaapse en 

Transvaalse Bonde te maak. Dit was die Vrystaat wat die leidende 

rol gespeel het om die doel van die Bond, 'n verenigde Suid

Afrika, tot stand te probeer bring. In Desember 1882 het hulle 

met die Transvaalse Bond gekorrespondeer, maar die was nog nie 

gereed vir samewerking op bree vlak nie as gevolg van die nasleep 

van die oorlog. 

In Mei 1883 het die Kaapse Afrikanerbond te Richmond vergader. 

F. W. Reitz en C. Visser van die Vrystaat is daarheen afgevaar-

dig. Volgens S. F. Malan het dit geskied as gevolg van Reitz en 

Borckenhagen, as lede van die korresponderende komitee, se ywer 

om met die Bond in die Kaap saam te werk en die Bond daar te be

vorder. Die vernaamste handeling van die vergadering was die sa

mesmelting van die Afrikanerbond en die Boerebeskermingsvereni

ging. Reitz het hierin 'n groot rol gespeel, vera! wat betref die 

opstel van die grondwet.65 

Borckenhagen het, soos reeds aangetoon, hierdie samesmelting ver

welkom, want dit sou beteken dat die Afrikaanse element hom krag

tiger kon laat geld en die volk polities kon opvoed. Die uitein

de sou syns insiens wees dat Suid-Afrikaners hulle eie sake kon 

behartig. Terwyl dit vir hom gelyk het asof die Kapenaars nou 

daarvan bewus geword het dat hulle deel was van ~ groter Afrika

nervolk in Suid-Afrika, het hy by hulle aanbeveel dat hulle die 

Vrystaat se eis om 'n deel van die invoerreg steun, asook die 

65. Malan, Politieke Strominge, p.l04. 
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konferensie tussen Transvaal, Natal en die Vrystaat.66 

Ongelukkig het daar by die vergadering reeds die eerste barste in 

die eenheid verskyn, want sommige Kapenaars wou nie afsien van 'n 

verbintenis met die Bri tse Ryk nie. J. H. Hofmeyr het die to nee 1 

begin voorberei vir die oorname van die Bond.6 7 

'n Ander gevolg van die vergadering te Richmond was die kritiek 

op hoofregter F. W. Reitz se deelname daaraan. Die Cape Argus 

het van die Britse Hoe Kommissaris geeis om by pres. Brand te 

protesteer dat die hoofregter 'n 1 eier was van 'n beweging wat 

die Britse vlag wou stryk en Suid-Afrika deur die Afrikaner wou 

laat regeer. Borckenhagen het Reitz se optrede verdedig aange-

sien die Bond waarvan Reitz 'n leier was, die volste bestaansreg 

en 'n verhewe doel gehad het. Die Bond moes meehelp om die volk 

hul regmatige betrokkenheid by die politiek van die land te laat 

besef.68 

Die Vrystaatse Afrikanerbond het weer eens 'n poging aangewend om 

saam met die Transvaalse Bond te vergader. By die Vrystaatse 

provinsiale bestuursvergadering in Mei 1884 is besluit om 'n kon

gres vir Transvaalse en Vrystaatse Bonds- en Volksraadslede te 

reel. Die kongres sou op 24 Desember 1884 te Potchefstroom 

plaasvind. 

Borckenhagen het hom daarin verheug dat een van sy diepste 

begeertes op die kongres ter sprake sou kom, nl. samewerking 

66. De Express, 31.5.1883. 

67. Malan, Politieke Strominge, p.l05. 

68. De Express, 14.6.1883. 
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tussen die twee republ ieke. Indien daar 'n wedersydse begeerte 

tot samewerking was, sou op konstitusionele wyse by die Volksrade 

van die twee republieke aanbeveel word dat die saak bespreek en 

daaroor beslis moes word. Dit was vir hom verbasend dat die 

planne om 'n kongres te hou soveel teenstand in die Kaap en 

elders uitgelok het - selfs by die Volksstem, die Bondsorgaan in 

Transvaal, wat beweer het dat die tyd nie gelee was nie.69 Dit is 

duidelik dat Borckenhagen baie te doene gehad het met die idee 

van •n kongres en die opstel van die agenda. 

By die kong res - deur Ma 1 an as keerpunt in die geskiedenis van 

die republieke beskryf70- is besluit dat •n nouer verbintenis 

tussen die republieke, wat later tot politieke vereniging sou 

lei, noodsaaklik was en dat alle middele gebruik moes word om die 

saak te bevorder. Ds. S. J. du Toit, voorsitter van die kongres, 

het daarop gewys dat die Londense Konvensie van 1884 samewerking 

tussen die twee reRublieke moontlik gemaak het. "'t Congres 

heeft geschiedenis gemaakt; de eerste steen is gelegd voor de 

vereeniging der twee Zusterrepublieken, de eerste mogelijk van 

een Vereenigd Zuid-Afrika. 2l(sic!} December 1884 zal een gedenk

dag blijven in die jaarboeken van Zuid-Afrika", het hy gesi. 

Die korresponderende komitees sou memories opstel, dit na Bonds

takke stuur vir ondertekening en dan na die twee Volksrade wat 

versoek sou word om stappe te neem.71 Die Afrikanerbond sou 

voortaan op georganiseerde wyse druk uitoefen vir staatkundige 

toenadering tussen die republieke. 

69. Ibid, 4.12.1884. 

70. Malan, Politieke Strominge, p.l05. 

71. De Express, 1.1.1885 en 8.1.1885. 
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T. B. Wiese (Junior), bekende Bondsman en afgev aardigde van die 

tak Bo-Modderrivier, distrik Bloemfontein, het in De Express die 

kongresbesluite verduidelik. Wat vereniging van die republieke 

betref, het hy voorspel dat die twee state later onder een rege

ring geplaas sou word. Dit sou egter langsaam en op 'n natuurli

ke wyse geskied scos die groei van 'n boom. Vireers moes elkeen 

in sy eie staat saamwerk tot die welvaart van sy eie volk. 72 

Die volk het aan die openbare debat begin deelneem. Borckenhagen 

kon daarop roem dat die Afrikanerbond lewe opgewek het waar daar 

doodsheid en onverski lligheid was. Oat 'n Bondsman, Neethling, 

die verkiesing in die Kaap teen 'n Engelsman, Ross, kon gewen 

het, was 'n bewys hiervan.73 

Die meeste takke van die Afrik~nerbond het gereeld vergader en 

hulle notules na De Express gestuur vir publ ikasie. Verskeie 

onderwerpe is by die vergaderings bespreek; nouer vereniging met 

Transvaal en spoorwee was bo-a an die 1 ys. Die 1 and se benarde 

finansiele posisie, besuiniging, die vermindering van die aantal 

Volksraadslede, die stigting van boere- en wolverenigings, die 

oprigting van wolfabrieke en -markte en 'n modelplaas, die brand-

siektewet, omheining van plase en ander boerdery-aangeleenthede, 

die doelstellings en vrugte van die Bond, onderwys, 'n verenigde 

Suid-Afrika, die stigting van Jongeliedeverenigings, meer mag aan 

die howe van landdroste en heemrade en ook aan vrederegters en 

groter deelname van die burgers aan verkiesings tel onder die 

sake wat aan die beurt gekom het. Dit het Borckenhagen se hart 

verbly om te sien tot hoe 'n mate belangstelling in sake van die 

72. Ibid, 1.1.1885. 

73. Ibid, 27;3.1884. 
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dag, waarvoor hy so vuriglik gepleit het, toegeneem het. 

By 'n interessante vergadering van die Afrikanerbond-tak Kl ip

rivier, distrik Harrismith, bygewoon deur ongeveer 57 belangstel

lendes, is talle vrae gevra en beantwoord. Die twyfelagtiges was 

ook daar. N. Prinsloo het, in navolging van pres. Brand, gevra 

of die doel van die Bond was om 'n eie regering in 'n regering 

tot stand te bring. Die voorsitter, I. C. Wessels, het geant

woord dat die Bond met die regering wou saamwerk en dat alle 

wense van Bondslede eerbiedig aan die regering bekend gemaak sou 

word by wyse van memories. 'n Ander vraag was wat die vrugte van 

die Afrikanerbond was. Die voorsitter het verduidelik dat daar 

in die Kaap en die Vrystaat reeds baie vrugte was, onder andere 

dat daar veel meer belangstelling by die verkiesing van amptenare 

was, skole vir minderbevoorregte kinders is opgerig en burgers 

het die geleentheid gekry om hul belange en wense by die regering 

bekend te maak. By die vergadering is ook besluit om 'n Jonge-

1 ings vereniging te stig. 74 

Borckenhagen het sy tevredenheid met die groter betrokkenheid van 

die burgers by die openbare lewe te kenne gegee in 'n hoofartikel 

met die opskrif: "Politieke Ontwaking!" Hy was verheug om die 

burgers se groter belangstelling in staatsaangeleenthede te sien. 

Dit was 'n goeie en gesonde verskynsel. Manne van wie dit nie 

verwag is nie, het na vore gekom en oral in vergaderings het 'n 

gees van patriotisme geheers. Hy het die hoop uitgespreek dat 

die prysenswaardige gees van belangstelling sou bly, kragtiger 

word en invloed uitoefen. Vroeer is daar geen ag geslaan op die 

pers nie en wanneer hy kritiek uitgespreek het, is dit as inmeng-

74. Ibid, 19.3.1885. 
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ing en aanmatiging beskou en geignoreer. Daar was rede tot kri-

tiek, want nerens was daar 'n meer persoonlike regering as in die 

Vrystaat nie, maar sy kritiek was altyd in milde vorm. Die volk 

het egter die werk van die pers met onverskilligheid beantwoord. 

Di~ toestand het 'n plotselinge verandering ondergaan en "het 

volk is ontwaakt tot zijn plicht". Sommige was van mening dat 

die gisting te ver gegaan het. Hy was daarvan oortuig dat die 

burgers nie buite hul konstitusionele regte sou optree nie. 

Soms was die toon van die burgers miskien te skerp, maar as die 

regering verbeterings sou aanbring, sou die publiek se stem 

minder onaangenaam opklink. ~en stem het nou vanuit die platte

land, dorpe en stede opgegaan om die volk se begeertes bekend te 

maak. Elkeen het, soos hy dit gestel het, sy steentjie aangedra, 

al was almal nie so vertroud met openbare aangeleenthede nie. 

Verbeterings moes aangebring word en dat die volk daarna gestreef 

het, was 'n bewys van sy gesonde konstitusionele sin.75 

Die volk se belangstelling in hul land se politiek het nie soveel 

vreugde in die Volksraad veroorsaak soos by Borckenhagen nie. 

Die talle memories ten gunste van nouer vereniging met Transvaal 

wat na die Potchefstroomse kongres gesirkuleer en in sommige 

gevalle in De Express afgedruk is, is ongunstig deur pres. Brand 

en sy volgelinge ontvang. Daar is reeds gewys op Brand se 

gebelgdheid omdat 'n sekere groep van die gemeenskap volgens hom 

probeer het om gesag te ondermyn en twis onder die volk te ver

wek. Syns insiens het 'n selfaangestelde organisasie nie die reg 

gehad om kontak met Transvaal te bewerkstellig nie, maar·slegs 

die Uitvoerende Raad. In hul steun aan hom het sommige raadslede 

beweer dat sulke optrede verraad was wat die onafhanklikheid van 

75. Ibid, 4.2.1886. 
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die Republiek bedreig het. Ten spyte van die Afrikanerbondlede 

in die Raad, soos J. H. W. Wessels en M. Heijns, se pleidooie, 

het die Volksraad, tot The Friend, se innige genot, die memories 

van die hand gewys. 76 

Die minagting waarmee die memories in die Volksraad behandel is, 

het skerp kritiek, vera! op pres. Brand, van Borckenhagen en 

talle burgers op verskeie vergaderings ontlok. Die pogings van 

die Raad om met die Kaap en Natal op die gebied van spoorwee saam 

te werk en nie die Delagoabaailyn te steun nie, het gemoedere 

gaande gemaak en regoor die Republiek is vergaderings gehou waar 

heftige stemme vir nouer vereniging met Transvaal en teen spoor

wee opgegaan het. Op 20 Januarie 1886 het 150 afgevaardigdes van 

6 distrikte •n kongres te Wepener bygewoon en in die Suidoos

Vrystaat het J. M. de Wet van Ladybrand talle vergaderings ge

reel waarop onder ander gewaarsku is teen die listige diploma

sie van die Kaap en Brittanje. 'n Aantal kommissies is saamge

stel om te organiseer en pleitskrifte is opgestel om lede van die 

Bond en ander Afrikaners op te roep om memories aan die 

Vo lksraad te stuur. Dit het 'n volksprotes geword. Daar was 

'n belangstelling in die openbare !ewe soos nooit tevore nie en 

die burgers het 'n ongekende gevoel van samehorigheid onder-

vind. Tereg kon Borckenhagen skryf "het volk is ontwaakt".77 

Die korrespondensiekolomme in De Express is oorstroom deur briewe 

waarin nouer vereniging bepleit is en teen die regering se spoor

planne en hantering van die finansies te velde getrek is. 

Sommige korrespondente het hul ontevredenheid met hul Volksraads-

76. Malan, Politieke Strominge, p.l31. 

77. Ibid, pp.l32-133; De Express, 4.2.1886. 
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lede uitgespreek, byvoorbeeld "Knapzakker" van Philippolis. Hy 

het geskryf dat hulle drie Volksraadslede teen die wense van die 

burgers gehandel het en dat hulle manne in die Volksraad wou he 

wat eerder vir die welvaart van die land as in hul eie belang 

gewerk het. 78 

J. M. de Wet, die sterk leier hierbo genoem, het De Express 

gebruik om die volk tot optrede en die regering tot nadenke op te 

roe~ Hy het begin deur Borckenhagen te loof vir "de getrouwheid 

en ijver waarmede gij onze volksbelangen en Afrikaansche zaak 

voorstaat, van het begin tot heden toe". Daarna het hy die groot 

verandering in die gees van die burgers geskets. Daar was 

belangstelling in die land se welvaart; ook gelykheid en eenheid 

deur broederlike samewerking. Die rojale wyse waarop die regering 

in 'n tyd van geldskaarste met die burgers se belastinggeld ge

werk het deur dit op nuttelose dinge soos die opmeting van 'n 

spoorlyn na Kimberley te verkwis, "heeft aanleiding gegeven tot 

een ongekende en buitengewone bijeenstrooming van burgers". Die 

burgers was kwaad en hy het vertrou dat die regering by die 

Volksraadsitting sy ore vir die volk sou oopmaak. Spoorwee was 

syns insiens 'n verterende mot met meer nadele as voordele. Om 

geld daarvoor by Engeland te leen, sou wees om die Vrystaat se 

vryheid met 'n servituut te besoedel. Die Vrystaatse broers moes 

ontwaak, want die tyd was ernstig. Hulle sou aan die Volksraad 

op eerbiedige wyse, maar met kragtige woorde, hul wense bekend 

maak. Die doe! was nie om die regering omver te werp nie, maar 

om hom ui t die modder op te help; nie om rebe 11 ie te veroorsaak 

nie, maar om dit te verhoed. As die regering skuld sou maak vir 

spoorwee, sou dit rebellie veroorsaak. Geen spoorwee moes gebou 

78. De Express, 4.3.1886. 
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word voordat daar geld was nie. 79 

Volgens De Wet het die burgers hulle op die vergaderings ordent

lik en fatsoenlik gedra het. Waarskynlik was sommige vergade

rings tog 'n bietjie lewendig, want "Vooruitgang" van Winburg het 

'n beroep op die burgers gedoen om nie op beskamende en revolu

sionere wyse op vergaderings op te tree nie - dit sou in die 

vyand se kraam pas. Die kerk en onderwys moes ook nie ondergrawe 

word nie. Griewe moes op 'n konstitusionele en eerbiedige wyse 

oorgedra word sender om die President en Volksraadslede te 

beledig. Burgers moes toon dat hulle dee! van 'n beskaafde volk 

was.80 Soos Borckenhagen dit gestel het, het die ywer soms 'n 

bietjie oorgekook, maar die feit is dat die volk nou intens 

belang gestel het in landsake. 

Daar is reeds aangetoon hoe die Afrikanerbond in die Vrystaat 

en vera! die korresponderende komitee die inisiatief geneem het 

om die samewerking van die Afrikanerbond in Transvaal en die Kaap 

te kry en om gesamentlike byeenkomste te probeer reel. Dit was 

immers op daardie tydstip die Bond se doe! om alle Afrikaners 

in Suid-Afrika te laat saamstaan sodat 'n verenigde Suid-Afrika 

onder 'n eie vlag tot stand kon kom. Vir die eerste en enigste 

keer het die sentrale bestuur van die Bond op 17 en 18 Februarie 

1886 in Bloemfontein bymekaargekom. Die konfl ik, vererger deur 

die ekonomiese resessie, tussen die Britse kolonies en die re

publieke oor ekonomiese en politieke sake soos invoerregte en 

tariewe en die anneksasie van Stellaland en Goosen het reeds 

groot afmetings aangeneem en daar was ook verwydering tussen die 

79. Ibid, 18.2.1886. 

80. Ibid, 11.3.1886. 
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verskillende afdelings van die Afrikanerbond. Elke afdeling 

wou sy eie land se ekonomiese belange bevorder. 

By die byeenkoms was daar dus ook nie volkome eenstemmigheid nie. 

Terwyl alma! saamgestem het dat daar na 'n verenigde Suid-Afrika 

gestrewe moes word, is die kwessie of dit onder 'n eie of die 

Britse vlag moes wees, opsygeskuif ter wille van die vrede. Die 

Bondsbrief wat na die vergadering aan alle takke gestuur is, het 

die verskille nog duideliker beklemtoon. Daarin is die Kaapse 

regering se tariewebeleid onder andere veroordeel. 

In sy hoofartikel waarin hy die byeenkoms bespreek, meld Borcken

hagen we! dat hy moed vir die toekoms gekry het, maar in die hele 

artikel val die klem meer op samewerking tussen die Vrystaat en 

Transvaal as op Suid-Afrikaanse samewerking. 81 

Dit sou nie lank duur voordat hy met verbittering sou uitroep dat 

die droom van 'n verenigde Suid-Afrika net 'n hersenskim was nie. 

Net 'n maand na die sentrale bestuur se vergadering in Bloemfon

tein, het die Kaapse Afrikanerbond in Grahamstad vergader. Die 

Engelse pers van die dorp het groot druk op die byeenkoms uitge

oefen en wa t Borckenhagen 'n "aak 1 ige resol usie" genoem het, is 

aangeneem. Die Kaapse Afrikanerbond sou naamlik vir konfederasie 

onder beskerming van Brittanje werk.82 Die Kapenaars wou graag 

van die sentrale bestuur ontslae raak. Dit het in naam bly 

voortbestaan sonder om enige invloed uit te oefen of ooit weer 

te vergader.83 

81. Ibid, 25.2.1886. 

82. Ibid, 1.4.1886. 

83. Davenport, p.96. 
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In 1887 is die verskille op die spits gedryf toe J. H. Hofmeyr, 

na sy deelname aan die koloniale konferensie in Londen, te kenne 

gegee dat hy hom voortaan sou beywer vir 'n ekonomies-verenigde 

Suid-Afrika wat uiteindel ik 'n verenigde Suid-Afrika onder die 

Britse vlag sou beteken. By die Kaapse Bondskongres te Uitenhage 

in Maart 1887 het D. van den Heever alreeds gepleit vir 'n unie 

onder die vlag van "ons geliefde koningin". Borckenhagen se on

midde 11 ike kommentaar was dat die republ ieke nie in so 'n unie 

sou dee1 nie.B4 

In 1887 het De Express en Di Patriot se paaie ook uiteengeloop. 

Reeds in 1883 het Di Patriot geskryf van 'n Britse Protekto

raat85 en Borckenhagen het met verbasing gevra of hy daarmee 

bedoel het dat die Vrystaters en die Transvalers weer Britse 

onderdane moes word.B6 Di Patriot en De Zuid Afrikaan het hulle 

beide ten gunste van 'n verenigde Suid-Afrika onder 'n Britse 

vlag en teen 'n spoorlyn na Delagoabaai uitgespreek en het 

gepleit vir 'n spoorlyn tussen Kimberley en Pretoria. Volgens 

Borckenhagen kon daar geen sprake van so 'n vereniging wees nie. 

Hy was tereg daarv an oortuig dat die Enge 1 se die Bond in die Kaap 

wou gebruik om die repub1ieke te ondermyn. Voortaan sou hy sy 

eie weg inslaan, want dit was vir hom 'n saak van onmoontlikheid 

om vir 'n verenigde Suid-Afrika onder die Britse vlag te werk.B7 

Namate die sitting van die Volksraad in 1886 nadergekom het, het 

84. De Express, 19.4.1887. 

85. Du Toit, pp.201-202 (soos aangehaal uit Di Patriot, 25.9.1883 

en 19.10.1883). 

86. De Express, 15.11.1883. 

87. Ibid, 27.12.1887. 
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die aantal openbare vergaderings weekliks toegeneem. 'n Korre-

spondent, "Cato de Oude" van Ladybrand, het vertel van die bewon

derenswaardige bedrywigheid op politieke gebied oral in die 

Staat. Openbare byeenkomste is gehou en druk besoek, memories 

ter tafel gele en flink geteken. Warme geesdrif vir nouer ver-

eniging en teen spoorwee is getoon. Sommige eise het miskien te 

ver gegaan, maar die meeste was billik. Die vernaamste dryfveer, 

soos hy dit gesien het, was die vrees dat die kleine Vrystaat 

onder sou gaan deur geldverspilling en wanordelike bestuur van 

landsake soos geruime tyd in swang was. Hy was bevrees dat as 

die regering nie na die volk sou luister nie, daar wanorde en 

oproer sou wees.88 

Die land was nog geknel in die greep van 'n jarelange droogte en 

ekonomiese resessie en besuiniging was een van die mees algemene 

onderwerpe onder bespreking op vergaderings. By hierdie vergade

rings is daar dikwels verwys na De Express se hoofartikels waarin 

daar kritiek op die regering se finansiele en administratiewe 

beleid uitgespreek is. Korrespondente het ook gemeld dat De 

Express hulle oe oopgemaak het wat die land se finansiele posisie 

betref. 

By die vergaderings is talle besuinigingsmaatreels voorgestel 

waarvan sommige baie onprakties was. Daar is gevra dat die 

aantal raadslede en hul toelaes verminder word en dat die sala

risse van amptenare besnoei word. Daar is selfs gemeen dat 

heelwat amptenare afgedank kon word, byvoorbeeld die Inspekteur 

van Openbare Werke en selfs die Inspekteur van Onderwys. Ander 

het heftig beswaar gemaak teen laasgenoemde voorstel aangesien 

88. Ibid, 18.3.1886. 
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dit onderwys in die Vrystaat sou knou. Party het gemeen predi-

kante en landdroste kon onderwys behartig. Die meeste wou nie 

eers hi dat spoorwei by die Volksraadsitting genoem word nie, 

eerstens weens die moeilike finansiele tye en tweedens omdat 

hulle eerder met die Zuid-Afrikaansche Republiek as met die Kaap 

verbind wou wees. Sewentig memories met 5 447 handtekeninge teen 

spoorwee is aan die Raad gestuur. 

Borckenhagen het meermale gepleit dat mense met insig en invloed 

moes toetree tot openbare debatvoering en positiewe bydraes moes 

!ewer om landsprobleme te help oplos. 'n Brief soos die van 

C. W. Browne van Rouxville getuig daarvan dat mense begin gehoor 

gee het aan sy oproep. Browne het aangevoer dat die vernaamste 

rede vir die swak finansiele toestand die feit was dat alles 

ingevoer en niks uitgevoer is nie. Wo 1 was een van die weinige 

produkte wat uitgevoer kon word en daarom moes die verbetering 

van die wolstapel voorkeur geniet. In plaas van om die oorsaak 

van die probleem te probeer vind en 'n oplossing te soek, was 

mense op vergaderings besig om uiterste maatreil s voor te stel 

soos die verandering van die administrasie, laer besteding aan 

onderwys en kleiner salarisse aan amptenare. Die land se groat-

ste behoefte was juis 'n goeie, sol iede opvoeding wat mense sou 

leer dink. Sander opvoeding sou die Staat agteruitgaan. Om 

regters af te skaf, sou dwaasheid wees, want 'n be hoar 1 ike reg-

stelsel was noodsaaklik. Verder sou vermindering in die salaris-

se van amptenare veroorsaak dat slegs swak amptenare getrek word 

en dit sou allerlei euwels tot gevolg hi. Sy raad was: "Educate, 

work, improve. Don't in a panic take retrograde steps".89 

89. Ibid, 25.3.1886. 

- 194 -



Terwyl Browne klem gele het op deeglike opvoeding, moet net weer 

daarop gewys word dat die Afrikanerbond van die begin af besef 

het dat die opvoeding van die jeug een van die belangrikste 

middels was om Afrikanernasionalisme te kweek. Die oprigting van 

skole en die stigting van Jongelingsverenigings was 'n gevolg van 

die besef. Die vergaderings van Jongelingsverenigings het die 

vorm van formele debatte aangeneem en die onderwerpe onder be

spreking was meestal baie aktueel en het dikwels oor landsake 

gegaan. Net soos by Afrikanerbond- en openbare vergaderings is 

daar onder andere oor spoorwee, nouer vereniging met Transvaal en 

besuinigingsmaatreels gedebatteer. 'n Voorbeeld van so 'n ver-

gadering kort voor die Volksraadsitting is die van die Jonge

lingsvereniging van Kliprivier, Harrismith wat op 15 April 1886 

gehou is. Twee onderwerpe is bespreek: nouer vereniging met 

Transvaal en die kwessie of daar vrye invoer moes wees of beper

kings op invoer.90 

Die vroeere onbetrokkenheid van die volk by die regering en ad-

ministrasie van die land was iets van die verlede. Die pers het 

die volk ten volle op hoogte gehou met die land se finansiele 

toestand. Op lewendige vergaderings is verantwoording van Volks

raadslede geeis vir die wyse waarop die burgers se belastinggeld 

bestee is. Dit was immers die eerste keer dat die volk direk 

belas is. Borckenhagen het, met die oog op die Volksraadsitting, 

die hoop uitgespreek dat die regering die volk se lewendige 

belangstelling in politieke en finansiele sake nie verkeerd sou 

verstaan nie. Hy is steeds beskuldig dat hy oproer stig terwyl 

hy, volgens hom, net die volk se gevoel vertolk het. Die swak 

finansiele toestand het veroorsaak dat daar 'n verlies van ver-

90. Ibid, 25.3.1886. 
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troue in die regering was en die Volksraad het nou voor 'n toets 

te staan gekom. Hy moes toon of hy van goeie geha 1 te was en dat 

hy kon besuinig en die land sorgvuldig administreer. Daar moes 

'n einde kom aan die ou beleid om maar die maklikste weg te volg 

en aan die gebrek aan energie, bekwaamheid, dissipline, moed en 

volharding. Daar was nog tyd om die saak reg te stel.91 Aange-

sien die volk so 'n ywerige belangstelling in landsake begin toon 

het, het hy die Volksraad versoek om die verslag van die finansi

ele kommissie openbaar te maak sodat die burgers se mening in-

gewin kon word.92 

gedoen nie. 93 
Dit is, tot sy teleurstelling, egter nie 

Aan die anderkant het hy sy volksgenote gewys op hul plig om 

die Volksraad te steun en die land se wette te gehoorsaam. Kie-

sers en Volksraadslede moes saamwerk tot die opbloei van die 

land.9 4 Wat die oproepe op besuiniging betref, het die regering 

geen keuse gehad as om drastiese maatreels te tref nie, amper te 

drasties na Borckenhagen se mening. Een van die maatreels was 

dat die Vo 1ksraadsnotules in verkorte vorm gedruk moes word.95 

Die volk het daarop aangedring om ten volle inge1ig te word 

en kiesers wou weet wat hul1e verteenwoordigers se standpunte in 

die Vo1ksraadsittings was. 

herroep.96 

91. Ibid, 10.6 .1886. 

92. Ibid, 6.5.1886. 

93. Ibid, 13.5.1886. 

94. Ibid, 29.4.1886. 

95. ~. 21.6.1886, p.594. 

Die bes1uit is dus weer in 1887 

96. Ibid, 4.5.1887, p.40; De Express, 4.9.1886 en 22.4.1887. 
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Pres. Brand het by hierdie sitting weer eens sy diplomasie fyn 

ingespan. Sy groot ideaal was om ekonomies by die Suide in te 

skakel en daarvoor was spoorwee nodig. Om die volk te paai en om 

aan die Britse kolonies iets te gee om oor na te dink, het hy, 

voordat spoorwee ter sprake gekom het, voorgestel dat daar met 

die Zuid-Af rika ansche Republ iek onderhandel word oor 'n vr iend-

skaps- en handelstraktaat. Die Volksraad het opdrag daartoe ge-

gee, maar so 'n verdrag het nie in Brand se tyd tot stand gekom 

nie. 

Die President en sy ondersteuners, Fraser en Fischer, het vervol

gens die voordele van spoorwee geski lder, maar die meerderheid 

Volksraadslede, bewus van die burgers se sterk teenkanting, het 

die aanle daarvan afgekeur. 'n Deur is egter oopgehou deurdat 

pres. Brand opdrag gekry het om met die kolonies in verbinding te 

bly met betrekking tot spoorwee.9 7 

By die behandeling van die 24 memories met 1 620 handtekeninge 

vir nouer vereniging met Transvaal, het pres. Brand heftig 

beswaar daarteen gemaak. Hy het gemeen dat die Vrystaat sy onaf

hanklikheid sou verloor as aan die versoeke gehoor gegee word, 

vera! aangesien Brittanje nog soesereiniteit oor Transvaal gehad 

het. sy ampseed en die van die Volksraadslede het hulle syns 

insiens verbied om so 'n besluit te neem. Hierdie houding van 

Brand en vera! Fraser se verdoeming van die Bond het diepe ver

ontwaardiging ontlok. Die gebelgdheid het op vergaderings en in 

die kolomme van De Express uiting gevind. T. B. Wiese het sy 

ontevredenheid met Volksraadslede wat nie hul kiesers se memories 

ondersteun het nie, ten spyte van beloftes op vergaderings ge-

97. Malan, Politieke Strominge, p.l36. 
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maak,. uitgespreek. fly het daarop gewys dat daar 'n verkiesing 

vir die helfte van die aantal Volksraadslede op hande was en het 

die burgers aangespoor om die regte manne te kies.98 Baie korre

spondente het gekla dat Volksraadslede 'n ander deuntjie in die 

Raad gesing het as op vergaderings en Borckenhagen het die volk 

ook gemaan om te let op wat hulle Volksraadslede in die Raad 

kwytgeraak het.99 fly het kiesers aangeraai om van aspirant-kan

didate te eis om beleidsverklarings op vergaderings te doen.100 

flier-die raad is gevolg. Die Afrikanerbond van Middeveld, Boshof, 

het rekwisisies aan twee moontlike Volksraadskandidate gestuur en 

gevra wat hul politieke standpunte was.101 By Volksraadslede se 

verslagvergaderings is sommige van hulle terdee geroskam oor hul 

optrede in die Raad, soos in die geval van J. J. Bornman van die 

wyk Vetrivier. 

genoem . 10 2 
J.G. Fraser is skerp veroordeel en onbevoeg 

Die ontevredenheid met die regering se houding jeens samewerking 

met Transvaal het so toegeneem dat die Afrikanerbond 'n volkskon-

gres vir 9 Desember 1886 te fleilbron bele het. 'n Burger het in 

De Express 'n beroep op alle Vrystaters gedoen om geen moeite te 

ontsien om die kongres by te woon nie, want "de Volkskracht zit 

in die stemkracht".l03 floewel daar baie sterk aandrang vir nouer 

vereniging was, was daar verskille en onsekerheid met betrekking 

tot die vorm wat hierdie vereniging moes aanneem en dit het die 

98. De Express, 8.7.1886. 

99. Ibid, 12.8.1886. 

100. Ibid, 26.8.1886. 

101. Ibid, 11.11.1886. 

102. Ibid, 9.9.1886 en 4.10.1886. 

103. Ibid, 21.10.1886. 
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republikeine se saak skade berokken. 

Intussen was daar weer 'n provinsiale bestuursvergadering van die 

Afrikanerbond in Bloemfontein en Reitz en Borckenhagen is tot die 

korresponderende kommissie herkies, bygestaan deur T. B. Wiese. 

Hul hoofdoel was om met Transvaal in kontak te bly en alles 

moontlik te doen wat tot die bevordering van gemeenskaplike 

belange sou dien.l04 

Gebeure in die jaar 1886 het 'n ommekeer in omstandighede en ge

sindhede teweeggebring. As gevolg van die ontdekking van goud 

het Transvaal nie meer nodig gehad om vir gunste te bedel nie, 

maar die Kaap wel. Vir die Vrystaters was dit soveel meer rede 

om nouer vereniging met die Zuid-Afrikaansche Republiek te 

begeer. Selfs pres. Brand was meer genee om met die susterrepu-

bliek te onderhandel wat ekonomiese aangeleenthede betref, maar 

nie oor staatkundige vereniging nie. 

Borckenhagen het volhardend aangedring op nouer vereniging en het 

die volk aangespoor om 'n lewendige debat daaroor te voer sodat 

'n oplossing gevind kon word.lOS Die kwessie het dan ook op 

vergaderings en in korrespondensie baie bespreking uitgelok. 

Die opspraakwekkende konferensies tussen die Zuid-Afrikaansche 

Republiek en die Vrystaat te Pretoria en Bloemfontein, pres. 

Brand se dreigemente om te bedank, sy diplomatieke spel met 

Transvaal en die Britse koloni~s en die uitnodiging tot 'n tol

en spoorkonferensie in Kaapstad word in die volgende hoofstuk 

104. Ibid, 3.6.1886. 

105. Ibid, 8.3.1887. 
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volledig behandel. 

Hierdie gebeure het beroeringe in die Vrystaat veroorsaak. The 

Friend en pres. Brand se aanhangers in Bloemfontein en Kroonstad 

was baie in hul skik met die verloop van sake, maar op die plat

teland was dit 'n ander saak. Borckenhagen se skerp kritiek en 

misnoee is op vergadering na vergadering beaam. Die Afrikaner-

bond het •n kongres vir 16 November 1887 te Potchefstroom georga

niseer. Daar is die Volksrade van die twee republieke versoek om 

gehoor te gee aan die volk se innige wens tot nouer vereniging; 

voorkeur moes aan 'n Delagoabaai-spoorlyn gegee word en daar is 

gevra dat 'n tolunie slegs tot stand moes kom as alle state 

bereid was om toe te tree.l06 By die Volkskongres van 18 Janua

rie 1888 en talle vergaderings daarna is hierdie besluite herbe

vestig. 

Die Vo lksraad is nog me•er as in die ver lede met memories ten gun-

ste van nouer vereniging en teen spoorwee oorval. Meer as 7 000 

handtekeninge teen spoorwee is gewerf. 'n Groot dee 1 van die 

stemgeregtigde bevolking het dus hulle teenkanting teen spoorwee 

getoon. Volgens Borckenhagen was hulle nie soseer teen alle 

spooraanleg nie, maar teen 'n spoorbeleid wat samewerking met 

Transvaal sou bemoeilik. Dit was ook die houding van die Bonds-

manne in die Volksraad.l0 7 

By die Volksraadsitting van 1888 is die tolooreenkoms goedgekeur 

en ook spooraanleg, laasgenoemde net met die beslissende stem van 

die voorsi tter, J. G. Fraser. Vir pres. Brand en sy v olge 1 inge 

106. Malan, Politieke Strominge, p.l47. 

107. Coetzee, p.218. 
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was dit die vervulling van 'n ideaal en in Bloemfontein was daar 

groot vreugde. 

Op die platteland was die ontevredenheid en frustrasie egter 

groot. Vergaderings en talle volkskongresse is georganiseer. 

Brand, Fraser en raadslede wat vir spoorwee gestern het, is kwaai 

gekritiseer en een van Brand se ondersteuners, P.M. Botha, 

raadslid vir Kroonstad, rnoes op sy verslagvergadering erken dat 

daar tussen Brand en 'n groot aanta 1 Vo 1 ksraads 1 ede 'n ge v oe 1 

van wantroue was, veral gedurende die voorafgaande drie jaar.lOB 

Gernoedere het baie hoog geloop en daar is gevoel dat die "koning

stern" van die volk verontagsaarn is. Die Volksraad het horn nie aan 

die burgers se memories gesteur nie. Op Winburg is daar, op 

voorstel van c. R. de Wet, besluit om 'n volkskongres te Bloem

fontein te hou twee dae voor die volgende Volksraadsitting. Die 

volk sou daar dernonstreer hoe hulle oor spoorwee en nouer vereni

ging voe1.109 

Die dood van pres. Brand het die Vrystaters egter vir 'n tydlank 

tot stilstand geruk. Daarna het die verkiesing van 'n nuwe pre-

sident die aandag in beslag geneern en hoofregter F. W. Reitz het 

op die rneeste vergaderings steun geniet. Die volk het saarn met 

Borckenhagen gestern dat hulle op horn kon vertrou. Sy verkiesing 

tot Staatspresident het getoon dat sy beleid in ooreensternrning 

met hul wense was. 

Intussen het die Afrikanerbond gekwyn, terwyl Boere- en Jonge-

lOB. De Express, 25.6.1887. 

109. Malan, Politieke Strorninge, p.l94. 
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lingsverenigings gefloreer het.110 Een van die redes was dat die 

Kaapse Afrikanerbond 'n werktuig van imperialisme geword het en 

soos Borckenhagen dit later gestel het: "Stinkende geworden (is} 

in veler neusgaten".lll Dit was net in die Vry~taat dat die oor

spronklike gees van die Bond nie deur Britse imperialisme geskend 

is nie.ll2 'n Belangrike rede waarom die Bond in die Vrystaat 

agteruit gegaan het, was dat baie Vrystaters met Reitz se verkie

sing gevoel het dat die Bond nie meer bestaansreg gehad het nie 

omdat hulle geglo het dat hulle nuwe president, anders as pres. 

Brand, hulle nasionale strewes sou bevorder.ll3 Of soos 

J.D. du Toit dit stel: die Afrikanerbond het in die republieke 

doodgegaan omdat "die opgewekte nasionale gees daar 'n magtige 

regeringshand tot sijn beskikking had".ll4 

Gedurende Brand se bewind het die Afrikanerbond in die Vrystaat 

egter sy doel gedien, naamlik om Afrikanernasionalisme te bevor

der en 'n effektiewe politieke drukgroep te vorm wat ook in ver

kiesings 'n rol gespeel het. 

Een van die prestasies van die Afrikanerbond was die aard van sy 

organisasie. Wyksbesture het puik gefunksioneer en het tot ge-

volg gehad dat belangstelling in politieke en openbare sake in 

afgesonderde wyke van die Vrystaat ingedra is. So is die platte

land ingelig en opgevoed om ook 'n bydrae tot die gemeenskap te 

lewer. Verder is leiers gekweek omdat daar telkens takke afge-

110. Coetzee, p.219. 

111. De Express, 30.3.1894. 

112. Coetzee, p.222. 

113. Malan, Politieke Strominge, p.l94. 

114. Du Toit, p.l74. 
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stig is en soveel meer manne kon op besture dien en die leiding 

neem. Die Afrikanerbond het inderdaad 'n uitstekende middel 

geword tot die politieke opvoeding van die volk en waar daar aan

vanklik geen politieke vergaderings gehou is nie, was vergade

rings en volkskongresse vera! sedert 1885 so volop dat De Express 

nie kon voorbly met beriggewing nie. Hoewel die Bond dus nie die 

aanvanklike doelstelling wat Borckenhagen daarmee gehad het, nl. 

om 'n verenigde Suid-Afrika onder 'n eie vlag tot stand te bring, 

verwesenlik het nie, het dit 'n belangrike bydrae gelewer om be

langstelling in en betrokkenheid by die openbare lewe te kweek en 

die openbare mening te vorm. 

Met behulp van die Afrikanerbond en De Express was Borckenhagen 

se rol in die vorming van die openbare mening en die aansporing 

tot deelname aan politieke aktiwiteite waarskynlik groter as die 

van enige ander per soon in die Vrystaa t. As 'n mens pres. Brand 

se groot invloed in ag neem en sy teenkanting teen die Afrikaner

bond, is dit verbasend dat soveel sukses behaal is. Pres. Brand, 

J. G. Fraser en van hulle volgelinge het gereeld veroordelend en 

neerhalend van die Bond gepraat. Borckenhagen se denkwyse was 

egter in ooreenstemming met die behoeftes van die volk en met sy 

koerant kon hy die grootste deel van die volk bereik, hulle denke 

rig en hulle gevoelens vertolk. 

* * * 
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HOOFSTUK 6. 

PLEITBESORGER VIR NOUER VERENIGING. 

As kampvegter vir die onafhankl ikheid van die Vrystaatse 

Republiek het Borckenhagen na nouer samewerking op alle terreine 

en selfs vereniging met die ander onafhanklike republiek 

gestreef. Daar is weinig ander sake waaroor hy soveel geskryf 

het as juis hieroor. Vir hom het dit gegaan om die behoud van 

republikanisme in Suid-Afrika. As hy 'n toekomstige verenigde 

Suid-Afrika in die oog gehad het, was dit 'n republikeinse Suid

Afrika onder sy eie vlag en sonder enige Britse inmenging. Die 

besef dat Brittanje nie bereid was om sy oppergesag in Suid-Afri

ka prys te gee nie, het hom hierdie droom voorlopig laat vaar. 

Voortaan het hy hom beywer vir vereniging met die Zuid-Afrikaan

sche Republiek sodat hulle saam sterk kon staan teen die aanslag 

op hulle onafhanklikheid. Was hulle dan nie "het zelfde volk ... 

met dezelfde hoop en dezelfde vrees, dezelfde belangen, dezelfde 

aspiratien, dezelfde taal, dezelfde ondervinding, den zelfden 

vorm van Gouvernement" nie?l 

In hierdie stryd het hy hom vereenselwig met die begeerte van die 

grootste gedeel te van die bevol king. Hy het 'n baie groot ro 1 

gespeel om hierdie begeerte lewendig te hou en te versterk en 

was, soos s. F. Malan aanvoer, die sterkste propageerder van 

1. De Express, 12.3.1889. 
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republikeinse vereniging.2 

Tydens die bewind van pres. Brand was daar oor hierdie saak 

weinig samewerking tussen die hoof van die staat en die redakteur 

van die invloedrykste koerant in die staat. 

Pres. Brand het hom van die begin af beywer om die Vrystaat as 

'n aparte staat op te bou, hoewel in verbond met die Zuid-Afri-

kaansche Republiek. Hy was nie genee om hom met die ver-

deelde Transvaal se sake in te laat nie en het nooit 'n 

groot bewondering vir die susterstaat gekoester nie. Andersyds 

het gebeure soos die anneksasie van die diamantveld ook ver

wydering tussen hom en die Kaap tot gevolg gehad. 3 

Vir Brand was Afrikanernasionalisme nie, soos by Borckenhagen, 

van oorheersende belang nie. Hy het na 'n verenigde Suid-Afr ika 

gestrewe, maar nie na •n bree Suid-Afrikaanse republiek nie. Dit 

was sy oortuiging dat die verskillende state en kolonies op eko

nomiese gebied so nou as moontlik moes saamwerk en dan sou poli

tieke vereniging vanselfsprekend volg. Hy het nie soseer gestre

we na 'n verenigde Suid-Afrika onder die Britse vlag nie as wat 

hy probeer het om die Afrikanerbond se ideaal van 'n Suid-Afrika 

vir die Afrikaners te versoen met Rhodes s'n van 'n verenigde 

Suid-Afrika onder die Britse vlag. Hy was nie bereid om met die 

Zuid-Afrikaansche Republiek saam te werk ten koste van samewer-

2. Malan, S. F., Politieke Strominge onder die Afrikaners van 

die Oranje Vrystaat (hierna afgekort as Politieke Stromin

~), p.l23. 

3. Coetzee, J. Albert, Politieke groepering in die wording van 

die Afrikanernasie, p.62. 
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king met die res van Suid-Afrika nie. Soos reeds gesien, het sy 

hele agtergrond en opvoeding hom meer genee gemaak om met die 

Kaap saam te werk en hy het gevoel dat dit vir die Vrystaat voor

deliger sou wees om met die Kaapse spoorwee en hawens verbind te 

wees en om met die Kaap 'n tolooreenkoms aan te gaan. Ekonomiese 

samewerking met die Kaap, op daardie stadium die welvarendste 

staat in Suid-Afrika, was vir hom die hoeksteen van toekomstige 

vereniging. 

Borckenhagen wou ook he dat die Vrystaat met die res van Suid

Afrika moes saamwerk, maar nie ten koste van die Zuid-Afrikaan

sche Republiek nie, en ook nie as dit die Vrystaat van Brittanje 

afhanklik sou maak nie. 

Die Vrystaters en die Transvalers het 'n gemeenskaplike afkoms, 

tradisie en 1 ewensiening gehad. Die meerderheid van hu 11 e was 

die nageslag van Voortrekkers wat die Kaap en Natal verlaat het 

om weg te kom van Britse oorheersing. Sommige van hul voorouers, 

soos Andries Pretorius, het gehoop op 'n verenigde Voortrekker

staat noord van die Oranjerivier. Pretorius kon egter nie daarin 

slaag om eensgesindheid onder die Trekkers te bewerkstellig nie. 

Met die Sandrivierkonvensie in 1852 het Brittanje die Afrikaners 

oorkant die Oranjerivier in twee groepe verdeel en Pretorius se 

invloed in die gebied suid van die Vaalrivier geneutraliseer. 

Gedurende die vyftiger- en vroee sestigerjare was daar •n aantal 

mislukte pogings van pro-Transvalers in die Vrystaat aan die een

kant en M. W. Pretorius van die Transvaal aan die anderkant, 

om die twee republieke te verenig. Pretorius se optrede het juis 
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die teenoorgestelde uitwerking gehad- dit het die begeerte na 

vereniging laat verflou. Sir George Grey se dreigement dat so 'n 

vereniging die Konvensies tot niet sou laat gaan, was baie effek

tief. Beide republieke het genoeg probleme met swart volkere 

gehad om nog aandag aan mekaar te gee en verder was daar soveel 

verdeeldheid in Transvaal dat vereniging nie vir die Vrystaters 

aantreklik gelyk het nie. Die geskille oor die grenslyn tussen 

die republieke en die Keate-uitspraak het tot verbittering by die 

Vrystaters gelei. 4 

Met die Britse anneksasie van Transvaal in 1877 het die Vrysta

ters se gevoel van verbondenheid en meelewing met hulle Trans

vaalse broers egter weer sterk na vore getree en ou verskille is 

vergee t. 

F. X. SchermbrUcker, redakteur van De Express, het reeds voor die 

anneksasie gepleit dat die Vrystaat die Transvalers moes help met 

ammunisie en manskappe, want "their defeat would be ours, as much 

as their victory will be ours•. 5 Hy het gese dat die tyd vir 

"een dicht en innig verbond" aangebreek het. Verenigd sou hulle 

magtig wees en in staat om hulle posisie te handhaaf. Hull e kon 

saam 'n groot afvaardiging na Brittanje stuur. Ook kon hu 11 e 

saam sorg vir 'n spoorlyn na Delagoabaai en so onafhanklik raak 

van die kuskolonies en laasgenoemde dwing om aan die republieke 

die doeanegeld te betaal wat hulle toegekom het.6 Baie later sou 

sy opvolger dieselfde beleid voorstaan, maar nie aan die begin 

van sy redakteurskap nie. 

4. Coetzee, pp.62-64. 

5. De Express, 20.7.1876. 

6. Ibid, 9.11.1876. 
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Toe Borckenhagen na die anneksasie van Transvaal die pen by 

Schermbrucker oorgeneem het, het hy die grootste simpatie met die 

Transvalers gehad, maar gemeen dat vereniging met Transvaal buite 

die kwessie was. As die Vrystaat aan die sinkende skip van Trans

vaal geheg sou word, sou albei ondergaan. Toestande in Transvaal 

was te swak en die Vrystaat sou die kastaiings uit die vuur moes 

krap met betrekking tot Swartes en moes ly onder Britse beleid 

jeens die Swartes. Verder sou die voogdyskap van Brittanje soos 

'n swaard oor die hoof van Transvaal hang. 7 

Hy het ook nie 'n baie hoe dunk van die Transvalers gehad wat 

sonder slag of stoot eerloos aan Brittanje oorgegee het nie. Hul 

President en administrasie was swak, hul kommando's ongedissipli

neerd en daar was nog nooit werklike eenheid in Transvaal nie. 

Paul Kruger, Piet Joubert en dr. E. J. P. Jorissen het hom nie as 

leiers beindruk nie en hy het hulle optrede as deputasie-lede na 

Europa gekritiseer. 8 Al raad wat hy vir die Transvalers gehad 

het, was om te berus en aandag te gee aan die samestelling van 

die Wetgewende Vergadering wat die Britte plegtig aan hulle 

beloof het. Hulle moes maar net hoop op 'n beter toekoms. In 

'n meer optimistiese trant het hy die hoop uitgespreek dat dit 

dalk nie meer so ver was nie. 9 

'n Eerste stap in die rigting van nouer samewerking was die vol

tooiing van die telegrafiese verbinding tussen Pretoria en Bloem-

fontein. Met die oopstelling daarvan het De Express 'n telegram 

van gelukwensing van sy geesgenoot, De Volksstem in Pretoria ge-

7. Ibid, 7.3.1878. 

8. Ibid, 31.1.1878, 14.2.1878 en 11.10.1878. 

9. Ibid, 10.10.1878. 
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kry waarin die hoop uitgespreek is dat nasionale vereniging 

spoedig op telegrafiese vereniging scu volg. De Express het sy 

dank teruggetelegrafeer met die versugting dat die elektriese 

vonk die vlam van simpatie en nasionale eenheid tussen Transvaal 

en die Vrystaat sou ontsteek en dat uit die asse die feniks van 

'n vry Suid-Afrika sou verrys. In sy hoofartikel het Borckenha-

gen daarop gewys dat maatskaplike en handelsbetrekkinge tussen 

Transvaal en die res van Suid-Afrika bevorder is deur snelle 

verbinding en daarom was die daarstelljng van 'n telegraaflyn 'n 

politieke gebeurtenis. Suid-Afrika het 'n nuwe tydperk binnege-

gaan met die telegraafdrade wat verder en verder uitgestrek het 

en die stoomperd wat nader en nader gekom het. Hy was optimis

ties dat Suid-Afrika se toekoms groat sou wees en dat die dag sou 

kom wanneer die Suid-Afrikaanse volk 'n goeie bcstuur oor sy eie 

land sou uitoefen, van vreemde bande vry.l 0 

Die Transvaalse Vryheidsoorlog, die leierskap wat daar van 

Kruger, Jorissen en ander uitgegaan het en die moed wat die 

Transvalers aan die dag gele het, het hom met ander oe na die 

broers oor die grens laat kyk. Hy het ook besef dat dit eintlik 

'n stryd tussen imperialisme en republikanisme was en daarom het 

hy alles in sy vermoe gedoen om die Transvalers te help, soos 

baie van sy volksgenote ook. 

