
dexter
Jou Eie Koerant24 Mei 2005

Die Dexter word uitgegee deur die Jakaranda Groep. Kontak ons met nuus of as jy wil adverteer by kontakdexter@mailbox.co.za.

EcomWise (Pty) Ltd
Vir al jou nuwe hardeware 

behoeftes!
Kry dié intreevlak rekenaar -

AMD® Sempron™ 2200+,
EPoX Mainboard with Integrated 
UniChrome™ Graphics,  6 Channel Audio, 
10/100 LAN,
Midi Tower, 1.44MB FDD, Speakers,
Samsung 256MB DDR-400, Seagate 40GB 
Hard Disc Drive 
LG Studioworks 15" Monitor, LG DVD-
ROM/CD-Writer Combo, Mecer 56K 
Modem
Microsoft Basic Keyboard, Microsoft Basic 
Optical Mouse, Microsoft Windows XP 
Home Edition OS

- vir slegs R4 199
Kontak ons nou vir ‘n
kwotasie. 

Skakel Kobus by 072 687 8097

Kobus Bezuidenhout egter dat enige party wat Mamelodi se 
stem agter hom kan vestig sy getal setels 

Die polemiek rondom die Mamelodi in die VSR stewig sal vermeerder. 
kampus wil ook nie einde kry nie. Volgens een student sal die DA  baie meer 
Afrikanerstudente is onsteld oor ‘n setels in die VSR kry as hulle op hierdie 
onlangse versoek deur die DA dat die manier VF+ se stemkrag verminder.
Mamelodi kampus se studentestrukture in Volgens 'n woordvoerder van VF+ sal die 
sy geheel by die hoofkampus moet inskakeling van Mamelodi by die 
inskakel.  hoofkampus die Afrikaanse kultuur en die 
Die DA het onlangs die versoek  amptelik handhawing van hoë standaarde ernstig in 
by die VSR ingedien. Volgens Burger gedrang bring. Die VSR president, 
Botes van die DA sal hy graag wil sien dat Cornelius Jansen van Rensburg, het ook 
die Mamelodi kampus proporsioneel op daarop gewys dat Mamelodi heeltemal 'n 
die hoofkampus se VSR stemreg kry, en ander kultuur en  behoeftes as die 
glo hy die stelsel sal dan meer regverdig hoofkampus het, en dat die inskakeling by 
wees. Hy ontken dat Afrikaanse studente die hoofkampus op chaos sal uitloop. Dit 
baie stemkrag gaan verloor en sê dat is op hierdie stadium nog onduidelik of 
Mamelodi se 4000 swart stemme nie  teen die Mamelodi kampus wel by die 
die hoofkampus se 13000 Afrikaanse hoofkampus gaan inskakel.   
stemme veel gewig sal dra nie. Dit blyk 

DA rig oë op Mamelodi

Ernst Roets

“Die burgermeester van Pretoria is 'n 
tweegat jakkels” en ander skerp uitsprake 
is deur die sanger Steve Hofmeyr by 'n 
reuse protesaksie in die middestad 
uitgespreek. Die protesaksie van 21 Mei 
kom in reaksie op die ANC se poging om 
Pretoria se naam na Tshwane te verander. 
Die protesaksie is deur Solidariteit gereël, 
maar is ook ondersteun deur die AKB, 
DA, VF+ en ander organisasies. Volgens 
'n woordvoerder van Solidariteit wil die 
A N C  m e t  h i e r d i e  g e p o o g d e  
naamsverandering ‘n sekere deel van ons 
geskiedenis uitwis. Volgens Jan Hendrik 
Kay, Tuks leier van VF+, word daar ook 
miljarde rande se belastinggeld in die 
proses vermors.
Tukkie-studente het in groot getalle by die 
aksie opgedaag. Daar was meer as 200 
studente wat saam met Steve Hofmeyr die 
bekende VF+ “Jou Pa” t-hemp gedra het. 
Een van die studente se plakkate wat baie 
aandag getrek het was die een van 
“Tshwane is Aapstad”, wat verwys na die 
Sotho woord Tshwene wat “aap” beteken. 
'n Petisielys is aan 'n amptenaar van die 
ANC-regering oorhandig.

“TSHWANE IS AAPSTAD”

Saam in die stryd vir die behoud van Pretoria se naam. Die VSR president en lid 
van VF+, Cornelius Jansen van Rensburg, en die bekende sanger Steve Hofmeyr.

