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TAALVERWANTE BEROEPE

As taal jou brood en 
botter is

JOU LIEFDE VIR AFRIKAANS KAN IN JOU GUNS TEL WANNEER DIT BY WERK SOEK KOM. 
DAAR IS HEELWAT GELEENTHEDE, VERAL IN DIE SKEPPENDE BEDRYF ...
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Woordkunstenaars word dikwels beny. Mense 
dink die kus van die muse wat ons in staat 
stel om te skep is net die “gelukkiges” 

beskore. Paradoksaal, geniet beroepe in wiskundige en 
wetenskaplike velde dikwels hoër aansien. 

Daar is ’n magdom taalverwante beroepe – skrywers, 
digters, joernaliste, vertalers, taalversorgers, 
kopieskrywers, uitgewers, leksikograwe, 
taalonderwysers, draaiboekskrywers en dramaturge – 
elkeen met sy eie vereistes en uitdagings. En wie beter 
om ons meer van hierdie beroepe te vertel as die 
taalbedrewenes self? 

Agter die kap van die taalbyl
Chanette Paul werk al meer as 22 jaar as skrywer en 
doen ook manuskripontwikkeling. Sy sê die taak van ’n 
fiksieskrywer is om lesers te vermaak. 

“Jy skep alternatiewe wêrelde waarin ander mense kan 
verdwaal. Jy is jou eie baas en dit verg selfdissipline. Jy 
sit lang ure agter ’n rekenaar – om te skryf en ook om 
navorsing te doen,” vertel sy. “Daar is ook praktiese 
navorsing. Jy moet met deskundiges praat en plekke 
besoek waaroor jy skryf. Bemarking is deel van jou 
taak. Dit sluit in paneelgesprekke, bekendstellings, 
radio- en TV-onderhoude, aktiewe teenwoordigheid in 
sosiale media, besoeke aan leeskringe en enigiets wat tot 
boekverkope kan bydra.” 

Carina Stander, digter en skrywer, meen dit verg 
stamina en verbeelding. “Jy wag nie vir inspirasie of om 
‘ontdek’ te word nie. Jy wag vir niks of niemand – jy 
wáág.” 

Dr. Etienne Bloemhof van NB Uitgewers 
sê dié bedryf vereis die vermoë om 
skryftalent te kan identifiseer. 
“Daarna moet ’n manuskrip geneem 
word van sy rou vorm totdat dit 
drukgereed is – in samewerking 
met die skrywer en die 
medewerkers, van 
redigeerders tot 
uitlegkunstenaars tot 
proeflesers. Jy funksioneer 
ook as skakelpersoon tussen die 
skrywer en 
bemarkingspan, en by 
klein uitgewerye ook 
met die media.”

Kerneels 
Breytenbach, ’n 
voormalige uitgewer, 
sê daarmee saam hang 

die opbou van gesonde betrekkinge met outeurs en die 
vind van nuwe outeurs. Dit behels ook steun en hulp aan 
skrywers wie se manuskripte nog nie publiseerbaar is 
nie; om met ’n bietjie raad en bystand hul manuskripte 
te skaaf totdat dit gereed is. 

Nog taaltowenaars is kopieskrywers wat in die 
reklamebedryf werk. Chris de Villiers, kopieskrywer, sê 
dit gaan oor goeie idees en slim taalgebruik. “As 
kopieskrywer moet jy gedurig aan nuwe maniere dink 
waarop handelsmerke met die publiek kan 
‘kommunikeer’.”

Sophia Kapp, vryskutvertaler en taalversorger, sê ’n 
vertaler vertaal tekste en ’n taalversorger sorg dat die 
teks taalkundig foutloos is. “Maar in ’n kantooropset 
kan so ’n persoon se take vermeerder. ’n Mens werk 
dikwels saam met die media- of bemarkingsafdeling aan 
projekte en dan moet ’n mens ook mediaverklarings, 
bemarkingskopie, jaarverslae, polisieverklarings, notules 
ensovoorts, begin skryf.” 

Dít het jy nodig
Chanette sê ’n fiksieskrywer moet verstaan hoe die 
dinamika van stories werk. “In ’n sekere mate kan dit ’n 
aangebore talent wees, maar om te verstaan hoe stories 
werk moet ’n mens belese wees en ook aanhou wyd lees. 
Dis hoe die DNS van stories deel van jóú DNS word. ’n 
Fiksieskrywer moet taalvaardig wees en met woorde en 
taal kan speel.”