Niks het meer bygedra om die gevoel van eenheid tussen die Trans

valers en die Vrystaters te versterk as die oorlog nie. Na die 

oorlog het die Vrystaters voortgegaan om morele en praktiese 

steun te verleen. Groot somme geld is deur De Express en andere 

ingesamel om die Transvalers se nood te help verlig. In 'n brief 

10. Ibid, 25.4.1879. 
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aan die Transvaalse Driemanskap, gedateer 25 Mei 1882, skryf 

Borckenhagen dat hy £7 463 gekollekteer en aan 'n Transvaalse 

kommissie wat Bloemfontein besoek het, oorhandig het.l 1 Tydens 

die uitgerekte oorlog van die Transvalers teen Mapog het hy die 

Vrystaters weer eens aangespoor om hulle broers daadwerklik te 

steun. Deur middel van De Express het hy 'n Transvaalse Hulp

fonds in die lewe geroep en Afrikanerbond-takke gevra om klere, 

skoene en ander benodigdhede in te same! vir die Transvalers.l2 

Vereniging met die Zuid-Afrikaansche Republ iek het na die Vry

heidsoorlog ter sprake gekom. Die oorlog het 'n ongekende opwel

ling van nasionalisme en 'n gevoel van eenheid onder die Afrika-

ners teweeggebring. Tereg het Borckenhagen geskryf dat die dade 

van die Transvalers die harte van duisende en tienduisende vinni-

ger laat klop het en hulle oe laat flikker het. Hy het sake 

egter nugter beskou en daarop gewys dat, hoewel hy reeds in 1877 

'n konfederasieplan vir Transvaal en die Vrystaat in De Express 

bespreek het, omstandighede so 'n plan voorlopig vernietig het. 

Die Vrystaat was bereid om Transvaal by te staan, soos in die 

oorlog bewys is, maar was nie bereid om een jota of tittel van sy 

algehele onafhanklikheid prys te gee en onder Britse soesereini

teit te kom nie. 

Selfregering is nog nie in Transvaal herstel nie en daar het 'n 

lang stryd na volkome onafhanklikheid voorgele. lly was vol ver-

troue dat die Transvalers bekwaam was om hulself te bestuur en 

ontslae te raak van soesereiniteit. Dan sou Transvaal en die 

Vrys taat 'n verenigde Suid-Afrikaanse Republ iek word en 'n of fen-

11. Ibid, 31.3.1881; Transvaalse Argiefstukke, R3517/82. 

12. De Express, 24.5.1883. 
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siewe en defensiewe verbond met Groot Brittanje aangaan. .. De na-

tuurlijke sympathie van beiden landen strekt tot een nauwer ver

eeniging, en hun veiligheid hangt niet weinig van eene goede ver

standhouding af."l3 

'n Maand later, pas nadat Transvaal deur die Pretoria-konvensie 

selfbestuur gekry het, het daar, met Borckenhagen se seen, 'n 

anonieme artikel in De Express verskyn. Daarvolgens moes daar 

stadigaan begin word met die bouwerk aan 'n verenigde republiek. 

Eers moes 'n poging aangewend word om wette in die twee repu

blieke gelyk te stel en burgerskap en professionele mense se 

status wedersyds te erken. Eenvormige tariewe en prosedures op 

baie gebiede, byvoorbeeld die pos- en regswese, kon die weg 

vir vereniging, wanneer die tyd ryp was, berei. Die twee 1 ande 

het baie gemeenskapl ike belange gehad. Gedurende die oorlog en 

tydens die vredesonderhandelinge het die Vrystaat Transvaal byge

staan. Indien Transvaal ondergegaan het, sou die Vrystaat se on

afhankl ikheid ook nie 1 ank geduur het nie. Om hierdie redes en 

omdat die inwoners van beide lande van dieselfde oorsprong was 

en een nasionale gevoel gehad het, moes hulle saamwerk, vera! op 

die gebied van verdediging teen buite- en binnelandse vyande. 

So 'n ooreenkoms moes gesluit word voordat daar weer 'n Konserwa

tiewe regering in Engeland aan bewind kom wat Gladstone se werk 

ongedaan sou maak.l4 

Die Vrystaatse burgers het stadigaan ook in hierdie trant begin 

dink en die Afrikanerbond het die leiding hierin geneem. 

13. Ibid, 7.7.1881. 

14. Ibid, 11.8.1881. 
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Om hul gevoel van samehorigheid met Transvaal te demonstreer, was 

daar by die Paardekraal-feesvierings in Desember 1881, waar die 

herstel van Transvaalse onafhanklikheid herdenk is, minstens 140 

Vrystaatse burgers teenwoordig. Baie Volksraadslede het ook 

gevoel dat daar nouer bande tussen die twee republieke moes wees, 

en pres. Brand het in 1882 opdrag gekry om die 1872-vriendskaps

traktaat met Transvaal te hernu. Dit het egter jare geduur voor

dat die opdrag uitgevoer is.lS 

Teen die einde van 1882 het Borckenhagen die Transvalers gelukge-

wens met die vordering wat hulle gemaak het. Daar was ontwikke-

ling en goeie administrasie. Hy het hulle aangespoor om met alle 

mag te stry om volkome onafhanklikheid te bekom. Daar moes van 

soesereiniteit ontslae geraak word, want die doel daarvan was net 

om die twee republieke te verhinder om by mekaar aan te sluit. 

So 'n aansluiting was volgens hom natuurlik en net 'n kwessie 

van tyd en omstandighede. 16 

Met die ondertekening van die Londense Konvensie op 27 Februa

rie 1884 is die vernaamste struikelblok in die pad van vereni

ging, nl. Britse soesereiniteit, uit die weg geruim. Die bepa

ling dat die Zuid-Afrikaansche Republiek nie met buitelandse 

moondhede of Swartes oos en wes van die Republiek se grense oor

eenkomste kon aangaan sonder Brittanje se toestemming nie, sou 

egter probleme veroorsaak en deur die teenstanders van vereniging 

as wapen aangegryp word. 

Borckenhagen het die groter mate van onafhanklikheid van Trans-

15. Malan, Politieke Strominge, p~l23-124. 

16. De Express, 9.11.1882 en 28.12.1882. 
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vaal van harte verwelkom en dringender op vereniging begin aan

dring. Volkome vereenselwiging sou voortaan die doel wees waar-

voor hy sou werk en lewe. Die eerste mikpunt op hierdie pad was 

dat die twee republieke mekaar beter moes verstaan. Daarna kon 

hulle gemeenskaplik begin optree wat beskerming en verdediging 

bet ref. Klein geskille moes in die algemene belang opsygeskuif 

word. Hy het gemeen daar kon onmiddell ik, sonder bespreking, 'n 

uitleweringsooreenkoms aangegaan word, daarna 'n handelstraktaat 

en dan defensiewe maatreels wat aan die kolonies sou toon dat die 

republieke saamgestaan het. Die kolonies sou daardeur gedwing 

word om 'n deel van die invoerreg aan die republ ieke oor te be-

taal. Hy het gehoop dat die twee Volksrade aandag aan die kwes-

sie van vereniging sou gee.l 7 

Die enigste stap wat die Vrystaatse Volksraad in hierdie verband 

geneem het, was om op 'n uitleweringstraktaat te besluit.18 Daar 

was eerder toenadering tussen die Vrystaat en die Britse kolonies 

en dit het die republikeine verontrus; gevolglik het die Afrika-

nerbond 'n kongres waarop nouer vereniging die vernaamste bespre

kingspunt sou wees, vir 24 Desember 1884 te Potchefstroom gereel. 

Intussen het Borckenhagen beklemtoon dat omstandighede nouer aan

eensluiting tussen die republieke so op die voorgrond geskuif het 

dat die burgers en die Volksrade nie !anger kon versuim om ern-

stig daaroor te besin nie. 'n Beleid van afsondering kon net 

skadelik wees. Die gevoel van eenheid dwarsdeur Suid-Afrika was 

al reeds 'n soort bondgenootskap. 'n Verenigde republ iek sou 

kragtig kon optree. Vooraf moes ooreengekom word op die begin-

17. Ibid, 20.3.1884. 

18. OVSVR, 1.7.1884, p.762. 
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sels van optrede in alle sake van gemeenskaplike belang. f~ het 

gemeen dat die tyd aangebreek het vir staatsmanne om 'n kragtige 

federasie wat sy eie belange kon beskerm, daar te stel. Die 

beeld van 'n mengsel van metale wat in hardheid die van die saam

gevoegde metale afsonderlik oortref, was vir hom hier van toepas

sing.l9 

Die riglyne vir samewerking wat Borckenhagen neergele het, het in 

die Vrystaat die valle ondersteuning van die Afrikanerbond geniet 

en daar is met Bondgenote in Transvaal onderhandel waarop die 

kongres te Potchefstroom gevolg het. 

By die kongres was daar warme geesdrif vir republikeinse vereni

ging ooreenkomstig die vermelde riglyne. Ds. S. J. du Toit het 

in sy openingsrede as voorsitter die dag as van geskiedkundige 

betekenis bestempel20 en S. F. Malan noem dit 'n keerpunt in 

politieke ontwikkeling. Voortaan sou die Afrikanerbond republi-

keinse samewerking georganiseerd en doelgerig propageer en pres. 

Brand se beleid van samewerking met die Kaap teenwerk.21 

Die besluite en beskouings van die kongres is deur korresponden

sie en persoonlike verslaggewing na elke Bondstak uitgedra. 

Takke is gevra om memories ten gunste van vereniging na die twee 

Volksrade te stuur. By die rade moes daar aangedring word dat 'n 

begin gemaak word met stappe om te verenig. 

Takke van die Afrikanerbond regoor die Vrystaat het lewendig ge-

19. De Express, 27.11.1884. 

20. Ibid, 1.1.1885. 

21. Malan, p.l30. 
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reageer en talle memories ten gunste van vereniging na die Volks-

raad gestuur. Baie hiervan is op De Express se drukpers gedruk. 

Borckenhagen het self 'n memorie, onderteken deur 32 persone, 

ingestuur. Die memories is nie gunstig deur pres. Brand en sy 

ondersteuners on tv ang nie en a 1 die gedruktes is verwerp omdat 

hulle nie aan die grondwet se vereistes voldoen nie. Die Volks

raad het Brand se leiding weer eens gevolg en die memories afge

keur. Daar is beweer dat die memories en die kongres te Potchef

stroom onkonstitusioneel was en dat memorialiste mislei is.22 

Die meerderheid Vrystaters, vera! Bondslede, het hulle nie laat 

ontmoedig nie en voortgegaan om vereniging te bepleit. Borcken

hagen het hulle met volharding bemoedig en daarop gewys dat die 

bevolking van beide republieke en die Transvaalse Volksraad hulle 

ondubbelsinnig ten gunste van vereniging verklaar het. Net die 

Volksraad van die Vrystaat het hom teen die wens van die volk ge-

stel. Die volk moes nie tou opgooi nie. Hulle was republikeine 

en in 'n republ iek het die stem van die vo lk die hoogste gesag 

gehad en geen regering of president kon hulle op die duur daar

teen verset nie. "We zullen dus volharden, totdat we met Gods 

hulp ons doe! bereiken", het hy geskryf.23 

Hy was baie verbitterd oor die Volksraad se optrede aangesien die 

indiening van petisies die reg van burgers, selfs in die mees 

despotiese 1 and, was. Die memories het die wense van die Trans-

valers en die Vrystaters weerspieEH en daar is op konstitusio

nele wyse gehandel. Hy het pres. Brand en die Uitvoerende Raad 

verwyt dat daar in dertig jaar niks meer met betrekking tot ver-

22. OVSVR, 25.2.1885, pp.205 en 208. 

23. De Express, 18.2.1886. 
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eniging tussen die republieke bereik is as 'n uitleweringsooreen

koms nie. Verder het hy daarop gewys dat die Afrikanerbond nie 

wou regeer nie en ook nie 'n onmiddellike algehele vereniging met 

Transvaal voorgestaan het nie. Die Bond wou nie he dat een 

republiek in die ander geabsorbeer word nie, maar net dat hulle 

nie so geisoleerd van mekaar moes wees as wat die geval was nie. 

Hy het die voorstanders van nouer vereniging bemoedig om voort te 

gaan nadat hulle eerste poging met memories na die Volksraad mis-

1 uk het, want baie goeie sake is a 1 vertraag deur mense wat ge

meen het dat die tyd nog nie ryp was nie.24 

Sedert sy ontstaan het dit finansieel sleg gegaan met die Zuid

Afrikaansche Republiek en die staatskuld na die Vryheidsoorlog 

het die geldnood vererger. Algaande het gerugte en berigte van 

goudontdekkings toegeneem en daar was vooruitsigte van 'n blink 

toekoms. In 1885 was Transvaal egter nog, soos die res van Suid

Afrika, in die greep van 'n kwaai depressie. Belastings is nie 

gereeld betaal nie en Borckenhagen het 'n beroep op die Trans

vaalse burgers gedoen om op hierdie gebied opofferings te maak 

soos hulle op 'n ander terrein gedurende die Vryheidsoorlog ge

doen het. 25 

Borckenhagen het die ontdekking van goud toegejuig omdat dit die 

Zuid-Afrikaansche Republiek sterk en onafhanklik kon maak. Nouer 

vereniging sou dan nog belangriker wees. 'n Korrespondent het 

aan De Express geskryf dat daar 'n gees onder die Vrystaatse 

plattelanders geheers het wat daagliks sterker geword het- 'n 

24. Ibid, 4.6.1885. 

25. Ibid, 13.8.1885. 
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gees om met Transvaal te verenig. Vir hu 11 e het die toekoms 

donker gelyk vanwee die knellende ekonomiese maatreels van die 

Britse kolonies. Hulle het die uitkoms van die Transvaalse Vry

heidsoorlog as 'n seen van Bo beskou en dit was vir hulle 

die teken dat Afrika vir die Afrikaner bedoel was. Tog was die 

Vrystaat nie vry nie, maar 'n verlore volk weens die onderdruk-

king van die Kaap en Natal. Vereniging met Transvaal was die 

enigste oplossing. Saam kon die republieke dan sterk word, vry 

wees en deel in die voordele van goud in die buurstaat. Hy het 

drome gedroom van republikeinse goue ponde met die kop van 'n 

Afrikaner daarop. Vereniging sou vir die Vrystaat vooruitgang 

beteken en handel met Delagoabaai sou die Vrystaat vry maak van 

die Kaap en Natal.26 

P. D. c. Grabe skryf op sy beurt dat hy deur korrespondensie vas

gestel het dat die meeste Vrystaters en Transvalers ten gunste 

van vereniging was. Dit was 'n dringende saak, want as Transvaal 

eers voorspoedig geword het, sou hulle nie met die Vrystaat wou 

verenig nie.2 7 

Borckenhagen het hom by hierdie korrespondente aangesluit en die 

volk aangeraai om te deel in die voorspoed wat op Transvaal wag 

deur saam te span en geld oordeelkundig in die goudvelde te 

bele28 Hy het die Vrystaters egter gewaarsku teen die spekula

siegees en om nie na die goudvelde te gaan as hulle nie die voor

uitsigte van 'n werk gehad het nie. Dit sou goed wees as alma! 

die Zuid-Afrikaansche Republiek sou help om sy rykdomme te ont-

26. Ibid, 10.12.1885. 

27. Ibid, 20.5.1886. 

28. Ibid, 7.1.1886. 
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gin, maar mense moes versigtig wees en binne die perke van hul 

vermoe bl y. Alma! sou wel op een of ander manier dee! in 

die vrugte van die goudveld. 29 

Met die oe gerig op die Volksraadsitting in Mei 1886 het Borcken

hagen herhaaldelik en sterk aangedring op nouer samewerking met 

Trans vaa 1. Vo !gens hom was daar van die Kaap niks te wagte nie 

aangesien die Kaapse Eerste Minister, mnr. T. Upington, hom teen 

enige eise van die Vrystaat betreffende invoerreg uitgespreek 

het. Selfs die Afrikaners in die Kaap het die Vrystaters nie teen 

Upington gesteun nie en net hul eie belang gesoek. Hy is daagliks 

versterk in sy opvatting dat die Vrystaters noordwaarts moes kyk. 

"Daar ligt onze toekoms, en smelten onze belangen ineen, met die 

van hen wier aspiratien wij deelen en wier sympatie de echo der 

onze is." Die Vrystaat se voorspoed was daar te vinde en ook sy 

vriende wanneer gevaar sou dreig. 30 

Uit die talle briewe van korrespondente en verslae van Afrikaner

bondvergaderings blyk dit duidelik dat die volk van die Vrystaat 

dit met Borckenhagen eens was. So het die Afrikanerbond-tak Lady

brand besluit dat die tyd aangebreek het dat die Vrystaters en 

Transvalers een volk moes word aangesien hulle bloedverwante 

was.31 "Een Voortrekker" het die hele stryd teen Britse onder-

drukking geskets asook die Vrystaters se meelewing met Transvaal 

gedurende die Vryheidsoorlog en gevra dat daar gewerk moes word 

vir 'n spoor na Delagoabaai. Hy het met 'n vers, "Roepstem", af

sluit en onder ander geskryf: 

29. Ibid, 19.8.1886. 

30. Ibid, 27.5.1886. 

31. Ibid, 7.1.1886. 
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"Thans gescheiden, zijn we klein; 

Eens vereenigt, sterk en machtig! 

Laat dan onze leuze zijn, 

Lief en leed te zaam te dragen, 

Zaam te streven naar een doel; 

Vrijstaat en Transvaal te zamen -

Is te machtig voor Jan Boel! 

Leve dan de Republieken 

Zaamgesnoerd door eenen band; 

Heil en .••• zegen ruste voortaan 

Op 't vereenigt vaderland! 32 

Borckenhagen het in Februarie 1886 die verloop van die beweging 

vir nouer vereniging geskets tot by die Volksraad se verwerping 

van die volk se memories. Hy het vervolg dat die Bondstakke nie 

daarin berus het nie, maar by hul vergaderings hulle sterk ten 

gunste van vereniging uitgespreek het. Die Transvaalse Bondslede 

het ook hul provinsiale bestuur en Volksraadslede gevra om die 

saak kragtig by hul Volksraadsitting te bepleit. Hy wys op die 

aanstaande vergadering van die sentrale bestuur van die Afrika

nerbond in Bloemfontein en spreek die hoop uit dat die leiers die 

beste middele sou bedink om vereniging van die republieke teweeg 

te bring. 'n Kongres en talle memories was moontlike middele. 

Hy het beklemtoon dat die saak van vereniging nie opgegee durf 

word nie, want dit was van lewensbelang vir die republikeinse 

belange en beginsels in Suid-Afrika.33 

32. Ibid, 11.2.1886. 

33. Ibid, 18.2.1886. 
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Dit moes nie net by 'n begeerte van die twee bevolkings bly nie, 

maar deur 'n staatsakte van die twee regerings bevestig word. 

Nerens elders in die wereld was daar 'n staat, hoe groot of sterk 

ookal, wat 'n vriendelike en gewillige bondgenoot versmaai het 

nie. Die regering moes nie weens ongegronde verdenkings of ge

vaarlike onverskilligheid die uitgedrukte, instinkmatige wense 

van die volk verontagsaam nie. 34 

Hy voer later weer aan dat hy die verantwoordelikheid vir die 

idee van 'n konfederasie tussen Transvaal en die Vrystaat op hom 

neem, maar dat hy misverstaan is. Hy wou nie he dat die twee 

republieke op daardie stadium onder een president moes verenig 

nie- daarvoor was hulle posisie nog te ongelyk en was daar te 

vee1 te doen om die twee state te ontwikke 1. Om eendag 'n ver-

enigde Suid-Afrikaanse Republiek tot stand te bring, moes daar 'n 

voorafgaande konfederasie van die twee republieke, sowel as die 

Nuwe Republiek, indien moontlik, wees. Om hul onafhanklikheid te 

handhaaf, moes hulle mekaar versterk deur 'n pragmatiese unie 

waarin handelsbelange, verdediging en die bestaan van die state 

gewaarborg sou wees. Volgens hom het die Vrystaat die grootste 

belang by so 'n unie gehad. Die bestaan van die Zuid-Afrikaansche 

Republiek as staat was vir die Vrystaat en net vir die Vrystaat 

van lewensbelang. Daar moes 'n keuse gemaak word tussen afhank-

likheid van die Kaap of van Transvaal vir vrye toegang tot die 

see en 'n mark vir produkte. Die Kaap het oor 'n tydperk van 

dertig jaar bewys dat hy nie Vrystaatse be1ange in ag geneem het 

nie, maar dit eerder wou teewerk. Aan die anderkant was die 

Vrystaat vir die Zuid-Afrikaansche Republiek onmisbaar; 'n lou 

34. Ibid, 25.2.1886. 
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vriend was egter gevaarliker as 'n teenstander.35 Vir hom het 

die tyd aangebreek om die onwaardige posisie van 'n bedelaar om 

die Kaap se guns te laat vaar deur met Transvaal en Natal saam te 

werk. Dit het hom verbly dat pres. Brand in sy aanspraak 'n 

traktaat van vriendskap en handel met die Zuid-Afrikaansche Repu

bliek aanbeveel het.36 

By die Volksraadsitting van 1886 is memories, onderteken deur on-

geveer 1 547 persone ten gunste van nouer vereniging met Trans-

vaal ingedien. Dit was duidelik dat die memories uit 'n sterk 

ontwikkelde bewussyn van Afrikanernasionalisme gespruit het. Die 

motivering vir vereniging is aangegee as die noodsaaklikheid vir 

die twee republieke om saam te staan teen die gevare wat hul on

afhanklikheid bedreig het, naamlik Swartes en Engelse, ekonomiese 

voordele as gevolg van goudontdekkings, 'n hawe vry van Engelse 

beheer, besuiniging van administratiewe koste en die politieke en 

kulturele verbondenheid van Transvalers en Vrystaters. 37 

Tydens die debat het pres. Brand aangevoer dat sy eed as Staats

president hom verhinder het om die Vrystaat se onafhanklikheid in 

gevaar te stel deur met Transvaal te verenig terwyl die republiek 

nog onder Britse soesereiniteit was. Die twee republieke moes 

afsonderlik ontwikkel en langsamerhand ryp word vir 'n algemene 

Suid-Afrikaanse vereniging. 'n Hele aantal Volksraadslede, veral 

c. J. G. Krause en J. G. Fraser, het hom ondersteun en op die 

Britse soesereiniteit bly hamer. Ander, soos J. H. W. en C. T. 

Wessels, het betoog dat onafhanklikheid juis versterk sou word 

35. Ibid, 15.4.1886. 

36. Ibid, 26.5.1886. 

37. Malan, Politieke Strominge, p.l37. 
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deur nouer samewerking met Transvaal. 

stemme teen vereniging besluit.38 
Daar is met 35 teen 13 

Die Volksraad, onder leiding van pres. Brand, was beslis nie meer 

in voeling met die volk nie. Borckenhagen het dit as afkeurens-

waardig beskou dat die algemene wens wat so sterk uitgedruk is 

dat dit nie misverstaan kon word nie, so verontagsaam is. Daar 

was geen doelgerigte beleid nie. Baie burgers het tydens die 

Transvaalse Vryheidsoorlog die wet oortree om hul simpatie met 

Transvaal te betoon. As die volksinstink langs behoorlike kanale 

gelei sou word, kon dit nuttig en aanneembaar wees. Nouer ver

eniging met Transvaal was nie die dwase uitvloeisel en ydele 

drome van 'n bose organisasie soos in die Volksraad gelnsinueer 

nie, en ook nie onkonstitusioneel soos Fraser te kenne gegee het 

nie, maar 'n praktiese en noodsaaklike maatreel om die republi

keinse beginsel en die onafhanklikheid van die republieke te 

beveilig teen diegene wat hulle bedreig het onder voorwendsel van 

"inherente swakheid". Hy het saam met raadslid Jurie Wessels 

gestem dat Fraser nie die vermoe besit het om behoorlik te kon 

onderskei en oordeel ni~ Om die argument van Britse soeserei-

niteit te gebruik, was vir hom soos die ophang van 'n dooie man. 

Die besware teen nouer vereniging was denkbeeldig.39 

Die Vrystaat is uitdruklik uitgesluit uit die state met wie 

Transvaal slegs met Britse toestemming ooreenkomste kon aangaan. 

Wat meer was, dit het aan Transvaal aanstoot gegee dat hul hand 

van vriendskap geweier is. Tussen die twee republieke met soveel 

bande wat hulle gebind het, moes daar eerlikheid en opregtheid 

38. OVSVR, 28 en 29 Mei 1886, pp.334-341 en 346-355. 

39. De Express, 3.6.1886 en 22.6.1886. 
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bestaan en die Volksraad het syns insiens teen die fundamentele 

beginsel gesondig.40 

Borckenhagen het daarop gewys dat De Republikein van Pretoria 

reeds gewaarsku het dat Transvaal geen stappe sou neem om die 

Vrystaatse Volksraad tegemoet te kom na wat in die 1886-sitting 

gebeur het nie. Die Transvalers was bewus daarvan dat pres. 

Brand en sy volgelinge wat eerder 'n handelstraktaat met Portugal 

wou aangaan as 'n verdrag met Transvaal, teen die volk se wil op

getree het.41 Hy het die hoop uitgespreek dat die Vrystaat nou 

sy hand van vriendskap na Transvaal sou uitsteek, onder meer 

sodat die Transvaal nie die Vrystaat se produkte sou belas soos 

hy gedreig het om te doen nie. Die Vrystaat kon geweldig baat 

deur sy produkte belastingvry aan 'n snelgroeiende Transvaalse 

bevolking te verkoop.42 Verder het hy dit beklemtoon dat min

stens 'n defensiewe verbond met die Zuid-Afrikaansche Republiek 

noodsaaklik was sodat die twee republieke op ondubbelsinnigE wyse 

aan die wereld kon verkondig dat hulle vry was en vry wou bly. 

Daar was vir hom net twee moontlikhede: die republieke moes me

kaar help, al sou stoflike opofferinge, soos invoerreg en spoor

lyne, op die altare van vaderlandsliefde nodig wees, of hulle sou 

Engelse kapitaliste en imperialiste ten prooi val.43 Die konser

watiewes onder leiding van lord Randolph Churchill het juis weer 

in Engeland aan die bewind gekom en hulle kon dalk die soge-

naamde griewe van die delwers gebruik om in Transvaal se sake in 

40. Ibid, 1.7.1886. 

41. Ibid, 8.7.1886. 

42. Ibid, 26.8.1886. 

43. Ibid, 9.12.1886. 
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te meng. Inderdaad profetiese woorde! 44 

Die Kaapkolonie het ook gedreig met 'n toltarief teen binnelandse 

invoer. As Transvaal en die Vrystaat sou verenig, kon hulle op 

kragtige wyse hul tande vir die Kaap wys en antwoord met vergel

dende maatreels. Om al hierdie redes het hy 'n kreet vir same

werking laat opgaan. Die twee republieke se leuse moes wees: 

"iin traditie, iin taal, iin belang, iin toekomst". 45 

Gedurende Augustus 1886 het Borckenhagen as joernalis en sakeman 

die Zuid-Afrikaansche Republ iek besoek om sake op die goudvel d 

deur te kyk. By sy terugkeer het hy Vrystaters gewaarsku om 

nie as individue hul fortuin op die goudveld te gaan beproef 

nie. Di t was nie 'n arm man se de lwery nie. 

Daar was baie dinge wat hom opnuut onrustig gestem het. Sy vrees 

is bevestig dat pres. Paul Kruger te oud was om die kwessie van 

die delwers te hanteer en dat die Transvalers nie die politieke 

gevaar van die uitlanders besef het nie. Hy het egter niemand 

anders teegekom wat as leier uitgestaan het nie. Die stryd 

tussen die Hollanders en die Afrikaners om die beste poste, die 

laksheid van die amptenare en 'n administrasie sonder orde en 

reel was problematies. Swaar invoerbelasting het 'n handelslap

te en oneerlikheid veroorsaak en Indiers het blanke handelaars 

geknou. 

te hou. 

Vandaar sy volgehoue stryd om Indiers uit die Vrystaat 

Nietemin was dit vir hom duideliker as ooit dat die Vrystaat en 

44. ~. 12.8.1886. 

45. Ibid, 22.6.1886 en 26.8.1886. 
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Trans vaa 1 moes saamwerk. Hy het daarop gewys dat hy reeds jare 

tevore voorspel het dat die ekonomiese ontwikkeling van Transvaal 

die kwessje van tolregte sou oplos. As die Vrystaat op politieke 

gebied deur middel van 'n offensiewe en defensiewe verbond en 

t.o.v. spoorwee toegewings aan d~e Zuid-Afrikaansche Republiek 

sou maak- dit wat pres. Kruger by die 1887-konferensies gevra 

het - sou die Vrystaat vergoed word met handelsvoordele en vryge

maak word van die drukkende koloniale fiskale beleid. Hy het met 

nadruk verklaar dat die tyd daarvoor aangebreek het en sou verby

gaan as die Vrystaat dit nie aangryp nie. Hy pleit dat 'n kom

missie deur die Volksraad na Pretoria gestuur word met die doe! 

om 'n traktaat van handel en vriendskap met Transvaal te 

s 1 ui t, soos reeds deur pres. Brand voorgestel en deur die 

Volksraad aangeneem is, maar waaraan nog niks gedoen is nie. So 

'n toenadering sou verstandig en goed berekend wees en by albei 

state se bevolkings gewi ld wees.46 

Soos voorheen het hy herhaal dat daar te vee! praktiese probleme 

in die weg van algehele vereniging gestaan het. Daarvoor het die 

twee lande se omstandighede en ontwikkeling te vee! verskil. 

Transvaa 1 het groter natuurl ike hul pbronne gehad, maar die 

Vrystaat is beter geadministreer. Die twee presidente se per

soonlikhede het grootliks verskil; so ook die wette en ordonnan

sies. Die kwessie van 'n hoofstad sou probleme skep en die admi-

nistrasie van 'n verenigde republiek sou onbeheerbaar wees. On-

deurdagte stappe moes vermy word, maar die staatslui moes tog 

rekening hou met die inwoners se begeertes, anders sou daar 

rebellie intree. 

46. Ibid, 2.9.1886. 
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As daar nie 'n vo 1 kome unie kon wees nie, dan he t Borckenhagen 

daarop aangedring dat daar tog nouer vereniging moes wees. Daar 

moes 'n basis gevind word waarvolgens die republieke selfstandig 

kon optree in eie sake, maar gesamentlik in sake van gemeenskap-

like belang. Voorbereidende stappe moes geneem word en trapsge-

wyse kon daar dan gevorder word totdat 'n unie na jare tot stand 

sou kom.47 Na diepe besinning oor hoe vereniging in die praktyk 

tot uitvoer gebring kon word, het hy voorgestel dat die Verenigde 

State van Amerika as model gebruik word vir die tipe samewerking 

wat tussen die Vrystaat en Transvaal tot stand kon kom. Daar 

moes 'n konfederasie wees waarin elk~ staat sy eie president en 

raad sou he, maar daar moes ook 'n oorkoepelende raad en pre

sident uit die twee state saam we~s en sekere algemene wette be

newens elke staat se afsonderlike wette. Daar moes 'n traktaat 

van handel en vriendskap wees, 'n gemeenskaplike tolbeleid, vry

handel tussen die twee state, 'n stelsel van gelyke munt, mate en 

gewigte en gelyke regte vir burgers wedersyds, byvoorbeeld die

selfde belasting vir Vrystaatse burgers met grond in Transvaal 

as wat aan Transvalers opgele word. Daar moes geen belasting op 

mekaar se produkte wees nie en in sake soos spoorwee, invoerregte 

en tolgeld moes hulle gesamentlik cptree en onderhandel. Hulle 

moes mekaar steun in sulke onderhandelings. Daar kon een appel

hof wees en om die beurt in die twee hoofstede vergader word en 

konsuls kon wedersyds aangestel word. Die gevolg? "Kleine begin

selen- groote gevolge: een taal, een wet en uiteindelik een 

volk.u48 

Tipies Borckenhagen het hy gevra dat die gepraat moes ophou en 'n 

47. Ibid, 9.9.1886. 

48. Ibid, 8.3.1887. 
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begin gemaak word. Die kolonies se beleid was om verdeeldheid 

tussen die republieke te wek, vera! met betrekking tot die Kim-

ber ley-! yn. Verdeeldheid sou swakheid en samewerking sou krag 

tot gevolg he. Samewerking op besondere terreine moes die grond

slag le vir latere konfederasie. Eorckenhagen het ten slotte 'n 

beroep op die burgers gedoen om O(: sy v oors te 11 e te reageer en 'n 

lewendige debat te ontketen sodat die beste oplossing gevind kon 

word. 49 

Dit dien vermeld te word dat 'n kommissie van die Volksraad wat 

in 1890 tydens Reitz se bewind aangestel is om nouer vereniging 

te ondersoek, aanbeveel het dat 'n federasie, geskoei op die Ame

rikaanse model, tot stand moet kom.50 Soos Borckenhagen den ook 

gewaarsku het, was die Transvalers vir baie jare nie genee om 

stappe te neem om t~ verenig nie en eers in 1897 het heelwat van 

sy voorstelle werklikheid geword.51 

Intussen wys Borckenhagen op die paniek wat in die Kaapkolonie en 

Natal oor die Delagoabaai-lyn geheers het en hul vrees om die 

binnelandse handel te verloor. Hy het pres. Brand aangeraai om 

van die geleentheid gebruik te maak om deur nouer bande met 

Transvaal, die kuskolonies tot toegewings te dwing. M die rege

ring dan niks anders wou doen nie, moes hy minstens die verseke-

ring van Kruger kry dat hy nie 'n spoorlyn van Kimberley na Pre

toria sou toelaat nie en dat hy nie by •n tolvereniging sou aan

sluit waarvan die Vrystaat uitgesluit sou word nie. 52 

49. Ibid. 

50. Malan, Politieke Strominge, p.l69. 

51. Ibid, pp.278-279. 

52. De Express, 23.9.1886. 
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Met groot geduld en volharding het Borckenhagen op die snaar van 

vereniging bly tokkel, al het die optrede van die Transvaalse 

regering hom soms "diep bedroef". Dit was vera! die geval in 

die Nellmapius-saak toe die regering op betreurenswaardige wyse 

'n hofuitspraak teen •n vertroueling van pres. Kruger ter syde 

gestel het. Tereg het hy gewaarsku dat onkonstitusionele inmeng

ing in die regspraak •n land se aansien net skade kon berokken. 

Die saak het hom nogmaals laat twyfel aan Paul Kruger en sy re

gering se vermoe om die probleme van hul snel-ontwikkelende land 

te hanteer.53 

In die toekoms sou hy ook, toe hy dit nodig geag het, Kruger en 

sy regering skerp kritiseer wanneer hulle syns insiens verkeerd 

opgetree het, bv. deur die willekeurige verontagsaming van die 

howe en wette, selfs die grondwet.54 

Na sy besoek aan Pretoria in 1887 saam met die Vrystaatse Volks

raad se afvaardiging, het hy meer begrip vir die Transvalers se 

probleme en meer waardering vir hul konserwatiewe en standvastige 

optrede asook vir hul sterk, individuele persoonlikhede gehad. 55 

Hy was teleurgesteld dat daar ten spyte van sy aanhoudende plei-

dooie geen kragtige poging tot vereniging was nie. Sedert die 

Vrystaatse Volksraadsitting van 1886 is daar bevestiging ontvang 

van die groot minerale rykdom van Transvaal en volgens hom kon 

daar nie !anger gewag word met die kwessies wat hy al herhaalde

lik opgehaal het nie, nl. 'n offensiewe en defensiewe verbond; 'n 

53. Ibid, 7 en 14.10.1886. 

54. Ibid, 31.5.1998. 

55. Ibid, 2.8.1887. 
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nuwe traktaat van handel en vriendskap en 'n spesiale ooreenkoms 

betreffende spoorwee.56 

Net soos hy nie geskroom het om die Transvaalse regering vir swak 

optrede te striem nie, het hy nou 'n skerp aanval op die Vry

staatse regering gedoen. Hy het daarop aangedring dat die Vry

staat nou oor sy diepste bel ange en toekoms moes waak en nie weer 

die speelbal van partye en klieks moes word of opgeoffer moes 

word aan onbekwaamheid en 'n staatsbel eid wat verantwoordel ik-

heid wou ontduik deur fraaiklinkende woorde te gebruik nie. 

Korrespondensie met Transvaal sou die saak niks verder voer nie. 

Ag maande nadat die Vo lksraad 'n hande lstraktaat met die Zuid

Afrikaansche Republiek goedgekeur het, is nog niks uitgevoer nie. 

So 'n versuim was 'n dwaasheid en grensende aan 'n misdaad.57 'n 

Bekwame en vertroude afvaardiging, soos hy voorheen bepleit het, 

kon deur persoonlike onderhandeling en gesprek iets tot stand 

bring. 58 

In die volgende uitgawe van De Express het hy voortgegaan met sy 

aanval op die staatslui van die Vrystaat en die res van Suid

Afrika wat volgens hom al vir twintig jaar geen staatsbeleid en 

politieke program gehad het nie en wie se gebrek aan bekwaamheid, 

belangstelljng en moed om die inisiatief te neem, die ontwikke-

ling van Suid-Afrika gestrem het. Alles sou nie vanself regkom 

nie en oorversigtigheid was die gevolg van die vrees vir ver

antwoordelikheid. Die Volksraad se moedswillige wanbegrip was in 

stryd met die volk se gevoelens en het daagliks 'n groter fout 

56. ~. 18.11.1886. 

57. ~. 11.1.1887. 

58. ~. 18.11.1886. 
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geblyk te wees.59 

Briewe soos die van Philip R. Meijer namens 63 burgers uit die 

distrik Ladybrand, het bevestig dat dit die wens van die oorgrote 

meerderheid van die volk was dat die republieke moes verenig. 60 

By die volkskongres te Heilbron op 9 Desember 1886 is ook aange-

dring op vereniging. Borckenhagen se riglyne vir vereniging is 

wel bespreek, maar vir 'n offensiewe en defensiewe verbond was 

die burgers klaarblyklik nog te lugtig.61 

Na aanleiding van kritiek deur die Diamond Fields Advertiser van 

Kimberley op sy vorige hoofartikel oor nouer aaneensluiting, het 

Borckenhagen die stappe waarop hy aangedring het, verder uiteen-

gesit. Die woorde "offensiewe verbond" kon weggelaat word. 'n 

Defensiewe verbond met die Zuid-Afrikaansche Republiek sou die 

Vrystaat se voortbestaan verseker, 'n bolwerk vorm en ontsag in

boesem. Sommige Vrystaters was bang dat hulle Transvaal teen in

boorlingstamme sou moes help, maar die Transvalers het hulself 

reeds sterk genoeg bewys om dit self te kan behartig. As die nie 

anders kon nie, was dit die Vrystaat se plig om die buurstaat te 

help om blanke oorwig te behou. Teen 'n handelsooreenkoms met 

die Zuid-Afrikaansche Republiek kon net die Kaap beswaar maak 

omdat hy dan nie !anger, soos Borckenhagen dit gestel het, murg 

uit die republieke se bene kon suig nie. 'n Spoorooreenkoms 

waarvolgens 'n spoorlyn van die Kaap oor Bloemfontein na Preto

ria, in plaas van oor Kimberley, aangele sou word, was volgens sy 

59. Ibid, 25.11.1886. 

60. Ibid, 2.12.1886. 

61. Ibid, 30.12.1886; Malan, Politieke Strominge, p.l39. 
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mening in die hele Suid-Afrika, behalwe Kimberley, se belang.62 

Hy het die versugting geslaak dat daar in 1887 nader gekom sou 

word aan 'n bree Suid-Afrikaanse Republiek wat ook die Nuwe Repu

bliek sou insluit,63 maar die teenoorgestelde het gebeur. 

Sy laaste pleidooi in 1886 was vir die uitruil van konsuls tussen 

Pretoria en Bloemfontein en hy het gewaarsku dat as dit alweer as 

'n onrype en oorhaastige idee beskou sou word, rypheid dalk oor

rypheid kon word. Moedeloos het hy gekla dat dit vir hom duidelik 

was dat as iemand Suid-Afrika liefgehad het, hy bereid moes wees 

om aan te hou werk al moes dit man-alleen wees sonder die onder-

steuning van regering of burgers. Die waarheid sou uiteindelik 

seevier, al moes die groot denkers eers sterf voordat dit gebeur. 

Die waarheid kon nie sterf nie, maar die vrugte daarvan wel 

verlep. 64 

Die jaar 188 7 het vir Borckenhagen begin met die duide 1 ik wete 

dat spoorwee en vereniging die belangrikste kwessies van die dag 

sou wees. Hy het die Volksraad aangeraai om geen besluite aan

gaande spoorwee te neem voordat vereniging nie gereel is nie. 

Verder het hy kiesers versoek om van hul Volksraadslede te eis om 

hul houding jeens vereniging openbaar te maak. 65 

Vir die sove.elste keer het Borckenhagen daarop aangedring dat 'n 

invloedryke afvaardiging na die Zuid-Afrikaansche Republiek ge

stuur word om vera! oor spoorsake te onderhandel en daarna kon 

62. De Exeress, 9.12.1886. 

63. Ibid, 23.12.1886. 

64. Ibid, 30.12.1886. 

65. Ibid, 15.2.1887. 
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die twee Volksrade deputasies na die kolonies stuur. Hy het be-

sef dat Brand 'n to!- en spoorkonferensie in die eersvolgende 

sitting sou voorstel en het dus op die dringende noodsaaklikheid 

van voorafgaande samesprekings met Transvaal gewys. Volgens hom 

het hy 'n deeglike kennis van die toestand in Transvaal gehad en 

was hy bewus van 'n kragtige private invloed wat van Kaapse kapi

taliste op die regerende element daar ten koste van die Vrystaat 

ui tgegaan het. In die belang van beide republieke moes die 

Transvalers ingelig word oor Vrystaatse belange en hul samewer

king verkry word.66 

Intussen was hy met al die vernaamste Transvaalse leiers in ge

sprek en hy het op hul ondersteunir.g en samewerking staatgemaak. 

Hy het die volk ook gerusgestel dat pres. Brand bewus was van die 

gevaar dat Transvaal 'n Kimberley-lyn kon toelaat en hom met pry

senswaardige moeite beywer het om by die Transvalers aan te dring 

om Vrystaatse belange in ag te neem.67 Dit was 'n groot teleur

stelling toe pres. Kruger nie tot spoedige onderhandeling wou 

toestem nie.68 In April 1887 het hy Brand we! verseker dat hy nie 

'n Kimberley-lyn sou toelaat nie en het 'n ontmoeting met die 

Vrystaatse staatshoof voorgestel. 

As gelet word op die aanhoudende klem wat Borckenhagen vera! 

sedert Augustus 1886 op samewerking met die Zuid-Afrikaansche Re

publiek gele het, sy pleidooie om 'n kommissie na Transvaal te 

stuur en sy waarskuwings oor Kaapse druk op Transvaal om 'n 

spoorlyn van Kimberley na Pretoria aan te le, is dit nie verge-

66. Ibid, 8.3.1887 en 12.4.1887. 

67. Ibid, 15.3.1887. 

68. Ibid, 22.3.1887. 
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sog om te beweer dat dit tot pres. Brand se gesprekvoering met 

Transvaal bygedra het nie. Brand was wel bereid tot ekonomiese 

samewerking omdat dit tot die aanle van 'n spoorlyn van die Kaap 

na Transvaal oor die Vrystaat kon lei, maar tydens die Volksraad

sitting van 1887 was dit duidelik dat enige politieke vereniging 

vir hom en sy volgelinge buite die kwessie w~s. 

Die Volksraad het reeds begin sit toe Borckenhagen nogmaals daar

op aangedring het dat die Vrystaat, nadat spoor- en tolsake ryp

lik bespreek is, 'n kommissie na Transvaal moes stuur. Dit kon 

telegrafies gereiH word om sake te bespoedig.69 Op 13 Mei het 

die Volksraad dan ook besluit om die regering van die Zuid-Afri

kaansche Republiek per telegraaf te vra of 'n kommissie van die 

Vrystaatse Volksraad met 'n soortgelyke kommissie in Pretoria 

oor sake van gemeenskaplike belang kon beraadslaag. Op 16 Mei 

het pres. Kruger bevestigend geantwoord. 70 Die redakteur van De 

Express kon juig: "Zoo mogen wij de toenadering tusschen de twee 

Republieken, die wij zoo vurig begeeren en waarvoor wij zoo 

ernstig hebben gepleit, als een heugelijke daadzaak beschouwen. 

Wij maken van dit feit met onverholen voldoening gewag ••• "71 

Die uitslag van die kommissie se besoek aan die Zuid-Afrikaansche 

Republiek en die konferensie tussen pres. Kruger se afvaardiging 

en die Vrystaters in Oktober het egter nie aan Borckenhagen se 

verwagtings voldoen nie. Kruger en Brand het elk onwrikbaar by 

hul standpunte gebly. Kruger wou van die Vrystaat die verseke-

ring he dat hy geen spoorlyn sou bou voordat die Delagoabaailyn 

69. Ibid, 10.5.1887. 

70. ~. 13.5.1887, p.l43 en 16.5.1887, p.l63. 

71. De Express, 17.5.1887. 
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voltooi was nie; dat die twee republieke eerder sou saamwerk as 

om tot 'n Suid-Afrikaanse tolunie toe te tree, en dat 'n offen

siewe en defensiewe verbond tussen die republieke aangegaan moes 

word. Brand wou 'n spoorlyn van die Kaap oor Bloemfontein na 

Transvaal he en by 'n Suid-Afrikaanse tolunie aansluit, terwyl hy 

hewig teen 'n offensiewe en defensiewe verbond gekant was. Die 

enigste ligpunt was Kruger se bevestiging dat hy nie 'n spoorlyn 

oor Kimberley na Transvaal sou toelaat nie. 

Borckenhagen wat as sekretaris van die kommissie na Pretoria op

getree het, het volgens hom 'n beter begrip van Kruger se beleid 

gekry en is tot sy standpunt oorgehaal sodat hy uitgeroep het: 

"Onze belangen liggen noordwaarts! Onze toekomst moet daar, en 

daar aileen worden gezocht •••. " 7 2 Hy het die droom van 'n 

verenigde Suid-Afrika voorlopig laat vaar, omdat afskeiding van 

Transvaal syns insiens die dood vir die Vrystaat sou beteken, 

terwyl samewerking !ewe en krag sou gee.73 

Die stryd tussen die twee groepe in die Vrystaat het nou duideli

ker as ooit na vore gekom: aan die eenkant pres. Brand en J. G. 

Fraser se groep wat op ekonomiese gebied eerder met die Kaap sou 

saamwerk, en aan die anderkant die republikeine van wie Borcken

hagen geskryf het dat hulle bereid was om opofferir.gs te maak en 

met Transvaal saam te werk ten einde hul republikeinse ideaal te 

verwesenlik. Soos hy dit gestel het: een party wou 'n republi

keinse program uitvoer in hartlike samewerking met Transvaal, 

terwyl die ander party op die kolonies wou steun omdat baie van 

hul lede anti-Transvaals of anti-Afrikaans was. 

72. Ibid, 14.6.1887. 

73. Ibid, 26.7.1887. 
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Borckenhagen het volgehou dat dit ekonomies wel vir die Vrystaat 

voordelig sou wees om met Transvaal saam te werk, want, dit het 

al hoe duideliker geword dat die kuskolonies daardeur hul beleid 

ten opsigte van invoerreg sou moes verander. Verder sou die Vry

staat belastingvry met Transvaal kon handel dryf en, wanneer die 

Delagoabaailyn voltooi is, sou die Vrystaat wel per spoor met 

die Kaap verbind word. Hy was nie anti-Engels of teen same-

werking met die kuskolonies nie, maar samewerking met Trans

vaal moes voorrang geniet. 74 

Oat sy koerant die President, Volksraad en burgers so herhaalde

lik op hul plig om die welsyn van hul land te soek deur nouer 

vereniging met Transvaal, moes wys, was iets wat syns insiens net 

in die Vrystaat nodig was. Volgens Borckenhagen was dit die ge-

volg van die Vrystaters se allertreurigste onverskilligheid jeens 

politiek en weens 'n element - onder meer The Friend - van wie 

bedekte en openlike verraad uitgegaan het en wat die land in 

Engelse arms wou stort. 75 

Kruger en sy gevolg se besoek aan Bloemfontein in Oktober 1887 is 

met groot letters in De Express uitgebasuin. Borckenhagen was 

oorstelp van vreugde omdat dit die kroon op sy jarelange arbeid 

en beleid geplaas het. Al moes hy hoon verduur en al is hy 

verwyt dat hy onprakties en die tyd ver vooruit was, het hy vol

hard om nouer vereniging te bepleit omdat hy geweet het wat hy 

wou he en vertroue in sy goeie saak gehad het. Hy het gewaarsku 

dat die konferensie geen vrugte sou afwerp as beide kante nie 

bereid was om te gee en te neem nie. Selfs al sou krisisse in 

74. Ibid, 12.7.1887. 

75. Ibid, 26.7.1887. 
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die toekoms dit noodsaaklik maak dat die hele Suid-Afrika ver-

enig, was dit belangrik dat die twee republieke eers nouer 

verenig en saam sterk word om in 'n verenigde Suid-Afrika 'n 

sterk posisie te kon inneem.76 Hulle het nooit enige aggressie of 

bemoeiing teenoor ander gekoester nie, maar kon makl ik 'n prooi 

daarvan word. Daarom moes hulle hul behoud en welvaart verseker 

deur 'n federale unie (presies wat pres. Brand op 10 Oktober sou 

voorstel) waarin elke staat sy selfregering sou behou. Di t het 

egter gou vir hom duidelik geword dat so 'n unie nie by die kon

ferensie beslag sou kry nie as ge·volg van die voorwaardes deur 

die Vrystaatse Volksraad gestel. Brand en sy afvaardiging wcu 'n 

verenigde Suid-Afrika he en Kruger het dit as onprakties beskou 

as dit die onafhanklikheid van die republieke in gedrang sou 

bring.77 

Pres. Brand wou weer nie samewerking met die res van Suid-Afrika 

in gevaar stel deur 'n politieke verbond met Transvaal aan te 

gaan nie, en volgens Borckenhagen was dit uiteindelik die rede 

waarom die konferensie misluk het. Ten slotte wou Kruger nie 'n 

spoorlyn van die Kaap deur die Vrytaat na Pretoria toelaat voor

dat Transvaal se onafhanklikheid van die koloniale hawens nie 

deur die Delagoabaailyn beeindig is nie. Van die gee en neem 

waarna Borckenhagen vooraf verwys het, het niks tereg gekom nie 

en volgens hom sou die burgers nou oor die kwessies moes be

slis. 78 

The Friend en die Kaapse pers was syns insiens verheug oor die 

76. ~. 4.10.1887. 

77. Ibid, 11.10.1887. 

78. Ibid, 1.11.1887. 
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mislukking van die konferensie omdat dit hulle gepas het dat die 

republieke verdeeld in plaas van verenigd was.79 

As daar teruggekyk word op hierdie tydperk van onderhandeling, is 

Borckenhagen se rol duidelik. Dit was vera! hy wat oor 'n lang 

tydperk aangedring het op samesprekings en toe dit 'n werklikheid 

geword het, het hy hoe verwagtings daarvan gekoester. Hy het sy 

opvattings knaend, week na week, uiteengesit. Sy betrokkenheid 

as sekretaris van die afvaardiging na Pretoria het vir hom baie 

kritiek van pres. Brand se ondersteuners en die Engelse pers, wat 

baie publisiteit aan die sogenaamde geheime traktaat verleen het, 

op die hals gehaal. Raadslid Klijnveld, wat ook die Transvalers 

se standpunt onderskryf het, is verantwoordelik gehou vir die 

mislukking van spooraanleg en daarom is sy beel tenis verbrand. 