Kontakdexter@mailbox.co.za
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Briewe

NA MY 
MENING...

Bertus Kruger verkies word wat al sy beplanning vir 
volgende jaar kan doen, en dit het ons in 

Die Vryheidsfront plus (VF+) op Tuks het die puik persoon van Jan Hendrik 
onlangs 'n nuwe leier verkies. Jan gevind”. Cornelius bly tot aan die einde 
Hendrik Kay, VSR-lid en UK-lid vir van die jaar nog steeds betrokke by VF+. 
Akademie, is verkies om in die plek van Studente het ook hul dank teenoor 
Cornelius Jansen van Rensburg die party Cornelius vir sy harde werk uitgespreek. 
in die volgende tydperk in te lei.  Studente  met wie die Dexter gepraat het 
Cornelius, tot onlangs toe nog die leier, is tevrede met Jan Hendrik se verkiesing. 
voltooi aan die einde van die jaar sy Volgens Burger Botes van die DA is Jan 
studies, en moes dus as leier terugstaan. Hendrik 'n aangename mens. Josef Steyn 
Volgens Cornelius, huidiglik die VSR- van Die Vat het Jan Hendrik geluk 
president, beteken dit egter nie die einde gewens, en aangedui dat hy verseker is dat  
van sy betrokkenheid by die VF+ nie. VF+ as die grootste party op Tuks nog 
“Om die VF+ vaartbelyn en studentgerig steeds Afrikaners se belange ten sterkste 
te hou, moes daar nou al reeds 'n leier sal uitdra. 

VF+ verkies nuwe leier
Is die DA in ‘n krisis?

Ek sien dat die DA deesdae orals vuur 
doodslaan. Hul leier, Hein Swanepoel, 
het bedank (wonder maar wat die rede 
kan wees). Dinge wil ook nie lekker 
vlot werk nie, en daar kan dalk nog lede 
loop. So ek wonder, is die DA in ‘n 
krisis?

Anoniem

Hartlike gelukwense!

 
Soos 'n vars briesie is die nuwe koerant 
wat die lig gesien het stukkie vir 
stukkie verslind. Dit is werklik 'n riem 
onder die hart dat daar studente op 
Tukkies is wat bereid is om op te staan 
vir die waarheid en met nugtere 
rasionele denke die werklikheid in 
Suid-Afrika en ook op jul kampus op 'n 
besondere wyse aanspreek.
Die belangrikheid van die verspreiding 
van suiwer inligting kan nie genoeg 
beklemtoon word nie en het jul reeds 
met hierdie eerste uitgawe gewys dat 
die waarheid en slegs die volle 
waarheid vir Die Dexter belangrik is.
Die werklikheid in Suid-Afrika is 'n 
regering wat 'n beleidsrigting inslaan 
wat vir niemand enige goed kan inhou 
nie, en mense besef dit nie altyd nie.
Mag jul met hierdie koerant net van 
krag tot krag gaan en sodoende 'n 
bydrae maak om sluimerende (so hoop 
ons) beginsels weer na bo te laat kom.  
Laat jul bydrae so wees dat elke 
Tukkiestudent wat nog enigsins murg 
in sy pype het as gevolg hiervan 
uiteindelik kan sê: "Ek het 'n keuse 
gemaak om nie myself en my volk te 
versaak nie - daarom sal ek ook opstaan 
en my stem laat hoor!"
Baie sterkte!

  Bennie van Zyl
Hoofbestuurder TLU SA

Saterdag toetse is verkeerd

Een ding wat my kwaad maak is die 
semester toetse wat op Saterdae 
geskryf moet word. Ons naweke word 
so verkort, en wie kla dan as ons die 
Maandag nie aandag in die klas gee nie. 
As UP elke dag vir al die studente 
lokale het, hoe is dit dan moontlik dat 
daar nie vir studente lokale in die week 
oop is vir toetse nie. As daar net beter 
georganiseer word, sal dit nie nodig 
wees om op 'n Saterdag toets te skryf 
nie. Studente sal na my mening beter 
presteer as hulle ‘n gebalanseerde 
akademiese week het.

