W Y L E P R O F . H. G. V IL }O E N .
O p die 10de Desem ber 1952 is Hendrik Geldenhuys V iljoen oorlede. Hoewel sy gesondheid al geruime tyd te wense oorgelaat het, het
die berig van sy afsterw e vir die meeste van sy kollega's, studente en
oud-studente tog onverw ags gekom, want kort tevore is nog met groot
blydskap verneem dat 'n heel delikate operasie met welslae op hom
uitgevoer is.
Eintlik kan 'n mens nie praat van „oud-studente" van Prof. Viljoen
nie. A s mens eenmaal onder sy kundige leiding studeer het, laat die
beeld van hierdie man mens nie meer los nie. A fgesien van die indruk
w at sy fenomenale belesenheid en kritiese oordeel by sy studente nagelaat het, het veel van die sonderlinge m aar tiperende segsw yses van
Prof. V iljoen feitlik deel gaan word van die taalskat van sy hoorders.
Alle studente sal sy vinnige en rake replieke onthou, solank as wat hulle
hierdie heengegane leermeester sal onthou. S y kennis het hy deurgegee
aan en sy stempel het hy afgedruk op letterlik honderde predikante en
teologe in Suid-A frika. Feitlik drie-kwart van die predikante-corps
van die N ed. Hervormde Kerk het die voorreg gehad om onder hom
te studeer. H y het nooit een van sy studente vergeet nie m aar uit sy
vrae by 'n herontmoeting het altyd weer geblyk dat hy met belang
stelling die loopbaan van sy gew ese studente gevolg het.
Ten dele kon die hoë peil van die teologiese studie aan die Universiteit van Pretoria alleen gehandhaaf word op grond van die gron
dige voorstudie wat studente by Prof. Viljoen geniet het. Sedert
A ugustus 1931, toe hy wyle Prof. Reynink opgevolg het in die leer
stoel vir G riekse Letterkunde, het hy daardie leerstoel uitgebou tot een
van die vernaam ste en ge-eerdstes aan die Universiteit. E n daarmee
is veel gesê want die dertiger jare w as van die moeilikstes in die be
staan van die Universiteit van Pretoria. Dit w as die tyd van die
afrikaansw ording. D ie strome van antipatie teen hierdie afrikaanse
sentrum van hoër opleiding in die N oorde, is sk aars-sk aars vergoed
deur die warme ondersteuning van simpatiseerders. Prof. V iljoen het
met sy aankom s hier dadelik in die middel van die stroom gaan staan,
as leerkrag en as voorvegter van die ideaal van 'n afrikaans-talige
universiteit. V ir beide hoedanighede w as hy goed voorberei. S y rekord
as student is lofryk. In 1912 het hy sy voorstudie met lof voltooi aan
die K aapstad se Universiteit. V a n alle kandidate in die land w as hy die
hoogste. D aarn a vertrek hy na Groningen w aar hy in 1915 onder
Prof. V o llg raaf promoveer op die proefskrif, Herodoti Fragm en ta in
Papyris Servata. D ie doctors-graad het hy met lof behaal. H y het
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ook nog in sy G roningse jare colleges gevolg by die beroemde Prof.
van W agenin gen. In sy aanbevelingsbrief na die Universiteit van
Pretoria, kom die volgende sinsnede vo o r: "D r. V iljoen is considered
by those competent to judge, as being one of the m ost outstanding
students in G reek and C lassics and C lassical Studies in South A fric a."
S y loopbaan as hoogleraar het die w aarheid van hierdie oordeel be
vestig. S o ook sy publikasies van internasionale form aat.
M aar ook vir die stryd om die afrikaansw ording van die U niversi
teit van Pretoria w as hy goed toegerus deur sy ingebore rake oordeel,
sy warm e liefde vir die volks-eie en deur die termyn w at hy gedien
het a s hoofredakteur van D ie H uisgenoot.
in 'n dankbare terugblik op die lewe van hierdie betekenisvolle
man wil die redaksie van die H ervorm de T eologiese Studies sy medelyde betuig teenoor mevrou V iljoen en haar kinders en ook teenoor die
Universiteit van Pretoria in n moeilik oorkom bare verlies.
A . S. G E Y S E R .

D IE „ G E M E N G D E H U W E L I K " IN D IE O U T E S T A M E N T .
D ie term „gem engde huwelik is sn aak s en vir verskillende uitleg
vatbaar. Sn aak s : want iedere huwelik is as sodanig 'n menging van
twee lewens en twee families. D ie Latyn se w oord vir ,,om te vermeng ,
fmsceo, en die Griekse,
is altw ee aan du idin gs van die huweliksgem eenskap.
E n vir verskillende uitleg v a tb a a r : In N ederlan d verstaan mens
onder „gem engde huwelijken" en in E n gelan d onder „m ixed m arriages
gewoonlik huwelike, waarin die eggenote tot verskillende geloofsgem eenskappe behoort. D ie Room se Kerk erken dié soort van huwelike
nie as huwelike in die kerklike sin van die w oord nie, sodat die kinders
wat uit die ,,gem engde huwelik gebore w ord deur die Room se Kerk
a s onwettige kinders beskou word; die Protestan tse K erke beskou hulle
wel as wettig, hoewel in die algem een nie as gew ens nie. Natuurlik
geld dit in hoofsaak van 'n huwelik tussen 'n P rotestan t en 'n Roomse,
w aarvan die volksmond sê :
„T w e e geloven op één kussen,
d aar slaapt de duivel tu ssen ."
T een 'n huwelik tussen twee lede van twee verskillende Kerke,
w aar die H eilige Skrif as hoogste rigsnoer aan v aar word, het die
meeste P rotestantse Kerke geen besw aar nie.
In Su id -A frika kry die term „gem en gde huw elike" ander betekenisse. V roeër is dit toegepas op die huwelik tussen twee persone
wat tot verskillende kleurgroepe behoort. N ou dat die huwelik tussen
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