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Marita van der Vyver by Tower-
bosch: Misverstand. Leefstyl. 
Towerbosch. 8 Maart om 19:00.

Marita van der Vyver se 
jongste roman Misver-
stand is halfpad deur die 

Woordfees reeds uitverkoop.
Die skrywersfeeskoördineerder, 
Elmari Rautenbach, het dié nuus 
by Towerbosch se skrywersete met 
Van der Vyver aangekondig.     
Elna van der Merwe van Huis-
genoot het haar tussen die voor-
gereg en die hoofgereg van lams-
boud en gebraaide aartappels oor 
haar blitsverkoperboek gepols.

Die hoo! arakter, Willem 
Prins, sou graag die prins van die 
Afrikaanse letterkunde wou wees, 
maar dit werk nie heeltemal uit nie 
en hy skryf toe ’n hygroman onder 
’n skuilnaam.

‘n Magni! cent loser
Oor die ooreenkomste tussen haar 
en Willem sê Van der Vyver: 
“Ek het al daaroor gedroom om 
’n Fi! y Shades of Grey te skryf. 
Mense sê ek skryf goeie sekstonele, 
maar dis verskriklik moeilik om 
seks te beskryf. Dit kom met járe 
se oefening.” 

Die gehoor bars uit van die lag.
“Ek probeer om sentimentali-

teit te vermy. Om alles omver te 
gooi en doelbewus in clichés te 
skryf, druis teen alles in wat ek 
oor die jare geleer het. So, ek het 
Willem maar laat regkry wat ek 
self nie kan nie.”

Was sy bang dat lesers nie van 
Willem  gaan hou nie?

“Ek het glad nie geskryf om die 
leser te probeer seduce nie. Dis 
eintlik deur sy vroue en kinders se 
perspektief wat jy besef hy is nie 
regtig so erg soos hy homself voor-
stel nie. Soos ek geskryf het, het ek 
al hoe meer van hom begin hou.”

Talle vroue het haar ook al 
meegedeel dat hulle verlief geraak 
het op Willem Prins.

“Hy is nou wat ek noem ’n 
manje" eke verloorder – a magnif-
icent loser. Ek vind mans wat met 
hulself kan spot onweerstaanbaar.”

Nog ’n karakter, Jackie van der 
Merwe van Pniel, is ’n au pair in 
Parys wat hom vertel haar ma is 
een van sy grootste aanhangers. Is 
sy nie te jonk vir Willem nie?

“Omdat Willem so middeljarig, 
middelmatig en mismoedig is, het 
ek gevoel ek het iemand nodig wat 
heeltemal sy teenpool is. Sy het 
hierdie wilde Afrika-hare en sy 
dra die kleure van die reënboog 
aan haar lyf. Sy word amper half 
sy beskermengel, want sy voel sy is 
dit aan die Afrikaanse letterkunde 
en haar ma verskuldig.”

Van der Vyver besluit altyd heel 
eerste oor die struktuur van haar 
boeke.

“Ek besluit oor hoeveel jaar 
die storie afspeel – dit gee jou 
ook ’n idee van hoe dun of hoe 
dik die boek gaan wees. Ek wou 
van die begin af oor vier dae van 
vervreemding in ’n vreemde stad 
skryf.” 

Sy het vóór die terreuraanval-
le reeds beplan om Willem “om 
verskillende redes” daardie naweek 
van die 13de November 2015 in 
Parys te plaas.

“Die museum waar ek wou hê 
Willem sy seun moes ontmoet, 

sou eers die 11de November ná 
restourasiewerk heropen. Ek wou 
hê dit moes herfs wees, vir die 
triestige weer, en dit moes aan 

die einde van die jaar wees, want 
Willem wou vlug van die literêre 
toekennings waar hy weer eens 
benoem is, maar sou moes maak of 

hy bly is wanneer iemand anders 
wen.”   