Willem Volschenk

S k r y f  v i r  d i e  D e x t e r  b y  
kontakdexter@mailbox.co.za

Die laaste paar maande is daar 'n Dit gaan goed in Suid-Afrika! Ons lewe 
verskriklike geblêr oor plagiaat aan die in 'n demokrasie waar almal gelyk is, en 
gang. As mens van die aanvaarding almal se regte beskerm word. Net jammer 
uitgaan dat plagiaat wel so 'n groot die 1600 (!) boere wat al sedert '94 op 
probleem is as wat die Universiteit dit wil hulle plase vermoor is het nie 'n reg tot 
maak, kan mens opreg die vraag vra. lewe nie. Ook jammer dat kultuur 
Waar kom hierdie integriteitsprobleem beskerm moet word, behalwe as dit kom 
vandaan? Hoekom is dit vir studente so by name soos die ou kleintjie, ek dink, 
maklik om 'n ander se werk as sy eie voor “Pretoria” of so. “All animals are equal, 
te hou? Reguit: Hoekom lieg studente so but some are more equel than others.”?
maklik, en voel nie sleg daaroor nie? As mens dan soveel keer in die media 
Voor ek my studies aan UP onderneem hoor van regeringsamptenare wat bedrog 
het, was ek onder die indruk van 'n groot, pleeg met reiskoepons, die adjunk-
uitstekende Afrikaanse universiteit. Ek president wat sy ou goeie vrind help om 
moet toe agterkom, dat ek verseker om hier en daar 'n tendertjie of wat te kry, wie 
die bos gelei is, want hoewel UP miskien se voorbeeld moet ons dan nou volg? Of 
die universiteit met die meeste maak ons maar in Rome soos die 
Afrikaanse studente is, hy verseker nie Romeine?
die Universiteit waar klas die meeste in Of miskien lê die kern van die probleem 
Afrikaans aangebied word is nie. En elke juis daarin dat dit so in ons kele afgedruk 
keer as Oom Calie weer op KykNet of op word dat ons skuld het aan een of ander 
SABC 2 iets te sê het oor hoe Afrikaans verlede, ons wandade wat ons kwansuis 
UP is, dan wonder ek by myself. Is dit dan gepleeg het moet regstel!? Ek wil 'n mooi 
nie blatante liegstories nie? vrou kry, klaar leer en lekker gaan geld 
Verder onderskryf UP natuurlik beginsels maak. Ek het geen aandeel aan een of 
soos vryheid van spraak, assosiasie ander verlede nie, ek kon skaars verstaan 
meningsuiting en al die grootwoorde wat wat op Heidie aangaan toe die 
in die grondwet vervat is. Hoekom word “demokrasie” aangebreek het. As ek dan 
die graffitti muur dan toegeverf as nou weet ek het geen skuld aan iets nie, en 
studente in 'n poging om aksies te bemark juis hierdie skuld van my word die 
simbole verf wat kwansuis vir die bestuur heeltyd as die waarheid voorgehou, hoe 
'n probleem is. Hoekom moet lede van die kan ek dan anders as om ook net blatant te 
studenteraad ondemokraties twee swart lieg?Dan kom Jake White ook nog en hy 
en twee wit verteenwoordigers na die kies op grond van meriete meer Stormers 
raad en die senaat stuur? Maak nie saak of as Bulls vir die springbokspan.
vier swartes (of vier wittes) demokraties Dan vra ek, hoekom mag ek dan nie my 
verkies word nie. Dit is die reel. Hoekom maatjie se werk afskryf nie?
word daar teen 'n privaat koshuis soos 
Huis Voortrekker gediskrimineer? Is dit Retroboer
dan verkeerd om 'n kultuureie koshuis te 
hê? Of is die res van die wêreld agter die Bogemelde is die skrywer se eie mening, 
tyd met hulle toenemende erkenning van en weerspieël nie noodwendig die 
minderheidsregte? standpunt van Dexter nie.

