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§TEM VAN §UID~AFRIKA11 

,\Vant dis nie die bewuste ek wat werk nie 
ck is maar die oppervlakkige boodskapdraer van 
wat uit die dieptes kom waar ek geen rekenskap 
van kan gee nie." 

( Bl. I I4 , U Dienswillige Dienaar") 

AAN die slot van die hoofstuk, in dieselfde boek 
waarin hy die omgewing en aard van sy 

geboorteplaas en kindertuiste beskryf, se Chief: 
,Die invloede van my kinderjare was ideaal," 
en gaan dan voort : '' 

,Souder dat ek hoegenaamd 'n vorm aan my ge
vocl kon gee, het_ daar oor my in die groenskemer van 
die bos en aan dte murmelende riviertjie en onder die 
krause van die berg, 'n ekstase gekom wat byna pyn
lik was." 

Vyf-en-veertig jaar van onderbewuste sowel as 
bewuste werking het dit gekos om daardie ekstase 
deur middel van ,Die Stem" in woorde te bring. 

Op die laaste dag van Meimaand 1918 het hy 
dit geskryf, en op Uniedag 1928 is ,die Stem" -
deur 'n groot koor van kinders, studente en kwe
kelinge gesing (onder leiding van die toondigter 
ds. M. L. de Villiers en begelei deur die Musiek
korps van die V erdedigingsmag) in die Parlements
gronde voor die Senaatsgepou, by geleentheid van 
d.ie offls~ele ontplooiing van ons landsvlag - offi
sieel gesmg sa am met , , God Save the King.'' 

* * * 
Die. j aartal 1918 sal nie maklik uit die geheue 

van die teenswoordige geslag verlore gaan nie. Vir 
my doel sal dit my gegun word om- na gebeur
tenisse van die eerste helfte van daardie jaar te 
verwys, sodat ons enigermate terug verplaas kan 
word in die omstandighede waarin ,die boodskap
per" verp_lig was om ,Die Stem" as boodskap te 
bring. 

. Die Wereldoorlog was nog aan woed, en on~ 
h1er was Of ywerige rekrute-aanwerwers Of 
~oorst~n~ers van die reg om neutraal te bly; 
wat emthk beteken eat ons in een aanhou
dende vlaag van opgewonde geprikkeldheid ver
keer het vanaf 1914. Te midde van al die emo
sionele. opwindings was ons besig met die offisiele 
erkennmg van d1e bestaansreg van Afrikaans. In 
Maart het die Volksraad besluit (voorstel adv. J. 
H. H. de Waal) om Afrikaans vir alle doeleindes 
te gebruik be hal we vir die wette e.d.m. Dit was 
vier j~ar nadat die Provinsiale Raad van die Kaap 
beslmt had om Afrikaans as voertaal toe te laat 
i~ sy skole. In Aprilmaand het dieselfde Pro
vmsiale Raad die voorbeeld van die V olksraad ge-

. volg met 'n gelyksoortige besluit, en ook 'n ver
rlere voertaal-ordonansie deurgesit onder Chief se 
verd.ere leiding. lntussen had daar 'n geweldiae 
hotsmg plaasgevind tussen sir Frederic de \Vaal ~n 
die Nasionaliste in die Provinsiale Raad, hoofsaak
lik in verband met eersgenoemde se aktiwiteit as 
rekruteerder. O.a. was daar 'n mosie om te bid 
dat die Bondgenote die oorwinning moes behaal, 
waarop die N asionaliste voorgestel- het om te bid 
d~t d1e Here se wil sou geskied. Sir Frederic het 
die oorwinning behaal. 

(_)or daardie voormelde neutraliteitsleer skryf 
C~Ief 'n beredeneerde brief aan die Cape 
T.zmes (4 Mei) en 'n hewige pennestryd woed oor 
~he o~derwerp. (Die brief het, deur Chief vertaal, 
In Dze Burger ook verskyn.) Terwyl hy vir 'n 
paar dae by sy huis is, sterf sy hond J akkals: ie
!J1and had hom gif gegee. Die week van die 19e 
IS hy. weer in die Kaap en teen die einde van die 
maand weer by die huis. En uit Oudtshoorn krv 
~k 'n brief van hom, gedateer 2 Junie 1918, waar
m hy o.a. se: 

