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DIE AFRIKAANSE PSALMBOEK 
Moeisame Taak na Sewentien Jaar Voltooi 

N die Voorwoord van die Revi
seurs, wat in opdrag van die drie 
Afrikaanssprekende Kerke die 
Afrikaanse Psalmboek saamge
stel het, word gemeld dat die 
Reviseurs vir opname in die 
Psalmboek goedgekeur het 150 
berymings van Toti us, terwyl vir 
ps. 23 daar 'n tweede beryming 
van die hand van dr. G. B. A. 
Gerdener en vir ps. 130 'n tweede 
beryming, die van ds. J. J. Klihn, 
naas die berymings van Totius 
goedgekeur is. 

Hieruit blyk dat die Kommissie van Reviseurs, 
behalwe die berymings van Totius, oak psalm
berymings van ander persone voor hulle gehad 
het toe die Psalmboek saamgestel moes word. 
Dr. Gerdener, wat homself in opdrag van die 
Publikasiekommissie van die S.A. Bybelvereniging 
in hoofsaak besig gehou het met die oorsetting 
van die Evangeliese Gesange in Afrikaans, het 
slegs in enkele gevalle sy kragte beproef op 
beryming van 'n psalm. Van wyle ds. J. J. 
KUhn van Germiston was daar 'n dertigtal bery
mings ter beskikking van die Kommissie van 
Reviseurs, terwyl sinds 1933 die Reviseurs van 
die Kaapse Kerk oak 'n aantal berymings onder 
aandag van die gesamentlike Revisiekommissie 
ge bring het. Hierdie berymines was meestal 
omwerkings van die teks van berymings van 
Totius deur verskillende persone, terwyl die ge
noemde persone hier en daar ander berymings 
van sekere psalms gelewer het, omdat die bery
mings van Totius hulle in sekere gevalle nie 
bevredig het nie. 

Waar die verskynlng van die Afrikaanse 
Psalmboek nou haas sal plaasvind, het ek dit 'n 
geskikte geleentheid beskou om die een en ander 
mee te deel oar die geskiedenis van die Psalm
boek. Ek ag dit te meer nodig omdat dit vir my 
duidelik geword het dat daar hier en daar ver
keerde voorstellinge. bestaan oar die wordings
geskiedenis van die Afrikaanse Psalmboek. ·In 
die Almanak van die Herv. Kerk vir 1937 is daar 
o.a. oak opgeneem 'n stuk van die hand van dr. 
A J. Coetzee, lektor in die Afrikaanse taal en 
lettere aan die Witwatersrandse Universiteit, 
onder die opskrif: ,Die Psalmberyming in Afri
kaans." In hierdie stuk kom verskillende ge
skiedkundige onjuisthede voor. Hierop wil ek 
egter nou nie ingaan nie, omdat ek dit nie die 
geskikte tyd en geleentheid beskou om dit nou 
te doen nie. Terloops sal daar in die verbygaan 
miskien net aan geraak word. Indien ek ge
spaar bly, hoop ek om later 'n geskiedenis van 
die Afrikaanse Psalmboek uit te gee aan die 
hand van die dokumente en korrespondensie 
waaroor ek beskik. As sekretaris van die Geref. 
Kerk se Deputate vir die Psalmberyming beskik 
ek oar die oorspronklike handskrifte van Totius. 
Ek het die voorreg gehad om sinds Oktober 1930 
al die onderhandelings te voer oor hierdie saak 
met die kommissies van die Ned. Geref. en die 
Ned. Hervormde Kerk. Verder beskik ek oor al 
die stukke en korrespondensie wat daar sinds 
1922 gewissel is oar die Afrikaanse Psalms. Op 
al die vergaderings van die kommissies sinds 
1930 was ek persoonlik teenwoordig. Ek was lid 
van die verskillende Revisiekommissies en het 
self 'n aandeel geneem in die samestelling van 
die Afrikaanse Psalmboek vir die drie Kerke. As 
sekretaris van die Geref. Kerk se Deputate vir 
die Psalmberyming bet ek al die korresponden
sie en onderhandelings gevoer oar sake van 
auteurs- en uitgewersregte, vir saver dit die 
berymings van Totius betref, om te kom tot 'n 
behoorlike ooreenkoms met die S.A. Bybel
vereniging van Kaapstad, wat optree as uit
gewers van die Psalmboek. AI hierdie stukke 
en korrespondensie word nou die eiendom van 

deur 

Ds. J. V. Coetzee 

die argief van die Teologiese Skool van die Geref. 
gemeentes te Potchefstroom, waar dit wel vir 
toekomstige geskiedkundige studie beskikbaar sal 
wees. 

In 1920 het Totius vir die eerste keer tyd en 
kragte begin wy aan die vertolking van die 
Psalms in Afrikaans. En saver as wat aan my 
bekend is, was dit ook die eerste arbeid yan 
hierdie soort wat in Suid-Afrika gedoen is. Die 
eerste psalm wa t deur hom in Afrikaans vertolk 
is, was ps. 100, waarvan ek hieronder die oor
spronklike redaksie gee, soos dit verskyn bet in 
die bundel 36 Psalme in Afrikaans, uitgegee deur 
die Nasionale Pers, Bpk., in 1924, en daarnaas 
die finale redaksie soos dit nou in die Psalm
hoek verskyn: 

PSALM 100. 

1. Juig al wat leef, juig voor die Heer! 
Dien God met blydskap, gee Hom eer; 
kom nader voor Sy aangesig, 
en prys Hom met 'n lofgedig. 

2. Die Heer is God, erken d~ Hy 
vir Hom 'n volk het toeblre~, 

( 'n eie volk vir Hom berei) 
'n gunsvolk om Sy naam te vrees, 

('n volk om Hom te dien en vnies) 
en skape van Sy w:i. te wees. 

3. Gaan tot Sy poorte in met lof, 
(Gaan deur Sy poorte in met lof) 

met lofsang in Sy tempelhof; 
kom in Sy huis, o volke, saam; 

(lcom in Sy huis, o bondsvolk, saam) 
verhef Sy lof en prys Sy naam. 

4. Want goedertieren is die Heer; 
Sy goedheid eindig nimmermeer; 
Sy . trou en waarheid hou hul krag 
tot in die laaste nageslag. 

Die laaste van die 150 psalms wat Totius uit 
die pen gekom het, was ps. 11, wat hy in Oktober 
1935 voltooi het. En tussen hierdie twee psalms 
le daar vyftien jaar van ingespanne, toegewyde 
arbeid, waarvan die meeste mense . hulle geen 
voorstelling kan vorm nie. Nou dat bulle die 
voltooide Psalmboek on tvang, besef die grootste 
meerderheid wat dit in hande neem seker nie 
watter ontsaglike, eerbiedwekkende arbeid en deur 
die digter en deur die kommissies van kerklike 
Reviseurs hieraan bestee is nie. En ons bewon
dering vir die arbeid van die digter word des te 
groter as ons onthou dat hy, toe hy die Psalms 
vir ons in skone digterlike taal vertolk bet, oak 
besig was met die Bybelvertaling, waaraan hy 
die beste jare van sy !ewe gewy het. 