'n Geblêr Van (Sonde) 
Bokke
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lid, sluit die bestuur Voortrekker uit omdat Antoinique van Staden
hulle onder dwang staan om te 
transformeer.  Jan Hendrik woon al vier Huis Voortrekker word al lank deur die 
jaar in Voortrekker en was in 2004 die HK Universiteit van Pretoria se topbestuur as 
van Kultuur.  Hy sê ook dat dit voordelig “regs” en rassisties bestempel.  Huis 
is vir Voortrekker dat hy nou op die VSR Voortrekker word verbied om aan enige 
dien.  Indien die bestuur bang gaan wees UP-verwante aktiwiteite deel te neem.  
vir vrae oor ekslusiewe huise van die Huis Voortrekker het drie sosiale 
Universiteit, hoe word dit verduidelik dat aktiwiteite met dameskoshuise gereël 
Savanna slegs Swart inwoners in hul gehad.  Van hierdie drie “socials” het net 
koshuis het?  Sommige UP-daghuise het een plaasgevind.  Die koshuisouers het 
met Ienk melodienk slegs Blanke blykbaar onder opdrag van Prof. Roelf 
deelnemers gehad.  Die Chinese Visser die ander twee afgestel.  Volgens 
Vereeniging se lede bestaan slegs uit UP-bestuur bevat Huis Voortrekker se 
Chinese.  Huis Voortrekker se inwoners is grondwet 'n uitsluitingsklousule.  Dit is 
Afrikaanse, Christen mans.  Hoekom egter ongegrond.  Al wat hierdie klousule 
word daar net teen hulle gediskrimineer?  sê is dat slegs Afrikaanse, Christen mans 
Huis Voortrekker vra geen finansiële in Voortrekker mag bly.  Nog 'n vereiste is 
ondersteuning van UP nie, net om dat die inwoners aan die drie Susters-
toegelaat te word tot UP-verwante kerke moet behoort.  Dit is die 
aktiwiteite soos sport- en kulturele Hervormde-, Gereformeerde- en AP-
byeenkomste.Kerk.  Volgens Jan Hendrik Kay, VSR-

Dit was met 'n tikkie humor wat ons die 
redakteur  van die  Perdeby se  
kommentaar oor die Dexter gelees het. 
Net vinnig die ware feite. Ons het net een 
keer gesê dat ons objektief is, nie 
“heeltyd” soos Perdeby beweer nie. Ons 
het ook nooit beweer dat die Perdeby 
moet toestemming vra voor hy iets kan 
plaas nie, een van ons briefskrywers het. 
Die redakteur van Perdeby het dit egter 
nou duidelik gestel dat hulle wel deur UP 
topbestuur befonds word en met die 
topbestuur saamwerk (praat van 
objektiwiteit). Die Perdeby kla ook dat 
ons berigte net in Afrikaans is. Dalk 
moet hulle oor Kampus-Beeld ook begin 
kla. Dan kom die ou geykte uitsprake 
van “ondergronds en regse” wat altyd 
deur iemand wat deur 'n Afrikaner 
bedreig voel geuiter word. As iemand vir 
die waarheid, Afrikaans, die behoud van 
Pretoria se naam of die Dexter stry, is hy 
“regs”. Ag asseblief, dink tog iets anders 
uit om die Afrikaanse komponent op 
Tuks te beskryf, maar die terme van 
“regs en ondergronds” raak nou 
afgesaag. Studente is so positief oor die 
Dexter, dat ons net uit donasies van 
studente af al reeds ons oplaag 
vervierdubbel het. (Gee studente ooit 
donasies vir die Perdeby?) As die 
redakteur van die Perdeby wonder waar 
ons fondse vandaan kom, kan hy gerus 
by Dexter 'n draai gooi, en ons sal hom 
wys waar ons fondse vandaan kom. So 
maak ons almal seker van ons feite!
Die Dexter is 'n koerant vir die 
Afrikaanse student op Tuks, en wil hulle 
van al die feite voorsien (ook daardie 
wat soms verswyg word). Ons beskou 
d ie  Perdeby  as  ' n  be langr ike  
inligtingsmedia op Tuks, en dit is vir ons 
jammer dat Perdeby besluit het om 'n 
vyandelike houding teenoor ons in te 
slaan. 
Dankie vir Kampus-Beeld wat 'n goeie 
verhouding met ons geskep het. 'n Mens 
kry net soveel meer respek vir 'n 
joernalis wat sy of haar objektiwiteit en 
etiese optrede te alle tye uitdra. 
Die Redakteur. Dexter. 

Psssst.... Kom ons 
help die Perdeby

HUIS VOORTREKKER: GEEN 

EKSKLUSIEWE KOSHUIS

Na optrede deur die VSR-president, 
Cornelius Jansen van Rensburg, kan 
studente voortaan in Suidstraat parkeer 
sonder dat hulle enige boetes te verwagte 
kan wees. Boetes kan na die VSR 
kantoor gebring word, waar dit 
gekanselleer sal word. Ander strate 
rondom die kampus is egter nog steeds 
onwettige parkeer areas.  