'!!-fierbij stuur ik jon 'n gesangetjie wat ik gc 
sknJ,f het met musiek wat ik daarbij self ,gekompo
n1 eer ' het - harmonic en al. Jij sal seker denk rlit 
)eh·ken maar bliksems min - maar ons moet maar 
~ukkel tot ons eendag 'n volkslied het. Ondertnssen 

om_ ems nie aan die gang nie want die digters en 
muswkante het 'n swijgkomplot opgemaak. Laat. 
hom_ maar so v<'rskijn dan kan iemand daar beter 

d
mustek_ bijset, en als hij die het dan weer iemand an

ers daar beter woorde bijset .... '' 

(p~t het letterlik gebeur met een van die kom·
posisi~s wat vir ,Die Stem" gemaak is. Die 
toond1gter had sonder verlof sy musiek met dif' 
'":oorde onvolledig uitgegee. Toe moes hy 
die oplaag vernietig. Hy kry toe iemand anders 
se \Voo:de, pas die in :;y rnusiek in en gee dit toe 
weer mt !) 

Sarah Golidlbliatt 
[ALLE REGTE VooRBEIIOU] 

Om te vervat. Daarop volg instruksies vu dif; 
clruk en uitgee en hy se: 

,Ik laat die hele ding aan jou - en dit sal nif; 
help om te antwoord ook of besware te maak nit" 
want ik vertrek na Somerset Oost en dan naar Pries
ka en Jansenville voordat jou brief kan hier wees
Als daar iets nodig _is sal 'n telegram mij op Somer
set Oost (p/a Fourie L.P.R.) bereik op die 7de of 
8ste.'' 

Dit was ,Die Stem'' wat ek toe ontvang het; 
by sy. eie huis geskryf - by sy huis, waar hy al-
tyd die lekkerste gewerk het. · 

* * * 
Soos dit toe by my aangekom het, het , ,diE' 

Stem" bestaan uit drie verse met hulle bygaande 
k~He. Die vierde, die godsdienstige, was toe nog 
me daar nie. Die oorspronklike handskrif, in pot
lood geskryf, het ek voor my, en ter wille van 
wat hier later volg, gee ek dit hier wP-er net soos 
dit in druk verskyn het na ons saam die proewe 
deurgelees het. 

DIE STEM VAN SUID-AFRlKA. 

I. 

Uit die blouw van onse hemel, uit die diepte van ons see. 
Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee, 
Deur ons ver verlate vlaktes met die kreun van ossewa
Rnis die s~em van ons geliefcle, van ons land Suid-Afrika. 

Koor. 
Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offt>r wat 

jij vra: 
Ons sal lewe, ons sal sterwe - ons vir jou - Suid

Afrika. 
2. 

lJl die merg van ons gebeeente, in ons hart en siel en 
gees, 

In ons ro~m op ons verlede, in ons hoop bp wat sal wees, 
In ons wll en werk en wandel, van ons wieg tot aan ons 

gt~f -
Deel geen and·er land ons liefde, trek geen ander trouw 

OilS af. 

J{oor. 
Vaderland! ons sal onthou met eer en trouw ons naam 

te dra: 
Ons s'n, joue - Afrikaners, kinders van Suid-Afrika.. 

3-
IIl die songloed van Oils somer, in ons winternag se kou 
In die lente van ons liefde, in die lanfer van oils rouw' 
Bij die klink van huw'liks klokkies, bij die kluitklaJ; 

op die kis 
Streel jou stem ons nooi t virniet nie, weet jij waar jou 

kinders is. 

Koor. 
Op jou roep seg ons nooit nee nie, seg ons altijd altijd 

ja: 
Om te ]ewe, om te sterwe - ja, ons kom, Suid-Afrika! 

Die koor in die tweede versie was, soos die leser 
kan sien by vergelyking met die bygaande prag
skrif, heeltemal anders as nou. By ander veran
derings ~at hy gemaa_k had op hierdie r,nanuskrip 
het hy d1e oorspronkhke ,eer en trouw ' van die 
eerste koorreel verander tot , , trots en trouw '' 
maar in die proef weer herstel. Ek sal maar ~p 
hierdie stadium klaar vertel hoe die uiteindelike 
reels ontstaan het, al loop ek die geskiedenis 'n 
bietjie vooruit. 

Hullebroeck, wat in 1920 in Suid-Afrika op sy 
kunsreis was, had op Oucltshoorn sy begeerte te 
kenne gegee om 'n melodie te maak vir die woor
de (die vierde versie was toe reeds daar). Uit 
Graaff-Reinet s~ryf hy (6. 9kt~ber) dat_ hy geslaag 
het, maar daar 1s n moe1hkhe1d met d1e musikale 
klemtoon in verband met die eerste reel van die 
tweede koor : j uis die reel waarna ek hierbo ver
wys. H y vra of dit nie moontlik is nie om dit so 
te verander dat die klemtoon met een sillabe aan
geskuif word. As gevolg van daardie versoek is 
diP. oneindig mooier twee reels geskryf wat die 
voriges vergoed vervang het. 

