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STUDIEVELD B: REISIGERS 

 

LES 1 

 

Fokus:    

 

Nota:     

Navorsing:  bekende afrikaanse skrywer:  C.J. Langenhoven (1873-1932). 

Nasionale volkslied van SA. 

Langenhoven is die skrywer van die eerste Afrikaanse Wetenskapsfiksie:  Loeloeraai (1923), 

wat in Les 2 gelees word. 

Jeugliteratuur en wetenskapfiksie se waarde as leergeleentheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 is in die winter van 1873 gebore en het in die 

Klein Karoo groot geword.  Hy was ‘n Suid-Afrikaanse skrywer, prokureur en politikus en staan 

bekend as die vader van Afrikaans.  Langenhoven het gewerk om Afrikaanse ‘n amptelike taal 

in Suid-Afrika te maak deur die gebruik van Afrikaans (eerder as Nederlands) in skole te 

ondersteun.  Alhoewel Afrikaans vanuit die Nederlandse taal ontstaan het, het dit oor baie jare 

‘n aparte taal geword en Langenhoven het gehelp om dit in 1925 as amptelike landstaal te 

bevorder. 

 

C.J. Langenhoven het onder die skuilnaam Sagmoedige Neelsie geskryf en sy sukses as skrywer 

het daarin gelê dat hy geskryf het oor die alledaagse dinge waarmee die gewone mens hom 

kon vereenselwig.  Onder die formidabele bydraes tot Afrikaanse literatuur en kultuur-

geskiedenis, is hy ook die skrywer van die vorige volkslied van Suid-Afrika (Die Stem).  Een van 

die strofes van hierdie lied is vandag steeds deel van ons huidige volkslied (Nkosi Sikelel’ iAfrika) 

en word steeds in Afrikaans gesing.  
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1.2     

SA is ‘n reënboognasie  

met uiteenlopende kul- 

ture en tale wat almal  

verenig word deur die 

land se nasionale volks- 

lied.  

Nkosi Sikelel’ iAfrika verteenwoordig die 

verskillende kulture deur vier strofes en sluit 

in:  Xhosa; Zulu; Engels en Afrikaans.  Sing 

altyd trots en uit volle bors wanneer jy die 

volkslied hoor! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=21f0M6

_D6_o -  

The South African National Anthem (Nkosi 

Sikelel' iAfrika) Featuring Anchored Sound 

 

C.J. Langenhoven het op  

Vrydag 31 Mei 1918 in  

Arbeidsgenot 'n gedig 

geskryf wat later bekend 

sou word as Suid-Afrika se volkslied.  Sedert 

1932 stap die FAK (Die Federasie van Afri-

kaanse Kultuurvereniginge) ‘n trotse pad met 

Die Stem en vir Afrikaners bly dit ’n kosbare 

kultuurlied wat vir 100 jaar die verhaal vertel 

van hulle kulturele identiteit en die ontwik-

keling van Afrikaans.  Die lied verenig vandag 

steeds die reënboognasie in strofe 3 van die 

huidige amptelike volkslied. 

https://www.youtube.com/watch?v=u9eZ0Ps

gDv8  - 100 jaar van #DieStem van Suid-

Afrika  

       Nkosi Sikelel' iAfrika 

Maluphakanyisw' uphondo lwayo, 

Yizwa imithandazo yethu, 

Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo 

       Morena boloka setjhaba sa heso, 

O fedise dintwa le matshwenyeho, 

O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, 

Setjhaba sa South Afrika - South Afrika. 

      Uit die blou van onse hemel, 

Uit die diepte van ons see, 

Oor ons ewige gebergtes, 

Waar die kranse antwoord gee, 

      Sounds the call to come together, 

And united we shall stand, 

Let us live and strive for freedom, 

In South Africa our land. 
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1.3 Gaan  ‘n stukkie op die pad van "Hoeko-vallei" - die grootword 

paradys van C.J. Langenhoven, vanaf Ladismith totdat die pad weer  

by die R62 aansluit:   

https://www.youtube.com/watch?v=6dZgFrr2i90 - "Hoeko-vallei" - die grootword 

paradys van C.J. Langenhoven 

Hou jou kaart byderhand vir die rit… 

 

 

1.4 Gebruik die internet om meer oor C.J. Langenhoven en sy lewe uit te vind.  Het jy op sy 

gesegdes en spreuke afgekom terwyl jy navorsing gedoen het?  As daar een is wat vir 

jou uitstaan, skryf dit hier neer: 

 

 Nou dat jy meer van Langenhoven weet, kyk of jy enige van die karakters in hierdie 

prentjie kan herken:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Met erkenning aan:  Leserskring se Langenhoven in Volkleur) 
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1.5 Langenhoven het in 1932 die verhaal “Loeloeraai” geskryf. 

