merk dat “Umkhwetha” ‘die geïnisieerde’ beteken en
nie ’n eienaam is nie. Die karakter word dus verteenwoordigend van ’n kollektiewe ervaring. Die geheimsinnige praktyke rondom die Xhosa-kultuur se inisiasierituele word telkens (in Engels) aan die gehoor
bekendgestel. Volgens Steyn (7) is die monoloë van
Umkhwetha meestal ontleen aan ’n artikel getiteld:
“The making of a man” deur ’n anonieme skrywer in
die Mail & Guardian (19 Julie 2002). Die fisiese verandering (besnyding), verpligte isolasie en die groot eise
wat dit fisies en emosioneel aan die jong seuns stel,
word gekontrasteer met die Afrikaanse tieners en hul
ervarings. Hierdie jukstaponering van die verskillende kulturele praktyke word slim uitgespeel en die
belangrike plek wat dit in elke kultuur beklee, word
vooropgestel, bevraagteken en uitgedaag. Die geweld
onderliggend aan hierdie praktyke word dikwels
verromantiseer, maar in Bos word moeilike vrae aan
die gehoor en/of lesers gestel: “[…] hoe help die rituele
jou om jou pad as volwassene te vind: Is daar plek vir
individualiteit en verskille binne die groep? Wie word
uiteindelik uitgesluit om die samehorigheid van die
groep te verseker? Hoekom speel geweld en (seksuele)
vernedering dikwels so ’n belangrike rol in inisiasiepraktyke? En wat is die prys wat ’n mens betaal as
jy nie aan die groep kan (of wil) behoort nie?” (6)
Wat intertekstuele verwysings betref, kan daar
parallelle getrek word met die boek Lord of the Flies
(1954) deur die Nobelpryswenner William Golding
waar ’n groep seuns op ’n eiland gestrand word en
op hulself aangewese is vir oorlewing. In Bos herinner
die karakter Org aan die karakter van Piggy in Lord of
the Flies, aangesien beide seuns geboelie en verneder
word omdat hulle as swakkelinge gesien word deur
sommiges in die groep.
Dit is opmerklik dat die karakterlys aan die
begin van die drama net die Meneer en “tien graad
11-leerders” noem. Dit veroorsaak dat die eerste tonele
waar die karakters verskyn, as eksposisie dien. Die
skerpsinnige leser sal dalk besef dat daar eintlik net
nege graad 11-leerders op die kamp gaan en dat die
karakter van Umkhwetha die tiende leerder is. Hy tree
egter op as tipe verteller en aan die einde van die drama
word dit duidelik dat hy eintlik ’n spookagtige figuur
is wat tydens sy inisiasie in 2010 oorlede is: “Sixty-two
abakwhetha died during the initiations of 2010. I was
one of them” (78).
Die taalgebruik en dialoog in die teks is natuurlik
en eg. Daar is goeie voorbeelde van aktuele slengtaal
deur die tieners, kreatiewe vloeke van die Meneer,
sowel as die gebruik van Engels en isiXhosa deur
Umkhwetha.
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Bos is ’n teks wat die leser nog lank sal bybly.
Dit is relevant, spannend en universeel. Alles wat ’n
dramateks behoort te wees.
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Die nuwe Afrikaanse prosaboek.
Sonja Loots & Steward van Wyk (reds.).
Kaapstad: Human & Rousseau, 2019. 688 pp.
ISBN 978-0-7981-7808-2.
“Hierdie versameling wil ’n viering van verskeidenheid
wees”, skryf die samestellers in die inleiding tot hierdie
belangwekkende boek. Wanneer ’n mens na die
inhoudsopgawe kyk, is dit duidelik dat die beskrywing
gepas is. Die bundel bevat ’n seleksie van prosastukke
deur ’n wye verskeidenheid van skrywers: van Anna
M. Louw, T. T. Cloete en Nathan Trantraal, tot Dana
Snyman, Nataniël en Fransi Phillips. Langs volledig
gekanoniseerde werke, verskyn tekste deur heel nuwe
prosaïste soos Sisca Julius en Maruanda Wynne. Verder
word doelbewus genoegsame bladspasie toegeken aan
skrywers wat voorheen gemarginaliseer is, soos vroue,
queer-skrywers en skrywers wat in die verskillende
omgangsvariëteite van Afrikaans skryf. Die samestellers
het hulle ook nie laat inperk deur genrebeskrywings
(soos ‘die kortverhaal’) nie, aangesien die tekste wat
opgeneem is die breë beskrywing van ‘prosas’ dra. Dit
blyk dus dat verskeidenheid inderdaad die belangrikste
rigtinggewende oorweging vir die samestellers was;
verskeidenheid wat nuwe weë baan en opwindende
moontlikhede oopmaak.
Die keuse om so ’n versameling byeen te bring
en dit die sterk titel, Die nuwe Afrikaanse prosaboek te
gee, is veelseggend. Die titel plaas die bundel naamlik
onvermydelik en direk in gesprek met Die Afrikaanse
Kortverhaalboek van Abraham H. De Vries, wat reeds
sy sewende, hersiene uitgawe beleef. ’n Mens kan
kwalik hierdie boek optel sonder om te wonder hoe dit
ooreenstem en tot hoe ’n mate dit verskil van De Vries se
versameling. Alhoewel die verhale in Die nuwe Afrikaanse
prosaboek nie (soos in De Vries) chronologies rangskik
is nie, aktiveer die woord “nuwe” in die titel tog iets van
tyd. Sou die woord “nuwe” in die titel verwys daarna
dat al die verhale wat ingesluit is, dateer vanaf 1956
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(die jaar waarin Jan Rabie se 21 verskyn), en daarom
in ’n sekere sin as ‘nuut’ of kontemporêr bestempel
kan word? Moet “nuwe” verstaan word as ’n direkte
uitdaging, en ’n oproep om vernuwing? Of moet ’n mens
“nuwe” dalk verstaan in terme van die modernistiese?
