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A s ons opskrif bo hierdie artikel lui dié professor in die O u T estamentiese V akke, dan is dit nie 'n drukfout nie. Inteendeel, Prof. D r.
B. GEMSER, wat hierdie jaar 25 jaar as professor in die O u Testam entiese vakke aan die Universiteit te Pretoria, A fdeling A , is, kan met
reg genoem word dié O u Testam entiese professor in Suid-A frika. Die
skryw er hiervan is oortuig daarvan dat geen onvoorbeoordeelde hierteen besw aar sal m aak nie.
Om verskillende redes kan Prof. GEMSER genoem word dié O u
Testam entiese profepsor in Suid-A frika. Eerstens omdat hy die eerste
w as wat a s Ou Testam entikus benoem is om in die O u Testam entiese
vakke in S.-A . te doseer. S y voorgangers in hierdie vakke, sowel in
Stellënbosch a s in Potchefstroom, het nie op 'n O u Testam entiese
onderwerp gepromoveer nie. T w eedens omdat die teenswoordige
professore in hierdie vakke in albei die Kweekskole van Stellenbosch
en Potchefstroom vir n sekere tyd sy leerlinge w as en een selfs
onder hom eksamen gedoen het. Derdens omdat Prof. GEMSER die
enigste Ou Testam entikus is wat bekendheid verw erf het buite die
grense van ons vaderland. In N ederland het hy immers meegewerk
aan die serie „T e k st en Uitleg en het vir sy rekening geneem die
deeitjies Spreu&e, Pred:&er, ƒƒo o g le d en die P saim s D ee/ ƒƒ/ w at
alm al alleen gunstige kritiek van kenners uitgelok het en wat aanlei
ding daartoe w as dat hy uitgenooi is om ook mee te werk aan die
„H andbuch zum Alten T estam ent". In hierdie D uitse serie het in
1937 uit sy pen verskyn „5prücAe <Sa/omos". In hierdie twee be
kende series het sy naam op een lyn verskyn saam met sulke bekende
O u Testam entici as BÖHL, JOH. DE GROOT, VRÍEZEN, AAGE, BENTZEN,
ALFRED BETHOLET, THEODORE RoBtNSON, e.a. A s kenner van die
moderne H ebreeuse literatuur het ook van hom verskyn „M e u TVe^reeuse T^orfyerAa/e in die serie ,,D ie Kortverhaal ' onder redaksie
van Prof. Dr. G. DEKKER. Gesien hierdie bogenoemde punte en as
rekening gehou word met die feit dat Prof. GEMSER sy studente n
deeglike vorming gee in die studie van die Ou Testam entiese vakke,
dan kan hy genoem word die grondlegger van die studie van die O u
Testam ent en aanverw ante vakke in Suid-A frika. D it is alleen maar
te betreur dat hy met sy groot kennis van die H ebreeuse taal en van
die O u Testam ent nie aangew ys is a s een van die Bybelvertalers in
A frikaan s nie, maar slegs 'n paar keer sy hulp deur die hoofvertaler
ingeroep is by die moeilikste plekke.
D ie Kuratorium is dankbaar teenoor G od dat H y in sy voorsienige wysheid die weg van Prof. GEMSER na ons Kerk en volk
gelei het en dat hy so gelei is dat hy twee keer eervolle benoemings
in N ederland van die hand gew ys het en dat in die derde geval die
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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.
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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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