om standighede so beskik is dat die derde benoeming nie opgevolg kon
word nie.
V ir 'n kwarteeu het sy rustige, toegew yde doseerwerk aan die
toekomstige predikante van die N ed. Hervormde Kerk deurgegaan.
D ie Kerk pluk in die prediking van hierdie manne, mede deur hom
gevorm, die goeie vrugte. S y leerlinge het groot waardering vir sy
k lasse en vir die deeglike w yse w aarop hy hulle inlei en bekwaam tot
die studie van die O u Testam ent.
D ie Kuratorium wil hom, as dit G od mag behaag, nog lank behou
as die professor in die Ou Testam entiese vakke en bid G od om hom
te sp aar en die kragte te gee om nog vir jare voort te gaan met die
vorming van toekomstige leraars en met sy arbeid in die diens van
die Kerk en vir die bevordering van die Bybels-Reform atoriese T eologie
in Suid-A frika.
JOH. DREYER,

V oors:ffer van cf;'e .Kuraioriufn.

D IE W E T E N S K A P L I K E B E T E K E N I S V A N
VAN

PR O FESSO R

D IE W E R K

B. G E M S E R .

O p V ry d ag 1 Junie, aanstaande, sal dit presies 25 jaar wees dat
Professor B. GEMSER sy amp as hoogleraar in die Teologiese Fakulteit
aan die destydse T ran sv aalse Universiteitskollege te Pretoria (nou
die Universiteit van Pretoria) aan vaar het. Die Fakulteit wat toe p as
nege jaar bestaan het, het oor die dienste van slegs twee voltydse
professore nl. Proff. GREYVENSTEtN en ENGELBRECHT beskik. Hulle
is in deeltydse hoedanigheid bygestaan deur Prof. MACMILLAN, destyds predikant van die Presbiteriaanse gemeente van Pretoria, wat
verantwoordelik w as vir die onderrig in die godsdienshistoriese vakke.
A s ons die Kerkalm anak van die jaar 1927 opslaan dan vind ons aan
die einde van die ry diensdoende predikante van die Kerk, in totaal 22,
vir die eerste keer in die offisiële jaarboek van die Kerk die naam van
Prof. GEMSER. Die groottotaal teologiese studente ingeskryf aan die
Universiteit w as dertien, versprei oor al die studiejare. V an hierdie
dertien w as daar slegs drie besig met die eintlike teologiese studie,
terwyl een nl. Prof. C H. RAUTENBACH, die teenwoordige Rektor van
die Universiteit van Pretoria, toe sopas die proponentseksamen afgelê
het.
N a a s sy eie vakke Kerkgeskiedenis en Kerkreg, D ogm engeskiedenis en 'n gedeelte van die D ogmatiek, w as Prof. ENGELBRECHT ver
antwoordelik vir die O u-Testam entiese vakke en Hebreeus. D ie aan 
stelling van 'n derde professor het noodsaaklik geword, want dit sou
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ook beteken dat, die vir die twee professore onmoontlike taak om die
hele kursus te behartig, enigsins verlig sou word om hulle sodoende
die nodige tyd en vryheid te gee om te konsentreer op hulle eie vakke.
T o e eenmaal die aanstelling van n derde professor deur die Kerk
goedgekeur is, is dadelik stappe gedoen en is uitgesien na n persoon
om hierdie vakature te vul. Binne die geledere van ons Kerk w as op
daardie tydstip geen O u-Testam entikus nie en gevolglik is getrag om
'n bevoegde persoon uit Holland te kry. Prof. H. TH . OBBiNK van
Utrecht, wat sy hele lewe deur groot belangstelling en medelewe met
ons Kerk betoon het, het hom ook in hierdie benoeming geïnteresseer
en het by die Kerk sterk aanbeveel dat besondere aan d ag geskenk
sal word aan die destydse predikant van die gemeente Lutjegast in
die provinsie Groningen, nl. Dr. B. GEMSER. Die beslissing van die
kerklike outoriteite, wat saamgewerk het met die van die Üniversiteit
w as eenparig ten gunste van hierdie jong geleerde, wat toe nog geen
twee jaa r tevore aan die Üniversiteit van Groningen gepromoveer het.
P rofessor GEMSER het in die jaar 1910 ingeskryf as student aan
die Üniversiteit van Groningen om in die Teologie te studeer. Reeds
spoedig aan die üniversiteit het geblyk in watter rigting van die teologiese wetenskap die belangstelling van die jong student GEMSER gelë
