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Boekfabrieke, akoliete en 
literêre klone 

DAAR HANG ’N PAAR VRAAGTEKENS OM KURSUSSE VIR  
SKEPPENDE SKRYFWERK EN SKRYFSKOLE … 
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Sedert die digter DJ Opperman in die 60’s ’n 
Letterkundige Laboratorium gestig en dit die 
eerste kursus van sy soort geword het wat 

amptelik ingelyf is by ’n kurrikulum – skryf Daniel 
Hugo – het tersiêre slypskole vir skrywers ’n algemene 
verskynsel geword.

Dit is ongeag die feit dat daar steeds wyd verskil word, 
veral onder suksesvolle skrywers en belangstellende 
joernaliste, of skryf nou eintlik doseer kan word. “Nes 
’n ambag is skryf ’n vaardigheid wat geleer moet word,” 
sê dr. Francois Smith, skrywer van die geskiedkundige 
roman Kamphoer en kursusleier vir kreatiewe skryfkuns 
aan die Universiteit van die Vrystaat.

Maar daar’s tog ’n groot verskil tussen leer en doseer; 
tussen iets wat self uitgepluis en aangeleer moet word en 
’n letterkundige of gepubliseerde romansier of digter wat 
die hand in ’n ander se boesem steek.

Die denkbeeldige gestalte van ’n groot gees van die 
gedrukte woord wat oor die ongetemde teks van 
studente toring, is egter nie noodwendig ter sake nie. 
Hugo, self een van Opperman se “laboriete” (harde 
werkers), noem dit het in hoofsaak gegaan oor 
wedersydse ontleding, oor die aanmoediging van kritiese 
herbesinning en herskrywery.
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Die model van groepbespreking, van ’n suksesvolle 
skrywer wat aspirant- en sukkelende meedoeners help 
om die dikwels ontwykende eie stem vas te vang is in 
die 80’s deur prof. Hans du Plessis gebruik om die 
ATKV-geborgde skryfkursusse by die destydse  
Potchefstroomse Universiteit (deesdae die Noordwes-
Universiteit) op die been te bring.

Christine Barkhuizen-le Roux, skrywer van onder 
meer Drieklawerblaar, onthou nog hoe Breyten 
Breytenbach in 1999, toe sy ’n winterskool in Potch 
bygewoon het, gesê het hy “kan sien jy begin jou eie 
stem hoor”. “Dit was die grootste kompliment,” vertel 
sy, “en ek het, eens tuis, ’n skildery gemaak van hoe ek 
daardie ‘eie stem’ visualiseer.”

Sy voeg by Etienne van Heerden se objektiewe leiding 
tydens haar meestersgraadstudie in skeppende skryfkuns 
was van groot waarde vir haar uiteindelike debuut, 
Padmaker. “Etienne het my nooit in enige rigting 
gedwing nie, maar hy was soos die geel-en-swart 
chevron-padborde wat wys: Oppas, moenie van die pad 
ry nie!”

LITERÊRE KLONING
Dis ironies dat Barkhuizen-le Roux verwys na die gereeld 
geopperde kritiek teen literêre mentors – dat hulle dikwels 
hul eie styl onbewustelik aan studente opdwing.

Herman Lategan, ’n vryskutjoernalis, reken dit kom in 
baie gevalle neer op doelbewuste kloning; van skrywers 
in hogere posisies wat studentestemme in hul eie, 

veelgeprese styl slyp. In een van sy onlangse rubrieke 
vaar Lategan uit teen ’n sekere Bolandse skrywer/
professor en dié se “akoliete” wat, snaaks genoeg, in baie 
gevalle skynbaar nes hul mentor kan skryf. “Met die 
versigtige lees van hierdie dissipels se werke, kom jy 
agter hul leermeester se stempel vibreer amper op elke 
bladsy,” skryf hy.

Maar dis nie of die skryfwerk daardeur belemmer 
word nie. Inteendeel, sê hy, “dit skitter”.

Die vraag is, volgens wie se lig?
Dit wil ook voorkom of daar ’n Eikestad-kliek van 

skrywers ontstaan het wat die werk van ander 
Afrikaanse skywers minag, so goed is die uitbroeisels 
van hierdie nuwe letterkunde-laboratorium. Dié 
“neusoptrekkerige lotjie”, tier Lategan, “sal liewer lyste 
oorsese, Engelse boeke opnoem” wat “kan werk as die 
Afrikaanse oes skraal is, maar dit is nie”.

PROF. VS PROF.
Prof. Bernard Odendaal, wat in 2012 by Du Plessis as 
kursusleier van die ATKV se skryfskool oorgeneem het, 
sê “kloning” is ’n bewese probleem, “ ’n gevaar waarvan 
elke dosent bewus moet wees”.

In erge gevalle spoel die “hubris en venyn” van literêre 
“hoogwaardigheidsbekleërs”, soos Lategan daarvan 
praat, oor na onderlinge wedywering tussen dosente, 
wat mekaar die stryd aansê om te sien wie se kursus 
lewer die beste werk op.

Daar’s byvoorbeeld die geval van ’n student wat 

“MET DIE VERSIGTIGE 
LEES VAN HIERDIE 
DISSIPELS SE WERKE, 
KOM JY AGTER HUL 
LEERMEESTER SE 
STEMPEL VIBREER AMPER 
OP ELKE BLADSY.”
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probeer bewys het hy kan die gestroopte styl van 
Cormac McCarthy, die Amerikaanse skrywer van 
verfilmde romans soos No Country for Old Men en The 
Road, suksesvol naboots.