Borckenhagen het homself en Klijnveld teen al die aantygings ver

weer en verklaar dat hulle nie sou ophou om vir nouer vereniging 

te stry nie, want dit alleen sou die republieke se onafhanklik

heid verseker. 8 0 

Borckenhagen se ondersteuners het in hul briewe vir hom in die 

bres getree en die aanvalle op sy persoon gekritiseer. "Een 

vriend van de Afrikaners" het geskryf dat dit om beginsels en ge

wigtige volksake gegaan het en nie om persone nie. Die verdeeld

heid in die Vrystaat kon net skade doen en Borckenhagen is ge

steun in sy veroordeling van "Jingoes". T. B. Wiese het Borcken-

hagen lof toegeswaai vir die dienste wat hy aan die volk van die 

Vrystaat gelewer het.81 

79. Ibid, 8.11.1887. 

80. Ibid, 19.7.1887 en 8.11.1887. 

81. Ibid, 26.7.1887, 15.11.1887 en 22.11.1887. 
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Die gevolg van die mislukking van die onderhandelings was dat die 

verskille tussen Kruger en Brand duideliker na vore getree het. 

Die meerderheid Vrystaters was teleurgesteld oor die mislukking 

en, met die ui tsonderi ng van die groot sentra soos Bloemfontein 

en Kroonstad, waar Borckenhagen op vergaderings afgekraak is, 

steeds ten gunste van nouer samewerking met Transvaal. 

Oor die wyse waarop dit moes geskied, was daar egter groot ver

deeldheid en verwarring. In die korrespondensie aan De Express, 

en op die groot aantal Afrikanerbondvergaderings en -kongresse, 

algemene vergaderings en volkskongresse in 1887 en 1888 was daar 

oorweldigende eenstemmigheid oor die noodsaaklikheid van vereni

ging en verwerping van spoorwee, en vera! spoorverbinding met die 

kuskolonies, maar nie oor die kwessie van 'n offensiewe en defen

siewe verbond en 'n federasie met Transvaal soos deur die Vry

staatse Volksraad voorgestel is nie. 

Om klaarheid in die verwarring van die volk te bring, het 

Borckenhagen weer eens sy idees vir nouer vereniging uiteengesit. 

Hy kon hom vereenselwig met Brand en Kruger se idees van 'n fede

rale unie mits dit nie te vee! sou kos of skielik op die bevol

king afgedwing word nie. Ter voorbereiding kon 'n defensiewe 

verbond aangegaan word. Pres. Brand was teen 'n formele verbond 

gekant en het gemeen dat die twee republieke mekaar spontaan in 

tye van nood sou bystaan. Borckenhagen wou weet waarom die repu-

blieke nie deur 'n ooreenkoms aan die wereld kon toon dat hulle 

saamstaan nie. Die bevolking sou dan ook aan samewerking gewoond 

raak. Die twee republieke sou elk hul eie sake reel en net saam 

besluit oor aangeleenthede van gemeenskaplike belang. So kon 

hulle dan gewig en invloed uitoefen en deur die kolonies as gely-
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kes behandel word in plaas daarvan dat hulle die prooi van self

sugtige oorleggings word.82 

Die landswye Bondskongres wat op 16 November 1887 te Potchef

stroom gehou is, het vir Borckenhagen verrassende resultate opge-

lewer. Hy was skepties oor die kongres omdat die Kaapse Afrika-

nerbond nie Kruger se spoorbeleid gesteun het nie. Tog is daar 

op die kongres besluit dat die spoorlyn na Delagoabaai voorkeur 

moes geniet, dat 'n doeane-unie net aanvaarbaar was as al die 

Suid-Afrikaanse state sou toetree en dat 'n beroep op die 

regerings van die republieke gedoen moes word om op die volk se 

wense om te verenig ag te slaan.83 Vir Borckenhagen het dit vol

doening verskaf om te sien hoe die volk by die kongres instink

tief geweet het wat volgens hom werklik in hul belang was. 84 

Borckenhagen het ook Fraser en sy party veroordeel omdat hulle te 

kenne gegee het dat die Vrystaat toegewings met betrekking tot 

spooraanleg aan die Kaap sou moes maak om terugbetaling van 

invoerreg te kry. Hulle wou nie deur Transvaal aan bande gele 

word nie, maar was blykbaar gewillig om hulle deur die Kaap te 

1 aat bind. 85 Die Kaap wou graag die voorde le van die goudv eld 

geniet sonder om agting te he vir republikeinse gevoelens en be

leid.86 Hulle het gemeen dat hulle sou kry wat hulle wou he 

sonder opoffering van hulle kant as hulle maar net die tyd sou 

82. Ibid, 13.12.1887. 

83. Malan, Politieke Strominge, p.l47. 

84. De Express, 22.11.1887. 

85. Ibid. 

86. Ibid, 29.11.1887. 
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afwag.87 Namate die spoor- en tolkonferensie met die Kaap nader

gekom het, het Borckenhagen met groter nadruk daarop gehamer dat 

daar nie toegewings oor spooraanleg aan die Kaap gemaak moes word 

wat teen Transvaalse belange sou indruis nie. Hy was ten gunste 

van deelname aan die konferensie mits die toekenning van 'n deel 

van die invoerreg aan die Vrystaat onvoorwaardelik was, want dit 

het hom toegekom.88 

In die laaste uitgawe van De Express in 1887 het Borckenhagen 

gesug dat di t 'n tel eurste 11 ende jaar was. Vir 188 8 het hy die 

hoop gekoester dat alma! dit met moed sou aanpak en dat daar 

dade sou wees in plaas van 'n gepratery en gefilosofeerdery. 

Die goeie saad van republikeinse beginsels moes met geloof, hoop 

en liefde gesaai word en die banier van onafhanklikheid hoog 

gehou word.89 

Aan die einde van Januarie 1888 vind die spoor- en tolkonferensie 

tussen die Kaap, Natal en die Vrystaat in Kaapstad plaas. Nadat 

dit uit verslae vir Borckenhagen duidelik geword het dat die Vry

staatse afgevaardigdes toegewings met betrekking tot spoorwee aan 

die Kaap gemaak het en hulle genee verklaar het tot die aanle van 

'n spoorlyn deur die Vrystaat na Transvaal, in stryd met 

Transvaal se begeerte, het hy 'n skitterende, beeldryke uiteen

setting gegee van sy siening van die tolooreenkoms - vera! in die 

Engelse weergawe van die hoofartikel. In sy artikel voer hy aan 

dat 'n ooreenkoms met die Kaap opgeoffer moes word indien dit 

nouer vereniging met Transvaal in gedrang sou bring. Hy het die 

87. Ibid, 13.12.1887. 

88. Ibid, 24.1.1888. 

89. Ibid, 27.12.1887. 
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volk aangeraai om enige poging om die Vrystaat se kragte by die 

Engelse kolonies in te werp, met die uitsluiting van Transvaal, 

te weerstaan. 

Wat 'n federale unie betref, het die idee sy aanvanklike aantrek-

likheid vir hom verloor aangesien die twee vaders daarvan, raads

lede J. G. Fraser en R. D. McDonald, dit as onprakties begin be

skou het en daar was by hulle geen tekens van 'n houding van 

versoening en gematigdheid nie. Hy was oortuig daarvan dat die 

motief vir hul onrealistiese voorstelle was om die ware en be-

langrike kwessie van vereniging te ontwyk. Hulle wou juis ver-

warring skep sodat die hele saak verongeluk kon word. In 'n 

poging om nouer vereniging te verkry, het hy hulle aanvanklik 

gesteun, maar hul minagting vir samewerking met die Zuid-Afri-

kaansche Republiek het hom van sienswyse laat verander. Hulle 

was nie opreg in hul bedoelings nie en het gehoop dat Transvaal 

'n federale unie van die hand sou wys. 'n Defensiewe verbond 

het syns insiens ook baie van sy praktiese belangrikheid ver

loor omdat hy gemeen het dat Engeland dit nie sou waag om in 

die sterkerwordende republieke se sake in te meng nie. 

Dit was vir hom nou nog belangriker as ooit dat die Vrystaat en 

die Zuid-Afrikaansche Republiek baie nou moes saamwerk, want hul 

belange was eenders en die buurstaat was 'n sterk bondgenoot. "If 

it is a wise percept to build golden bridges for a vanquished 

foe, how much more consideration is due to powerful friends, 

which the situation requires to conciliate", het hy geskryf. 90 

Tussen Januarie en April 1888 is, met die oog op die aanstaande 

90. Ibid, 24.2.1888 en 5.6.1888. 
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Volksraadsitting, talle volkskongresse in die Vrystaat gehou 

waartydens spoorverbinding en •n tolooreenkoms met die Kaap ver

werp is en op republikeinse samewerking aangedring is. 91 

Vir Borckenhagen was die toestand nou so onbevredigend as kon 

kom. Wat hy bestempel het as die misleide meerderheid van die 

Volksraad, het Transvaal se beleid afgekeur en die misleide meer-

derheid van die volk het •n gesonde tolvereniging verwerp. Syns 

insiens was dit nie nodig dat die twee sake in botsing met mekaar 

moes wees nie, maar dit sou takt van die regering verg om die 

volk te lei om albei aan te neem. Die twee saam kon vir die 

Vrystaat 'n republikeinse oorwig, die Transvaalse handel met al 

sy voordele en 'n spoorweg van die Kaap na Bloemfontein verseker 

het. Kruger het na die Bloemfonteinse konferensie verklaar dat 

hy nie teen laasgenoemde gekant was nie mits die lyn nie verder 

as Bloemfontein sou gaan nie. Aangesien die Vrystaat tussen die 

Kaap en Transvaal gelee was, moes hy met beide op goeie voet ver

keer. Al wat die Vrystaat egter gekry het, was onsekerheid en 

verdeling met Transvaal as skeidsregter van die Vrystaat se 

toekoms. "A fine outcome indeed of a 'liberal' era!" -met 

verwysing na die Fraser-party - het hy uitgeroep.92 

Pres. Brand se aanspraak aan die begin van die 1888-Volksraadsit-

ting was vir hom 'n aanduiding van wat in die sitting verwag kon 

word. Daar sou weinig tereg kom van nouer vereniging met 

die Zuid-Afrikaansche Republiek. Die nageslag sou hulle daaraan 

verwonder dat die Volksraad die duidelike republikeinse wense en 

91. Malan, Politieke Strominge, p.l49. 

92. De Express, 3.4.1888. 
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eise van die tyd verontagsaam het. 93 Vir Borckenhagen was dit 

verbasend dat die Kaap, Natal en a !mal anders besef het dat 

Transvaal die sleutels van die toekoms van Suid-Afrika besit het, 

terwyl die Vrystaat sy oe daarvoor gesluit het.94 Hy het die 

Uitvoerende Raad verkwalik dat daar nie in die reses pogings aan

gewend is om uit te vind hoe die verhouding met Transvaal geraak 

sou word indien die Vrystaat tol- en spoorooreenkomste met die 

Kaap goedkeur nie.95 

Die bes 1 ui t wat die Vo lksraad, op Abraham Fischer se voorste 1, 

aangeneem het, was van so 'n aard dat daar syns insiens geen vcr-

dering gemaak is nie. 'n Federale unie is steeds voorgestaan 

terwyl die tolooreenkoms met die Kaap goedgekeur is. Hierin het 

vir hom 'n groot teenstrydigheid gele. Een lid van 'n federale 

unie kon tog nie 'n tolverbond met die Kaap goedkeur terwyl die 

ander lid buite bly nie. Daarteenoor was dit noodsaaklik dat die 

lede van 'n federale unie 'n defensiewe verbond moes slui t.96 Om 

die bevolking te paai, het die Volksraad we! 'n defensiewe ver

bond voorgestel, maar een verbind aan voorwaardes en 

beperkings.97 

Daar was vir hom egter 'n skrale troos: die saak van nouer ver

eniging is nie onherroepl ik verongeluk nie. Soiets sou tot 'n 

verenigde Suid-Afrika onder 'n Engelse vlag lei in teenstelling 

met die pl ig wat hy en die getroue burgers gehad het om die repu-

9 3. Ibid, 8.5.1888. 

94. Ibid, 24.2.1888. 

95. Ibid, 1.5.1888. 

96. Ibid, 19.6.1888. 

9 7. ~. 29.5.1888, p. 291. 
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blikeinse regeringsvorm te behou. Die onuitputlike minerale 

bronne in Transvaal sou die republieke se toekoms verseker. 

Engeland was besig om 'n poging aan te wend om met sy kolonies 

saam te werk om alle Engelse belange te konsolideer. Dit was vir 

hom net so noodsaaklik om republikeinse belange te versterk en te 

beskerm deur samewerking met Transvaal.98 Toe die Zuid-Afrikaan

sche Republiek swak was, was hy ten gunste van samewerking sodat 

die republieke behou kon bly. Sedert die Zuid-Afrikaansche Repu

bliek sterk geword het, was hy steeds ten gunste van samewerking 

sodat die susterrepubliek met sy ryk minerale bronne die Vrystaat 

kon help om ook sterk te word, weer eens scdat republikanisme be

vorder kon word. Toe nouer vereniging vir die eerste keer in 

1885 in die Volksraad bespreek is, is hy en ander met veragting 

behandel. Sedertdien het feite vir hulself gespreek. Daar was 

diegene wat beweer het dat pres. Kruger net ten gunste van ver

eniging was toe hy bang was vir die delwers en dat hy dit daarna 

met onverskilligheid behandel het. Dit was nie waar nie. Hy 

het diegene wat aanhoudend teen vereniging gekant gebly het, 

gewaarsku dat hulle dalk later die noodsaaklikheid daarvan sou 

besef, maar dat dit dan buite hulle bereik sou wees. 'n Defen

siewe verbond was nog steeds die goedkoopste wyse van nouer 

samewerking. Dit was ook nodig om 'n konsul in Pretoria, eerder 

as op enige ander plek, te he.99 

Die ligpunte van die Vo1ksraadsitting was vir Borckenhagen dat 

niemand meer die volk se algemene verlange na vereniging ontken 

het nie en ook nie die noodsaak 1 ikheid om 'n v erbond van samewer-

98. De Express, 5.6.1888. 

99, Ibid, 30.10.1888. 
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king en vriendskap met die Zuid-Afrikaansche Republiek te sluit 

nie.lOO Die aanname van 'n federale unie en 'n tolverbond kon 

egter eindel ose kompl ikasies tot gevolg he en dit was syns in

siens die gevolg van 'n regering sander 'n behoorlike beleid.101 

Die besluit om 'n spoorlyn van die Kaap tot in Transvaal deur die 

Vrystaat aan te le, sou die hewigste reaksie by die volk ontlok 

omdat dit strydig met Transvaal se wense was. Groot vol kskon

gresse en ander byeenkomste is gereel waar uiterste misnoee oor 

die tol- en spoorooreenkomste met die Britse kolonies en die 

verontagsaming van die burgers se begeerte en petisies uitge

spreek j s. 

President Brand se oorlye het die aandag vir 'n rukkie van die 

sake van die dag afgetrek en ook aan die volk die ge1eentheid ge

bied om hulle tot 'n leier te wend wat soos hulle oor nouer ver

eniging met die Zuid-Afrikaansche Republiek gevoel het. 102 

Na vier maande het Borckenhagen gekla dat die tussentydse rege

ring nog niks gedoen het in verband met nouer vereniging nie ter

wyl kosbare tyd verlore gegaan het. 103 Die geleentheid moes te 

baat geneem word om vir die Vrystaat 'n voordelige nuwe middeweg 

te vind tussen die handelsbelange wat die staat na die suide en 

oeste getrek het en die politieke belange wat hom aan Transvaal 

gebind het. Hy was ongeduldig dat daar helderheid in die toe

stand moes kom.l04 

100. Ibid, 5.6.1888. 

101. Ibid, 19.6.1888. 

102. Malan, Politieke Strominge, pp.l53-154. 

103. De Express, 6.11.1888. 

104. Ibid, 20.11.1888. 
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Intussen het hy hom onvermoeid beywer vir die verkiesing van 

Reitz as staatspresident, want hy het geweet dat hulle dieselfde 

ideale nagestreef het met betrekking tot die vereniging van die 

republieke. Die uitslag van die verkiesing het getoon dat die 

volk met hom saamgestem het. 

* * * 
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HOOFSTUK 7 

BEYWERAAR VIR 'N ALGEMENE SUID-AFRIKAANSE TOLVERBOND 

In die Bloemfonteinse Konvensie is daar voorsiening gemaak dat 

die Vrystaat 'n dee! van die invoerregte wat die kuskolonies in 

die hawens op goedere wat vir die Vrystaat bestem was, gehef het, 

kon kry. Art. 8 van die Konvensie het gelui: "That her Majesty's 

Commissioner will urge upon the Colonial Government, that privi

liges of a liberal nature will be granted to the O.F.S. Govern

ment in connection with custom dues generally, as being rna tters 

to which the O.F.S. is entitled, taking into consideration the 

situation of the State and its distance from the Colonial 

ports." 1 

Die Vrystaat het egter vergeefs probeer om sy regmatige dee! te 

kry. In 1876 het pres. J. H. Brand tydens sy besoek aan Londen 

die saak opgehaal, maar lord Carnarvon het die geleentheid aange

gryp om dit as afpersingsmiddel te gebruik om die Vrystaat tot 

konfederasie oor te haal. Daartoe was Brand nie bereid nie. 

Die Vrystaat was ekonomies volkome afhanklik van die Britse kolo

niale hawens en die kuskolonies was dus in staat om 'n wurggreep 

op die Republiek toe te pas. Hoe swakker die algemene ekonomiese 

toestand was, hoe knellender was die greep. Benewens die invoer

reg, het die Kaap ook onbillike telegrafiese tariewe gehef. 

Borckenhagen het die kolonies se uitbuiting van hulle geografiese 

1. De Express, 26.4.1883. 

- 247 -



posisie veroordeel. Volgens hom het hulle in goeie tye die 

binneland se vleis geneem en in tye van teespoed skaars die bene 

laat oorbly.2 Hy het voorgestel dat die Vrystaat die telegra

fiese verbindings na die Kaap of Natal moes afsny as hulle nie 

wou onderhandel nie.3 Die regering het aan sy verwagtings vol

doen deur aan die Kaap 'n tweede lyn deur die Vrystaat te weier. 4 

Verder het hy verskeie kere aanbeveel dat die regering sy rug op 

die Kaap moes draai en met Natal moes onderhandel. 5 

Pres. Brand het in 1883, toe ekonomiese toestande benard was, 

weer 'n tevergeefse poging aangewend om die Kaapse regering tot 

ander insigte te bring. Toe die Vrystaat in 1884 met Natal oor 

invoerregte en spoorverbinding begin onderhandel het, het die 

Kaap 'n klein toegewing gemaak, naamlik 'n rabat van 4% op inge

voerde goed aan Vrystaatse handelaars. Dit het die Vrystaatse 

regering niks gebaat nie, maar die Kaapse regering wou nie verder 

oor die saak onderhandel nie. 

Borckenhagen het tereg besef dat die enigste wapen wat die Vry

staat op hierdie stadium gehad het, was offi die twee kolonies teen 

mekaar af te speel. Dit kon egter weer verdeeldheid in die 

Vrystaat veroorsaak aangesien die Noordoostelike distrikte soos 

Harrismith en Bethlehem na aan Natal en dis van hom afhanklik 

was, terwyl die suidelike distrikte van die Kaap afhanklik was. 

Die belangestryd het teen die einde van pres. Brand se era begin 

smeul en in pres. F. W. Reitz se tyd behoorlik opgevlam, vera! 

2. Ibid, 13.12.1883. 

3. Ibid, 18.5.1881. 

4. Ibid, 8.6.1882. 

5. Ibid, 30.8.1883 en 6.9.1883, onder andere. 
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nadat •n tolooreenkoms met die Kaapkolonie aangegaan is. 

As egte Vrystater het Borckenhagen hom deurgaans beywer vir die 

verkryging van •n dee! van die invoerreg. Die Vrystaat sou 

volgens hom nie rus voordat voldoening verkry is nie. 6 Vroeg in 

1883 het De Express kommentaar gelewer op De Zuid Afrikaan se 

voorstelle in verband met 'n Suid-Afrikaanse tolvereniging. 

Hiervolgens moes die Kaap en die Vrystaat 'n tolunie soos die 

Duitse Zoll Verein aangaan. Die Kaap moes die alleenhandel in die 

Vrystaat kry en uit die vermeerderde handel sou hy dan in staat 

wees om 'n dee! van die invoerreg aan die Vrystaat af te staan. 

Borckenhagen het die gebaar van vriendskap met algehele instem

ming begroet, hoewel die Noord- en Oos-Vrystaat daardeur benadeel 

kon word. Die £60 000 tot £80 000 per jaar wat die Vrystaat sou 

kry, kon dadelik vir spooraanleg gebruik word wat algemene wel

vaart teweeg sou bring. Indien daar 'n belasting op invoere deur 

Natal gehef sou moes word om die Kaapse handel te waarborg, sou 

die Noordelike en Oostelike distrikte wel daardeur getref word, 

maar hulle het reeds al die jare die voordeel van goedkoper 

vervoertariewe van die nabygelee Natal geniet. Hulle sou bowen

dien hulle produkte goedkoper vanuit die Suide kon kry, sowel as 

'n mark vind indien 'n spoor deur die Vrystaat gele sou word. 

Alle voorstanders van spoorwee sou syns insiens hierdie plan aan

vaarbaar vind. 7 

Soos te wagte, het die Harrismith Chronicle De Express dadelik 

daarvan beskuldig dat hy die Suide wou bevoordeel. Borckenhagen 

het geantwoord dat hy geen voorkeur gehad het nie, maar dat hy 

6. Ibid, 18.5.1881. 

7. Ibid, 1.3.1883. 
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die algemene belang wou dien. Eiebelang moes in die geval opge

offer word. Bowendien het dit Natal vrygestaan om tot 'n tolunie 

toe te tree.B Hy het daarop gewys dat Natal reeds met 'n spoor

lyn na die Drakensberge besig was. As die Kaap nie uit 'n reg

verdigheidsin tolregte aan die Vrystaat wou oorbetaal nie, sou hy 

dit dalk uit handelsin moes doen weens Natal se pogings om die 

Vrystaatse handel in te palm. 9 

'n Argument wat die Kaapse regering en pers gedurig opgehaal het 

as rede waarom daar nie tolgeld aan die Vrystaat oorbetaal moes 

word nie, was dat die geld ook in die Vrystaat se belang gebruik 

js. Goew. P. Wodehouse het in 1862 beweer dat dit vir die paaie 

na die Vrystaat betaal het. Borckenhagen het daarop gewys dat die 

Vrystaat na 29 jaar waarskynlik nie alleen vir alle Kaapse paaie 

nie, maar ook vir al hulle spoorwee betaal het.lO 

The Cape Argus het die argument verder gevoer. Hy het beweer dat 

die geld'nie net vir paaie en spoorwee nodig was nie, maar ook 

vir hawens en subsidies aan stoombootmaatskappye omdat die Vry

staat ook in die voordele daarvan gedeel het. Verder het die 

Kaap die Vrystaat van probleme met Swartes verlos en hy of Brit

tanje sou dit in die toekoms steeds doen. Hy het dus geen rede 

gesien waarom die Kaap vergoeding aan die Vrystaat moes toestaan 

nie. Die feit dat die Vrystaat nie met spooraanleg begin het 

nie, het gedui op 'n gebrek "aan goede verstandhouding en vriend-

schappelijk gevoel". Borckenhagen het geskryf dat so 'n houding 

sees deur die Kaapse pers ingeneem, geen goeie verstand-

B. Ibid, 15.3.1883. 

9. Ibid, 26.4.1883. 

10. Ibid, 26.4.1883. 
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houding met die Vrystaat teweeg sou bring nie en die land sou 

dwing om met Natal saam te werk. Die Vrystaat het aanspraak op 

'n deel van die invoerreg gehad voordat die Kaap dwase spoor- en 

hawe-uitbreidings aangegaan het en hierdie geriewe is allermins 

ter wille van die Vrystaat aangegaan. Hoewel hy gedreig het dat 

die Vrystaatse handel na Natal sou gaan, het hy dit tog wenslik 

geag om 'n vriendskaplike verhouding met die Kaap te handhaa£.11 

Kaapse dreigemente om die invoerreg tot soveel as 15% te ver

hoog, het Borckenhagen opnuut na Natalse bande laat verwys.12 

Syns insiens kon die Vrystaat liewer geld leen, rente daarop 

betaal en 'n spoor na Natal aanle as om verhoogde invoerreg te 

betaal. Hy het Kaapse kiesers aangeraai om vir kandidate te stem 

wat aan die Vrystaat reg sou 1 aat geskied en dus die ramp van die 

verlies van die Vrystaatse handel af te weer.13 

Die konferensie tussen die Vrystaat en Natal in Maart 1884 te 

Harrismith het ongelukkig nie vee! vrugte afgewerp nie. Geen 

besluite oor tolregte is geneem nie. Borckenhagen het nou aan 'n 

ander wapen teen die kuskolonies begin aandag gee, nl. 'n Dela

goabaaispoorlyn. Tog was hy bly oor die vriendskaplike gees 

en die eerste treetjie wat gegee is in die rigting van samewer-

king tussen Nata 1 en die Vrystaa t. Hy het die hoop ui tgespreek 

dat die Kaap ook na 'n goeie verstandhouding sou strewe. Die 

Natal Witness het die Vrystaat volgens Borckenhagen tereg die 

hoeksteen van Suid-Afrikaanse samewerking genoem. Die Vrystaters 

moes hulle strategiese posisie benut en aandring op dit wat hulle 

11. Ibid, 21.6.1883. 

12. Ibid, 23.8.1883. 

13. Ibid, 13.9.1883. 
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toegekom he t.l4 Ongeag die omstandighede en mededinging tussen 

die kuskolonies, was die Vrystaat geregtig op 'n dee! van die in

voerreg en dit moes aan hom gegee word. As dit nie gebeur nie, 

het hy voorgestel dat die Vrystaat met so 'n hoe belasting op 

Kaapse goedere moes terugslaan dat die handel tussen die twee 

bure tot niet sou gaan. Daar kon dan van 'n Natalse konsessie 

gebruik gemaak word vir 'n spoor tussen Durban en Bloemfontein. 15 

Die hoop op Kaapse tegemoetkoming het soos mis voor die son ver

dwyn toe die Parlement nie alleen oorbetaling van tolregte 

geweier het nie, maar ook hoer belasting oorweeg het. Dit het 

Borckenhagen baie skerp laat reageer. Hy het die Vol ksraad 

aangeraai om niks verder met die Kaap te doene te he nie en alle 

handel na Natal te kanaliseer. Delagoabaai is weer as 'n moont-

likheid geopper; al sou dit opoffering van die Vrystaat verg om 

op 'n lyn daarheen te wag, sou dit hom van Kaapse druk en slawer

ny verlos. "Laat de Kolonie loopen •••• !" het hy uitgeroep. As 

die handel eers van die Kaap weggekeer is, sou dit nooit weer 

daarheen terugkeer ni~l6 

Die stryd wat die regering en ook Borckenhagen gevoer het met be

trekking tot tol geld, het vir hom tog 'n 1 igpunt gehad. Die vol k 

het hul mening oor die saak begin lug en daar is oor die algemeen 

meer belangstelling in sake van die dag getoon as tevore. 17 

Die Volksraad en Uitvoerende Raad was syns insiens egter te 

gedwee en het nie genoeg op die Vrystaat se regte aangedring nie. 

14. Ibid, 10.4.1884 en 1.5.1884. 

15. Ibid, 29.5.1884. 

16. Ibid, 5.6.1884. 

17. Ibid, 24.7.1884. 
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Die Kaap het net beloftes gemaak. Die Vrystaat sou die verskil 

tussen die Natalse en Kaapse tariewe ontvang en toe verhoog Natal 

sy tariewe sodat die Vrystaat weer eens niks gekry het nie.l8 

Verder het die Kaap ook begin om op Vrystaatse produkte, 

uitgesonderd plaasprodukte, invoerreg te hef. 19 

T. B. Wiese het aan De Express geskryf dat hy heelhartig met 

Borckenhagen saamstem. Die regering was te slap. Kaapse produkte 

moes belas word en die Vrystaat moes nie onder die ysterjuk van 

vreemde oorheersing buk nie. Afrikanerbondtakke soos die van 

Winburg het die regering versoek om vas te hou aan die Britse be

lofte in die Konvensie en aan te dring op invoerregte soos be

lowe.20 

In sy aanspraak tydens die buitengewone Volksraadsitting van 1884 

het pres. Brand bekendgemaak dat hy aan die Kaapse goewerneur 

voorgestel het dat die Suid-Afrikaanse state en kolonies 'n kon-

ferensie hou. So sou Vrystaatse aansprake op tolgeld die beste 

bevorder word. 21 Daar was egter nie reaksie uit die Kaap nie. 

Borckenhagen het die Kaapse regering verwyt dat hy weggeskram 

het van 'n konferensie of die uitspraak van 'n arbitrasiehof 

omdat hy geweet het dat die Vrystaatse aansprake gegrond was. 

Die Kaap se nuutste verweer was dat hy die Vrystaat s~ voog was 

en dus geregtig op die hele invoerreg. Volgens Borckenhagen was 

hy 'n self-aangestelde, trouelose voog of eintlik 'n rower. 

18. Ibid, 21.8.1884. 

19. Ibid, 28.8.1884. 

20. Ibid, 11.9.1884. 

21. Ibid, 18.9.1884. 
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Dit was 'n "manifest absurdity" dat die onafhankl ike Vrystaat 

onder die voogdyskap van 'n ongeemansipeerde ko1onie kon staan. 

The Cape Argus het skielik erken dat die Vrystaat reg gehad het 

op 'n dee! van die invoerreg - waarskynl ik uit vrees dat Nata 1 

die Vrystaatse handel sou bekom. Eiebelang sou die Kaap dalk tog 

op die ou end dwing om toegewings te maak.22 

'n To1konferensie was vir Borckenhagen 'n kwessie wat nou 

dringend oorweeg moes word. Transvaal het Kaapse produkte belas, 

die Kaap het 'n beskermende be1asting O[: wyn gehef en was vo1gens 

gerugte van plan om tolhuise op sy grense op te rig en Vrystaatse 

graan te be1as. Hy het 'n beroep op kamers van koophandel, ki e-

sers, Volksraads1ede en die pers gedoen om ernstig oor so 'n kon-

ferensie na te dink. Hy sou Portugal ook graag daarby betrek.23 

By so 'n byeenkoms kon na die a1gemene belang gesoek word. 

In Februarie 1886 het De Express met verontwaardiging berig dat 

pres. Brand se verdere vertoe oor invoerreg summier deur die 

Kaapse Ministerie van die hand gewys is. Hulle het geweier om 

die kwessie in die Par1ement te opper en te kenne gegee dat die 

Vrystaat hulle eint1ik geld skuld vir paaie, brue, spoorwee en 

tolhuise. Borckenhagen het gewaarsku dat die Vrystaat sy tyd sou 

afwag. As hy eers 'n spoorlyn na Pretoria gebou het, sou die 

Kaap vergeld word vir wat hy genoem het sy roofsug en politieke 

oneerbaarheid.24 Na aanleiding van die Kaap se strewe om 'n 

spoor1yn van Kimberley na Transvaal te bou, het Borckenhagen weer 

eens bek1emtoon dat geen spoorverbinding tussen die republieke en 

22. Ibid, 25.6.1885. 

23. Ibid, 20.8.1885; 24.9.1885 en 12.11.1885. 

24. Ibid, 18.2.1886. 
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die kolonies toegelaat moes word voordat 'n tolooreenkoms aange

gaan is nie. 25 

The Natal Witness het intussen ook geskryf dat al die Suid-Afri-

kaanse state en kolonies moes saamwerk en 'n tolooreenkoms 

aangaan. Hy het gemeen dat Engeland moes help om lewe in die 

Suid-Afrikaanse ekonomie te blaas deur Transvaal te help ontwik

kel en 'n spoornetwerk oor die hele Suid-Afrika aan te le waar

langs alle binnelandse produkte belastingvry vervoer kon word. 

Dit sou 'n harmoniese geheel en voorspoed bring. Borckenhagen 

het saamgestem en gevra dat daar onmiddellik 'n begin gemaak moes 

word sonder om kosbare jare te verspil.26 

Hy het egter besef dat die hoop op so 'n samewerking gering was 

toe die Kaapse Eerste Minister, Thomas Upington, op Worcester 

gese het dat belasting op Vrystaatse graan oorweeg moes word om 

die Kaap se finansiele probleme te help oplos. Volgens Borcken-

hagen sou dit tot ~ toloorlog in plaas van ~ tolooreenkoms lei. 

Syns insiens het die Vrystaatse volk die toppunt van verontwaar

diging bereik oor die Kaapse fiskale beleid. Sir Arthur Havelock 

van Natal het daarteenoor verklaar dat die kolonie aan 'n vermin-

dering van tolgeld en gratis vervoer van invoergoedere gedink het 

om moontlike mededinging van Lourenco Marques teen te werk.27 

Die Vrystaat het dus ietwat meer van 'n bedingingsmag begin kry. 

Naas die mededinging van Natal het ook die van Delagoabaai na 

vore getree. Verder het die ontdekking van goud in Transvaal die 

25. Ibid, 25.3.1886. 

26. Ibid, 11.3.1886. 

27. Ibid, 8.4.1886. 
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moontlikheid van die opkoms van 'n staat wat ekonomies sterk was, 

ingehou. 'n Verdere troefkaart was dat die Vrystaat die diamant-

wette kon terugtrek wat vryhandel in diamante sou laat toeneem en 

die Kaap se inkomste uit diamante sou laat krimp. 

Upington se toespraak het die Vrystaat op sy hoede geste 1. Vir 

Borckenhagen was dit baie duidelik dat die land eerder by die 

Zuid-Afrikaansche Republiek as by die Kaap sy heil moes seek. 

Die repub1ieke se bestemming was diese1fde en deur saam te staan, 

kon hu11e mekaar se be1ange verdedig. Hy het 'n beroep op die 

regering gedoen om 'n hande1sooreenkoms met die Zuid-Afrikaansche 

Republiek aan te gaan. 2 8 

Op 6 Maart 1886 het pres. Brand nogmaa1s by die Kaapse goewerneur 

op 'n tol·konferensie aangedring. Verder het hy versoek dat die 

be1asting op tabak afgeskaf word en dat 'n dee1 van die invoerreg 

op goedere wat die Vrystaatse regering ingevoer het, terugbetaal 

word.2 9 In sy aanspraak voor die Volksraad het hy, tot 

De Express se genoee, 'n traktaat van handel en vriendskap met 

die Zuid-Afrikaansche Repub1iek voorgestel. Vir Borckenhagen het 

die tyd nou aangebreek dat die Vrystaat moes ophou om 'n bedelaar 

om Kaapse gunste te wees. Die oe moes op Delagoabaai en Natal 

gerig word.30 Korrespondente van die koerant het gereageer en 

pres. Brand versoek om, benewens 'n hande1straktaat, ook die 

De1agoabaailyn in onderhandelings met Transvaal te berde te bring 

om sodoende druk op die Kaap uit te oefen.3 1 

28. Ibid, 1.4.1886; 8.4.1886 en 29.4.1886. 

29. Ibid, 15.4.1886. 

30. Ibid, 6.5.1886. 

31. Ibid, 13.5.1886. 
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Wat Borckenhagen betref, moes die Vrystaat nou daadwerklik 

optree. Hy het gewaarsku dat die proses van vernietiging nie 

!anger kon voortgaan nie. As eerste stap moes die Vrystaatse 

handelsbalans regkom. Daar moes meer uitgevoer en minder inge-

voer word. Dan moes daar met die Kaap gekorrespondeer word om 

vas te stel wat hulle houding was. 

met Natal onderhandel word.32 

Indien nie gunstig nie, moes 

Upington het te kenne gegee dat hy teen alle Vrystaatse eise vir 

invoerreg was. Hy was net bereid om oor die belasting op 

Vrystaatse produkte te praat. Borckenhagen het gemeen dat 'n 

konferensie in die geval net 'n vermorsing sou wees. Die Kaap 

was koud en onverskillig en het die Vrystaat al 32 jaar lank ver-

onreg; daarom moes na Transvaal gekyk word. In die Kaap het 

geen Afrikaner die Vrystaatse belange teen Upington verdedig 

nie. 33 Sy kreet om nouer vereniging met die Zuid-Afrikaansche 

Republ iek was nie 'n yde le droom nie, maar 'n praktiese en 

noodsaaklike maatreel. Dit kon ook daartoe lei dat Transvaal die 

Vrystaat sou kwytskeld van die streng beskermende maatreels wat 

ingestel is. 34 

Die voorspoed in die Zuid-Afrikaansche Republiek het nou 'n 

invloed op die Suid-Afrikaanse fiskale beleid begin uitoefen en 

Borckenhagen het hom daarop beroem dat hy dit jare tevore voor

spel het. Toe is hy uitgelag as 'n onpraktiese politikus en 'n 

republikeinse dromer. Hy was seker dat sy stoutste verwagtings 

oortref sou word en Delagoabaai sou die sleutel wees. Al wat 

32. Ibid, 20.5.1886. 

33. Ibid, 27.5.1886. 

34. Ibid, 22.6.1886. 
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ontbreek het, was samewerking tussen die twee republieke. Die 

Transvalers kon neersien op 'n tolverbond, maar die Vrystaat nie 

en moes des te meer probeer om Transvaal se samewerking te ver-

kry. Om dit te verkry het hy 'n offensiewe en defensiewe verbond 

aanbeveel. Dan kon die Vrystaat seker wees van Transvaalse hulp 

in geval van 'n belastingoorlog wat meer verwoestend as 'n 

slagveld kon wees. Verder sou die republieke uit 'n posisie van 

krag kon eis dat handelskwessies in Suid-Afrika volgens bepaalde 

regulasies wat in die algemene belang sou wees, geskied. 'n 

Prak tiese beleid van ekonomiese samewerking tussen kolonies en 

state kon die grondslag b~ vir 'n Suid-Afrikaanse unie. As die 

geleentheid nie aangegryp word nie, sou dit verbygaan. Hy het 

dus die stuur van 'n kommissie na Pretoria voorgeste 1 sodat 'n 

daadwerklike begin gemaak kon word.35 

Borckenhagen het die regering verwyt dat daar in twintig jaar nog 

niks bereik is met betrekking tot invoerreg nie. 

spondensie was net 'n verkwisting van tyd.36 

Verdere korre-

Die Kaap het nou tekens van bekommernis oor die binnelandse 

handel getoon en dus met die Zuid-Afrikaansche Republiek begin 

flikflooi en sekere tarieftoegewings gemaak. Borckenhagen het 

dit as 'n verdere rede aangevoer waarom Transvaalse samewerking 

gesoek moes word. Die Vrystaat moes van Transvaal die verseke-

ring kry dat hy nie by 'n tolooreenkoms uitgesluit sou word nie 

en dat die susterrepubliek nie 'n spoorverlenging van Kimberley 

na Pretoria sou toelaat nie.37 Die Kaap was juis van plan om 'n 

35. Ibid, 2.9.1886. 

36. Ibid, 4.11.1886. 

37.Ibid, 23.9.1886. 
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afvaardiging na Pretoria te stuur. Hoewel dit verontrustend 

was, het dit vir hom getoon dat state aan samewerking begin dink 

het. Die ontdekking van die goudveld het Suid-Afrika op poli

tieke gebied laat wakkerskrik na jare van slaa~38 

In die eerste plaas het hy dan gepleit vir samewerking tussen die 

twee republieke. Die Vrystaat het onmiddellike en hartlike hulp 

aan Transvaal verleen toe hy in die nood was. Nou het hy Trans

vaal se hulp dringend nodig gehad. Saam moes hulle 'n front vorm 

teen die kuskolonies en weier om oor spoorwee te onderhandel 

voordat die tolkwessie gereel is. Ook moes Transvaal geen han

delsbetrekkinge met hulle aangaan voordat dit nie gebeur het nie. 

Daar moes met die twee kuskolonies gesamentlik onderhandel word. 

Daarna kon die republieke saamwerk ter beskerming van hul gemeen

skaplike belange wat spoorwee betref. Die res van die goedge

sinde pers moes De Express se voorbeeld volg en nooit ophou om 

die saak met geesdrif te propageer nie, want dit het uiteindelik 

gegaan om die behoud en versterking van republikanisme. 39 Dit 

het nie beteken dat hy haat jeens die Engelse verkondig het nie. 

'n Suid-Afrikaanse tol verbond was vir De Express 'n jarel ange 

droombeeld, maar die republieke was die sleutel daartoe. Suid-

Afrikaanse onafhanklikheid het van Suid-Afrikaanse ontwikkeling, 

waartoe 'n tolverbond grootliks sou bydra, afgehang en nie van 

Britse besluite nie. 40 

Na aanleiding van kol. F. X. Schermbriicker en sy Kaapse afv aar

diging se besoeke aan Pretoria en Bloemfontein het Borckenhagen 

38. Ibid, 1.2.1887. 

39. Ibid, 8.2.1887. 

40. Ibid, 8.3.1887. 
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geskryf dat Kapenaars net altyd aan hul eie be1ange dink en hy 

het verwag dat as hu 11 e ooi t die terugbe ta 1 ing van 'n dee 1 van 

die invoerreg sou oorweeg, hulle 'n voorwaarde sou stel, waar

skynlik met betrekking tot spoorwee en vera1 die Delagoabaai1yn. 

Hy sou graag wou sien dat Schermbrucker na die Kaap gaan met die 

wete dat die Vrystaat wou saamwerk in spoor- en tolaangeleenthede 

mits dit nie net om Kaapse belange gegaan het nie. Repub1ikeinse 

belange moes nie ondergeskik gemaak word aan wat hy Kaapse 

knoeiery genoem het nie.41 Die afvaardiging het, net soos in 

Transvaal, nie vee! in die Vrystaat bereik nie, maar het tog 'n 

belangrike verandering van houding by die Kaapse regering bekend-

gemaak. 

geag.42 

'n Konferensie oor spoor- en tolsake is nou wenslik 

Net toe die Kaapse regering be reid geword het om oor 'n to 1 v er

bond te onderhandel, het die Transvalers hul stemme daarteen laat 

opgaan. De Volksstem het as Transvaalse mondstuk bedenkinge uit

gespreek omdat hy gemeen het dat die Kaap meer as die Zuid-Afri

kaansche Republiek daarby sou baat. 'n Teleurgeste1de Borcken

hagen het die bewering weerspreek. Hy was daarvan oortuig dat 'n 

ooreenkoms bereik kon word waarvolgens alma! se belange in ag ge

neem sou word. Om met die kolonies in die verband saam te werk, 

sou nie beteken dat die republieke deur die Britse Buitelandse 

kantoor regeer moes word nie. Die Zuid-Afrikaansche Republiek 

sou dalk baie voedsel moes invoer indien sy delwersbevolking bui

tensporig toeneem en dit sou hom baat om dit belastingvry te 

doen. Die bedreiging van 'n Delagoabaailyn sou die Kaap dwing om 

by die tolreEHings te bly. Portugal kon by die tolunie betrek 

41. Ibid, 22.3.1887. 

42. Ibid, 5.4.1887. 
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word en die traktaat wat Transvaal en die Vrystaat met hom 

gesluit het, sou dus nie 'n belemmering wees nie. Dit het hom 

gespyt dat De Volksstem en andere nog so kortsigtig was en so min 

oorleg en gesonde verstand aan die dag gele het. 'n Konferensie 

was 'n noodsaaklikheid en sou ook daartoe kon bydra dat die onge

sonde wedywering tussen Natal en die Kaap, wat tot albei se na

deel gestrek het, beeindig word. 43 

Hy het die regering egter gewaarsku om nie aan 'n tolkonferensie 

dee! te neem sonder om die Zuid-Afrikaansche Republiek vooraf te 

raadpleeg nie. Die betrekkinge met Transvaal was "hazy and in-

distinct" en die ou handelsooreenkoms van geen waarde nie. Die 

twee republieke het die een nie geweet hoe die ander oor belang

rike sake voel nie. Transvaal het hom teen 'n tolunie uitge

spreek en wou he dat die Vrystaat hom daarin moes steun, maar die 

Vrystaat het nie geweet wat Transvaal se redes vir afsydigheid 

was en of Transvaal enige steun vir die Vrystaat in gedagte gehad 

het nie. Dit was noodsaaklik om sonder versuim oor hierdie sake 

sekerheid te verkry en daarom het hy weer aangedring op 'n af

vaardiging na Pretoria.4 4 Dit klink hier asof Borckenhagen oor 

inligting in verband met Transvaal se houding beskik het. Die 

Volksraad se besluit om 'n afvaardiging te stuur, is deur hom as 

'n "heugelijke daadzaak" begroet.45 

Die samesprekings in Transvaal het op 'n dooiepunt uitgeloop 

omdat nie een van die twee kante toegewings wou maak nie. Die 

Zuid-Afrikaansche Republiek het glad nie in 'n tolunie belang 

43. Ibid, 22.3.1887. 

44. Ibid, 10.5.1887. 

45. Ibid, 17.5.1887. 
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gestel nie. 

Met die opening van die Kaapse Parlement was sir Hercules Robin

son baie terughoudend wat die Vrystaat se eise vir tolregte 

betref. 4 6 Die Parle~ent was steeds traag om aan die eise te 

voldoen en het, soos Borckenhagen voorspel het, sekere voorwaar

des daaraan gekoppe 1. Laasgenoemde het voorgeste 1 dat die 

Vrystaat in die geval nie met die Kaap saamwerk nie. Sommige 

Engelse koerante, soos die Eastern Province Herald en The Tele-

~ het begin toegee dat die Vrystaatse eise billik was- waar

skynlik omdat hulle gemeen het dat sulke erkennings die Vrystaat 

genee sou maak om Kaapse spoorplanne te steun. Cecil John Rhodes 

het dieselfde gedagte in 'n brief aan The Cape Argus geopper. 4 7 

Die Eastern Province Herald het gEskryf dat die Kaap die invoer

reg nie net vir spoorwee en hawens gebruik het nie, maar ook die 

Kaapse administrasie daarmee aan die gang gehou het. De Express 

se kommentaar was dat die koerant se siening helder was. The Te-

legraph het voorgestel dat die Kaapse regering aan die Vrystaatse 

eise moes toegee voordat hulle dit buitendien onder druk op 'n 

minder eervolle wyse sou moes doen. 48 

De Express het daarop gewys dat die Kaap vir die eerste keer ver

plig was om die Vrystaat in ag te neem. Hy was ongeduldig om met 

die ontwikkelende goudveld verbind te word en die enigste moont

likheid was deurgang deur die Vrystaat. 49 

46. Ibid, 31.5.1887. 

47. Ibid, 19.7.1887. 

48. Ibid, 7.6.1887. 

49. Ibid, 14.6.1887. 
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Die feit dat die Zuid-Afrikaansche Republiek aan geen spoor- of 

tolkonferensie wou deelneem nie het, wat Borckenhagen betref, nie 

beteken dat die Vrystaat dit nie kon doen nie. Die deur kon ook 

vir Transvaal oopgelaat word indien hy later wou deelneem.SO Die 

beoogde samesprekings tussen die twee presidente in Oktober 1887 

het hom laat hoop dat daar tot nouer samewerking ooreengekom sou 

word. 

Die Kaap het hom bereid verklaar om 'n spoor deur die Vrystaat te 

le en die geld te voorsien teen 3~% rente, maar dan moes die 

Vrystaat sy eise in verband met tolgeld prysgee. Borckenhagen 

het volgehou dat spoorwee en tolgeld aparte kwessies was en dat 

laasgenoemde 'n reg was wat sonder voorwaardes toegeken moes 

word. Dit was volgens hom ook die volk se houding. As daar 

Vrystaatse politici was wat die Vrystaat se onafhanklikheid vir 

'n Kaapse ooreenkoms wou opoffer, sou dit nie die volk se goed

keuring wegdra nie.Sl Hoe reg hy was, sou in 1888 blyk toe die 

Vrystaatse afvaardiging na die spoor- en tolkonferensie toegestem 

het tot spoorverlenging deur die Vrystaat na Transvaal en die 

Volksraad dit met die voorsitter, J. G. Fraser, se beslissende 

stem goedgekeur het. Die volk het in opstand daarteen gekom. 

Die meerderheid van die vol k het die pogings om 'n dee 1 van die 

to lge ld terug te kry, hee lhartig gesteun en was tot op hierdie 

stadium ten gunste van 'n tolkonferensie. Daar was egter heel

wat burgers wat nie wou he dat die Vrystaat tot 'n tolunie moes 

toetree as die Zuid-Afrikaansche Republiek dit nie ook doen nie. 

50. Ibid, 21.6.1887. 

51. Ibid, 5.7.1887. 
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Aanvanklik het Borckenhagen ook gedink dat 'n tolverbond sonder 

Transvaal 'n onmoontlikheid was. Hy het egter bly hoop dat 

die susterrepubliek van mening sou verander, veral as die Vry

staat die regte toon scu aanslaan. The Friend en sy geesgenote 

het vo 1 gens hom behae daar in geskep om 'n to 1 un ie as twi sappe 1 

tussen die republieke te gebruik sodat hulle kon verdeel en 

heers. 52 

In die Kaapse Parlement het Eerste Minister Sprigg en sy regering 

hulle bereid verklaar om 'n deel van die tolgeld aan die Vrystaat 

oor te betaal, maar die geld dan weer terug te eis vir hawens, 'n 

stoombootdiens en ondersese kabels. Borckenhagen het dit onom-

wonde 'n skelmstreek genoem. Toe Rhodes voorstel dat tolregte 

aan die Vrystaat oorbetaal word op voorwaarde dat 'n spoorlyn 

deur die Vrystaat aangele word, het Borckenhagen geskryf dat die 

Vrystaat hom nie deur die Kaap moes 1 a at gebruik teen die De 1 a-

goabaailyn nie. Hy was oortuig daarvan dat slegs Transvaalse 

vooruitgang en Vrystaatse vooruitsigte om by die Delagoabaailyn 

aan te sluit, die Kaap sou oorhaal om op gelyke voet met die Vry

staat te onderhandel. Dit sou 'n einde maak aan wat hy blanke 

s lawerny noem; so nie sou die kolonies so 'n verbond dikteer.53 

As die Kaap 'n konferensie beplan het waarop hul ou gees van uit

buiting wat hy vergelyk het met 'n vampier se uitsuig van die re

publieke se lewensbloed oor dertig jaar, en misbruik van die 

republieke se ligging sou heers, moes die Vrystaat nie eers daar

aan dink om deel te neem nie.5 4 

52. Ibid, 19.7.1887. 

53. Ibid, 9.8.1887. 

54. Ibid, 19.7.1887. 
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Die hoop dat Natal die Vrystaat beter sou behandel, is verydel 

toe die Natalse owerheid verklaar het dat daar slegs aan die Vry

staat rabat betaal sou word indien sy spoorbeleid vir Natal be

vredigendwas. VirBorckenhagenwasditduidelikdatdie Vrystaat 

niks van Natal kon verwag nie. 55 Beide kolonies wou spoorwee as 

voorwaarde vir tolregte stel, terwyl pres. Brand dit duidelik ge

stel het dat daar nie spoorwee sou wees voordat 'n tolunie gestig 

is nie. 56 

Borckenhagen het met groot verwagting na die Bloemfonteinse kon-

ferensie tussen pres. Brand en pres. Paul Kruger uitgesien, maar 

was tog bedag op teleurstelling na die vorige mislukte konferen

sie. Hy het gewys op die geweldige invloed wat samewerking tus

sen die republieke op toekomstige ontwikkeling sou uitoefen. 