het. O nder die leiding van Prof. VAN DEN HAM het hy die studie in
die Hebreeus voortgeset en aangespoor deur Prof. BLEEKER, die be
kende G roningse O u-Testam entikus, het die belangstelling in die
O u-Testam entiese vakke gaandeweg aangegroei. Behalwe die eintlike
teologiese studie het 'n nuwe veld van studie en wel die van die
Sem itiese Lettere hom al meer en meer bekoor, en toe na die dood van
Prof. VAN DEN HAM Prof. F . M . TH. DE LtAGRE BÖHL sy opvolger
geword het, w as die lot van die jong teoloog vir die eerste jare altans
bepaal. H y het leerling geword by die beroemde A ssirioloog. Die
teologiese studie het hy voortgeset en in 1917 het GEMSER die doktoraaleksam en in die Teologie afgelê, maar die Semitiese Lettere het so n
vat op hom gekry dat hy ook kort daarna die doktoraaleksam en daarin
gedoen het. D ie studie aan die akademie w as hiermee afgerond, die
weg tot die bediening van die W oord het oopgestaan en die pastorie
het gew ag. Tien dae na die huwelik met M ej. K. E . JELLEMA is
Proponent GEMSER georden in die gemeente L u tjegast op 17 November
1917.
Die bande met die akademie w as sterk en in die pastoriejare te
L u tjegast het D s. GEMSER vrugbaar gebruik gem aak van die tyd tussen
die pastorale bedrywighede om hom te verdiep in die studie van die
Sem itiese Lettere, veral die A ssiries-Babilonies en die ouere Sumeries.
H iernaas het hy weekliks les gegee in die H ebreeus aan die twee
gim nasia in Groningen, vir 'n tydperk van ongeveer agt jaar. Inmiddels
het hy onder leiding van Prof. DE LIAGRE BÖHL onverpoosd gewerk
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aan die proefskrif en het op 16 O ktober 1924 die bekroning van sy
studies gesien toe hy met Prof. DE UAGRB BÖHL as promotor, in daardie jaar ook Rector M agn ificus van die Universiteit, met die proefskrif
„ D e BefeA:en:s cfer Persoonsnam en roor onze A:enn:s fan hei Leren
en DenAren tfer oucfe f}aí<yíon:ërs en A ssy riërs die graad van Doktor
in die Lettere en W ysbegeerte behaal het.
Hierdie proefskrif getuig van deeglike en omvangryke studie, die
vrug van jarelange navorsing, waarin 'n m assa gegew ens en m ateriaal
versam el en verwerk is. Dit is 'n kultuurhistoriese ondersoek na die
inhoud van die persoonsnam e in die ou Babel en Assierië om so die
gedagtew êreld van die bewoners van die Tweestrom eland te leer ken.
N a 'n aanvanklike oorsig van die Sumeriese (die ouere) nomenklatuur
kom die skrywer tot sy eintlike onderwerp die Babilonies-Assieriese
persoonsnam e, w aarvan die groot m assa gevind word in die juridiese
tekste, sensuslyste, kontrakte, briewe, e.s.m.
Die skrywer w ys op die verskil tussen die ouere Sumeriese naamgewing en die jongere A kkadiese. Die Sumeriese name is ontleen aan
die historiese inskripsies, mites, himnes, legendes, liturgieë, aan die
tem pelargief en aan die koningsfiguur wat in die ou O oste 'n goddelike
karakter dra, soos blyk uit die godsdeterm inatief waarmee dit geskryf
w ord. In die A kkadiese kry ons name wat familieverhoudings uitdruk,
nam e w at liggaam sgebreke of opvallende eienskappe van die draer
aandui, dierename (mens dink hier aan die Bybelse name bv. Rachel
w at oo: beteken of Kaleb wat die H ebreeuse woord vir honcf is),
verder plantename, beroepsnam e (cf. ons name V isser, Bakker, Smit,
Potgieter) en name w at die geboortetyd en geboortedae uitdruk (cf.
ons Bantoename Jannewarie, April, September).
GEMSER wys daarop dat daar ook baie punte van ooreenkoms is,
w at begryplik is gesien dat beide beskaw ings die Sumeriese en die
A kkadiese so innig saam gegroei het; die Sumeriese kuituur het sy spore
diep op die A kkadiese afgedruk. Gemeenskaplik is die name wat
attribute van die gode bevat, wat die godew oorde prys en wat tempelnam e bevat. H y beklemtoon die onpersoonlike karakter van die Sum e
riese eiename en noem dit „priesterlik".