Skrywers moet ook logies kan dink en stelselmatig 
met die legkaartstukke van hul verhale te werk gaan. “Jy 
moet in ander mense se koppe en lywe kan inklim en 

verstaan wat hulle laat tiek. Ek het 
twee meestersgrade, maar al het my 
studies my in baie opsigte gehelp, is 

grade nie nodig om te kan fiksie skryf 
nie. Die twee grootste 
leermeesters is die lewe en 

lees, lees, lees.” 
Etienne sê as uitgewer 

het hy ’n doktorsgraad in 
Afrikaanse letterkunde, 
maar dit is nie ’n 

voorvereiste nie. “Ek sou 
wel sê Afrikaans tot op 
finalejaarsvlak is ’n vereiste, 

en honneurs- en 
magistergrade is ’n welkome 

bonus.” 
Kerneels stem saam en sê 

’n BA-graad met 
taalhoofvakke is ’n 
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minimum vereiste. Chris meen vir kopieskrywers is ’n 
kwalifikasie van ’n reklamekollege nodig. “Ek het ’n 
graad en ’n diploma in kopieskryf, maar ek het al gesien 
hoe mense kopieskrywers word sonder enige relevante 
kwalifikasies.”

Vir vertaling en taalversorging moet jy kan spel, sê 
Sophia. 

“Daarbenewens moet jy ook kennis hê van en 
aanvoeling vir die soort skryfwerk wat jy redigeer en 
vertaal. Goeie vertalers is dikwels self ook skrywers. As 
teksversorger is dit dikwels jou taak om seker te maak 
feite is korrek, en ’n mens moet baie keer ’n dokument 
oorskryf omdat die oorspronklike outeur nie die register 
reg beheers nie. By akademiese redigering moet jy 
boonop kennis hê van die verskillende 
verwysingsmetodes. Ek het ’n meestersgraad in 
taalkunde; wat ek van taalpraktyk weet, het ek in die 
loopgrawe geleer.”

Hoe lyk geleenthede?
Volgens Chanette moet jy as fiksieskrywer meestal self 
geleenthede skep. “Skrywers skryf meestal omdat hulle 
nie anders kan nie. Die drang om stories te maak is 
sterker as die drang om geld te maak. As jy 
internasionaal suksesvol is, kan dit betalend wees, maar 
dit kan lank duur of selfs nooit gebeur nie.” 

Etienne sê veral redaksielede is ’n unieke spesie en bly 
gewoonlik lank in hul poste, met inbegrip van 
bevordering in maatskappystrukture. “Maar, soos in 
enige beroep, kom daar wel elke nou en dan geleenthede. 
En, helaas, ken ek niemand in my beroep wat dié keuse 
gemaak het vir die geld nie.”

Kerneels sê veral die digitale revolusie het dit vir meer 
mense moontlik gemaak om by die boekbedryf betrokke 
te raak. 

Wat kopieskryf betref, sê Chris, is enigiemand wat sê 
jy gaan die bedryf binnevaar, onmiddellik ’n werk by ’n 
groot agentskap kry, pryse wen en boonop ’n lekker 
salarisstrokie kry, besig om iets te smous. “Dit voel naar 
om te sê, maar ek en my vriende en kollegas is daardeur. 
Almal sukkel, soms vir jare, voordat hulle dit maak. Dis 
moeilik, maar nie onmoontlik nie, en as jy dit reg doen, 
is dit nogal lekker.”

Wat taalversorging en vertaling betref, is daar volgens 
Sophia mense wat baie goed doen, selfs as vryskutters. 
“As jy vir jou ’n nis kry – byvoorbeeld tegniese vertaling 
of regsvertaling – kan jy ’n konstante inkomstestroom 
hê, veral as jy jou werk uit die buiteland kry. Maar dit is 
moeilik vir beginners en daar is heeltemal te veel mense 
sonder die nodige kennis en kwalifikasies wat 
droogmaak en die beroep skade berokken.”

Die konfyt op hul brood
Elke beroep het sy uitdagings; tog wonder ’n mens hoe 
vervullend taalverwante beroepe kan wees. 

Volgens Chanette is skryf ’n eensame beroep en 
boonop harde werk. “Dis uiters moeilik om vir die 
eerste keer ’n uitgewer te kry wat jou werk wil 
publiseer. As jy eers gepubliseer is, kan dit makliker 
raak, maar elke boek is ’n waagstuk en daar is geen 
waarborg van publikasie nie. Jy moet ’n renostervel 
ontwikkel, want kritiek is deel van die slypproses – 
aanvanklik van keurders, uitgewers en almal wat aan jou 

“ALMAL SUKKEL, SOMS VIR 
JARE, VOORDAT HULLE DIT 
MAAK. DIS MOEILIK, MAAR 
NIE ONMOONTLIK NIE, EN 
AS JY DIT REG DOEN, IS DIT 
NOGAL LEKKER.”
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manuskrip werk en later van resensente en lesers. ’n 
Mens werk maande, soms jare aan ’n manuskrip. Jy word 
nie betaal terwyl jy skryf nie.”