   Dit is moontlik die heel eerste Afrikaanse verhaal in die  

 (waarvan daar ‘n sub- 

genre: “ander wêreld” bestaan).   

 

Ons gaan in die volgende les op ‘n reis na hierdie ander  

wêreld, maar kom ons kyk eers na die waarde van weten- 

skapsfiksie in jeugliteratuur deur te lees wat Henriëtte  

Loubser daarvan sê: 

 

 

 

 

Elizabeth Wasserman, skrywer van die Anna Atoom-reeks van jeug  

wetenskapfiksie, kry kinders aan die lees en haar stories neem hulle  

op verbeeldingsvlugte na wêrelde vol aksie en avontuur.  Sy glo dat  

leer pret is en dat die wetenskap meer wonderlik is as towerkuns. 

 

Jeugboeke moenie vlak gekyk word nie.  Boeke kan jongmense  

laat nadink oor hul eie identiteit en die planeet wat ons almal be- 

woon.  'n Jeugboek hoef ook nie net in een kategorie geprop te  

word nie, maar kan deur onderwysers van verskillende vakgebiede  

ingespan word om met die leerders in hul klas oor die wêreld rondom hulle te praat. 

 

Henriëtte skryf:  “Die wetenskapfiksie-skrywer se rol is om in te lig, bewus te maak, dialoog 

te skep en die mens se verhouding met die natuurlike omgewing te ondersoek”. 

 

Die vernietigende gevolge van menslike doen en late op die natuurlike omgewing word 

tydens ’n ekokritiese studie belig.  Nuwe maniere om omgewingsdegradering aan te pak 

word bedink.  Wetenskapfiksie kan, deur kreatiwiteit en in die skep van ’n gevoel van 

verwondering by die leser, groter bewustheid oor omgewingskwessies bring, want hierdie 

genre prikkel die verbeelding en dit lok die leser om na ’n nuwe manier van dink te beweeg. 
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Die bykans onomkeerbare skade wat die mens aan die natuurlike omgewing van ons planeet 

aanrig, is reeds ’n gegewe.  Tog, eerder as om oorval te word deur ’n gevoel van hopeloosheid 

oor die voortbestaan van lewe op aarde, kan oor nuwe moontlikhede besin word.  

Wetenskapfiksie beskik oor die potensiaal om omgewingskwessies onder die loep te neem 

en moontlike oplossings te bied.  

 

Fantasieverhale, dus ook wetenskapfiksie, kan ’n oordenking van die werklikheid wees.  

Wetenskapfiksie beskik oor die potensiaal om aan die leser te wys wat verborge is, maar wat 

tog terselfdertyd eintlik heel bekend is.  Al word lesers aan ’n vreemde wêreld voorgestel, bly 

hulle altyd binne hulle eie realiteit. 

 

(Met erkenning aan:  www.litnet.co.za – onderhoud en artikel is verwerk) 

 

 

Langenhoven het wetenskapfiksie op ‘n alternatiewe manier ingespan:   

In sy wetenskapfiksie-verhaal het sy verbeelding nie iemand na 

‘n ander wêreld laat reis nie, maar eerder iemand na hierdie wêreld  

laat reis wat dan óns planeet en ons doen en late as “’n anderwêreldse  

reis” ervaar.  Kom ons lees hoe Langenhoven hierdie in 1932 in die 

verhaal, Loeloeraai, verwoord het.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             (Met erkenning aan:  Leserskring se Langenhoven in Volkleur; Illustrasie:  Angus McBride) 
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LES 2 

 

Fokus:    

 

Nota:     

Lees, luister en vertel - "Loeloeraai" deur C.J. Langenhoven,  wetenskapfiksie (reis na ander 

wêrelde) en letterkunde as voertuig om die wêreld te verken. 