V ervolgens gaan hy oor tot die sistem atiese behandeling van sy
m ateriaal en gee 'n oorsig van die in die Tweestrom eland heersende
gedagtes en voorstellings oor die godheid en die persoonsname wat
saam gestel is met een of meer godename. Besonder instruktief is die
beskouing oor die godheid in sy verhouding tot die mens en die mens
in sy verhouding tot die godheid. D ie verhouding kan drieërlei wees,
'n natuurlike, 'n familie of n etiese verhouding. Die godheid is die
skepper, die onderhouder en die regeerder, die godheid is vader,
moeder, oom, eggenoot, broer en suster; die godheid is god van die
mens, hy is die regter, die verlosser, die helper, die algoeie. Die mens
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is skepping van die godheid, hy is kneg van die godheid, hy is kind
van die godheid; die mens is godsoeker, die sondaar en die begena
digde, die beskermling en vriend, die geseënde gelowige.
V oorts w ys hy op die talryke name wat saam gestel is met die
naam van die koningsfiguur, ditsy n aardse koning of n godheid. D ie
a!gemeen oosterse vergoddeliking van die koning het sy invloed ook
laat geld op die naamgewing in die ou Babel en A ssur.
Geheel die proefskrif getuig van die deeglikheid en noukeurigheid
waarmee die onderwerp aangepak en beheers is en die resultate van
die ondersoek aangebied word. W ie die geestes- en gedagtew êreld
van die A ssieries-Babiloniese volke wil leer ken, het hier 'n ryk bron
w aaraan hy hom kan verkwik.
Enkele m aande na die promosie het die benoeming van die T ran s' aalse Universiteitskollege gekom en Dr. GEMSER het besluit om die
benoeming te aanvaar. In die eerste helfte van 1926 het hy en M evr.
GEMSER na die nuwe vaderland gekom en het op D insdag 1 Junie, na
voorafgaande toelating tot die evangeliebediening in die Nederduitsch
Hervormde Kerk van A frika, die betrekking as hoogleraar in die
Teologie alhier aanvaar. Die oorgang hierheen moes ontsaglik groot
gewees het. Gewoond aan al die fasiliteite van die biblioteke aan die
H ollandse Universiteite, met alle moontlike publikasies en tydskrifte
tot sy beskikking of altans maklik bekombaar, kom hy nou in 'n
fakulteit wat nog geen tien jaar bestaan en w at op sy bepaalde studie
gebied so goed as niks kon aanbied nie om 'n nuwe departem ent van
die O u-Testam ent hier te skep. D aarn aas w as hy verantwoordelik
vir die Hebreeus in die B.A . jare.
M et bomenslike moed en 'n onverwoesbare optimisme het Prof.
GEMSER die nuwe taak aangepak. Die hele O u-Testam entiese kursus

is omgevorm met die noodsaaklike voorstudie van die H ebreeus. M et
hart en siel het hy hom toegewy aan die nuwe werk. Y w er en geesdrif
het nie ontbreek nie B y die begin van sy doseerwerk w as hy som s wei
enigsins skugter en aarselend (skrywer hiervan w as desty ds in die
derde jaar) om 'n bepaalde mening uit te spreek, m aar met die koms
van die jare het die rypheid gekom en daarm ee die oortuigdheid, en
nog altyd die beskeidenheid waarmee hy die soms verharde studente
tog altyd weer gewen het. Nou nadat soveel jare verby is kan 'n mens
vermoed watter stil heimwee en verlange daar soms moes gew ees het
na die ou N ederland en na die Groningse Universiteit.
M aar daar het teenoor gestaan dat die nuwe, eintlik nog onbegonne
taak alhier sy bekoring vir Prof. GEMSER gehad het. O ok al het dit
partym aal selfstryd gekos om sy lot blywend aan Su id -A frik a te
verbind, n adat die stryd beslis w as het hy hom as t w are met vernuwde belangstelling en toewyding aan gegord vir die taak. M et groot
dankbaarheid en waardering het die Kerk en die Universiteit op ge88

merk dat Prof. GEMSER hom al hoe meer met A frika verbonde gevoel
het.
N a a s al die O u-Testam entiese vakke, eksegese, O .T . Teologie,
inleiding, kanongeskiedenis vir al die B.D . jare, het hy Hebreeus vir
al die B.A . jare, later nog elke jaar n Semitiese taal, Aram ees, A rabies,
Assieries-Babilonies, Egipties, Sieries of Nu-H ebreeus afw isselend,
vir die derde jaars of die M .A . Studente, gedoseer, behaiwe die O o s
terse kultuurgeskiedenis. W ie egter van mening w as dat Prof. GEMSER
Moot sou doseer, het hom vergis N a a s die ontsaghke hoeveelheid
lesings wat hy moes gee en die noodsaaklike voorbereiding daarvoor,
het hy nog tyd kon vind vir eie wetenskaplike navorsing en studie.
Geruime tyd al het sy belangstelling uitgegaan na die Spreukeboek.
Enkele m aande na sy aanvaarding van die professoraat alhier verskyn in die ,,Nieuwe T heologische Studiën" n artikel van sy hand
-— Conyeciuren 6:/ Aei BoeAr J e r Spreuken — . In die loop van die
volgende jaar, 1927, in „O n der Eigen V aa n d e l" 'n bydrae „GecfacAfenassoc:ai:'es :n Aef Spreu&en&oeA: een mtcMe/ íoí
wat
in 1929 opgevolg word deur die deel „ D e Spreuken yan 5aío/n o" in
die bekende serie „T e k st en U itleg". G raag sou ek hier as aardigheid
wou byvoeg dat ons, as sy studente, reeds voor die verskyning van
die boek kon kennis neem van die nuwere resultate daarin vervat: in
die jaar 1929 het ons in die eksegese juis capita uit die Spreukeboek
behandel.
D e .Spreuken ran 5a/o?no omvat die nuwe vertaling en die ekse
gese van die eerste 24 hoofstukke van die Spreukeboek. Die geskooldheid in die Semitiese Lettere het bevrugtend gewerk. Reeds die eerste
p arag raaf van die inleiding toon die nawerking van die proefskrif.
H y sk ry w e: „in de persoonsnamen der Babyloniërs, welke met een
godsnaam zijn sam engesteld, wordt de god door zijn belijder gehul
digd als wijs, kundig, b ezonn en . . . aldus hebben ouders bij de
naam geving van hun kinderen hun goden geëerd."
GEMSER toon aan dat die wysheid nie iets spesifiek Israelities is
nie, m aar 'n bekende verskynsel in die O u O oste, met name in Egipte
en in Babel en A ssierië, n gaw e deur die godheid geskenk aan die
mens. H y wys op treffende ooreenkomste tussen die Bybelse en O udoosterse wysheidsliteratuur, nie net alleen wat die formele kant betref
nie m aar ook na die inhoud. Die ontdekking van die wysheidsboek
van Amenemope in Egipte en die A ram ese vorm van die Spreuke van
A chikar het die vraag laat ontstaan tot hoe n mate die Bybelse
versam elaars van die Spreuke gebruik gem aak het van die in die om
wonende volke gangbare spreukeversam elings.