Toe gebeur die terreuraanvalle 
– “en niks in Parys sou ooit weer 

dieselfde wees nie”.
Vir die volgende twee dae 

dwaal die karakters deur ’n ge-
traumatiseerde stad, “wat anders 
is as die toeriste-cliché waaraan 
ons gewoond is”. Só raak Willem 
dan ook op ’n vreemde manier 
weer verlief op die stad, wat in sy 
mismoedigheid nie meer enige be-
towering vir hom ingehou het nie.

Franse wortels
“Partykeer kry jy iets wat jy nie 
beplan het nie, maar dit gebeur, en 
dan moet jy dit gebruik.”

Willem is nie nie ’n eersteper-
soonsverteller nie en tussen elke 
paar hoofstukke kry die ander 
karakters ook ’n beurt om te vertel 
hoe húlle Willem sien. Vir die 
eerste keer het Van der Vyver ook 
’n bladsy leeg gelos.

“My man werk vir die Franse 
onderwysdepartement, waar hy 
baie te doen het met kinders met 
gestremdhede,” vertel sy.

Lourens, Willem se sterwende 
kind by sy tweede vrou, is dan ook 
gebaseer op een van dié stories 
waarmee haar man by die huis 
aangekom het, oor ’n outjie met 
osteogenesis imperfecta, of brittle 
bone disease.

“Lourens het nie regtig ’n stem 
nie en Willem sal dus nooit regtig 
weet wat sy kind van hom gedink 
het nie. Daar is sekere dinge wat 
jy nooit sal weet nie en nooit kan 
skryf nie – vandaar die leë bladsy.”

Sy lees ’n stuk uit die boek voor 
waar Renée, Willem se eerste groot 
liefde, aan die woord is. Renée bly 
nou al ’n groot gedeelte van haar 
lewe in Frankryk en probeer met 
alle mag om haar Afrikaanse en 
Suid-Afrikaanse wortels af te skud. 
Van der Vyver sê daar is sekere 
aspekte van hierdie verfransing 
wat sy verstaan, “maar anders as sy, 
wil ek nooit afstand doen van my 
wortels nie”.

Soos die karakter Maurice, 
praat Van der Vyver se seun Daniel 
met haar Afrikaans. Sy praat 
ook Afrikaans met haar dogter 
Mia, wat haar in Engels of Frans 
antwoord.

Oor Afrikaans...
“Ek is bekommerd oor die 
voortbestaan van Afrikaans as 
akademiese taal. Ek dink ook 
Stellenbosch het die kans gehad 
om bruin mense te betrek, maar 
in plaas daarvan het al hoe meer 
wit Engelse ouers hul kinders na 
Stellenbosch gestuur.” 

Slordigheid is volgens haar 
ook ’n bedreiging. “Ek dink die 
verkeerde mense voel sterk oor 
Afrikaans om die verkeerde redes. 
Jy kan jouself nie ’n vegter vir die 
taal noem as jy net vir wit sprekers 
veg nie. Jy moet darem ook ’n 
bietjie kan spel. Ek sê julle, hierdie 
mense spel selfs die vloekwoorde 
verkeerd!”

Die grootste misverstand in die 
boek is volgens Van der Vyver die 
gebeure waarin Willem en Jackie 
vasgevang word en amper slagof-
fers word. 

“Daar is hierdie misverstand 
tussen kulture en onskuldige 
mense word in die proses afge-
maai. Het ons dan nou daardie 
punt bereik waar mense nie meer 
met mekaar kan praat nie?” 
– Lynné Schoeman

Marita: “Ek het nie geweet wat om met my hare te doen nie, toe steek ek dit maar weg.” 
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Ek het al daaroor gedroom om ’n 
Fi! y Shades of Grey te skryf. 

Mense sê ek skryf goeie sekstonele, maar 
dis verskriklik moeilik om seks te beskryf. 

Dit kom met járe se oefening.

Marita se 
Misverstand

Elna van der Merwe en Marita van der Vyver eergisteraand by Towerbosch se skrywersete.