Transvaal het oor die finansiele vermoe beskik om homself af te 

sonder, maar vir die Vrystaat was samewerking van lewensbelang. 57 

Die mislukking van die konferensie is ten diepste deur hom be-

treur. 

Pres. Brand het intussen aan die Kaapse goewerneur geskryf om op 

die noodsaaklikheid van 'n tolkonferensie te wys en dat tol- en 

spoorkwessies geskei moes word. Ook Sprigg en sy Kaapse Ministe

rie het 'n tol- en spoorkonferensie by die Goewerneur aanbe

veel.58 Die Vrystaatse Volksraad het deelname aan so 'n konfe-

55. Ibid, 9.8.1887. 

56. Ibid, 23.8.1887. 

57. Ibid, 4.10.1887. 

58. Ibid, 25.10.1887. 
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rensie met die Kaap en Natal goedgekeur. 59 

Uiteindelik is die konferensie gereel en die here J. G. Fraser, 

A. Fischer en P. A. D. E. Mijburgh aangewys as die Vrystaatse 

afgevaardigdes. Borckenhagen het gewys op die rol wat die Trans

vaalse goudveld in Suid-Afrikaanse pol itiek en handel gespeel 

het. Solank as wat die Vrystaatse Republiek bestaan het, kon 

niks die Kaap beweeg om selfs net met die Vrystaat te gesels oor 

tolgeld nie en was die Vrystaat nooit in die posisie om die Kaap 

vir sy slegte behandeling te vergeld nie en nou is 'n konferensie 

gereel. Vir pres. Brand wat volgens Borckenhagen voortdurend in 

be lang van die Republiek opgetree het, moes di t 'n besonder aan-

gename vooruitsig gewees het. Borckenhagen het die afvaardiging 

aangeraai om by die konferensie te neem wat hy kon sonder benade

ling van die Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Wat die samestelling van die kommissie betref, het hy met 'n 

tikkie sarkasme bespiegel dat die lede waarskynlik hierdie keer 

tot 'n ooreenkoms sou kom in teenstelling met die konferensie 

tussen Transvaal en die Vrystaat. Hulle was gebore koloniste, 

vurige ondersteuners van pres. Brand se beleid en deurdrenk met 

'n gees van vriendskap vir alles wat koloniaal was. Hulle kon 

dus op goeie voet met die kolonie verkeer. Daar was volgens hom 

'n algemene gevoel dat die insluiting van 'n sakeman tot voordeel 

van die kommissie kon wees. 6 0 

Hoewel Borckenhagen dit sou verwelkom as die Vrystaat sy regmati-

59. Volksraadsnotules OVS (hierna afgekort as OVSVR), 24.10.1887, 

p.SOO. 

60. De Express, 15.11.1887. 
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ge deel van die tolgeld kry, skemer daar tog in die hele kwessie 

'n gevoel van bitterheid deur as gevolg van die feit dat die Vry

staatse regering nie met die Zuid-Afrikaansche Republiek wou 

saamwerk nie en nou so gretig was om met die Kaap te onderhandel. 

Een ding sou Borckenhagen nie "stilzwijgend aanzien" nie: dat 

"een anti-Transvaalsche partij" die Vrystaat as werktuig teen 

Transvaal se "zuivere en gezonde Afrikaansche politiek" sou ge

bruik.61 

De Express het die voltooiing van die eerste gedeelte van die 

Delagoabaailyn toegejuig as 'n wins vir die republieke en het die 

hoop uitgespreek dat Paul Kruger ferm met sy planne sou voortgaan 

en dat die volgende deel suksesvol aangepak sou word. Die verde

ring wat reeds gemaak is, sou 'n invloed op die Kaapse konferen-

sie he. Die Vrystaat moes die geleentheid te baat neem om die 

Kaapse oorheersing af te skud en te neem wat hy kon kry. Sou hy 

nie 'n spoorlyn of rabat kry nie, was dit ook nie die einde 

van die wereld nie. Daar sou dan geen moontlikheid van verliese 

op spoorverkeer wees nie en die Vrystaatse boere sou die graan-

monopolie in die Zuid-Afrikaansche Republiek geniet. Die same-

werking tussen die susterrepublieke sou verbeter sonder dat dit 

nodig sou wees om die kolonies te behandel soos hulle die repu-

blieke behandel het. Al wat die republieke dan aan die kolonies 

sou doen, was om hulle aan hulself oor te laat.62 

By die Kroonstadse volkskongres op 18 Januarie 1888 waar daar 

tussen 300 en 400 burgers teenwoordig was, is 'n tolunie afgekeur 

61. Ibid, 22.11.1887. 

62. Ibid, 27.12.1887. 
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en die volk versoek om daarteen te stem. Die mening is uitge

spreek dat so 'n unie alle hoop op vereniging met die Zuid-Afri

kaansche Republiek sou vernietig.63 Borckenhagen het in sy kom-

mentaar saamgestem dat 'n algemene to lverbond nie moont 1 ik was 

nie, maar dat daar wel reg aan die Vrystaat moes geskied by wyse 

van 'n terugbetaling van 'n deel van die tolgeld - sonder dat die 

Vrystaat sy onafhanklikheid of vryheid van optrede aan bande sou 

laat le. Pres. Kruger het hom ook nie teen so 'n ooreenkoms uit-

gespreek nie. Die blote feit dat die Kaap die Vrystaat na 'n 

konferensie uitgenooi het, het bewys dat hy die Vrystaat se posi

sie erken het. 64 

In antwoord op De Zuid Afrikaan se aanmerking dat as die Vry

staat sou aandring om spoor- en tolkwessies te skei, hy minstens 

nie tolgeld as 'n reg moes sien nie, het Borckenhagen geskryf dat 

dit presies was wat die Vrystaat sou doen. Daar was alreeds 

groot skuld op die Kaap se rekening wat uitgestel, maar nie 

ontwyk kon word nie. 

Die Vrystaatse afgevaardigdes na die konferensie wat op 30 Janu

arie 1888 te Kaapstad begin het, het 'n groot diplomatieke oor

winning behaal deur te weier om aan samesprekings deel te neem 

voordat 'n beginselbesluit geneem is waarvolgens die Republiek se 

reg op 'n deel van die invoerreg erken word. Hierdie nuus is met 

vreugde in die Vrystaat ontvang. De Express het vermeld dat 

Vrystaatse harte verwarm is deur die gunstige indruk wat die af-

63. Malan, S.F., Politieke Strominge onder die Afrikaners in die 

Vrystaatse Republiek (hierna afgekort as Politieke Stro

minge), p.l48. 

64. De Express, 24.1.1885. 
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gevaardigdes se toesprake gemaak het. 6 5 

Borckenhagen se aanvanklike reaksie op die afloop van die tolkon-

ferensie, waar 'n voorlopige tolunie met die Kaap gesluit is, was 

om die afgevaardigdes te loof, maar meer klem te le op Transvaal 

se ferm houding wat aan die Kaap getoon het dat hy sender hom 

kon klaarkom en op die samewerking tussen Transvaal en die Vry-

staat. Die Del agoabaai 1 yn het dus al reeds sy doe 1 gedien. 

Transvaal kon later sender skade tot die tolunie toetree en sc 

die republikeinse dee! van die verbond versterk. Die republieke 

kon dan skouer aan skouer veg om die voordele te behou en veran

deringe te verkry.66 Hy het Natal se afsydige houding betreur.6 7 

Hoewel hy kritiek op die konferensie kon uitspreek, het hy dit 

tog as die eerste stap tot Suid-Afrikaanse samewerking beskou. 

Hy sou dit verkies het as Transvaal sy stilswye wou verbreek en 

se wat hy van die tolooreenkom.s dink. Die Vrystaat het Trans

vaal se belange op die hart gedra en het nou van Transvaal verwag 

om ook aan sy belange te dink.68 Indien die Zuid-Afrikaansche 

Republiek die ooreenkoms nie sou goedkeur nie, kon dit misluk en 

dit sou volgens hom die gevolg wees van diegene wat die Bloemfon

teinse konferensie met Kruger laat misluk het, se ellendige kort-

sigtigheid. As Transvaal vergeldingsmaatreels teen die tolunie 

sou tref deur Vrystaatse produkte te belas, sou dit die Bloemfon

teiners wat die Volksraad beinvloed het om Kruger se beleid af te 

wys, se verdiende loon wees. Die twee kwessies van nouer same-

65. ~. 7.2.1888. 

66. Ibid, 6.3.1888. 

67. ~. 13.3.1888. 

68. Ibid, 20.3.1888. 
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werking met die Zuid-Afrikaansche Republiek en 'n tolunie met die 

Kaap was nie noodwendig in stryd met mekaar nie; tog is in die 

Vrystaat 'n punt bereik waar die Volksraad verhoudinge met Trans

vaal vertroebel, terwyl die burgers 'n voordelige tolunie met die 

Kaap verwerp. Op Leeuwfontein in die Suidoos-Vrystaat is die unie 

byvoorbeeld afgekeur omdat Transvaal en Portugal nie daarby 

ingesluit is nie. Borckenhagen het daarop gewys dat Kruger nie 

teen die unie gekant was nie en dat die Vrystaat sy eie belange 

in ag moes neem. 6 9 

Die volk se teenkanting teen die tolooreenkoms was vir pres. 

Brand so ontstellend dat hy 'n uitsonderlike stap geneem het, nl. 

om die afgevaardigdes na die konferensie in die openbare pers te 

bedank. Hy het verklaar dat die erkenning van die Vrystaat se 

reg op tolgeld die kroon op sy arbeid van vyf-en-twintig jaar ge

plaas het en dat spoorverbinding die land se hulpbronne sou laat 

bloei. Die President het ook sy spyt uitgespreek dat hy weens 

siekte nie die voordele en se~ninge van spoorwei en ~ tolunie in 

die distrikte kon verduidelik nie. Hy sou dit met die opening 

van die Volksraad doen. 70 

Die Vrystaters was gretig om te hoor wat Transvalers van hul 

deel name aan 'n tol unie gedink het. De Volksstem het eers in 

April 1888 kommentaar gelewer en het baie krities teenoor die 

ooreenkoms gestaan. Borckenhagen het die Transvalers verseker 

dat die Vrystaat nie sou toelaat dat 'n tolunie hulle benadeel 

nie. Na aanleiding van De Volksstem se dreigement dat die Vry

staat die voordele van 'n Delagoabaailyn sou verbeur, was sy ver-

69. ~. 3.4.1888. 

70. Ibid, 10.4.1888. 
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weer dat die Vrystaat vir 'n geruime tyd geen voordele van so 'n 

lyn sou geniet nie behalwe die rol wat dit kon speel om die Kaap 

tot toegewings te dwing. Die Vrystaat sou dus steeds gebuk gaan 

onder Kaapse ekonomiese druk indien hy nie by die tolunie sou 

aansluit nie. Die verdere dreigement dat Transvaal Vrystaatse 

graan sou belas, is deur Borckenhagen as onbil lik beskou. Hy het 

besef dat dit die Vrystaatse boere teen 'n tolunie sou laat 

stelling inneem. Dit sou 'n baie onvriendelike gebaar wees en 

uiteindelik net Transvaalse verbruikers swaar tref.71 

Borckenhagen se standpunt ten opsigte van 'n tolunie en spoorwee 

was duidelik. Hy was ten gunste van beide en het volgens hom nie 

vee! van Fraser verskil wat dit betref nie. Maar hy was bereid 

om beide ideale prys te gee indien dit verwydering tussen die 

Vrystaat en Transvaal sou beteken. 

Na Fraser se openbare vergadering waarop hy die Vrystaatse afge

vaardigdes se optrede by die tolkonferensie verduidelik het en 

baie insinuasies gemaak het met betrekking tot Borckenhagen wat 

die aanhitser sou wees van die sogenaamde "grootbek patriotten" 

wat vereniging met Transvaal wou he en teen to!- en spoorooreen

komste gekant was, het Borckenhagen 'n besonder duidelike uiteen

setting van sy standpunt gegee. In die eerste plek het hy die 

Vrystaat se verhouding met Transvaal weer voorop gestel aangesien 

die twee republieke op politieke en handelsgebied groat gemeen

skaplike belange gehad het en moes saamwerk. Fraser se toespraak 

het 'n onversoenlike gees teenoor die Zuid-Afrikaansche Republiek 

en die wense van die Vrystaatse burgers geopenbaar. Sy harde 
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woorde sou geen Vrystater se steun vir 'n tolunie of spoorwee 

werf nie en Transvaal afsydig maak. Borckenhagen het homself ten 

gunste van 'n tolunie met die Kaap uitgespreek. Al wou Transvaal 

nie daaraan deelneem nie, het hy op vriendelike neutraliteit ge-

hoop. Geduld en verdraagsaamheid kon Transvaal dalk oorhaal om 

ook aan te sluit. As dit egter nodig was om terwille van die 

vriendskap met Transvaal 'n tolunie op te offer, sou dit wys wees 

om dit te doen, want Transvaal was besig om die toonaangewende 

staat in Suid-Afrika te word. Samewerking met die susterrepu

bliek was vir hom veel belangriker as 'n tolunie of spoorwee en 

as die gedagte was om Transvaal te isoleer, ·~e would advise the 

people to resist the attempt, at the cost of both the Customs 

Union and the Railway, as a suicidal and important attempt to 

consolidate South African affairs, without taking the principal 

factor into account." Wat by die tolkonferensie bereik is, was 

die gevolg van Transvaal se belangrikheid, onafhanklikheid en 

beleid en verdere resultate kon alleen verkry word as Transvaal 

se samewerking behou sou word. Hy het die minagting waarmee Vry

staatse leiers vereniging met Transvaal beskou het as ondankbaar 

beskryf. Hy het weer eens beklemtoon dat hy, net soos Fraser, 'n 

tolunie en spoorwee wou he, maar het gevrees dat beide kwessies 

skipbreuk kon ly as gevolg van Fraser se optrede waardeur Trans

vaal en huiwerende Vrystaters, wat vir die saak gewen kon wees, 

finaal afgeskrik sou word.72 

sy vrese is bewaarheid. Die burgers het Fraser en sy mede-afge

vaardigdes nie vertrou nie, vera! omdat dit vir hulle gelyk het 

asof 'n tolunie met die Kaap vereniging met die Zuid-Afrikaansche 

Republiek in die wiele sou ry. Hiervan het talle vergaderings en 

72. Ibid, 24.4.1888. 
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kongresse getuig. 

In Engeland het The London Times probeer om Britse vrese te 

besweer dat 'n tolunie tussen die Britse kolonies en onafhankl ike 

republieke in Suid-Afrika daartoe kon lei dat die kolonies deur 

die republieke geannekseer sou word en dat die hele gebied vir 

Britse uitvoere verlore sou wees. Die blad het die versekering 

gegee dat die tolunie maar op klein skaal sou wees en dat die 

kolonies nie geannekseer sou word nie. Hy het geinsinueer dat 

die teenoorgestelde dalk kon gebeur. Borckenhagen het die 

artikel as tipies Engels beskou aangesien Suid-Afrikaanse kwes

sies steeds uit 'n Engelse oogpunt benader is sonder die inagne

ming van kragte wat vera! die vorige vyf jaar stilletjies binne

in Suid-Afrika aan die werk was om die 1 and polities anders te 

laat ontwikkel as voorheen. Dit sou hom nie verbaas nie as dit 

die Kaap en Natal was wat uiteindelik sou "succumb to a process 

of assimilation". 73 

Tydens die Volksraadsitting van 1888 is die tolverbond goedge-

keu r. Borckenhage n was daartee n gekan t da t Vrystaa ts e deeln arne 

onderworpe gemaak is aan beide kolonies se goedkeurin~ want dit 

sou Natal net aanspoor om teen die tolverbond te stem en die 

Volksraad te dwing om 'n spesiale sitting te hou. Die Volksraad 

moes die tolunie net so aanvaar en wette opgestel het wat daarop 

betrekking gehad het. Die unie kon dan gouer in werking gestel 

word. 74 

Toe die Volksraad ook 'n federale unie met die Zuid-Afrikaansche 

73. Ibid. 

74. Ibid, 5.6.1888. 

- 2 73 -



Republiek goedkeur, het Borckenhagen gemeen dat dit 'n onmoont

like saak was wat net tot vervreemding van Transvaal sou lei. 'n 

Federale unie sou oor gesamentlike deelname aan 'n tolunie 

moes besluit en Transvaal sou dit verwerp. Die vraag was dan of 

die Vrystaat sy verbintenis met Transvaal sou verbreek ten einde 

lid van die tolunie te bly. As Transvaal 'n federale unie sou 

afkeur en die Kaap 'n tolunie sou goedkeur, sou die Vrystaatse 

Volksraad waarskynlik besluit om met die Kaap in plaas van met 

Transvaal saam te werk en dit sou die bevolking van die Vrystaat 

nie duld nie. Dit sou ook hul weerstand teen spoorwee verskerp. 

Al hierdie dinge het vir Borckenhagen gedui op 'n gebrek aan 

beleid by die Vrystaatse regering.75 

Die Kaap het die Vrystaters syns insiens ook nie as gelyke onder

handelaars behandel nie, maar vanuit die hoogte asof hulle in 'n 

oomblik van vrygewigheid die Vrystaat goedgunstiglik tegemoet ge

kom het. So 'n neerbuigende goedgesindheid het na vyf-en-dertig 

jaar van wat hy genoem het brutale sel fsug net na vore gekom as 

die Kaap iets van die Vrystaat wou he - in hierdie geval toege

wings in verband met spoorwee. Dit het hulle ook verkry, ten 

koste van Transvaal se spoorbeleid, omdat die Vrystaatse Volks

raad volgens hom die verkeerde persone na die tolkonferensie af

gevaardig het. 76 Die Vrystaat het soos 'n onderdanige hond 

agter die Kaap aan getou en die se hand gelek as 'n stukkie 

brood na hom toe uitgesteek is. Nietemin was hy nog ten gunste 

van 'n tolunie. 7 7 

75. Ibid, 19.6.1888. 

76. Ibid, 26.6.1888. 

77. Ibid, 5.6.1888. 
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Natal het intussen ook 'n afsydige houding jeens die tolunie 

ingeneem en Borckenhagen het gewaarsku dat die Vrystaat in Kaapse 

arms sou beland as hy van Transvaal en Natal vervreemd sou 

raak.78 

Met pres. Brand se oorlye was die vooruitsigte cp 'n tolunie dus 

ietwat onseker en onderhandelings is vertraag. Natal het hom 

openlik teen deelname uitgespreek. Borckenhagen was steeds ten 

gunste van Vrystaatse deelname omdat die Republiek ontslae moes 

raak van Kaapse belasting en 'n ooreenkoms met die Kaap was 

minstens 'n beginpunt vir 'n latere algemene tolverbond. Hy het 

die Vrystaat aangeraai om stappe te neem om die ander state ook 

te betrek. Hy het 'n skikking voorgestel waarvolgens die kusko-

lonies 3% deurvoerregte kon kry en elke kolonie of staat dan self 

sy belasting kon vasstel en invorder. Dit het hom gegrief dat 

die Volksraad geen poging aangewend het om ander state, vera! 

Transvaal, te nader oor •n tolunie nie. 79 

Toe die gebeurtenisvolle jaar 1888 ten einde geloop het, was die 

tolkwessie nog onbeslis en alle oe in Suid-Afrika was op F. w. 

Reitz gerig om te sien watter beleid hy sou volg. 

* * * 

78. Ibid, 24.7.1888. 

79. Ibid, 11.9.1888; 25.9.1888; 13.11.1888 en 20.11.1888. 
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HOOFSTUK 8 

VOORSTANDER VAN SPOORONTWIKKELING 

Naas nouer vereniging met die Zuid-Afrikaansche Republiek was 

spoorwee ongetwyfeld die onderwerp wat sedert die sewentiger jare 

die drukste in die Vrystaat bespreek is en waarskynlik ook die 

meeste emosie ontlok het. Die rede daarvoor was dat spoorwegont

wikkeling belangrike ekonomiese en politieke implikasies vir 

almal gehad het. 

Met Carl Borckenhagen se aankoms in die Vrystaat was Transvaal 

'n swak en verdeelde republiek wat kort voor lank deur Brittanje 

geannekseer is. Baie min Vrystaters het toe aan vereniging met 

Transvaal gedink en spoorwee was vir hulle sinoniem met onder

gang, want pres. T. F. Burgers s~ idealistiese aankoop van spoor

wegmateriaal het bygedra tot die Zuid-Afrikaansche Republiek se 

finansiele probleme wat aan Engeland 'n voorwendsel vir anneksa

sie verskaf het. Die Vrystaat se finansies was vir die eerste 

keer in sy bestaan op gesonde voet, maar spoorwee sou nie uit eie 

bronne gefinansier kon word nie. Om by Brittanje of Britse kapi

taliste geld te leen, het vir Vrystaters na prysgawe van hul on

afhanklikheid en slawerny gelyk. Die invoering van 'n belasting

stelsel om die rente op so 'n lening te betaal, was vir hulle 

totaal onaanvaarbaar. 

'n Bietjie meer as 'n dekade later was nouer vereniging met die 
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Zuid-Afrikaansche Republiek, spoorwee en 'n tolunie daagliks op 

al rna 1 se 1 ippe. Die dr ie kwessies was nou met mekaar verv 1 eg. 

Die finansiering van spoorwee sou nie !anger 'n probleem wees 

indien aan die Vrystaat se eise om 'n deel van die invoerreg te 

ontvang, voldoen word nie. Aan die anderkant kon spooraanleg na 

die Kaap die poging om met Transvaal te verenig laat misluk en 

het om die rede heftige teenkanting uitgelok. 

As klerk by De Express moes Borckenhagen onder die indruk gekom 

het van sy werkgewer en voorganger, F. X. Schermbriicker, se 

entoesiasme vir 'n spoorlyn na Delagoabaai. Laasgenoemde het 

geskryf dat so 'n lyn die Afrikaner se grootste suksespoging kon 

word. Dit sou die seel plaas op die vryheid, nasionalisme en 

onafhanklikheid van die republieke en Britse oorheersing stuit.l 

Pres. J. H. Brand, verbitterd jeens Brittanje as gevolg van die 

anneksasie van Griekwaland-Wes, het goeie betrekkinge met die 

Zuid-Afrikaansche Republiek en pres. Burgers gehandhaaf. Die 

twee presidente het die begeerte uitgespreek dat Duitsland Dela

goabaai moes annekseer. Spoorverbinding met Delagoabaai en same

werking tussen die republieke wat die skepping van 'n politieke 

magsewewig in Suid-Afrika tot gevolg sou he, kon die republieke 

se onafhanklikheid teen Britse druk beskerm.2 

Na pres. Brand se besoek aan Engeland in 1876 het sy politieke 

siening radikaal verander. Beindruk deur die mag en prestige van 

die Britse Ryk sou hy voortaan eerder samewerking met die Britse 

koloniale suide soek, vera! ook wat ekonomiese kwessies betref. 

1. De Express, 6.4.1876. 

2. Scholtz, G.D., President Johannes Henricus Brand, pp.l60-161. 
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Dit het spoorverbintenis met die Kaap ingesluit. As gebore Kape

naar was hy buitendien geestelik verknog aan die Kaap.3 

Die anneksasie van Transvaa 1 het 'n einde gemaak aan pres. 

Burgers se drome van 'n spoor 1 yn na De 1 agoabaai en ook Scherm

brucker se bedanking as redakteur van De Express tot gevolg 

gehad. 

Skaars 'n maand nadat Borckenhagen by hom oorgeneem het, het die 

nuwe, jong redakteur, besiel met ~ strewe na vooruitgang, spoor

aanleg in die Vrystaat bepleit, vera! aangesien dit aan die boere 

meer uitgebreide markte sou verskaf. 4 

Spooraanleg het juis by die Volksraadsitting ter sprake gekom. 

Pres. Brand het gemeen dat £50 000 van die £90 000 wat as ver

goeding vir die diamantveld ontvang is, saam met die £15 000 wat 

Brittanje beloof het indien die Republiek binne vyf jaar met 

spooraanleg sou begin en 'n klein belasting as neseier vir spoor

wee gebruik kon word. 5 Die Raad wou egter nie verder gaan as om 

pres. Brand te vra om meer inligting omtrent spoorwee in te win 

nie. 6 Daar is besluit om die grootste gedeel te van die £90 000 

vir die oprigting van 'n Nasionale Bank te gebruik.7 

'n Jaar later, nadat pres. Brand in sy aanspraak by die Volksraad 

3. Ibid, p.l92. 

4. De Express, 7.6.1877. 

5. Vo1ksraadnotu1es OVS (hierna afgekort as 21~1~1, 2.6.1877, 

p.277. 

6. Ibid, 4.6.1877, p.282. 

7. Ibid, 12.6.1877, p.384. 
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gepleit het om aanstaltes te maak met die finansiele beplanning 

van spoorwee,B het Borckenhagen die hoop uitgespreek dat die 

ossewa-politiek - waarvan hyself jare later beskuldig sou word! -

plek sou maak vir sneller beweging. Daar moes minstens voorberei-

dende stappe geneem word soos die verkiesing van 'n kommissie van 

deskundiges wat 'n plan kon opstel. Spoorwee was toe vir hom van 

oorwegende belang en 'n onverbiddelike noodsaaklikheid. Hy het 

selfs 'n spesiale sitting van die Volksraad voorgestel sodat on

verdeelde aandag aan die spoorkwessie gegee kon word. Hy het ook 

sy voorneme uitgespreek om De Express se kolomme oop te stel vir 

alle moontlike inligting met betrekking tot spoorwee. So kon die 

volk dan vertroud raak met die beskawingsvoordele van spoorwee en 

kennis sou die vrees 1 aat verdwyn. Vrae sou op 'n popul ere en 

bevatlike wyse beantwoord word om belangstelling gaande te maak.9 

Soos al tyd wanneer hy 'n saak goedgesind was, he t Borckenhagen 

die spoorwegkwessie met borrelende entoesiasme aangepak. 

Die belangeloosheid van die Volksraad was vir hom frustrerend 

veral omdat die perk vir die £15 000 wat Brittanje aangebied het, 

aan die verbygaan was. Een van die probleme was dat die Kaapse 

Parlement nog nie besluit het waar hulle lyn die Oranjerivier sou 

kruis nie. 

Hy het vergesigte gesien van Bloemfontein, die hart van Suid

Afrika,10 as ontmoetingspunt van alle lyne van die Atlantiese 

en Indiese oseane wat die binneland sou deurkruis. Aangesien 

daar 'n beginpunt moes wees, het hy gemeen dat daar eers 'n lyn 

8. Ibid, 6.5.1878. pp.B-9. 

9. De Express, 30.5.1878. 

10. Ibid, 28.11.1878. 
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na die Suide oorweeg moes word omdat 'n roete na Natal moeilik 

sou wees en die Kaap het meer ervaring van spoorbou gehad. 1 1 

Alhoewel daar te lank na sy sin gesloer is, was Borckenhagen ver

heug toe pres. Brand in November 1878 'n spoorwegkommissie, soos 

vroeer deur eersgenoemde voorgestel, aangestel het om inligting 

in te win en 'n plan op te stel. Hy het sy warme ondersteuning 

beloof en 'n beroep op die burgers gedoen om die saak te steun. 

Ook die handelaars is opgeroep om die kommissie flink van statis

tieke te voorsien.12 

Die Vrystaatse burgers en Volksraadslede was nie so geesdriftig 

soos Borckenhagen nie en die Volksraad het in 1879 die behande

ling van spoorwee uitgestel totdat dit bekend sou wees waar die 

koloniale 1yne die Vrystaatse grens sou bereik.13 Korrespondente 

van De Express het op die gevare van spooraanleg gewys veral na 

aanleiding van Transvaal se ondervinding en die vrees vir staat

skuld en belasting en Borckenhagen moes erken dat die konserwa

tiewe element baie sterk was.14 Veral raadslid H. Klijnveld en 

latere Bondsman T. B. Wiese het die verset teen spoorwee gelei. 

Tog was daar ook burgers wat die nut van spoorwee ingesien het. 

Een korrespondent het voorgestel dat die volk geraadpleeg en 'n 

lening by hulle aangegaan moes word teen 6% rente. Dit sou die 

vernaamste beswaar teen spooraanleg, nl. dat 'n buitelandse 

lening onafhanklikheid in die gedrang kon bring, uit die weg 

11. Ibid, 20.6.1878. 

12. Ibid, 21 en 28.11.1878. 

13. OVSVR, 26.5.1879, p.l32. 

14. De Express, 26.6.1879. 

- 280 -



ruim .15 

Borckenhagen het begin insien dat die Vrystaat nie vee! kon deoen 

voordat die Kaap op 'n roete besluit het nie. Hy he t v oorsien 

dat daar 'n stryd kon 1 osbars oor roetes, soos we 1 in pres. F. W. 

Reitz se era gebeur het, en het gewaarsku teen die vooropstel van 

plaaslike bE·lange. 'n Sentrale lyn sou alle be1ange die beste 

dien. 16 

Hy was baie in sy skik met die spoorwegkommissie se verslag in 

Maart 1880 en het die wyse waarop finansiering bekom kon word, as 

die belangrikste besprekingspunt in verband met spoorwee by die 

aanstaande Vol ksraadsi tting bEskou. Hy het hoe verwagtings van 

die sitting gekoester en het talle voorstelle gemaak. Sy teleur

stelling met die afloop van die sitting was groot en hy het die 

Uitvoerende Raad van belangeloosheid en gebrekkige voorbereiding 

beskuldig. Die Raad moes met deskundiges gekorrespondeer en 'n 

plan aan die Volksraad voorgele het, maar het net algemeenhede 

kwytgeraak. Vo1gens hom is daar geen vordering in die sitting 

gemaak nie. Die Vo1ksraad het slegs bes1uit dat opmetings 

tussen Bloemfontein en die Oranjerivier gedoen kon word sodra die 

Kaap op 'n roete besluit het. 17 Borckenhagen het voorgeste1 dat 

'n erv are ingenieur as Inspekteur van Openbare Werke aangeste 1 

word sodat hy 1eiding kon gee met betrekking tot spoorbou. 18 Die 

pos is in 1881 goedgekeur.19 

15. Ibid, 30.1.1879. 

16. Ibid, 9.10.1879. 

17. ~. 29.6.1880, p.446. 

18. De Express, 1.7.1880. 

19. OVSVR, 21.5.1881. p.l66. 
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In 1882 het Borckenhagen en Reitz deur middel van die Afrikaner

bond probeer om steun vir spoorwee te werf, maar dit het misluk. 

Dit was juis Bondsmanne soos J. G. Grabe en C. R. Serfontein wat 

die meeste teenstand gebied het. 20 

Borckenhagen se oorspronklike geesdrif vir spoorwee het na besin-

ning en soos die ekonomiese klimaat verswak het, onder andere 

vanwee die agteruitgang van die diamantmark, afgeneem. Hy het 

spoorwee nie as so noodsaaklik beskou dat 'n land finansieel ten 

gronde gebring moes word deur die le van onverstandige lyne 

nie. 21 Tyd en raad was nodig: "Wij zij geen voorstanders van on-

bezonnen spoorweg plannen", het hy geskryf. Daar moes langsaam 

en bedaard vooruitgegaan word. Hy het 'n kontensieuse saak aange-

raak deur voor te stel dat 'n matige belasting, byvoorbeeld op 

grond, gehef word om geld vir spooraanleg te verkry. So 'n ge

ringe opoffering sou uiteindelik tot alma! se voordeel strek.22 

Belasting was egter die een kwessie wat Vrystaters se nekhare 

laat rys het. 

Hy het drie voorwaardes vir die aanle van spoorwee gestel: dit 

moes goedkoop wees (met ander woorde die finansiers moes 'n 1 ae 

rentekoers hef) sodat die las nie te swaar word vir die land nie; 

daar moes eers deeglike besinning en beplanning wees en die roete 

moes nie veroorsaak dat die spoorlyn die instrument van Kaapse 

politieke intriges sou word nie.23 Vir die eerste keer het 

20. Malan, S.F., Politieke Strominge onder die Afrikaners van die 

Vrystaatse Republiek, p.l27. 

21. De Express, 22.7.1880. 

22. Ibid, 28.4.1881. 

23. Ibid, 28.4.1881 en 23.6.1881. 
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Borckenhagen aangedui dat by spoorbou nie net finansiele nie, 

maar ook politieke oorwegings geld. 

Hy het ook steeds meer oortuig geraak dat die land waarskynlik 

nie binne tien jaar oor die vermoe sou beskik om spoorwee aan te 

H! nie. Hy verklaar dat hy hand en tand daarteen sou veg as die 

regering 'n spoor wou aanle voor deeglike besinning. Vir hom was 

vooruitgang mooi, maar volkome onafhanklikheid beter. Die 

gekonkel en omkopery van maatskappye, soc·s die Franse maatskappy 

van M. Unger, wat spoorbou wou onderneem, het sy entoesiasme 

gedemp. 24 

By die sitting van die Volksraad in 1881 het die Unger-konsessie 

ter sprake gekom. 'n Spoorwegkommissie is aangestel en het op

drag gekry om met Unger te onderhande 1, terwy 1 die Ui tv oerende 

Raad magtiging gekry het om 'n kontrak aan te gaan.25 Finansiele 

probleme aan die kant van die konsessionaris het die poging, tot 

Borckenhagen se blydskap, gekelder. 

Soos Borckenhagen gehoop het, het die publiek met mening tot die 

debat oor spoorwee toegetree. T. B. Wiese het onder andere talle 

briewe teen spoorwee geskryf. Sy argumente was dat die Vrystaat 

te arm was en deur spoorwee aan te le, bankrot sou speel; dat 

belasting gehef sou word; dat beesboerdery sou kwyn omdat daar 

nie meer transportryers sou wees om trekosse te koop nie; dat 

die Vrystaat te min graan geproduseer het om 'n spoorlyn te reg

verdig; dat net sommige distrikte sou baat; en, les bes, dat die 

aankoop van spoormateriaal tot Transvaal se ondergang gelei het. 

24. Ibid, 22.9.1881. 

25. ~. 21 en 24.6.1881, pp.383 en 401. 
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Hy het gevra of die Vrystaat nie ook dalk, na twintig jaar, ashy 

nie die spoor van die oorspronkl ike bouers kon koop nie, aan 'n 

vreemde moondheid uitgelewer sou word nie.26 'n Ander ywerige 

korrespondent van Ladybrand wat onder die skuilnaam Pro Bono 

Publice geskryf het, was weer ten gunste van spoorwee en het 

gemeen dat die land net daarby kon baat.27 

In 1882 het pres. Brand 'n spesiale Volksraadsitting bele om 

onder andere oor spoorwee te bes luit. Hy was ten gunste van 'n 

staatsaanleg, maar Borckenhagen, soos baie ander, was so sterk 

daarteen gekant dat hy 'n beroep op al die burgers gedoen het om 

spoorwee teen te staan indien die regering sou besluit om dit 

self aan te le. Tydens die sitting het skerp verdeeldheid na 

vore getree en Borckenhagen is daarvan beskuldig dat hy gekonkel 

het om spoorwee te vertraag. Hy het beklemtoon dat hy ten gunste 

van spcorwee was, maar dat daar nie inderhaas skuld aangegaan 

moes word wat nie vereffen kon word nie en wat daartoe sou lei 

dat die land se dierbaarste besitting, deur stryd verkry, sy on-

afhanklikheid, prysgegee sou moes word. Verder het hy voorkeur 

gegee aan 'n lyn oor Bethulie na Oos-Londen eerder as oor Coles

berg na Kaapstad.28 

Talle korrespondente het hulle opnuut teen spoorwee uitgespreek 

en burgers het memories daarteen onderteken en by die Volksraad 

ingedien. Een Express-leser het geskryf dat die hele bevolking, 

behalwe die Volksraad, teen spoorwee was, maar dat die Volksraad 

26. De Express, 14.7.1881 en 3.11.1881, o.a. 

27. Ibid, 20.10.1881. 

28. Ibid, 23.3.1882 en 20.4.1882. 
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hom nie daaraan gesteur het nie.29 

Borckenhagen het hom baie sterk teen twee sake uitgespreek. Hy 

was geheel en al gekant teen 'n staatsaanleg van spoorwee en teen 

die spoorwegkommissie se aanbeveling dat die skoolfonds en 

Nasionale Bank se geld vir spoorwee gebruik word. 30 As spoorwee 

aangele sou word, moes dit slegs by wyse van 'n gewaarborgde kon

sessie wees en na ontvangs van invoerreg. 31 

By die gewone sitting van 1882 is daar nog meer handtekeninge vir 

memories teen spoorwee gewerf as by die spesiale sitting, nl. 

3 740, sodat die Volksraad, tot Borckenhagen se tevredenheid, be

sluit het om die saak daar te laat. 32 Weens sprake van 'n lyn na 

Kimberley in die Kaapse Parlement is daar besluit om toenadering 

tot Natal te soek en moontlik oor invoerreg en 'n spoorlyn tot by 

Harrismith te onderhandel.33 

Die Afrikanerbondlede van Bo-Modderrivier was so verheug oor die 

verloop van die spoorwegkwessie dat hulle 'n brief in De Ex-

press geplaas het om hul dank te betuig aan die Volksraadslede 

wat sulke dapper weerstand teen die aanle van spoorwee deur 

vreemde moondhede gebied het. Hulle het die koerant ook bedank 

vir die verslae van Volksraadverrigtinge wat die volk in staat 

gestel het om dop te hou watter houding hul verteenwoordigers in 

29. ~. 4.5.1882. 

30. Ibid, 20.4.1882. 

31. Ibid, 24.5.1883. 

32. OVSVR, 23.5.1882, p.237. 

33. De Express, 1.6.1882 en 6.7.1882. 
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die Raad inneem. 34 

Tydens die reses het Borckenhagen weer eens gekla oor die ondoel-

treffendheid van amptenare wat nie voor 'n sitting deeglike voor

bereidings tref nie sodat die Raad se tyd met sinnelose geredeka

wel verkwis word. As die Uitvoerende Raad die spoorwegkwessie 

wou opper, moes hy vooraf ernstig besin oor 'n wyse van finansie

ring waarmee swaar direkte belasting vermy kon word. 35 

'n Stroom van protes teen spoorwee het voortdurend na De Express 

gevloei. P. D. c. Grabe skryf, "Ik vrees, indien de Regeering nu 

spoorwegen aanneemt, voor eene revolutie in ons land!"36 Baie 

was van mening dat spoorwee nie eers in die Volksraad geopper 

moes word nie, maar eerder besuiniging.37 Hoe langer die droogte 

en die resessie geduur het, hoe sterker het hierdie gedagte na 

vore gekom. 

Intussen het die provinsiale bestuur van die Afrikanerbond in 

Bloemfontein bek1emtoon dat spoorwee aileen aangele kon word in

dien die Vrystaat sy regmatige deel van die invoerreg sou kry. 

Dit sou billik wees, is in die Bloemfontein Konvensie be1oof en 

sou uiteindelik ook in die Kaap se belang wees omdat die Vrystaat 

dan spoorlyne kon aanle wat by die Kaap s'n kon aansluit. 38 

Hoewel Borckenhagen daarop gewys het dat die Volksraad nie aan 

34. Ibid, 14.7.1882. 

35. Ibid, 16.11.1882. 

36. Ibid, 12.4.1883. 

3 7. Ibid, 24.5.1883. 

38. Ibid, 15.3.1883. 
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spooraanleg kon dink nie weens die volk se teenkanting, het hy 'n 

ligstraal bespeur. In hierdie vroee stadium het hy die vertroue 

uitgespreek dat die ontwikkeling van die Transvaalse goudveld aan 

die Vrystaat 'n uitmuntende wapen sou verskaf waarmee die Kaap en 

Natal tot rede gebring kon word met betrekking tot invoerregte.39 

Dit het later geblyk dat hierdie vertroue nie misplaas was nie. 

Hy het alle rede tot tevredenheid gehad met die Volksraad se be

sluite van 1883. Die spoorkwessie is uitgestel, daar sou met die 

kuskolonies oor tolregte gesels word en 'n Natalse uitnodiging na 

'n konferensie oor spoorwee, tolregte, telegrafiese verbinding en 

hawens is aanvaar. 40 Omdat die Kaap nie, soos die Vrystaatse 

Volksraad voorgestel het, die konferensie bygewoon het nie, was 

daar feitlik geen vrugte op die byeenkoms nie en dit sou lank 

duur voordat die Vrystaat weer met Natal in gesprek sou tree. 

Met die bewindsaanvaarding van 'n nuwe Kaapse Ministerie wat teen 

'n spoorlyn oor Hoopstad na Kimberley gekant was en blykbaar be

reid was om rabat te bespreek, het die hoop op spoorwee weer 

ietwat opgeflikker. Borckenhagen het gevoel dat die tyd ryp was 

om die Kaap te probeer oorreed om sy spoorlyn van Kimberley deur 

Bloemfontein te laat loop. Ene "Vrystater" het uitgeroep: "Nu of 

nooit!" - anders sou daar volgens hom 'n spoornetwerk rondom die 

Vrystaat kom en sou die Vrystaters met krummeltjies van voorspoed 

tevrede moes wees.41 

Die benarde ekonomiesE toestand waarin die land verkeer het, het 

39. Ibid, 24.5.1883. 

40. ~. 26.5.1883, p.l39; De Express, 31.5.1883. 

41. De Express, 29.5.1884. 
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die Volksraad egter teen spoorwee laat besluit, minstens totdat 

'n deel van die invoerreg verkry kon word.42 'n Belangrike ver

andering het egter in die Volksraad se houding ingetree, aange

sien daar nou gevoel is dat spoorwee nie van staatswee nie, maar 

deur 'n konsessionaris aangepak moes word - soos Borckenhagen 

gepleit het. 

Die droogte en die resessie het voortgeduur sodat Borckenhagen in 

1885 gevoel het dat die Volksraad nie eers geld en tyd moes mors 

om spoorwee te bespreek nie.43 Toe die Volksraad tog 'n spoorweg

kommissie benoem het om inligting in te win, het hy die Raad 

geluk gewens met die onverbeterlike samestelling daarvan. Hoewel 

daar nie onmiddellik aan spoorbou gedink kon word nie, washy ten 

gunste van deeglike beplanning en as die kommissie daarmee sou 

voortgaan, kon die Vrystaat gereed wees om 'n begin te maak met 

spoorwee wanneer die ekonomie verbeter het. 44 

Wat hom egter gegrief het, was dat die Inspekteur van Werke na 

Kimberley gestuur is om opmetings te maak vir 'n spoorlyn in 'n 

tyd toe die regering nie die land se lopende koste kon dek nie. 

Dit was vir hom dwaasheid om aan te hou met "dit onnoozel 

getokkel tog op de spoorweg fiool, terwijl Rome in brand 

staat". 45 Oor hierdie kwessie het hy baie steun van sy lesers 

ontvang. Daar is onder andere verklaar dat die regering die 

boere tot rebellie sou dryf. 46 Die Natal Mercury het Borcken-

42. OVSVR, 27.6.1884, p.736. 

43. De Ex12ress, 14.7.1885. 

4 4. Ibid, 28.5.1885. 

45. Ibid, 12.11.1885. 

46. Ibid, 24.12.1885. 
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hagen gekritiseer oor sy teenkanting teen spoorwee, maar hy het 

geantwoord dat ekonomiese toestande daarvoor verantwoordelik was. 

In werkl ikh eid sou hy graag spoorwee wou he. 4 7 

Sprake van 'n spoorlyn van Kimberley na Pretoria het die 

Vrystaters ontstel en Borckenhagen het die Zuid-Afrikaansche 

Republiek gewaarsku om dit nie toe te laat voordat die Delagoa

baai lyn v ol tooi is nie. Die repub 1 ieke moes ook nie tot enige 

spoorverbinding met die kolonies instem voordat daar 'n toloor

eenkoms was nie. 48 Transvaal moes in gedagte hou dat die Kaap 

altyd eiebelang voorop gestel het en nooit bekommerd was oor 

ander se behoeftes nie. Die twee republieke moes saamstaan en 

mekaar se belange verdedig.4 9 

Die Kaap het nie a1leen invoerreg op goedere wat die Vrystaat van 

oorsee af ingevoer het, gehef nie, maar ook gedreig om Vrystaatse 

produkte wat vir Kimberley bestem was, te belas. Borckenhagen 

het inniglik gewens dat die Vrystaat Delagoabaai as hawe kon ge

bruik, want Transvaal sou die Vrystaat nie belas nie.SO Pres. 

Brand se aanbeveling dat 'n traktaat van vriendskap en handel met 

die Zuid-Afrikaansche Republiek gesluit word, was vir hom 'n rede 

tot bl ydskap. Hy het gemeen dat die Vrystaat lank genoeg om 

Kaapse guns gebedel het.Sl Dit was ook noodsaaklik dat daar van 

die Zuid-Afrikaansche Republiek 'n belofte verkry moes word dat 

hy nie 'n Kimberley-Pretorialyn sou toelaat nie. Borckenhagen 

4 7. Ibid, 26.11.1885. 

4 8. Ibid, 25.3.1886. 

49. Ibid, 1.4.1886. 

so. Ibid, 29.4.1886. 

51. Ibid, 6.5.1886. 
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het gewaarsku dat die sterk druk wat daar in hierdie verband op 

Transvaal uitgeoefen is deur wat hy genoem het 'n nie geheel on

offisiele kliek in Londen en Kaapstad nie en veral deur die 

Lewis-en-Marks-konsortium, daartoe kon lei dat die Kaap en 

Engeland kon regkry wat hulle nie deur middel van oorlog kon be-

reik nie. Dit het ook groot gevare vir die Vrystaat ingehou en 

sou beteken dat die Republiek vir jare van spoorwee uitgesluit 

kon word. Daar was volgens hom niemand wat meer bewus van hier-

die gevare was as hy nie. Elders het hy ook daarop gesinspee 1 

dat hy oor binne-inligting beskik het.52 Verder het hy die 

Vrystaat gemaan om versigtig te wees om nie ondernemings aan te 

pak wat hom in die skuld sou dompel en van Britse kapitaal af

hanklik sou maak nie. 

Die Volksraad het ook by sy sitting van 1886 spoorwee afgekeur, 

maar dit aan pres. Brand opgedra om met Nata 1 en die Zuid

Afrikaansche Republiek te korrespondeer sodat Vrystaatse belange 

in ag geneem sou word wanneer hulle spooraanleg oorweeg. 53 

In Transvaal was daar intussen woelinge ten opsigte van die Dela

goabaailyn. Die Transvaalse Volksraad het in 'n geheime sitting 

en nadat pres. Kruger gedreig het om te bedank as hull edit nie 

doen nie 'n spoorkonsessie aan 'n Neder 1 andse maatskappy toege-

staan om die lyn van die Mosambiekse grens na Pretoria aan te le. 

Borckenhagen het heelwat kritiek hierop gelewer, maar die wens 

uitgespreek dat die taak suksesvol aangepak sou word, want dit 

was ook in die Vrystaat se belang. 54 

52. Ibid, 20.5.1886 en 23.9.1886. 

53. OVSVR, 27.5.1886, p.318. 

54. De Express, 29.7.1886. 
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•n Reis na Transvaal teen die einde van 1886 het 'n keerpunt in 

Borckenhagen se siening van spoorwee meegebring. Die besoek het 

hom oortuig dat daar 'n geweldige toekoms op die Transvaalse 

goudveld wag en dat Suid-Afrika se toekoms daar gel e het. 'n 

Spoorlyn daarheen sou die Transvaalse markte vir die Vrystaat 

open en blywend verseker. Hy het hom dus beywer om die samewer

king van alle partye vir 'n spoorlyn deur die Vrystaat te ver

kry.55 •n Sentrale lyn sou alma! se belange die beste dien. Al 

die state en kolonies sou in so 'n geval met die Transvaalse 

goudveld verbind word, alma! kon prorata tot die lyn bydra en so 

'n samewerking kon dien as grondslag vir 'n verenigde Suid

Afrika. As die Kaap egter sou volhard om sy eie belang te soek 

deur 'n lyn oor Kimberley voor te staan, was so 'n vereniging 

onmoontlik en moes die twee republieke des te meer streef na 

nouer samewerking. Hulle moes mekaar help of ten prooi van 

Engelse kapitaliste val. 'n Suksesvolle Delagoabaailyn sou die 

Kaap vergeld vir die slegte behandeling wat die republieke te 

beurt geval het.56 

Vervolgens het hy hom vir 'n byeenkoms tussen die Transvaalse en 

Vrystaatse regerings beywer sodat die beste beleid aangaande 

spoorwee bepaal kon word.57 Uiteindelik het dit in Mei en Junie 

1887 plaasgevind. 

Die spoorkwessie het die goeie verhoudinge tussen die verskillen

de afdelings van die Afrikanerbond vertroebel. Borckenhagen het 

De Zuid Afrikaan, mondstuk van die Kaapse Afrikanerbond, erg 

55. Ibid, 25.1.1887 en 13.11.1888. 

56. Ibid, 21.10.1886; 4.11.1886 en 9.12.1886. 

57. Ibid, 30.9.1886. 
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verkwalik oor sy steun aan 'n lyn oor Kimberley na Pretoria. Hy 

het geskryf dat dit selfsugtig was, want net Kaapse belange sou 

daardeur gedien word. Die Kaapse regering het egter, syns in

siens, begin besef dat hy terwille van sy eie handel toegewings 

aan die republieke sou moes maak. Dit is bewys deur die rabat 

wat toegestaan is- hoe onvoldoende dit ookal was. Hy het die 

Vrystaatse regering aangemoedig om wakker te wees en gebru ik te 

maak van die gunstiger toestande om voordele vir die Vrystaat te 

bekom. 58 

Hy sou ook graag wou sien dat alle state en kolonies bymekaar kom 

om oor 'n sentrale spoorlyn te beraadslaag. Pres. Brand was die 

aangewese persoon om die eerste stappe in die rigting van sc 'n 

konferensie te neem. Hy het dit trouens as die President se plig 

beskou om die inisiatief te neem. Hierdie voorstel van Borcken-

hagen het volgens hom reeds in die Kaap en Natal weerklank gevind 

en hy het geglo dat dit nog veld sou wen. 59 Pres.Brand het hom 

nie teleurgestel nie en die konferensie het wel later 

plaasgevind. 

Te midde van hierdie aandrang op Suid-Afrikaanse samewerking het 

Borckenhagen daarop bly hamer dat die eerste stap daartoe vereni

ging van die twee republieke moes wees sodat hulle in vergader

sale saam sterk kon staan, onder andere om aan te dring op tol-

geld sodat spoorwee aangele kon word. Hy het die hele republi-

keinse pers opgeroep om die saak onophoudelik en geesdriftig te 

propageer. 60 

58. Ibid, 7.10.1886. 

59. Ibid, 11.1.1887. 

60. Ibid, 18.1.1887 en 15.2.1887. 
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F. W. Reitz het ook 'n besoek aan Transvaal gebring en 'n verslag 

daaroor in De Express gepubliseer. Hy het sy verslag afgesluit 

met 'n beroep op Borckenhagen om steeds te veg teen 'n 1 yn oor 

Kimberley en vir 'n sentrale lyn oor Bloemfontein - 'n bewys van 

sy vertroue in Borckenhagen se invloed. 61 

Laasgenoemde het die stryd voortgesit en is deur baie korrespon

dente ondersteun.62 Hy was bly om te verneem dat Eerste Minister 

Sprigg aan die Kaapstadse Afrikanerbond gevra het of daar nie 

maar liewer aan 'n spoorlyn oor Bloemfontein as oor Kimberley ge-

dink moes word n ie. Dit was vir hom 'n teken van welwillendheid 

en die besef van wederkerige afhanklikheid. Nietemin het kol. 