Geheel nuut in sy kommentaar is dan ook die verwerking van
die Babiloniese en E giptiese m ateriaal en so opvallend is die woordelike ooreenkomste dat ontlening aan die Babiloniese en Egiptiese w ys89

heidsboek nie geloën kan word nie. Die spreukeversam elaars van Israel
het egter nie bloot m eganies vertaal en neergeskryf nie maar hulle
stempel daarop afgedruk. GEMSER sien die verskil uitkom in vierderlei
opsig :
1. Die monoteïstiese Godsvoorstelling van die Israelitiese spreuke.
2. D ie konsentrasie van die moraliteit in die begrip „geregtigh eid".
3. D ie demokratiese karakter van die Bybelse spreuke. — Hier is
me die vergoddeliking van die koning te vinde nie, geen stan dsmoraal, of die geval dat 'n bepaalde kring op die oog is.
4. D ie onsistem atiese en die onuitgewerkte in die Spreukeboek, w at
w ys op minder skoolse ontwikkeling en op die besondere sorg om
die oorgelewerde trou te bewaar.
Die vertaling is helder en duidelik. Die verklaring gee blyk van
die ontsaglike hoeveelheid literatuur wat die skrywer verwerk het
sonder dat hy sy persoonlike mening daarby ingeboet het. B y die
verskyning daarvan het die boek dadelik die aan dag getrek en is
gunstig geresenseer in die teologiese wéreld. D e T eologiese Fakulteit
van die Universiteit van Pretoria het deur die eerste publikasie van
sy O u-Testam entikus erkenning van buitelandse O u-Testam entici
verkry. D ie betekenis van die verskyning van hierdie deel van „T e k st
en U itleg kan seker nie oorskat en genoeg w aardeer word deur die
Fakulteit en nie minder deur die Kerk nie. A ? daar nog tw yfelaars
w as aan die goeie reg van bestaan van die Opleiding van die Kerk,
dan w as hiermee die twyfel vir goed uit die weg geruim.
Prof. GEMSER het nie lank op hom laat w ag vir die volgende
publikasie nie. T w ee jaar later het verskyn in dieselfde reeks Sp reu 
ken ƒƒ, PrediArer en i/ooy/Zed ran -Sa/omo. Dit is n w aardige vervolg
van -Spreuken /. N aas die behandeling van die nog resterende hoofstukke van die Spreukeboek met verwerking van die sedert Deel I
verskene literatuur vind ons hier die vertaling en verklaring van die
Prediker en die Hooglied.
D ie boek Prediker karakteriseer die skryw er a s „de levensbiecht
van een teleurgestelde". „D en geest van het boek kan men wellicht
het best aldus bepalen : in zijn levenswaardeering kritisch-skeptisch, in
zijn wereldbeschouwing deterministisch-fatalistisch, in zijn ged rags
leer eudaem onistisch." Die ontstaanstyd van die Prediker stel die skry
wer in die tweede helfte of laaste kwart van die derde eeu voor C .,
'n noodsaaklike produk van die tydvak tussen die Ou en Nuwe T e sta 
ment Prof. GEMSER w ys op aan die Prediker verwante gedagtes w at
wat voorkom in Babel en Egipte en op baie punte van aanraking
tussen Prediker en die Spreuke van Jesus Sirach. O ok spore van be
ïnvloeding deur die G riekse gees is merkbaar.
D ie veel-omstrede eenheid van die boek „ligt niet in zijn aaneen
gesloten volgorde van gedachten, maar in die stemming, welke de a f
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zonderlijke overdenkingen als ondergronds verbindt". O nder die
wysheidsboeke vertoon die Prediker 'n eie karakter, moeilik benader
baar vir die krities-analiserende logies-geskoolde gees van die w ester
ling, wat die boek te veel sien as n logiese raaisel in plaas van 'n
sielkundige probleem. D eur die boek vanuit hierdie standpunt te be
nader val baie van die skynbare teenstrydighede weg en deur die
noukeurige en uiters geslaagde, vlot vertaling kom mens so tot n
beter verstaan van die Prediker boek.
Die H ooglied verteenwoordig in die Skrif die O ud-Israelitiese
liefdesliriek en is bedoel „a ls een soort bruiloftsliederenbundel, voor
beeld van en leidraad voor de gezangen, die het bruiloftsceremonieel
van een bepaald district van O ud-Palestina begeleidden."
Die skrywer w ys daarop dat om die Hooglied reg te verstaan
die in die O u-O oste geldende gebruike en gewoontes geken moet
v o rd , veral die koningsbeeldspraak. D eur die resultate van die ondersoekinge het veel wat duister w as begryplik geword. V an al die
gangbare hipoteses om 'n verklaring te gee ag GEMSER die afsonderlike
„liedere hipotese" die mees waarskynlike, wat hy dan ook toepas by
die vertaling en in die verklaring. Die allegoriese toepassing, erfenis
van die Jodendom, en reeds baie vroeg deur die Christelike Kerk oorgeneem, ag die skrywer geoorloof, meer nog beslis nodig. „H et is ook
de taak van den exegeet om met het oor der Gemeente de gedachten
te beluisteren, die in het hart der Gemeente door het H ooglied zijn
wakker geroepen."
Besondere w aardering moet ons betuig vir die vertaling van
hierdie moeilike stof. D ie beurtsange deur bruid en bruidegom, afgew issel deur die van die vroue, die gaste, die broeders, wek 'n heel
an der indruk as wanneer die H ooglied gelees word in die in die Kerk
gebruiklike vertaling. Die verklaring is verhelderend; die allegoriese
toepassing aan die end van elke perikoop lyk ons in sommige gevalle
^nigsins geforseerd.
Die verskyning van die twee dele van „T e k st en U itleg" van die
hand van die Pretoriase O u-Testam entikus het, behalwe in N ederland
€n Suid-A frika, ook die aan dag getrek en erkenning gevind van O uTestam entici in die ander Europese lande. In die vroeë dertiger jare
is d aar begin met die uitgaw e deur die bekende O u-Testam entikus van
H alle Prof. Oi*TO E ïS SPELDT van die kommentarereeks op die OuT estam ent, die later so bekende „/VanJ&ucA zum A/fen T esfam eni".
Prof. GEMSER is deur die uitgewer versoek om die Spreukeboek te
versorg, waartoe hy ingewillig het.
Nie alleen w as dit 'n vererende versoek vir en 'n erkenning van
sy verdienste a s Spreukekenner nie, m aar ook vir die Universiteit
van Pretoria, wat toe pas die status van 'n selfstandige universiteit
verw erf het, w as dit 'n onderskeiding, dat sy professor in die O u91