Later sal ek miskien een en ander kan mee
deel van die. wordingsgeskiedenis van verskillen
de van die Afrikaanse psalms. Hier wil ek net 
meedeel dat die meeste berymings vir die eerste 
keer geskrywe is tip velletjies los papier, waar
van sommige al klaar diens gedoen het. 86 is 
ps. 1 in 1928 geskrywe op die agterkant van 'n 
vel papier a an die voorkant waarvan getik. staan 
die notule van die Uitvoerende Komitee van die 
Senaat van die Universiteit van Suid-Afrika, en 
ps. 88 op 'n velletjie panier aan die voorkant 
waarvan die getikte notu1e van die Senaat van 
die P.U.K. staan. Nadat die digter dan sy 
berymings op sulke los velletjies papier geskrywe 
het, bet hy bulle self na 'n tyd weer nagesien en 
veranderings aangebrin~ voordat bulle dan in 
die gewenste vorm geskrvwe is. Hierdie velle
tiies nanier gee ons enigsins 'n besef watter 
arbeid die digter aan sy werk bestee het voordat 

die berymings in hande gestel is van die kerk
like Reviseurs. Die bygaande facsimiles gee 
hiervan 'n bewys. En soos hierdie psalms lyk, so 
lyk feitlik al die oorspronklike manuskripte van 
die digter. 

Toe die Sinode van die Geref. gemeente in 1920 
op Colesberg gesit het, is daar kennis geneem 
van sekere berymings van Totius. Ds. J. A. van 
Rooy, destyds predikant op Bethulie, het 'n tyd 
vantevore insage gehad in sekere berymings, en 
dit het by hom die gedagte laat ontstaan dat ons 
miskien in Suid-Afrika mettertyd mag kom tot 
'n eie Afrikaanse Psalmboek. By wyse van 
beskrywingspunt het hy die saak onder die aan
dag van die Sinode gebring, wat besluit het om 
die werk aan te moedig (Acta, 1920, artt. 127, 129 
en 140). In 1922 het die Nasionale Pers, Kaap
stad, 'n bundel van 36 Psalms - almal berymings 
van Totius - met musiek uitgegee. Op die 
Sinode van 1924 word deur die Deputate wat in 
1920 in verband met die werk aangestel is, oor 
hierdie· uitgawe van die Nasionale Pers gerap
porteer en daar word tewens gerneld dat vyftig 
psalms reeds klaar berym is en dat die ontvangs 
van die gepubliseerde berymings ook deur die 
openbare pers besonder gunstig was. Hierdie 
Sinode, wat op Rustenburg gesit het en aan 
Totius op versoek van die kerklike kommissies 
vir die Bybelvertaling verlof gegee het om hierdie 
groat werk te onderneem, het ook, gesien die 
gunstige ontvangs van die gepubliseerde psalms, 
hom aangemoedig om ook met hierdie werk 
voort te gaan. Op die Sinode van Reddersburg, 
1927, rapporteer die Deputate weer oor die vorde
ring van die werk. Uit die verslag blyk dat die 
werk van Totius toe ook in kringe buitekant die 
Geref. Kerk aandag getrek het. Hiervan getuig 
'n brief van· die S.A. Bybelvereniging, d.d. 21 
Oktober 1926, wat vra om toestemming om onge
veer 'n dertig psalms van Totius op te neem in 
'n proefbundel wat die Bybelvereniging van plan 
was om uit te gee. Oak in Die Hervorrner het 
daar 'n tydjie vantevore 'n opmerking verskyn 
dat dit nodig is dat daar in hierdie saak same
werking moet kom met die ander twee Kerke. Na 
aanleiding hiervan het die Sinode sy blydskap 
uitgespreek dat die berymings van Totius ook in 
die ander twee Kerke die aandag trek en het dit 
toe aan die Deputate vir die Psalmberyming 
opgedra om die samewerking in hierdie saak te 
bevorder. (Acta, 1927, art. 94). Toe die Kom
missie van die Algemene Kerkvergadering van 
die Ned. Herv. Kerk van Afrika in Febr. 1929 aan 
die Geref. Kerk kennis gee van 'n versoek van 
die Herv .. Kerk om samewerking insake die oar
setting van die Psalms in Afrikaans, kon in die 
antwoord van ds. D. Postma, Burgersdorp, reeds 
verwys word na die. besluit van 1927 en die hoop 
uitgespreek word vir 'n geseende samewerking 
in hierdie groot saak. Toe die Sinode van die 
Geref. gemeentes in 1930 op Burgersdorp ver
gader bet, kon daar gerapporteer word dat 
Totius reeds sowat ·· tagtig psalms klaar berym 
het. Oak is gerapporteer dat die S.A. Bybel
vereniging toestemming vra om 'n vyf-e.~
sewentig psalms van Totius op te neem in .die 
Nuwe Halleluja, wat die genoemde Verenigmg 
toe van plan was om na die pers te stuur. Verder 
i~ daar in die verslag ook melding gemaak van 
'n offisiele skrywe wat van die Herv. Kerk ont
vang is waarin verklaar word dat die genoem~e 
Kerk o~k van harte samewerking in hierdie 
belangrike saak begeer. d'e 

Na aanleiding van hierdie verslag het .~. 
Sinode van Burgersdorp in Maart 1930 beslm i 

Die Sinode besluit dat Deputate benoem sa 
~ord om uitvoering te gee aan die algemene opd 
drag insake die Psalmberyming en terse~f~er:at 
te oordeel oor die wysiging var; melodle: wat 
moeilik sing·. . . . Ook word aan d1e Deputa :u te 
aangewys word, opdrag gege.e om hulles ander 
beywer vir verdere samewerkmg met die 
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twee Kerke in Suid-Afrika om te kom tot 'n 
gt>meenskaplike Afrikaanse Psalmberyming." 

