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Sedert die oorgawe van die Boere aan die einde van die Anglo-Boereoorlog was 
“God save the King” die enigste amptelike volkslied dwarsoor Suid-Afrika. “Die 
Stem” is eers in 1938 geproklameer as een van die twee amptelike volksliedere. 
Sedert 1952 is beide “Die Stem”, Afrikaanse en Engelse weergawes waar toepaslik, 
gesing saam met die Britse volkslied en dit het tot 1957 geduur, toe “God save the 
queen” as volkslied in die slag gebly het. Dit was egter nog die ‘koninklike 
volkslied’ tot in 1961. 

C J Langenhoven het in 1918 “Die Stem van Suid-Afrika” geskryf en dit is in 1921 
deur ds M L de Villiers getoonset. In die twintigerjare het die SABC beide “Die 
Stem” en “God save the King” aan die einde van daaglikse uitsendings uitgesaai. 
“Die Stem” is op 31 Mei 1928 vir die eerste keer in die openbaar gesing.   
Maar waar kom “God Save the King” vandaan? Selfs vandag nog bestaan daar 
geen parlementêre besluit oor die sing van dié volkslied by amptelike, koninklike 
geleenthede nie. En boonop word beweer dat die melodie daarvan Franse 
oorsprong het? Hoe sit dit nou in mekaar?  
In ‘n onlangse boek lys ‘n  Franse professor, Jean-Noël Fabiani, hoof van kardio-
vaskulêre geneeskunde aan die Georges Pompidou-hospitaal in Parys, die 
ontstaan van “God save the king” as een van die toevallighede van die mediese 
wetenskap. En dit kom deur ‘n kanaaltjie wat vorm tussen die vel en die anale 
kanaal wat dikwels ontsteek. Die abses wat dan gevorm word, word ‘n fistel 
genoem. En die Sonkoning, Lodewyk XIV, het ‘n baie pynlike een gehad.  
In 1686 wou die koning dit sjirurgies laat verwyder, maar in daardie tyd voer artse 
nie operasies uit nie – dit is die barbiers se werk want hulle het vlyme gehad. Dit is 
baie skerp (vlymskerp) messies waarmee hulle mense se are gesny het vir 
bloedlating. Daar is geglo dat bloedverlies jou kon genees van siektes.  ‘n Minister 
het die koning oorreed om sy barbier te vertrou met die operasie. Maar die 
barbier wou nie – bang dis ‘n mislukking en dan is die guillotine sy voorland. Die 
koning beveel hom egter om sy apparaat en prosesse te verfyn en na maande se 
verfyning van sy tegniek en verbetering van sy vlym, is Charles-François Félix 
gereed om te opereer onder toesig van die arts en natuurlik sonder narkose op 18 
November 1686. 
Die koning se eggenote, Madame de Maintenon, het inmiddels die hofkomponis, 
Baptiste Lully, gevra om ‘n melodie te komponeer waarvoor madame De Brinon, 



direktrise van de meisieskool van Saint-Cyr, die liriek geskryf het: "Dieu protège le 
roi, de sa main souverain! Vive le roi!" (God beskerm die koning, met sy 
soewereine hand! Lank lewe die koning.) Tydens die operasie het ‘n meisieskoor 
van die skool die lied gesing. Die koning het die operasie volgens oorlewering baie 
braaf hanteer. 
Hoe het die lied uiteindelik "God save the king/queen" geword? Daaroor bestaan 
daar volgens Fabiana twee teorieë. Georg Friedrich Händl, destyds die komponis 
van die Britse hof van George I, het die lied gehoor tydens ‘n besoek aan Versailles 
in 1714. Hy noteer die melodie, skryf ‘n Engelse teks daarvoor en lê dit voor aan 
die koning. Die koning was baie ingenome daarmee. 
Die ander, minder waarskynlike, teorie is dat die Britse koning James II toe hy in 
ballingskap was in Frankryk die lied gehoor het en gesweer het dat dit die volkslied 
sou word as hy die Engelse troon herower. Hy sterf egter in 1701 en sy seun James 
III probeer herhaaldelik maar slaag nie daarin nie.  

Hoe dit ook sy: “God save the king/queen” se wysie kom uit Frankryk. 
 