Testam ent, uitgesoek is as medewerker. W an neer ons iet op die ly s
van medewerkers aan hierdie kommentarereeks tref ons daar die name
aan van Proff. BÖHL en TmERRY van Leiden, (die enigste twee
N ederlanders), RoBtNSON van C ard iff (die enigste uit Engeland),
BENTZEN van Kopenhagen, KÖHLER van Zürich, HALLER van Bern,
n aas die tal eminente D uitse O u-Testam entici soos EissFELD T,
HEMPEL, HANS ScHMtDT, BERTHOLET, ALT, GALUNG, BEER, e.a.
O ok die Kerk het hom verb!y dat sy O u-Testam entikus, toe nog
m aar enkele jare na die aanvaarding van sy professoraat, hierdie buitegewone onderskeiding en internasionale erkenning van sy bekwaamhede te beurt geval het. In die loop van 1937 het dan ook verskyn
SprücAe 5 a/o?no3, wat baie goed vergelyk met die ander dele in hierdie
reeks.
V an die stof wat hy in Spreuken in „T e k st en U itleg" omrede die
praktiese oogmerk van hierdie reeks nie kon verwerk nie word hierin
nader uitgewerk. W anneer mens die aangegew e literatuur in die deel
„T e k st en U itleg" vergelyk met die, in die Handbuch vermelde, dan
val dit op watter groot belangstelling die Spreukeboek bly geniet.
T u ssen die datums van verskyning nl. 1926 en 1937 het baie nuwe
publikasies weer die lig gesien.
GEMSER w ys op die frappante ooreenkomste tussen die O udO osterse wysheidsliteratuur en die van Israel, beide wat die vorm en
wat die inhoud betref, m aar beklemtoon tog die kenmerkend Israelitiese, veral die bepaald Hebreeuse paronomasie, die eie motiveringe,
die tiepies Israelitiese gedagtes en uitdrukkings en die demokratiese
gees wat spreek uit die Spreukeboek in teenstelling met bv. die E giptiese w aar die wysheid behoort tot die kring van koninklike beamptes.
Ook w at die godsvoorstelling betref wyk die Israelitiese Spreukeboek
sterk a f van die buite-Bybelse wysheidsliteratuur. Buite Israel kom
dit nergens tot die hoogte van die religieus eties monoteisme nie. Die
w yses van Israel het wel kennis gedra van die wysheid buite hulle
eie land, hulle het die literatuursoort oorgeneem met die daaraan
verbonde wette en reëls, dog dit bruikbaar gem aak vir eie behoeftes.

