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PROFESSOR S. J. PRETORIUS -
DEUR DIE REKTOR

Geruime tyd gelede h t die Registr teur, prof. S.J. Pretorius,

meeg deel dat hy aan di einde van 1966 di tuig gaan neerlê. Bai van

ons wat naby hom ge taan en gewerk het, het hom probeer beweeg om van hier-

die be luit af te si n n nog ~ paar jaar lang r a Registrateur voort te gaan,

dog - sooe k nmerkend van hom i - het hy die saak reeds met homself uitge-

maak en, ofskoon hy waard ring gehad het vir die v rsoeke dat hy langer

moes aanbly, het hy nie toegegee nie.

afsk id neem.

So kom dit dat ons nou van hom moet

Om afskeid te ne m van iemand wat jy bai goed I er ken het, met

wi jy 1 nk saamg w rk h t en op wie jy te all tye kan reken, is nie on

maklike saak nie. Soo ons S.J. Pretorius g ken het toe hy jong tudent

op Stellenbosch was t 6 is hy vandag nog. Harde, to gewyde werk rf vlug,

briljant van gees, opofferend, lojaal teenoor sy vri nde - s6 was hy in

1923, s6 w~s hy in di jare at gevolg het, en 6 is hy nog in 1966. Dit

hoef on nie te v r\10nd r i dat hy as stud nt ~ skitter nde loopbaan gehaa.

het dat hy as profes or gerespekt er nbwonder is~ en dat hy as Reg! tra-

t ur van die Universit it gewaard er en ten volle vertrou is.

liemLnd w t beter a ek nie atter geweldige verlies di. Uni ersi-

t it dour die aftr de van prof. P.retoriu ly. Dit was ~ gegun 0 baie

jar intiem met hom saam te werk. Saam het ons te do n gehad met mi~ of

er roetin sak van die Univ riteit, dan met uit re moeilike probie wat

di hoogst b lange van die Universit it raak, en dan weer met problem wat

ni n t Stell nbosch raak nie, ook al die ander universiteite van 0 s

land. Deur dit alle heen het dit my telken getr f met watt r e,

behe r ing en h lderheid van gees hy opgetree het. zy samewerking met hom

het ek st ds op prys ge~tel, khet daaruit ook baie geleer, en dit sal vir

altyd van die mooi te herinneringe in my lewe bly. Met die wyse waarop

hy t ak v rrig het, het hy ~ ware voorbeeld gestel vir diegene wat onder

hom gew rk het, en inderdaad ook vir dieg ne wat geroepe is om ná y uittrede

sy w rk voort te sit.
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Ona wens hom en mev. Pretorius en hulle gesin all van di be te
vir die toekoms toe. One bede is dat ey in di jar wat vool'lê, geluk en
goeie ~.o~dheid mag geniet. Ons vertrou dat hy ook nog steeds nuttige,
vrugbare aroeid aal verrig, en ortsweat ook dat hy dit sal doen. ant st11-
sit en stoepsit lê nie in die aard van Fanie Pretorius nie.

H.:B. HOM.