Die doelwit van hierdie les is die bymekaarbring van die ouer Afrikaanse taalgebruik en die 

huidige Afrikaanse taalgebruik; aanmoediging om verbeelding asook kleurvolle woorde te 

gebruik, begrip te bespreek en afleidings te maak tydens lees. 

Let wel dat die gebruik van "voet" in die leesstuk nie na 'n “ouer” gebruik van Afrikaans 

verwys nie, maar eerder na mate wat tot in die sestigs in SA gebruik was voordat dit later 

na die huidige metrieke stelsel omgeskakel is.  

 

Loeloeraai, wat oorspronklik in 1923 uitgegee is, is heel moontlik die eerste Afrikaanse verhaal 

in die wetenskapsfiksie-genre. Die meeste van die kleurvolle karakters in die boek is ou 

bekendes uit Langenhoven se ander verhale, soos Kerneels, Vroutjie, hul dogter Engela, oom 

Stoffel, swaer Watwo, Herrie, Kerneels se mak olifant en Jakhals, Kerneels se hond. Die ander 

hoofkarakter is Loeloeraai, 'n onverwagse besoeker van Venus wat een aand met sy ruimtetuig 

op Kerneels se werf land. Eers is Kerneels-hulle baie agterdogtig oor die wyse vreemdeling 

vanuit die buitenste ruim, maar gaandeweg leer hulle dat hy in vrede gekom het. Maar ander 

mense leer gou-gou van Loeloeraai se bestaan en die gereg wil hom in die tronk stop omdat 

hy die land onwettig binnegekom het... Buiten Langenhoven se humor wat die verhaal kenmerk, 

kan ons sien watter kennis van die wetenskap en die buitenste ruim reeds in daardie tyd 

bestaan het en kan ons ook agterkom watter kennis tekortgeskiet het. Loeloeraai se besoek is 

om meer van die aarde te leer en ook leer die mensheid meer van homself en hoe kenmerke 

soos gierigheid, selfsug en wreedheid die mens se vooruitgang belemmer. 

 

Hierdie e-boek is wat die Amerikaners “in the public domain” noem.  Dit beteken dat die 

kopiereg op die boek verval het, wat ingevolge die Suid-Afrikaanse reg geld vir gepubliseerde 

werke waarvan die skrywer langer as vyftig jaar tevore oorlede is.  Dit is danksy hierdie 

bepaling dat groot en klassieke werke vandag sonder beperkinge tot elkeen se beskikking is.  

 

Loeloeraai is skuins duskant negentig jaar gelede geskryf.  Die ruimte-eeu was nog nie eens 

'n glinstering in die oog van die mensdom nie, wat nog te sê die landing van mense op die 

maan.  Dit maak die verhaaltjie des te merkwaardiger.  
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In die dekades sedertdien het ons kennis van die sonnestelsel soveel uitgebrei - soos die 

bevinding dat die planeet Venus 'n onleefbare inferno is waar selfs swawelsuur in die hemele 

sweef - dat moderne kenners heelparty wetenskaplike onjuisthede in die boek sal vind.  

 

En tog bly dit 'n juweeltjie in die klein Afrikaanse skatkissie van wetenskapsverhale (weten-

skapsfiksie).  Die sprankelende humor van C.J. Langenhoven, gemeng met sy ryke verbeel-

dingskrag en sy besondere insig in die feite, vreugdes en sielesmarte van die mens, word 

meesterlik verplant na 'n milieu van ruimtevaarte om ook die laasgenoemde begrip vir die 

talle landelike mense van destyds verstaanbaar te probeer maak.  

 

Daarby is Langenhoven se werke natuurlik steeds maklik om te lees, vanweë sy onopgesmukte 

skryfstyl.  As ons terugkyk op die wordingsgeskiedenis van Afrikaans, kan ons goed begryp 

waarom hy reeds in die vroegste jare van ons skryftaal, beskou is as 'die man wat die 

Afrikaner leer lees het'.  

 

Dit bly nietemin belangrik dat die voornemende leser ten minste so iets van "Sagmoedige 

Neelsie" moet weet voordat hy of sy hoegenaamd sou begin om met Loeloeraai kennis te 

maak. 