* * * 

,Die .stem'' het toe uitgekom so in die helfte 
van J uhemaa~d on?er die skuilnaam K.R.JS'. (In
tussen had Chief Dze Vrouw van Suid-Afrika klaar 
g~skryf -:--- ,op my terugreis uit die Kaap het ik 
d1t op d1e trein begin en bij die huis -kom klaar 
maa~ - wee~ in om trent drie dage," skryf hy op 
3 Jme.) In Dze Burger is deur H.A.F. warm waar
derend kennis van die lied geneem, die woorde 
bespreek en gedeeltelik aangehaal. Twee dae later 
het , , ! oonkunst'' in diesel£ de blad net so hoog 
van. dw woorde_ g~praat en vernietigend van die 
musiek, sodat memand daaraan wou vat nie. Na
tuurlik was die Chief baie ongelukkig daaroor. 
Iem<l:nd ?et 'n paar dae later in 'n brief 'n beroep 
op die d1gter gedoen om 'n godsdienstige versie by 
te voeg. Op ~ Augustus gee 'n ander korrespon
dent twee Dmtse wysies aan die hand vir die ge
dig .. 

Ir~tusse? ~a oo~eging had Chief besluit om 
mus1ek VIr ~1e ged1g u~t t~ noo~, en op 5 Augustus 
word daard1e beslmt m n bnef aan Die Burger 
bekend gestel- 'n besluit wat deur ,Toonkunst" 
yer~elkom is. .In die daaropvolgende September 
1s dieselfde wysie deur ,Nareda'' in Die Huisge
noot veroordeel, terwyl die woorde genoem worrl 
, , 'n allertreffendste Afrikaanse gedig. '' 

Venier het daar niks gebeur totdat dr. Lydia van 
Niekerk in 'n artikel in Die 1-Iuisgenoot in Maart 
rgrg oor , Volksliedere'' rlie volgende te se had: 

, , .. _. ... Maar daar is __ ander waarin die gehegtheicl 
aan dte vaderland en StJ aantreklikhede in mooi lie
ri_ese <;mtboeseming gege~ · word; en hulle is glad nie 
dte mms betekenencle me. Van die soort is die vol-
gende strofes uit 'n nuwe Afrikan.nse volkslied ..... . 
(en sy haal aan die drie verse soos hierbo maar son 
der. di~ koorrci.\ls. Dan ·gaan· ·sy. vooi:t).: .... It~ 
sangenge verse vertolk die digter hier wat onafsket
delik is van ons hestaan in Afrika. Hy het 'n oo1 
en oog vir ons land en ons gewoontes, · en ons voel 
dat sy aandoening direk uit die hart vloei - daarom 
verower die reels ons dadelik. Dit is 'n verlies om 
net h:ienlie fr~gmen.t te ken. Sou die onbekende dig
ter me aan Dte Huzs[(enoot die ontbrekende strafes en 
sy naam wil stunr nie? Dan is ons wec>r 'n mooi lied 
ryker, en ons sal hoop dat binnekorl· 1:assendf' mu-
siek daarby gekomponeer sal word " · 

Daarop antwoord Chief (April rgrg): 
,Uw resensent, dr. Lydia van Niekerk, het mij dte 

eer aanged<1.an om die versies vau dit.: g"':!'.<:!~~ lied i It: 
aan te haal, maar sander die koor"bij elk. Haar aan
h~ling was dus 'n fragment. Sal u sc> vriendelik wees 
om met die oog op wat hieronder volg. die helc lif·)d 
nou eenmaal oor te druk ? 