F. X. Schermbrucker en sy afvaardiging voorbereidings begin tref 

vir hul besoek aan die republieke om onder andere oor 'n Kimber

ley-Pretorialyn te onderhande1.63 

Met die oog op die naderende Volksraadsittings in Transvaal en 

die Vrystaat het Borckenhagen 'n beroep op Volksraadslede gedoen 

om alles in hul vermoe te doen om tolregte en 'n Bloemfontein-

Pretorialyn te verkry. Hy het die kiesers aangespoor om hul 

Volksraadslede te verplig om te se wat hul houding ten opsigte 

van nouer vereniging met Transvaal was, want dit moes prioriteit 

geniet. Na nouer vereniging kon die twee Volksrade saamwerk om 

spoorwee a an te 1 e. Hy sou graag wou sien dat die Transvaal se 

regering 'n besluit neem oor die Delagoabaailyn en daarna oor 'n 

lyn na Bloemfontein.64 

61. Ibid, 25.1.1887. 

62. ~. 15.2.1887, o.a. 

63. Ibid, 1.2.1887. 

64. Ibid, 15.2.1887. 

- 293 -



Sprake van'n Kimberley-Pretorialyn het aanhoudend kop uitgesteek 

en die Vrystaters ontstel. In die Kaap het die Cape Times die 

delwers in Transvaal aangehits om 'n spoorlyn na Kaapstad te eis 

in plaas van na Delagoabaai. Volgens die blad het die delwers 

veels te veel belasting betaal en dus die reg op so 'n eis gehad 

en verder was die grootste belange op die goudveld Kaapse 

be lange. 

Borckenhagen het al sy diplomasie ingespan teen die lyn. Hy het 

die Zuid-Afrikaansche Republiek gewaarsku teen sulke aanmatiging 

en hulle dit weer op die hart gedruk dat hulle eerste plig 'n lyn 

na Delagoabaai was. Verder moes hulle met die Vrystaat, hul ware 

bondgenote wat nie met die delwers gemene saak sou maak nie, 

saamwerk. Die Vrystaat sou nie aan Transvaal voorskryf wat om te 

doen nie en saam kon hulle gemeenskaplike belange uitbou. 'n 

Bloemfonteinlyn sou nie met Delagoabaai meeding nie, maar 'n Kim

berleylyn wel, want dit sou Transvaalse handel in Betsjoeanaland, 

die Malmani-goudveld en die binneland bedreig. So 'n lyn sou aan 

Transvaal 'n slag toedien en 'n ware Trojaanse perd wees, dus 

moes hy op sy hoede wees vir Schermbrucker en sy mede-afge

vaardigde. Die Transvalers moes nie te laat ontdek dat die Kaapse 

Grieke te vrees was selfs wanneer hulle geskenke bring nie. 65 

'n Korrespondent wat homself net "Q" noem, het ook gewaarsku teen 

die bedrieglike invloed wat die Westelike Provinsie met behulp 

van Lewis en Marks, Nellmapius, Hellard, Joubert, ds. S. J. du 

Toit en andere in Transvaal uitgeoefen het. "I warn you ••• I am 

stating this on the best of authority", het hy geskryf.66 

65. Ibid, 22.2.1887. 

66. Ibid, 12.4.1887. 
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Sedert Borckenhagen se besoek aan Transvaal het hy nie net her

haaldelik in De Express op die noodsaaklikheid van 'n spoorlyn na 

Transvaal en die gevaar van 'n Kimberleylyn gewys nie, maar ook 

lewendig begin organiseer en alle belangstellendes genader sodat 

'n spoorwegkommissie tot stand gekom het. Hy het 'n omsendbrief 

opgestel wat deur twee-en-twintig persone wat op die kommissie 

gedien het, onderteken is voordat dit uitgestuur is. Onder die 

ondertekenaars was vreemde stalmaats, soos J. G. Fraser, 

G. A. Fichardt, J. Brebner, M. Steyn en A. Barlow, maar Borcken

hagen wou alma! betrek wat in spooraanleg belang gestel het.67 

In die dokument is Borckenhagen se hele siening van spoorwee 

weergegee. Dit sou egter nie baie lank duur voordat iemand soos 

Fraser nie meer alles wou onderskryf wat in die dokument op skrif 

gestel is nie, en Borckenhagen sou self, terwille van Transvaalse 

samewerking, een van sy ideale voorlopig moes prysgee. Volgens 

die omsendbrief het spoorwee noodsaaklik geword as gevolg van die 

ontwikkeling van die goudveld en nuwe markte daar. Die spoor 

moes deur die Vrystaat gaan en sou lei tot nouer vereniging met 

Transvaal en later Suid-Afrika. As die Vrystaat nie 'n dee! van 

die hoofspoorlyn sou kry nie, het daar op hom 'n donker toekoms 

gewag. Daar moes egter eers 'n tolverbond wees. Transvaal en 

die Vrystaat moes saamwerk om 'n dee! van die doeane-inkomste te 

ontvang. Daar moes nie spooraanleg ten alle koste wees nie en 

dit moes by wyse van konsessie geskied.68 

Die senuweeagtigheid oor 'n moontlik Kimberleylyn het toegeneem 

namate die Kaapse afvaardiging na die republieke se besoek nader

gekom het. Borckenhagen het verbete teen die lyn bly veg en ge-

67. Ibid, 13.11.1888. 

68. Ibid, 15.3.1887. 
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dreig dat die Vrystaat en Transvaa 1 met Nata 1 sou saamwerk om 

Kaapse handel af te sny.69 Op aandrang van Borckenhagen en die 

spoorwegkommissie het die regering 'n telegram aan pres. Kruger 

gestuur om te vra dat Vrystaatse belange beskerm word. 'n Gerus

stellende antwoord is ontvang. 70 

Borckenhagen was self voortdurend in gesprek met Transvaalse 

leiers: "Dat wij in dien tusschentijd met alle voorname leidslie

den in de Transvaal raadplegen, vertrouwende op hunne· ondersteu

ning en medewerking, hadden we niet behoeven te zeggen." 71 

Gerugte dat die twee presidente mekaar sou ontmoet, het opgewon

denheid in die Vrystaat veroorsaak, 72 maar pres. Kruger was vir-

eers nie daarvoor te vinde nie. Borckenhagen het pres. Brand 

geloof vir sy prysenswaardige pogings, al het dit nie geslaag 

nie. 73 Die verligting was groot toe die Kaapse afvaardiging 

Transvaal sonder welslae besoek het, maar Borckenhagen sou nie 

gerus wees voordat pres. Kruger swart op wit belowe het dat hy 

nie 'n Kimberleylyn sou toelaat nie. Hy het daarop bly aandring 

dat die Vrystaters hul saak persoonlik in Transvaal moes gaan 

stel by wyse van 'n invloedryke, gevolmagtigde afvaardiging.74 

Pres. Kruger het ook nou die wens 1 ikheid van 'n ontmoeting met 

pres. Brand begin insien. 7 5 

69. Ibid, 22.2.1887. 

70. Ibid, 13.11.1888. 

71. Ibid, 15.3.1887. 

72. Ibid, 8.3.1887. 

73. Ibid, 15.3.1887. 

74. Ibid, 12.4.1887. 

75. Malan, Politieke Strominge, p.l40. 
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Dit was vir Borckenhagen verblydend dat die Vrystaters positief 

aan spoorwee begin dink het. Hy was van mening dat 'n lewendige 

debat die oplossing nader sou bring.76 Korrespondente van De Ex

press het baie uiteenlopende menings oor spoorwee gehad soos die 

volgende voorbeelde uit een enkele uitgawe aantoon: As die Vry-

staat nie spoorwee kry nie, kan hy maar tou opgooi; 'n spoorlyn 

na die Britse kolonies sal die Vrystaat se ewige ondergang be

werk, want dit sal tot 'n verenigde Suid-Afrika onder die Britse 

vlag lei terwyl 'n spoorlyn na Transvaal tot 'n verenigde Suid-

Afrika onder sy eie vlag sal lei; eers nouer vereniging, dan 'n 

tolverbond en dan spoorwee - maar eers net na Transvaal; en 

1 aastens sug 'n leser dat daar 1 iewer van 'n ossewa as 'n spoor

lyn gebruik gemaak moet word -dis goedkoper. 77 Dit gee 'n 

aanduiding van die verdeeldheid onder Vrystaters oor spoorwee. 

Met spanning is die Volksraadsitting afgewag. J. G. Fraser het 

'n vergadering vir sy kiesers bele en spoorwee was die vernaamste 

punt onder bespreking. By hierdie vergadering het die verskille 

tussen Fraser en Borckenhagen, wat saam op die spoorwegkommissie 

gedien het, na vore getree. Borckenhagen het na die vergadering 

tereg daarop gewys dat die kommissie eers 'n konferensie, rabat 

en 'n ooreenkoms met Transv aa 1 wou he v oordat spoor wee oorweeg 

word. Daar moes steeds versigtig te werk gegaan word. Vo !gens 

hom wou Fraser eers spoorwee he en dan die ander. Abraham 

Fischer, een van Fraser se getrouste ondersteuners en ook 'n lid 

van die kommissie, het tot die polemiek in De Express toegetree 

en geskryf dat dit selfmoord sou wees om nie 'n spoor te bou nie 

en as tolregte nie verkry kon word nie, kon belasting gehef word. 

76. De Express, 8.3.1887. 

77. Ibid, 29.3.1887. 
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Daar moes gewaak word teen oorversigtigheid en die opdiep van 

denkbeeldige probleme. Na aanleiding van sy verwyt op die verga

dering dat Borckenhagen spoorwee teengestaan het, het laasgenoem

de geantwoord dat dit tydens die ekonomiese resessie was toe dit 

meer as dwaasheid sou wees om 'n swaar skuldlas aan te gaan. 78 

Vir oulaas het Borckenhagen gepleit dat 'n afvaardiging na 

Pretoria gestuur moes word sodat die Vrystaat geen stap in 

v erband met spoorwee en 'n to 1 unie sou neem sender om die Zuid-

Afrikaansche Republiek te raadpleeg nie en sodat 'n skriftelike 

versekering oor die Kimberleylyn verkry kon word. Die Volksraad 

moes nie kosbare tyd verspil voordat 'n afvaardiging gestuur word 

nie, want geen betekenisvolle besluite kon intussen geneem 

word nie. 79 

Die volgende week het die Volksraad besluit om so 'n afvaardiging 

te stuur en Borckenhagen kon jube 1 oor "de toenadering ••• die 

wij zoo vurig begeeren en waarvoor wij zoo ernstig hebben ge

plei t ..... so 

In sy aanspraak by die opening van die sitting het pres. Brand 'n 

vurige pleidooi vir spoorwee gelewer. Hy het daarop gewys dat 'n 

spoorlyn deur die Vrystaat om die Kaap en die goudveld te verbind 

vooruitgang en samewerking sou bewerkstellig wat sou lei tot "een 

groot, machtig, bloeijend Vereenigd Zuid Afrika".Sl Die bespre

king van die spoorkwessie is uitgestel tot na die terugkeer van 

78. Ibid, 3. 5.1887. 

79. Ibid, 10.5.1887. 

80. Ibid, 17.5.1887. 

81. OVSVR, 2.5.1887, pp. 15-18. 
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die afvaardiging. 

'n Opgewonde Borckenhagen het die Vrystaatse afvaardiging vol 

verwagting as sekretaris na Transvaal vergesel. Hy kon nooit 

voorsien watter gevolge hierdie besoek vir hom persoonlik, vir 

die Vrystaat en vir spoorbou sou inhou nie. 

Soos reeds aangetoon, was Borckenhagen op hierdie stadium ten 

gunste van 'n spoorlyn van die Kaap oor Bloemfontein na Pretoria, 

maar hy het altyd daarby gese dat samewerking met Transvaal voor

rang moes geniet. 

In Pretoria het Kruger en sy raadsmanne die Vrystaters probeer 

oortuig dat die Delagoabaailyn absolute voorkeur moes geniet as 

die republieke onafhanklik van Brittanje en die Britse kolonies 

wou bly. Die politieke aspek van die saak en nie die finansiele 

nie, was die hoofsaak en al moes die republieke opofferings maak, 

moes die Delagoabaailyn in werking gestel word. 'n Spoorlyn van 

die Kaap deur die Vrystaat na Transvaal sou 'n bedreiging vir die 

lyn wees en kon nie toegelaat word voordat die Delagoabaailyn 

voltooi is nie. Om die Vrystaat te kompenseer vir die vertraging 

van 'n spoorlyn deur die land, was die Zuid-Afrikaansche Repu

bliek bereid om £20 000 per jaar vir tien jaar aan die Vrystaat 

te betaal. Kruger was ook teen 'n tolunie gekant en sou verkies 

dat die Vrystaat eerder met Transvaal moes saamwerk om Delagoa

baai te ontwikkel. Verder het hy op 'n defensiewe en offensiewe 

verbond tussen die republieke aangedring. 

Borckenhagen en raadslid Klijn~eld het volle begrip vir Kruger 

se standpunt getoon en het ook buite-om die amptelike vergade-

rings met die Transvalers beraadslaag. Fraser, wat pres. Brand 
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se begeerte om met die Kaap saam te werk, hartlik ondersteun het, 

en Mijburg was nie te vinde vir die Transvaalse voorstelle nie en 

die konferensie het op 'n dooiepunt uitgeloop. Fraser en sy 

ondersteuners was bitter omdat hulle nie Transvaal se steun vir 

'n sentrale spoorlyn kon kry nie en het Klijnveld en Borckenhagen 

se ondersteuning van Kruger se beleid sterk veroordeel en baie 

onaangenaamheid het gevolg. Borckenhagen was aan die anderkant 

uiters teleurgesteld omdat die Vrystaat nie met Transvaa 1 wou 

saamwerk nie.82 

Die konferensie is tydens 'n geheime sitting deur die Vrystaatse 

Volksraad bespreek. Agter geslote deure het 'n hewige stryd hom 

afgespeel. Na aanleiding van persberigte en uitlatings van 

raadslede kan afgelei word dat twee van die afgevaardigdes na 

Transvaal, Fraser en Klijnveld, teenoor mekaar stelling ingeneem 

en mekaar harde woorde toegevoeg het. Die meerderheid raadslede 

was blykbaar meer geneig tot samewerking met Transvaal en het 

pres. Brand se beleid veroordeel en hom sel fs kwetsende woorde 

toegevoeg. Soos so dikwels in die verlede het hy sy beproefde 

wapen, 'n dreigement om te bedank, gebruik en die Raad be'invloed 

om Transvaal se voorstelle te verwerp en aan hom verlof te gee om 

met die Kaap en Natal oor spoorwee te onderhandel. 

egter ook verdere samesprekings met pres. Kruger wees. 

Daar sou 

Pres. Brand, deurwinterde diplomaat wat hy was, het die geleent

heid te baat geneem om in sy korrespondensie met die Kaap en 

Transvaal die twee raadsbesluite te noem en uit beide oorde is 

82. De Express, 5.7.1887; 12.7.1887 en 1.11.1887; Malan, Politie

ke Strominge, pp. 141-142. 
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angstige reaksie ontvang. 8 3 

Brand kon die Volksraad manipuleer om sy beleid te steun, maar 

met die volk was dit 'n ander saak. In De Express is die gehei

me sitting veroordeel en daar is voorspel dat dit tot ontevreden

heid sou lei.84 Dit was dan ook :;.o. Skerp reaksie op die onde

mokratiese en onrepublikeinse wyse van optrede het gevolg, asook 

op pres. Brand se bel eid van samewerking met die Kaap eerder as 

met Transvaal. Briewe aan die pers en selfs 'n persoonlike brief 

van G. W. Fouche van Zastron aan pres. Brand asook vurige toe

sprake by openbare vergaderings op die platteland het gevolg. 

The Friend, wat hom in die mislukking van die Pretoria-konferen

sie verheug het, moes erken dat die volk pro-Transvaals was. 85 

Intussen het die Raad verdere besprekings van die spoorwegkwessie 

uitgestel tot na die twee presidente se ontmoeting. 

Na die mislukte Pretoria-konferensie was De Express betreklik 

stil, deels omdat Borckenhagen ongesteld was, maar waarskynlik 

ook weens die kritiek op sy rol in gebeure. Met die oog op die 

naderende besoek van pres. Kruger het die koerant ondersteuning 

van die Transvaalse beleid sterk gepropageer en wantroue in die 

Kaap se bedoelings uitgespreek. Hy is goed ondersteun deur sy 

lesers. Rob Armstrong van Constantia het onder andere gese dat 

die £200 000 wat Transvaal aan die Vrystaat wou gee vir spooraan

leg, nie omkoopgeld was soos beweer is nie. Dit kon vir die Vry

staat baie beteken en die land sou ook vryhandel met en 'n 

monopolie in die Zuid-Afrikaansche Republiek verkry. Mededinging 

83. Malan, Politieke Strominge, pp.l42-144. 

84. De Express, 21.6.1887. 

85. Malan, Politieke Strominge, pp. 144-145. 

- 301 -



deur 'n Del agoabaai lyn sou vervoertariewe v anaf a 1 die ander 

hawens 1aat daal. Borckenhagen het beweer dat samewerking met 

die Kaap gevaarlik kon wees omdat die kolonie nie seggenskap oor 

sy eie sake gehad het nie, maar uit Downingstraat geregeer is. 

Die Engelse kon 'n spoorlyn teen die repub1ieke gebruik. 86 

Die samesprekings tussen die twee presidente het weer eens geen 

positiewe resultate opge1ewer nie omdat nie een van die twee sy 

beleid wou laat vaar nie. Vir Borckenhagen het die konferensie 

die karakter gedra van twee kampvegters wat mekaar die loef wou 

afsteek. 87 Volgens hom het pres. Kruger te kenne gegee dat hy 

nie gekant sou wees teen 'n spoor1yn van die Kaap tot by Bloem

fontein en van Natal tot by Harrismith solank daar nie 'n deurlo

pende lyn was wat die De1agoabaailyn sou bedreig nie. Borcken

hagen was oortuig daarvan dat daar in elk geval nie gou 'n lyn 

deur die Vrystaat sou wees nie; net soos hyself was die volk hef

tig gekant teen so 'n lyn wat samewerking met Transvaal sou 

skaad. 

Met die oog op die Kaapse spoor- en tolkonferensie wat intussen 

geree1 is, het hy al sy oorredingsvermoe gebruik om spoorlyne 

slegs tot by Bloemfontein en Harrismith te propageer. Verder het 

hy die hoop uitgespreek dat die afgevaardigdes na die konferensie 

sou toesien dat die spoor uit die Suide die Vrystaat op so 'n 

punt sou binnekom dat die Republ iek met so vee 1 Kaapse 1 yne as 

moontlik verbind kon word.88 In beide geva11e is hy teleurge

stel. 

86. De Express, 4 en 11.10.1887. 

87. Ibid, 25.10.1887. 

88. Ibid, 8.11.1887. 
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Pres. Brand en Borckenhagen het, anders as gewoonlik, saamgestem 

dat spoorwee nie op die konferensie bespreek moes word voordat 

die Vrystaat se eis vir tolregte erken is nie. Nata 1 het op 

die teenoorgestelde aangedring89 en die Kaap, veral J. H. Hofmeyr 

en die Kaapstadse Afrikanerbondtak, wat 'n petisie aan pres. 

Kruger gerig het, het bly praat ocr 'n Kimberley-Pretorialyn. As 

gev olg van hierdie gebrek aan samewerking het Borckenhagen nie 

veel hoop op 'n geslaagde konferensie gehad nie.90 Tog het hy 

besef dat probleme slegs deur samesprekings by so 'n konferensie 

uitgestryk kon word.91 

In die Zuid-Afrikaansche Republiek het Piet Joubert en ds. S. J. 

du Toit -die Afrikanerbondleiers aldaar - steeds van Paul Kruger 

verskil omdat hulle 'n spoorlyn na die Kaap en verkieslik oor 

Kimberley wou he eerder as 'n Delagoabaailyn. em die rede het 

hulle 'n algemene Afrikanerbondkongres te Potchefstroom bele. 

Hulle het gemeen dat so 'n kongres, met die steun van die Kaapse 

Afrikanerbond, hulle standpunt sou onderskryf. Borckenhagen was, 

soos te verstane, teen hierdie strategie gekant. Vir hom was 

daar net een spoorbeleid vir die Transvaal moontlik. Hy het dit 

as verkeerd beskou om die Kapenaars te gebruik om Kruger van 

steun en invloed te beroof. As daar oor die beleid beslis moes 

word, moes die Transvaalse volk dit by 'n verkiesing doen. Intus

sen het dit vir Borckenhagen gevoel asof hy alleen gestaan het in 

sy steun vir Paul Kruger se beleid en herkiesing. Syns insiens 

sou dit 'n ramp wees as iemand anders, soos bv. Joubert, by 

Kruger sou oorneem, want dan sou die Kaap dit regkry om 'n spoor-

89. Ibid, 23.8.1887. 

90. Ibid, 20.9.1887. 

91. Ibid, 27.9.1887. 
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lyn oor Kimberley na Transvaal te bou. 92 

Die Potchefstroom-kongres het onverwags geboemerang en in plaas 

van 'n Kaap-Transvaallyn te steun, is dit verwerp. Dit het aan 

Borckenhagen genoegdoening verskaf om te weet dat die volk in

stinktief gekies het wat in die Vrystaat se belang was, naamlik 

om die Delagoabaailyn te steun. Verder was dit nou seker dat as 

Joubert president van Transvaal sou word, 'n Kimberley-Pretoria

lyn gebou sou word.93 

Die eerste deel van die Delagoabaailyn, deur Portugal gebou, is 

intussen met feesvierings geopen. Borckenhagen het daaroor ge-

juig en gehoop dat Transvaal spoedig daarin sou slaag om iemand 

te vind om die tweede deel te bou. Hy het pres. Kruger aange

moedig om ferm en ten alle koste voort te gaan met sy planne. 

Die vol tooiing van die spoor 1 yn sou 'n wins vir republ ikeinse 

onafhanklikheid wees en die republiek sou ontslae raak van Kaapse 

oorheersing. Selfs al sou die Vrystaat geen spoorlyn kry nie, 

sou hy nog vooruit gaan weens sy graanmonopolie in Transvaal.94 

Borckenhagen het hom steeds sterker uitgespreek teen die verwer

ping van samewerking met Transvaal by die Bloemfonteinkonferen

sie. Dit was vir hom volkome in stryd met die volk se wense soos 

duidelik geblyk het uit die Kroonstadse kongres waar tussen 300 

en 400 burgers teenwoordig was. Talle briewe het ook daarop ge

dui dat die burgers alleen vir spoorwe€ sou stem as dit met 

92. Ibid, 18.10.1887. 

93. Ibid, 22.11.1887. 

94. Ibid, 27.12.1887. 
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Transvaal se beleid ooreengekom het.95 

Die reelings vir die spoor- en tolkonferensie is getref en 

Fraser, Fischer en Mijburg, aldrie volgens Borckenhagen by uitne

m e n d h e i d o n de r s t e u n e r s v a n p r e s • Br a n d s e be 1 e i d , i s a s 

Vrystaatse afgevaardigdes aangewys. Borckenhagen het hulle ge-

waarsku om niks te doen wat vir Transvaal nadelig sou wees nie.96 

Tydens die onderhandelinge met Transvaal was hulle baie gesteld 

daarop dat die Vrystaat se vryheid van handel nie deur Transvaal 

aan bande gele moes word nie. Hy het gehoop dat hulle tydens die 

konferensie ook daarop gesteld sou wees dat die kolonies dit nie 

sou do en nie. 9 7 

Die uitslag van die Kaapse konferensie was vir Borckenhagen be-

vredigend wat die tolooreenkoms betref. Met die spoorooreenkoms 

was hy minder gelukkig, vera! wat die roete betref. Hy het nie 

baie kritiek uitgespreek oor die aanle van 'n spoorlyn deur die 

Vrystaat nie, want hy het gemeen dat dit lank sou duur voordat 

daar verder as Bloemfontein en Harrismith gevorder sou word en 

teen daardie tyd kon die Delagoabaailyn al so ver gebou wees dat 

die Zuid-Afrikaansche Republiek nie meer teen 'n deurlopende lyn 

beswaar sou maak nie. Die kolonies sou maar geduldig moes wag op 

spoorverbinding met Transvaal - net so geduldig as wat die Vry

staat vir vyf-en-dertig jaar moes wag om tolregte te verkry. 98 

Die burgers was egter allermins tevrede met die uitslag van die 

95. Ibid, 24.1.1888. 

96. Ibid, 15.11.1887. 

9 7. Ibid, 22.11.1887. 

98. Ibid, 13 en 20.3.1888. 
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konferensie. Nie alleen het die meerderheid die tolooreenkoms 

verwerp nie, maar 88 memories met 7 018 handtekeninge teen spoor

wee is na die Volksraad gestuur nadat sterk teenkanting ook op 

vergaderings uitgespreek is. Slegs 2 581 handtekeninge kon vir 

spoorwee gewerf word. 99 

Algaande het Borckenhagen se houding met betrekking tot die kon-

ferensie 'n verandering ondergaan. Die Transvaalse regering het 

nog geen kommentaar op die konferensie gelewer nie en hy was be

kommerd dat die Transvalers aanstoot kon geneem het oor die Vry

staatse instemming tot spooraanleg en uit weerwraak Vrystaatse 

produkte sou belas. 

spoorwee wou prysgee. 

Dan sou hy eerder 'n tolunie sowel as 

Hy was bevrees dat Fraser se ontaktvolle 

en onversoenlike houding teenoor Transvaal en teenoor Vrystaters 

wat verkies het om met Transvaal saam te werk, die volk eerder 

sou afskrik as genee maak tot spooraanleg. 100 

Verder het hy die regering verkwalik dat geen poging aangewend is 

om met die Transvaalse regering in verbinding te kom om vas te 

stel wat hul houding jeens die uitslag van die konferensie was 

nie. Dit sou ook verstandig wees om Transvaal te verseker dat 

daar voorlopig nie verder as Bloemfontein met 'n spoorlyn gevor

der sou word nie, al sou dit die spoorwegparty grief. 101 

By die Volksraadsitting is, met die beslissende stem van die 

voorsitter, J. G. Fraser, besluit om spoorwee te bou. Dit sou 

egter net op sekere voorwaardes geskied: daar moes geld 

99. Malan, Politieke Strominge, pp. 149-150. 

100. De Express, 24.4.1888. 

101. Ibid, 1.5.1888. 
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beskikbaar wees, dit wil se invoerreg deur die Kaap oorbetaal 

word, en geen belasting sou gehef word nie. Verder sou dit 

trapsgewyse geskied en dus vir eers net tot by Bloemfontein en 

Harrismith aangele word. Daar sou dadel ik met opmetings begin 

word.l02 

Die spoorwegparty was jubelend, maar op die p1atteland, waar 

talle vergaderings en kongresse gehou is, onder andere te Dewets

dorp, Lindley, Ventersburg en Winburg, was die burgers feit1ik 

deur die bank gekant teen 'n tol- en vera1 'n spoorooreenkoms met 

die Britse ko1onies. Hulle was woedend omdat daar nie ag geslaan 

is op die "koningstem" van die volk nie. Prates is ook in die 

briewekolomme van De Express aangeteken. G. c. Smit het byvoor

beeld geskryf dat die Volksraad se optrede skeuring tussen die 

Volksraad en die volk veroorsaak het en veral Fraser het die volk 

se vertroue verloor.l03 

Borckenhagen het nie gemeen dat die Volksraadsbesluit veel om die 

lyf gehad het nie. Hy het geskryf van 'n spoorbeleid van niks

doen wat kenmerkend was van die regering en publiek se algemene 

en grootskaalse onaktiwiteit. Waaroor hy sy ontevredenheid uit-

gespreek het, was dat Fraser en Fischer aan die Kaap 'n 1yn deur 

die Vrystaat bel owe het en dan nog 1 angs 'n ander roete as die 

sentrale lyn waarop die Vrystaatse spoorwegkommissie vroeer be-

sluit het en wat ook verbinding met die Oos-Kaap moontlik sou 

maak. Die lyn waarop die konferensie besluit het, sou slegs Wes

Kaapse belange dien.l 0 4 

102. Ibid, 5.6.1888. 

103. Ibid, 3.7.1888 en 17.7.1888 onder andere. 

104. Ibid, 12.6.1888. 
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Syns insiens het pres. Brand 'n fout gemaak met die keuse van sy 

a fgevaardigdes. Fraser en Fischer wou teen elke prys 'n spoorlyn 

he al was dit ook in stryd met die volk se wense. Die Volksraad 

het, in teenstelling met die konferensie se besluit, die opmeting 

van 'n sentrale lyn goedgekeur en die Kaap is in die war gebring 

met wat die Vrystaat nou eintlik wou he.l05 

Intussen was Natal besig om 'n spoorlyn oor Coldstreams in die 

rigting van Transvaal aan te le. Borckenhagen wou he dat Natal 

gestuit moes word omdat dit aan hom 'n onregverdige voorsprong bo 

die Kaap gegee het om Transvaalse handel te bekom. Hy het 'n 

verdere spoorkonferensie as dringend noodsaaklik beskou sodat 

almal se belange in ag geneem kon word.l06 

Die volk se heftige teenstand teen die spoor- en tolooreenkoms 

het Borckenhagen genoop om aan te dring op 'n volkstemming waarin 

die volk se wil getoets kon word. Die volk se teenstand was 'n 

feit en in 'n republiek moes aandag gegee word aan die volk se 

mening. Daar moes nie gewag word tot die volgende Volksraadsit-

ting nie. 

Terselfdertyd het hy die teenstanders van spoorwee gevra om nie 

onkonstitusioneel op te tree nie. Dit sou niks baat om die Uit-

voerende Raad te vra om nie die Volksraad se besluite uit te voer 

nie. Dit was buite die Raad se mag. So 1 an k a s w a t ' n me e r de r -

heid in die Volksraad vir spoorwee was, kon niks, ook nie die hou 

van vergaderings en kongresse, die aanle van spoorwee verhoed 

105. Ibid, 26.6.1888. 

106. Ibid, 3.7.1888. 
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. 107 
n~e. 

In die Zuid-Afrikaansche Republiek wou spoorsake nie vlot nie. 

Die Portugese het Transvaal in die steek gelaat met die Delagoa

baailyn en daar was 'n stryd om konsessionarisse te kry. Dit 

het, soos tereg deur Borckenhagen opgemerk, ook vir die Vry

staat en sy betrekkinge met die kolonies probleme geskep.l08 

Die Transvaalse Volksraad het gedurende sy sitting 'n aantal be

sluite met betrekking tot die Vrystaat aangeneem, onder andere 

dat vrye invoer van Vrystaatse produkte toegelaat sou word in 

ruil vir 'n spoorooreenkoms, dit wil se dat die Delagoabaailyn 

nie bedreig sou word nie; Transvaal was nie gekant teen 'n 

spoorlyn van die Kaap na Bloemfontein nie, maar wel teen •n ver-

lenging na die Vaalrivier voordat die Delagoabaailyn voltooi is; 

ook sou koloniale goedere nie belas word nie mits die kolonies 

nie hul spoorlyne na Transvaal verleng nie. 109 

Twee uitstaande gebeurtenisse het nou 'n invloed op die spoorweg

stryd in die Vrystaat gehad: pres. Brand se oorlye en pres. 

Kruger se veranderde, meer toegeeflike houding. 

Na pres. Brand se dood het die verkiesing van 'n opvolger die 

volk se aandag in 'n mate van spoorsake afgetrek. Die belang

rikste vereiste wat die meerderheid Vrystaters aan Brand se op-

volger gestel het, was dat hy genee moes wees om met Transvaal 

saam te werk en dus ook Kruger se spoorbel eid moes steun. So 'n 

107. Ibid, 10.7.1888. 

108. Ibid. 

109. Ibid, 24.7.1888. 
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man het hulle in hoofregter F. W. Reitz gevind. 

In die tydperk tussen pres. Brand se afsterwe en Reitz se inswe

ring het die regering spoorsake met rus gelaat. Borckenhagen het 

dit as 'n verkwisting van tyd beskou om so lank met die presi

dentsverkiesing te wag. Hy was van mening dat as dit vroeer ge

skied het, daar gouer oor spoor- en tolsake onderhandel kon 

word.llO 

Die teleurstellende vordering met die Delagoabaailyn en die pro

bleme met finansiering het veroorsaak dat daar 'n ommekeer in 

pre& Kruger se houding jeens spooraanleg in die Vrystaat gekom 

het. In 'n telegram aan waarnemende pres. P. J. Bl ignaut gedu

rende Oktober 1888 het hy bevestig dat hy nie teen 'n spoorlyn 

van die Kaap na Bloemfontein gekant was nie. Die Vrystaters, wat 

sedert pres. Brand se dood groot volkskongresse teen spoorwee en 

'n tolunie gehou het, is geleidelik tot ander insigte gebring, 

vera! as gevolg van pres. Kruger se veranderde houding. Sedert 

Oktober 1888 het die spoorwegparty met hul spoorwegkongresse te 

Ladybrand, Winburg en Senekal sukses behaal. Daar is klem gele 

op die feit dat pres. Kruger nou gretig was dat 'n spoorlyn aan

gele word. 111 Hiermee is die vernaamste rede vir teenstand uit 

die weg geruim, naamlik dat spoorwee teen Transvaal se wense en 

belange was. 

Borckenhagen was nou haastig dat die regering met die Zuid-

Afrikaansche Republiek moes onderhandel. Gerugte dat pres. 

Kruger ernstig siek was, het hom onrustig gemaak. Indien die 

110. Ibid, 16.10.1888. 

111. Malan, Politieke Strominge, p.l56. 
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President sou sterf, sou sy opvolger dalk nie Vrystaatse belange 

in ag neem nie deur Kaapse en Natalse spoorlyne na Transvaal toe 

te laat. Die Vrystaat sou dan van spoorwee uitgesluit wees.112 

Daarom het hy nogmaals ernstig gepleit vir nouer vereniging met 

Transvaal. Hy het gevoel dat as daar vaste ooreenkomste gesluit 

word, Kruger se moontlike opvolger nie daaraan sou kon verander 

nie. 113 'n Ooreenkoms met Transvaal sou ook die Vrystaters se 

teenkanting teen spoorwee laat verdwyn. 114 

Die lede van die Rondgaande Hof wat op Senekal gesit het terwyl 

die spoorwegkongres daar aan die gang was, het aan Borckenhagen 

vertel dat hierdie byeenkoms die keerpunt in die Vrystaat se 

spoorweggeskiedenis was. Die meerderheid teen spoorwee is omskep 

in 'n minderheid. Volgens Borckenhagen het die besluite wat op 

die kongres geneem is, presies met sy siening ooreengekom. Dit 

het aan hom hoop gebied op 'n sekere en voortdurende voorspoed. 

Hy was steeds nie te vinde vir spoorwee ten alle koste nie- die 

middele mces eers gevind word om die rentelas van spoorwee te kon 

dra.ll5 Die tolooreenkoms was nog nie 'n werkl ikheid nie en hy 

het die regering aangespoor om flink daarvan werk te maak. Die 

Vrystaat se dilemma was steeds dit waarmee pres. Brand geworstel 

het. Soos Borckenhagen dit gestel het: tussen handelsbelange 

wat die Vrystaat na die Suide en die Ooste getrek het en politie

ke belange wat hom aan Transvaal gebind het, moes 'n voordelige 

middeweg gevind word. 

112. De ExEress, 23.10.1888. 

113. Ibid, 13.11.1888. 

114. Ibid, 30.10.1888. 

115. Ibid, 13.11.1888. 
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Terwyl die regering nie op daardie stadium veel wou doen nie, het 

Borckenhagen besluit om 'n vrael ys uit te stuur waarin 'n me-

ningspeiling oor die burgers se houding jeens tol- en spoorsake 

gedoen is. Hy het gehoop dat die volk sou reageer sodat die re

gering kon weet wat hulle standpunt was.l 16 Dit is nie duidelik 

wat die reaksie was nie, maar toon dat Borckenhagen nooit bereid 

was om passief te sit en wag op gebeure nie. Daar moes iets ge-

doen word om resultate te verkry. 

As gevolg van sy ywer vir spoorwee is Borckenhagen daarvan be-

skuldig dat hy en De E~££~ gedraai het. In 'n helder 

uiteensetting het hy homself verweer en geskryf dat dit nie 'n 

kwessie was dat hy gedraai het nie. Hy het spoorwee as 'n prak

tiese politieke kwessie beskou waarin gelet moes word op 

heersende toestande wat gedurig verander het. Spoorwee was 

ondergeskik aan die land se politieke beleid "want eerst komt de 

onafhankelijkheid van hetland en het bestaan van het volk als 

een volk, en dan komen alle andere stoffelijke belangen". Die 

Vrystaat kon spoorwee aanle en tolverbonde sluit, maar al hierdie 

dinge moes as middele en nie as doel beskou word nie - middele 

tot 'n gesonde, Afrikaner- en nasionale politiek. En sulke poli

tiek kon nie bestaan tensy dit gegrond was op eerlike, vaste 

samewerking tussen die republieke nie.117 

Reitz is tot president verkies en ingehuldig en een van die 

eerste uitdagings waarmee hy te doene gekry het, was die hante-

ring van die spoorwegkwessi~ Ondersteuners en teenstanders het 

met spanning gewag om te sien hoe hy sou optree. 

116. Ibid, 20.11.1888. 

117. Ibid, 3.11.1888. 
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HOOFSTUK 9 

VOORSPRAAK VIR BOERDERY EN NATUURBEWARING. 

Borckenhagen was 'n besonder praktiese en energieke mens. In sy 

strewe na die uitbouing van nasionalisme en republikanisme het hy 

die Vrystaters aangespoor om dit nie net by idealistiese drome te 

laat bly nie, maar om die hande uit te steek en te werk vir die 

ekonomiese vooruitgang en welvaart van die Republiek. 

Die Vrystaat se vernaamste bron van inkomste was wolboerdery en 

dit was vir hom logies dat alles moontlik gedoen moes word om die 

wolstapel te verbeter. 

Hyself het 'n groot en florerende boerdery op sy plaas Rodenbeck 

buite Bloemfontein bedryf en daar het hy prakties gedemonstreer 

hoe vooruitstrewend geboer kon word. Uit dure ondervinding het 

hy geleer met watter probleme 'n Vrystaatse boer te kampe gehad 

het. Nie alleen het hy meelewing met die boerderygemeenskap 

gevoel nie, maar hy het ook voortdurend proefnemings gedoen sodat 

hy praktiese raad kon gee. Hy het onder andere met graan- en 

boomsoorte geiksperimenteer. Geen wonder dat hy homself "de ware 

boerenvriend" genoem het nie.l 

Daar was geen onderwerp waaraan meer ruimte in De Express 

afgestaan is as aan boerderysake nie. Vanaf 1884 is nog meer ko-

1. De Express, 27.3.1879. 
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lomme as vroeik aan boerdery gewy. fly het art ikels, geskryf deur 

kenners, gepubliseer en verslag gelewer van toesprake oor boerde

rysake. Boere en gesaghebbendes is genooi om bydraes te stuur en 

so hulle kennis mee te deel. Daar was talle briewe van korre-

spondente en soms lang polemieke oor verskeie onderwerpe, byvoor

beeld watter skaapras die beste in die Vrystaat sou aard. 

Die Kaapse regering het begin om 'n landboujoernaal gratis uit te 

gee en Borckenhagen het dit reggekry om beide die Kaapse en Vry

staatse regerings se samewerking te verkry sodat hy dit ook in 

die Vrystaat kon versprei as bylaag van De Express. Hy was 

bereid om die verspreidingskoste met blymoedigheid te dra omdat 

dit 'n ha'rtewens van hom vervul het om die nodige kennis en in

ligting, deur deskundiges voorsien, aan boere te verskaf. As die 

boere net die kennis sou gebruik, sou dit vir hom genoeg beloning 

wees. 2 

Volksraadslede, van wie die meeste boere was,3 moes dikwels ver

wyte uit die pen van Borckenhagen aanhoor dat hulle niks gedoen 

het om boerdery te bevorder nie. Hy het besproeiing en omheining 

van plase as twee van die regering se belangrikste take wat boer

dery betref, beskou en het gewaarsku dat die land se lewenskrag 

en enigste nasionale rykdom daarsonder tot niet sou gaan. Hierdie 

dinge was belangriker as brue, telegraaflyne en openbare geboue, 

maar is verwaarloos. Arm boere kon gehelp word om windpompe te 

koop. Vir die geld van een brug kon 150 windpompe gekoop word. 

Die Uitvoerende Raad moes eintlik die land se boerderybeleid be-

2. Ibid, 3.4.1888 en 24.4.1888. 

3. Ibid, 10.7.1884: In 1884 was 48 uit 55 boere terwyl 4 van die 

res ook plase gehad het. 
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paal en die Wetgewen9e Vergadering daaroor adviseer, maar het 

geen aandag daaraan gegee nie. Die Volksraad weer het 'n nietige 

bedraggie aan die landbouvereniging gegee en dit met onverskil

ligheid bejeen. Hierdie vereniging was noodsaaklik, want dit wou 

boerdery bevorder, kennis kweek en die grondslag le vir nasionale 

welvaart.4 

Die aanplanting van borne waarby die nageslag ook sou baat, was 

een van sy geliefkoosde onderwerpe. Andersyds het hy gewaarsku 

teen die uitroeiing vn borne. Na aanleiding van sy aandrang op 

boomplanting, waarmee pres. J. H. Brand hom vereenselwig het, het 

die regering boomsaad bestel en aan die burgers beskikbaar ge

stel. De Express het vervolgens 'n aantal artikels oor die saai, 

plant, verplant en behandeling van borne wat vir die klimaat 

geskik was, gepubliseer. 5 Toe die Kaapse regering in 1886 'n 

boomplantingsdag ingestel het, het Borckenhagen ook weer die 

·kwessie van boomplanting aangeroer. Hy het aangevoer dat borne 

nie net vir diegene wat hulle aanplant, praktiese nut sou he nie, 

maar vir die hele gemeenskap. 6 Dit sou aan die Vrystaat 'n 

vriendeliker voorkoms gee en plek vir ontspanning hied. Hy het 

die hoop uitgespreek dat die Vrystaatse regering ook ~ boomplan

tingsdag sou uitroep en dat die Bloemfonteinse munisipaliteit 

die voortou sou neem om borne aan te plant. 7 Dr. John Brebner het 

die regering ook versoek om so 'n dag in te stel.8 Die Volksraad 

het die versoek van die hand gewys en sommige Volksraadslede was 

4. Ibid, 27.9.1883 en 10.7.1884. 

5. Ibid, 4.3.1880. 

6. Ibid, 1.7.1886. 

7. Ibid, 26.8.1886. 

8. Ibid, 19.4.1887. 
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van mening dat die Inspekteur van Onderwys hom met dringender 

sake moes besig hou.9 

Borckenhagen het ernstige beswaar aangeteken teen die skaamtelose 

uitroeiing van wild, soms net vir die velle, en die baie wilds

bokke wat op die Bloemfonteinse mark te koop was. Daar moes teen 

nuttelose en onoordeelkundige uitroeiing gewaak word.10 Eers in 

1884 is 'n konsepordonnansie vir die bewaring van wild goedge

keur.11 

Droogtes was meer die reel as die uitsondering in hierdie jare en 

die beter benutting van waterbronne was vir Borckenhagen een van 

die mees aktuele sake. Op sy eie plaas het hy verskeie damme 

gemaak en windpompe opgerig. Elke ontwikkeling wat daar op die 

gebied van besproeiing en windpompe was, het hy onder die boere 

se aandag gebring. Hy het voortdurend by hulle aangedring om 

elke druppel water wat moontlik was, te bewaar in plaas van te 

laat wegvloei deur damme en putte te maak, want daarvoor het 

hulle nie vee! meer as arbeid nodig gehad nie, en om gronderosie 

te bestry.l 2 

Dit was na sy mening die regering se plig om besproeiingswerke te 

onderneem, want individuele boere kon dit nie bekostig nie. sy 

pleidooie was tevergeefs. Besproeiing het soms in die Volksraad 

9. Volksraadsnotules OVS (hierna afgekort as OVSVR), 31.5.1887, 

pp.309-312. 

10. De Express, 21.6.1877 en 30.8.1877. 

11. OVSVR, 21.5.1884, p.336. 

12. De Express, 19. 7.1883; 27.9.1883; 16.8.1883; 24.12.1885 en 

11.11.1886, o.a. 
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onder bespreking gekom, maar is telkens uitgestel. 13 Dit was vir 

hom onverstaanbaar dat die boere so onverskillig en gelate was om 

maar altyd die Volksraad se besluite te aanvaar. Meermale het hy 

uitgeroep dat hulle iets moes doen, nie toestande maar net aan

vaar nie.l4 In 1880 het die Vo1ksraad 'n geringe bydrae gelewer 

deur £500 te bewillig vir 'n diamantboor.l5 

Borckenhagen het die regering aangespoor om nedersettings vir die 

baie bywoners in die land daar te stel.l6 Hierdie gedagte sou 

eers vee 1 1 ater, in pres. M. T. Steyn se tyd, opgevo1g word toe 

hy in 1897 besproeiingskemas vir armes wou aanle. Selfs toe het 

die Volksraad dit as 'n te gevorderde idee beskou.l 7 

In die Afrikanerbond het hy 'n ge1eentheid gesien om belangstel-

ling in boerdery-aange1eenthede op te wek. Hy het gevra dat daar 

by vergaderings ook hieraan aandag gegee moes word. Dit is 

gedoen en besluite is geneem en memories opgestel oor sake soos 

die brandsiektewet, omheining, verbetering van die veestape1 en 

die totstandkoming van wolmarkte, -verenigings en -fabrieke en 'n 

modelplaas. 

Deur die jare het hy hom onvermoeid beywer om metodes te bedink 

om die veestapel te verbeter. 'n Brandsiektewet en die omheining 

13. OVSVR, 21.5.1884, p.340 en De Express, 15.1.1880. 

14. De Express, 8.11.1883 en 22.11.1883. 

15. OVSVR, 28.6.1880, p.436. 

16. De Express, 17.4.1884 en 19.2.1885. 

17. Malan, S. F., Politieke Strominge onder die Afrikaners in die 

Vrystaatse Republiek (hierna afgekort as Politieke Stro

minge), p.257. 
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van plase om te verhoed dat brandsiekte versprei, was die eerste 

stappe wat volgens hom geneem moes word. Hy het sy tevredenheid 

uitgespreek toe 'n wetsontwerp om brandsiekte te bestry in 1878 

ingedien is,l8 maar moes met groat teleurstelling berig oar 

die verwerping daarvan.l9 Uiteindelik is 'n brandsiektewet in 

1885 aanvaar. 20 Hoewel Borckenhagen dit verwelkom het, was dit 

na sy sin nie streng genoeg nie. Elke wyk het die keuse gehad om 

as wyk bestryding toe te pas of nie.2 1 

Die 1885-sitting was in die geheel vir hom ~ teleurstelling. Sy 

hoop dat die Volksraad iets aan die land se haglike toestand sou 

doen, is verydel. Baie aandag is a an spoorwe'e gewy terwy 1 daar 

nie geld beskikbaar of bekombaar was nie. As daar wel krediet 

bekom kon word, moes die dringendste sake voorkeur kry en dit was 

om boerdery weer op die been en welvarend te kry. Omheining, 

besproeiing, bore, pompe, reservoirs en damme was dringend nodig. 

Spoorwee sou wel mettertyd kom wanneer ekonomiese toestande ver

beter het. 22 

In 1887 is die brandsiektewet ietwat uitgebrei. Rondtrekkende 

veeboere is onder andere verbied om hul besmette diere in wyke 

waar die wet gegeld het, te laat kom.23 

Aan die begin van 1886 het raadslid J.P. Raux 'n konsepordon-

18. De Express, 21.3.1878. 

19. OVSVR, 15.5.1878, p.50. 

20. Ibid, 15.6.1885, p.391. 

21. De Express, 18.6.1885. 

22. Ibid, 14.7.1885. 

23. OVSVR, 20.5.1887, p.l99. 
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nansie vir die omheining van plase opgestel. Borckenhagen, 

wat so dikwels daarvoor gepleit het, het dit met entoesiasme 

verwelkom omdat hy gemeen het dat dit die eerste vereiste was vir 

die verbetering van wol. So ken brandsiekte bestry, skape uit 

onhigieniese krale kern en minder arbeid gebruik word. As goeie 

aanteelvee boonop ingevoer en wol behoorlik gesorteer ken word, 

sou 'n beter gehalte wol verkry en hoer pryse behaal word. Dit 

het hom gelukkig gestem dat boere groter belangstelling in beter 

boerderymetodes getoon het. Hulle was geed op pad en moes net 

volhard.24 Die Volksraad was egter nie te vinde vir raadslid 

Roux se voorstel nie.25 In 1888 is 'n kommissie van drie 1 ede 

benoem om 'n konsepordonnansie op te stel en betyds voor die 

volgende Volksraadsitting te publiseer sodat die burgers hul 

mening daaromtrent ken lug.26 

Die stigting van boere- of wolverbeteringsverenigings en die hou 

van tentoonstellings waar boere aangemoedig ken word en waaruit 

hulle ken leer, het vir Borckenhagen na aan die hart gele.27 

Daar was voorheen 'n Landbougenootskap wat doodgeloop het. In 

1883 het daar 'n bietjie oplewing in belangstelling by die rege

ring en die publiek gekom en daar is op 11 Mei weer ~ genootskap 

gestig. Die President, 'n a an tal amptenare en inv loedryke inwo-

ners het die stigtingsvergadering bygewoon. Borckenhagen het op 

die bestuur gedien en saam met F. w. Reitz en T. Salzmann moes hy 

'n memorie opstel waarin die Volksraad gevra is vir 'n toelaag 

van £100 wat onder andere vir die hou van 'n tentoonstelling 

24. De Express, 4.2.1886. 

25. OVSVR, 15.5.1886, p.l77. 

26. Ibid, 22.5.1888, p.l88. 

27. De Express, 18.10.1883 en 16.10.1884. 
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aangewend sou word. Dit is toegestaan.28 Pres. Brand het ook in 

sy aanspraak die hou van tentoonstellings aanbevee1. 29 Borcken

hagen het die President se belangstelling verwelkom en die 

geleentheid te baat geneem om die Volksraad te vra om meer aandag 

aan die bevordering van landbou en veeteelt te gee. By 'n 

landboutentoonstelling ken boere kennis uitruil en baie leer. 

Hulle kon daar sien hoe goedgeteelde, ingevoerde vee die stapel 

verbeter en kennis neem van watter produkte op watter markte die 

beste pryse behaal het.30 

Die landboutentoonstelljng is vanaf 22 Februarie 1884 gehou ten 

spyte van 'n langdurige droogte van vier jaar en die uiters swak 

finansiele toestand van die land. Die Landbougenootskap het on-

derneem om lesings tydens Nagmaalnaweke te hou en die eerste 

lesing het saamgeval met die tentoonstelling, spesiale Volksraad

sitting en viering van Onafhanklikheidsdag. Mnr. Salzmann sou 

oor brandsiekte praat waarna geleentheid vir bespreking en 

meningswisseling gegee sou word. Borckenhagen het hom grootliks 

vir hierdie byeenkomste beywer omdat hy gehoop het dat dit die 

nasionale welvaart sou bevorder.31 In April 1884 het F. W. 