Sy sê ook as die manuskrip wel gepubliseer word, is 
daar geen waarborg vir hoeveel geld jy daaruit gaan 
verdien nie. “Jy kry net ’n persentasie tantieme op die 
verkope. Wat jy uitkry, sal afhang hoeveel boeke verkoop 
[word], en tantieme word net twee keer per jaar uitbetaal. 
As jy in Afrikaans skryf, is jou leserstal beperk. Daar is 
bitter min Afrikaanse skrywers wat net op hul skryfwerk 
kan oorleef, tensy hul werk vertaal word en internasionaal 
suksesvol is. En dit is baie min skrywers beskore, 
aangesien dit geweldig duur is om ’n boek te laat vertaal 
en geen sukses is gewaarborg nie.”

Die uitgewersbedryf behels eweneens lang ure en om 
dikwels oortyd te werk sonder betaling, sê Etienne en 
voeg by: “Daarmee saam is daar baie administrasie.” 
Kerneels meen die grootste uitdaging is om skrywers te 
vind wie se verbeeldingsvlugte tot die grootste 
moontlike getal lesers spreek, en wat sal sorg dat die 
uitgewery op ’n winsgewende basis kan voortbestaan. 
“Die nadele is dat jou vlyt nie altyd daardie groot getalle 
lesers aktiveer nie, en dat jy met beuselagtige publikasies 
’n voortbestaan moet probeer verseker.”

Lang ure is ook ’n onlosmaaklike deel van kopieskryf, 
waarsku Chris. Maar in die geval van vertaling en 
taalversorging, sê Sophia, is die grootste uitdaging om 
moontlike kliënte te oortuig jy is ’n kundige op die 
gebied waarvan hulle dink hulle alles weet, maar dalk 
leke is. “Omdat almal mos die taal waarmee jy werk ook 
magtig is, het almal die reg om jou werk te kritiseer. Dit 
neem nogal ’n rukkie om jou spore te verdien en dit kos 
net een fout om al jou aansien te verloor.”

Almal is dit egter eens hulle geniet hul werk terdeë en 
dis uiters vervullend. Etienne meen daar is min dinge so 
lekker as om te sien hoe ’n skrywer se talent behoorlik 
ontluik en sy of haar loopbaan ’n opwaartse kurwe maak.

Om ’n skrywer of digter te wees is ook om 
mynwerker te wees, verklaar Carina. “Natuurlik is daar 
goeie dae, maar dikwels is dit eensaam en verdomp hard. 
Net jy en die gekap-kap-kap van jou beiteltjie. Dis 
donker, jy kan nie verder as jou hande sien nie. Gaan jy 
’n glinsterklip ontdek of gaan die tonnel op jou 
neerduiwel? Dis die risiko’s van die ambag. 

“Wanneer jy dan op ’n dag jou skryfsels soos 
papiervliegtuigies die lug in stuur en iemand vang dit, 
voel alles in ’n oogwink ligter.” 

DEUR ANNE MARAIS
ILLUSTRASIES: LOUIS VAN DEN HEEVER

NOG TAALBEROEPE

Tini Visser, voorligtingsielkundige van die Strand, gee die 
volgende inligting:
TAALONDERWYSER. Onderwysers het gewoonlik ’n 
onderwysdiploma of graad. Dikwels is dit beter om eers ’n 
gespesialiseerde graad in taalkunde te verwerf en dan ’n 
nagraadse onderwyssertifikaat. Gava Kassiem, voormalige 
onderwyseres, sê vir taalonderwysers is daar ekstra 
geleenthede soos naskoolse of private klasse, bykomende 
werksessies en werksessies vir onderwysers. Dit kan lonend 
wees.
JOERNALISTIEK vereis dikwels ’n graad of diploma in tale of 
joernalistiek. Carla van der Spuy, ’n deurwinterde joernalis, sê 
van die grootste uitdagings in joernalistiek (veral 
vryskutjoernalistiek) is ’n beperkte inkomste. Dit verg ook 
goeie menseverhoudinge en luistervaardighede, 
deursettingsvermoë, om ingelig te wees en akkuraat met 
feite te kan omgaan.
’n LEKSIKOGRAAF kom van die akademie. Hulle is betrokke 
by die opstel van woordeboeke of akademiese boeke wat 
handel oor die oorsprong en ontwikkeling van taal. Sommige 
doen veldnavorsing om dialekte te bestudeer en 
diskoersontleding te doen. Baie gee ook klas aan 
universiteite. Leksikografie vereis nagraadse studies in 
taalkunde en leksikografie.
Vir DRAMATURGE EN DRAAIBOEKSKRYWERS is ’n 
agtergrond in drama, tesame met ’n kursus in draaiboekskryf, 
’n aanbeveling.
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