Die rede van mij versoek is clit. Die lied was bt!

d?_eld als _ 'n eenv<??dige dingetjk wat gesing kon word 
bt] geselh&e aandJies omdat ons so min snlk1· goedji<'s 
van ons ete het. Al was die ou dingetjie --- woorde 
of musiek of albei - dan hoe gebrekk1g, hij lwn 
tog sij nutjie doen in 'n beskeie graad. Maar vel
gens die resensies wat verskijn het, van gesagheblwn
dc kant, word daar meer van die woonlc van die lied 

·gedenk als wat ik die reg had om te verwag; en di(: 
musiek is nie alleen middelmatig swak nie maar ou
bruikbaar sleg. Nou moet ons tog daarom snlke din
getjies he; en ik het alreeds in De Burger vooro-estd 
Jat ik _graag mus!ekale hulp sou inwag en wat inge
stuur ts <;Ian naderhand a?m deskundige onderwerr 
om van mt te seek, met clle oogrr:c·rk om die versies 
dan weer te publiseer met 'n geskikte· melodie en 
h~rmonie wat nie foutief is nie. Mag ik die voorstel 
lller herhaal? Laat onse deskundige mense tog nou 
f)enmaal help en nie net kritiseer nie. Dit kos n 
groot man om op te bouw - 'n kind kan afbrcck, en 
d~s behoort ?,lote afbreek benede onse grootmcns.-
tf. Wf'CS ..... . 

Sy naam het hy toe geweier om openbaar te 
maak. 

* * * 
Aan die begin van Mei rgrg had ons mu

siek van ds. M. L. de Villiers, en in antwoord op 
kritiek het hy verder aan die werk gegaan en die 
nou bekende wysie geskryf. (Ek het die oorspronk
like van albei.) En hy het verlof gekry om te pu
bliseer. Die vierde versie was al daar. 

In Junie ~919 het mnr. ':"alter Spiethoff pro
heer, maar dit washy wat die woorde vermink het 
deur. d~e kore uit te laat, en dns die oplaag moes 
n:rmebg. 

In di~ Boervrou :·an D~sember 1920 verskyn 
met ~hie_£ se. verlof . n wys1e deur Agnes Witting 
waann die vier vers1es reeds voorkom, en in Ok
tober 1920 had Hullebroeck soos reeds gemeld 'n 
stuk gekomponeer. Chief was teen die tyd al baie 
0!1gelukkig oor d~e ve.;-menigvuldigings van po
gmgs wat maar me skyn te slaag nie. 

(Vervolg op bladsy 67.) 
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(Vervolg van bladsy 13.) 

Die Stellenbossers het intussen ook Ius gekry om 
'n melodie te soek, en met raad gelei het hulle op 
een van die ou Duitse Rhein-liedere afgekom 
(waarvan die outeursreg al uitgedien was), en 
deur bemiddeling van dr. Lydia verlof gevra vir 
toepassing by die woorde. Dit het ons toe hier in 
die Kaap self laat doen en die musiek en woordc 
is met verlof deur die Stellenbossers gesing totdat 
adv. Victor Potgieter - destyds daar student -
musiek gekomponeer het waarvoor hy van Chief 
verlof gekry het om te publiseer. Interessant is 
dit om op te merk dat die ritme van die Rheinlied 
se musiek presies die van Chief se woorde is, maar 
dis te sagvloeiend vir 'n lewendige, besielende 
volkslied. Natuurlik, dit was dan nie daarvoor 
gemaak nie. Mnr. Stephen van Eyssen wat in 
1928 musiek vir , ,Die Stem'' gekomponeer het, 
was toe een van die aanvoorders wat die Duitse 
musiek help soek het. Die oorspronklike van die 
toepassing het ek. Potgieter se musiek is in 1928 
deur 'n keurkommitee te Bloemfontein gekies uit 
vyf komposisies om by die Vlag-feestelikhede ge· 
sing te word in die Vrystaat. Mnr. Van Eyssen 
deel mee dat syne in Transvaal vir dieselfde doel 
gesing is. 

* * * 
Intussen was die Chief aan 't skryf aan Die 

Pad van Suid-Afrika, en in Augustus-maand 1921 
besluit hy om ,Die Stem" in daardie boek op te 
neem, sodat dit daarin verskyn in sy huidige 
vorm. 

Op die 28e Augustus skryf hy my: ..• Prof. Pie
naar vra my veri of om die , ,Stem'' in die nuwe 
oplaag van sy Digters op te neem en om lewens
besonderhede. Eerste het ek met plesier toege
staan en hom die wysiging in die een koor gestuur. 
Laaste het ek geweier- met aile mooiigheid." 

* * * 

Omstreeks die jaar 1927 was Gideon 
Fagan te~ug van sy studie in die buiteland en hy 
het beshnt om te probeer en dit was 'n pragtige 
poging. Chief ?et vir my daarvan geskryf 
om my te. hermner dat hy my reeds gese 
het: as d1e . regte kom sal ons sommer 
w.eet dis die regte. Gideon het 'n paar plek
kies vereenvoudig om die Chief te plesier en later 
met ons hartlike verlof dit op 'n grammofoonplaat 
deur mej. Betsy de la Porte laat sing. (H.M.V.) 
Op 'n Afrikaanse aand in die stadsaal Kaapstad 
het hy dit laat sing deur 'n groot koor van skool
kinders uit my skool, en dit was pragtig. Die 
bladmusiek sou nog voor Chief se heengaan uit
gekom het; ons had die proef reeds klaar gelees. 