Ook is in die loop van 1929 deur Totius, op ver
soek van die S.A. Bybelvereniging, wat die Publi
kasiekommissie is van die Kaapse Ned. Geref. 
Kerk. aan dr. G. B. A. Gerdener ter hand gestel 
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1932, oor die Psalmboek. Uit die toegesonde 
besluite blyk toe dat die Sinode aan die Publika
siekommissie opdrag gegee het ,om met die 
eksekutriese van Langenhoven in onderhande
ling te tree en, as hulle dit gewens oordeel, van 
die werk van Langenhoven gebruik t'e maak en 

21 

sprekings gehou in Kaapstad met die Publikasie
kommissie en die Sangwysieskommissie van die 
Ned. Geref. Kerk oor verskillende sake rakende 
die komende Psalmboek. Die verteenwoordigers 
van die Hervormde Kerk het van hierdie ver
gadering kennis gekry, dog is egter verhinder 
om dit by te woon. Op hierdie vergadering is 
ooreengekom, volgens rapport van die genoemde 
subkommissie aan Deputate van die Geref. Kerk, 
,dat die Komm. van Reviseurs van die Ned. 
Geref. Kerk die reeds gelewerde berymings van 
dr. Du Toit sal nagaan. Eweso die Komm. van 
Reviseurs van die Geref. Kerk. Genoemde Kom
missies sal dan elkeen sy bevindings kommis
soriaal uitbring. Daarna sal subkommissies uit 
hierdie Kommissies mekaar ontmoet om gesa
mentlik te beraaqslaag oor die bevindings en 
dan sal die eindresultaat aan prof. Du Toit voor
gele word." 

Oor die punt van berymings deur ander per
sene, soos verlang deur die Sinode van die Ned. 
Geref. Kerk (kyk bo), rapporteer hierdie kom
missie dat dit vrygelaat moet word om ook ander 
berymings op te neem, maar dat sulke berymings 
ook aan Deputate van die Geref. Kerk onderwero 
moet word om gekeur te word. 

4 

Die vertolker van die Psalms in Afrikaans in sy studeerkamer. 

Ingevolge hierdie ooreenkoms van Meimaand 
1933 het ek die berymings van Totius wat reeds 
gereed was, gestuur aan die verskillende kerk
Uke Kommissies vir beoordeling. Ook die bery
mings wat my daarna ter hand gestel is, is aan 
die genoemde kommissies gestuur. Die Deputate 
van die Geref. Kerk het destyds al die psalms 
van Totius ook onderwerp aan 'n kommissie van 
letterkundige manne, nl. prof. dr. G. Dekker, 
prof. dr. F. Postma en prof. L. J. du Plessis vir 
beoordeling. Na ontvangs van hulle literere 
kritiek het prof. J. A. du Plessis, ds. J. A. van 
Rooy en ek as 'n kommissie agt-en-twintig sit
tings gehou om die berymings van Totius te lees 
eri dogmatiese en eksegetiese kritiek uit te bring. 
Ons bevindings is saam met die van die boge
noemde drie letterkundiges aan Totius oorhan
dig, wat gedurende die maande September tot 
Desember 1933 aan die hand hiervan talryke 
veranderings in sy berymings aangebring het. 
Berymings deur ander persone is tot in Augustus 
1933 nie ontvang nie, en toe was Totius (op 'n 
paar psalms na) reeds klaar met die werk. Ook 
van die letterkundige eksekutrise van wyle sena
tor Langenhoven is niks uit sy nalatenskap ont
vang nie, hoewel ek namens die Deputate van 
die Geref. Kerk deur middel van die sekretaris 
van die Publikasiekommissie van die Kaapse 
Kerk herhaaldelik hierom gevra het. (Later het 
dit geblyk dat wyle senator Langenhoven slegs 
van een psalm, nl. 42, 'n beryming gelewer het.) 

'n vyf-en-sewentig psalms vir beoordeling deur 
die Kommissie van Reviseurs van die Kaapse 
Kerk. Hierdie psalms was bestem om, na goed
keuring deur die Reviseurs, opgeneem te word 
in die Nuwe Halleluja. 

Uit bostaande blyk da t daar in hierdie saak 
reeds voor 1927 'n taamlike mate van samewer
king was tussen die Ned. Geref. en die Geref. 
Kerk, terwyl die Hervormde Kerk ook sy begeerte 
te kenne gegee het om saam te werk, sodat die 
hoop versterk is dat die Afrikaanse Kerke binne 
afsienbare tyd 'n eie Afrikaanse Psalmboek sou 
he. 

Na 1930 het die samewerking baie toegeneem. 
Teen die einde van 1931 het Totius en die skry
wer hiervan reeds langdurige- onderhandelings 
gevoer in Kaapstad met die verteenwoordigers 
van die Ned. Geref. Kerk, naamlik die S.A. Bybel
vereniging, oor die psalms van Totius, nuwe 
melodiee, kwessies van outeursreg en die even
tuele publikasie van 'n volledige Afrikaanse 
Psalmboek. Op die vergaderings oor teks en 
melodiee, musieksetting en uitgawe van die toe
komstige Psalmboek was ook verteenwoordigers 
van die Herv. Kerk aar;twesig. Dit was feitlik die 
eerste gesamentlike vergadering van die Kom
missie van die drie saamwerkende Kerke oor 
hierdie saak. Tot dusver was die samewerking 
meestal by wyse van korrespondensie, terwyl die 
Wysieskommissie van die Ned. Geref. Kerk toe 
al taamlik ver gevorder was in die vasstelling 
van nuwe wysies - 'n arbeid waarmee die ge
noemde Kommissie al sedert 1915 besig was. Toe 
dit blyk dat heelwat Afr5kaanse psalms miskien 
ander versmate gaan kry as die Nederlandse 
berymings, het hierdie Kommissie ondertussen 
sy werk gestaak om eers die berymings wat cteur 
die gesamentlike Kommissies goedgekeur sou 
word, in hande te kry. 

Tussen die jare 1920 en 1931 was daar nooit 
sprake van ander berymings as die van Toti us 
nie. Trouens, geen ander berymings is ooit 
onder die aandag van die kerklike kommissies 
gebring nie. Ook het die Bybelvereniging in sy 
uitgawes wat hy tot dusver besorg het, aileen 
gebruik gemaak, wat die Psalms aanbetref, van 
vertolkings daarvan deur Totius. Onder datum 
18 November 1932, egter, stuur die sekretaris 
van die Kommissie van die Ned. Geref. Kerk, ds. 
A. G. du Toit, aan my 'n afskrif van die besluite 
vqn die Sinode van die Kaapse Ned. Geref. Kerk, 

ook van ander vertalinge van die Psalme as die, 
na hulle oordeel, beter is as wat in hande is." 