In die derde versameling in die Spreukeboek word die ooreen
komste in die verklaring nader uitgewerk; die eerste helfte 22: 17-23 : 11
word deur die skrywer voorsien van die veelseggende opskrif —
ágyptisierende Sprüche. M aar ook hier w aar die skrywer van die
Bybelse Spreuke gebruik maak van die voorhande Egiptiese stof, ge
skied die navolging nie slaafs nie. Hierdie versameling toon woordelike
ooreenkomste met die wysheidsboek van Amen-em-ope. Selfs die
indeling in dertig hoofstukke wat ons vind in die Egiptiese Spreuke
boek vind hier weerklank. O pvallend is die standpunt wat Prof.
GEMSER in die Handbuch inneem. In „T e k st en U itleg" daar skrywe
hv nog in die verklaring by 2 2 :2 0 , „H et woord eerpisieren met ERMAN
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€n GRESSMANN als derí:g te lezen, hier te denken aan de dertig hoofd
stukken van het Egyptische spreukenboek en in onze verzameling
dertig perioden te vinden, lijkt ons om verschillende redenen meer
scherpzinnig dan w aarschijnlijk en ju ist." In die Duitse kommentaar
word die betreffende woord met cferiiy vertaal en heet d it : „S o g a r
die Einensteilung in dreissig Kapitel (H auser) scheint der Israelitische
Sam m ler als Programm für seine Sammlung übernommen zu haben."
Die boek bevat 'n skat van gegew ens en getuig van die w erkkrag
en die skerpsinnigheid van Prof. GEMSER. V ir my bly dit 'n probleem
dat 'n mens só veel só goed kan sê in 'n bestek van 85 bladsye.
D ie taak van Prof. GEMSER aan die üniversiteit is intussen verlig.
In 1938 het die departement van Semitiese T ale wat onder die leiding
van Prof. GEMSER tot n selfstan dige departement in die Fakulteit van
Lettere uitgegroei het 'n eie leerkrag verkry in die persoon van Dr. A.
VAN SELMS en van toe a f het Prof. GEMSER die hand vry gehad om
hom uitsluitlik besig te hou met die O u-Testam entiese vakke.
T yden s die verblyf van Prof. GEMSER met studieverlof in Holland,
gedurende die jaar 1947, het in A frika opnuut die vrees ontwaak, dat
die ou M oederland, w aar die werk en persoon van die hoogleraar baie
hoog gestel is, hom nie meer na A frika terug sou laat gaan nie. M et
groot spanning is gew ag op die besluit van Prof. GEMSER. T o e die
beslissing eindelik geval het, het daar 'n gevoel van oplugting en ver
adem ing deur die Kerk gegaan.
Prof. GEMSER het teruggekeer na Suid-A frika en aan die begin
van die akademiese jaar 1948 sy werksaam hede hervat. Die Algem ene
Kerkvergadering wat in M ei van die jaar byeengekom het, het in sy
vergadering sy dank en w aardering betuig aan Prof. GEMSER vir sy
beslissing en dat sy weg so gelei is om nog langer sy dienste aan die
K erk en üniversiteit alhier te kan gee.
In 1949 het hy sy toe reeds tien jaar oue, m aar deur die oorlog
vertraagde belofte aan sy leermeester Prof. DE UAGRE BÖHL vervul,
om die laaste deel van die P sa/m s in „T e k st en ü itle g " te versorg,
'n bewerking van Psalm s 90-150. In sy metode van behandeling van
die stof sluit hy hom aan by die van DE LïAGRE BÖHL. In alle opsigte
vorm dit 'n w aardige vervolg op die eerste twee dele van die hand
van die hoofredakteur van die reeks.
Die vrees wat die skryw er uitspreek in sy ,.W oord vo oraf", dat
hy deurdat hy nouer aangesluit het by die Hebreeuse teks in sy ver
taling die genot van die lees daarvan sal verminder, blyk gelukkig
ongegrond. O ns noteer hier net Psalm 90, 104, 121 uit die groot
getal buitegewoon mooi vertaalde Psalm s.
M eer behoudend en versigtiger as DE LiAGRE BÖHL is GEMSER
w aar dit gaan om die „troonbeklim m ingspsalm s", wat 'n groot deel
van hierdie vierde bundel in die Psalm boek uitmaak. Psalm s 95-100.