Suidstraat parkering 
nou wettig

‘n Pretorianer by die Pretoria bly Pretoria optog het ‘n ander idee waarvoor 
Tshwane eintlik staan.

Hoofstukke is ingedeel in enigiets van 
Kobus Bezuidenhout plante en diere tot  skuilings, strikke en 
Om ‘n boek bekend te stel moet dit darem improvisasie. Na my mening word amper 
iets anders wees. ‘n Boek wat onlangs elke aspek van oorlewing gedek, maar 
gepubliseer is en my aandag geterk het, is wat baie interessant was is die insluiting 
een wat oor oorlewing handel. Die van 'n hoofstuk wat handel oor 
skrywer, J van Dyk, het jare lange sielkundige oorlewing, iets wat nog nie 
ondervinding as ‘n instrukteur in voorheen in 'n boek oor oorlewing gevind 
oorlewingskursusse. Hy het vir meer as is nie. Die boek is dik, en omvat ‘n 
vyf jaar navorsing vir die boek gedoen. magdom inligting. Die inligting is 
Anders as ander oorlewingsboeke in SA praktykgerig, en is heel nuttig vir die dag 
wat uit Europa kom en ons vertel hoe om wat jou lewe dalk daarvan afhang.  
op sneeu te loop, is hierdie boek geskryf Bestel direk by die uitgewer by 083 453 
vir Suid-Afrikaanse omstandighede. 0969 teen  R200 ‘n boek.

Lees ‘n boek... Selfbehoud vir Oorlewing: J van Dyk
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Ek hou nie van sokker nie. Dit was nog 
altyd so. Ek kan dit nie insien hoekom jy 
wil harsingskudde opdoen net om 'n bal 
in 'n net te kry nie. Ek kan dalk verstaan 
dat sekere mense daarvan kan hou. 
Hulle sal seker weer nie verstaan 
hoekom ek van rugby hou nie. Ek dink 
dis beter dat ek liewer nie in die meriete 
van die sport ingaan nie. Wat ek wel oor 
sokker kan sê is dat dit 'n pyn vir almal is 
wat hulself naby die wedstryd bevind. 
Ek is bevoorreg om naby Loftus te bly, 
maar daardie voorreg ontaard in 'n 
nagmerrie elke keer wat een of ander 
sokkerspan hier op Loftus kom speel. 
Die moeilikheid begin al so ses ure voor 
die wedstryd wanneer 'n weermag 
motorwagte op die strate rondom 
Loftus toesak. My motorhek en heining 
word dan al reeds vol vet papmerke 
gevat. En dan wil elke motorwag 
boonop by my geld hê omdat ek my 
voertuig voor my eie motorhuis 
parkeer. So drie na twee ure voor die 
wedstryd kom die toeskouers. En glo 
my, jy hoor al as hulle in Mamelodi 
wegtrek. Die horde blaastrompette 
word afgewissel met toeters, fluitjies en 
harde klanke wat ek nie juis musiek sal 
noem nie. Dit lyk kompleet soos 'n 
swerm bye wat op Loftus toesak. Elke 
boom en heining word met urine 
gemerk, my honde word met bierbottels 
gegooi, en vuur word elke tien meter 
sommer in die middel van die straat 
gemaak. Elke enkele oop parkeer spasie 
word opgeneem, selfs in die straat. As 
ek iewers heen sou wou ry, sal ek nie 
eers verder as my eie oprit kom nie. En 
dan begin die wedstryd. Die onaardse 
geraas is soos 'n kloppende hoofpyn wat 
net nie wil weggaan nie. Daar is elke 
oomblik iemand wat 'n blaastrompet 
blaas, en as 'n Kaizer se voet net aan die 
bal raak, bewe Loftus van spanning 
onder die getoi-toi van die toeskouers. 
Die einde van die wedstryd is egter nie 
die einde van die nagmerrie nie. Ons 
begin net weer voor met die toeters, 
musiek, blaastrompette, toi-toi en 
bierbottel slingery. Die verskil is net 
hierdie keer is almal onbeheerbaar 
dronk. Soos die toeskouers wegry, sak 
'n ongemaklike stilte oor Loftus toe. 
Hier en daar tussen plastiek, bierblik en 
vuil toiletpapier kan jy darem iets soos 
teer, gras en Loftus erken. Dit lyk 
kompleet of 'n vullishoop hier na Loftus 
verskuif is. Ek hou nie van sokker nie. 
Nee, beter, ek haat sokker!

