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voorberei op hierdie deus ex machina nie. 
Wat Valentyn betref, word hy ’n slagoffer 
van kindermisbruik in die Katolieke Kerk. 
Die priester vermoor Elisabeth omdat 
sy in die sakrestie inkom toe Valentyn 
sy vingers vou om meneer Pastoor se 
“harde vleis, stewige kloppende vleis” 
(191). Hoewel ’n historiese roman eerstens 
kenmerkend is vir die tyd waarin dit 
geskryf word, voel die insluiting van dié 
openbaring in hierdie verhaal onnodig. 
Die romankarakters bied ook nie nuwe 
insigte omtrent die kerkmisbruik nie.

Die laaste deel van die roman is ’n same
sang van Valentyn en Naamloos. Hulle 
vertel afwisselend en kyk vanaf die Isle of 
Wight terug op hulle verlede anderkant die 
water. So ’n tweestemmige onsverteller is 
interessant en laat die leser nadink oor wie 
eintlik die alwetende verteller in die eerste 
twee dele van die roman was. Ongelukkig 
vind die leser eers in hierdie laaste 40 
bladsye uit van hierdie fokus punt van die 
roman. Sommige lesers sal ook die eind
goedallesgoed kitsch vind.

’n Historiese roman is ’n uitdaging vir 
vertalers. In sy “notas deur die vertaler” 
skryf Fanie Olivier—wat verantwoordelik 
was vir die Afrikaanse vertaling van J. M. 
Coetzee se Disgrace—dat daar min van 
die Vlaamse aanwesigheid in die roman 
in Afrikaans tereg kom. Inderdaad, “het 
hof” het die neutrale woord “sangdiens” 
geword. Tog het hy “enkele Franse woorde 
behou” om die couleur local lewendig te 
hou.’n Mens kan egter wonder of almal die 
Frans verstaan, asook die Latyn. Somtyds 
is daar ’n neerlandistiese woordkeuse, 
soos byvoorbeeld “godverdomme”. 
Nietemin lees die Afrikaans maklik, en die 

dubbelsinnigheid van die Afrikaanse titel 
is opvallend: dit dui ook op die beroemde 
destydse kantwêreld van België. (Ek is 
nie seker of dit Olivier is wat met die titel 
opgekom het nie.)

In konklusie is Van kant gemaak ’n 
geslaagde toevoeging aan die genre van 
vertaalde historiese fiksie in Afrikaans. 
Indien ’n mens dit as ’n tragiese 
familieroman lees, sal die intrige van die 
dorpie nog lank in die kop bly meepraat.
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Die wêreld van die storie (2018) deur Wil
lie Burger fokus op “storiewêrelde en 
die verhouding tussen storiewêrelde en 
ander wêrelde (waaronder ook die leser 
se leefwêreld)” (9). Die begrip “wêreld” is 
die vertrekpunt tot ’n meer “positiewe” 
lees van verhalende tekste (in teenstel
ling met die sogenaamde “hermeneutiek 
van agterdog”), en vloei voort vanuit ’n 
“verwondering oor die ontstaan van kam
mawêrelde tydens die leesproses en die 
betowerende ervaring dat hierdie wêrelde 
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die leser kan meevoer” (159). Met die fokus 
op “storiewêrelde” enersyds en “ander 
wêrelde” andersyds, poog Burger om ’n 
goue middeweg te vind tussen dit wat 
Pascal Casanova die “interne teksgerigte 
literêre kritiek” en “eksterne kritiek” (12) 
noem. Burger wil steeds die uniekheid van 
die literêre werk laat sien, maar terselfder
tyd rekenskap gee dat die werk binne ’n 
sekere konteks tot stand kom. 

As voorbeeld van Burger se soeke na 
’n middeweg kan gewys word op twee 
voorbeelde, waarvan die eerste geassosieer 
word met “interne kritiek” (of die “effek 
van die teks”) en die tweede met “eksterne 
kritiek” (of die poging om die “werk” en 
die “wêreld” met mekaar te versoen). 
Eerstens word gewys op die gedeelte oor 
handelingskomposisies (plots) (37–42), wat 
die “effek van die teks” belig. Hier word 
nie stilgestaan by klassieke narratologiese 
ondersoekmetodes nie, maar gewys op 
’n studie wat ’n groep wiskundiges en 
statistici in 2016 gepubliseer het oor die 
basiese vorms van stories. Met behulp 
van wiskundige modelle het hulle ses 
storie lyne gevind, naamlik “Iets tot 
niets”, “Niets tot iets”, “Manindiegat
vertelling”, “Ikarusplot”, “Aspoestertjie
plot” en “Oedipusplot”, wat insig bied in 
die wyse waarop storiewêrelde tot stand 
kom (40–1). Hierdeur kan gesien word 
hoe vertellings lank nie meer net van uit 
die klassieke narratologie bestudeer word 
nie; trouens, een van die sterk punte van 
Burger se studie is die manier waarop hy 
verskeie dissiplines betrek in sy ondersoek 
na die wêreld van die storie, onder andere 
die kognitiewe wetenskap, psigologie en 
neurologie (xi). 

