Riglyne vir ‘n liefdesverhaal

•

Geen geweld, perversheid, godslaster, rassisme of kragwoorde wat
aanstoot kan gee nie.

•

Vertel die verhaal uit die heldin se perspektief. Soms kan jy dit ook deur die
held se perspektief vertel, maar dan moet sy perspektief met ’n hoofstuk
van die heldin s’n geskei word sodat die leser nie deurmekaar raak nie.

•

Eksplisiete sekstonele is minder eroties as gesuggereerde seks. Liefdestonele,
al is dit net soen, moenie oordoen word nie. Dit moet spaarsaam gebruik
word – met klem op die uitgestelde begeerte.

•

Daar is liefde, begrip en vriendskap tussen die held en heldin, nie net
seksuele aantrekkingskrag nie.

•

Jou leser lees juis ’n Afrikaanse liefdesroman omdat sy die Suid-Afrikaanse
landskap, kultuur en ander bekende dinge daarin wil teëkom. Dis in orde as
’n deel van die roman in die buiteland afspeel, of in ’n Afrikaland, maar dit
moet hoofsaaklik in Suid-Afrika afspeel.

•

’n Gelukkige einde, of die belofte daarvan, is ’n vereiste. Jou leser lees juis
liefdesverhale omdat sy in die liefde wil glo.

•

Die tema is liefde. Moenie soveel klem lê op ander aspekte van die verhaal
dat die liefde ’n bysaak word nie.

•

Skep spanning. Die leser moet tot kort voor die einde wonder: En nou, wat
gaan nou gebeur?

•

’n Liefdesverhaal is in die eerste plek ’n goeie verhaal. Hier is ’n paar riglyne
vir skrywers wat die eerste keer hulle hand aan ’n verhaal waag:
1. Skryf eers jou hele verhaal in ’n bladsy uit sodat jy jou nie later
vasskryf nie.
2. Maak ’n lys van jou karakters waarin jy skryf hoe hulle lyk, hoe oud
hulle is, waarvan hulle hou en nie hou nie, wat hulle graag wil bereik,
hulle goeie en swak karaktereienskappe.
3. Moenie te veel karakters gebruik nie; dit maak die leser net
deurmekaar.
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4. Besluit wie jou hoofkarakter is en vertel hierdie karakter se verhaal,
nie almal wat betrokke is s’n ook nie.
5. Moet egter nie jou newekarakters verwaarloos nie maar skryf minder
oor hulle as oor jou hoofkarakter.
6. Besluit uit wie se perspektief jy skryf, met ander woorde: uit wie se
oogpunt die verhaal vertel word.
7. Moenie vir die leser vertel wat gebeur, wat die hoofkarakter dink en
sien voel nie, laat die hoofkarakter dit net doen.
8. Probeer altyd ewe veel dialoog, omgewing en handeling in ’n
paragraaf plaas.
9. Vermy te veel rampspoed op die heldin se pad. Natuurlik kan daar
droefheid en rampspoed wees, maar te veel daarvan word
ongeloofwaardig.
10. Daar bestaan nie ’n verhaal sonder konflik nie. Besluit vooraf wat
die konflik is.
11. Elke mens is en praat anders. Moenie al jou karakters dieselfde laat
praat nie.
12. Moenie melodramatiese karakters te skep nie (tensy jy met een van
hulle wil spot). ’n Histeriese, ooremosionele hoofkarakter oortuig nie.
13. Skep ’n sterk heldin en held. ’n Patetiese heldin wat net gelukkig
kan wees as ’n man haar liefhet, oortuig nie meer nie. Ons leef in ’n
ander tyd as dié van patetiese en weerlose vroue.
14. Vermy te veel filosofie. Dit verveel die leser. Sy wil weet wat gebeur.
15. Wees trots daarop dat jy ’n liefdesverhaal skep en geniet dit. Daar
kleef nie meer ’n stigma aan liefdesverhale nie. Dit word erken as een
van die gewildste genres ter wêreld. As jy ’n gevestigde skrywer van
literêre verhale is, is dit verstaanbaar dat jy ’n skuilnaam wil gebruik vir
jou liefdesverhale omdat Suid-Afrikaanse lesers nog nie aanvaar het as
mens kan skryf, kan jy alles skryf nie. Maar gebruik dan vir jou
daaropvolgende liefdesromans dieselfde skuilnaam sodat jy jou ook as
liefdesverhaalskrywer onder hierdie naam kan vestig.
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