In 1928 het Stephen van Eyssen sy musiek ge
komponeer en aan dr. Viljoen, destyds redakteur 
van Die Huisgenoot, vir publikasie gestuur. Dr. 
Viljoen het ons genader om seker te maak van 
die verlof, maar ons was al teen die tyd so oorvol 
van die musieke - en daar was nog baie ander 
waarvan ek nie hier melding gaan maak nie -
dat ons besluit het om vereers te wag. In 1931 
stuur mnr. Van Eyssen 'n afskrif van sy musiek 
aan Chief (20 Julie), en daarop het Chief geant
woord (ek haal aan uit 'n afskrif wat Chief eie
handig gemaak het agter op mnr. Van Eyssen se 
brief): 

,Jou brief van 20 deser het ek ontvang net nadat 
ek 'n stuk aan Die Burger gepos het waarin ek so 
goed as kla dat daar vir ,die Stem" nog geen wysie 
is na die volk se oor nie. Aan daardie tekortkoming 
lyk dit vir my ly jou toonsetting nie. (Oor ander 
musiekvereistes kan ek nie oordeel nie.) Goed dan, 
publiseer met my verlof, en mag jy sukses he .... " 

Ek maak spesifiek melding van hierdie brief, 
wat Chief vir my gestuur het om weg te sit, om
dat prof. Brokhorst in Neerlandia verlede jaar 
beweer het dat Chief mnr. Van Eyssen s'n as die 
beste van die toonsettings uitgesoek het. Soos elk
een weet wat iets van hom weet, was Chief baie 
gesteld daarop dat 'n mens hom moes reg aanhaal 

of glad nie. Die H.M.V. het by bulle laaste be
soek aan Transvaal 'n opname van hierdie laas
genoemde toonsetting gemaak waarop mnr. Van 
Eyssen self sy lied pragtig voordra, hoewel die 
koor wat saamsing ver onderkant die solosinger se 
peil staar• Die plaat is 'n eersteklas opname met 
orkestrale spel en begeleiding. 

Ook M. L. de Villiers se toonsetting is op 'n 
grammofoonplaat te kry, o.a. 'n baie mooie deur 
Cecilia Wessels (Columbia) gesing, met begeleiding 
van die Alhambra-orrel. 

* * * 
Toe die F.A.K. besluit het om 'n prysvraag uit 

t~ skryf vir 'n offisiele volkslied, het die sekretaris 
van qie Bloemfonteinse Kultuurbond aan Chief ge
skryf met die versoek om ,Die Stem" in Engels 
te vertaal, ,omdat dit dan volgens ons mening 
die geskikste volkslied vir albei volksdele sou 
wees.'' Sulke versoeke had hy reeds voor die 
tyd meeermale ontvang saam met pogings tot ver
talings van ander mense ( ek het 'n hele klomp van 
bulle op legger). Daarop het hy geantwoord dat 
hy nie sal meedine- nie, en dat hy van mening is 
dat die Engelse me met 'n vertaling gediend sal 
wees nie maar nog- altyd ,,God save the King" sal 
wil sing. Wat die vertaling betref, het hy moei
likheid gesien met die klemtoon wat op die laaste 
sillabe van Afrika val, en dit is die sleutelwoord 
van die lied. Toe die sekretaris van die F.A.K. 
my sienswyse verneem aangaande 'n moontlike 
vertaling, het ek vriende in die Kaap geraadpleeg, 
en bulle was van mening dat ons dit behoort toe 
te laat. As die volk te kenne gee dat hulle ,Dif<l 
Stem" ook in Engels wil he as volkslied, sal ons 
ernstig daaroor moet nadink. 

In enige geval kan die melodie-moeilikheid op
gelos word deur 'n prysvraag waarin die ·reeds 
bestaandes vanselfsprekend in aanmerking gtneem 
sou word. 

* * * 
Op een of ander van die wysies word ,die 

Stem'' deur die lengte en breedte van Suid-Afrika 
gesing; soos on~ hom gesing het by sy graf toe 
ons hom in sy laaste aardse rusplaas gegroet het. 
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