Toe die Sinode van die Geref. gemeentes weer 
in Maart 1933 in Pretoria vergader het, kon die 
Deputate rapporteer dat Totius reeds 110 psalms 
klaar berym het en het die Sinode toe besluit 
om hom vir die orige gedeelte van die jaar 1933 
los te maak van sy professorale arbeid, met die 
opdrag om die orige veertig psalms te voltooi. 
Dit het gebeur, en teen Augustus 1933 was byna 
al die psalms klaar en kon die werk van revisie 

, 'n aanvang neem. 
Kort na die sitting van die Sinode, naamlik in 

Meimaand 1933, het 'n kommissie van die Depu
tate van die Geref. Kerk bestaande uit wyle prof. 
J A. du Plessis, ds. J. A. van Rooy en ek same-

Op 23 en 24 Augustus 1933 het die drie Kom-

(Vervolg op bladsy 23) 

Krugers~raal, '-fotiu~. se plaas in die Potchefstroomse distrik, waar 'n groot deel van die Ou Testament 
vertaal Is en d.Ie Atnkaanse Psalmboek sy ontstaan gehad het. Die grasdak-buitekamer was somtyds 
weke aaneen d1e slaap,·ertrek van dr .. H. C. M. Fourie, wat saam met Totius 'n groot gedeelte van die Ou 
Testament vertaal het. (Die ,Klein Profete" is vertaal deur dr. E. E. van Rooyen.) 'n Onskatbaar kosbare 

werk is jare lank hier in stilte gedoen-'- ongesien, ongehoor. 
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Die Afrikaanse Psalmboek 
(Vervolg van bladsy 21.) 

. van die Kerke gesamentlik in Bloemfon
tll~ssieS ader. neur die verteenwoordigers van 
t~lll v~~~rmde Kerk is daar toe melding gemaak 
die He ymings van sekere psalms van die hand 
van ber J J. KUhn. Ook is daar meegedeel dat 
van ds~d~r die skriftelike nalatenskap van wyle 
ctaart 0 Langenhoven enige berymings aanwesig 
sen: ~:rwyl daar ook melding gemaak is van 
wa ym' I·ngs deur enkele ander persone. Na heel-
ber d' d · 23 t besprekings op 1e verga ermg van 
wa ustus is toe die volgende besluit: 
Aubitgaande van die beginsel dat ons almal 
begeer dat daar een Psalmberyming sal wees en 
dat al die Kerke, Ned. Geref., Ned. ~erv. en 
aeref. weer dieself?e. psalms .sal ~ebrmk, word 
dit aan die Komm1ss1e van d1e dne Kerke oor 
die Psalmbundel opgedra: 

(a) om die berymings 
v;~ prof. Du Toit as 
arundschrift' vir 'n 
toekomstige Afrikaanse 
Psalmboek te aanvaar 
en hierdie berymings 
sorgvuldig na te g~an 
en te beoordeel en, waar 
nodig, verbeterings aan 
die hand te gee, waar
oor die Kommissies dan 
saam later, in oorleg 
met prof. Du To it, sal 
besluit; 

,(b) ander berymings 
wat voorgele mag word, 
eweeens te beoordeel as 
hulle hier of daar be
rymings van dr. Du To it 
kan vervang. 

.,Die drie Kommissies 
moet hulle werk so 
spoedig moontlik afdoen 
om (segge) in Desember 
op 'n sentrale plek byeen 
te kom en bulle bevin
dings te vergelyk." 
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Kommissie uitgeoefen het om nie die berymings 
van ds. KUhn in die Psalmboek op te neem nie. 
En as. gevolg van hierdie veronderstelde pressie 
sou d1e werk van ds. KUhn dan nie die nodige 
konsiderasie ontvang het nie. 

Ds. KUhn is onlangs oorlede. En ek wil bier. se 
d~t daar ook in kringe van die Geref. Kerk,_ waar 
d1e oorledene bekend was, smart is oor sy heen
gaan en dat daar met liefde en hoogagting aan 
hom gedink word. Ook ons het alle waardering 
vir die pogings wat hy gedoen het om 'n bydrae 
te lewer vir ons Afrikaanse Psalmboek. Dat sy 
werk egter nie aanvaar is nie, is nie toe te 
skrywe aan pressie wat deur Deputate van die 
Geref. Kerk uitgeoefen sou gewees het nie. Aan
gesien hierdie indruk egter in verband met 
die werk van wyle ds. KUhn in sommige kringe 
posgevat het, ag ek dit nodig, ter wille van die 
waarheid, om hier openbaring te gee aan die 
juiste toedrag van sake, sodat die indruk nie 
bly voortlewe nie dat aan die oorlede broeder 
onreg aangedoen is toe sy berymings nie vir 
opname in die Psalmboek goedgekeur is nie. 

23 

bly byna altyd (met 'n uitsondering soos ps. 130) 
bloot beryminge, word nooit vertolkinge nie. 

,Afgesien van die afwesigheid van die diepere 
ontroering, gaan bulle mank aan ernstige taal-, 
letterkundige e.a. gebreke. Dit word in die 
detail-opmerkinge op 'n aantal psalms hieronder, 
nader toegelig." 

Na die vergadering van Augustus 1933 is daar, 
behalwe die berymings van ds. KUhn, deur 
Reviseurs van die Ned. Geref. Kerk voorgestel: 

a. kleinere wysigings in sommige be~ymings 
van Totius; 

b. grotere en meer ingrypende wysigings in 
ander berymings, wa::-.rvan die Reviseurs in 'n 
brief aan Totius se: ,Baie van u reels en verse 
sou ons wil behou, dog die veranderings is s6 
ingrypend dat u dit nie meer as u werk sal wil 
erken nie." 

c. dat sommige berymings van Totius deur 
· heeltemal nuwe berymings, hetsy deur Totius 
self, betsy deur ander berymers, vervang moet 
word. (Brief Kaapse Komm. van Reviseurs, 10 

Nov. 1933.) In hierdie 
tyd het ek aan die Kom
missies van die ander 
twee Kerke afskrifte 
gestuur van die talryke 
wysigings wat Totius in 
sy werk aangebring het 
na aanleiding van die 
on tvange letterkundige, 
dogmatiese en eksege
tiese kritiek wat twee 
kommissies (kyk bo) op 
Potchefstroom op sy 
werk uitgebring het. 

86 het sake gestaan 
toe die gesamentlike 

Die volgende dag, 24 
Augustus, het die verga
dering verder besluit om 
'n subkommissie saam 
te stel om die wysies vir 
die komende Psalmboek 
vas te stel en die vol
gende gesamentlike ver
gadering hieroor van 
advies te dien. 

Toe hierdie Kommissie 
'n maand later op 

Facsimile van 'n I~anuskrip van Totius. Let op die menigvuldige verbetering~ wat hy aangebring 
het. ·So' het die meeste manuskripte van sy psalmbtrymings daar uitgesien·. 