Sy meestersverhandeling en “eie” kreatiewe werk in 
dié verband is egter deur ’n eksterne nasiener afgeskiet. 
Toe dieselfde nasiener die eksperimentele werk van ’n eie 
meestersgraadstudent aan die McCarthy-kloon se 
kursusleier vir merkwerk stuur, het laasgenoemde besluit 
dis tyd vir wraak. 

Die feit dat Lategan in sy rubriek spesifiek na 
McCarthy verwys, en veral na hoe gewild dit onder 
sekere skrywers geword het om hul styl te slyp na dié 
van letterkundige kultusfigure, laat ’n mens nogmaals 
wonder oor die gevaar wat “kloning” vir die 
geloofwaardigheid van skryfkursusse inhou.

Bloot toevallig? Glad nie.
Smith stem saam met Odendaal se erkenning dat 

kloning bestaan. Hy noem dit “formulewerk” en sê dis 
in sommige gevalle so opmerklik “ jy kan met ’n stok 
aanvoel waar die oorspronklike talent ingeboet is na die 
wense van die mentor”.

BLITSVERKOPERFABRIEK?
Smith benadruk daar is ’n “groter element” wat te berde 
gebring moet word, en dat onder meer die onderlinge 
in-kweking van tegniese vaardighede en 
manuskripversorging ’n baie groot rol speel.

“Ons vat ’n baie klein groep studente wat, in 
samewerking met uitgewers, op die kwaliteit van 
bestaande manuskripte gekeur word. In hul eerste jaar 
word daar nie eens na hul manuskripte gekyk nie. 
Trouens, dit word opsy geskuif. In stede daarvan 
konsentreer ons op die inoefening van sekere tegnieke.”

Odendaal sê taal- en skryfstylversorging is van 
kardinale belang. “Die insette wat ons van uitgewers 
verkry, is van groot waarde en talle gepubliseerde 
skrywers – mense soos Chanette Paul, Carina Stander en 
Irma Joubert – het al baat by die insig van 
kreatieweskryfkuns-kursusse gevind.”

Volgens Odendaal is Noordwes die enigste kampus 
waar jong skrywers voorgraadse onderrig kan ontvang 
om deeglik op alle fasette van die skrywerswese 
voorberei te word. Vir Smith kom beskerming van die 
manuskrip se “innerlike vuur” juis neer op die 
moontlike verskansing teen kloning. Hy wys daarop die 
“vakkundigheid van uiters bekwame proeflesers en 
redakteure” is uiteindelik die boeg waaroor goeie boeke 
gemaak of gebreek word. “Ongelukkig is dit ’n 
verdwynende ambag.”

Odendaal sê die Suid-Afrikaanse boekemark het vir 
Jan Alleman geblom danksy die inisiatief wat mense soos 

“UITGEWERS EN BOEKWINKELS 
KRY SWAAR EN DAAR WORD 
VAN SKRYFKURSUSSE VERWAG 
OM DIE GANS TE WEES WAT DIE 
GOUE EIERS MOET LÊ.”

Du Plessis geneem het om die “geslote stelsel” van die 
Afrikaanse letterkunde oop te gooi. “In die vroeë 80’s 
was daar polemiek oor die sogenaamde afwesigheid van 
middelmootliteratuur; oor Afrikaanse boeke wat eintlik 
net tot ’n uitgesoekte mark van literatuurliefhebbers 
gespreek het. Skryfskole het uiteindelik tot nuwe markte 
bygedra.”

Dit het die aanvraag verhoog, meen Smith, maar 
gehalte ly soms daaronder. “E-boeke het ’n 
spreekwoordelike knuppel in die hoenderhok gegooi. 
Uitgewers en boekwinkels kry swaar en daar word van 
skryfkursusse verwag om die gans te wees wat die goue 

eiers moet lê.” Dis hoekom skryfkursusse nooit die 
mantel van omstredenheid sal kan afgooi nie, redeneer 
Louis Menand in 2009 in The New Yorker. Want die 
blote gedagte dat daar ’n “fiksiefabriek” van skrywers is, 
en daar in sommige gevalle teks geskep word waarvoor 
die mark kwansuis honger is, is eintlik die rede vir die 
verwatering wat skynbaar in die boekwêreld posgevat 
het. Die skrywer Hanif Kureishi, self ’n voormalige 
skryfkursusleier, stel dit onomwonde in The Guardian: 
“Dis ’n mors van kosbare tyd. Gebruik eerder die tyd om 
te skryf.”

Steven King sê juis in On Writing dat self-redigering 
die beste moontlike leerskool is, want dis die enigste 
manier om jou eie stem los te skryf; sonder dat iemand 
vir jou sê hoe jy moet klink. Einste Opperman het 
gereeld NP van Wyk Louw se manuskripte aan sy 
studente uitgewys – manuskripte vol kantlyn-
korreksies. 

DEUR EUGENE GODDARD
ILLUSTRASIE: RIKUS FERREIRA

Met die skryf van dié artikel is ’n poging aangewend om 
kommentaar te verkry van die genoemde Bolandse dosent 
en mentor waarna Lategan verwys. Die betrokke skrywer en 
professor se voorwaarde was van ’n sensurerende aard, om 
die laaste sê te hê voor dié artikel se publikasie. Desondanks 
is dit ter wille van joernalistieke integriteit geweier en het 
die genoemde persoon nie op Taalgenoot se vrae 
geantwoord nie. 