 

Neelsie (soos Langenhoven homself projekteer) woon op Oudtshoorn met sy Vroutjie en hul 

dogter Engela, waar hy maar gereeld deur sy bure getreiter word, soos ook in boeke soos 

“Sonde met die Bure” en “Herrie op die ou Tremspoor” vertel word.  Herrie is ’n olifant wat 

Neelsie op sy werf aanhou vir “diens”, waar nodig.  Neelsie se hond se naam is Jakhals (gespel 

met ’n h). 

 

LINKS: Die werklike gesin 

Langenhoven. Op die foto 

heel links is die skrywer en 

“Vroutjie” in 1926 saam by 

die kerk op Oudtshoorn 

toe hul dogter, Engela, 

getrou het. Op die ander 

foto is pa Langenhoven 

saam met Engela. 
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Oom Stoffel Gieljam (van Doppers en Filistyne-faam wat ook ’n groot rol in Loeloeraai speel) 

was volgens die skrywer ’n gelukkige boer wat stil en rustig “in voorvaderlike eenvoud” gelewe 

het totdat hy met Soetlief, ’n jong rooikopvrou, getrou het. Stoffel verteenwoordig die laaste 

geslag van oues wat nog moeilik byt aan die gedagte dat die aarde rond is en om sy eie as 

draai. 

Plaas ’n besoeker van ’n ander planeet tussen sulke mense en in só ’n omgewing en jy moet 

vir seker baie meer as net ’n geringe opskuddinkie verwag . . .  

(Met erkenning aan:  mieliestronk.com/loeloeraai) 

 

 

2.1  Uittreksel uit  deur C.J. Langenhoven (1923):  

Lees die uitreksel voor met 'n effense klem op die skuinsgedrukte dele wat die ouer 

gebruik van die Afrikaanse taal weergee. 

 

“Ek wonder, Vroutjie,” sê ek, hardop mymerend, ”of daar mense op Venus woon”. 

”Venus ?” vra sy, ingedagte. 

“Ja, Vroutjie.  Op daardie heerlike aandster.  Hy moet ’n bekoorlike wêreld wees.  Hy’s so te 

sê net so groot soos die aarde, en byna ’n derde nader aan die son”. 

“Dis hier al warm genoeg,” sê Vroutjie ondigterlik. 

“Ja, Vroutjie, maar Venus het sy beskerming.  Hy is met ewigdurende dikke wolke bedek. 

Daarom kan die sterrekykers nie uitmaak of daar aanduidings van die werke van inwoners is, 

soos kanale en stede nie”. 

“Waaroor maak jy jou tog oor sulke dinge moeg, Ouman?  Is daar nie na jou sin genoeg 

mense hier op die aarde nie”? 

“Genoeg nie, Vroutjie?  Hier is te veel.  Oorvloediglik en oorbodiglik oorgenoeg”. 

“Nou ja”? 

“Nou ja.  Te veel en te naby.  As ek wis dat daar op die ander wêrelde mense woon, sou ek 

hulle baie liefhê.  Hulle versondig my nie.  Daarom sê die gebod dat ’n mens jou naaste moet 

liefhê.  Vir díe wat op ’n afstand is, was daar geen gebod nodig nie…  Buiten wat ’n mens se 

vrou en kinders betref,” val dit my betyds by om by te voeg. 

"Ouman, ons kan die aandstêr môre-aand weer sien en ons met bepeinsings oor sy 

bewoonbaarheid besighou.  Kyk vereers daardie snaakse vliegtuig regoor ons kop".  

Ek en Vroutjie was eenmaal in 'n vliegtuig op.  Van skone weelderigheid en net om te kon sê 

ons het gevlieg.  Van daardie tyd af stel sy 'n persoonlike belang in die goed, asof hulle almal 

hare was, maar hier onder van die harde grond af.  Maar dit was 'n snaakse een hierdie slag. 
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Langwerpig-rond nes 'n reusagtige eier, geelblinkend teen die laaste skynsel van die 

aandrood.  Maar geen vlerk of rad daaraan nie, en geen mandjie onder nie.  Anders sou ek 

gedink het dit was 'n lugbal.  

"Engela, Engela!" roep Vroutjie.  "Kom kyk wat kom hier aan".  "Ek kan nie nou uitkom nie, 

Mamma," hoor ek uit die binnekamer.  'n Half-ongeduldige, half-belemmerde stem. 