Kommissies van die 
Kerke weer in Bloem
fontein vergader het op 
14 en 15 Februarie 1934 . 
Op hierdie vergaderlng 
het dit geblyk dat alleen 
die Kommissie van die 
Geref. Kerk, volgens be
sluit van die vergadering 
van Augustus 1933, klaar 
was met die beoordeling 
van die ingesonde be
rymings. Die Revisie
kommissie van die Ned. 
Gereformeerde Kerk het 
die beoordeling weens 
verskillende redes nie 
voltooi nie, terwyl die 
van die Herv. Kerk ai
leen 'n dertigtal psalms, 
nl. die berymings van 
ds. KUhn en dieselfde 
psalms van Totius, laat 

Potchefstroom vergader, het wyle ds. KUhn, .. wat 
s:lf as lid teenwoordig was, sy berymings onder 
die aandag van die kommissie gebring, maar, 
soos. vanself spreek, kon deur die gesamentlike 
Wys1eskommissie van die Kerke geen beslissings 
geneem word oor die al of nie opname van sy 
be.ry~ings in die Psalmboek nie. Hierdie Kom
missle het egter in al die gevalle waarin gerap
Porteer is dat die berymings van Totius afwyk 
v~n die versmaat van die Nederlandse bery
nungs, voorlopig twee wysies vir sulke psalms 
~oe~gekeur: een vir die beryming van Totius 
Indien die deur die Reviseurs aanvaar sou word' 
~~deen vir 'n beryming wat die versmaat van di~ 
aan erlan~se psalm sou behou. Verder is ds. KUhn 
m ge~aa1 om sy berymings in ooreenstemming 
t et. die besluit van die Augustus-vergadering in 
d~l~Ien by .die verskillende Kommissies vir beoor
en 111

{ D1t het nie te lank hierna gebeur nie, 
vane d.het van wyle ds. KUhn vir die Kommissie 
van le Geref. Kerk 'n dertigtal berymings ont
Ger!t wat hy .namens di~ Kommissie van die 
advi · Kerk VIr beoordellng aan Ietterkundige 

.seurs voorgele het 
D1t h · 

di'Uk . et tot my kennis gekom dat daar 'n in-
}{erk Is, hoo~saaklik in kringe van die Hervormde 
die ' dat die Deputate van die Geref. Kerk op 
dat Jesamentlike Kommissie oorsaak so.u wees 
sou d aar gr?ot onreg a an ds. KUhn gedoen is. Hy 
banct an ba1e verdienstelike werk in hierdie ver
Geret gelewer het, maar die Deputate van die 

· Kerk sou dan onbehoorlike pressie op die 

Wat was die uitslag van die beoordeling van 
die berymings van ds. KUhn deur die bogenoem
de letterkundige adviseurs? Prof. dr. D. F. 
Malherbe van Bloemfontein se: ,Met 'n sekere 
vaardigheid is. die Nederlandse beryming, by ons 
in gebruik, omgebuig om aan die Afrikaanse 
taalaard te voldoen. By baie bekende psalms, 
soos ps. 130, 146 ens., moet die Afrikaanse teks 
so na moontlik by die Nederlandse aanpas, om
dat bulle so vassit in Lie volksiel. Maar wanneer 
dit deurgaans die geval is, dan moet die glans 
en bekoring wat in die Nederlandse teks aan
wesig is, verlore gaan, tensy die bewerking deur 
'n digterlike gevoel gedra word. 

,Oor die algemeen is die peil heel laag. Byna 
nerens ontmoet jy 'n verheffing uit die eensel
wigheid van prosa'iese versdreun. En wanneer 
soms 'n reel verras, dan blyk dit te wees letter
like Nederlands wat in Afrikaans geen verande
ring verg nie, byv. ps. 7:7: ,Hy gaan van dwase 
moeite swaar.' 

,Sander om in te gaan op velerlei vergryp teen 
die taaleie sowel as op ontoelaatbaarhede, is dit 
my gegronde oortuiging dat die werk nie aanbe
veling regverdlg nie." 

Prof. dr. F. Postma se: ,Oor die geheel ge
neem, is ek glad nie bcreid om die berymings aan 
tn beveel ilie. Taal, styl, gedagtes en woordge
bruik laat baie te wense oor." 

Prof. dr. G. Dekker rapporteer: ,Die digterlike 
waarde van hierdie berymings is m.i. gering. Dit 

beoordeel het. Ook het geblyk dat die ander Kom
missies nog nie kennis geneem h~t van die wysi
gings in die werk van Totius wat gedurende die 
laaste kwartaal v~n 1933 aan bulle toegestuur is 
nie. Op hierdie vergadering het die Deputate 
van die Geref. Kerk toegestem, soos reeds gedoen 
is in Mei 1933 en weer in Augustus 1£33, dat daar 
in die komende Psalmboek berymings van ander 
persone behalwe Totius kan opgeneem word, 
indien goedgekeur, en het hulle voorts gevra dat 
sulke berymings op die genoemde vergadering 
moes beoordeel word en behandel word volgens 
verdienstelikheid, soos besluit is op die vergade
ring van Augustus 1933. Ook het die Deputate 
saam met die Kommissies van die ander twee 
Kerke goedgevind dat daar in die Psalmboek in 
besondere gevalle waaroor die Kommissies gesa
mentlik moet oordeel, dubbele berym!ngs toege
laat moet word, d.w.s. dat daar naas 'n goedge
keurde, verdienstelike beryming van Totius ook 
'n verdiensteli:.:e beryming van lemand anders 
geplaas sal word. (Punte 3 en 4 van die Memo
randum v·an die Deputate as antwoord op die 
,Beleid van die Komm. van Reviseurs" van die 
Kaapse Kerk.) 

Maar hier het dit ook duidelik geword dat die 
werkwyse vir die revisie, waartoe die vergadering 
van Augustus 1933 besluit het, nl. dat die verskil
lende Kommissies atsonderlik werk en dan by
mekaar kom om bevindings te vergelyk, geen 
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·esultate oplewer nie. Totius self bet toe daarop 
· anaedring dat sy berymings, saam met voorge
~telde wysigings, .aan litera tore voorgele sal word 
;vat bevoeg is om 'n letterkundige oordeel te vel. 
En hY het onderneem om homself ten opsigte 
van sy werk aan hulle uitspraak te onderwerp. 
HY kan egter nie toelaat dat sy werk s6 verander 
word (deur ander mense - J.V.C.) dat hy dit nie 
meer sy eie kan noem nie. Hy deel mee dat hy 
reeds baie veranderings aangebring het, soos aan 
die hand gedoen, en dat hy in hierdie opsig nog 
verder tegemoet sal l:om, mits dit volgens sy 
beskouing tot verbetering lei en deur letterkun
diges goedgekeur word. (Verslag van Die Volks
blad, 16 Febr. 1934.) 