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H ierdie Psalm s naas enkele ander o.a Psalm 47 is bekend geword
onder die naam „troonbeklimmings- of troon bestygingspsalm s'. Hulle
sou gesing wees by geleentheid van die O u-Israelitiese N uw ejaarsfees,
soos w at dit gebruiklik w as in Babel. A naloog aan die jaarlikse
troonsbeklimming van die god M arduk in Babel, sou in Jerusalem die
troonsbestyging van Jahw e op die feesdae gevier wees. Die betekenis
van hierdie gebeure w as dat H y opnuut Koning op die eerste dag van
die nuwe jaar word, en sy volk in die komende jaar sal seën en beskerm. A an hierdie hipotese is die naam van die N oorse O u-T esta^
menticus MowiNCKEL verbind. Dit het baie aanhangers gevind maar
ook heftige bestryders wat hulle argumente daarop grond dat nergens;
in die O u-Testam ent 'n kultiese teks of uitspraak te vind is w aarvan
met sekerheid afgelei kan word dat daar ooit in Israel so 'n troonsbestygingsfees van Jahw e bestaan het nie.
Prof. GEMSER spreek dan ook by voorkeur van die „koningschapG ods-psalm en". O ok die vertaling w ys in hierdie rigting. W a a r
DE LiAGRE BÖHL in Psalm 4 7 :8 , 9 vertaal — G od werd de Koning
der gansche aarde en — G od werd Koning over de volkeren, daar
vertaal GEMSER dieselfde werkwoord met — is (als) koning (opger
treden), so ook in Psalm 97 — De H ere is (als) Koning (opgetreden),
en by die uitleg skrywe hy „deze uitdrukking geeft niet het statische,
rustige regeren aan, m aar het dynamische, actieve optreden als koning."
En verder „het gaat hier niet om een voor de eerste maal koning
worden m aar een voor aller oog als koning optreden."
A l mag hierdie hipotese baie moeilikhede oplos in die Psalm s as;
hulle betrek word by die troonbeklimmingsfees van Jahwe, soos DE
LiAGRE BÖHL opmerk, bly die aannam e van so 'n fees in Israel nog
veronderstelling. Die laaste woord hieroor is nog nie gespreek nie.
W a t die liedere Hammaálót betref, die P salm s 120-134, wat 'n
groot deel van die vyfde en laaste bundel van die Psalmboek vorm,
ag GEMSER nadat hy die ander verklarings afgew ys het, die verklaring
van „pelgrim sliedere" die mees w aarskynlikste te wees. Die pelgrimsstemming sien hy ook verteenwoordig in die s.g. trapperitme — die
verskynsel dat 'n bepaalde woord of gedagte in 'n vers in die volgende
vers weer herhaal word. In die vertaling laat hy dit duidelik uitkom
deur die betreffende woord te spasiëer.
Die opvatting van MowiNCKEL dat hierdie psalm s gedien het as
prosessieliedere by die jaarlikse troonbeklimmingsfees van Jahwe met
geleentheid van die Israelitiese N u w ejaarsfees w ys hy af, omdat dit
steun op „een archeologische aanvechtbare interpretatie van teksten'
en die inhoud van die tekste te veel betrek op net een bepaalde kultiese
handeling. Die liedere H am m aalöt moet wellig gesing gewees het met
geleentheid van die optrek na die jaarlikse groot feeste wat in
Jerusalem gehou is.
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GEMSER het met die vertaling en verklaring van die vierde en
vyfde Psalmboek bew ys dat hy 'n uitnemende PsalmverklaardBr is;
'n goeie leidsman in hierdie moeilike taak. „Psalm verklaring, so
skryw e Prof. DE GROOT, ,,is in het algemeen niet gemakkelijk. Psalm 
verklaring eischt n aast wetenschappelijke scholing, ruimte en wijdte
van blik; de exegeet moet staan onder den vrijen hemel G ods, met
een verren horizon om zich heen, en hij m ag zich niet opsluiten in een
kamer met stoffige boeken. H et leven in den vollen zin des w o o rd s:
leven met G od, met de menschen en met zichzelf, is de allereerste
voorw aarde voor een psalm verklaring, die niet beneden peil wil
blijven. '