Haarnaalde, dog ek.  (Ekself sou my nie met daardie soort nimmerstakende moeilikheid 

vrywillig teen my sin belas nie. Maar 'n meisiemens is nou eenmaal bestem om 'n vroumens 

te word).  

Ondertussen kom die lugding al dalende nader.  

"Wragtig, Vroutjie, hy is van plan om op my somerhuis te kom sit".  En ek vlie weg somerhuis 

toe en ek swaai my arms en ek skree.  Jakhals hardloop saam, blaf-blaf, meeste op sy 

agterpote, om die vyand halfpad te kan ontmoet.  

 

Herrie kom ook nader, slurp orent.  Ek sou gedink het ons moet 'n skrikwekkende vertoning 

gemaak het.  Maar ek kon nie merk dat die vliegman - as daar een in die dop was - hom aan 

ons steur nie.  Ek wis ook nie hoe hy ons kon sien nie, want daar wys geen die minste venster 

of opening aan die onderkant van die ding nie.  Hy sak stadig tot hy twaalf voet van die grond 

af is, maar net soos ek my klaar maak om my meesterstuk te sien verongeluk, gee die ding 'n 

swaai; en stil en sag soos 'n veerdons kom hy op die gelyk grond voor my tot rus.  

Toe kom Vroutjie ook by en Engela kom by die agterdeur uitgevlieë.  Sy kan haastig klaar 

maak wanneer sy nuuskierig is.  Jakhals beruik die onbekende voorwerp rondom maar sonder 

blykbare bevrediging.  Herrie kyk vir my met 'n hoopvolle blik aan, maar ek gee hom nie 

aanmoediging nie.  

 

"Nee, Herrie," sê ek, "wag eers.  Altemit sal ek jou 'n naderhandter nodig kry".  

Ek loop die bol om en om en ek trek vuurhoutjies, maar daar is nie die minste openinge te 

sien nie, nie soveel as 'n naat of 'n voeg nie.  Dis blykbaar één vaste stuk metaal; omtrent 

twintig voet hoog en twaalf of vyftien voet in die wydte; gladblink soos 'n spieël en geel soos 

goud.  

"En toe, Ouman," sê Vroutjie.  "Wees nou slim". 

"Jy weet, Vroutjie, waar jy by is, is ek altyd slim genoeg om stil te bly". 

"Ja," sê sy; "altyd slim genoeg waar dit onnodig is.  Dit lyk vir my dis van jou mense van Venus 

wat nie langer op 'n afstand wil bly vir jou liefde nie".  

"How perfectly lovely!" gushes Engela.  (gushes is 'n Engelse woord; skrywerskeuse). 
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"Dogtermens," sê ek, "hoeveel maal het ek jou gebied om jou Engels te hou vir jou Engelse 

jongkêrels"?  

"Pappa, ek het g'n Engelse jongkêrels nie".  En sy skud wat haar bosgasie sou gewees het as 

haar ouderdom nie die haarnaalde ingehaal het nie.  

"Maar dan het húlle darem 'n Engelse nooi," sê ek.  

"Stil, Kerneels," order Vroutjie. "En toe"?  

"En toe niks, Vroumens.  Jy hou aan jou malle verstand af 'en toe, en toe, en toe,' asof ek 

nodig het om rekenskap te gee van hierdie vervlakste geelbras gedoente wat ek nie hierheen 

genooi het nie.  "Kiewiet!" skree ek, want ek was vererg, "bring vir my die voorhamer hier en 

sorg dat ek hom het voor ek weer moet praat.  En hardloop jy, dogter, gaan haal my mauser 

in my kamer en maak gou en pasop hy's gelaai".  

"Ouman," sê Vroutjie, en sy vat my liefies aan die arm.  (As een van ons twee kwaad word, 

praat die ander altyd mooi.  Nou en dan, by uitsondering, is sy die ander, gewoonlik is sy die 

een).  "Ouman, moenie onverskillig word nie.  Dalk is die ding vol dinamiet.  Dit kan maklik 

nog 'n vernieltuig wees wat uit die laaste oorlog oorgebly het.  Wie weet, altemit het daar iets 

met die masjinerie verkeerd gegaan sodat die ding nog altyd bo in die lug om die aarde 

rondgetrek het en nou eers afgeloop het... Kom, Ouman, kom ons gaan maar eers eet.  Ons 

kan op die oomblik niks verder uitvoer nie". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                              Illustrasie:  Angus McBride  
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2.2  Vertel in jou eie woorde waaroor jy dink die storie gaan. 