Omdat gevoel is dat die werk 
nie vorder en dat die werkwyse 
van die Kommissies nie die ge
wenste resultate oplewer nie, is 
die gedagte geopper of dit nie 
wenslik is om 'n kleiner kom
missie, bestaande uit verteenwoor
digers van die saamwerkende 
Kerke, aan te wys nie, saam met 
enige letterkundige reviseurs. So 
'n kommissie kon dan op 'n 
sentrale plek vergader om ge
samentlik die rivisiewerk te doen. 
Hiertoe het die vergadering met 
algemene stemme besluit as volg: 

,Ons aanvaar die beginsel van 
'n Kommissie van vyf reviseurs, 
verteenwoordigende die N.G. 
Kerk van die Kaap, Vrystaat, 
Transvaal, die Ned. Hervormde 
Kerk en die Geref. Kerk, met die 
verstande dat elke kerklike ver
talingskommissie sy eie verteen
woordiger benoem om die inge
diende berymings van Totius en 
van ander te oorweeg, te be
oordeel en die wysigings wa t 
nodig is, aan die hand te gee, wie 
se bevindings tewens aan drie 
literatore, benoem deur die Gefe
dereerde Kerke, die Ned. Herv. 
Kerk, die Geref. Kerk onder
skeidelik, voorgele moet word ten 
einde rapport uit te bring oor die 
literariese en estetiese aspek van 
die berymings. Die bevindings 
van hierdie twee kommissies sal 
dan vir finale goedkeuring voor
gele word a an die gesamen tlike 
Kommissie." 

DIE r/UiSGENOOT 

daartoe moes bepaal om aan te to on wa tter reels 
en strafes en watter berymings verander en 
verbeter moes word en dit dan aan die digters 
voor te le. Die meerderheid van die Kommissie 
het my egter in die ongelyk gestel en aangegaan 
met die uitvoering van die opdrag soos hulle dit 
verstaan het. Dit het meegebring dat die werk 
maar langsaam gevorder het, aangesien die revi
seurs op baie plekke self verbeterings wou aan
bring deur reels en verse om te rym. Na 'n paar 
dae, toe daar reeds enige resul tate bereik was, 
het ek, op grand van die verkrege resultate, 
skriftelik probeer om die Kommissie van sy 
werkwyse te laat afsien. Ek het aangetoon dat 
dit onmoontlik is om s6, op stel en sprang, wysi
gings aan te bring wat werklik altyd ,verbete
rings" is; dat die resultate van die aangenome 
werkmetode noodwendig moet wees dat ondeur
voelde veranderings in die berymings ingeskuif 
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Totius, wat in meerdere of mindere mate deur 
die Kommissie gewysig was, terwyl in 'n paar 
gevalle daar aan berymings deur ander persone 
die voorkeur gegee is bo die van Totius. Onder 
-hierdie gevalle was daar pss. 57, 63 en 69. Vir 
pss. 57 en 63 het die Kommissie van Reviseurs 
die voorkeur gegee aan twee berymings van per
sane van wie die name nie op die vergadering 
gemeld is nie, wat bulle berymings aan die Kom
missie van die Kaapse Kerk oorhandig het, ter
wyl in die geval van ps. 69 die Kommissie voor
keur gegee het aan 'n beryming van wyle ds. 
Kuhn. 

By die sluiting van die sittings, toe die Revisie
kommissie insttuksies vir die drie literatore opge
stel het, is o.a. voorgestel om aileen die teks wat 
deur die Reviseurs gekompileer is, vir beoorde
ling aan die literatore te onderwerp, terwyl ek 
voorgestel het om naas die · gekompileerde teks 