Jankejan

Die skrywer se mening weerspieël nie 
noodwendig die stanpunt van Dexter 
nie. 

Joop se stories...

Sokker maak my mal!Jan van Zyl van Heerden van die Afrikaner Studente 
Bond (ASB) is die verband dalk die feit 

Die Opvoedkunde/Regsgebou op die dat Tambo voorheen biblioteke laat 
hoofkampus kan dalk na Paul Kruger afbrand het. Hy sal ook graag wil weet 
vernoem word. Dit sal daarvan afhang of hoekom UP se topbestuur heeltyd oor hul 
die Universiteit 'n voorstel deur die voete val om die ANC regering ter wille te 
Vryheidsfront (VF+) dat die gebou se wees. 
naam moet verander aanvaar. Dié Intussen het die VSR president Cornelius 
voorstel is die afgelope week aan Prof. de Jansen van Rensburg weereens sy 
Beer, die vise-rektor, oorhandig. teleurstelling met die topbestuur se 
Volgens Jan Hendrik Kay, leier van VF+, eensydige en ondemokratiese bestuurstyl 
is hierdie voorstel in reaksie op die uitgespreek. VF+ sê  die Universiteit 
Universiteit se eensydige vernoeming behoort Paul Kruger as naam te aanvaar 
van die Regsbiblioteek na die voormalige as UP regtig in die beginsels van 
ANC president Oliver Tambo.  Volgens demokrasie glo. Volgens Josef Steyn van 
beleid moet 'n gebou vernoem word om Die Vat twyfel hy of UP enigsins aan VF+ 
die aktiwiteite in die gebou te weerspieël, se versoek sal gehoor gee, omdat die 
en volgens die VF+ kon niemand nog tot Universiteit nou al daarvoor bekend is dat 
dusver die verband tussen Oliver Tambo hulle soos die ANC demokrasie net 
en die Regte raaksien nie. Volgens De Wet gebruik as dit hulle pas.

OPV/REGTE WORD DALK JOU PA

Toyota SA het met die bekendstelling van die nuwe Toyota Hilux bakkie vir Dexter 
genooi om die bakkie op Kyalami te gaan toetsbestuur. Die bakkies mag dalk buite 
die meeste studente se prysklas val, maar is beslis iets vir die oog. 

Ernst Roets ontwikkel. Sodra ons opgaan in 'n ander, 
groter taal en ons waaksaamheid prysgee, 

“Al hoe Afrikaans gaan voortbestaan is as sal Afrikaans definitief uitsterf”
ons hom vermeng,” is onderwysdosente, Sommige studente sê hul is nou juis 
mev. Cloete en mev. Engelbrech, se bekommerd oor Afrikaans: “Wat gaan 
standpunt. Hierdie dosente, wat beide gebeur as Afrikaanse onderwysers 
Afrikaans gee, sê dat weggedoen moet eendag propageer dat jy nie suiwer 
word met taalpurisme en woordeboektaal Afrikaans mag praat nie?” Ander is egter 
omdat dit Afrikaans gaan laat uitsterf. heel “cool en gechill” daarmee.
Mev. Cloete sê dat die behoud van suiwer “Taalvermening is niks anders as 'n 
Afrikaans ons negatief sal maak. Hierdie geratbraakte taal nie,” sê prof. dr. Van 
dosente voel dat die bekende FAK Staden. “Iemand wat sy taal vermeng is 
liedjies herskryf moet word om meer iemand wat nie trots is op sy taal nie. As jy 
engelse woorde te akkommodeer. 'n taal se inhoud verander, is dit tog nie 
Prof. Danie Goosen van die FAK dieselfde taal nie”. Prof. Van Staden 
beklemtoon dat 'n taal dinamies is, maar verwys na tale soos Engels en Duits as 
dat ons nie die karakter van Afrikaans sprekende voorbeelde van tale wat juis 
moet prysgee nie. Hy gee 'n ernstige voortbestaan omdat dit suiwer gehou 
waarskuwing dat kleiner tale beskerm word. “'n Dosent wat so praat is besig om 
moet word teen groter tale soos Engels. ons almal op 'n afgrond af te stuur”
“Afrikaans moet binne homself 

UP sê studente moet taal meng
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