Reitz oor kuilvoer gepraat. Borckenhagen het die swak opkoms 

betreur, maar onderneem om die lesing te publiseer. Hy wou he 

dat boere moes dink en bespreek, want die land se vooruitgang het 

van boerdery se vooruitgang afgehang. Boere moes ondernemend 

wees en leer om te gebruik wat tot hul beskikking was soos mie-

1 iestronke vir kui 1 v oer. Hy het 'n jaar vantevore in oorsese 

28. OVSVR, 16.5.1883, p.82. 

29. Ibid, 8.5.1883, p.27. 

30. De Express, 17.5.1883. 

31. Ibid, 7.2.1884. 
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1andboutydskrifte ge1ees van die nuwe Fran£e ontdekking, dit aan 

die boere bekendgeste1 en daarna ta1le artikels daaroor ge

p1aas.32 Verskeie korrespondente het mettertyd laat weet dat 

hu11e kuilvoer met groot sukses gebruik het.33 

Boere het dus begin reageer op die artikel s en oproepe in 

De Express. "Ceres" het byvoorbeeld voorgeste1 dat elke distrik 

'n landbouvereniging stig, da t Greyko1lege 'n landbou-onderwyser 

kry en dat die Afrikanerbond hom moes beywer om boerdery te be

vorder in p1aas van om met teoretiese vraagstukke besig te bly.34 

Borckenhagen kon met genoee berig dat Fauresmith en C1oco1an 

1andbouverenigings gestig het.35 Te Steynsburg het die boere 

vergader om oor wo1boerdery te praat36 en op 'n vergadering te 

Boshof is 'n memorie ten gunste van 'n mode1boerdery opgeste1.37 

Ook by Afrikanerbondvergaderings is daar steeds meer aandag aan 

boerderysake gewy. Die tak Bo-Modderrivier het vera1 oor optrede 

teen brandsiekte gepraat.38 'n Aanta1 briewe hieroor is vervo1-

gens aan De Express gerig. 

Die stigting van wo1verbeteringsverenigings, onder andere te Win

burg en Boshof, was vir Borckenhagen hartverb1ydend. Te Winburg 

is daar 'n kommissie aangeste1 wat wo1 moes ondersoek, goedkeur 

en die vereniging se stempe1 daarop moes p1aas. Slegs een per-

32. Ibid, 22.3.1883. 

33. Ibid, 28.8.1884, 11.9.1884. o.a. 

34. Ibid, 16.10.1884. 

35. Ibid, 27.11.1884 en 6.8.1885. 

36. Ibid, 11.12.1884. 

3 7. Ibid, 18.12.1884. 

38. Ibid, 26.2.1885. 
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soon in Winburg sou die wol na 'n goedgekeurde agent in Port Eli-

zabeth versend. Lede is verplig om hul wol skoon te hou van 

brandsiekte, is net toegelaat om eenmaal per jaar hul skape te 

skeer, moes 'n spesiale skeermetode volg, die wol skoon hou en 

volgens voorskrif verpak.3 9 

In 1886 het Borckenhagen groot moeite gedoen om 'n tentoonstel

ling, gemik op die bevordering en verbetering van wolboerdery, te 

organiseer en hy het prominensie daaraan in De Express verleen. 

Hy en die Landbougenootskap het die regering se samewerking 

verkry om mnr. Savage se uitstalling te laat vlot. Dit het saam

geval met die opening van die jaarlikse Volksraadsitting en die 

land se landbouleiers het dit dus bygewoon. Onder die uitgestal

de voorwerpe was daar produkte wat van goeie en swak wol vervaar

dig is om die verskil uit te wys. Regter M. de Villiers het dit 

hartverkwikkend gevind dat die pers, handel en regering tot so 'n 

goeie doel saamgewerk het. Hy het die hoop uitgespreek dat die 

tentoonstelling boere sou inspireer om goeie produkte te !ewer. 

Pres. Brand het met "warme bewoordinge" die geslaagde poging van 

die Kamer van Koophandel, die Landbouvereniging en die here 

Borckenhagen en Savage geloof.40 Hy het vera! Borckenhagen se 

"vriendelijke tusschenkomst" uitgesond~r. 41 

By die 1886-Volksraadsitting is meer as gewone aandag aan boerde-

rysake gegee. Die moontlikheid van wolmarkte, so lank deur 

Borckenhagen bepleit, is gunstig bejeen, maar die Raad het be

sluit dat dit die private sektor se plig was om daaraan aandag te 

39. Ibid, 25.3.1886 en 27.5.1886. 

40. Ibid, 6.5.1886. 

41. ~. 3.5.1886, p.lO. 
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gee. 42 Die eerste stap in die rigting is in Februarie 1888 

geneem toe die Kamer van Koophandel besluit het om 'n jaar later 

'n wol mark te hou. Borckenhagen het dit verwelkom mits geen 

dwang op boere uitgeoefen sou word om daar te verkoop nie. Dit 

sou syns insiens baie goed wees as daar 'n wolmark in 

Bloemfontein gevestig kon word teen die tyd dat 'n spoorlyn 

aangele is, want dan sou die geld uit wol verkry by plaaslike 

handelaars bestee word en nie in Port Elizabeth nie. Die 

voorspoed van die handelaars was ook van belang vir die boere. 43 

Verder het die Volksraad wolfabrieke44 sowel as die aanle van 'n 

modelplaas afgekeur.45 Borckenhagen het met beide besluite saam-

gestem. Hy het besef dat daar nie genoeg kapitaal en kundigheid 

vir fabrieke in die Vrystaat was nie4 6 en wat 'n modelplaas be

tref, washy bang dat veesiektes 'n hele kudde duur aanteelvee op 

so 'n plaas kon vernietig. Individuele of groepies boere kon 

liewer stoetvee aanhou. Hoewel hy reeds in 1882 voorgestel het 

dat 'n ervare, opgeleide persoon as Inspekteur van Landbou aange

ste1 word, 4 7 was hy bevrees dat daar geen bekwame persone beskik

baar was om die leiding op 1andbougebied te neem nie. 4 8 

Daar is reeds daarna verwys dat Borckenhagen aangedring het op 

die invoer van goeie aantee1vee. Deur die jare het hy vo1gehou 

42. Ibid, 25.5.1886, p.290. 

43. De Express, 21.2.1888. 

44. OVSVR, 25.5.1886, p.293. 

45. Ibid, 9.6.1886, p.458. 

46. De Express, 7.2.1888. 

47. Ibid, 14.12.1882. 

48. Ibid, 4.1.1887. 
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om die regering en boere bewus te maak van die noodsaaklikheid 

van so 'n stap om goeie kuddes te kon opbou. Sy pogings het 

meestal op die rotse beland weens gebrek aan ondersteuning. Hy 

moes gedurig kla dat daar weinig gedoen is om die veestapel te 

verbeter. Daar was te vee! middelmatige en swak wol in Suid

Afrika. Terwyl ander Jande vooruitgegaan het en Suid-Afrika op 

elke terrein kon verbysteek, het daar, volgens hom, 'n verderf

like ultra-konserwatisme in die land geheers. Die burgers en re

gering was volhardend onverskillig en daar was 'n gebrek aan 

ondernemingsgees. Niemand is gehelp om goeie stoetvee in te voer 

nie. Die regering was syns insiens niks anders as 'n polisieman 

nie.49 

Hy het Afrikanerbondtakke aangemoedig om die invoer van aanteel

vee te bevorder, 'n fonds te stig vir die doe! en om by skyf

skietbyeenkomste eerder goeie ramme as geld as pryse te gee. Ook 

die regering kon ramme as pryse gee. 50 Toe hy in Oktober 1884 

weer daarop aangedring het dat die regering aandag aan die invoer 

van aanteelvee moes gee, het hy gewaarsku dat hy maar gedurig op 

dieselfde aambeeld sou bly slaan totdat die waarheid eendag sou 

deurdring. 51 

Ene Wlirzburg het aan die begin van 1886 vyftien ramme uit Duits

land na die Vrystaat gebring om hier te verkoop. Borckenhagen 

was bekommerd dat swak vee op die Vrystaat afgelaai sou word en 

het gevra dat die regering wetgewing moes instel om dit te ver-

hoed. Daar moes toesig gehou word oor die invoer van vee en 

49. Ibid, 15.1.1880. 

50. Ibid, 27.9.1883. 

51. Ibid, 16.10.1884. 
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wolverbeteringsverenigings kon hiermee help. Ander state het 

teelstasies gehad waar boere vee wat die beste by die land se 

omstandighede gepas het en goeie wol gelewer het, kon koop. As 

die Vrystaatse regering dit nie kon doen nie, moes daar minstens 

oor invoere gewaak word.5 2 

A.g.v. Borckenhagen en andere se ywer is daar in November 1886 'n 

komitee in Bloemfontein saamgestel met die oog op die verbetering 

van die Vrystaatse wolstapel. Die regering en die landbouvereni

ging het hulle gewilligheid te kenne gegee om die poging stoflik 

te ondersteun. Pres. Brand het ook sy steun beloof en Borcken

hagen het die hoop uitgespreek dat alle Vrystaters hulle by die 

staatshoof sou skaar. Die plan was dat twee ervare, praktiese 

manne in Maart 1887 na Europa sou gaan om goeie skape, beeste, 

perde en varke te koop. Borckenhagen was die tydelike sekretaris 

van die vereniging en het burgers aangespoor om die hartlike sa

mewerking wat van die Bloemfonteinse boere ontvang is, na te volg 

deur lede van die komitee te word en inligting te verskaf. Dit 

was die eerste proefneming van die aard in die Vrystaat en hy het 

voorsien dat daar dalk teleurstelling kon wees. Omdat die land 

se welvaart feitlik net van boerdery afgehang het, moes niks wat 

dit kon bevorder, egter onbeproef bly nie. Dit sou syns insiens 

goed wees as met soortge1yke verenigings elders in Suid-Afrika 

saamgewerk kon word.53 

Hierdie plan om nuwe bleed in te voer, het groot byva1 gevind. 

Borckenhagen was verheug oor die groot aanta1 briewe wat ontvang 

is en wat daarvan getuig het dat boere besiel was met 'n begeerte 

52. Ibid, 25.3.1886. 

53. Ibid, 25.11.1886. 
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na vooruitgang en verbetering. Hy het gehoop dat daar groot be-

langstelling sou wees vir die vergadering van 8 Januarie 1887. 54 

By die vergadering, waar baie menings gewissel is, is 'n korre

sponderende komitee van vier, waarvan Borckenhagen een was, 

gekies. Die komitee se taak was om inligting in te win oor die 

tipe vee wat geskik sou wees vir inv oer en die koste daaraan ver-

bond e. Daar is beoog om binne 'n maand 'n verslagvergadering te 

hou en 'n kollektelys op te stel. Borckenhagen het gemeen dat 

daar genoeg belangstelling was om die plan uit te voer. Hy was 

oortuig daarvan dat daar langsame maar sekere vordering sou wees, 

vera! as die inisiatief en die organisasie van die boere self sou 

kom. Daar moes meer boereverenigings gestig word waar tentoon-

stellings gereel, gedagtes gewissel en boerdery bevorder kon 

word.55 

In Maart 1887 wou T. B. Wiese weet wanneer die beoogde vergade

ring gehou sou word, aangesien tyd kosbaar was. Alle oe was op 

die redakteur van De Express gerig. "Wij hebben tot nog toe het 

volste vertrouwen in u, dat gij de regte man zijt voor de wel

vaard van land en volk en ons niet slapende in ongeluk zal laat 

dompelen." Dit het vir hom gelyk asof alle belangstelling op 

goud en spoorwee gerig was.56 

Hierop het Borckenhagen geantwoord dat die korresponderende ko

mitee seker kon wees dat hy die beste belang van die land nage

streef het, maar dat die invoer van vee en die aanle van sr;·oor-

54. Ibid, 30.12.1886. 

55. Ibid, 11.1.1887. 

56. Ibid, 22.3.1887. 
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wee beide van die begin af reg aangepak moes word, anders kon dit 

'n vloek eerder as 'n seen word.5 7 

Met die aanvang van die 1887-sitting van die Volksraad het 

Borckenhagen weer eens gepleit vir regeringsteun aan die landbou 

en veeteelt en het hy voorgestel dat 'n bedrag gestem moes word 

vir die invoer van stoetvee.58 

In November was dit duidelik dat die land se finansies herstel 

het en hy het gevra dat die regering die belasting moes behou en 

gebruik vir omheining, besproeiing en veeverbetering.59 Met die 

oog op die aanstaande spoor- en tolkonferensie het hy voorgestel 

dat die regering, indien tolgeld toegestaan sou word, 'n dee! 

daarvan ook in belang van boerdery moes aanwend. As die regering 

byvoorbeeld £5 000 per jaar vir veeverbetering sou bewillig, sou 

dit 'n hele ommekeer teweegbring. 

Teen Desember 188 7 het daar nog niks van die plan om twee of dr ie 

man oorsee te stuur om vee te koop, gekom nie. Borckenhagen het 

daarop gewys dat individue dit nie kon bekostig nie en dat dit 

dus die regering se plig was om by te dra tot iets wat vir 

die algemene welvaart lewensnoodsaaklik was.60 

Borckenhagen het die boere geprys oor die goeie kwaliteit wol wat 

hulle begin !ewer het, soos berig deur mnr. R. Innes na 'n besoek 

aan Port Elizabeth. Hy het hulle gevra om te volhard en saam te 

57. Ibid, 22.3.1887. 

58. ~. 10.5.1887. 

59. Ibid, 29.11.1887. 

60. Ibid, 6.12.1887. 
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staan, veral aangesien die regering niks gedoen het nie. 6 1 Dit 

was die boere wat belasting betaal en die handel gestimuleer het, 

maar daar is nie aandag aan hulle belange gegee nie. In ander 

lande, soos Duitsland, is die boere op elke manier gehelp. 

Die Vrystaatse regering het nie nodig gehad om op dieselfde wyse 

te help nie, maar in dieselfde gees aangesien die boere die sterk 

ruggraat van die land was. Daarenteen het dit vir hom gelyk asof 

pres. Brand voor sy uittrede ten alle koste spoorwee wou he. Hy 

het hom gesmeek om ook aan boerdery aandag te gee, veral omdat 

daar sulke goeie vooruitsigte vir markte op die Transvaalse goud

veld was.6 2 

'n Ander saak waarvoor Borckenhagen hom beywer het, was die ver-

skaffing van krediet aan boere teen 'n 1 ae rentekoers. Hy het 

dit as noodsaaklik beskou dat boerderytoestande verbeter moes 

word, maar dit het baie geld geverg en veral na die langdurige 

droogtes was boere finansieel sleg daaraan toe. Die meeste van 

hulle was diep in die skuld by sakemanne. Hy het in 'n spesiale 

bylae tot De Express met 'n weldeurdagte plan na vore gekom. 

Syns insiens moes die regering al tyd, ook in tye van wel v a art, 

besuinig en die administrasie hervorm. Die skool- en erfgeld

fondse in die Vrystaat is baie swak geadministreer. Leners het 

feitlik net rente betaal en selde kapitaaldelging gedoen. Op die 

wyse het net 'n klein deeltjie van die volk voordeel uit die 

fondse getrek. Verder is geld onoordeelkundig uitgeleen aan 

mense met swak sekuriteit en verliese is gely. Dorpseiendomme 

wat as sekuriteit aangebied is, het dikwels vervalle geraak. 

61. Ibid, 13.3.1888. 

62. Ibid, 17.1.1888. 
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Die onbeweeglike kapitaal moes meer beweeglik gemaak word. Ge

leidelike kapitaaldelging moes verpligtend gemaak word, die kapi

taal aansienlik vermeerder word deur die uitreiking van skat

kiswissels teen 6% eerder as om papiergeld uit te gee, soos 

voorgestel, die beheer van die fondse onder toesig van 'n raad 

van direkteure geplaas word - hy het die Nasionale Bank aanbeveel 

- en omdat die plan in die eerste plek bedoel is om boerdery te 

bevorder moes dorpseiendomme uitgesluit word. Die geld moes net 

vir 'n bepaalde tyd uitgeleen word teen 6% per jaar plus verplig-

te kapitaaldelging. 

sie. 

Dit was goedkoper as by enige ander instan-

Die plan kon net slaag indien almal, onder andere banke en sake

manne, dit sou ondersteun en hulle sou behoorlik vir hul steun 

vergoed word. So sou geld makliker verkrygbaar wees en fondse op 

'n beter voet geplaas word. Die Kaap en Natal het reeds 'n land

bank gehad wat as voorteeld kon dien.63 

Hierdie plan is deur Afrikanerbondtakke, soos Ravello, 

ondersteun64 en ook op openbare vergaderings, byvoorbeeld te 

Breslersflats.65 By die 1886-Volksraadsitting is 'n aantal van 

Borckenhagen se voorstelle aanvaar, onder andere dat lenings uit 

die fondse nie vir die aankoop van dorpseiendomme toegestaan sou 

word nie omdat hulle swak sekuriteit gebied het.66 Borckenhagen 

het gehoop dat die regering dit verder sou veer en 'n landbank 

tot stand sou bring. Verder is die rente op lenings van 6% na 9% 

63. Ibid, 18.3.1886. 

64. Ibid, 25.3.1886. 

65. Ibid, 22.4.1886. 

66. OVSVR, 25.5.1886, p.282 en 12.6.1886, p.491. 
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verhoog waarvan 3% as kapitaaldelging gebruik sou word - net soos 

Borckenhagen voorgestel het.67 

Di Patriot het in 1887 die instell ing van 'n "Hypotheek en 

Irrigatie Bank" in die Kaap voorgestel en Borckenhagen het dit as 

aanleiding gebruik om weer vir 'n landbank as tak van die Nasio

nale Bank in die Vrystaat te pleit. Teen Februarie 1888 was daar 

baie geld beskikbaar vir beleggings. Hy het gevoel dat die rykes 

die arm boere moes help, veral om hul plase te omhein, deur hul 

geld by so 'n landbank te bele. Dit sou boere in staat stel om 

genoeg vir die Transvaalse goudveld te produseer en die hele land 

sou daarby baat.68 

Toe die gety in 1886 gekeer en voorspoed na die Vrystaat begin 

terugkeer het, het Borckenhagen, na 'n besoek aan die Zuid-Afri

kaansche Republiek, die Vrystaatse boere gewaarsku om nie hul 

rustige en sekere bestaan te verruil vir die onsekerheid van die 

goudvelde nie. Slegs groot maatskappye kon daar 'n sukses maak. 

Hulle moes hard werk, want daar het 'n groot afsetgebied vir hul 

produkte in Transvaal gewag.69 Hulle moes egter nie onverskillig 

raak en swakker produkte !ewer nie. 

skaad. 70 

Di t sou hu 1 reputasie 

Aan die einde van die Brand-era het Borckenhagen 'n terugblik oor 

sy arbeid in die Vrystaat gewerp. In twee opsigte was dit die 

einde van 'n tydperk en die begin van 'n nuwe: 'n nuwe staats-

67. Ibid, 26.6.1886, p.650 en De Express, 10.6.1886. 

68. De Express, 14.2.1888. 

69. Ibid, 2.9.1886. 

70. Ibid, 9.9.1886. 
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president sou oorneem en vir die boere was daar die vooruitsig 

van 'n onbepaalde mark en die moontlikheid van spoorwee om hul 

produkte vinniger op die groeiende mark te kry. 

Hy het die Volksraad en Uitvoerende Mag so bedagsaam en verant

woordelik moontlik op hul plig gewys om bo alles hul aandag aan 

die bevordering van boerdery te gee - sonder vee! sukses. Dit 

was sy oortuiging dat die burgers en die regering moes saamwerk 

om boerdery te bevorder. In 1883 het hy die Boerdery-rubriek in 

sy koerant begin. Hoewe 1 di t 'n moei 1 ike peri ode was as gevo 1 g 

van langdurige droogtes, veesterftes en stilstand van die handel, 

het die boere se reaksie sy stoutste verwagtings ver oortref. 

Gedagtes is oor talle onderwerpe gewissel. Vee! meer as waarop hy 

gehoop het, is tot stand gebring en het die vooruitsigte vir die 

toekoms rooskleurig gemaak - onder andere die brandsiektewet, 

sprake van 'n omheiningswet, wolverbetering, wolmarkte, boerever-

enigings en landboutentoonstelli ngs. Toe bydraes begin opdroog 

het, het die Landboujoernaal sy verskyning gemaak om opnuut des

kundige kennis oor te dra en stof te bied tot gedagtewisseling. 

Die land se onafhankl ikheid, bloei en we! vaart sou volgens hom 

vorentoe nog meer afhang van die vooruitgang van landbou 

en veeteelt vera! aangesien duisende besig was om Transvaal binne 

te stroom. Wat hom betref, kon die Vrystaat die koringskuur en 

die slaghuis van Transvaal word. 7 1 Hy het dus vir boerdery in 

die Vrystaat 'n goue toekoms gesien. 

* * * 

71. Ibid, 7.8.1888. 
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HOOFSTUK 10 

STRYDER VIR VOLK, TAAL EN ONDERWYS 

Carl Borckenhagen, 'n gebore en getoe Duitser, het hom in 1873 na 

die Vrystaat gewend en weldra 'n Vrystaatse Afrikaner geword. 

Hy het hom so hart en siel met die Afrikaners vereenselwig dat 

daar na sy dood geskryf is: "In him a leader has gone to the 

grave whose words have aroused and stimulated national 

feeling in hundreds of Africanders",! en: "His complete mastery 

over his pen he placed completely at the service of the oppressed 

Africanders".2 

Toe hy in Suid-Afrika aan land, was hy met stomme verbasing 

geslaan. Hy het 'n land aangetref wat in 'n aantal Britse kolo-

nies en twee onafhanklike republieke verdeel was. Die meerder-

heid van die blanke inwoners was Hollands- of Afrikaanssprekend 

en tog het 'n vreemde moondheid die oppergesag gevoer en was 

steeds besig om sy gesag uit te brei. Oat die oorspronklike 

blanke inwoners die toestand met soveel gelatenheid aanvaar het, 

was vir hom ondenkbaar. Voor sy geestesoog het hy 'n v erenigde 

Afrikanervolk gesien wat die vreemde juk afgooi en hulself vol

gens hul eie aard en in hul eie belang regeer en nie diensbaar is 

aan die bevordering van 'n vreemde land se belange en voordeel 

nie. Hy het besef dat daar 'n lang en bitter stryd op hom gewag 

het om die Afrikaners bewus te maak van hulle waarde, toekoms en 

1. Persverwysings, p.4: Handelsblad, Pretoria. 

2. Ibid, p.l5: Volksstem, Pretoria. 
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bestemming en om ware vader landsliefde te kweek. 3 In die stryd 

sou hy ook terdee rekening moes hou met die groep Suid-Afrikaners 

wat hy as Jingo's bestempel het en wat verkies het om Britse 

onderdane te bly en imperiale belange te bevorder. 

As 'n man van die daad het hy nie 'n geleentheid laat verbygaan 

om die volk se nasionale bewussyn aan te wakker nie. Uit die 

hoofstukke oor Borckenhagen as kampvegter vir repub1ikeinse onaf

hank1ikheid en nouer samewerking met die Transvaalse broers en 

oor sy gewe1dige ro1 in die opskerping van die Afrikaners om be

trokke te raak by die openbare 1ewe en vir die Afrikanersaak te 

veg, het dit oorv1oedig1ik duide1ik geword dat daar weinig ander 

persone was wat so konstant, onvermoeid en knaend besig was om 

die Afrikaner van sy nasieskap bewus te probeer maak. Dit is 

ironies dat 'n Duitser dit moes doen. 

Met die stigting van die Afrikanerbond het hy gemeen dat die 

vereniging sou meehelp om sy ideaa1 van 'n Suid-Afrika vir die 

Suid-Afrikaners te verwesen1ik. Hy is tot so 'n mate met die 

Afrikanerbond vereense1wig dat na sy dood verkeerdelik na hom 

verwys is as "the originator" van die Bond, maar tereg is geskryf 

dat hy 'n reuse-aandee1 gehad het in die vestiging daarvan.4 Sy 

ontnugtering was groot toe hy besef het dat die Kaapse Afrikaner

bond, 1eiers soos J. H. Hofmeyr en se1fs Di Patriot nie 'n onaf

hanklike Suid-Afrika wou he nie, maar Britse onderdaanskap aange

hang het. Hy het voortgegaan om hom te beywer vir die groei van 

Afrikanernasionalisme en het met a1 sy mag vir samewerking tussen 

die twee republieke gewerk met die hoop dat hieruit 'n verenigde 

3. De Express, 1.1.1885 en SABW, p.l01. 

4. Persverwysings, p.7: The Star, Johannesburg. 
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Zuid-Afrikaansche Republiek tot stand sou kom waarin Afrikaners 

hulle kon uitleef. 

Een van die maniere waarop hy die Vrystaters se nasionale bewus

syn wou wakkerskud, was deur die propagering van volksfeeste. 

Jaar na jaar het hy hulle herinner aan hulle onafhanklikheidsdag 

op 23 Februarie en hulle aangemoedig om die feesgeleenthede by te 

woon. In teenstelljng hiermee het The Friend of the Orange Free 

states hierdie feeste klokslag verdoem en sou eerder 'n dag van 

rou wou sien. 

Onmiddelljk na die viering van die Republiek se vier-en-twintig

ste verjaarsdag het Borckenhagen begin voorbrand maak vir groat 

feesvierings wanneer die vyf-en-twintigste bestaansjaar op 23 Fe

bruarie 1879 herdenk sou word. In sy oproep het hy daarop gewys 

dat die Vrystaat rede gehad het om fees te vier. Daar was groot

skaalse ontwikkeling en vooruitgang en die onafhanklike Vrysta

ters was baie beter daaraan toe as die Transvalers en die Britse 

koloniste in Natal en die Kaap met hul oorloe teen Swartes. Hy 

het betoog dat nasionale feeste die nasionale lewe bevorder. Dit 

skep 'n gevoel van een volk te wees en 'n strewe na eenheid. 

Wanneer 'n hele volk soos een man feesvier, die verlede saam her

denk en hulle oor die hede verbly "verbind het zich ook voor de 

toekomst om te zamen te genieten of te dragen wat die toekomst 

brengen zal". 'n Verlewendiging van die nasionale gevoel was 

nodig. As die fees op waardige wyse gevier sou word, sou dit ook 

na buite 'n goeie indruk wek. Dit sou 'n duidelike bewys aan die 

wereld wees dat die Vrystaat sy onafhanklikheid en vryheid op 

prys gestel het en dat die meerderheid van die volk nie hul onaf-

5. Hierna in die teks en voetnote afgekort as The Friend. 
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hanklikheid wou prysgee nie. Dit sou ook pogings om die volks

bestaan gewelddadig te beeindig, verydel. Met die anneksasie van 

Transvaal is voorgegee dat die meerderheid vir anneksasie was en 

leuens is ook in die buiteland versprei dat baie Vrystaters na 

anneksasie gesmag het. 'n Algemene demonstrasie moes ondubbel-

sinnig aan die buiteland toon: "vrij zijn wij en vrij willen wij 

blijven" - sender om vyandiggesind teenoor enigeen te wees. 6 

Borckenhagen het voorgestel dat die Wetgewende Vergadering 'n 

waardige, plegtige fees moes reel. By die Volksraadsitting kon 

'n kommissie aangestel word om die reelings te tref. Daar moes 

in elke distrik feesgevier word met 'n groat sentrale fees in 

Bloemfontein. Hy het gemeen dat die fees 'n week lank moes duur 

met 'n godsdienstige opening, 'n wapenskou, 'n landboutentoon

stelljng, 'n letterkundige kongres, optogte en die verligting van 

geboue. Hy het die hoop uitgespreek dat sy voorstelle by die 

volk en Volksraad weerklank sou vind.7 

Aan hierdie oproep is gehoor gegee. Tydens die Volksraadsitting 

is die gedagte van 'n besondere fees deur raadslid S. W. Visser 

gesteun. Uy het so 'n fees as noodsaaklik beskou om die nasiona

le gevoel te versterk. Die Raad het vervolgens besluit om die 

burgers per proklamasie op te roep om die vyf-en-twintigste her

denking van hul onafhanklikheid op besondere wyse te vier.B Op 

23 Januarie 1879 het daar 'n proklamasie van pres. Brand in 

De Express verskyn dat 'n Jubelfees gehou sou word. Die meeste 

6. De Express, 28.8.1878. 

7. Ibid. 

B. Volksraadsnotules OVS (hierna afgekort as OVSVR), 26.6.1878, 

p.310. 
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Vrystaters het met oorgawe aan die fees deelgeneem. 

Borckenhagen het ook die Transvalers se jaarlikse fees by Paarde

kraal met geesdrif aangeprys en wanneer hy kon, dit bygewoon. 

Volgens hom het die Afrikaners maar min monumente en volksfeeste 

gehad terwyl sulke geleenthede baie nodig was vir die groei van 

'n volk.9 

Die Taalstryd. 

Hollands was die amptelike taal van die Oranje-Vrystaat en tog is 

daar in die hoofstad en ander groot dorpe feitlik net Engels ge-

praat. Volgens wet kon ouers kies in watter medium, Engels of 

Hollands, hul kinders op skool onderrig moes word, maar die 

meeste het daarop aangedring dat hul kinders goeie Engels moes 

leer. Pres. J. H. Brand se bewondering vir die Engelse taal en 

kultuur en sy aanstelling van dr. John Brebner as Inspekteur van 

Skole, het tot gevolg gehad dat Engelse invloede geleidelik in 

die opvoedingstelsel ingevoer is en dat daar 'n onbewustelike 

verengelsingsproses plaasgevind het. Die matrikulasie-eksamen is 

slegs in Engels deur die Universiteit van Kaapstad afgeneem en 

Hollandse onderwysers was skaars. 1 0 Bowendien het Nederlands 

moeilik en onverstaanbaar geword en was vir baie net so vreemd as 

Engels. 

Die skole onder beheer van die N.G. Kerk is gestig met die doel 

9. De Express, 4.1.1887. 

10. Malan, s. F., Politieke Strominge onder die Afrikaners van 

die Oranje-Vrystaat (hierna afgekort as Politieke Stro

minge}, p.54. 
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om nasionaalgerigte skole daar te stel. Van die begin af het 

Greykollege egter 'n Engelse gees geadem. Ds. Andrew Murray was 

die eerste hoof en hy was Engelsgesind. By Eunice was dit nie 

anders gesteld nie. Weinig van die onderwyseresse daar kon 

Hollands praat of dit selfs verstaan. Oak in die landsadmini

strasie het Engels Hollands begin verdring. 

Geleidelik het die besef dat volk en taal een is, begin posvat. 

Hiertoe het Borckenhagen en De Express baie bygedra. In die 

hoofartikels is op kragtige wyse gepleit vir die behoud van 

die volkstaal en die kolomme van De Express is oopgestel vir die 

debat oar die taal. Die Afrikanerbond het oak sterk standpunt 

ingeneem ten gunste van die landstaal. 

Reeds in 1877 het Borckenhagen gekla dat Ordonnansie 3 van 1854, 

waarin Nederlands as ampstaal verorden is, nie uitgevoer is nie. 

Die Bloemfonteinse munisipaliteit het byvoorbeeld sy notules in 

Engels gehou; in die onderwys het Engels die landstaal verdring. 

Selfs by Eunice en, ten spyte van dr. J. Brill se pogings, oak by 

Greykollege en by elke vergadering in Bloemfontein is Hollands 

feitlik verban. By die onderwysdepartement was die naambordjies 

en aanwysings net in Engels. As die volk se taal verlore sou 

gaan, so oak die volk. Aangesien Engeland hom op die puinhope 

van die Vrystaat se onafhanklikheid wou vestig en die Vrystaatse 

volk deur middel van die Engelse taal wou assimileer, moes die 

Vrystaters dubbeld waaksaam oar hulle taal wees. Ten slotte het 

hy gewaarsku: "Nu we een vrij volk willen blijven, met eigen 

zeden, en eigen geloof, en eigen recht en eigen bestuur, nu 

moeten we oak onze eigen taal behouden, want de taal is gansch 
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een volk! ,.ll 

In antwoord hierop het eerwaarde Douglas McKenzie 'n uitgerekte 

polemiek teen Hollands in The Friend op tou gesit. Hy het onder 

andere die hoop uitgespreek dat Hollands sou swig voor 'n taal 

waardeur Suid-Afrikaanse vooruitgang, beskawing en 1etterkunde 

binne 'n eeu ten volle ontwikkel kon word. Hy was hee1tema1 ge-

kant teen die verpligte gebruik van Hollands as ampstaa1 en in 

die skole en het dit as dwaasheid en 'n onreg beskou.12 In De 

Express het dr. Brill en talle Afrikaners sy stellings aangeval. 

Vir Borckenhagen het dit 'n groot gebrek aan nasionale gevoe1 

verraai as 'n kind van Afrikaanse ouers verkies het om in Engels 

in plaas van in sy moedertaa1 onderrig te ontvang.l3 Baie Volks

raadslede was ook onge1ukkig oor die verwaar1osing van Hollands 

in sko1e en by die Volksraadsitting van 1881 is besluit dat geen 

geld vir onderhoud en verbetering van Greykol1ege gegee sou word 

nie, onder andere omdat die Ko1lege nie gesorg het vir "de be

langen van het Vrijstaatsche nationaal onderwys" nie deurdat die 

landstaal nie genoeg aandag gekry het nie.14 Klagtes teen die 

verwaarlosing van Hollands in die skole, vera! by Eunice, is dik

wels in die Volksraad opgehaal.15 

Die Afrikanerbond het nie a1leen druk op die regering uitgeoefen 

om meer aandag a an Neder 1 ands in sko1e te gee nie, maar het daad-

11. De Express, 16.8.1877. 

12. The Friend, 23.8.1877; 6.9.1877 en 20.9.1887. 

13. De Express, 11.3.1880. 

14. OVSVR, 21.6.1881, pp.379-380. 

15. Ibid, 23 en 24.6.1885, pp.475-477; en 31.5.1887, p.320, o.a. 
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werklik opgetree deur Bondskole, waar Nederlands voorkeur geniet 

het, op te rig. Ook hierin het Borckenhagen 'n aandeel gehad. 

Daar was vrug op hierdie pogings en dr. Brebner, Inspekteur van 

Onderwys, het in 1884 gemeld dat plattelandse ouers veel minder 

op die gebruik van Engels as onderrigmedium aangedring het as 

vroeer. Sy onderwysverslae van 1885 en 1886 het getoon dat 

hierdie tendens voortgeduur het.16 

Toe die Volksraad tydens sy sitting van 1882 die gebruik van 

Hollands verpligtend gemaak het vir markmeesters en die notules 

van munisipaliteite en openbare byeenkomste, het Borckenhagen, 

wat reeds in 1877 daarvoor gevra het, sy blydskap uitgespreek. Hy 

het beklemtoon dat die Vrystaat 'n Hollandse republiek was en dat 

sewe-agstes van die Volksraadslede nie Engels verstaan het nie. 

Verder was die produsente alma! Vrystaatse boere wat ook nie 

Engels verstaan het nie en dus by die mark benadeel is deur die 

gebruik van Engels. Min van die handelaars of beroepsmanne in 

die Vrystaat was onbekend met Hollands en hulle moes dus inval by 

die land se ampstaal.l7 

Die Vrystaatse Afrikaners het nou meer en meer bewus geraak van 

die miskenning van hulle taal, hulle het kennis geneem van die 

taalbeweging in die Kaap en hul skryflus is aangewakker. Briewe 

en versies het na De Express begin stroom. Soms is daar gev are 

gesien waar daar nie werklik gevare was nie. Die N.G. Kerk in 

Bloemfontein en 'n paar ander dorpe het begin om saans Enge 1 se 

kerkdienste te hou. Die doe 1 hierv an was nie om Afrikaners te 

verengels nie, maar om aan Engelse'mense die Evangelie te verkon-

16. Malan, Politieke Strominge, p.l20. 

17. De Express, 13.7.1882. 
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dig. Plaasbewoners kon nie aanddienste bywoon nie en middagdien

ste is vir hulle gereel. Die kerke was dus Sondagaande beskik

baar vir Engelssprekendes. Sommige Afrikaners het dit egter be-

skou as 'n subtiele aanslag op hul taal. Dit kon gebeur dat 

Afrikaanssprekendes die Engelse dienste bywoon, maar die oor

spronklike motief was suiwer. 

Korrespondente het teen die Engelse dienste begin beswaar maak. 

Borckenhagen het aanvanklik geswyg en is daarom deur Di Patriot 

en De Zuid Afrikaan daarvan beskuldig dat hy nog vis nog vlees 

was. Hy het geantwoord dat hy nie aan die Kerk wou voorskryf 

nie, maar dat hy wel korrespondensie oor die saak in De Express 

opgeneem het.l8 Hy het ontevredenes aangeraai om by die volgende 

Sinodesitting petisies in te dien. 19 Verder het hy in die pro

vinsiale bestuur van die Afrikanerbond gedien wat op 3 Mei 1883 

'n memorie opgestel en aan die Sinode gestuur het. Hierin is be

swaar gemaak teen die prediking in Engels in die N.G. Kerk en 

die verwaarlosing van die moedertaal in kerkskole.20 Die Sinode 

het die memorie verwerp.2 1 Engelse dienste is egter in 1884 in 

die Bloemfonteinse N. G. Kerk en later ook elders gestaak. 

Die volgende gebeurtenis wat Afrikaanse gemoedere laat opvlam 

het, was die inwyding van die nuwe stadsaal in Bloemfontein op 

3 Julie 1883. Al die verrigtinge was in Engels. Borckenhagen 

het uitgeroep: "Alles in de taal van Engeland!- 0 tijden, o 

zeden!" Dit was met onverbloemde genot dat hy in dieselfde uit-

18. De Express, 5.10.1882. 

19. Ibid, 12.4.1883. 

20. Ibid, 7.6.1883. 

21. Ibid, 31.5.1883 
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gawe berig het dat adv. M. T. Steyn die vorige Donderdagaand 'n 

lesing oor gevangenisse in die stadshuis gehou het, "in de Lands

taal natuurlijk"!22 

In die jaar 1883 was Borckenhagen en sy lesers besonder bedrywig 

op die taalakker. Hy het talle artikels waarmee hy hom kennelik 

vereenselwig het, geplaas. Talle briewe het die gedagtes wat hy 

in sy hoofartikels gelug het, beklemtoon. "Afrikaansche Boer" 

het byvoorbeeld gewaarsku dat die Engelse listig was. Hulle kon 

Transvaal nie met die wapen verslaan nie en het dus probeer om 

die Hollandse taal en element te laat verdwyn. Hy het gewys op 

die voorgeslag se stryd om hul ideale en taal te behou. Om hulle 

te eer, moes die Vrystaters steeds stry teen die verdringing van 

hul taal. Die Engelse en Jingo-Afrikaners het reeds gespog dat 

daar binne enkele jare net Engels in die Vrystaat gepraat sou 

word. Engelse was vreemdelinge en in die minderheid hier en moes 

hulle na die land skik. Maar die omgekeerde was aan die gebeur. 

Dit was jammer dat daar nog baie Afrikaners was wat nie aan die 

Afrikanerbond behoort het nie. Borckenhagen se kommentaar was 

dat baie Afrikaners soos hierdie skrywer gevoel het en nie net 

enkeles soos beweer is nie. Hierdie woorde was syns insiens die 

stem van die volk, en dus die stem van God. 23 

In een van die artikels, oorgeneem uit Di Patriot, is verengels

de Afrikaners wat hul eie taal verag het, op humoristiese wyse 

gestriem. Hulle was diegene wat eerder Mr, Mrs en Miss as mnr., 

mev. en mej. wou wees. 24 

22. Ibid, 7.6.1883. 

23. Ibid, 8.2.1883. 

24. Ibid, 8.2.1883. 
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'n Reeks "Afrikaansche Karakterschetsen" deur ene Stoffel is glo 

op spesiale versoek van die skrywers deur Borckenhagen 

"volgaarne" oorgeneem.2 5 Hierin is weer eens op 1 igte trant ge-

spot met die verengelsing van Afrikaanse gesinne, vera! as gevolg 

v a n d i e k i n d e r s s e Eng e 1 s e o n d e r w y s • " S t o f f e 1 " k o n d i e 

verengelsing nie verduur nie; oral was "de dampkring 

vergiftigd". Baie Afrikaners was volgens hom net so onverskil-

lig oor sake wat vir die Afrikaner van belang was, soos die same-

smelting van die Afrikanerbond en die Boerebeskermingsvereniging, 

as oor die Engelse opvoeding van hul dogters. Dit was mense wat 

nie vir hulself kon dink nie wat so opgetree het. 26 

Heelwat later het 'n korrespondent op onverfynde trant en met 

diepe verontwaardiging saamgestem oor die Engelse opvoeding van 

Vrystaatse dogters: 

"Ja, Farmer Will, jij het weer reg 

Met wat jij in die krant daar zeg. 

Dat "Onze Taal" gaat naar zijn moer; 

Want nou begin die Winburg boer 

Ook Engels praat- maar 't val mij binne 

Ik moes gezeg het; die Boerinne. 

Die ladies die Boer Will van praat 

Het bij "Eunice" skool gehad. 

Ja, dit is zeker van die dames 

Wat ver hul' moedertaal zoo skaam is."27 

25. Hy meld nie waaruit nie. 

26. De Express, 10.5.1883. 

27. Ibid, 5.4.1887. 
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'n Anonieme skrywer28 het 'n artikel oor die "Liefde voor Eigen 

Taal" geskryf waarin hy opgemerk het dat 'n volk se taal en 

letterkunde die afskynsel van die aard en sedes van daardie volk 

is en dat 'n ander volk nie uit daardie bron gevoed kon word nie 

omdat dit nie hul geaardheid, denk- en handelswyses kon weer-

spieiH nie. Hy het die Vrystaters opgeroep om hul taal te bewaar 

en daarteen te waak om alles deur 'n Engelse bri 1 te sien. 'n 

Oordrewe hoogskatting en beoefening van 'n vreemde taal sou 

allernadeligs vir die selfstandigheid en roem van 'n volk wees. 

Dit maak 'n volk fier en trots om sy eie taal met genoee te 

praat, te skryf en te vervolmaak. Die taal is die spieel van 'n 

volk se karakter en deur dit te gebruik, word die voorgeslag 

geeer. Veroweraars deur die eeue het geweet dat hulle 'n volk se 

vryheidsgevoel en selfstandigheidsin kon uitdoof deur die volks

taal uit te roei. Die Engelse regering in die Kaap was ook daar

mee besig en Afrikaners moes daarop let "hoe ook onze Staat lang-

zamerhand door taal en school word geannexeerd". 'n Volk wat 

nie trots op sy taal en letterkunde is nie, is ryp vir slawerny. 

Die Engelse kon minstens daarvoor geag word dat hulle altyd ver

kies het om hul eie taal te praat terwyl veral baie Vrystaatse 

Afrikaanse dametjies onophoudelik Engels wou praat. As die Vry-

staters maar soos die Engelse, Duitsers en Hollanders hulle taal 

soos 'n kosbare edelgesteentes wou bewaar, sou die Vrystaat ge

lukkig wees.29 

Borckenhagen het weer van sy taktiek om aanhoudend op dieselfde 

aambeeld te hamer, gebruik gemaak om 'n blywende indruk te laat. 

Verengelsing was 'n bedreiging wat met alle mag beveg moes word. 

28. Dit kon selfs Borckenhagen wees. 

29. De Express, 27.9.1883. 
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In 1886 het hy 'n reeks los gedagtes oor land- en volksake 

geskryf. In die af lewering oor die taa 1 het hy hom nogmaa ls teen 

verengelsing verset. Hy het geskryf dat byna almal wee t wa t die 

taal vermag met betrekking tot die nasionale ontwikkeling van 'n 

volk en dat diegene wat die jeug in hande het, die toekoms in die 

hande het. Die vyande van die Afrikaner het dit maar te goed ge

weet en gebruik gemaak van hul onverskilligheid. "Ja! Wie de 

taal ons volks vernietigd, vernietigd de nationaliteit!" Afrika

ners moes volgens hul eie volkskarakter ontwikkel en hy het hom 

verset teen pogings om Afrikaners met 'n rooi verfkwas oor te 

smeer en uit te wis. Deur hul taal te bewaar, sou die Afrikaners 

hul voortbestaan verseker. Die vyand was wakker en sterk, dus 

moes hu 11 e in die huisgesin, skoo 1, maatskapl ike 1 ewe en pers 

waaks aam wees. Vandaar sy oproep: "Waakt dan Breeders, waakt 

voor - DE TAAL!" 30 

In 'n besonder kragtige artikel het hy by die Afrikaners gepleit 

om te veg vir hul geestesgoedere. Hy het kwaai te velde getrek 

teen die gees van materialisme, die onverskilligheid jeens gees

tesgoedere en die slapheid om die eie nasionaliteit en kultuur te 

bewaar wat oral in Suid-Afrika geheers het. Die kanse vir die 

ontwikkeling van nasionalisme was syns insiens skraal omdat daar 

by die staatslui wat die volk moes lei, geen strewe daarna was 

nie. In Pretoria het die regering homself verneder deur in die 

howe in te meng en in Bloemfontein was daar 'n doellose gees. In 

die hele Suid-Afrika was die opvoedingstelsel gebrekkig en by die 

Kaapse Sinode het 'n onverskillige gees jeens die Hollandse taal 

geheers. Op die goudveld was daar 'n wesenl ike gevaar dat die 

nasionale karakter ondermyn kon word, terwyl die meeste mense ge-

30. Ibid, 29.4.1886. 
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dink het dat die ontdekking van goud 'n onvermengde seen vir 

Suid-Afr ika was. Intussen he t die reger ir.g in Pre tori a versui m 

om na die eise van omstandighede te handel. In Bloemfontein het 

die regering in 'n dodelike sluimering verkeer. 

Wat handhawing van die landstaal betref, het hy voorspel dat die 

N. G. Kerk nie staande sou bly as hy nie 'r. kragtige poging sou 

aanwend o~ die taal te handhaaf nie. Met die ondergang van die 

taal sou die Afrikaner tot niet gaan. Die Kerk was besig om 'n 

vesting aan die vyand te oorhandig en dit as 'n oorwinning te 

beskou. 

Vervolgens het hy die onderwysstelsel gekritiseer waarin Hollands 

op onverhole wyse ondermyn is; ook die jeug wat hulle deur die 

mode laat verlei het en vera! die jong dames wat uitsluitlik 

Engels wou praat. Al hierdie dinge het by hom 'n voorgevoel van 

verdere verliese laat ontstaan wat net op volkome verdelging kon 

ui tloop. 

Vir hom was daar 'n eenvoudige keuse: die Afrikaners moes besiel 

wees met die begeerte om hul nasionale belange wat die politieke 

toekoms van Suid-Afrika sou verseker, te beskerm, of hulle kon 

maar alle politieke ambisie vergeet. As hulle eersgenoemde ver

kies het, moes hulle elke ingenome stelling stap vir stap verde

dig en elke geleentheid gebruik om hul posisie te versterk. Sou 

hulle laasgenoemde verkies, kon hulle hulle maar in 'n maalstroom 

werp waarin hulle sou verdwyn of waaruit hulle te voorskyn sou 

kom in die gedaante van 'n wereldburger wat in die orkes waar 

imperiale belange eerste viool gespeel het, 'n plekkie in die 

agtergrond sou inneem - ongeskik en onwaardig vir enige onafhank-
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likheid van denke of doen. 31 

Die Vrystaters was nie onaangeraak deur hierdie pleidooi nie en 

briewe in dieselfde trant het gevolg. 

Die t~alstryd in die Vrystaat was egter 'n driehoekstryd tussen 

Afrikaans, Nederlands en Engels. Ds. S. J. du Toit het daarop 

gewys dat die bevolking van die Vrystaat en Transvaal, waar Hol

lands die offisiele taal was, oral op vergaderings en sel fs in 

die Volksraad en Uitvoerende Raad, Afrikaans gepraat het. Hul1e 

kon nie Hollands skryf nie en het kantoorwerk en administrasie in 

die hande van die Hollanders gelaat. 3 2 

Heelwat van De Express se "Origineele korrespondenten" het reeds 

sedert 1876 vir of teen die Genootskap van Regte Afrikaners kant 

gekies. 3 3 Die standpunt van De Express was interessant. Aanvank-

lik was daar, vera! by Borckenhagen se mede-redakteur, dr. F. van 

Hoogendorp, 'n kampvegter vir die gebruik van suiwer Nederlands, 

geweldige verset teen Afrikaans wat hy alleen geskik vir 

"Boschjesmannen en Hottentotte" geag het.34 Hy het sy afkeer van 

die taal wat in Di Patriot en in D. F. du Toit se Eerste Afri-

kaanse Spel- en Leesboeki gebesig is, heftig te kenne gegee. Hy 

het dit die "naare taa1"35 genoem en verk1aar dat moderne Ho1-

31. Ibid, 28.10.1886. 

32. Du Toit, J. D., S.J. du Toit in weg en werk. 'n Periode 

van Afrikaanse op1ewing, p.109. 

33. Conradie, E. J. M., Ho11andse Skrywers uit Suid-Afrika, Dee1 

g, (1875-1905). p.301. 

34. De Express, 19.12.1878. 

35. Ibid, 21.11.1878. 
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lands en nie Afrikaans nie die voorrang in De Express sou geniet. 

Di Patriot het die eie taal bespotlik gemaak en hy was daarvan 

oortuig dat dit as gevolg van die verwaarlosing van die taal 

was.36 Daar is reeds vroeer 'n beroep op die volk gedoen om 

Nederlands te beskerm en so die vooruitgang van Engels te 

stuit. 37 

Borckenhagen het ook sy teesin in die taal van Di Patriot te 

kenne gegee in 'n brief a an J. s. van der Wa 1 t van Vro 1 i jkheid, 

Tremmel, Winburg wat as agent van Di Patriot aangestel is. Die 

redakteur van Di Patriot, D.F. du Toit, se kommentaar op die 

brief was dat die taal waarin Borckenhagen geskryf het, ellendig 

was - slegter as die slegste Afrikaans wat hy so skerp veroordeel 

het; 'n mengelmoes van Duits, Hollands en Afrikaans. 38 

Intussen het hoofregter F. W. Reitz 'n artikel getiteld Het 

"Barbaarsche Patois" in De Express geplaas. Hierin het hy eer-

waarde Wirgman se bewerings in The South African Magazine van 

Januarie 1880 dat die sogenaamde barbaarse patois, Kaaps-Hol

lands, van die Hottentotte afkomstig was, weerli. Kaaps-Hollands 

het vir hom in dieselfde verhouding tot Hollands gestaan as 

Engels tot Angelsaksies en tog is Engels nie as barbaars be-

stempel nie. Net soos Engels, was Kaaps-Hollands ryker aan 

woorde en minder belemmer deur grammatikale vorme as die oor-

spronk1ike taal. Net soos in die geval van Engels het die veran

dering geleide1ik p1aasgevind as gevolg van die natuur1ike wasdom 

en ontwikke1ing van die vo1k. Gedagtes word op 'n korter, ver-

36. Ibid, 27.5.1880. 

37. Ibid, 19.12.1878. 

38. Du Toit, p.114 (soos aangehaa1 uit Di Patriot, 17.1.1879). 

- 347 -



eenvoudigde manier in Afrikaans uitgedruk en die besparing van 

energie was vir hom logies in die tyd van die lokomotief en elek-

trisiteit! Hollands het syns insiens geen bestemming meer in 

Suid-Afrika gehad nie en Afrikaans was, soos in Di Patriot gesien 

kon word, vinnig besig om 'n geskrewe taal te word. 39 

De Express het die artikel interessant gevind, maar dit betreur 

dat Reitz sy talente en tyd nie aan ~ beter saak gewy het nie. 