ook die berymings van Totius 
in sy redaksie aan literatore te 
onderwerp, ten einde laasge-

~~~·."4~~. 

noemde in staat te stel om te 
oordeel of die aangebragte wysi
gings werklik ,verbeterings" was 
op die berymings. Hierdie voor
stel is deur die meerderheid van 
die Kommissie verwerp. Toe ek 
in Augustus 1934 aan die Deputate 
van die Geref. Kerk my verslag 
uitgebring en mededeling gedoen 
het van laasgenoemde besluit van 
die Kommissie, het die Deputate 
besluit om aan die voorsitter van 
die Gesamentlike Kommissie 
kennis te gee dat, tensy die be
rymings van Toti us in sy redaksie 
naas die gekompileerde teks van 
die . Reviseurs -aan die literatore 
vir beoordeling voorgele word, die 
Deputate die berymings van 
Totius terugtrek van verdere 
beoordeling en revisie deur die 
gesanientlike Reviseurs. Na enige 
verdere korrespondensie is die 
billikheid van hierdie versoek 
ingesien en die versoek toegestaan. 

~i Wat was nou die resultaat van 
die beoordeling deur die literatore 
van die bogenoemde gekom
pileerde teks naas die teks van 
Totius? Toe die rapporte van die 
drie litera tore in 1935 · ontvang is, 
bet dit geblyk dat die oordeel van 
literatore in verreweg die meeste 
gevalle verskil het. van die oordeel 
van die Revisiekommissie van 
1934. Wel is geoordeeldat sommige 
kleiner wysigings ,verbeterings" 
was, maar die grootste deel van 

Hierdie Kommissie van Revi
seurs het op 11 Julie 193: in 
Bloemfonteir.. vergader. Die ver

Nog 'n voorbeeld van hoe die digter se manuskrip daar uitsien. 
hierdie resultate was, volgens 
oordeel van die literatore, nie 
aanneemlik nie. Ook waar die 

teenwoordiger vari die Geref. Kerk bet vooraf 
kennis gegee dat prof; G. Dekker deur Deputate 
vir die Psalmberyming benoem is as letterkun
dige reviseur en het versoek dat die kommissies 
van die ander twee Kerke ook hulle benoemings 
van letterkundige reviseurs sou maak en dat die 
letterkundige revisetirs saam met die verteen
woordigers van die kerklike Kommissies sou ver
gader. Hierop is egter nie geantwoord nie, en 
die vyf reviseurs het vergader sender die litera
tore, hoewel prof. Dekker homself gereed geho:u 
het om na Bloemfontein te gaan op 'n telegra
fiese kennisgewing. Pas op die vergadering self 
is meegedeel dat prof. dr. E. C. Pienaar deur die 
kommissie van die Ned. Geref. Kerk en mnr. A. 
J. Coetzee, M.A., deur die kommissie van die Ned. 
Herv. Kerk vir hierdie werk aangewys is, maar 
dat hulle nie saam met die kerklike reviseurs in 
Julie 1934 kon vergader nie - iets wat uiters 
jammer was, daar die teenwoordigheid en same
werking van literatore seker baie onaangenaam
heid en baie onnodige arbeid sou voorkom het. 
. Toe die reviseurs by die aanvang van die sit

tmge hul modus operandi bespreek het, bet dit 
geblyk dat daar verskil van opvatting was tussen 
my en die ander lede van die kommissie. Laas
genoemde het gemeen dat dit die opdrag van die 
r~viseurs was om self veranderings en verbete
rmgs in die verskillende voorgelegde berymings 
aan te bring en hulle s6 persklaar te maak, ter
Wyl ek van oordeel was da t die reviseurs h ulle 

word en da t · volharding op die ingeslae we.g 
noodwendig moes lei tot resultate wat nie aan
va:ar sou word nie. Ek het nie alle . veranderings 
in die ·werk van Totius stelselmatig bestry nie, 
want ek het self besef dat Totius sy berymings 
op baie plekke nog moes hersien en kon verbeter, 
en saam met ds. J. A. van Rooy en wyle prof. J. 
A. du Plessis, soos bo vermeld, het. ek al maande 
vantevore die aandag va·n Totius op heelwat te-

. kortkomings ·en swakhede in sy · werk gevestig. 
Maar ek het wel beswaar gehad teen die werk
wyse van die kommissie van Reviseurs, wat mee
gebring bet dat die Reviseurs self wysigings in 
die berymings van Totius en ander aanbring, in 
plaas van die aandag van die. auteurs te vestig 
op alles wa t, ria die oordeel van die Reviseurs, 
verbeter en verander moes word. Daarom bet 
ek dan ook toe meteen aan die hand gegee dat 
die Kommissie van Reviseurs hom moes bepaal 
tot die dogmatiese en eksegetiese aspek van die 
ingesonde berymings en tot 'n mening oor die 
gehalte van die verskillende ingesonde bery
mings, terwyl die oordeel oor die literere en este
tiese kant van die voorgelegde werke aan die 
aangestelde literatore oorgelaat moes word. 

Die meerderheid van die Kommissie het egter 
nie my sienswyse gedeel nie - ook nie na 'n 
verdere memorandum oor die saak nie. Resultaat 
was dat na twee weke van baie ingespanne ar
beid die Kommissie sewentig psalms afgehandel 
bet. Die meeste hiervan was berymings van 

Reviseurs ander berymings b6 die van Totius 
verkies het, het die oordeel van die literatore 
verskil. Wat ps. 57 betref, se prof. E. C. Pienaar: 
,Ek moet se dat die Rev.-teks my ewemin bevre
dig as die van Totius. Al wat daarvan gese kan 
word, is dat dit rym .... 0Dk by Totius is daar 'n 
geforseerdheid van toon wat die onvermydelike 
gevolg is van te veel offer aan die eise van die 
rym. . . . Die enigste oplossing hier is om die 
digter te versoek om sy teks nogeens in hersie
ning te neem." (Dit het dan ook gebeur, en die 
hersiene beryming van Totius vir hierdie psalm 
is later met algemene stemme goedgekeur.) 

Oor die beryming wat vir ps. 63 deur die Revi
seurs van 1934 goedgekeur· is, se mnr. A. J. Coet
zee: ,Hierdie hele bewerking word afgekeur. 
Totius s'n is baie beter en digterliker." Prof. G. 
Dekker se van hierdie psalm: ,Die beryming van 
Totius bevat stroefhede en onbevredigende verse 
(reels). Dis egter baie meer besield en ekspres
sief as die· gladde wa t daarvoor in die plek gestel 
word. Hoe is die klaagtoon, die sfeer van ver
latenheid en brandende hitte in die eerste vers 
(strofe J~ V. C.) van Totius nie totaal afwesig in 
die eerste vers van die nuwe beryming nie! .... 
Totius moet gevra word om sy be;ryming oor te 

· werk." Hierby het prof. E. C. Pienaar homself 
aangesluit en gese: ,Albei berymings onbevredi
gend, hoewel die van Totius oor die algemeen 
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beter is, soos byv. die eerste vers. Ma~r e~ is d_it 
heeltemal eens met Dekker da t Tot1 us 1_n d_Ie 
aeleentheid gestel moet word om sy berymmg 1n 
hersiening te neem." 

oor ps. 69, waar die beryming van ds. J. KUhn 
as ,eerste keuse" deur die Revise~rs A gestel is en 
die van Totius as ,tweede keuse, se mnr. A. J. 
coetzee: ,Eerste keuse is as geheel nie soveel 
beter as die tweede dat ek ..aan een van die twee 
voorkeur gee nie." Prof. E. C. Pienaar se van 
hierdie psalm: ,Hier kan ek my nie verenig met 
Reviseurs nie. Ek gee beslis die voorkeu~ aan 
die ,tweede keuse" (die beryming van Totius -
J. v. C.) Nie omdat dit van Totius is nie (ek het 
genoeg bewys gelewer dat ek veral Totius geen
sins spaar waar sy werk afkeuring verdien nie), 
maar omdat dit eenvoudiger en natuurliker en 
meer spontaan klink as die ,Eerste Keuse" (die 
beryming van ds. KUhn - J. V. C.). Hierdie 
beryming is vreeslik stroef - dit sukkel en 
worstel om die rymwoorde in die haak te kry, en 
al wat ten slotte daarvan kan gese word, is .... 
