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Insciti1. vs. Superbi-i inq,n1s •

.dw.tr' ~ .

~s 'n mens 'n 1' yenes wil uithl.al ,vord jy soms genoods.:i~k orr.
teen ~.'Vil en d1.nk j JU kop d·1xrin te steak. Die steke regverdig nie
1.1 tyd die bui t nie , r".1.'lr 1.lle s -word gedoen tot die behoud van die
inwoners. As 'n nes nooit 't1.i1geroer word nie versl'"l.p die werkkr'lg,
1.k ti ivi te it , en ini si i.tie f v 'U1 die le de d1.1rv1.n.
)ndat ek 'n 1.nom·1lie beapeur onder die ~ledere v1n die dwesgemeensk'lp wil ek my nou ~oedsmoeds op gev1.~rl lke terrain ... iets W'l.t
ek n Jg nooi t vm tev ore geaoen het nie - bei?ewe. Uy h:1ndel 'vy se wo fd
gekontroleer deur 'n voorbedq,gte doel , en n oog w:tt met Jntf enninP,
sien op die bevordering Vtl.n d1e \Velsyn v·in drn m11.tsk~1ppy. Lwe;er Kl n
ek nie oogl uikend toe s1en d·t t die q,fgodj ie s v1n die uni ve rsi te it in
die duister rundt1s .. : ... sander r~rmne 'n geV1.1.rlike 'lfgrond toesnel ,
w·3:1r dt.t1.r 1.lleen weening en kners1ng der tq,nde S1.l wees .. ...•. \. d5Jnder
d3.t 'n wq,1rskuwing hul.le toegewerp word nie.
··
D9.·tr is verq,l twe e ui tst1·i.nde f'lktore W1.:-t:rby ek my q,~ndq,g wil
~e p ·~-:i-1 nl. ( 'l) die ge brek t:in bev?egdhe id ':' i r ., n lewe·nd~ge ~k ti w~ t~ it
in die reden1.1.rskuns en (b) d'lt die eersteJ 't1.rsdf:ll11es hoer w'.1.l vl1ee
9.S W9.t hulle vlerke l:ink is m. i . w. te gou die sk~n en kleur wil 1wneem
... ·v1nt di t is rr:os . die grondsl'lg vir sukses en beKW'.l'IDlheid op Stellenbosch.-va.n 'n senior.
·v'-!-1.rom is di t d1.t die d1!nes in die sk ·1dui'Vee gewerYJ word op die
gebied V'.Ul die redena~irskuna·? I s di t gebrek 1.'ln geleentheid om die sluime rende t'llent te on t·.v ikkel l As di t g-e brek 1.9.n geleen the id is W1.1.rom
doog u so 'n toest1.nd V'ln S1.ke? W!l.a.rom lo:i1t u toe d1.t u regte ingekort
word? A.1.ne;es ien u stem reg het Wtt'lrom heoefen u nie dq,·1rdie 't'l.lent w1.t
so onmisbq,q,r is vir sukses op :Jolitieke terrein nie , sodq,t u u teenst-inders (m!l.nS) , W'l.t onbevoeg is , in die skq,nde k1.ll steak nie? Q.r besit
u d le bekw3::l.f"!he id onde rlede'? -uyns insiens ontbreek die bekW'l!.\Mhe id
g:lq,dnie , m!v\r Jf dit nou wel 1.1.ngebore is weet ek nie.1h.'lr dit is die
K:w'lliteit en nie die kw1.ntiteit W'1t so bel~ngrik is by die reden ,v trskuns. Di t is misk ien orr:dct t 11 sorr.s hie rdio fe it ui t die oog verl oo r
d3.t u pogings by tye misluk.en oo 'n fiiisko ui tlooo -dis;. "'e gter, menslik W'lnt 'n perd mot vier bene struike.l d'ln wq,t nog te se V'ln 'n mens
met twee . Ek bedoel nie d'it u die ivoord by monsterverg'l.derings moet
voe r nie ( w~int dis mos teen u beginsel s) m1.q,r wel d!tt u iets s·1l presteer op die verhoog by die Universiteits-dGb'ltsvereniging !l.nders <tS
sg,ng en kl'lviersoeel. U eis gelyke regte met die herestudente ; w1arom
gebruik u nie die' W1.t u toesesta.q,n word nie? Die enkele ui tsonderings
11.~t ek buite bes,preking, w111t die is self 'n uitsondering.
,,
Die eersteJ n.rs ... d9..'TIOS verbeel hulle d·-it hulle die ,;.vorlds is 1.S
hulle hier kom, d~i.~rom vestig h..tl.le hulle ~t1.nd'lg net op die seni 1Jrs
en vergeet om hulle klasm1. its (here) te groet, om nie ears te prq,q,t
v1n s~·un ui tg1.'ln met 'n sot nie . ,\s 'n sot 'n llej . Satin ski et het sy
mees1l of 'n skeet of 'n pseudo-bestelling 1.1.ll. Hierdie uitbu:.tery sg,l
1.ktief re·1geer vm die k~1nt V1.n die eerstej i~rs here , want d1.ar sq,l 'n
d<tg kom wo.tnneer die eerstej i.'lrs(mims) seniors S1.l word en dm ,mwilleko~rig hulle oe S'l.l vestig OU die jong bloed. In die onderbewussyn
skuil :b.1.r d'ln n.Jg die herinnering 1:1n 'n mispl:i1.ste seni 1Jriteit- die
ged1.gte d1.t diA eerstej'l.a.rsd'U!lt~s fiylle oor die hoof gesien het toe
.Fiulle· soos 'n ui t m3.nner gebeelde gedrog teen 'n skero omlynde, beh'l'l.gsieke 'lgtergrond V1.Il onrype ment'l.ll tei t sterk geprojekteer gest1.~-tn net
..... in lewende lywe . . .. d1A sinno beeld V'l.n ver'lg~ng by ui tnemendheid . ..
'n Vergeefse pseudo-ment'lliteit , voorw1...irl Nou is" d1e eerstej1.!!.r here
wq,t veronreg word -doelbewus en opsetlik ... m1ar wie siil dan, wq,nneer die
b?rdj ies ver?wg 81.l wees , die spit moet 1.fbyt'? Nie die herestudente
1

n i e , vo o rw'l 'l r.

Tydelik m'lg hi 1~ rdie pJlitiek sl1.'lgm'l<tr dit is tot ski-pbreuk pedoe
A.au die d rtrtsheid wil besef sal u uiteindelik beter V'l?:tr 1.S wq,t u onde
die huidige omstq,ndighede S<tl V1.!lr. Geniet mq,·ir die genot vm 'n senior
9ew':l.a.d mq."1r wees verseker d1.t onheil ' l voor die dMr stsi!:J.n 9.S d~nr nie
n ver1.ndering, W'lt noodvvendig 'n verbetering moet wees , kom nie.
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