 

 

Lees weer die woorde wat skuinsgedruk is in die teks – dit verwys na ou Afrikaanse 

taalgebruik.  Hoe sou jy hierdie woorde gestel het? 

 

 

Bespreek die bedoeling en die betekenis van die woorde hieronder (die fokus is 

selfstandige naamwoorde en byvoeglike naamwoorde en is in die leesstuk 

onderstreep).  

 

 

 

o daardie snaakse vliegtuig 

Is dit lagwekkend?  Vervang die woord "snaaks": 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

o die harde grond 

Vervang eers "grond" en dan "harde": 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

o 'n reusagtige eier 

Vervang "reusagtig" met "piepklein"; wat gebeur met "eier"? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

o 'n skrikwekkende vertoning 

Vervang "skrikwekkende": 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

o die onbekende voorwerp 

Vervang die woord "onbekende" en noem dan die spesifieke voorwerp waarvan 

daar in die leesstuk gepraat word, op die naam:  

 

__________________________________________________________________________________ 
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o die haarnaalde 

Sit 'n woord by om die "haarnaalde" mooier te laat klink: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

o die voorhamer 

Wat is 'n ander woord hiervoor; watter woord kan bygesit word? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

o my mauser 

Hoe kan hierdie voorwerp beter beskryf word deur een of twee woorde vooraan 

te skryf? 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

o die ding 

Vervang "ding" en voeg 'n paar woorde vooraan by: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2.3  Wat dink jy gaan volgende gebeur in die storie?  Vertel.  

 

 

2.4  Hoe dink jy gaan die storie eindig?  Vertel.  

 

 

 

2.5  Ons het in 2.1 gesien hoe Angus McBride dink die vlieënde voorwerp in die storie lyk.  

Hoe dink JY lyk dit, en as daar 'n wese in sou wees, hoe dink jy sal die wese lyk?  

Kombineer jou logiese denke en verbeelding en maak 'n skets op die volgende bladsy 

om dit te illustreer. 
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2.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  Lees die storie “Loeloeraai” eers sag vir jouself en dan hardop vir iemand anders voor.  

Probeer vir elke stem 'n ander klank te gee.   

 

Beantwoord dan die volgende vrae mondeling.  Vertel wat jy dink en gee 'n rede 

daarvoor.  Gesels oor die antwoorde.  
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1. Waar kom die reisiger vandaan?  

2. Waarheen het die reisiger gereis?  

3. Wat word die reisiger se vervoermiddel genoem?  

4. Watse soort dier is Jakhals? 

5. Wat doen Jakhals in die storie wanneer hy die onbekende voorwerp rond-om beruik?  

6. Watse soort dier is Herrie?  

7. Wie is Engela?  

8. Hoe klink 'n half-belemmerde stem?  

9. Is Kerneels en Ouman een mens of twee mense?  

10. Wanneer sien ons die aandster?  

11. Wat word van die aandster in die dag?  

12. Wat beteken "Ek loop die bol om" in die storie?  

13. Wat is 'n "vernieltuig"?  

 

Lank gelede is ster met 'n ê geskryf en daarom skryf Langenhoven “aandstêr” so in sy storie.  

Mettertyd het die ê in stêr weggeval.  Lees hoekom: 

 

STER teenoor SKÊR 

Een manier om te bepaal of ’n woord met ’n kappie geskryf word of nie, is om na die 

meervoud daarvan te kyk.  

 

Die meervoud van ster is sterre .  

Die dubbel-r beteken dat die e-klank kort is.   

Sê dit hardop vir jouself sodat jy kan hoor dat die e nie 

’n kappie nodig het nie. 

 

 

 

 

Die meervoud van skêr is skêre .   

Die kappie is nodig om te wys dit is ’n lang klank. 

Sonder die kappie is dit dan skere en dit is nie 

iets wat kan knip nie! 

 
 

 