dit rym." 

Na ontvangs van die verslae van die literatore, 
bet die Gesamentlike Kommissie weer vergader 
op 24 Mei 1935, hierdie keer op De Aar. Daar is 
besef, gesien die resultate van die revisiewerk 
van 1934, dat daar 'n ander modus operandi ge
volg moet word vir die oorblywende tagtig 
psalms. Ds. H. Pienaar het dan oak onmiddellik 
na die opening van die vergadering kennis gegee 
dat hy die volgende dag sou voorstel: ,Hierdie 
saak, te wete die hersiening en afwerking van 
die beryming van die Psalms in Afrikaans: 

,(1) word opgedra aan 'n Kommissie wat uit 
ses Iede sal bestaan, te wete twee verteenwoor
digers van die Gefedereerde Kerke, een van die 
Ned. Herv. Kerk, een van die Geref. Kerk en 
twee letterkundiges (drs. E. C. Pienaar en G. 
Dekker). 

,(2) Die resultate van die werksaamhede van 
die genoemde Kommissie word uiteindelik aan 
die sinodes van die verskillende Kerke vir goed
of afkeuring voorgele." 

Gesien die oordeel van die literatore dat van 
die voorgelegde berymings van die reeds nage
siene sewentig psalms alleen berymings van 
Totius gekies is, het die r:ommissie van die 
Geref. Kerk kennis gegee dat hy die volgende 
dag sou voorstel o.a:. ,dat die Psalmberyming 
van Totius in sy geheel aanvaar sal word deur 
die drie Hollandse Kerke in Suid-Afrika, met 
dien verstande dat vir die nag nie gerevideerde 
Psalms ook reeds ingesonde berymings deur lite
ratore oorweeg sal word." 

DIE HUJSGENOOT 

Verder het die Kommissie van die Geref. Kerk 
voorgestel dat literatore nou verder aileen die 
beoordeling van die orige berymings sal doen. 

N ada t die volgende dag oar hierdie voorstelle 
gehandel is, is die saak verwys na 'n subkom
missie bestaande uit dr. G. B. A. Gerdener, ds. 
H. Pienaar, dr. C. J. H. de Wet, ds. J. V. Coetzee 
en ds. J. G. M. Dreyer om na die pause hieroor 
te adviseer. Na die pause het die subkommissie 
die volgende voorstel ter tafel gebring, wat alge
meen aangeneem is: 

,dat 'n Revisiekommissie benoem sal word be
staande uit twee verteenwoordigers van die Ned. 
Geref. Gefedereerde Kerke, een van die Geref. 
Kerk en een van die Ned. Herv. Kirk, die twee 
literatore (drs. E. C. Pienaar en G. Dekker) en 
prof. dr. J. D. du Toit (Totius) as ex·-officio-lid. 
Die kerklike verteenwoordigers sal deur die Kom
missies van die verskeie Kerke self benoem word. 

,Die modus operandi sal wees dat hierdie lede 
tuis sal werk en dan in begin Juliemaand saam 
sal kom om bulle bevindings te vergelyk en daar
na aan Totius te oorhandig vir uiteindelike af
werking. Die Kommissie vergader dan weer be
gin· Oktober om die finale teks van Totius te 
oorweeg en in oorleg met hom af te werk." 

Later is toe nag deur die vergadering voor sy 
sluiting besluit dat die Gefedereerde Ned. Geref. 
Kerke deur drie lede op die bogenoemde Kom
missie verteenwoordig sal word en dat ander 
digters wat berymings by die Reviseurs ingehan
dig het wat aangeneem sal mag word vir opname 
in die Psalmboek, gevra sal word om teenwoordig 
te wees wanneer bulle werk hersien word. 

Soos gebeur het met die Bybelvertaling, is die 
regte werkmetode by die revisie en samestelling 
van die Psalmboek deur die Reviseurs pas gevind 
in die weg van ervaring, nadat daar eers baie 
rondgeval en gesoek en getas is. In hierdie 
worstelinge om die regte werkmetode te vind, 
was dit byna onvermydelik dat daar soms ern
stige verskil van mening en wrywing sou ont
staan. As die werk vandag, met die opgedane 
ervaring, opnuut gedoen moes word, sou dit seker 
baie gouer en makliker afgehandel word. 

Toe die regte werkmetode eenmaal gevind was, 
het die verdere revisie voorspoedig gegaan. In 
Julie 1935 het die Reviseurs, bestaande uit dr. 
G. B. A. Gerdener, ds. P. B. Ackermann, ds. P. H. 
van Huyssteen, ds. J. V. Coetzee, ds. J. G. M. 
Dreyer, dr. E. C. Pienaar en dr. G. Dekker in 
Pretoria vergader en binne 'n week die revisie 
van die ander Psalms voltooi. Nadat die Revi
seurs 'n dag of twee besig was, het Totius by die 
vergadering gekom en het die Reviseurs sekere 
punte betreffende sy werk met hom bespreek, 
waarna die digter weer vertrek en die Kommissie 
met die werk voortgegaan het. Hierdie Kom
missie het, nadat die lede elkeen vooraf die bery-
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mings baie intensief bestudeer het, op sy 
vergaderings die oorblywende psalms gelees en, 
sander om te poog om self verbeterings aan te 
bring, hom daartoe bepaal om onder aandag van 
Toti us te bring reels en verse en 'n enkele hele 
beryming wat minder geslaagd was, betsy uit 
eksegetiese, betsy dan uit literere en estetiese 
oogpunt, gesien. Die aan- en opmerkings van 
die Reviseurs is Totius ter hand gestel, wat daar
mee wins gedoen het soos hy reeds toe al dit 
gedoen het met die opmerkings van die literatore 
vervat in hul verslae oar die revisiewerk van 
1934, sodat in September 1935 die skrywer, as 
sekretaris van die Kommissie van Deputate van 
die Geref. Kerk, reeds namens Totius aan die 
lede van die Revisiekommissie die finale teks van 
die Psalmboek kon besorg vir die finale verga
dering in Kaapstad in Oktober 1935. 

Op die vergadering van die Reviseurs in Julie 
1935 is 149 berymings van Totius gekies om op
geneem te word in die Psalmboek. Aileen oar ps. 
11 is daar geen finaliteit bereik nie. Die oor
spronklike beryming van Totius het die Revi
seurs nie bevredig nie, hoofsaaklik omdat die 
digter vir hierdie psalm die kart, vierregelige 
versvorm 6, 6, 8, 6 gekies het. Vir hierdie psalm 
het ds. KUhn oak 'n beryming ingestuur, wat die 
Nederlandse psalm se versmaat gevolg het. Toe 
hierdie psalm in Julie 1935 behandel is, het ver
skillende lede van die Kommissie dadelik die 
gedagte geopper dat Totius gevra moes word om 
'n nuwe beryming in 'n ander versmaat te !ewer. 
Op voorspraak van dr. Dekker is toe egter besluit 
om die beryming van ds. KUhn, wat oak nie 
bevredig het nie, voorwaardelik te aanvaar, mits 
hy dit oorwerk en hersien tot bevrediging van 
die Kommissie. Toe die Kommissie in Oktober 
weer vergader het, is die hersiene beryming van 
ds. KUhn voorgele, wat egter nag geen bevredi
ging gegee het nie. Toe is besluit om Totius te 
vra om 'n nuwe beryming van ps. 11 te !ewer en 
die beryming van ds. KUhn oak weer na hom 
terug te verwys met die vriendelike versoek om 
dit nogmaals te hersien. Na ontvangs van die 
twee berymings sou bulle rondgestuur word 
onder die lede van die Revisiekommissie vir bulle 
oordeel. Dit het gebeur, en die uitslag was dat 
die meerderheid van die Kommissie, volgens 
korrespondensie wat in my besit is, bulle uitge
spreek het vir opname van die nuwe beryming 
van Totius. 

86 het die werk van die vasstelling van die 
teks van die Psalmboek dan klaar gekom na 'n 
paar jaar. En in Desember 1935, nadat die 
Sangwysies-kommissie oak sy finale vergadering 
gehou het, kon die manuskrip van die Psalm
boek met die wysies kompleet aan die S.A. 
Bybelvereniging ter hand gestel word. vir oor
handiging aan die drukkers, die Nasionale Pers, 
Beperk, Kaapstad. 
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