Tweedens word die “eksterne kritiek” 
ook nie op ’n rigiede of reduksionistiese 
wyse uitgevoer wat die storiewêreld 
“geweld” aandoen nie, maar veel 
eerder gekyk na die wyse waarop 
sekere “kontekste” bepalend is vir die 
manier waarop die kunstenaar op sy 
of haar wêreld reageer (146–57). Daar 
word byvoorbeeld geargumenteer dat 
Afrikaanse skrywers vanuit ’n spesifieke 
SuidAfrikaanse konteks skryf met die 
gevolg dat die Afrikaanse letterkunde 
nie los gedink kan word van Suid
Afrika se koloniale geskiedenis nie 
(146–7). ’n Mens sou hier ’n inleiding 
op die postkolonialisme verwag, wat 
wél oorsigtelik behandel word, maar 
Burger het egter nie ten doel om 
’n postkoloniale benadering op ’n 
“instrumentalistiese” wyse te betrek 
nie (154). Wat voorgestel word rakende 
die lees van Afrikaanse tekste, is om 
te vra watter verband daar tussen 
die kammawêreld van die teks en die 
postkoloniale wêreld waarin die teks 
geskryf en gelees word, bestaan (154). 

Die wêreld van die storie sien nie soos 
’n tipiese handleiding oor vertellings 
daar uit nie, maar vloei voort vanuit 
’n komplekse filosofiese besinning oor 
die wêreld van die storie. In die eerste 
hoofstuk dui Burger aan dat hy op 
Thomas Pavel se vertrekpunt in Fictional 
worlds (1983) steun, naamlik dat “’n 
alternatiewe moontlike wêreld” (13) deur 
die literêre teks ontstaan waartoe die 
leser toegang verkry; dié wêreld is egter 
nie “’n geslote spel” nie, maar “kan ’n rol 
speel in die leser se ervarings van die 
werklikheid waarin hy of sy leef” (13). 
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Vervolgens word in die volgende vier 
hoofstukke gefokus op die wyse waarop 
’n fiksiewêreld tydens die leesproses 
tot stand kom, die leser se ervaring van 
die fiksiewêreld en die vergelyking van 
die fiksiewêreld met ander wêrelde. Dit 
word gedoen deurdat in hoofstuk twee 
in breë trekke ondersoek ingestel word 
na “vertelling as wêreldskeppende, 
singewende konstruk”, maar ook die 
“gehalte van die wêreld” wat tot stand 
vertel word (23). In hoofstuk drie word 
gefokus op die kognitiewe prosesse van 
die leser tydens sy of haar ervaring van die 
fiksiewêreld (57). Hoofstuk vier verken ’n 
aantal benaderings waarop fiksiewêrelde 
op betekenisvolle maniere geïnterpreteer 
kan word (83–4), waarvan die belangrikste 
die gedeelte is oor die “wêreldskeppende” 
en “wêreldvergelykende” aspekte van 
fiksie as ’n manier om fiksiewêrelde te 
interpreteer (100). Die vyfde hoofstuk 
belig ’n aantal aspekte van tekste wat as 
leidrade dien vir die totstandkoming van 
wêrelde, wat kan help om die wêreld 
te beskryf en wêrelde met mekaar te 
vergelyk (107). 

Die slothoofstuk laat sien die 
waarde van Burger se werk, in soverre 
sy besinning oor die wêreld van die 
storie (Hoofstuk een) in ’n sekere sin 
“beantwoord” word, met spesifieke 
verwysing na Rita Felski se pleidooi om ’n 
meer “positiewe” benadering tot die lees 
van literêre tekste: “Felski verduidelik dat 
’n begeerte om ’n positiewe beskouing van 
die betowering van tekste te beklemtoon, 
nie noodwendig dui op ’n naïwiteit 
of dat dit ’n konserwatiewe reaksie is 
nie, maar dat ’n positiewe beskouing 

noodsaaklik is in ’n tydperk waarin die 
waarde van letterkunde (en van die 
geesteswetenskappe in die breë) dikwels 
bevraagteken word” (159). 

Die wêreld van die storie oorbrug 
’n leemte in die Afrikaanse literêre 
wêreld rakende  die opskryf van die 
ontwikkelings in die narratologie sedert 
die publikasie van André Brink se 
Vertelkunde in 1987. Voorgraadse studente 
sal baat vind by die boek, aangesien die 
boek nuttige skryfriglyne bied by die lees 
van ’n literêre teks. Ook word daar op 
’n bondige, dog verstaanbare wyse met 
gevorderde teoretiese konsepte gewerk, 
wat nagraadse studente en akademici kan 
gebruik vir navorsingsdoeleindes.
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Marinda van Zyl se tweede historiese ro
man, Dors, bied ’n blik op die Afrikaner, 
postGroot Trek (1876–80), en hoe daar 
steeds na die land van “melk en heun
ing” (72) gesoek word. Die roman se tref
krag lê in die mate waartoe die gevolge 
hiervan op persoonlike vlak, asook op 
dié van die groep Trekkers, as verteen
woordigend van die Afrikanervolk, die 
groter samelewing, en die onmiddellike 
natuur uitspeel. 