Die struktuur van die versameling word immers gerig
deur ’n seleksie uit die modernistiese ‘prosas’ in Rabie
se invloedryke bundel 21. Die samestellers tree nie in
hierdie verband voorskriftelik op nie, maar verduidelik
dat die rangskikking van die verhale eerder ’n proses
van “nuuskierig(e) nadink” (11) behels oor hoe 21
steeds ’n baken en gespreksgenoot van die Afrikaanse
verhaalkuns is.
Een so ’n “nadink” kan wees om noukeurig na te
speur hoe die verhale in elkeen van die afdelings nie
net tematies nie, maar ook literêr-teoreties in gesprek
tree met Rabie se ‘prosas’. My gevoel is dat ’n mens
interessante post-postmodernistiese afleidings sal kan
maak wat verhelderend kan wees ten opsigte van die
proses van bundelsamestelling, maar ook wat betref
individuele verhale se interaksies met die Rabie-tekste.
Rabie se modernistiese skryfwyse word naamlik in
hierdie bundel herwaardeer te midde van die postpostmodernistiese tydsgees waarin dierestudies,
queerstudies en posthumanistiese uitgangspunte
beklemtoon word. Die uitgangspunt is nie ’n siniese en
afwysende ingesteldheid ten opsigte van “ou” verhale
uit die 1950’s nie, maar ’n geleentheid waartydens
nuwe en jong stemme konstruktief in gesprek tree
met Rabie se verhale. So word die invloed van Rabie
se bundel op die Afrikaanse literêre tradisie opnuut in
erns ondersoek. Die gesprek rondom die invloed van
die modernisme op die Afrikaanse literatuur is duidelik
nog lank nie klaar nie.
Die nuwe Afrikaanse prosaboek se bydrae tot die
gekompliseerde en betwiste proses van kanonisering
is spesifiek interessant. Volledig gekanoniseerde
verhale (alhoewel opvallend min) van gevestigde en
bekende kortverhaalskrywers soos Abraham H. De
Vries, Hennie Aucamp en Koos Prinsloo verskyn saam
met nuwe stemme. Daarmee saam is kortverhale,
sketse, essays en prosagedigte betrek, en die lengte
van verhale het die keuse om insluiting daarvan nie
negatief beïnvloed nie. Die seleksie sluit byvoorbeeld
langer kortverhale in deur Marlene van Niekerk, S.
J. Naudé en Nicole Jaekel Strauss. Die insluiting van
verhale wat ’n volkse gevoel skep, soos dié van Dana
Snyman en Nataniël, is verfrissend en sorg ook vir ’n
breër leserskorps. Die feit dat die verhale tot ’n groot
mate tematies saam gegroepeer is, vergemaklik die
leeservaring nog verder. Dit is moontlik om al die
verhale in ’n afdeling op een slag te lees, en die duidelike
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ooreenkomste sowel as die interessante en onverwagse
verskille daarin raak te sien en te waardeer. Die
beskrywing van die seleksie as ’n padkaart is in hierdie
opsig paslik. Die samestellers verduidelik egter dat dit
’n “tentatiewe” en “verskuiwende” (14) padkaart is, wat
daarop dui dat hulle hierdie versameling nie beskou
as ’n standpuntinname wat betref kanonisering nie.
Kanonisering is immers nooit ’n afgehandelde proses
nie. Die nuwe Afrikaanse prosaboek is myns insiens ’n
belangrike uitdaging van die kanon, maar nie met die
doel om dit wat bekend en geliefd is te ondermyn nie.
Dit is eerder ’n byvoeging en ’n verbreding. Dit is ’n
poging om iets heel anders toe te voeg.
Die ‘geslaagdheid’ van hierdie strategie-vanverskeidenheid kan uit die aard van die saak uit
verskillende invalshoeke bevraagteken word, en ’n
mens kan jou ook afvra of al die verhale wat ingesluit
is noodwendig ewe goed buite die konteks van hierdie
boek sal kan funksioneer. Waarin die versameling
duidelik slaag is om die uiteenlopendheid van die
Afrikaanse verhaalkuns ten toon te stel. Die proses om
in die konteks van hierdie versameling aktief ’n ruimte te
skep waar ’n verskeidenheid stemme as gespreksgenote
met mekaar kan optree, is prysenswaardig en
broodnodig. Die ideaal sal wees dat daar in die toekoms
nog soortgelyke ‘nuwe’ versamelings verhale (of
‘prosas’) sal verskyn wat hierdie proses voortsit, sodat
die speelveld voortdurend vergroot kan word.
Die nuwe Afrikaanse Prosaboek is ’n lywige boek
wat met sy helderpienk buiteblad daarop aandring
om raakgesien te word. Dit is die moeite werd om ag
te slaan, en die veelheid van stemme en narratiewe
toe te laat om nuwe, verrassende en miskien selfs
ongemaklike assosiasies te laat gedy.
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