V a n Psa/men //ƒ in „T e k st en U itleg" kan ons met vrymoedigheid s ê : dit het nie benede peil gebly nie.
D ie publikasies van Prof. GEMSER in die afgelope kwarteeu het
betrekking op sy bepaalde studieterrein nl. die O u-Testam ent. D og
die ou en eerste liefde, die vir die Sem itiese Lettere, wat n tydlank
gelyk het of dit sluimer, het weer wakker geword en sy aansprake
weer laat geld. In die loop van die vorige jaar het hy begin met die
opstel van 'n Ne&reeHse SpraaAr^uns, in A frikaan s, wat in die loop van
hierdie jaar, die jubeljaar, sal verskyn. D it sal tewens die eerste
H ebreeuse grammatika in A frikaans wees.
V ir die wetenskap met name die van die O u-Testam ent en die
Sem itiese Lettere, kan sy dienste seker nie genoeg waardeer word nie.
O p hierdie tydstip kan dit wellig nog nie in die regte perspektief gesien word nie. Dit kan ons wel met vrymoedigheid konstateer, en
niemand sou dit kan betwis nie, dat hy die grondlegger is van die
wetenskaplike studie van die O u-T estam ent in Suid-A frika; die beste
kenner van die O u-Testam ent hier in ons land, 'n feit wat trouens
ook blyk uit die erkenning en w aardering van sy werk, eienaardig
genoeg deur vakgeleerdes uit alle dele van die wéreld, tot beskaming
van sy eie mense. O ns dink aan die jare van die Bybelvertaling in
A frikaan s toe die hulp van 'n deskundige van oorsee bygehaal is om
op die gebied van die O u-Testam ent te adviseer met verbygaan van
die Pretoriase O u-Testam entikus, wat soos die praktyk tog uitgew ys
het kop en skouers bo hierdie raadgew er van die Bybelvertalingskommissie staan en bowendien deur sy verblyf hier meer kennis gedra
het van die A frikaanse idioom en segsw yse.
O ok sy onlangs toetrede, op versoek, tot die redaksie van die
nuut opgerigte internasionale tydskrif vir die O u-Testam entiese studies
Tesiam enium V eius, getuig van die w aardering van vakgenote van
internasionale grootheid.
M aar nie alleen op die gebied van die O u-Testam ent het hy verdienstelike werk gelewer nie. Prof. GEMSER w as die skepper van die
eerste departement van Semitiese T ale in Suid-A frika. T o t met sy
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koms w as dit 'n onbekende studievak in ons tand. W e ! is aan verskiitende universiteite Hebreeus as noodsaakhke voorstudie vir die
teologie gedoseer, maar van die wetenskaplike studie van die Semitiese
T a !e w as daar voor sy koms geen sprake gewees nie. Dit w as hy,
wat begin het om H ebreeus, Aram ees, A rabies, Babilonies-Assieries,
Sieries, Egipties en N u-H ebreeus te doseer. O nder sy ou-studente is
nie net die predikante van ons Kerk te reken nie, maar die professore
van die O u-Testam ent te Potchefstroom en SteHenbosch, DU T o iT en
VERHOEF, en die professor in Semitiese T a le in SteHenbosch, W E !S S
is van sy oud-leerlinge.
T e midde van die aanvoor- en pionierswerk wat hy hier begin
het en uitgebou het, waarin hy altyd hart en sie! w as, het hy die tyd
gevind om te studeer en te pubiiseer. T ro ts baie aantreklike en aanloklike aanbiedinge uit die ou moederland, van ou en gevestigde
universiteite het hy hier gebly om die eenmaa! begonne taak te volbring, om die Universiteit van Pretoria, die wetenskap en die H er
vorm de Kerk te dien — nog meer om die werk te doen van sy Sender
en O pdraggew er.
En w aar hy nou in hierdie jaar m ag terugsien op die arbeid van
'n kwarteeu, wat ook dikwels insoverre dit die studente betref 'n ploeg
op rotse moes gewees het, wil die Kerk aan die jubilaris en M evr.
GEMSER sy hartelikste gelukwense oorbring en onder die skare wat
saam jubel vanjaar sal die stemme van die oudstudente nie ontbreek nie.
Pretoria, 2 9 /1 /1 9 5 1 .

E . S. M u L D E R .

G IL G A M E S J E N A D A P A A L S V O O R B E E L D E N V A N
DE

H IS T O R IS E R IN G

DER

M YTH E.

W anneer ik ter ere van onze jubilaris uit het eigen arbeidsterrein
de beide Babylonische helden als voorbeelden van historisering van
de mythe kies, betekent deze formulering van het onderwerp reeds een
innerlijke beslissing in een dilemma, w aarvoor ik een principiële op
lossing — zelfs in de vorm ener synthese — als onmogelijk beschouw.
T ussen de twee m ogelijkheden: historisering van de mythe of mythologisering van de geschiedenis, bestaat een wisselwerking met talrijke
variaties, die zich in geen schema laten dwingen, daar de geschiedenis
zich nu eenmaa! nooit herhaalt. Het ga at hier niet om de rite in zijn
verhouding tot de mythe, m aar om de uitbeelding der geschiedenis,
als datgene wat zich nooit herhaa!t, in haar verhouding tot rite en
mythe. V oor deze uitbeelding zou als vooronderzoek een vergelijkende
beschouwing van de beginstadia der geschiedschrijving in het N abije
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