Die skrywer (Borckenhagen of Van Hoogendorp) het erken dat Afri-

kaans vloeiender en aangenamer geklink het, maar wou nie 'n soge-

naamde vaste en gesonde beginsel laat vaar nie. Hy was ook be

vrees dat as Afrikaans Hollands sou verdring dit gevaarlike steun 

a an Enge 1 s sou gee. 

skipbreuk ly. 40 
Hollands sou tussen Engels en Afrikaans 

In die loop van 1881 het De Express egter 'n ander deuntjie begin 

sing. Borckenhagen het verklaar dat hy saam met die Volksraad 

teen Engels as onderrigmedium by Greykollege geprotesteer het, 

maar hy het dit onmoontlik geag dat Hoog-Hollands gebruik kon 

word. Hy het dus die gebruik van "Afrikaansch-Hollandsch" 

bepleit en het die instelling daarvan as landstaal slegs as 'n 

kwessie van tyd beskou! Wat hy geskryf het, moes nie as impul-

sief beskou word nie, want dit was weldeurdag. Dit sou ver-

keerd wees om Hollands as amptelike taal te behou aangesien net 

ongeveer een uit elke tien amptenare dit nog foutloos kon 

skryf, geen Suid-Afrikaanse kind di t kon bemeester nie en 

selfs Hollandse immigrante dit na 'n tyd nie meer kon bewaar 

nie. Hy het lank gewag om die saak te opper, maar die kwes-

39. De Express, 3 en 10.6.1880. 

40. Ibid, 27.5.1880. 
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sie is in die Volksraad bespreek en hy het dit ook deeglik met 

die redakteur van Di Patriot uitgepluis. Hy was egter nie ten 

gunste van die wyse waarop Afrikaans in Di Patriot gebruik is 

nie. Dit moes eers hersien en vaste re~ls opgestel word. Die 

Suid-Afrikaanse taal kon slegs behou word as Afrikaans die ampte

like taal in Transvaal en die Vrystaat sou word en kinders daarin 

onderrig word. Dit was nutteloos om op die herlewing van Hoog

Hollands, wat net 'n grammatikale taal was, aan te dring. Hy het 

'n kongres bepleit waar bekwame mense die taal op vaste voet kon 

bring. De Express en Di Patriot kon dit nie doen nie, maar sou 

die koste help dra. Hy het sy hartlike samewerking vir so 'n 

poging beloof omdat dit prakties, patrioties en nodig was.41 

Borckenhagen se bekering tot Afrikaans het nie oornag plaasgevind 

nie. Moontlik het sy goeie vriende F. W. Reitz en dr. J. Brill 

baie daarmee te doene gehad. Die besoek van dr. D.F. du Toit, 

redakteur van Di Patriot, 42 kort voordat bostaande artikel gepu

bl iseer is, het waarskynl ik die deurs 1 ag gegee, soos hy ook in sy 

artikel te kenne gee. In De Express van 4 Augustus 1881 en vol-

gende uitgawes is groot advertensies van Di Patriot geplaas. 

Daar moet ook onthou word dat 1881 die jaar was waarin die Afri

kanerbond sy beslag in die Vrystaat gekry het en dat die breeder

like samewerking tussen De Express en Di Patriot begin het. 

Borckenhagen se artike1 het ~ warm woordewisseling in De Express 

tot gevo1g gehad. 'n Jamestowner het smalend na Afrikaans as "de 

Rapsodie van het weekb1ad Di Patriot" verwys.4 3 "Cato de Oude", 

41. Ibid, 21.7.1881. 

42. Ibid, 28.7.1881. 

43. Ibid, 4.8.1881. 
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gereelde korrespondent van De Express, het geantwoord dat 

alle Afrikaners 'n suiwer Afrikaans en nie Hollands praat nie. 

Dit was kort maar kragtig. Daar was 'n onstuitbare beweging ten 

gunste van Afrikaans aan die gang en sel fs de Express het "haar 

laatste bolwerk tegen de Afrikaansche zaak laten vallen". Hy het 

Afrikaners opgeroep om te "schrijf zoo's jij praat!"44 

In die Familieblad skryf Borckenhagen: "Regte Afrikaanders! Kyk 

wat die Afrikaanse taalbeweging al reeds ver ons gedaan het, en 

hou julle taal vas, want laat die een los dan zal julle lot wees 

zoo's die van Farao en zijn kommando- die Rooie Zee zal julle 

insluk!"45 

De Express se dapper poging kon egter nie veel vermag teen die 

muur van tradisie nie. Die Vrystaters het oor die algemeen nog 

vasgeklou aan Hollands as die taal van die Bybel en die kerk en 

daarom as die erkende geskrewe taal. Dit het nog nie tot hulle, 

soos tot Borckenhagen, deurgedring dat die rede vir die opgang 

van Engels die miskenning van die eintlike landstaal, Afrikaans 

was nie. 4 6 Afrikaners kon nie ooreenkom oor die vorm wat hul 

taal moes aanneem nie en Borckenhagen se ideaal het in die verre 

verskiet gele.47 

Selfs dr. Brill wat in 1875 'n briljante toespraak ten gunste van 

Afrikaans gelewer het, het in Augustus 1882 'n Nederlandse vere

niging in Bloemfontein gestig om die Nederlandse landstaal te 

44. Ibid, 25.8.1881. 

45. Ibid, 8.12.1881. 

46. Conradie, p.302. 

4 7. Ibid, p.303. 
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bevorder.48 Die Afrikanerbond het ook sy pogings om Afrikaans te 

v e s t i g , p r y s g e g e e e n h om b e yw e r v i r d i e b e v o r d e r i n g v an 

Nederlands om die vooruitgang van Engels teen te werk.49 Onder 

Bondslede was daar verdeeldheid oor die kwessie. H. Prinsloo van 

die tak Kliprivier, Harrismith, was bevooroordeeld teen die 

gebruik van die "Patriot-taal", terwyl die voorsitter van die 

tak, I. C. Wessels, gemeen het dat die mees gebruikte en algemeen 

verstaanbare taal die landstaal sou word.SO 

Borckenhagen was mismoedig oor die treurige posisie waarin die 

volks taal verkeer het. Di t is op die agtergrond geskuif, terwyl 

gebroke Engels voorgestaan, bevorder en fatsoenlik geag js. Hy 

het wenke gevra sodat die betreurenswaardige toestand verbeter 

kon word. Intussen is De Express deur die vooroordee 1 en 

behoudende neiging van baie Vrystaters verplig om voort te gaan 

om in Nederlands te skryf. 

* * * 
Die Onderwys 

Wat onderwys betref het Borckenhagen deurgaans aangedring op 

deeglike onderwys sodat die jeug kon ontwikkel en leer om vir 

hulself te dink en die Vrystaat selfversorgend kon word wat pro

fessionele mense en amptenare betref. Klem is veral gele op na-

sionaalgerigte onderwys sodat kinders hul eie geskiedenis kon 

leer, vaderlandsliefde gekweek, volkstrots ontwikkel en die moe-

dertaal bevorder kon word. Kinders moes besef dat hulle burgers 

48. De Express, 31.8.1882. 

49. Malan, Politieke Strominge, p.ll3. 

50. De Express, 19.3.1885. 
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van hul eie land was, geroepe om hul kragte na liggaam en gees in 

diens van hul land te gebruik. Volgens hom was dit sulke onder-

wys wat die Afrikanerbond wou bevorder.5 1 

Hierdie soort onderwys was egter nie aan die orde van die dag in 

die Vrystaat nie. Engels was orals besig om Hollands te verdring 

en die inhoud van die leerstof was meer vir Europese kinders be-

doel. In 1881 is Dr. J. Brebner na Europa om Nederlandssprekende 

onderwysers vir die Vrystaat te werf, maar hy het sander 'n enke

le kandidaat teruggekeer omdat hulle kennis van Engels onvoldoen

de was! 52 

Borckenhagen het daarna gestrewe om 'n belangstelling in die on

derwys by die volk te kweek en het gereeld korrespondensie en ar-

tikels oor die onderwerp geplaas. In sy eerste hoofartikel oor 

onderwys het hy die stigting van 'n onderwysersvereniging bepleit 

waardeur 'n beter onderwyserskorps tot stand kon kom. By die 

vereniging kon kennis uitgeruil, solidariteit en eenvormigheid 

verkry, die gees verryk en beplanning bespreek word.53 Hierna 

het hy hom vir 'n landbouskool beywer sodat voornemende boere op 

hoogte kon bly met ontwikkelinge~54 

Daar was 'n voortdurende stryd tussen die Engelse kerkskole en 

die staatskole. The Friend het dikwels gekla dat daar teen die 

kerkskole gediskrimineer is deurdat hulle nie staatstoelaes ont-

vang het nie. Borckenhagen het die regering se standpunt verde-

51. Ibid, 5.7.1883. 

52. Conradie, p.304. 

53. De Express, 6.9.1877. 

54. Ibid, 27.9.1877. 
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dig omdat hy daarvan oortuig was dat staatskole, waar kinders van 

verskillende geloofsoortuigings saam opgevoed is tot een nasie, 

voorkeur moes geniet. Hy het erken dat daar tekortkominge in die 

onderwysordonnansie was, maar die beginsels en karakter van die 

wet was vir die volk dierbaar.SS Hy het die gesindheid wat in 

die kerkskole geheers het, veroordeel. Die hoofsaak was dat hulle 

nie oor die vermoe beskik het om vaderlandsliefde en die lands-

taal te bevorder nie. Hulle het hulle afgesonder en net hul eie 

belangstellipgs en belange bevorder. Die Afrikaners wat hul kin

ders daarheen gestuur het, was afvalliges wat hulle vir hul moe

dertaal geskaam het. Die Vrystaters moes hul eie skole he, onaf

hanklik van Engelse invloede en die regering moes nie geld wat 

vir staatskole gebruik kon word, vir Engelse kerkskole gee wat 

buitendien geld uit Engeland gekry het nie. Bowendien het Grey

kollege beter resultate as St. Andrews opgelewer.56 Dit is hom 

gespaar om te beleef hoe sy eie kinders deur die Britse owerheid 

gedwing is om na St. Michaels te gaan. 57 

Die taa 1 kwessie was die vernaamste faset van die stryd om 'n meer 

nasionaalgerigte onderwysstelsel. Pres. J. H. Brand se geneigd-

heid tot die Engelse taal en kultuur was nie die enigste rede vir 

die Engelse orientasie van die onderwys nie. Twee belangrike 

struikelblokke op die pad na nasionale onderwys was die tekort 

aan onderwysers uit eie geledere en aan inheemse handboeke. In 

1881 was daar nie eers een onderwysstudent in die Vrystaat nie. 

Korrespondente van De Express het verskeie voorste1le gemaak om 

55. Ibid, 9.5.1878. 

56. Ibid, 12.8.1880. 

57. Schoeman, K. Bandopname van 'n gesprek met mev. B. Marais, 

15.9.1979. 
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die toestand te verhelp, o.a. dat dr. Brebner na Europa gestuur 

word om onderwysers te werf.S8 'n Ander het gemeen dat dr. Brill 

'n beter keuse sou wees, want hy sou eerder Hollandse as Engelse 

onderwysers soek.S9 Lesers het hierop geantwoord dat geen Euro

pese onderwysers sou kom as daar nie beter salarisse aangebied 

word nie. Genoeg onderwysers uit eie geledere sou gewerf word as 

salarisse genoegsaam was. 60 

Die Volksraad het besluit om dr. Brebner oorsee te stuur, 61 maar 

sy sending was, soos reeds vermeld, 'n mislukking. Borckenhagen 

het gereeld beroepe op die Vrystaatse jeug gedoen om hulle vir 

die onderwys te bekwaam. 

Met betrekking tot handboeke het Borckenhagen en die Afrikaner-

bond groter sukses behaal. Na aanleiding van die Bloemfonteinse 

wykskomitee van die Afrikanerbond se versoek dat handboeke met 'n 

Suid-Afrikaanse siening in die skole gebruik moes word, het 

Borckenhagen verklaar dat hy hom volkome verset het teen die 

skaamtelose onderdrukking van die Hollandse taal in byna elke 

skoo 1. Hy het daarop aangedring dat lees- en handboeke moes 

handel oor dit wat die kind in sy omgewing ervaar het en nie 

Europees- of Engelsgeorienteerd moes wees nie. Die volk het ge-

eis dat sy nasionaliteit en persoonlikheid gerespekteer word. 

Afrikaanse kinders se onafhanklikheidsgees en volksbewustheid 

moes nie in die skool gesmoor word nie. Afrikaners moes hulself 

wees en nie nabootsings van 'n buitelandse ras wat vir die Suid-

58. De ExEress, 10.2.1881 

59. Ibid, 24.2.1881. 

60. Ibid, 26.5.1881 en 2.6.1881. 

61. OVSVR, 14.5.1881, p.l09. 
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Afrikaanse grond, klimaat en leefwyse ongeskik was nie.62 

Lesers het die artikel flink onderskryf63 en Afrikanerbondtakke 

het memories in die verband na die Volksraadsitting van 1882 

gestuur.64 De Express was hoopvol dat die Volksraad die versoek 

vir handboeke sou toestaan. Die koerant het vroeer reeds gevra 

dat vera! Geskiedenis- en Aardrykskundehandboeke wat op die Vry

staat betrekking het, geskryf word en het 'n beroep op onderwy

sers gedoen om saam te werk. Borckenhagen het aangebied om proe

we van sulke handboeke in Het Familieblad te druk waarna onderwy

sers en kenners veranderinge kon aanbring.6 5 

Ook die provinsiale bestuur van die Afrikanerbond het, naas sy 

aandrang dat die regering voorrang aan onderwys en die posisie 

van Hollands in skole moes gee, gevra dat meer en beter Hollandse 

handboeke beskikbaar gestel en die gebruik daarvan verpligtend 

gemaak moes word.66 'n Aantal memories is weer eens aan die 

Volksraad gerig en by die Volksraadsitting van 1883 is die goeie 

nuus verneem dat Hollandse taal- en rekenkundeboeke verskyn het 

en dat daar in medewerking met ds. S. J. du Toit aan ander boeke 

gewerk word. Die Afrikanerbondlede in die Volksraad onder lei-

ding van Jurie Wessels was nog nie tevrede nie en die Raad het 

dus 'n kommissie bestaande uit F. W. Reitz en drs. Brill en Breb-

ner aangestel om geskikte handboeke saam te stel. Handboeke vir 

Bybelgeskiedenis, Aardrykskunde en Geskiedenis sowel as 'n kaart 

62. De Express, 13.10.1881. 

63. Ibid, 20.10.1881; 3.11.1881; 24.11.1881 en 5.1.1882. 

64. Malan, Politieke Strominge, p.ll6. 

65. De Express, 19.1.1882. 

66. Ibid, 15.3.1883. 
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van die Republiek is deur die kommissie opgestel.67 Op hierdie 

terrein was daar dus vordering. 

Dit stigting van Bondskole waarna reeds verwys is, was •n verdere 

mylpaal. Die doelstelling was om aan plattelandse kinders 'n 

christelike, nasionale opvoeding te gee. Die kinders moes •n 

behoorlike burgerlike opvoeding kry, leer om Gods Woord te erken 

en te gebruik, onderrig in die suiwer Gereformeerde leer kry, 

Psalms en Gesange sing en in so 'n kort tyd as moontlik, want die 

skool sou elke ses maande verskuif, die onmisbare en beste ding 

goed leer doen: lees, skryf, rekene en Geskiedenis en Aardryks-

kunde deur middel van die landstaal. Die skoolkomitees, meestal 

Bondslede, was verantwoording aan die wyksbestuur verskuldig. 

Hierdie bestuur het arm kinders se losies help betaal.68 

Borckenhagen het nooit moeg geword om die regering op sy plig te 

wys om onderwys te bevorder nie. Volgens hom was die onderwys 

van alle dinge in die Vrystaat die treurigste as gevolg van die 

bevolking en die Volksraad se laksheid. In 1881 was daar 52 wyke 

in die Vrystaat en net twee wykskole. Hy het Volksraadslede ver

kwalik dat hulle dorpskole ten koste van wykskole ondersteun en 

hulself op die wyse benadeel het. Daar was genoeg geld vir wyk

skole beskikbaar. Verder het hy voorgestel dat onderwysers se 

salarisse en voordele verbeter word. Soos by sovele ander ge

leenthede het hy daarop aangedring dat nie net gepraat nie, maar 

gedoen moes word. Omdat tye vinnig besig was om te verander, die 

bevolking gegroei het, erfgrond kleiner en lewenstandaarde hoer 

geword het, was dit nodig dat kinders vir die lewenstryd en 

67. Malan, Politieke Strominge, pp.ll6-ll7. 

68. De Express, 14.8.1884. 
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groeiende mededinging bekwaam gemaak moes word. 'n Groot dee 1 

van die jeug het nie onderwysgeleenthede gehad nie terwyl daar 'n 

groot tekort aan deeglike amptenare, onderwysers, geestelikes en 

selfs regters was. Die jeug was die verteenwoordigers van die 

toekoms. Brue, spoorwee en statige openbare geboue was nodig, 

•maar voor dat alles staat de opvoeding". Daar kon liefs te vee! 

as te min aan onderwys bestee word. As net een kind in el ke wyk 

'n behoorlike opvoeding kon geniet, sou daar meer as vyftig 

kinders per jaar van onbed~idenheid en onbruikbaarheid gered 

word. Intussen het die Inspekteur van Onderwys, volgens Borcken

hagen, hom doof gehou vir pleidooie vir wykskole, 'n meisieskool 

te Fauresmith, meer onderwysers en die ontstellende toestand van 

onderwys op die platteland.6 9 

Borckenhagen het een van sy doelstellings bereik, nl. om die volk 

se belangstelling in onderwys op te wek. Baie briewe is aan 

De Express gerig, onder andere 'n ope brief van twee Afrikaner

bondlede oor die probleme van die platteland. Oplossings is aan 

die hand gedoen.70 

Hoewel die stigting van Bondskole onderwys binne die bereik van 

'n aantal kinders gebring het, het onderwys op die platteland 

steeds gebrekkig en 'n bron van kommer gebly. Borckenhagen het 

gevra dat almal wat kon, moes help om die toestand te verbeter. 71 

Die land se finansiele posisie het algaande verswak en die bur

gers het begin aandring op besuiniging deur die regering. 

69. Ibid, 29.6.1882. 

70. Ibid, 7.6.1883. 

71. Ibid, 11.2.1886. 
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Sommige het gemeen dat daar ook op onderwysgebied besnoei kon 

word en daar is byvoorbeeld op Brandfort voorgestel dat die amp 

van Inspekteur van Onderwys afgeskaf, staatstoelae aan Eunice ge

staak en selfs dat die bestaande onderwysstelsel afgeskaf word. 72 

Hierop het die Afrikanerbondtak van Modderrivier, Boshof die 

Brandfort-besluit skerp gekritiseer en gevra dat daar eerder meer 

as minder aansporing vir onderwys moes wees.73 De Zuid-Afrikaan 

het met spyt kennis geneem van die vergadering op Brandfort wat 

syns insiens genoeg was om van moedeloos te raak en daarop gewys 

dat 'n te ver gedrewe sug na besuiniging gevaarlik kon wees. Dit 

sou net die saak van die vyande van die Afrikaner bevorder. 7 4 

Borckenhagen het die aandrang van die Rooms-Katolieke en Anglika

ne op staatshulp vir hulle kerkskole gesien as 'n set om staat

skole in 'n tyd van finansiele nood te ondermyn en dan hulle 

skole op die puinhope van die staatskole te bou. Hy het die 

burgers opgeroep om hul dierbaarste belange te verdedig en nie 

buite die geveg te bly of gemene saak met die vyand te maak nie. 

Die volk moes kies tussen onafhanklikheid of anneksasie, want dit 

was waarom dit gegaan het. Verder het hy die gedagte dat die 

regering in die tyd van ekonomiese druk van die skoolfonds se 

geld kon gebruik om skuld mee te betaal, verwerp. Die skoolfonds 

het nie uit gewone inkomste gekom nie, maar uit die verkoop 

van grond in die verowerde gebied en dit moes net vir onderwys 

gebruik word. Oorleg en versigtigheid was nodig en die land kon 

net so min van sy onderwys- as van sy regstelsel afstand doen 

soos sommiges voorgestel het. Die regering moes sy finansiel e 

72. Ibid, 4.3.1886. 

73. Ibid, 22.4.1886. 

74. Ibid, 4.3.1886. 
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probleme deur ferme, goeie administrasie oplos en nie deur skool

fondsgeld te gebruik nie. 75 

Weer was Express-lesers gou om hom te ondersteun. T. B. Wiese 

het die skoolsaak as 'n volksaak beskou en elke burger opgeroep 

om mee te werk aan die onderwys. Die stelsel moes nie afgeskaf 

word omdat daar tekortkomings was nie en Protestantse onderwys 

was noodsaak 1 ik en die best e. 76 J.E.H. het 'n art ike 1 geskryf 

waarin die probleme van die platteland uiteengesit en oplossings 

aan die hand gedoen is. Daar moes nie van onderwysers verwag 

word om skoolgeld te hef om hul karige salarisse aan te vul nie. 

Hulle moes 'n behoorlike salaris kry en die regering moes dan 

self skoolgeld invorder om die koste te help dek. Ook moes die 

regering bereid wees om meer as net krummels aan opvoeding te 

bestee. Amptenare het pensioene gekry, maar onderwysers, wat 

hulle vir die kinders afgesloof het, nie. Verder moes platte

landse kinders se opvoeding meer prakties benader word. In plaas 

van moeilike Engelse grammatika en die name van buitelandse 

riviere en plekke, moes hulle eers elementere dinge in hul eie 

taal geleer word. Laastens het hy gekla dat die meeste predikan

te afsydig teenoor wykskole gestaan het. 77 

Borckenhagen het dus nie aileen gepleit vir 'n meer nasionaalge

rigte onderwys en meer aandag aan onderwys nie, maar hy het ook 

belangstelling by die burgers help stimuleer. 

* * * 

75. Ibid, 11.2.1886; 25.2.1886 en 14.3.1886. 

76. Ibid, 11.3.1886. 

77. Ibid, 10.6.1886. 
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HOOFSTUK 11 

MEDE-BOUER AAN 'N MODELREPUBLIEK 

Die republikeinse regeringsvorm was vir Borckenhagen die ideale 

staatsvorm en hy het alles in die stryd gewerp orr. dit in die Vry

staat en ook in Transv aa 1 behoue te 1 aat bl y. Die Vrystaatse 

grondwet was vir hom 'n bron van trots en na 'n besoek aan Trans

vaal het hy die Transvalers aangeraai om gerus daarna te kyk, 

want dit het uitstekend gewerk, terwyl die Transvaalse grondwet 

syns insiens gebreke van 'n ernstige aard getoon het. In enkele 

opsigte het hy egter ook kritiek op die Vrystaatse grondwet gehad 

betreffende die voorsiening, magte en pligte van die Uitvoerende 

Raad en die herkiesbaarheid van die president. 1 

In die hoofstuk oor pres. J. H. Brand is verwys na die verskille 

tussen die President en Volksraadslede oor die Uitvoerende Gesag 

se posisie in verhouding tot die van die Wetgewende Vergadering. 

Volgens die grondwet was die Staatspresident aan die hoof van die 

staats- en krygsdiens, moes hy toesig hou oor finansies en die 

buitelandse beleid bepaal- alles met die goedkeuring van die 

Volksraad. Hy moes die Volksraad se besluite uitvoer en was dus 

daaraan ondergeskik, altans in die teorie. In die praktyk het hy 

so 'n vertrouensposisie beklee dat hy veel meer gesag uitgeoefen 

het as wat uit die grondwet afgelei kan word. Pres. Brand het 

1. De Express, 31.1.1887. 
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verskeie kere dreigemente om te bedank as 'n wapen om sy wil in 

die Volksraad te laat uitvoer, gebruik. 2 

Die President het juis pas nadat Borckenhagen redakteur van De 

Express geword het, die wapen gebruik omdat die Volksraad 'n 

besluit van die Uitvoerende Raad in sy afwesigheid herroep het. 

Borckenhagen se reaksie hierop was dat beskermende maatreels 

nodig was teen willekeurige handeling van die Uitvoerende Gesag. 

Die opstellers van die grondwet se bedoeling was om die finale 

beslissing in die hande van die Volksraad te laat. 

In ander lande, anders as in die Vrystaat, het die grondwet dui

delik bepaal watter magte die Wetgewende en Uitvoerende Gesag 

besi t het tot voordee 1 van die onderdane. Di t was syns insiens 

die pers se plig om op gevare te wys en voorstelle vir die 

herstel van die ewewig te doen indien dit versteur sou word deur 

persoonlike mag as gevolg van belangrike persoonlike dienste of 

langdurige ampsbekleding. Hy het verwys na die Amerikaanse 

grondwet waarvolgens die Uitvoerende Gesag gesetel was in 'n ka

binet, bestaande uit die offisiiHe hoofde van die verskillende 

departement e. Om oorweldigende diktatoriale mag van die 

president te verhoed, is bepaal dat hy net vir twee termyne kon 

dien. Dit het despotisme onmoontlik gemaak.3 Wat Borckenhagen 

betref, moes 'n president glad nie herkiesbaar wees nie behalwe 

as hy een termyn af was. Herverkiesing het inbreuk gemaak op die 

republikeinse stelsel.4 Die land se administrasie sou baie beter 

2. Van Schoor, M.C.E. en Van Rooyen, J.J., Republieke en Republi

keine, pp.92-93; De Express, 24.5.1877. 

3. De Express, 25.5.1877. 

4. Ibid, 31.1.188 7. 
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funksioneer ashy nie herkiesbaar was nie- veral in 'n Suid

Afrikaanse republiek met 'n volkskarakter soos die van die Vry

staat. Dit sou volgens hom net tot willekeur en absolutisme van 

gesag lei soos in geen eietydse monargie nie. Sou die president 

bekwaam wees, kon dit werk, maar andersins sou dit middelmatig

heid in die hand werk wat tot die hele publieke lewe sou 

deursuur. 5 

Hy het egter begrip en deernis vir presidente Brand en Kruger se 

posisie gehad. Hulle kon nie met oorsese presidente vergelyk 

word nie. Hulle was aan die hoof van klein staatjies waarin 

hulle meer as net die verteenwoordigers van die Uitvoerende Gesag 

was. Omstandighede washier anders as elders. Hulle moes die 

volk lei tot ontwikkeling en voorspoed. Tog het hy by hulle oor

spronklikheid gemis, deels omdat hulle net moes uitvoer wat aan 

hulle opgedra is. Alle verantwoordelikheid het op die staatshoof 

gerus terwyl verskeie ministers in ander lande die las gedeel 

het. As die president prakties was, was hy bo die alledaagse 

verhew~ So nie was die staat se administrasie en regering swak. 

Teen die Presidente as persone het hy niks gehad nie, maar wel 

teen die stelsel. Daar was te veel van 'n 1aat-maar-1oop-houding 

en geloof in wonderwerke. 6 

Borckenhagen het voorgestel dat 'n kommissie vir die hersiening 

van die grondwet 'n noukeurige studie van die Amerikaanse grond

wet moes maak. Vir hom was die volk die bron van die mag en nie 

die president of Vo1ksraad nie. Om hierdie rede was die hou van 

geheime sittings vir hom gevaarlik en in stryd met die wese van 

5. Ibid, 8.4.1886. 

6. Ibid, 3.12.1885. 
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republikanisme. Die volk het die reg gehad om te weet wat die 

Volksraad besluit. Slegs in uitsonderlike gevalle wanneer dit om 

staatkundige redes nodig was, kon sittings agter geslote deure 

p laas v ind. 7 Die feit dat pres. Brand beweer het dat hy aan 

niemand verantwoording verskuldig was nie, het beteken dat abso-

1 utisme aan die orde van die dag was. Hy was daarv an oortuig dat 

as die Uitvoerende Raad saamgestel sou word uit die offisiele 

hoofde van die verskillende departemente en elkeen van hulle aan 

die Volksraad verantwoordelik sou wees vir die bestuur van hul 

departemente, elke maatreel met meer scrg oorweeg sou word en 

handelinge meer beproefd sou wees. 8 

Daar moes dus ministers wees wat kenners van hul vak was.9 Die 

hoofamptenare sou dan 'n meer onafhanklike en waardige posisie 

inneem terwyl hulle op daardie stadium slegs werktuie sonder be-

tekenis was. Die Goewermentsekretaris was byvoorbeeld niks meer 

as die President se privaatsekretaris nie. As die wet bedoel het 

dat hy die eerste amptenaar na die President moes wees, die hoof 

van die openbare diens en 'n onafhanklike lid van die Uitvoerende 

Raad, dan moes die grondwet die pos duidel ik en klaar omskryf en 

afbaken.lO 

Die sameste 11 ing van die Ui tv oerende Raad was ook vir hom v er

keerd. Die landdros van Bloemfontein en die Goewermentsekretaris 

was 2mptenare wat van die President afhanklik was en dus nie on-

afhan k 1 ik ni e. Hulle het nie in die Uitvoerende Raad gepas nie 

7. Ibid, 22.5.1884. 

a. Ibid, 24.5.1877 en 12.7.1877. 

9. Ibid, 25.9.1879. 

10. Ibid, 8.4.1886. 
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en was figurante van wie net verwag is om "Ja, u Edele" of "Nee, 

u Edele" te se. Art. 42 van die grondwet was syns insiens te 

vaag en het net bepaal dat die Uitvoerende Raad die President van 

adv ies en bys tand moes bedien. Die President moes die voorsit-

terstoel inneem en het 'n besl issende stem gehad. 'n Duidel ike 

en verstaanbare omskrywing was nodig. Daar moes bepaal word of 

die lede van die Uitvoerende Raad net figurante moes wees of 

hulle stemme kon uitbring soos hu11e wou en wie se stemme in die 

Raad van krag sou wees. Verder moes bepaa1 word watter sake 

binne die Uitvoerende Raad se gesag geva1 het. Soos dit was, het 

die President aan die Uitvoerende Raad voorge1e wat hy goedgedink 

het en hy was nie verp1ig om op hu11e raad ag te s1aan of dit uit 

te voer nie. Borckenhagen het dit as 'n k1ugspe1 beskou. Dit 

was nie sy doe1 om die posisie en prestige van die President te 

verminder nie, maar juis te verhoog en 'n dee1 van die verant

woorde1ikheid van sy skouers te neem. Daar was geen verantwoor

de1ike amptenare behalwe die President nie en hy het al1e funk

sies vervu1, terwy1 hy nie meer die krag van 'n jong man gehad 

het en geen inmenging gedu1d het nie. Borckenhagen was van me-

ning dat as sy voorste11e aanvaar sou word, Vo1ksraadsbes1uite 

behoor1ik uitgevoer sou word. 11 

Tydens die Vo1ksraadsitting van 1886 het die finansie1e kommissie 

die sogenaamde "By1ae B" opgeste1 waarvo1gens die Goewermentse

kretaris die hoof van die openbare diens sou wees en sekere ver

antwoorde1ikhede van die President se skouers sou neem.l 2 Dit 

was in 'n mate in ooreenstemming met Borckenhagen se voorste11e 

11. Ibid, 8.4.1886. 

12. Vo1ksraadsnotu1es OVS (hierna afgekort as OVSVR), 15.6.1886, 

p.522 en 18.6.1886, pp.562-570. 
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voor die sitting. Die President was gegriefd en het dit as 'n 

inbreuk op sy konstitusionele voorregte gesien.l3 Hy het beweer 

dat die voorstelle "de weerklank van een zeker blad" was. 

Borckenhagen het dit ontken dat, soos hy dit gestel het, 

De Express die monopolie op gesonde verstand gehad het. Wa t hy 

voorgestel het, was ook die siening van die volk, die Volksraad 

en die vernaamste amptenare en De Express het die openbare mening 

hierin verteenwoordig en nie gelei nie. Wat voorgestel is, het 

buitendien op beginsels en nie op persone betrekking gehad nie. 

Dit sou dwaas van De Express wees om uit 'n manie om te opponeer 

die gewildste man in die land aan te val en die risiko te loop om 

die blad se inv loed te laat skipbreuk ly. Aan die anderkant kon 

die redakteur nie sy natuur verkrag en verraad teen die algemene 

belang pleeg deur uit persoonlike oorwegings te swyg as hy moes 

praat nie. Aangesien die Volksraad weer voor die President 

geswig het en "begeerig is botsing met het Uitvoerend Gezag te 

vermijden",l4 kon hy niks anders doen as om daarin te berus 

nie.l5 

Toe pres. Brand versoek het dat die vetoreg aan hom toegestaan 

word, het Borckenhagen gemeen dit ken help om oorhaastige wetge

wing te verhoed, maar moontlik te veel gesag aan die President 

gee. Dit sou raadsaam wees om eerder verantwoordelike raadgewers 

wat 'n onmiddellike belang in die harmonieuse en regverdige toe

passing van die wette gehad het, sender persoonlike belang in hul 

vorm of inhoud, aan te stel. Die regters het aan hierdie vereis

tes voldoen en het ook die opleiding en kennis van wetgewing ge-

13. Ibid, 18.6.1886, pp.563-564. 

14. Ibid, 18.6.1886, pp.465-466. 

15. De Express, 24.6.1886. 
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had wat by die meeste Volksraadslede ontbreek het. Hy het voor-

gestel dat die regters en staatsprokureur 'n hersieningskommissie 

moes vorm wat wette moes goedkeur. 16 

Jare lank het Borckenhagen daarop aangedring dat die aantal 

Volksraadslede verminder moes word omdat hy van oordeel was dat 

daar te vee! in verhouding tot die bevolking was. Vera! in die 

tyd van ekonomiese resessie het die burgers by vergaderings en 

deur memories hartlik met hom saamgestem. In 1886 het die Volks

raad tot 'n vermindering besluit, maar omdat dit 'n grondwetlike 

verandering was, was 'n meerderheid van drie-vierdes in twee ag

tereenvolgende sittings nodig en in 1887 kon die meerderheid nie 

verkry word nie.l7 Die finansiele motief vir so 'n stap het in-

tussen ook verdwyn. Teen 1888 het Borckenhagen se siening 

verander. Hy het gevrees dat die vermindering tot gevolg sou he 

dat die burgers nog minder verteenwoordig sou wees as wat in 

daardie stadium die geval was.l8 

Hy was in sy skik met 'n wetsontwerp ter wysiging van die grond

wet wat vera! oor burgerskap gehandel het en wat die Staatspresi

dent en Volksraad in 'n kort tydjie opgestel het. Dit was in 

ooreenstemming met voorstelle wat hy vroeer gemaak het, behalwe 

wat die verlies van burgerskap betref omdat die Staatspresident 

op despotiese wyse alleen daaroor kon besluit. Die feit dat sy 

voorstelle vir parlementere hervorming o.a. betreffende verkie

singswyse van en aantal Volksraadslede op byna elke openbare ver

gadering bespreek is, het hom met tevredenheid laat uitroep: 

16. Ibid, 19.2.1880. 

17. Ibid, 5.7.1887. 

18. Ibid, 20.3.1888. 
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"Zelden mochten we meer voldoening ondervinden van onzenarbeid, 

dan in dit geval.ul9 Hierdie voorstelle is eers tydens die Volks

raadsitting van 1885 aanvaar. 

Borckenhagen was daarteen gekant dat die voorsitter van die 

Volksraad aan besprekings deelgeneem het. Hy moes onpartydig en 

bo debatte verhewe wees. Verder moes hy die orde met behulp van 

die hamer of klok handhaaf.20 Later, tydens warm debatte oor 

sake soos spoorwee en nouer vereniging met Transvaal, het dit hom 

nog meer gegrief, vera! aangesien J. G. Fraser die Raad volgens 

hom op subtiele wyse beinvloed en misbruik van sy posisie as 

voorsitter gemaak het om die laaste woord in te kry. 21 

Dat die burgers altyd op konstitusionele wyse moes optree, was 

vir Borckenhagen van wesenlike belang. Toe pres. Brand die Afri

kanerbond daarvan beskuldig het dat dit 'n regering binne 'n re

gering wou wees, het Borckenhagen plegtig verklaar dat daar nooit 

anders as op konstitusionele wyse opgetree sou word nie. 

ries sou aan die Volksraad voorgele word. 

Memo-

Nadat 'n tolunie en spoorwee by die sitting van 1888 goedgekeur 

is, het die burgers talle vergaderings daarteen gehou. Sommige 

burgers was so ontevrede dat hulle die Uitvoerende Raad versoek 

het om nie die Volksraad se besluite uit te voer nie. Hierop het 

Borckenhagen geantwoord dat die Uitvoerende Raad nie die mag 

gehad het om te weier nie. Daar moes steeds op konstitusionele 

19. Ibid, 1.11.1877 en 27.12.1877. 

20. Ibid, 28.6.1877. 

21. Ibid, 5.6.1888. 
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wyse gehandel word.22 

Toe pres. Brand, reeds 'n baie siek man, weer in 1888 as Staats

president genomineer is, was Borckenhagen baie bekommerd oor die 

regering. Syns insiens was die posisie van die president, soos 

deur die grondwet voorgeskryf, van so 'n aard dat dit nie tot die 

land se vooruitgang en welvaart kon bydra nie. Die Volksraad het 

regeer en wette gemaak, maar wanneer die Raad nie gekontroleer en 

gelei is nie, het dit 'n doellose, weersprekende praatmasjien ge-

word. Kruger het •n kragtige houding in die Zuid-Afr ikaansche 

Republiek ingeneem; die Kaap het 'n ministerie gehad en Natal 'n 

goewerneur. In die Vrystaat was daar net 'n Volksraad sender 'n 

beleid en 'n program vir die toekoms. Vir hom, as energieke 

mens wat eerder dade as woorde wou sien, het dit gelyk asof die 

regering, wat aan niemand verantwoordelik was nie en hulle nie 

aan die kiesers g.esteur het nie, maar van dag tot dag doelloos 

voorgedryf het sender energie en denke. 

was baie groot. 2 3 

* * 

Die gemis aan leiding 

* 
Dit was Borckenhagen se oorwoe mening dat die Uitvoerende Raad 

die Volksraad moes steun en lei. Die Raad moes deeglike voorbe-

reidingswerk tydens resessies doen en behoorlike voorstelle aan 

die Volksraad voorle, veral met betrekking tot kwessies van alge

mene belang soos spoorwee en belasting. 'n Behoorlike langtermyn 

belastingstelsel moes uitgewerk word sodat belastings regverdig 

en verstandig sou wees en dit moes in gedrukte en behoorlike vorm 

aan die Volksraad voorgele word. Die volk moes weet wat hulle 

22. Ibid, 12.6.1888. 

23. Ibid, 25.9.1879 en 10.7.1884. 
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verpl igtinge was en nie e 1 ke jaar verras word wat be 1 as ting en 

wetgewing betref nie.2 4 Hy was daarteen gekant dat wette so mak

lik verander kon word, want die waardigheid van die Raad het 

daaronder gely en die volk en selfs die regters kon nie tred hou 

met die wette nie.25 Die prosedure vir die verandering van wette 

was verkeerd en behoorlike beplanning van wetgewing kon die 

gedurige verandering uitskake1. 26 Omdat daar soveel veranderinge 

was, het hy dit noodsaaklik geag dat die wette gekodifiseer 

word.27 Die groot taak is eers tydens pres. F. W. Reitz se era 

aangepak en die eerste gekodifiseerde wetboek het in 1891 ver

skyn.28 Daar is reeds verskeie male aangetoon"dat voorstelle wat 

Borckenhagen gemaak het, op wetgewing uitgeloop het. In sommige 

gevalle het die idee by hom ontstaan, in ander gevalle het hy die 

volk se gevoel vertolk. In 1879 het die Volksraad byvoorbeeld 

besluit dat Rooms-Katolieke nie staatsamptenare kon word nie. 

Borckenhagen het dadelik daarteen beswaar gemaak en spoedig het 

daar ook van verskeie ander kante besware ingekom. Hy het be-

swaarmakers gevra om vroegtydig tydens die resessie werk te maak 

van hul teenkanting.29 Die wet is by die volgende Vol ksraadsit

ting herroep.30 Sedert 1880 het Borckenhagen beroepe op die 

regering gedoen om die drankwette te verander omdat hy gevoel het 

24. Ibid, 25.9.1879 en 10.7.1884. 

25. Ibid, 12.7.1877 en 10.7.1884. 

26. Ibid, 4.12.1879. 

27. Ibid, 25.9.1879. 

28. Muller, C. F. J.(Red.), Vyfhonderd Jaar Suid-Afrikaanse 

Geskiedenis, p.219. 

29. De Express, 26.6.1879. 

3 0 • OV SV R , 1 8 • 5 • 18 8 0 , P .14 4 • 

- 369 -



dat dronkenskap die vooruitgang van die Repub1iek ondermyn het. 31 

In 1883 is 'n drankwet aangeneem waarvo1gens die aanta1 drank1i

sensies drasties ingekort is.3 2 Die wet is egter nie streng 

toegepas nie en oortredings is oor die hoof gesien. Borckenhagen 

het gou besef dat die wet om hierdie rede eerder nade1ig as 

voorde1ig was. Smokke1hande1 het gewe1dig toegeneem, eer1ike 

handelaars het skade ge1y omdat smokke1aars nie vasgevat is nie 

en die Staat het inkomste ver1oor. Hy wou nie he dat die wet 

afgeskaf moes word nie, maar verbeter en streng toegepas word. 

Hy het gemeen dat su1ke swaar strawwe aan oortreders opge1e en 

drank so swaar be1as moes word dat dit as 'n afskrikmidde1 sou 

dien en die staatskas bevoordee1 sou word. Daar is we1 in 1885 

en 1886 veranderinge aan die wet aangebring, maar dit het hom nie 

tevrede geste1 nie. In die korrespondensi e-ko1omme van De Ex-

press en op vergaderings is die drankwet ook druk bespreek en 

aangeva1. 33 

* * * 

Soos dit 'n goeie en verantwoorde1 ike joerna1 is beta am, het 

Borckenhagen die praktiese sy van die 1andsbestuur met va1koe 

dopgehou en dikwe1s gekritiseer, maar ook goeie wenke aan die 

hand gedoen om hervorming te bewerkste1 Ug. "He was an advocate 

of pure administration", is na sy dood van hom geskryf.34 

Toe hy in die Vrystaat aangekom het, was die Repub1iek se finan-

31. De Express, 11.3.1880 en 7.12.1882. 

32. Ibid, 21.6.1883. 

33. ~. 30.3.1884; 10.4.1884; 14.5.1885; 28.5.1885; 4.3.1886; 

25.3.1886; 1.4.1886 en 10.6.1886. 

34. Persverwysings, p.7: The Star, Johannesburg. 
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sies uiteindelik op 'n gesonde voet vanwee die beeindiging van 

die Basoeto-oorloe en veral weens die ontdekking van diamante. 

Tot ongeveer 1881 het dit goed gegaan, maar die diamanthandel het 

intussen in duie gestort en 'n knellende droogte, wat jarelank 

geduur het, het toestande vererger. 

Borckenhagen was 'n groot voorstander van vooruitgang mits dit 

met verstandigheid aangepak word. Die konserwatisme van die Vry-

staters, soos dikwels ook in die Volksraad geopenbaar, moes veral 

aan die begin vir hom pynlik gewees het. Mettertyd het hy geleer 

om dit in 'n mate te aanvaar; nietemin het hy herhaalde kere ge-

vra dat die leiers oorspronklikheid aan die dag moes le en hulle 

vir. voorui tgang moes beywer. 

In sy hee 1 eerste hoofartike 1 het hy j uis 'n beroep op die Vo lks

raad gedoen om vooruitgang na te streef.35 Hy het daarop gewys 

dat die land nie federasie nodig gehad het nie, want as onafhank

like staat het dit goed gegaan met die Vrystaat. Nogtans was 

daar baie gebiede waar dit nog kon verbeter. Paaie, brue, spoor-

wee en 'n meer uitgebreide posstelsel wat tot die bevordering van 

die landbou en handel sou hydra, was nodig. Die volk se isolasie 

moes verbreek word en kommunikasie deur middel van koerante moes 

lei tot 'n beter ingeligte en opgevoede volk. Grondstowwe moes 

ontgin en landboumetodes verbeter word. Nog regters was nodig 

sodat 'n aparte appelhof ingestel kon word en die administrasie 

van die land en beheer van finansies kon aanmerklik verbeter. Ten 

opsigte hierv an het hy dikwe ls v oorste 11 e gemaak. Aangesien 

konfederasie verwerp en die lug gesuiwer is, kon daar aan die 

werk gespring word. "Vooruitgang is voor ons van stonde af aan 

35. De Express, 3.5.1877. 
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eene kwestie van zelfbehoud, een kwestie van 'zijn of niet 

zijnl'" het hy geskryf en bygevoeg dat hy dit tot vervelens toe 

sou preek.36 

Die toestand van die paaie was volgens hom van die grootste 

belang wat handel en kommunikasie betref. Vera 1 toe goud in 

Transvaal ontdek is, het hy gepleit vir beter paaie selfs al sou 

daar spoorwee aangele word. Hy het die publiek gevra om voor die 

sitting van 1888 met praktiese voorstelle te kom. Hyself wou he 

dat die regering die spesiale belasting wat in 1886 vir drie jaar 

ingestel is, moes behou om onder andere paaie en ander noodsaak

like werke aan te pak. 37 

Hy was bly oor die vordering wat met die aanle van telegraaflyne 

gemaak is en het die regering telkens aangespoor om die stelsel 

nog verder uit te brei. Hy het geweet dat die konserwatiewe bur

gers daarteen beswaar sou he omdat dit in 1879 reeds meer as 

£7 500 gekos het, maar hy het by hulle gepleit om die regering 

hierin te steun selfs al moes daar weer 'n keer belasting gehef 

word. Die belasting moes net meer regverdig wees as die hoofbe-

lasting en gelyke druk uitoefen.38 Die uitbreiding van die 

stelsel sou nie net aan die Vrystaat nie, maar aan die hele Suid-

Afrika voordele bied en beskawing bevorder. Toekomstige voor-

spoed en die bestendiging en algemene vooruitgang van die gemeen

skap, hande 1, onderwys en 1 ewenstandaarde het 'n meer 1 iberal e 

uitkyk, groter dade en opofferings geeis. Die Vrystaat sou ge-

36. Ibid, 7.6.1877; 14.7.1877 en 12.6.1878. 

37. Ibid, 17.4.1888. 

38. Ibid, 1.5.1879. 
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wis daarby baat, het hy geskryf.39 

Uiteindelik is die Vrystaat in 1879 telegrafies met die grootste 

deel van Suid-Afrika verbind en Borckenhagen was die eerste per

soon wat in 'n nie-amptelike hoedanigheid groeteboodskappe na 

verskillende dele van Suid-Afrika getelegrafeer het. 40 In 1880 

het hy die Volksraad bedank vir verdere uitbreiding van die 

stelsel wat aan die Vrystaat 'n. volledige telegrafiese netwerk 

sou gee - dit was meer as waarmee die Kaap kon spog.4 1 Op die 

eerste dag van 1880 het hy jubelend aangekondig dat Suid-Afrika 

sedert 29 Desember 1879 per kabel met alle dele van die wereld in 

verbinding gestel is. Hy was bly dat die land se afsondering 

verbreek is en dat Suid-Afrikaners nou sou begin bel angstel in 

hul medemense elders in die wereld, 'n belangstelling wat die 

mens op aarde se plig en ook onontbeerlik vir vooruitgang is.42 

Dit het hom in staat gestel om sy lesers getrou op hoogte te hou 

van oorsese gebeure. 

Dit was vir hom onverstaanbaar dat die Volksraad, wat die 

versiendheid openbaar het om 'n telegrafiese stelsel op te rig, 

finansiele steun vir mnr G. W. Stow se geologiese ondersoeke ge

staak het.43 Hy was so oortuig daarvan dat die Vrystaat ryk was 

a an minera le grondstowwe dat hy die publ iek gevra het om maat

skappye te stig. Hyself was bereid om die organisasie vir die 

39. Ibid, 12.2.1878. 

40. Ibid, 10.4.1879. 

41. Ibid, 3.6.1880. 

42. Ibid, 1.1.1880. 

4 3. Ibid, 5.6.1879. 
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stigting van so 'n maatskappy in Bloemfontein op hom te neem. 44 

Hy het dan ook later die Nationale Exploratie Maatschappij ge

stig.45 Syns insiens kon daar eerder geld bestee word aan die 

sistematiese geologiese ondersoek na minerale as aan 'n nuwe 

presidentswoning. Delwerye sou die bonus bied van 'n afsetgebied 

vir landbouprodukte, vooruitgang van die handel en werk vir 

amJ:.agsmanne. 46 Hoe reg hy was, blyk uit die feit dat die Vrystaat 

'n eeu later een-derde van Suid-Afrika se goudproduksie !ewer. 

Gedurende 1880 het Borckenhagen knaend daarop aangedring dat brue 

gebou word. By gebrek daaraan het boere oneindige skade gely 

deurdat hulle nie die markte met hul produkte kon bereik nie. 

Posvervoer is ook ontwrig.47 Hy het die Uitvoerende Raad beskul

dig van 'n gebrek aan belangstelling en voorgestel dat die Volks

raad dit moes oorweeg om geld te leen vir openbare werke. 48 Hy 

het kiesers gevra om druk op hul Volksraadslede uit te oefen om 

brue geed te keur.49 Die Volksraad het gedurende die sitting aan 

die Uitvoerende Raad opdrag gegee om by die volgende sitting 

onder andere inligting, planne en kosteberekenings vir brue in te 

dien. 50 By die buitengewone sitting in Februarie 1881 is meer 

spesifieke opdragte aan die Uitvoerende Raad gegee. In Mei moes 

planne deur ingenieurs vir brue oor die Caledon- en Wilgerivier 

voorgele 

44. Ibid, 10.7.1879. 

45. SABW, p.l02. 

46. De Express, 15.4.1886 en 13.5.1886. 

4 7. Ibid, 4.3.1880. 

48. Ibid, 26.2.1880. 

49. Ibid, 25.3.1880. 

50. OVSVR, 2.6.1880, p.262. 
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word.51 By die gewone sitting is die bou van 'n brug oor die 

Caledonrivier goedgekeur52 en £4 000 gestem vir 'n brug by Lie-

ben bergs v 1 e i. 5 3 'n Br u gordon nan s i e i s a an gene em 5 4 e n ' n 

brugmaatskappy gestig. Borckenhagen het 'n beroep op die burgers 

gedoen om aandele in die maatskappy te koop.55 Tenders is gevra 

vir 'n brug oor die Caledonrivier56 en Liebenbergsvlei en die 

nuutaangestelde Inspekteur van Werke het planne geteken vir 

verskeie ander brue.57 

Tydens die ekonomiese krisis is geen nuwe brue aangepak nie. Toe 

dit teen 1888 weer voorspoedig begin gaan het en Transvaal met 

die Vrystaat wou ooreenkom oor 'n brug of brue oor die Vaalri

vier, het die Volksraad geweier om selfs net na Transvaal se 

korrespondensie en voorstelle te luister. Borckenhagen het dit 

baie jammer, kortsigtig en dwaas gev ind. Die handel met Trans

vaal het daagliks toegeneem en hy het die maak van paaie en brue 

belangriker geag as die aanle van spoorwee. Volgens hom was dit 

die spoorwegparty in die Raad se skuld dat die saak nie bespreek 

is nie, want hulle wou al die beskikbare geld vir spoorwee he. 58 

Dit was ook Borckenhagen wat die gedagte aan 'n departement van 

openbare werke met 'n bekwame amptenaar, verkieslik 'n ingenieur, 

51. Ibid, 28.2.1881, p.89. 

52. Ibid, 10.6.1881, p.305. 

53. Ibid, 27.6.1881, pp.411-412. 

54. Ibid, 9.6.1881, p.300. 

55. De Exeress, 28.7.1881. 

56. Ibid, 2.2.1881. 

57. OVSVR, 1. 5.1882, p.l08. 

58. De Exeress, 15.5.1888. 
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aan die hoof om toesig te hou en raad te gee oor die oprigting 

van brue, paaie, spoorwee en ander openbare werke, geopper het. 

Hy het gemeen dat die die einde sou wees van die langsame en be

sluitelose wyse waarop openbare werke in die Volksraad behandel 

is. Jaar na jaar het verbygegaan sonder dat iets uitgerig is en 

dit was tyd dat daar iets gedoen moes word.59 By die Volksraad

sitting van 1881 het die Raad besluit om 'n "Opzichter van pu

blieke werken" aan te ste1 60 en 'n jaar later het Gustave Halle 

die pos aanvaar.61 Ongelukkig het hy skaars met sy werk begin, 

of die resessie en droogte het die meeste openbare werke tot 

stilstand gebring en is beide die departement en sy hoof as 

oorbodig beskou. 

Die jaar 1882 was egter 'n jaar van ontwikke 1 ing. Die regering 

het nog nie die gevaartekens raakgesien nie en kwistig geld toe-

bedeel. Brue is gebou, die telegraafnetwerk voltooi, goedkoper 

postariewe ingevoer62 en die polisiemag verbeter.63 Daar is ook 

geld gestem vir talle openbare geboue soos kantore en tronke. 'n 

Brugkonvensie is met die Zuid-Afrikaansche Republiek aangegaan.64 

Dit het Borckenhagen reeds aan die begin van die sitting, toe hy 

die talle voorstelle vir openbare werke in pres. Brand se aan

spraak gesien het, bekommerd gemaak sodat hy gevra het of die 

land dit kon bekostig. Hy het die Raad gewaarsku om nie projekte 

59. Ibid, 26.2.1880 en 25.3.1880. 

60. OVSVR, 21.5.1881, p.166. 

61. Ibid, 11.5.1882, p.186. 

62. OVSVR, 2.6.1881, p.292. 

63. De Express, 21.12.1882. 

64. Ibid, 6.7.1882. 
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aan te pak wat bo die land se vermoens was nie.6 5 

Sy aanvanklike geesdrif vir spoorwee en ander openbare werke is 

gedemp deur die swak ekonomiese klimaat, veral vanaf 1883. Na 

die ontdekking van goud in Transvaal en die verbetering van die 

Vrystaat se finansiele posisie het hy hom weer hartlik daarvoor 

beywer. Politieke implikasies het hom egter vanaf 1887 genoop om 

spoorwee slegs te steun indien dit in ooreenstemming met pres. 

Kruger se spoorbeleid was. 

Jaar na jaar was daar memories voor die Volksraad waarin gevra is 

vir die oprigting van wolfabrieke. Borckenhagen het met die 

Volksraadslede saamgestem dat dit nie 'n ekonomies regverdigbare 

onderneming sou wees nie. In 188 8 is daar pogings aangewend om 

'n wolfabriek te Molteno in die Oos-Kaap op te rig. Borckenhagen 

het, as gevolg van die ontdekking van goud en die verbeterde eko

nomiese toestand, gemeen dat die tyd ryp was om kapitaal in so 'n 

proefneming te bele en hy het Vrystaters aangespoor om hul steun 

daaraan te verleen. 

wees nie. 66 
Daar sou nie probleme met 'n afsetgebied 

'n Stap in die rigting van vooruitgang wat hartlik deur hom 

ondersteun is, was die eerste sensusopname in die Vrystaat in 

1880. Hy het geweet dat baie konserwatiewe Vrystaters dit as 

oorbodig sou beskou en daarom het hy die doe! daarvan verduidelik 

en daarop gewys dat dit noodsaaklik was vir beplanning en doel

treffende regering. 67 

65. Ibid, 4.5.1882. 

66. Ibid, 26.6.1888. 

67. Ibid, 4.3.1880. 
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Tydens die resessie het Borckenhagen voortdurend aangedring op 

versigtige ekonomiese beplanning. Reeds in 1878 het hy gewaarsku 

dat tekorte gedreig het en voorgestel dat Volksraadslede se toe

laes van £2 tot £1 per dag verminder moes word. Hy was bekommerd 

oor die tyd en geld wat verlore gegaan het vanwee eindelose be

sprekings en herhaling van argumente in die Volksraad. Die 

oplossing wat hy aan die hand gegee het, was dat Volksraadslede 

goed voorbereid na sittings moes kom en dat kommissies aangestel 

moes word waarin wetsontwerpe deeglik verduidelik en oordink kon 

word waarna groepbesprekings kon plaasvind. Een of twee woord

voerders kon dan gekies word om hul saak in die Raad te ste 1.68 

'n Jaar later het hy gevra dat die aantal raadslede en hul toe

laes verminder word.69 Later het hy aangevoer dat die Raad nog 

doeltreffender·sou funksioneer as die Uitvoerende Raad deeglike 

voorbereiding en bep1anning in die resessie sou doen en as minis

ters aangestel sou word.70 

In 1878 was daar 'n tekort van £12 136 op die begroting en 'n 

hoofbe1asting is ingestel.71 Gedurende 1882 het Borckenhagen, 

soos vroeer genoem, gewaarsku teen die aanpak van talle openbare 

werke omdat hy die voortekens van ekonomiese resessie gesien het. 

In 1883 moes die regering desperate pogings aanwend om hierdie 

werke te finansier. Skuldbriewe ter waarde van £100 000 is uit

gereik,72 maar het nie aan die verwagtings voldoen nie en 'n 

lening moes aangegaan word. Toestemming om £200 000 se sku1d-

68. Ibid, 2.5.1878. 

69. Ibid, 23.1.1879. 

70. Ibid, 7.5.1885. 

71. OVSVR, 19.6.1878, p.262. 

72. Ibid, 7.7.1883, p.402. 
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briewe uit te reik, is verleen. 73 Onder hierdie omstandighede 

was Borckenhagen gekant teen die bou van 'n nuwe presidentswo

ning74 en het hy gemeen dat daar te vee! amptenare was. 75 

Borckenhagen het voortgegaan om tot versigtigheid te maan en in 

1884 voorspel dat groot tekorte verwag kon word; daarom was 

sorgvuldige administrasie nodig. 76 Hy het gewaarsku teen die 

uitgee van papiergeld wat tydelik sou help, maar uiteindelik op 

'n katastrofe sou uitloop.77 Groot was sy verligting toe die 

Volksraad daarteen besluit en eerder skuldbriewe uitgegee het.78 

Die finansies, administrasie en belastingbeleid van die land was 

swak en het nie aan die eise van die tyd voldoen nie. By gebrek 

aan 'n opposisieparty het hy op sy eie 'n wantrouedebat gevoer! 

Hy sou dit verwelkom het as daar politieke partye was, want dan 

sou kwessies nie 'n persoonlike k~eur kry nie en sou daar beter 

besin word oor wetgewing. 7 9 Hy het die hoop uitgespreek dat die 

Volksraad grondige veranderings sou aanbring en nie !anger die 

waarskuwings van die pers in die wind sou slaan nie. Hy het 

gewaarsku dat gewone lopende uitgawes uit gewone inkomstebronne 

en nie uit lenings bestry moes word nie. Die moes slegs vir 

openbare werke soos spoorwee en besproeiing aangewend word. Die 

73. Ibid, 29 .. 2.1884, p.59 en 12.3.1884, p.l41. 

74. De Ex[!ress, 11.10.1883. 

75. Ibid, 22.11.1883. 

76. Ibid, 7.2.1884. 

7 7. Ibid, 21.2.1884. 

78. Ibid, 28.2.1884. 

79. Ibid, 2.5.1878. 
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staatskuld moes ook nie te groot word nie.80 fly sou graag wou 

sien dat alle openbare werke gestaak en skerp besuinigingsmaat

reels toegepas word.81 

In Mei 1884 moes pres. Brand aankondig dat die Vrystaat vir die 

eerste keer in jare 'n verlies getoon het. Ten spyte van teen

kanting is tenders vir die oprigting van 'n presidentswoning ge

vra en die kontrak toegeken. Borckenhagen het die feit 

betreur.82 Die hoeksteen van die gebou is op 22 Mei 1885 gelt~. 

Dit het hom egter verbly dat die Raad besluit het om voorlopig 

nie met nuwe brue te begin nie.83 

Hy het ook op individue 'n beroep gedoen om spaarsamiger te lewe. 

Verder het hy weer beklemtoon dat die Staat nie geleende geld vir 

lopende uitgawes moes gebruik nie. Die tekorte was steeds besig 

om te vergroot.84 In twee artikels oor 'n goedkoper, beter admi

nistrasie het hy aanbeveel dat distriksrade afgeskaf, regters se 

reiskoste verminder en betaling van jurielede gestaak wo~d. 85 

'n Korrespondent van De Express het die koerant bedank omdat hy 

die volk se oe oopgemaak het vir die swak finansiele toestand 

waarin die Republiek verkeer het. Hy het die regering gevra om 

te besnoei en om veral te let op wat in Transvaal gebeur het. 86 

80. Ibid, 23.4.1885. 

81. Ibid, 16.4.1884. 

82. OVSVR, 19.6.1884, p.643; De Express, 22.1.1885. 

83. OVSVR, 12 en 25.6.1884, pp.555-567 en 704-705. 

84. De Express, 4.9.1884. 

85. Ibid, 23 en 30.4.1885. 

86. Ibid, 16.10.1884. 
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Van oral oor het burgers hul stemme begin verhef en op besuini

ging aangedring.87 

By die Volksraadsitting van 1885 is 'n aantal poste afgeskaf, be

ginsalarisse verminder en distriksrade afgeskaf soos in 

De Express voorgestel. Hiermee was Borckenhagen tevrede. Hy het 

egter sonder welslae geskimp dat raadslede 'n besondere voorbeeld 

aan die volk kon stel deur een hele sitting se toelae prys te 

gee.88 Later in die jaar het hy voorspel dat die ontdekking van 

goud die finansiele probleme sou oplos. 89 Teen Januarie 1886 het 

hy begin waarsku teen onoordeelkundige besuiniging. Maatreels 

was nodig, maar doe! treffende en sistematiese administrasie nog 

nodiger. As amptenare verplig sou word om elke verskuldigde 

pennie in te vorder en die lakses dadelik geskors word, sou die 

finansiele posisie dadelik verbeter. Daar moes nie dwase maat-

reiH s soos die afskaffing van die opvoedingstelsel, soos op 

Brandfort bepleit is, 90 getref word nie. Verder moes kwaliteit 

nie prysgegee word nie. Daar moes liewer minder, maar goeie, 

goedbetaalde amptenare wees.9 1 Burgers moes nie vir besnoeiing 

vra en terselfdertyd aandring op die stigting van nuwe distrikte, 

soos Vrede en Frankfort nie.92 Ook moes die landbou en veeteelt 

nie benadeel word nie, want dit kon alleen met die Vrystaat goed 

gaan as boerdery ontwikkel word. 'n Landbank was noodsaaklik om 

boere weer op die been te help sodat hulle die groot mark wat in 

8 7. Ibid, 

88. Ibid, 

89. Ibid, 

90. Ibid, 

91. Ibid, 

92. Ibid, 

6.11.1884; 8.1.1885; 12.3.1885 en 9.4.1885, o.a. 

28.5.1885 en 30.7.1885. 

12 en 19.11.1885. 

4.3.1886. 

28.1.1886. 

11.3.1886. 
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Transvaal gewag het, kon voorsien van produkte. 93 

Die snoeisker is by die Volksraadsitting vn 1886 kwaai ingele -

te kwaai na Borckenhagen se mening, want wolpryse het reeds ver

beter en die goudvelde het begin om 'n goeie mark te bied.9 4 

Amptenare en ook die President se salarisse is verminder, pres. 

Brand sou nie daardie jaar deur die distrikte reis nie, Volks

raadslede en amptenare se reiskoste is verminder en sekere poste 

is afgeskaf. 

Aan die einde van 1887 was die finansies uiteindelik weer goed op 

dreef. Borckenhagen het die hoop uitgespreek dat lesse uit die 

tyd van swaarkry geleer is en dat die regering die verbeterde 

finansiele toestand te baat sou neem deur veral boerdery te 

bevorder.95 

Vir jare het Borckenhagen geprotesteer teen die lukraak wyse 

waarop die begroting opgestel is. Hy het op hervorming aange

dring omdat Volksraadslede nie oor die nodige kennis van finan-

siele sake beskik het nie.96 Daar was geen stelsel en geen 

vooraf beraming nie en die amptenare, wat reeds jare in diens van 

die regering was, was onbekwaam.9 7 Hy het die swak administrasie 

deels aan pres. Brand se persoonlike tekortkominge toegeskryf.98 

Volgens J. C. Moll was die verset wat in 1878 teen pres. Brand se 

93. Ibid, 18.3.1886. 

94. Ibid, 22.7.1886. 

95. Ibid, 29.11.1887. 

96. Ibid, 19.9.1878. 

97. Ibid, 1.8.1879 en 26.5.1881. 

98. Ibid, 9.1.1879. 
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kandidatuur vir die presidentsverkiesing begin opgaan het, toe te 

skryf aan die lakse wyse waarop die staatsfinansies geadmini

s treer is. 9 9 

Telkens het Borckenhagen herhaal dat hy niks persoonliks teen die 

amptenare gehad het nie, maar net teen hul gebrek aan kennis. 

Die Uitvoerende Raad, met sy laat-maar-loop-beleid, het voortdu

rend uitgawes aangegaan en as die gewone inkomste nie genoeg

saam was nie, lenings aangegaan om die uitgawes mee te dek. 100 

Die sogenaamde reproduktiewe werke, soos die telegraafstelsel, 

het verliese in plaas van winste getoon en syns insiens was die 

rede hiervoor dat te veel amptenare aangestel i s.l 01 

Borckenhagen het die gebrek aan 'n behoorlike belastingstelsel as 

die vernaamste rede vir die onbevredigende wyse waarop die be

grating opgestel is, gesien. Hy was deurgaans 'n pleitbesorger 

vir 'n goedbeplande, behoorlike en regverdige belastingstelsel. 

Daarmee het hy twee dinge bedoel: belasting wat ge1n is, moes 

gebruik word vir die doel waarvoor dit ingesamel is en die belas

ting moes gehef word volgens die vermoe van die burgers om te be-

taal. Verder moes dit 'n deurlopende stelsel wees en nie spora

dies nie.l02 

In 1878 het hy betoog dat groter uitgawes gemaak sou moes word om 

99. Moll, J. c., Francis William Reitz en die Republiek van die 

Oranje Vrystaat, pp.98-99. 

100. De Express, 20.9.1883. 

101. Ibid, 22.11.1883. 

102. Ibid, 7.6.1883. 
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die land te ontwikkel en daarom was 'n behoorlike belastingstel

sel nodigl03 en nie 'n ongelyke belasting soos die hoofbelasting 

wat in 1878 ingestel is nie en waarvolgens almal, ryk of arm, 

dieselfde bedrag betaal het.l04 Hy het die hoop uitgespreek dat 

die hoofbelasting eenmalig was.l05 

Hy was bewus van die Vrystaters se weersin in belasting, maar het 

hulle algaande opgevoed om te besef dat dit 'n burger se verant

woordelikheid teenoor sy vaderland en in sy eie belang was om 

belasting te betaal. Dit moes hom groot vreugde verskaf het toe 

burgers op 'n vergadeing te Winburg voorgestel het dat die Volks

raad die land se finansies met 'n billike belastingstelsel moes 

aanvul.l06 

Die wegbelasting was ook vir hom 'n onregverdige belasting omdat 

die geld gein is met die doel om paaie te verbeter en tog is daar 

niks aan die paaie gedoen nie. Daar was ook misbruike verbonde 

aan die stelstel. Dieselfde voertuig is dubbel en dwars belas, 

baie amptenare het nie kwitansies uitgereik nie en hy het gemeen 

dat van die geld in amptenare se sakke beland het. Op die ou end 

het die administrasie van die belasting meer gekos as die geld 

wat gein is.107 

Toe die regering aan die uitreik van skuldbriewe begin dink het, 

het Borckenhagen gemeen dat 'n vaste belastingstelsel beter sou 

103. Ibid, 26.9.1878. 

104. OVSVR, 19.6.1878 en 20.6.1878, pp.262-268. 

105. De Express, 17.10.1878 en 9.1.1879. 

106. Ibid, 14.5.1885. 

107. Ibid, 31.10.1878 en 7.11.1878. 
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wees.l08 Tog het hy dit nie teengestaan toe die skuldbriewe wel 

uitgereik is nie.l09 

Voorstelle is in 1884 by die Volksraad ingedien dat invoerbelas

ting gehef word. Borckenhagen het so 'n bel asting onnodig geag 

indien amptenare hul plig doen en gelde stiptelik invorder. Dit 

sou alleen aanvaarbaar wees as die wet behoorlik uitgevoer en on-

eerl ikes vasgevat word.110 'n Jaar 1 ater is 'n konsepordonnan-

sie opgestel waarvolgens die helfte van die 4% invoerreg wat 

handelaars van die Kaapkolonie gekry het, na die staat moes gaan. 

Borckenhagen het dit as onprakties afgemaak omdat die eerlikes 

die las sou moes dra en die invordering baie sou kos. Handelsli

sensies moes eerder duurder gemaak word sodat almal hulle deel 

sou bydra. Die lisensiegeld vir 'n klein en groot onderneming 

moes ook verskil as die regering regverdig wou optree. 111 

Hy het 'n ernstige pleidooi tot die regering gerig om eiendoms

belasting, gegrond op die waarde van die eiendom, uit te werk.112 

Toe die land se finansies in die Volksraad ter sprake gekom het, 

was daar Volksraadslede wat die noodsaaklikheid van 'n belasting

stelsel geopper het om die haglike finansiele posisie te verhelp. 

Borckenhagen het die yster gesmee terwyl dit warm was en weer 

eens •n eiendomsbelasting voorgestel en hoofbelasting vir diegene 

sonder eiendom. Hy het ook 'n aantal besuinigingsmaatreels voor-

108. Ibid, 28.6.1883. 

109. Ibid, 5.7.1883. 

110. Ibid, 19.6.1884. 

111. Ibid, 9.4.1885. 

112. Ibid, 9 en 16.4.1885. 
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gestel wat saam met die belasting die begroting kon laat klop, 

onder andere dat sekere paste afgeskaf word, die aantal raadslede 

verminder, openbare werke gestaak en 'n Inspekteur van die Kas 

aangestel word om wanpraktyke te voorkom en toe te sien dat ver

skuldigde bedrae ingevorder word.ll3 Die meeste van hierdie 

voorstelle is in die komitee vir die begroting se verslag vervat 

en deur die Volksraad aanvaar. Eiendomsbelasting, gebaseer op 

die grootte van 'n plaas of die waardasie van 'n dorpseiendom, is 

ingestel. Burgers met 'n vaste salaris het inkomstebelasting be

taal. Indien iemand beide eiendom en 'n vaste salaris gehad het, 

moes hy of eiendomsbelasting of inkomstebelasting betaal, watter 

een ookal die grootste was. Diegene wat nie eiendom of 'n sala

ris gehad het nie, het hoofbelasting betaal. Verder is raadslede 

se toelaes verminder.ll4 

Soos te wagte was daar klagtes oor die belasting. Dorpenaars en 

vera! handelaars het die meeste gekla oor die hoe waardasie van 

hul eiendomme. Borckenhagen het gemeen dat die belastingstelsel 

so regverdig as moont1ik was. Dit sou syns insiens nooit moont-

1ik wees om 'n vo1kome regverdige be1astingstelsel te antwerp 

nie. Wat die hande1aars betref, sou hu11e die be1asting in elk 

geval tog net op die verbruikers afwentel deur pryse te 

verhoog. 115 

Daar was ook boere wat gekla het, vera1 omdat die belasting voor 

skeertyd betaal moes wees en indien dit laat betaa1 is, moes dub-

113. Ibid, 18.9.1884 en 21.5.1885. 

114. ovsv~, 12 en 22.6.1885, pp.361-377 en 455; De Express, 

11.6.1885. 

115. De Express, 18 en 25.6.1885. 
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bel die oorspronklike aanslag betaal word. Die opmeting van die 

spoorlyn en dit nogal na Kimberley, het vir hulle na misbruik van 

hul belastinggeld gelyk. 116 

Borckenhagen kon egter met tevredenheid berig dat die burgers hul 

verpligtinge besef het en dat belastinggeld flink aan die einde 

van die jaar begin inkom het.ll 7 Een aspek van die be lasting wat 

hom gepla het, was dat dit net vir drie jaar ingestel is terwyl 

hy op 'n deurlopende belastingstelsel gehoop het. Toe die drie 

jaar verstryk het, was hy in sy skik met die opbrengs. Daar was 

'n oorskot van £47 000 op die 1888-begroting. Hy het egter sterk 

gepleit vir die behoud van die belasting, al sou dit teen 'n laer 

tarief wees. Die land het die geld nodig gehad vir ontwikkeling, 

veral vir paaie, brue en die verbetering van die veestapel. Hy 

was net soveel gekant teen geen belasting en geen vooruitgang nie 

as wat hy vroeer teen belasting was as daar niks voor getoon kon 

word nie. In voorspoediger tye was die behoeftes meer. Di t was 

nodig dat amptenare se salarisse weer verhoog en die telegraaf

stelsel en posterye uitgebrei moes word.ll8 

Die besluite wat die Volksraad tydens hierdie sitting geneem het, 

het hom gegrief. Hy het geskryf: "The Volksraad seems determined 

to manage matters so that no taxation will ever again burden this 

country." Ten spyte daarvan dat geld beskikbaar was, wou die 

Raad nie noodsaaklike stappe neem om vooruitgang te bevorder nie, 

soos om 'n brug oor die Vaalrivier te bou en nuwe distrikte soos 

Vrede en Dewetsdorp te stig. Hy was seker hulle sou ook nie die 

116. Ibid, 7.1.1886 en 21.1.1886. 

117. Ibid, 31.12.1885. 

118. Ibid, 8.5.1888. 
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broodnodige salarisverhogings van amptenare en die verbetering 

van paaie en die poswese toestaan nie. 119 Die aanle van 'n 

aantal telegraaflyne is wel goedgekeur, 120 , maar daar was geen 

algemene salarisverhogings nie. 1 21 

'n Ander saak waarvoor Borckenhagen hom beywer het, was dat die 

Volksraad meer aandag aan die Tesourier-generaal se verslag 

en wenke moes gee en dat 'n kommissie vir die begroting v oor 'n 

sitting die verslag moes bestudeer en voorstelle moes formuleer. 

Hy het dit as die volk se reg beskou om oor die finansiel e po

sisie ingelig te word sodat hul menings daaroor verkry kon 

word. 122 In 1884 het hy gekla dat die Volksraad die Tesourier

generaal se berekenings geignoreer en hulself mislei het.1 23 By 

die 1885-sitting het dit geblyk dat daar 'n tekort van £87 000 op 

die begroting was. Geld wat vir openbare werke geleen is, is 

gebruik om lopende uitgawes mee te dek. Borckenhagen moes weer 

kla dat die Volksraad nie ag geslaan het op die begrotingskommis

sie se syfers nie en totaal verkeerd te werk gegaan het.l24 Hy 

het dit betreur dat tyd en geld gemors is om spoorwee te bespreek 

terwyl daar tog nie geld daarvoor was nie.l25 Dit sou raadsaam 

wees om by sittings aan die Tesourier-generaal die geleentheid te 

gee om voorstelle te maak, raad te gee en vrae te beantwoord. 

119. Ibid, 15.5.1888. 

120. OVSVR, 8.6.1888, p.419. 

121. Ibid, 5.6.1888, pp.377-380; 26.5.1888 - 26.6.1888, pp.243-

260. 

122. De ExEress, 6.6.1878. 

123. Ibid, 11.9.1884. 

124. Ibid, 7.5.1885. 

125. Ibid, 14.5.1885. 
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Pres. Brand het ook die behoefte raakgesien. In 1883 het hy 

voorgeste1 dat die Goewermentsekretaris, Staatsprokureur en Te

sourier- of Ouditeur-generaa1 aan die besprekings in die Raad 

dee1neem en in1igting gee.12 6 Indien die finansie1e jaar vroeer 

kon s1uit, sou dit hom genoeg ge1eentheid gee om die Tesourier

generaa1 se vers1ag deeg1ik te bestudeer. Laasgenoemde kon dan 

die sitting bywoon en 'n bykomende begroting indien. 127 Die 

Vo1ksraad was aanvank1ik nie ten gunste van enige veranderings 

nie.128 In 1886 is egter bes1uit dat die diensjaar aan die einde 

van Februarie sou s1uit, maar aangesien dit 'n konstitusione1e 

verandering was, sou dit eers na die vo1gende sitting in werking 

tree.129 

* * * 

Gedurende die tydperk onder bespreking was daar 'n he1e paar 

geva11e van ge1dverduistering, bedrog en diefsta1, onder andere 

deur die Weesheer.130 Soms was dit toe te skryf aan 'n gebrek 

aan kennis of op1eiding of sorge1ose boekhouding as gevo1g 

waarvan 'n amptenaar se boeke tekorte getoon het. Borckenhagen 

het die gebrek aan dissip1ine, toesig en kontro1e as die vernaam

ste rede vir onree1matighede bEskcu.131 Jong, onervare, onopge-

1eide amptenare is in beheer van fondse gep1aas sonder dat hu11e 

administrasie ooit gekontro1eer is. Nie a11een het hu11e in die 

versoeking gekom om hu1se1f te verryk nie, maar in baie geva11e 

126. OVSVR, 8.5.1883, p.34. 

127. De Express, 6.5.1886. 

128. OVSVR, 7.6.1883, p.203. 

129. Ibid, 10.6.1886, p.467. 

130. De Express, 31.10.1878. 

131. Ibid, 1.2.1883. 
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het daar chaos geheers in die administrasie van fondse. In ander 

gevalle het ou, betroubare maar onopgeleide amptenare fondse be

heer en kon hulle die administrasie en boekhouding nie behartig 

nie sodat daar weer eens chaos ontstaan het. Borckenhagen het 

die Posmeester-generaal as voorbeeld genoem.132 In 1886 is daar 

by die Volksraadsitting 'n klag ingedien omdat die vorige 

Weesheer se registers nie op datum was nie133 en die nuwe admini

strateur van fondse kon geen kop of stert van sy voorganger se 

boekhouding uitmaak nie. Volksraadslede het ook hul misnoe·e met 

laasgenoemde uitgespreek.l34 

Borckenhagen het daarop aangedring dat amptenare goed opgelei en 

die stelsel verbeter word en dat persone nie as gevolg van senio

riteit in 'n amp aangestel moes word nie. Hy was ontevrede met 

die Uitvoerende Raad se slap houding wanne.er aanstellings gemaak 

moes word.l35 Na pres. Brand se dood moes selfs sy vriende erken 

dat "he was by nature very conservative, and was far too tolerant 

and kind-hearted to make changes in the administration or to dis-

miss officials for incompetence or neglect. Had he been other-

wise, the Civil Service would doubtless have been better."l36 

Aan die anderkant het Borckenhagen beswaar aangeteken teen die 

wyse waarop jong amptenare aangestel is. Onbedrewe jongelinge is 

teen oordrewe besoldiging aangestel. 'n Amptenaar se beginsala-

r is was £200 teenoor £60 vir 'n bankk 1 erk. Hu 11 e het syns in-

132. Ibid, 4.3.1880. 

133. OVSVR, 5.5.1886, p.43. 

134. Ibid, 9.6.1886, p.449 en 5.5.1886, p.52. 

135. De Express, 30.11.1882 en 25.1.1883. 

136. The Friend, 18.7.1888. 
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siens te min gedoen en geleer in vergelyking met klerke in die 

private sektor, daar is te veel amptenare aangestel en hulle het 

te vinnig gevorder soos in die geval van landdrosklerke tot land

dros. Baie van hulle het nie in 'n behoorlike eksamen geslaag 

nie en in hierdie opsig is te veel en betreurenswaardige uitson

derings gemaak. Hy was 'n voorstander van salarisskale sodat on

ervare beginners nie dieselfde as 'n bekwame en ervare amptenaar 

sou kry nie. Hy sou graag sien dat die staat die bekwaamste amp

tenare kry en hulle goed besoldig.l37 In die verslag van die 

Begrotingskommissie wat in 1886 by die Volksraad ingedien is, is 

aanbeveel dat "het niet wenschelijk geacht wordt jonglieden 

dadelijk het maximum salaris te geven, maar dat deze dat trapsge

wijse zullen bereiken. Ook moeten jongelieden niet te spoedig 

Landdrost-zetels innemen •••• Ook word er op gewezen dat het 

wenschelijk zoude zijn jonge ambtenaren examen te laten doen."l38 

Die Volksraad het hierop besluit dat salarisse volgens 'n skaal 

betaal sou word.l39 

Die administrasie van fondse soos die skoolfonds en die Weesheer

fonds was vir hom so belangrik dat hy gevra het dat dit onder be

heer van 'n hoofamptenaar moes wees.l40 Hy was van mening dat 

dit nog beter sou wees indien opgeleide mense, soos die direkteu

re van die Nasionale Bank, die fondse sou administreer.l41 Daar 

moes in elk geval behoorlike kontrole wees. 142 

137. De Express, 23.4.1885. 

138. OVSVR, 15.6.1886, p.520. 

139. Ibid, 15.6.1886, p.521. 

140. De Express, 4.7.1878. 

141. Ibid, 6.6.1878. 

142. Ibid, 4.7.1878 en 1.5.1879. 
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Daar was in 1885 'n departement van finansies met 'n Tesourier

generaal en klerk, 'n Ouditeur-generaal en klerk en 'n Admini-

strateur van fondse en klerk. Besuinigingsmaatreels is deur 

alma! voorgestel, maar Borckenhagen het gepleit dat die regering 

nie hier moes besuinig nie omdat daar juis in hierdie afdelings 

kundige, betroubare en goedbetaalde persone nodig was. Hy was 

oortuig daarvan dat 'n sentrale administrasie nodig was met een 

man met administratiewe en rekeningkundige kennis, ervaring en 

finansiEHe oorlegdheid aan die hoof. Dit moes 'n man wees wat 

oor die vermoe beskik het om 'n nuwe stelsel na die eise van die 

tyd in te voer en hy moes volkome kontrole oor alle inkomste 

en uitgawe he. Hy moes dan vier goeie boekhouers he, een waarvan 

'n Inspekteur van die Kas kon wees. Hierdie taak is in 1886 deur 

die Volksraad aan die Sekretaris van die Raad opgele - sonder 

vergoeding.l43 Borckenhagen het gemeen dat aanvaarding van sy 

voorstelle daartoe sou lei dat hierdie kantoor dan elke rekening 

kon ouditeer, alle fondse administreer en noukeurig toesig hou 

oor alle geld wat gevorder moes word. Die bestaande stelsel 

waarvolgens elke landdros vrygelaat is om geld in te vorder, self 

te bestee en dan net die balans na die hoofkantoor te stuur, was 

vir hom heeltemal ontoereikend. Landdroste het balanse vir maan

de gehou en intussen persoonlik aangewend. Sy voorgestelde stel-

sel sou bedrog uitskakel. Verder het hy aanbeveel dat alle 

uitbetalings per skatkiswissel moes geskied. As skatkiswissels 

dwarsdeur die Vrystaat as betaalmiddel sou dien, sou die staat se 

renterekening daarby baat en kon invorderings van onder andere 

lisensies nagegaan en tabelle opgestel word wat sou toon hoeveel 

in elke distrik verskuldig was. Geld sou ook baie gouer ingevor-

143. Ibid, 10.6.1886. 
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der word. 144 

Afgesien van die wanpraktyke en onbevoegdheid was daar ook, vol

gens Borckenhagen, 'n groot mate van pligsversuim by amptenare. 

Die staat sou nooit finansiele probleme gehad het of lenings moes 

aangaan as amptenare getrou al die geld ingevorder het wat aan 
f) 

hom verskuldig was nie.l45 Hier het hy landdros Hutton van 

Bloemfontein uitgesonder aangesien hy die belastingwet verkeerd 

toegepas en minder as die vereiste bedrag ingesamel het. So het 

die staat verliese gely. Hy het gekla dat hy van leuenagtigheid 

beskuldig is wanneer hy wanpraktyke aan die lig gebring het.l46 

Hy was ook ontevrede omdat die drankwet en ander wette nie 

behoorlik deur amptenare toegepas is nie en dat die staat nie 

aileen daardeur geld verloor het nie, maar dat eerlike handelaars 

benadeel is.l 47 

Met die agteruitgang van die land se finansiele posisie het 

Borckenhagen voorgestel dat sekere onnodige poste afgeskaf en 

salarisse verminder word.l48 Hy wou egter he dat diskresie aan 

die dag gele moes word sodat goeie amptenare teen behoorlike ver

goeding behou sou word.l49 In 1885 is 'n aantal poste afgeskaf, 

onder andere die van Assistent-registrateur van die Hoerhof, 

waarmee hy saamgestem het, maar syns insiens kon minstens 

die Inspekteur van Openbare Werke se pos ook afgeskaf word in 'n 

144. Ibid, 23.4.1885. 

145. Ibid, 28.6.1883, 22.11.1883 en 7.2.1884. 

146. Ibid, 19.6.1886. 

147. Ibid, 30.3.1884; 10.4.1884; 14.5.1885 en 3.12.1885. 

148. Ibid, 10.4.1884 en 23.4.1885. 

149. Ibid, 28.1.1886. 
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tyd wanneer daar nie geld vir openbare werke was nie.l50 In 1886 

is kwaai besnoei en poste afgeskaf wat volgens Borckenhagen on

ontbeerlik was. Hy het gevoel dat die Tesourier-generaal, wat 

reeds 'n belangrike en verantwoordelike pos beklee het en 'n uit-

stekende amptenaar was, hopeloos met werk oorlaai is en te min 

hulp ontvang het.l51 Dit sou hom nie verbaas het as die bekwame 

amptenaar sou bedank of ingee nie. 

Die vermindering van amptenare en salarisse het hy as te kwaai en 

oneweredig beskou en dit sou ook hul pensioene raak. Dit moes 

liewer persentasiegewys geskied het.l52 Oor die algemeen was hy 

egter tevrede met die Volksraadsitting, Volksraadslede se bereid

willigheid om hul toelaes te verminder en die bekwame leiding van 

die Voorsitter. 153 

In die beginjare van sy redakteurskap het Borckenhagen gedurig 

gepleit vir 'n pensioenwet waarvolgens amptenare 'n deel van hul 

salaris sou bydra tot 'n pensioenfonds sodat hulle by aftrede 

versorg sou wees. Jaar na jaar het die Volksraad dit 

afgekeur,l54, maar uiteindelik is dit tydens die sitting van 1881 

goedgekeur. 155 

* * * 

150. Ibid, 11.6.1885. 

151. ~. 17.6.1886. 

152. !E.i9.. 8.7.1886. 

153. Ibid, 1.7.1886. 

154. Ibid, 23.5.1878, 8.5.1879, 25.5.1880 en 19.5.1881. 

155. OVSVR, 30.5.1881, p.224. 
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Wat regspleging betref, het Borckenhagen 'n aantal aanbevelings 

gemaak waarvan sommige aanvaar is. Hy sou graag wou sien dat nog 

twee regters by die drie in die Vrystaat gevoeg moes word. llulle 

kon dan die Rondgaande Hof behartig terwyl die regters van die 

Hooggeregshof een week per maand as appelhof kon sit. Soos sake 

was, moes regters wanneer hulle as appelhof gesit het, uitspraak 

teen hul eie vonnisse gee.l56 

Hy was geheel en al gekant teen die juriestelsel omdat juries 

syns insiens nie onpartydig was nie en leke ten opsigte van die 

wet. 'n Regter moes volgens die jurie se beslissing optree al 

het hy, met sy meerdere kennis en ervaring, geweet dat hul bevin-

ding verkeerd was. Ook het juries dikwels vir skuldigbevinding 

weggeskram omdat hulle geweet het dat dit op die doodstraf sou 

uitloop. Eenparige beslissings was 'n verdere probleem.l 57 

Bekwame en invloedryke persone wou nie op juries dien nie omdat 

hulle dit as 'n las beskou het en minder bekwame jurielede was 

gevaarlik omdat hulle oor belangrike kwessies socs dood en lewe 

moes beslis. Dit sou beter wees as die juriestelsel heeltemal 

afgeskaf sou word.l58 

'n Saak waarvoor hy hom beywer het, was die stigting van 'n regs

vereniging. So 'n vereniging sou verhoed dat prokureurs en 

agente onregmatig optree. Wetgewing soos die van 1884 waarvol

gens regslui vasgevat kon word, sou dan onnodig wees. Dit het 

hom gespyt dat Staatsprokureur C. J. Ve ls gekant was teen so 'n 

156. De Express, 7.6.1877 en 20.9.1877. 

157. Ibid, 11.10.1877; 18.10.1877 en 8.4.1880. 

158. Ibid, 17.5.1887. 
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vereniging.l59 Die vereniging is tot sy vreugde gestig en by die 

sitting van 1885 wetlik erken.l60 

Met die regters se optrede was hy baie tevrede, maar kriminele 

vervolging was vir hom gebrekkig vanaf die Staatsprokureur tot by 

die konstabels. Hy het gemeen dat Staatsprokureur Vels te oud 

was, dat hy met pensioen kon aftree en 'n flink, jong en bekwame 

man in sy pos aangestel kon word. Vels het nog ietwat meer as 'n 

jaar, tot met sy afsterwe op 11 Desember 1885, in die pos aange

b!y_l61 

Borckenhagen wou he dat die jurisdiksie van die landdros en land

dros- en heemraadshowe uitgebrei moes word. Dit sou vee! goedko

per wees as om soveel sake in die Hooggeregshof te verhoor. As 

'n aantal bekwame, praktiese, welmenende regsgeleerdes die 

regters op die wyse kon bystaan, sou dit net tot die voordeel van 

die regswese dien.l62 In Ordonnansie 5 van 1885 is die jurisdik

sie van die howe verhoog, hoer vereistes vir landdroste ingestel 

en regsprosedures verbeter soos deur Borckenhagen bepleit. 163 

In 1879 het Borckenhagen gevra dat die publiek teen oneerlike 

prokureurs beskerm moes word. Indien hulle trustgeld geneem het, 

moes hulle nie net die geld terugbetaal nie, maar ook gestraf 

word.l64 By die Volksraadsitting van 1880 is bepaal dat regslui 

159. Ibid, 13.3.1884 en 22.5.1884. 

160. OVSVR, 1.6.1885, p.253. 

161. Ibid, 3.5.1886, p.l2. 

162. De Express, 25.9.1884. 

163. OVSVR, 4.6.1885, p.287; De Express, 16.10.1884 en 9.4.1885. 

164. De Express, 23.10.1879. 
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wat oortree, in die Hooggeregshof verhoor en geskors kon word. 165 

Toe die burgers vera! vanaf 1885 sterk by vergaderings begin aan

dring het op besuiniging, was daar enkele stemme wat gevra het 

dat die pos van regter afgeskaf moes word. Borckenhagen het da-

delik wal gegooi. Hy wou nie sien dat regspleging onder besui-

niging ly nie. 

regters wees. 166 

Daar moes a~tyd bekwame, onpartydige en eerlike 

Borckenhagen se pleidooie vir die hervorming van die gevangenis

wese het by uitstek getuig van sy verligte siening en insig. Hy 

het harde arbeid, byvoorbeeld om paaie en spoorwee te help bou, 

aanbeveel omdat dit die misdadigers werklik sou straf en die 

staat, wat hulle moes voed, sou daarby baat. 'n Kommissie van 

ondersoek na gevangenisse moes aangestel en 'n sentrale gevange

nis vir langtermyngevangenes oorweeg word. Behoorlike, doel

treffende toesig was nodig en daarvoor moes betroubare blankes 

teen goeie betaling aangestel word. Hierdie aanbeveling is ge-

doen teen die agtergrond van die baie ontsnappings wat plaasge

v ind het. Borckenhagen se vrou is by geleentheid deur 'n ont

snapte bedreig_l6 7 

Rehabilitasie was vir hom net so belangrik as straf. Hy het voor

gestel dat geestelikes en onderwysers die uitgeworpenes van die 

samelewing moes bys taan. Laasgenoemde moes sindelike gewoontes 

en geskikte bedrywe aangeleer word. 'n Dee! van hul vergoeding 

165. OVSVR, 18.5.1880, p.l38. 

166. De Express, 25.2.1886. 

167. Schoeman, K., Aantekeninge van 'n gesprek op band met mev. 

B. Marais, 15.9.1979, pp.l en 2. 
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kon dan gebire word sodat hulle na ontslag 'n nuwe begin Kon 

maak.l68 

* * * 

Wat opvattings oar praktiese bestuur en administrasie betref, was 

Borckenhagen sy tyd ver vooruit. Lank nadat hy gevaar sien dreig 

en aangedring het op voorkomende stappe, het die volksleiers eers 

daarop ag geslaan. Teen die tyd dat maatreels getref is, was die 

krisis alweer verby en het dit lank geduur voordat Borckenhagen 

hulle weer kon oortuig om vooruitstrewende stappe te neem. Hy 

het 'n ongelooflike insig in al die verskeie fasette van regering 

gehad. 

* * * 

168. De Express, 11.6.1885. 
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BESLUIT 

'n Eeu gelede was die naam Carl Borckenhagen aan bykans elke 

blanke Vrystater bekend. Sy koerant, De Express, was die in

vloedrykste in die Republiek van die Oranje-Vrystaat en het sy 

invloed selfs ver buite die landsgrense uitgedra. Ook die onge-

letterdes het kennis gedra van sy idees omdat dit by vergaderings 

in elke wyk en uithoek van die land ter sprake gekom het. 

As idealis het Borckenhagen een enkele doel nagestreef, naamlik 

die behoud en uitbouing van die Afrikaner se republikeinse onaf

hanklikheid. As man van die daad het hy al sy vermoens en krag

te ingespan om hierdie doel te bereik. In De Express en die 

Afrikanerbond het hy twee uitnemende instrumente tot sy beskik

king gehad om sy taak te vergemaklik. 

Hy het gedroom van 'n verenigde Suid-Afrikaanse Republiek waarin 

Afrikaners hulself regeer volgens hul eie aard en behoeftes 

sonder die inmenging van 'n vreemde moondheid. Toe hy besef dat 

Brittanje nie maklik van sy betrokkenheid in Suid-Afrika afstand 

sou doen nie, maar eerder gestreef het na uitbreiding van sy ge

sag en dat baie Suid-Afrikaners in die kolonies en selfs 'n 

aantal in die republieke verkies om aan Brittanje onderdanig te 

bly, het hy die droom laat vaar, hoewel hy voorsien het dat dit 

nog in die verre toekoms vervul sou word. Hy het hom vervolgens 

toegespits op die versterking van republikanisme in die Vrystaat 

en later ook in Transvaal. 
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Sy eerste taak sou wees om die regte ingesteldheid jeens hul 

republikeinse vryheid by die Vrystaters te kweek. Hy het tot 'n 

groot mate bygedra tot die groei van Afrikanernasionalisme deur 

burgers in te lig, op te voed, te bemoedig en te inspireer. 

Hulle is voortdurend aangespoor om trots te wees op hul afkoms, 

geskiedenis, tradisies, godsdiens, kultuur en taal en om hul kos

baarste erfenis, hul eie vrye republiek, waardig te wees en te 

bewaar. Nasionaalgerigte onderwys moes voorkeur geniet sodat 

vaderlandsliewende en bekwame burgers gekweek kon word. 

Om as republiek staande te bly, moes die Vrystaat tot 'n 

welvarende modelstaat opgebou word. Die ekonomiese grondslag van 

die Vrystaat was sy veeboerdery en daarom het Borckenhagen 

gedurig pleidooie gelewer vir die bevordering van veeteelt. Hy 

het die hantering van die land se finansies fyn dopgehou, aange

dring op verstandige beplanning en die regering van goeie raad 

bedien. Die administrasie moes suiwer en doeltreffend wees en 

die amptenare eerlik en bekwaam. Indien die Volksraad doeltref-

fend wou funksioneer, moes die Uitvoerende Raad wetgewing deeglik 

voorberei voor 'n sitting. Hy sou graag wou sien dat deskundige 

advies ingewin word voordat wetsontwerpe opgestel word. Verder 

moes Volksraadsbesluite in ooreenstemming met die volkswil wees, 

want dit was die hoogste gesag in 'n republiek. Wette moes be

hoorlik uitgevoer word en misdadigers nie net gestraf nie, maar 

ook gerehabiliteer word sodat hulle weer nuttige burgers kon 

wees. Op die gebied van regspleging en konstitusionele aange

leenthede het hy voorstelle gemaak wat die Republiek se wiele 

gladder kon 1 aat ro 1, onder ander dat wette gekodifiseer en 'n 

regsvereniging gestig word. 

wetgewing gelei. 

Heelwat van sy voorstelle het tot 
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Hy het die regering aangespoor om na vooruitgang te streef mits 

dit met versigtigheid en gesonde verstand gepaard gegaan het. 

Telegraaflyne, paaie, brue en spoorwee was belangrik, maar die 

land se finansies moes in ag geneem word. Om spoorwee te kon 

bekostig, het hy 'n tolverbond as noodsaaklik geag. 

Vir hom was nouer samewerking met die Zuid-Afrikaansche Republiek 

een van die belangrikste stappe wat geneem moes word om republi

kanisme te verstewig. Saam kon die twee republieke sterk staan 

en hulself laat geld teen die bedreiging van hul onafhanklikheid 

en die uitbuiting deur die Britse kolonies. Borckenhagen het hom 

dus beywer vir ekonomiese en politiese samewerking met die noor

delike buurstaat en alles wat in die pad van hierdie samewerking 

gestaan het, moes beveg word. Hoewel hy dus in vooruitgang geglo 

het en 'n voorstander van spoorwee en 'n tolverbond was, sou hy 

liewer wou he dat die Vrystaat daarsonder moes klaarkom as dat 

die betrekkinge met die Zuid-Afrikaansche Republiek skade sou ly. 

Hierin het die meerderheid Vrystaatse burgers hom gesteun. 

President J. H. Brand, daarenteen, wou met Brittanje en die 

Britse kolonies in die Suide saamwerk. Die groei van Afrikaner-

nasionalisme was vir hom 'n bedreiging van hierdie ideaal. Vanaf 

die aanvaarding van sy redakteurskap tot met pres. Brand se dood 

het Borckenhagen te kampe gehad met die teenstand van die 

staatshoof en sy volgelinge. Dat hy ten spyte van pres. Brand se 

groot invloed gedurende hierdie elf jaar so 'n belangrike rol in 

die meningsvorming van die Vrystaters gespeel het, getuig van die 

sterk persoonlikheid van hierdie ongelooflik-veelsydige Duitsge

bore Vrystater. 
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OPSOMMING 

Carl Borckenhagen was 'n koerantredakteur en Afrikanerleier met 

groat invloed in die Vrystaatse Republiek gedurende die tweede 

helfte van die Brand-era. Hy het die sukkelende Express uitge-

bou tot een van die mees suksesvolle Hollandse koerante in Suid

Afrika en 'n invloedryke mondstuk vir die republikeine. 

Hoewel in Duitsland gebore, het hy homself volkome met die Vry-

staters en die Afrikanersaak vereenselwig. 'n Republi ek waarin 

die hoogste gesag by die volk berus het, was vir hom die idea le 

staatsvorm en hy het sy lewe gewy aan die verstewiging en uitbou

ing van republikanisme. 

Toe hy in 1877 redakteur van De Express geword het, was die 

Oranje-Vrystaat die enigste onafhanklike republiek in Suid-Afri

ka. Deur middel van sy koerant, persoonlike invloed en die 

Afrikanerbond het hy die Vrystaters aangespoor en bemoedig om vas 

te hou aan die ideaal van republikeinse onafhanklikheid. Hy het 

hulle ontwakende gevoel van nasionalisme gekoester en gevoed en 

as praktiese mens het hy daarop aangedring om dit nie by gevoe

lens en woorde te laat bly nie, maar om tot dade oor te gaan. Die 

Republiek moes deur suiwer en gesonde administrasie opgebou word 

tot 'n wel varende, selfstandige staat. Die bevordering van na

sionaalgerigte onderwys en boerdery, wat die land se enigste bron 

van inkomste was, moes voorkeur geniet. Aangesien die Republiek 

ekonomies gewurg het aan die kuskolonies se knellende invoerreg 

het Borckenhagen voortdurend gestry vir die oorbetaling van 'n 
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dee! van die invoerreg aan die Vrystaat sodat noodsaaklike pro

jekte soos spoorwee aangepak kon word wat vooruitgang sou verse-

ker. Hoewel hy die Volksraad knaend aangemoedig het om vooruit-

strewende stappe te neem, het hy 'n wakende oog oor die Repu

bliek se finansies gehou. 

Carl Borckenhagen was 'n man met visie. Hy het 'n onafhanklike, 

verenigde Suid-Afrikaanse republiek in die vooruitsig gestel, 

maar het besef dat dit 'n moeisame taak sou wees om alle Suid

Afrikaners te laat saamwerk en saamstreef om so 'n ideaal te 

bereik. Daar was nog te vee! Britsgesindes aan die eenkant en te 

min inisiatief en vaderlandsliefde by die Afrikaners aan die 

anderkant. Verder het Britse imperialisme 'n faktor geword 

waarmee toenemend rekening gehou moes word. 

Aangesien 'n verenigde Suid-Afrika 'n droom vir die verre toekoms 

was, het hy a 1 sy aandag a an die vereniging van die twee onaf

hanklike republieke gewy en alles wat in die pad daarvan gestaan 

het, beveg. Terwyl die besieling van die Vrystaters om hul 

republikeinse onafhanklikheid te bewaar sy eerste taak was, was 

die tweede stap om die Trans val ers te bemoedig en te steun. Hy 

het besef dat samewerking tussen die twee onafhanklike republieke 

noodsaaklik was om republikanisme te beveilig. 

Sy strewes was in direkte teenstelling met die van pres. J. H. 

Brand wat ekonomiese samewerking met die Britse kolonies en die 

Britse ryk nagestreef het - •n samewerking wat die grondslag kon 

le van 'n verenigde Suid-Afrika. Die kloof tussen hierdie twee 

invloedryke persone het algaande groter geword. Die meerderheid 

Vrystaters het egter soos Borckenhagen gedink en die President 

het steeds meer vervreemd geraak van sy volk. Die agting wat 
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hulle, Borckenhagen ingesluit, vir sy persoon gehad het, het 

daartoe bygedra dat sy wense dikwels uitgevoer is. 

Wat politieke beleid betref, kon pres. Brand die Volksraad as 

gevolg van sy persoonlikheid, diplomasie en oorredingsvermoe en 

veral die dreigement om te bedank oorhaal om sy leiding te volg. 

Wat praktiese regering betref, het hy en die Volksraad in baie 

gevalle ag geslaan op die goeie raad van Borckenhagen en het 

laasgenoemde se voorstelle neerslag in wetgewing gevind. 

As opvolger van Brand het die volk 'n man gekies wat hulle ideale 

en sieninge gedeel het, 'n man wat ook sterk deur Borckenhagen by 

hulle aanbeveel is, naamlik F. W. Reitz. 
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